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Titel: “Ät frukt, bränn fett!”: Ett genusperspektiv på hur livsmedel beskrivs och motiveras i 
hälsotidskrifter 
Författare: Ellinor Foxell & Hilda Lind Persson  
 
Bakgrund: Olika livsmedel kan associeras med femininitet eller maskulinitet som en följd av 
normer kring genus. Dessa mönster har även visats framträda i hälsotidskrifter enligt tidigare 
studier, men tycks inte ha studerats i en svensk kontext.  
 
Syfte: Syftet med den här studien är att ur ett genusperspektiv undersöka hur livsmedel 
beskrivs och motiveras i hälsoinriktade tidskrifter.  
 
Metod: Studien utfördes med tematisk analys av totalt 82 artiklar i sammanlagt 14 nummer 
av sju hälsotidskrifter från åren 2016-2020. I analysen kodades materialet och delades in i 
kategorier och teman enligt Braun och Clarkes metod för tematisk analys.     
 
Resultat: Studien resulterade i tre teman kring hur livsmedel beskrivs och motiveras i 
hälsotidskrifter: kropp och funktion, matarbetet och ätandet samt matens mervärden. 
Samtliga teman genomsyras av könsneutralitet, och ett brett spann av livsmedel förekom i 
tidskrifterna oavsett målgrupp. Dock fanns vissa skillnader i hur livsmedel beskrevs i 
tidskrifter riktade till kvinnor respektive män. Tidskrifter riktade till kvinnor hade mer fokus 
på etiska aspekter och tidskrifter riktade till män hade mer fokus på formandet av kroppen.  
 
Slutsats: Beskrivningar och motiveringar av livsmedel i hälsotidskrifter fokuserar ofta på 
livsmedlens förmåga att uppfylla vissa funktioner, antingen för kroppen, för vardagslivet eller 
för samvetet. Den här studien visar på hur det finns överlappningar mellan femininiteter och 
maskuliniteter i hur livsmedel beskrivs i materialet. Det är synligt att innehållet i dessa 
hälsotidskrifter påverkas av såväl jämställdhetsideal som rådande genusnormer.   
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Title: “Eat fruit, burn fat!”: A gender perspective on how food is described and motivated in 
health magazines  
Authors: Ellinor Foxell & Hilda Lind Persson   
 
Background: Different kinds of food may be associated with femininity or masculinity due 
to gender norms. These patterns have also been shown to appear in health magazines, 
although this has not been studied in a Swedish context.  
 
Aim: The aim of this study is to investigate how food is described and motivated in health 
magazines from a gender perspective. 
 
Method: The study was conducted with thematic analysis of a total of 82 articles from 14 
issues of seven different magazines from the years 2016-2020. The material was coded and 
sorted into categories and themes according to Braun and Clarke’s instructions for thematic 
analysis.      
 
Result: The study resulted in three themes that represent different ways in which food is 
described or motivated: body and function, food work and eating and added values. There is a 
pattern of gender neutrality within all themes. A large array of food groups was observed in 
the material, regardless of target demographic, although some differences were noted. The 
magazines aimed at women focused more on ethical aspects and the magazines aimed at men 
focused more on the shaping of the body. 
 
Conclusion: Descriptions and motivations of food in health magazines often focus on the 
ability to fulfill certain functions, either for the body, for everyday life, or for one’s 
conscience. This study shows overlap between femininities and masculinities in regards to 
descriptions of food. It is clear that the content of these health magazines is affected by both 
gender equality ideals and prevailing gender norms. 
  



 
 

 

5 
 

 

Innehållsförteckning 
Introduktion ............................................................................................................................. 6 

Om genus, femininiteter och maskuliniteter .......................................................................... 6 

Förhållandet mellan mat och genus  ....................................................................................... 7 

Associationer mellan livsmedel och femininiteter respektive maskuliniteter  .................. 8 

Framställningar av livsmedel i förhållande till genus i media  .......................................... 8 

Syfte  .................................................................................................................................... 10 

Metod ...................................................................................................................................... 10 

Litteratursökning  ................................................................................................................. 10 

Pilotstudie  ............................................................................................................................ 11 

Material ................................................................................................................................ 11 

Urval ................................................................................................................................. 12 

Tematisk analys .................................................................................................................... 13 

Teman, kategorier och koder  ........................................................................................... 15 

Etiska överväganden  ........................................................................................................... 16 

Resultat ................................................................................................................................... 16 

Kropp och funktion .............................................................................................................. 17 

Matarbetet och ätandet  ........................................................................................................ 19 

Mervärden ............................................................................................................................ 21 

Diskussion ............................................................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 23 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 28 

Betydelse för kostvetarprofessionen  ................................................................................... 29 

Slutsats .................................................................................................................................... 30 

Referenser ............................................................................................................................... 31 

Bilagor ..................................................................................................................................... 36 

 
 
 
 

  

 
 
  



 
 

 

6 
 

Introduktion 
Massmedier i olika former är en central del av det samtida sociala livet och kan fylla ett 
flertal olika funktioner, bland annat som underhållning, förmedlare av kulturella värden samt 
källa till information (Ott & Mack, 2014). Genom olika massmedier har människor i dag 
tillgång till en enorm mängd information gällande hälso- och kostfrågor i allmänhet såväl 
som information kring specifika livsmedel.  Ett exempel på en sådan informationskälla är 
tidskrifter, och under en genomsnittlig dag läser 28 procent av befolkningen i åldrarna 9-79 
en tidskrift av något slag (Nordicom, 2019). På marknaden finns det idag ett stort antal olika 
tidskrifter tillgängliga, varav ett flertal handlar om teman som hälsa och kost.     
 
Innehållet i olika tidskrifter kan variera stort, vilket även gäller för hälsotidskrifter. Det finns 
dock vissa genomgående mönster. Ofta ges kroppsligt utseende stort utrymme i dessa 
tidskrifter och det kan användas som motivering för olika hälsorelaterade råd. Även det 
kostrelaterade innehållet tenderar att ha fokus på utseende, åtminstone i tidskrifter riktade till 
kvinnor, i form av att livsmedel diskuteras utifrån dess påverkan på kroppsvikten (Aubrey, 
2010). Vad som skildras i den här typen av tidskrifter kan nämligen skilja sig markant åt 
beroende på om de är riktade till kvinnor eller till män (Fuller, Briggs & Dillon-Summer, 
2013). Olika former av media, och därmed även tidskrifter, spelar en roll i skapandet av olika 
genusnormer (Greenwood & Lippman, 2010). Som Ott och Mack (2014) påpekar har 
publiker agentskap över såväl tolkningen som användningen av media, samtidigt som 
strukturer i media begränsar sätten på vilka medieinnehållet kan tolkas och användas. 
Mottagaren tolkar inte nödvändigtvis viss information eller ett visst budskap på det sätt som 
avsändaren hade avsett. Samtidigt som olika budskap i media kan påverka dess mottagare, är 
det inte en självklarhet hur denna påverkan ser ut eller hur mottaglig en person faktiskt är. 
Med bakgrund av det här är det därför av intresse att studera innehållet i hälsotidskrifter 
utifrån ett genusperspektiv, vilket är vad som diskuteras i den här studien.  
 
Om genus, femininiteter och maskuliniteter  
Genus är i sig ett mångdimensionellt begrepp, och studier kring genus kan omfatta många 
olika frågor. Området genusvetenskap kan behandla frågor på såväl individuell som global 
nivå - från studier av hur genusmönster påverkar personers vardagsliv i olika kontexter till 
studier av stora historiska eller politiska förändringar (Connell, 2009). Begreppet genus har 
beskrivits som ett medel för att förstå “hur människor formas och formar sig till Man och 
Kvinna” (Hirdman, 2001, s. 11). Vidare kan genus anses vara användbart för att diskutera hur 
“tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller 
platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete” (Hirdman, 2001, s. 16). Definitionen av genus är 
dock inte helt entydig. Flertalet feministiska teoretiker har argumenterat för att genus är den 
kulturella konstruktionen av biologiskt kön, medan Judith Butler har ifrågasatt denna idé och 
menar att såväl genus som kön är konstruerade (Butler, 1990). Connell (2009) har föreslagit 
en definition av genus som “den struktur av sociala relationer som fokuserar på den 
reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader 
mellan kroppar i sociala processer” (s. 25). Denna definition avviker i viss mån från 
dikotomin man-kvinna, samtidigt som hänsyn tas till att genus behandlar förhållningssätt till 
kroppen. Vidare betonas hur genus som fenomen är mångdimensionellt, skapat genom 
sociala strukturer och dessutom föränderligt över tid (Connell, 2009). Det är den här 
förståelsen av genus som används som utgångspunkt i den här studien.  
 
Genus är inte heller nödvändigtvis begränsat till att beskriva skillnader mellan kategorierna 
“kvinna” och “man”, utan kan även användas för att studera variationer inom dessa 
kategorier. Med femininitet och maskulinitet menas olika egenskaper som typiskt sett 
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associeras med kvinnor respektive män, även om de exakta detaljerna för sådana egenskaper 
kan variera beroende på kontext (Mehta & Dementieva, 2017). Istället för att tala om en 
enskild femininitet eller maskulinitet är det möjligt att diskutera femininiteter och 
maskuliniteter (Dahl, 2016). Maskuliniteter är multipla, hierarkiska, socialt konstruerade och 
föränderliga (Connell, 2015). På liknande vis kan även femininiteter anses multipla och 
föränderliga (Budgeon, 2014). Att tala om dessa begrepp i plural istället för singular är ett 
sätt att lyfta fram den sociala konstruktionen av genus samt att röra sig bort från ett 
essentialistiskt synsätt. Femininitet kan anses vara en kategori vari flera femininiteter ryms 
och att göra femininitet innefattar att navigera ett flertal normer (Cairns & Johnston, 2015b).   
 
Genus i sig skapas genom interaktioner och handlingar i vardagen, men detta sker inom 
ramarna för en viss genusordning och påverkas av tillhörigheten till kategorin “kvinna” eller 
“man” (Connell, 2009). Genusnormer är sociokulturella uppfattningar om hur en person bör 
uppföra sig i enlighet med sitt genus. Den djupa förankringen av sådana normer kan leda till 
att de osynliggörs och tas för givet som något som uppfattas som naturligt. Avsteg från 
normer kan medföra sociala sanktioner (Griffin, 2017). Att konstruktionen av femininiteter 
och maskuliniteter påverkas av rådande normer kring vad som betraktas som kvinnligt eller 
manligt kan även ha betydelse för hälsans olika aspekter. Detta syns bland annat genom 
normer kring det kroppsliga utseendet och praktiserandet av olika former av fysisk aktivitet. 
Medan vissa former av träning anses mer feminina anses andra mer maskulina. Detsamma 
gäller för effekter av dessa aktiviteter, som hur en muskulös kropp kopplas till maskulinitet 
(Lindgren & Eriksson, 2010). I en studie av framställningar av kvinnors och mäns kroppar i 
hälsotidskrifter fann Dworkin och Wachs (2009) en viss konvergens i kroppsideal mellan 
kvinnor och män, som exempelvis ett likartat ideal om en fettfri kropp. Samtidigt fanns det 
skillnader i hur kvinnor och män porträtteras och författarna menar att de ideal som avbildas i 
hälsotidskrifterna är starkt kopplade till genus.  
 

Förhållandet mellan mat och genus  
De flertal faktorer som påverkar personers matvanor är komplexa och interagerar med 
varandra. Dessa faktorer kan vara biologiska såväl som sociala, kulturella och 
beteendemässiga (Nestle m.fl., 1998). Livsmedelsval kan påverkas av bland annat tillhörighet 
till olika grupper, som kön, klass och etnicitet. Även om det finns stora variationer i matvanor 
inom respektive grupp tycks det finnas systematiska skillnader mellan grupper, som 
exempelvis mellan kvinnor och män (Neuman & Bååth, 2019). Livsmedelsval kan även 
påverkas av normer i individens sociala nätverk (Robinson, Thomas, Aveyard & Higgs, 
2014), samt information från omgivningen i form av bland annat reklam och media (Leng 
m.fl., 2016).    
 
Resultat från nationella kostundersökningar tyder på att det i den svenska befolkningen finns 
skillnader i matvanor beroende på kön. Framförallt syns detta i form av att kvinnor äter mer 
grönsaker, frukt och bär än män samt att män äter mer rött kött än kvinnor 
(Livsmedelsverket, 2012). Liknande resultat framkom i en undersökning av ungdomars 
matvanor - killar åt mer rött kött och tjejer åt mer grönsaker, frukt och bär. Dessa skillnader 
kvarstår även då intaget ställs i proportion till energiintaget (Livsmedelsverket, 2018). Det 
bör dock noteras att det även förekommer stora variationer i livsmedelsintag inom respektive 
grupp (Livsmedelsverket, 2012, 2018).    
 
Förutom skillnader i matvanor är även arbetet kring måltider i hemmet ojämnt fördelat efter 
kön, då kvinnor tenderar att utföra detta arbete i större utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 
2012). Historiskt sett har mat och arbetet kring måltiderna varit feminint kodat och i många 
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samhällen är det fortsatt kvinnor som bär det största ansvaret för detta arbete. Arbetet kring 
måltider inkluderar både den praktiska matlagningen och det mentala arbetet kring planering 
(Cairns & Johnston, 2015b). Detta mönster tycks dock vara under förändring åtminstone i 
Norden, där mäns andel av arbetet kring måltiderna har ökat medan kvinnors andel har 
minskat (Holm, Pipping Ekström, Hach & Bøker Lund, 2016). Samtidigt beskriver Cairns 
och Johnston (2015b) hur kvinnor fortfarande tar hand om maten i hushållet i större 
utsträckning. De påpekar att detta  kan ge positiva känslor av stolthet och styrka samtidigt 
som det också kan ge negativa känslor som skuld och ilska genom att begränsa kvinnor till 
omsorgsarbetet och upprätthålla feminina ideal som upplevs begränsande.  
 
Associationer mellan livsmedel och femininiteter respektive maskuliniteter  
Ett återkommande mönster bland tidigare forskning kring förhållandet mellan livsmedel och 
genus är kopplingen mellan kött och maskulinitet, då framförallt rött kött. Maskulinitet har 
även associerats med större portionsstorlekar (Campos, Bernardes & Godinho, 2018). Sobal 
(2005) diskuterade köttets symboliska kopplingar till status och makt och hur konsumtionen 
av kött blir en del av att göra maskuliniteter. Köttets maskulina kodning ställs i relation till 
den icke-maskulina kodningen av livsmedel som cerealier och grönsaker. Att betona kött som 
man och att tona ned kött som kvinna lyftes fram som delar i att göra genus (Sobal, 2005). 
Associationen mellan kött och styrka kan anses vara ett steg i kopplingen mellan kött och 
maskulinitet (Love & Sulikowski, 2018). Samtidigt kan teorier kring multipla maskuliniteter 
medföra att avsteg från köttätande hos män inte nödvändigtvis innebär ett avsteg från 
maskulinitet (Sumpter, 2015). I en studie av en grupp män som följer vegansk kosthållning 
visas det på hur en “hybridiserad maskulinitet” konstrueras genom att värderingar kopplade 
till veganism och femininitet sammanfogas med maskulinitet. Männen i studien ifrågasatte 
bilden av en stereotyp maskulinitet. Samtidigt överensstämde deras argument för veganism i 
viss mån med idéer kring maskulinitet och att äta för muskeluppbyggnad. Det fanns även en 
tendens att definiera om värden förknippade med femininitet för att de bättre skulle passa in i 
maskulinitet. På så vis blir det möjligt att anknyta sig till maskulinitet, samtidigt som 
betydelsen av maskulinitet breddas (Greenebaum & Dexter, 2018).     
 
Kopplingen mellan femininitet och livsmedel tycks snarare bestå av vad kvinnor inte äter än 
vad de faktiskt äter genom att kvinnliga konsumtionsmönster associeras med bantning och att 
äta “lättare” (Sobal, 2005). Små, lätta måltider samt konsumtion av grönsaker och frukt 
associeras till en stereotypisk femininitet (Campos m.fl., 2018). Samtidigt har Cairns och 
Johnston (2015b) beskrivit hur mat-femininiteter är starkt kopplade till koncept som balans 
och kalibrering. De kvinnor de studerat uppvisade en aversion mot att anta någon extrem 
ståndpunkt eller uppvisa ett extremt beteende. Vid diskussioner av till exempel 
hälsomedvetenhet var det vanligt att påpeka att även om de aktivt gjorde hälsosamma 
livsmedelsval var de inte besatta av att äta hälsosamt. Det skedde en kalibrering för att hitta 
en medelväg och undvika extremer av något slag.               
 
Framställningar av livsmedel i förhållande till genus i media  
Det tycks finnas skillnader vad gäller hur media beskriver och förmedlar kostrelaterade frågor 
och livsmedel till kvinnor respektive till män. Tidigare studier har till exempel observerat att 
det i hälsotidskrifter som vänder sig till män gavs ett flertal nutritionella råd med målet att 
bygga muskler, förbättra prestationsförmågan och få en snygg, väldefinierad kropp (Bazzini, 
Pepper, Swofford & Cochran, 2015; Cook, Russell & Barker, 2014; Lewington, Sebar & Lee, 
2018). I kvinnliga tidskrifter gavs främst råd för hur man går tillväga för att hålla sig smal, gå 
ned i vikt och se bra ut (Madden & Chamberlain, 2004; Rodney, 2018; Willis & Knobloch-
Westerwick, 2014). Sättet på vilket tidskrifterna pratar kring kost och livsmedel är i många 
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fall likartade, men det finns även viss skillnad. Till exempel är begreppet “bra och dålig mat” 
genomgående i flertalet hälsomagasin, både för män och kvinnor (Fuller, Briggs & Dillon-
Summer, 2013; Madden & Chamberlain, 2004; Rodney, 2018). Något som dock poängterats 
beträffande hälsotidskrifter är att det aldrig uttrycks klart och tydligt vad en hälsosam kost 
egentligen består av vad gäller specifika livsmedel (Madden & Chamberlain, 2004; Rodney, 
2018), utan istället uttrycks det i termer av näringsmässiga komponenter (Madden & 
Chamberlain, 2004). Det har dock noterats att det kan vara skillnad på vad som anses vara 
“bra” livsmedel i kvinnligt och manligt inriktade hälsomagasin. Ytterligare en skillnad som 
noterades mellan de hälsotidskrifter som vände sig till kvinnor respektive män var en 
koppling mellan vissa livsmedel och förbättrad sexuell prestation för män (Fuller m.fl., 
2013). Denna koppling gällande vissa livsmedel och förbättrad sexuell prestation har även 
observerats i andra studier (Lewington m.fl., 2018; Parasecoli, 2005). Dock är detta inte 
något som har observerats i de kvinnliga hälsotidskrifterna. Likaså var alkohol, speciellt öl, 
något som förekom oftare i magasinen för män, än i magasinen för kvinnor. Detta ligger även 
i linje med vad Adams & White (2009) observerade när de undersökte reklamannonser i 
brittiska tidskrifter.  

I en studie av Fuller m.fl. (2013) där både manliga och kvinnliga hälsotidskrifter undersöktes 
noterade de att livsmedel i kvinnliga magasin bland annat beskrevs som färska och 
ekologiska och ansågs vara positiva för att få en väldefinierad kropp, smal midja samt gå ner 
i vikt. Kött ansågs vara något att eventuellt minska på för att minska det totala kaloriintaget. 
Enligt Madden och Chamberlain (2004) kunde det ses ett mönster i hälsotidskrifter riktade till 
kvinnor att välja livsmedel som ansågs bra på så sätt att de “skyddade” kroppen, som till 
exempel grönsaker och frukt. Livsmedel innehållande mättat fett och kaloririka livsmedel 
ansågs vara något att minska på, då dessa livsmedel beskrevs som en fara för kroppen. 
Rodney (2018) har granskat hur mat framställs i hälsobloggar och hälsotidskrifter riktade till 
kvinnor. Även här observerades det hur livsmedel kan beskrivas som något som skyddar 
kroppen eller något som är farligt för kroppen. Tidskrifterna använde sig av ett patogent 
perspektiv där livsmedel framställdes som komponenter som orsakar sjukdom. Detta var inte 
något som observerades i bloggarna, då de hade ett salutogent perspektiv där livsmedel 
istället ansågs främja hälsa och välbefinnande. Livsmedel som ansågs vara dåliga eller farliga 
och som kunde leda till viktuppgång kunde exempelvis vara glass, chips, pommes frites och 
alkohol. Det fanns även livsmedel som tidskrifterna uppmuntrade de kvinnliga läsarna att äta, 
vilket var “functional foods”, som beskrevs som livsmedel med hälsofrämjande egenskaper, 
speciellt de som ledde till viktnedgång. Madden och Chamberlain (2004) har även beskrivit 
att livsmedel kan framföras som förebyggande och botande av sjukdom, då olika typer av 
livsmedel sägs vara bra för olika system i kroppen. Återigen lyftes grönsaker fram som något 
positivt. Det uttrycktes även att “naturliga” livsmedel förespråkades för att hålla sig frisk 
samt för att förebygga sjukdom.                        

“Bra livsmedel” för män ansågs vara sådana som hjälpte till att bygga muskler, som 
exempelvis kött. Dock förekom det även i vissa artiklar att för mycket kött inte var bra, 
särskilt inte processat kött (Fuller m.fl., 2013). Cook m.fl. (2014) undersökte hälso- och 
träningsmagasin för män där läsarna uppmuntrades till att öka intaget av kalorier och protein 
för att få mer muskler och en stark kropp. Även här fanns det råd om att äta kött. I några av 
artiklarna ersattes dock det röda köttet med fisk och andra proteinkällor som ägg eller 
sojaprodukter. Frukt, grönsaker, ägg, baljväxter, sojaprodukter, fisk och nötter var exempel 
på livsmedel som sades vara bra för ändamålet att hålla vikten. Även produkter som 
sportdrycker, proteinshakes, träningsbars och olika multivitamin- och mineraltillskott ansågs 
vara bra för muskelbyggnad och styrketräning. Även reklamannonser i tidskrifter för män har 
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i stor omfattning bestått av produkter såsom proteindrycker och olika typer av kosttillskott 
och näringsämnen med intentionen att förbättra fysiken (Parasecoli, 
2005).                                

Som framgår av tidigare studier finns det vissa återkommande mönster kring hur livsmedel 
beskrivs, såväl i allmänhet som i hälsotidskrifter. Samtidigt är ett flertal av de studier som 
nämnts ovan förhållandevis gamla, vilket innebär att de eventuellt inte längre till fullo speglar 
innehållet kring livsmedel i samtida hälsotidskrifter. Det går därmed att ifrågasätta 
exempelvis huruvida Sobals (2005) syn på kopplingen mellan kött och maskulinitet fortsatt 
överensstämmer med verkligheten, något som Greenebaum och Dexter (2018) undersökt 
bland män som är veganer. Vidare bör det nämnas att ingen av de ovannämnda studierna är 
utförd i Sverige. Det blir därmed av intresse att genomföra en studie kring hur livsmedel 
framställs i hälsotidskrifter för kvinnor respektive män i Sverige idag, för att undersöka 
huruvida tidigare observerade mönster syns även i denna kontext eller inte.  

Syfte 
Syftet med den här studien är att ur ett genusperspektiv undersöka hur livsmedel beskrivs och 
motiveras i hälsoinriktade tidskrifter.  
 

Metod 
Den här studien bygger på kvalitativ forskningsmetod, då avsikten är att djupgående 
undersöka framställningen av och förhållandet mellan livsmedel och genus i hälsoinriktade 
tidskrifter. Detta möjliggörs av kvalitativa metoders interpretativistiska synsätt, vilket innebär 
att fokus hamnar på att skapa en förståelse av en social verklighet. Med ett interpretativistiskt 
perspektiv blir målet för samhällsforskningen att finna den subjektiva innebörden i sociala 
handlingar (Bryman, 2016). Vidare är frågeställningen för undersökningen av ett relativt 
öppet slag, vilket gör en utforskande, data-driven analys lämplig. Med en data-driven analys 
läggs fokus på att besvara forskningsfrågan snarare än att testa en redan existerande hypotes 
(Guest, MacQueen & Namey, 2012). 
 
Studien utfördes genom textanalys av hälsotidskrifter, baserat på Braun och Clarkes (2006) 
instruktioner för tematisk analys. I tolkningen av texter finns fem huvudsakliga parter, 
nämligen texten, det sociala sammanhanget, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Utifrån 
dessa kan olika tolkningsstrategier härledas, beroende på vilken som blir tolkningens 
huvudsakliga utgångspunkt. Sådana tolkningsstrategier leder i sin tur till att olika synvinklar 
på texten ges mer fokus i analysen. Det kan nämnas att en mottagare-fokuserad 
tolkningsstrategi innebär att fokus läggs på hur texten tolkas vid mottagandet, som 
exempelvis studier av hur olika samhällsgrupper tolkar information i massmedia. En annan 
tolkningsstrategi lägger fokus på den omgivande diskursen, vilket innebär att analysen lyfter 
upp olika styrande föreställningar som förekommer och relaterar materialet till andra texter 
(Bergström & Boréus, 2012). Båda dessa strategier är av relevans för den här studien.  
 

Litteratursökning 
Litteratursökningen har huvudsakligen gjorts genom Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst 
samt databaserna KVINNSAM och ProQuest. Några av de söktermer som användes var: 
“food gender”, “food gender media”, “health magazines gender”, “food femininity”, samt 
“food masculinity”. Litteratur hittades även genom att se över referenslistor i redan funna 
artiklar. I den här studien har litteratur från åren 1998-2020 inkluderats. Att relativt gamla 
studier inkluderades var för att kunna ge en viss inblick i hur de studerade fenomenen har sett 
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ut under 2000-talet och inte bara under de sista åren.   
 
Pilotstudie  
I början av studien genomfördes en mindre pilotstudie med avsikt att kontrollera huruvida 
tillgängligt material kan besvara de frågeställningar som formulerats inför studien. I 
pilotstudien granskades en begränsad mängd material för att generera några preliminära 
koder, kategorier och teman, vilka sedan användes som hjälpmedel vid genomgången av 
resterande material i studien. Några koder som användes var exempelvis mättnad, 
viktkontroll, hållbarhet och prestation. Resultatet av pilotstudien gav indikationer på att 
beskrivningarna av livsmedel i hälsotidskrifterna i stor utsträckning fokuserar på deras 
potentiella effekter på träning, prestation och hälsa, samtidigt som även aspekter som 
hållbarhet tas upp. Pilotstudien ledde till slutsatsen att det finns tillräckligt med material 
tillgängligt för att på ett adekvat sätt besvara studiens syfte.  
 
Fyra tidskrifter analyserades i pilotstudien, varav två är riktade till kvinnor och två till män. 
Innehållet i samtliga täcker olika aspekter på temat hälsa, såsom kost och träning. De 
tidskrifter som analyserades var Hälsa (nr 4 2020), Hälsa & Fitness (nr 8 2019), Kom i Form 
Man (nr 3 2016) samt Fitness For Men (nr 3 2017). Det senaste tillgängliga numret som 
hittades för respektive tidskrift analyserades. Inför datainsamlingen bestämdes inklusions- 
och exklusionskriterier för artiklar ur tidskrifterna. Det som inkluderades i materialet var alla 
artiklar som explicit nämner något livsmedel. Artiklar som behandlade hela kosthållningar 
eller särskilda dieter, kosttillskott samt annonser exkluderades. Dessa kriterier utvecklades 
sedan inför urvalet av resterande material. Totalt analyserades 24 olika artiklar i pilotstudien, 
vilka även inkluderades i den slutliga analysen tillsammans med ytterligare material.    
 

Material 
Materialet i studien består av artiklar ur hälsotidskrifter, vilket räknas till materialkategorin 
massmedieprodukter enligt Bryman (2016). I dokumentanalys studeras texter som författats 
för andra ändamål än forskning, med syfte att tolka innebörder i materialet för att generera en 
förståelse för något fenomen. Dokument anses icke-reaktiva eftersom det redan existerande 
materialet inte påverkas av en eventuell undersökning. Däremot finns det en risk för 
selektionsbias vid valet av material för studien (Bowen, 2009). Bryman (2016) påpekar att 
även om avsikten med analysen inte är representativitet är det nödvändigt att ta hänsyn till 
kontextuella faktorer. Detta kan vara exempelvis ett visst fenomens historia och dess 
betydelse för en vald grupp människor. Dessutom befinner sig texten alltid i ett större 
sammanhang tillsammans med andra texter med olika inbördes relationer, vilket kallas 
intertextualitet.    
 
Till studien valdes det ut några olika hälsotidskrifter för analys, vilka redovisas i Tabell 1 
nedan. Vid urvalet eftersträvades en jämn fördelning mellan tidskrifter riktade till kvinnor 
respektive till män, samtidigt som den totala mängden material skulle vara tillräckligt stor för 
att kunna besvara forskningsfrågorna. Vid insamlingen noterades att det fanns betydligt fler 
hälsotidskrifter med fokus på kvinnor än män. För att väga upp för detta i någon mån har fler 
nummer inkluderats för en av de tidskrifter som riktas till män. På så vis blev antalet artiklar 
mer jämnt mellan kategorierna. Vidare var avsikten att i huvudsak analysera tidskrifter med 
innehåll som rör hälsa i allmänhet. Även i denna aspekt noterades dock att det fanns mer 
material att tillgå ur tidskrifter för kvinnor. Därför valdes att även inkludera tidskrifter som 
handlar om hälsa men som också har ett visst fokus på träning. Totalt inkluderades 82 artiklar 
i studien, varav 44 togs ur tidskrifter riktade till kvinnor och 38 togs ur tidskrifter riktade till 
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män. Artiklarna var av något varierande längd och art. Inklusions- och exklusionskriterier 
presenteras nedan.  
 
Tidskrifterna i studien har, som framgår av Tabell 1, klassificerats utefter inriktning på 
innehållet (hälsa i allmänhet eller hälsa och träning i kombination). Tidskrifterna som har 
fokus på hälsa i allmänhet har ett relativt brett innehåll som kan innefatta olika ämnen som 
exempelvis hur stress behandlas på bästa sätt eller vilka skönhetsprodukter som är bra för 
huden. Innehållet kan även inkludera vad personer bör äta för att att främja den kroppsliga 
hälsan, samt hur livsmedel kan påverka olika aspekter av en persons hälsa. Tidskrifter med 
inriktning på både hälsa och träning har fokus på träning i större omfattning. Detta kan ta sig 
uttryck i att det exempelvis ges mer utrymme till instruktioner för olika träningsformer, 
samtidigt som livsmedel även här utgör en relativt stor del av innehållet. 
  
I Tabell 1 framgår även hur tidskrifterna har även klassificerats efter målgrupp (kvinnor 
respektive män). Vissa av tidskrifterna, som Fitness For Men och Kom I Form Man, har en 
explicit angiven målgrupp, medan andra inte har det. Exempelvis tidskriften Må Bra anger 
inte tydligt en viss målgrupp. Denna har dock ändå klassats som riktad till kvinnor eftersom 
innehållet i form av såväl text som bilder ansågs fokusera nästan uteslutande på kvinnor. 
Samma bedömning gjordes även för resterande tidskrifter - de klassificerades i första hand 
efter explicit uttalad målgrupp och i andra hand efter implicit antydd målgrupp. Uppgifter om 
olika tidskrifters läsare publicerade av en webbaserad återförsäljare, Tidningskungen, ger 
indikationer om hur deras respektive läsekretsar ser ut. Hälsa och MåBra har en majoritet 
kvinnliga läsare (83 % respektive 82 %) framförallt i åldersgrupperna över 35 respektive över 
45 (Tidningskungen.se, u.å.b.; u.å.d). Även Women’s Health & Wellness (tidigare Women’s 
Health) har en majoritet kvinnliga läsare (90 %) framförallt ur åldersgruppen 20-40 
(Tidningskungen.se, u.å.e.). Hemsidan för Hälsa & Fitness har en liknande läsekrets med 80 
% kvinnor där den största åldersgruppen är 25-45 (Ocast, 2020). Men’s Health har däremot 
99 % manliga läsare huvudsakligen ur ett brett åldersspann på 20-65 (Tidningskungen.se, 
u.å.c.). Ingen åldersgrupp anges för Fitness For Men, men dess läsare tycks ha varit 
uteslutande män (Tidningskungen.se, u.å.a.). Motsvarande uppgifter har ej hittats för Kom I 
Form Man, men det kan nämnas att denna tidskrift gavs ut av samma redaktion som Fitness 
For Men (Fitnessformen.se, u.å.).         
 
Samtliga tidskrifter förutom en ges ut på svenska av svenska förlag. Undantaget är Men’s 
Health, som är en brittisk tidskrift som ges ut på engelska även i Sverige.   
 
För samtliga tidskrifter gällde att de senast publicerade tillgängliga numren samlades in. De 
flesta av de analyserade tidskrifterna publicerades 2019 eller 2020. Det finns dock några 
undantag genom att två nummer av Women’s Health och tre nummer av Fitness For Men 
från 2017 inkluderades, samt ett nummer av Kom i Form Man från 2016. Dessa var de 
senaste nummer som fanns att tillgå. Att dessa inkluderades trots att de var något äldre 
motiverades med att dess inkludering bidrog till att öka mångfalden i datasetet. Att få en viss 
bredd i materialet ansågs väga tyngre än att alla tidskrifter skulle vara publicerade under det 
senaste året. I Bilaga 1 redovisas en fullständig lista över inkluderade tidskrifter och 
nummer.                         
 
Urval 
Urvalet av material till studien gjordes med ett målstyrt urval. Målstyrt urval är en typ av 
icke-sannolikhetsbaserade urval, det vill säga ett urval som inte är gjort på slumpmässig basis 
utan istället genom medvetna val. Det finns ett flertal olika varianter av målstyrda urval, som 
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bland annat urval av extrema fall eller typiska fall, teoretiskt urval och urval med maximal 
variation. Det gemensamma för alla målstyrda urvalsmetoder är att de görs baserade på 
möjligheten att besvara forskningsfrågorna. Kriterierna för vilka fall som väljs kan utformas 
antingen efter a priori-urval eller villkorligt urval. Med ett a priori-urval är kriterierna 
fastställda redan vid starten för undersökningen, medan ett villkorligt urval innebär att de 
utvecklas under processen för undersökningen. I den här studien har en metod för generiskt 
målstyrt urval använts. Kriterierna för urval har till viss mån utvecklats under 
undersökningens gång, bland annat genom uppdatering av exklusionskriterierna, vilket 
innebär ett villkorligt urval (Bryman, 2016).  
 
Inklusionskriterier för materialet var, likt i pilotstudien, artiklar ur hälso-inriktade tidskrifter 
som explicit tar upp något livsmedel. Recept inkluderades i de fall då de inleddes med någon 
form av motiverande text. Exklusionskriterier för materialet var sådant som handlade om hela 
kosthållningar eller särskilda dieter (exempelvis LCHF eller veganism), kosttillskott och 
drycker samt annonser och rekommendationer av enskilda produkter. Dessa 
exklusionskriterier valdes för att fokusera undersökningen på just livsmedel. 
Rekommendationer av enskilda produkter exkluderades då den typen av material ofta kunde 
likställas med reklamannonser.      
     
Tabell 1. Beskrivning av material.  

Tidskrift Målgrupp Inriktning Antal nr  Antal artiklar  

Fitness For Men Män Hälsa och träning 3 20 

Hälsa Kvinnor Hälsa  2 11 

Hälsa & Fitness  Kvinnor Hälsa och träning 2 10 

Kom i Form Man  Män Hälsa och träning 1 4 

Men’s Health Män  Hälsa 2 14 

Må Bra  Kvinnor  Hälsa  2 5 

Women’s Health Kvinnor  Hälsa  2 18 

Totalt 
  

14 82  

               
Tematisk analys 
Materialet i studien analyserades med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys används för 
att identifiera och beskriva teman som förekommer i materialet. Dessa teman kan vara såväl 
explicita som implicita. Därigenom är det möjligt att fånga komplexa betydelser eller idéer i 
materialet som inte nödvändigtvis syns i explicita ord eller fraser (Guest m.fl., 2012). Ett 
tema ska beskriva ett mönster av betydelse(r) i materialet som har betydelse för 
forskningsfrågan. Temat bör kunna ses återkommande i flera delar av materialet, men att 
något är mer frekvent förekommande än något annat behöver inte nödvändigtvis innebära att 
det är ett viktigare tema. Snarare är det väsentliga att temat lyckas fånga upp aspekter av 
materialet som är viktiga för forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006).     
 
I huvudsak är analysen baserad på de sex faser som föreslagits av Braun och Clarke 
(2006).  Dessa kan sammanfattas som följande: Fas 1. Att bekanta sig med data; Fas 2. 
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Generering av initiala koder; Fas 3. Sökning efter teman; Fas 4. Granskning av teman; Fas 5. 
Definiering och namngivning av teman; samt Fas 6. Författande av rapport.  
 
I Fas 1 läses det aktuella materialet igenom ett flertal gånger för att skapa en uppfattning om 
dess innehåll, betydelse och mönster. Anteckningar kan föras över idéer kring potentiella 
koder och teman. I Fas 2 skapas koder. Koder betecknar någon grundläggande del av data 
som är relevant för forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). Delar av datan kan kodas på 
flera olika sätt där så är möjligt (Braun & Clarke, 2013). Genom den här fasen kommer data 
att organiseras i olika grupper. I Fas 3 kommer sedan det kodade materialet att sorteras in i 
potentiella teman, även om inte nödvändigtvis alla koder kommer att användas. Detta görs 
genom att studera hur de olika koderna förhåller sig till varandra. Överväganden görs även 
kring hur teman och dess underkategorier förhåller sig till varandra. I Fas 4 granskas sedan de 
potentiella teman som formulerats. Först läses materialet inom respektive tema om för att 
kontrollera att det finns ett mönster. När detta har etablerats kan varje individuellt tema 
kontrolleras gentemot materialet. Temana ska reflektera de innebörder som framkommer i 
materialet. I Fas 5 ska varje tema definieras och analyseras. Temana ställs även i relation till 
forskningsfrågorna. Även här definieras eventuella underkategorier inom teman. Slutligen 
författas i Fas 6 en rapport med den slutliga analysen. I denna ska det finnas bevis för och 
analys av respektive tema och dess innehåll (Braun & Clarke, 2006).  
 
Kodning av data kan ske på något olika sätt beroende på om metoden är data-driven eller 
teori-driven, samt om allt material eller enbart utvalda delar ska kodas (Braun & Clarke, 
2006). Braun och Clarke (2013) skiljer mellan två typer av kodning av data, nämligen 
selektiv respektive komplett kodning. Selektiv kodning innebär att enbart en viss typ av data 
kodas och används vid den senare analysen. Vid komplett kodning kodas istället allt som är 
av intresse för forskningsfrågorna ur hela datasetet. Vidare skiljer de på semantiska koder och 
latenta koder. Semantiska koder är i princip en sammanfattning av vad som explicit sägs i 
materialet, medan latenta koder lyfter implicita meningar så som de uttolkas av personen som 
utför kodningen. Samtidigt är det inte alltid möjligt att skilja dessa typer åt helt, utan en 
enskild kod kan vara av såväl semantisk som latent karaktär. I den här studien har komplett 
kodning använts, då all data som ansetts vara relevant för forskningsfrågorna kodades. Både 
semantiska och latenta koder genererades, även om mer fokus lades på semantiska koder. De 
flesta koder var av semantisk karaktär för att undvika att alltför mycket av författarnas egna 
tolkningar av materialet påverkade analysen i ett för tidigt skede, vilket hade påverkat även 
kategorier och teman.  
 
Teman genereras genom att söka efter mönster i datasetet, vilket i sin tur involverar att 
granska insamlad data och koder. De teman som skapas ska fungera som självständiga 
enheter, men ska samtidigt även tillsammans med övriga teman bygga upp analysen som 
helhet. Olika teman kan förhålla sig till varandra på ett hierarkiskt eller icke-hierarkiskt vis. 
Det är möjligt att urskilja tre hierarkiska nivåer av teman. Den översta är övergripande teman, 
vilka betecknar idéer som framkommer i flera teman. Denna övergripande nivå ger en 
struktur för resterande nivåer, vilka utgörs av teman och underteman. Det är i teman och 
underteman som koder sorteras. Dock är varken övergripande teman eller underteman 
nödvändiga för analysen, utan en tematisk analys kan helt förlita sig på enbart den mellersta 
nivån av teman (Braun & Clarke, 2013). För att undvika eventuella förväxlingar kommer 
hädanefter underteman att betecknas som kategorier. För den här studien gjordes valet att inte 
inkludera övergripande teman, då användandet av enbart teman och kategorier ansågs 
tillräckligt för att strukturera upp materialet.      
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Även om arbetsprocessen för tematisk analys kan delas in i de sex faser som angetts ovan är 
processen inte helt linjär. Istället sker analysen som en ständigt pågående process som rör sig 
fram och tillbaka mellan de olika faserna. Exempelvis kan material som kodats på ett visst 
sätt i den andra fasen komma att kodas om efter granskningen i den fjärde fasen (Braun & 
Clarke, 2006). Det gäller även för den här studien, vari Braun och Clarkes faser följdes men 
med viss rörelse i båda riktningar mellan faserna. Båda författarna läste och kodade innehållet 
i samtliga artiklar, samt antecknade vilka livsmedelsgrupper som artiklarna handlade om. De 
genererade koderna jämfördes sedan och diskussion fördes vid oenigheter. Författarna 
skapade gemensamt teman och kategorier utifrån materialet.   
  
Det finns inget givet antal koder och teman som bör skapas för ett visst dataset. Vad som är 
ett lämpligt antal beror till viss del på storleken på datasetet, då en större mängd data tenderar 
att resultera i ett större antal koder. Antalet beror även på vad som är syftet med analysen. 
Ifall avsikten är att visa på mångfald i aktuell data krävs fler teman än om avsikten är att 
studera något mer specifikt. Ett för stort antal teman kan dock medföra att analysen blir 
alltför ytlig och att de teman som skapats inte speglar det djup som finns i materialet (Braun 
& Clarke, 2013). För att lyckas fånga upp en viss bredd ur materialet och samtidigt även 
möjliggöra en fokuserad analys bestämdes en målsättning om att generera tre olika teman i 
den här studien.   
 
Teman, kategorier och koder   
Tre olika teman skapades utifrån materialet. Dessa är kropp och funktion, matarbetet och 
ätandet samt matens mervärden. Inom temat kropp och funktion finns kategorierna hälsa, 
träning och forma kroppen. Detta tema handlar därmed om hur livsmedel används som medel 
för att utföra vissa funktioner i relation till kroppen. Temat matarbetet och ätandet innefattar 
olika handlingar kring maten i vardagen och innehåller kategorierna matrelaterat arbete, 
smaken samt restriktioner. Slutligen innehåller temat matens mervärden kategorierna extrema 
effekter och etiska aspekter, vilka betecknar olika mervärden som appliceras på livsmedel. 
Teman, kategorier samt några exempel på tillhörande koder presenteras i Tabell 2 nedan.      
 
Tabell 2. Teman, kategorier och koder ur materialet  

Tema Kategori Koder (exempel)  

Kropp och funktion Hälsa Sjukdomsförebyggande 

Mental hälsa 

Träning Prestation 

Livsmedel som bränsle 

Forma kroppen  Viktreglering 

Utseende 

Matarbetet och ätandet  Matrelaterat arbete  Tillaga för andra 
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Tidseffektivt  

Smaken Gott 

Estetiskt tilltalande  

Restriktioner  Undvikande 

Substitut  

Matens mervärden  Extrema effekter Supermat 

Underverk 

Etiska aspekter Miljö 

Djuromsorg 

 

Etiska överväganden 
Innan studiens start gjordes överväganden kring om och hur studien påverkas av de riktlinjer 
för god forskningssed som formulerats av Vetenskapsrådet (2017). Dessa riktlinjer inkluderar 
bland annat krav på transparens samtidigt som uppgiftslämnares personliga integritet ska 
skyddas. I den här studien förekommer inga enskilda personer som forskningsobjekt, 
eftersom studien enbart baseras på offentligt publicerat material. I de fall då analyserade 
artiklar innehöll namn på eller andra uppgifter om enskilda personer har dessa uppgifter 
sorterats bort vid insamlingen för att anonymisera materialet. Därmed gjordes bedömningen 
att den här studien inte innebär ett hot mot någon enskild persons integritet. Däremot bör det 
nämnas att det material som studerats har skrivits för andra syften än att analyseras i studier 
såsom denna, vilket medför att författarna av materialet kan ha invändningar mot en sådan 
användning. Valet att trots detta genomföra analysen av materialet motiveras med att allt det 
material som förekommer redan är offentligt tillgängligt.    
 

Resultat  
Vid analysen av materialet sammanfattades observerade mönster i de tre huvudsakliga 
temana kropp och funktion, matarbetet och ätandet samt matens mervärden. Nedan ges en 
mer detaljerad redovisning över dessa, samt de kategorier de även innehåller. Samtliga av 
dessa teman behandlar olika dimensioner på de livsmedel som förmedlas i materialet genom 
att olika egenskaper hos livsmedlen lyfts fram. Det mest frekvent förekommande temat var 
kropp och funktion, följt av matarbetet och ätandet och slutligen det något mer sällan 
förekommande matens mervärden. Generellt genomsyras samtliga teman av könsneutralitet, 
även om vissa smärre skillnader förekommer. Innehållet i tidskrifterna var förhållandevis 
likartat oavsett om de var riktade till kvinnor eller män, samt oavsett huvudsaklig åldersgrupp 
hos läsarna.   
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Kropp och funktion  
Temat kropp och funktion innefattar hur livsmedel i princip kan liknas vid ett slags verktyg, 
och genom att äta vissa särskilda livsmedel kunna förbättra eller påverka vissa funktioner i 
kroppen. Ofta beskrevs det genom att vissa specifika näringsämnen i livsmedlet kopplades till 
en viss funktion i kroppen. Det kunde exempelvis vara att förbättra immunförsvaret eller 
stimulera byggandet av muskler. Tre kategorier identifierades inom temat, nämligen hälsa, 
träning och forma kroppen. De tre kategorierna hör samman på så sätt att de alla fokuserar på 
livsmedel som ett medel för att uppnå dessa tillstånd eller resultat. Val av olika livsmedel 
motiveras därmed genom dess funktion som ett verktyg eller hjälpmedel för att nå vissa mål. 
Fokuset eller målet är inte att livsmedlet främst ska, till exempel, smaka gott, utan att 
uppfylla andra funktioner.  
 
Kategorin benämnd hälsa visar på ett tydligt genomgående inslag i tidskrifterna i form av ett 
stort fokus på hur den kroppsliga samt mentala hälsan kunde förbättras. Det beskrevs bland 
annat att vissa livsmedel kunde gynna immunförsvaret, skydda mot specifika sjukdomar, 
förbättra tarmfloran, förbättra hälsan överlag och likaså den mentala hälsan. Detta kan 
illustreras med följande två citat:   
 
“Men mullbär är mer än godsaker, de gör mycket gott för din kropp. De är antioxidantrika 
små kraftpaket. Fenolerna i vita mullbär tros kunna neutralisera fria radikaler och motverka 
inflammationer i kroppen” (Women’s Health, 7/2017) 
 
“Köp hem och ät tomater i alla former, tillagade men även råa, för att maxa upptaget av 
immunstärkande C-vitamin” (Fitness For Men, 2/2017) 
 
Ofta förekommande var hur olika specifika komponenter i livsmedlet beskrevs påverka 
funktioner i kroppen på ett positivt sätt. Till exempel likt första citatet ovan där det beskrivs 
förhållandevis detaljerat om hur och på vilket sätt mullbär är bra för kroppen. Ett liknande 
fokus på specifika näringsämnens effekter finns även att se i det andra citatet ovan, om hur C-
vitamin i tomater ska stärka immunförsvaret.  
 
Livsmedel beskrevs även utifrån dess effekter på det allmänna måendet. Citatet nedan 
handlar om att livsmedel såsom avokado, mandlar och yoghurt bland annat kan medföra att 
humöret höjs och att läsaren därmed ska känna sig mindre nedstämd. 
 
“Känner du dig nedstämd och hängig? Följande livsmedel är inte bara smidiga och 
energirika mellanmål, utan dessutom kända för att kunna höja humöret” (Fitness For Men, 
1/2017)   
 
Det var främst livsmedelsgrupper som grönsaker, frukt och bär, kryddor, samt nötter och frön 
som lyftes fram med fokus på att förbättra hälsan, oavsett om det var på ett rent 
kroppsligt/fysiskt plan, med hänvisningar till mental hälsa eller med mer diffusa 
formuleringar om att “må bra”.  
 
Vidare beskrevs livsmedel utifrån möjliga effekter på hälsa i såväl tidskrifter riktade till 
kvinnor som till män. Det noterades ingen anmärkningsvärd skillnad i förekomsten mellan 
dessa två grupper, utan förekomsten tycks vara förhållandevis jämn mellan dem. Detta gäller 
även för de olika aspekter av hälsa som lyfts fram i tidskrifterna, då både artiklar riktade till 
kvinnor och till män lyfte upp livsmedels möjliga effekter på såväl kroppslig som mental 
hälsa.   
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En ytterligare kategori inom kropp och funktion benämndes träning. Materialet som sorterats 
in i denna kategori visar hur livsmedel kan kopplas till funktioner relaterade till kroppen när 
det kommer till prestation och träning. Motiveringar till att konsumera vissa livsmedel lägger 
här fokus på vilka effekter de kan ha på läsarens träning och prestation.    
 
“Att äta sina fem om dagen, alltså fem frukter och grönsaker per dag, är inte bara bra för 
hälsan, utan kan även hjälpa dig att bli snabbare i löpspåret…” (Fitness For Men, 1/2017) 
 
“Havregryn innehåller B-vitamin, som ökar energinivåerna” (Kom i Form Man, 3/2016) 
 
Som framgår av det första citatet ovan är inte fokus enbart på hälsa, utan även på att kunna 
prestera och i det här fallet bli en bättre löpare. Detta lyfts fram som en motivering till att äta 
mycket frukt och grönsaker. Vidare framgick i materialet även att livsmedel beskrevs som 
bränsle för kroppen, det vill säga som ett sätt att få energi för att bli bättre på och kunna 
utföra sin träning. Det andra ovanstående citatet ger ett exempel på detta.  
 
“Vill du äta mer grönt, men samtidigt prestera på träningen och få i dig mycket protein?” 
(Hälsa & Fitness, 8/2019) 
 
Citatet ovan handlar om att äta grönsaker och baljväxter, samtidigt som detta inte ska påverka 
träningen eller minska proteinintaget. Protein var något som nämndes frekvent i samband 
med träning. Livsmedel med högt proteininnehåll ansågs vara något positivt och 
eftersträvansvärt, framförallt för att bygga muskler. Ett flertal livsmedelsgrupper som kött, 
grönsaker, frukt, med flera, framhölls i samband med kategorin träning. 
 
Att motivera livsmedel genom att lyfta fram dess effekter på träning och prestation var 
frekvent förekommande i både tidskrifter riktade till kvinnor och tidskrifter riktade till män. I 
tidskrifter för båda dessa målgrupper läggs stort fokus på framförallt proteinintaget. Något 
som däremot kan skilja sig något åt är vilka livsmedelsgrupper som främst lyfts fram, då 
tidskrifter riktade till kvinnor i något större utsträckning skrev om vegetabiliska proteinkällor 
än vad tidskrifter riktade till män gjorde.  
  
Slutligen framkom inom temat kropp och funktion även motiveringar till livsmedelsval som 
fokuserar på att forma kroppen på olika sätt. Livsmedel i denna kategori syftar till att på 
något sätt forma och kontrollera kroppen, men inte nödvändigtvis för att förbättra sin träning 
eller prestation. De olika koder som erhölls var bland andra utseende, fettförbränning och 
viktreglering. I citatet nedan presenteras ett flertal olika sätt att bränna fett, varvid att äta 
vitkål var ett av dem, för att på så sätt få det önskade yttre. I det här fallet handlar det om att 
bli “mer rippad”.   
 
“101 sätt att bränna fett [...] hur några enkla justeringar i köket kan hjälpa dig att bli ännu 
mer rippad” (Fitness For Men, 3/2017) 
 
Livsmedel lyftes även fram med hänvisningar till dess effekter på att gå ned i vikt eller att 
bibehålla sin vikt. Ett flertal livsmedelsgrupper motiverades med hänvisningar till hur de kan 
påverka personers vikt och utseende. Framförallt nämndes frukt och bär samt grönsaker, men 
även olika sorters kött. I det första citatet nedan lyfts frukt fram som positivt för 
viktminskning. Även det andra citatet nedan berör vikt, men i detta fall handlar det om att 
hålla den vikten man redan har.     
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"Ät frukt, bränn fett! Det verkar råda något slags allmänt missförstånd om att man ska 
undvika frukt om man vill gå ner i vikt, när det i själva verket är precis tvärtom!" (Fitness For 
Men, 3/2017)  
 
“Visste du att popcorn innehåller mängder av fullkorn, fibrer och vitaminer som skyddar mot 
typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom samt hjälper dig att hålla vikten” (Hälsa, 4/2020)  
 
 
Innehåll med fokus på formandet av kroppen framkom i tidskrifter riktade till både kvinnor 
och män, men gavs något mer utrymme i tidskrifter riktade till män. I tidskrifterna riktade till 
män skrevs det nämligen oftare om livsmedels påverkan på fettförbränning och att äta med 
hänsyn till viktnedgång eller bibehållandet av vikten. Denna typ av beskrivningar av 
livsmedel förekom enbart vid enstaka tillfällen i tidskrifterna riktade till kvinnor. I de fall då 
det talades om viktreglering i dessa gjordes det ofta inte, till skillnad från i tidskrifter för män, 
genom explicita diskussioner om viktnedgång. Snarare gjordes det i form av att implicit lyfta 
upp det genom formuleringar om att stimulera mättnadskänslan för att undvika att äta för 
mycket.  
 
Matarbetet och ätandet  
I grova drag omfattar temat matarbetet och ätandet inställningar till och praktiska handlingar 
kring vilka livsmedel som konsumeras. Detta kan sammanfattas i de tre kategorierna 
matrelaterat arbete, smaken samt restriktioner. Det som förenar dessa kategorier är att de alla 
kan anses behandla motivationer bakom livsmedelsval som inte är direkt relaterade till den 
typen av motivationer som förekommer inom temat kropp och funktion. Istället innefattar 
dessa kategorier aspekter som bland annat smak, preferens, trender och tidseffektivitet.           
 
Inom kategorin matrelaterat arbete återfinns motiveringar bakom livsmedelsval som rör 
själva matlagningen och olika aspekter relaterade till denna. I det material som sorterats in i 
denna kategori motiverades livsmedel framför allt genom egenskaper som att det ska gå 
snabbt och enkelt att tillaga och vara praktiskt. Det görs dock även åtskillnad mellan mat för 
vardag och mat för helgen. Detta gjordes genom att skriva om vissa livsmedel som särskilt 
lämpliga för vardagsmat och genom att skriva om andra livsmedel som något att äta mer 
sällan eller som “vardagslyx”. Det skrevs även om livsmedel utifrån att tillaga dem för andra, 
vilket kan illustreras med följande citat:    
 
"Imponera på dina gäster genom att servera perfekt tillagad anka - ett gott proteinalternativ 
som inte behöver vara dyrare än en fin köttbit, och som ihop med trendgrynet farro i en 
nyttigare variant av risotto blir till vardagslyxig fitnessmat” (Fitness For Men, 3/2017)  
 
Flertalet livsmedelsgrupper har kopplats till matrelaterat arbete som rött kött, fågel, 
grönsaker och ägg. I citatet ovan uppmanas läsaren att tillaga anka för att imponera på sina 
gäster. Här lyfts även ekonomiska aspekter bakom livsmedelsval fram, då det påpekas att 
ankkött inte nödvändigtvis är “dyrare än en fin köttbit”. Citatet täcker även in idén om att se 
vissa livsmedel som “vardagslyx”.     
 
Vidare förekom beskrivningar av livsmedel med fokus på det matrelaterade arbetet inom 
tidskrifter riktade till kvinnor såväl som till män. Inom båda dessa grupper förekom artiklar 
vari livsmedel beskrevs utifrån termer som praktiskt eller tidseffektivt. Artiklar om att laga 
mat åt andra förekom i Men’s Health 12/2019 samt i Fitness For Men 3/2017. I artikeln i 
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Men’s Health handlar det om en receptsamling inför vinterns högtider vari det talades om att 
visa välvilja mot sina gäster. På liknande vis talade artikeln ur Fitness For Men, som även 
citerats ovan, om att imponera på sina gäster. Att laga mat åt andra var inte något som 
nämndes explicit i några av tidskrifterna riktade till kvinnor, samtidigt som det förekom 
artiklar om att laga mat åt sig själv.     
 
Som en del av temat matarbetet och ätandet finns även kategorin smaken, vilken betecknar 
anledningar bakom livsmedelsval som har att göra med smakmässiga och estetiska 
aspekter.  Den vanligast förekommande kodningen inom denna kategori var att livsmedlet 
smakar gott eller är njutningsfullt. Det förekom även att livsmedel beskrivs som estetiskt 
tilltalande, som “comfort food” eller utifrån aspekter som matkultur och trend. I de artiklar 
som behandlade matkultur låg fokus på att testa smaker och livsmedel från olika delar av 
världen. Citatet nedan, vilket handlar om butternut-pumpa, visar ett exempel på hur ett 
livsmedel motiverades utifrån hälsomässiga fördelar samtidigt som god smak lyfts fram som 
det viktigaste:  
 
"...can help reduce your pancreatic cancer risk. Most importantly, it makes a tasty soup" 
(Men’s Health, 4/2020) 
 
Inom kategorin smaken ryms ett stort spann av livsmedelsgrupper. Cerealier, kött, 
mejeriprodukter, frukt och bär, grönsaker och sötsaker har alla beskrivits utifrån 
smakmässiga och/eller kulturella aspekter. Det första av citaten nedan handlar om blåbär 
medan det andra handlar om sötsaker. I båda två talas det om livsmedel utifrån smak och det 
andra citatet nämner även det rent utseendemässiga hos bakverken.  
 
"Är det inte härligt när studier visar att något som är njutningsfullt också är riktigt 
hälsosamt?" (Hälsa & Fitness, 8/2019)   
 
“Vi visar hur du gör goda och vackra bakverk som är inspirerade av våra fyra årstider” 
(Hälsa & Fitness, 8/2019)  
 
Att beskriva livsmedel utifrån smakmässiga aspekter är något som förekom både i tidskrifter 
riktade till kvinnor och till män. Artiklar riktade till båda dessa målgrupper motiverade 
livsmedel utifrån god smak, att följa trender och att äta för njutningens skull. I två nummer av 
tidskrifterna riktade till kvinnor lyftes de estetiska aspekterna av livsmedel fram genom att 
beskriva maträtter eller bakverk som vackra. Detta gjordes i Hälsa & Fitness 8/2019, som 
nämnts ovan, samt Women’s Health 8/2017. Däremot är detta inte något som observerats i 
tidskrifterna riktade till män.  
 
Något ytterligare som var återkommande genom materialet var idéer kring vilka livsmedel 
som läsaren bör begränsa intaget av, samt hur och varför detta ska göras. Dessa idéer har 
samlats i kategorin restriktioner. Idéer kring restriktioner framkom dels genom att 
tidskrifterna explicit skrev om att vissa livsmedel bör undvikas (i huvudsak sötsaker och 
snacks), dels genom att de skrev om alternativ eller substitut till olika livsmedel. Med 
substitut menas i den här studien att ersätta ett livsmedel med något snarlikt, som exempelvis 
att ersätta en mjölkbaserad ost med en växtbaserad. Med alternativ menas istället att ersätta 
ett livsmedel med något som inte nödvändigtvis är likt det, som att byta ut sötsaker mot frukt 
och bär. De anledningar till restriktioner som lyftes fram kunde variera något men tenderade 
att antingen beröra miljömässiga skäl eller hälsomässiga skäl. Följande två citat är relaterade 
till restriktioner motiverade av hälsoskäl. Det första citatet är taget från en artikel som handlar 
om att motverka icke-önskvärda begär efter olika livsmedel, i detta fall rött kött och 



 
 

 

21 
 

charkprodukter. Det andra citatet är taget från en artikel om efterrätter med ett relativt högt 
innehåll av protein och lågt innehåll av kolhydrater.   
 
"Vad din kropp behöver är näringsämnen från frukt och grönsaker" (Hälsa, 4/2020) 
 
“Ibland vill man ha originalet, ibland kan det kännas helt okej att testa en variant av en 
efterrätt med lite mindre mängd kolhydrater” (Hälsa & Fitness, 7/2019)  
 
När det skrevs om undvikande eller restriktion var det framförallt energitäta men 
näringsfattiga livsmedel som sötsaker och snacks som benämndes i materialet. Detta gällde 
för både tidskrifter riktade till kvinnor och till män. Däremot förekom det i tidskrifter riktade 
till kvinnor att rött kött ansågs vara något som ska begränsas, som i exemplet ovan, även om 
rött kött även i andra artiklar kunde beskrivas i positiva ordalag. I tidskrifterna riktade till 
män gavs inte samma utrymme för ifrågasättande av konsumtionen av rött kött, åtminstone 
inte med lika explicita formuleringar. Motiveringar till att äta rött kött förekom dessutom 
oftare i tidskrifter för män. Däremot konstaterades det i en artikel av Men’s Health 12/2019 
att det finns en växande efterfrågan på olika substitut till köttprodukter.  
 

Matens mervärden 
Det tredje temat, matens mervärden, handlar om hur livsmedel blir tilldelade högre 
funktioner eller värden än att “enbart” fungera som livsmedel. Livsmedel associeras 
därigenom med ideologi och andra övertygelser. Detta syntes på två olika sätt. Det första 
sättet är att användandet av vissa specifika ord såsom underverk eller elixir överdriver vissa 
inneboende effekter hos livsmedlen. Det andra sättet är att livsmedel kopplas till olika etiska 
frågor. Inom temat finns därmed kategorierna överdrivna effekter samt etiska aspekter.  
  
Kategorin extrema effekter innefattar hur effekter av eller funktioner hos livsmedel beskrivs 
med ett språkbruk som kan anses överdrivet eller som kan associeras till något övernaturligt. 
Artiklar vari livsmedel beskrevs med ord som “underverk”, “elixir”, “lyckopiller” eller 
“supermat” har sorterats in i denna kategori. Att vissa livsmedel beskrevs på dessa sätt 
motiveras ofta med hänvisning till dess näringsinnehåll, såsom relativt högt innehåll av vissa 
vitaminer eller mineraler. Följande tre citat ger några exempel på detta:   
 
“Lycka på recept! [...] de här briljanta recepten, som inte bara är goda och vackra - de är 
som lyckopiller, fullproppade med antiinflammatoriska ingredienser” (Women’s Health, 
7/2017) 
 
"Du har säkert inte missat den hype kring grönkål som rått de senaste åren. Denna grönsak 
har fått supermatsstatus tack vare sitt höga innehåll av antioxidanter" (Fitness For Men, 
1/2017)  
 
“Unsung superfoods. The overlooked heroes on this list deserve a regular spot on your 
shopping list” (Men’s Health, 4/2020)  
 
Denna tendens att beskriva livsmedel utefter extrema effekter förekom främst för 
livsmedelsgrupperna grönsaker, nötter och frön, rött kött, bär samt fisk. Ofta användes denna 
typ av benämningar i samband med att vitamin- eller mineralinnehåll i livsmedlet lyftes fram. 
Bland de “overlooked heroes” som lyfts fram i källan till citatet från Men’s Health ovan finns 
exempelvis blodpudding.   
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Att beskriva och motivera livsmedel på det här sättet noterades i såväl tidskrifter riktade till 
kvinnor som tidskrifter riktade till män. Särskilt benämningen “supermat” förekom vid ett 
flertal tillfällen i materialet, även om det var något mer vanligt förekommande i tidskrifter 
riktade till män. Benämningar som “supermat” var framförallt vanligt förekommande i 
artiklar i Fitness For Men. Övriga termer och fenomen som inkluderats i kategorin extrema 
effekter, såsom “underverk” eller “elixir”, föreföll vara ungefär lika vanligt förekommande i 
artiklar riktade till kvinnor som till män.   
 
I materialet motiverades olika livsmedelsval även utifrån olika etiska aspekter, vilket är den 
andra kategorin inom matens mervärden. Med etiska aspekter menas här sådana frågor som 
rör exempelvis miljö, klimat och djurhållning. Genom att motivera valet att äta eller undvika 
något livsmedel utifrån exempelvis dess påverkan på miljön görs en koppling mellan 
livsmedel och etik. De nedanstående citaten visar exempel på hur olika etiska aspekter 
kopplades till livsmedel i materialet, som miljöhänsyn, klimatpåverkan och djurhållning:   
 
"Jag vill vara en sån där som äter rotfrukter. Det är billigt, svinnyttigt, miljösmart och gott!" 
(Women’s Health 7/2017)  
 
"Framtidens hållbara mat är framför allt vego - men nu flyger även insekter upp på listan 
över uppstickare som är bra för både klimat och hälsa. Vågar du smaka insektsmjöl?" (Hälsa 
3/2020) 
 
"Burägg, nej tack! [...] idag går det lyckligtvis inte att hitta ägg från burhöns i mataffärer. 
Men burägg används fortfarande som ingrediens i olika produkter samt av bagerier, 
restauranger och kaféer." (Hälsa 4/2020) 
 
"As our appetite for ethical food grows, industry experts believe that more than half of the 
burgers, steaks and chicken breasts we eat will be grown in a lab or take the form of plant-
based imitations within 20 years." (Men’s Health, 12/2019)  
 
Ett flertal livsmedelsgrupper associerades med den här kategorin, och det kan göras en 
åtskillnad mellan huruvida de lyftes fram som positivt eller negativt associerade med olika 
etiska aspekter. Frukt och grönsaker lyftes ofta fram som miljö- eller klimatvänliga, men 
samtidigt togs även negativa effekter av bekämpningsmedel upp i samband med dessa 
livsmedel. Kött var något som ifrågasattes utifrån etiska aspekter, särskilt i relation till dess 
klimatpåverkan i jämförelse med vegetabiliska alternativ.  
 
Att lyfta livsmedels påverkan på miljö och klimat framträdde oftare i tidskrifter riktade till 
kvinnor än till män. Den enda artikeln vari djuretik tydligt lyftes fram förekom i en tidskrift 
riktad till kvinnor, nämligen Hälsa 4/2020. Frågor kring miljö och etik förekom dock i 
enskilda fall även i tidskrifter riktade till män, som i exemplet ur Men’s Health 12/2019 ovan. 
Men’s Health var den enda tidskriften riktad till män som lyfte dessa aspekter kring 
livsmedel. Det kan även nämnas att i samma artikel som citatet är taget från ifrågasattes idén 
om att det finns en koppling mellan maskulinitet och köttätande. Denna koppling refererades 
till som en stereotyp och det påpekades även att förakt mot vegetabiliska proteinalternativ 
uppfattas som något ideologiskt såväl som autentiskt.            
 

Diskussion  
I den här studien har tre huvudsakliga teman kring hur livsmedel beskrivs och motiveras i 
hälsotidskrifter genererats ur materialet. Även om det var i något varierande utsträckning 
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förekom samtliga teman i alla källor till materialet oavsett målgrupp, både med avseende på 
kön och ålder. Detsamma gäller även för de livsmedelsgrupper som noterades, då samtliga 
tidskrifter presenterade en bredd av livsmedel. Överlag finns det många likheter i hur såväl 
livsmedel som teman presenterades i tidskrifter riktade till kvinnor respektive män och 
resultatet visar på en genomgående könsneutralitet i materialet. Det fanns även gott om 
likheter gällande vilka livsmedelsgrupper som gavs utrymme i dessa tidskrifter även om det 
fanns några smärre skillnader, som exempelvis att vegetabiliska proteinalternativ framkom 
något mer i tidskrifter riktade till kvinnor. Den mest markanta skillnaden som framkom är att 
artiklar riktade till kvinnor i större utsträckning lyfte etiska aspekter kring livsmedel, som 
miljöhänsyn och hållbarhet. Det bör dock även nämnas att även om innehållet i de olika 
tidskrifterna var förhållandevis likartat oavsett målgrupp, noterades att det på marknaden 
finns fler hälsotidskrifter riktade till kvinnor än till män. 
 

Resultatdiskussion  
Kropp och funktion är det mest genomgående temat som observerats, vilket måhända inte är 
helt oväntat då det är tidskrifter med fokus på hälsa och träning som analyserats. Innehållet i 
dessa tidskrifter beskrev ofta livsmedel som något sjukdomsförebyggande eller 
hälsofrämjande. I vissa fall kunde livsmedel nästan likställas med medicin. Följaktligen 
tycktes det ibland som om livsmedel inte sågs som enbart livsmedel utan att livsmedel i 
princip betraktades vara ett slags verktyg eller hjälpmedel för att uppnå ett visst syfte. Ofta 
handlade det om de syften som sorterats in i de tre olika kategorierna för detta tema, 
nämligen hälsa, träning och att forma kroppen. Samtidigt är det värt att notera att livsmedel 
även kunde beskrivas ha flera syften eller fylla flera olika funktioner samtidigt, exempelvis 
att vara gott, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. För allt det material som tillhör 
temat kropp och funktion gäller dock att de huvudsakliga egenskaper som lyfts fram relaterar 
till kroppen och funktioner. Vidare pekar resultaten från den här studien på att tidskrifterna 
lade fokus på hur livsmedlet bryts ned till olika beståndsdelar, i form av olika 
mikronäringsämnen. Dessa komponenter i livsmedlet lyftes fram som något åtråvärt samt 
som ett sätt att nå ett visst specifikt mål, som exempelvis ökad muskelmassa.  
 
Detta sätt att beskriva och motivera livsmedel utifrån dess funktion som ett slags verktyg för 
att uppnå olika hälsotillstånd, förbättra träning och prestation eller forma kroppen 
observerades i både tidskrifter riktade till kvinnor respektive män. Dessa typer av 
beskrivningar stämmer väl in på vad Madden och Chamberlain (2004) tidigare observerat 
beträffande innehållet i hälsotidskrifter riktade till kvinnor. De har observerat hur livsmedel 
kan framföras som medel för förebyggande och botande av sjukdom, att fokus läggs på hur 
olika livsmedel kan positivt påverka olika system i kroppen, samt att livsmedel beskrivs i 
termer av näringsmässiga komponenter. Resultatet från den här studien indikerar dock att 
detta även stämde för hälso- och träningstidskrifter som är riktade till män. Vidare kan dessa 
typer av beskrivningar av livsmedel kopplas till nutritionism. Nutritionism kan enligt Scrinis 
(2008, 2013) definieras som ett paradigm som kännetecknas av ett reduktivt synsätt på 
näringssammansättningen av livsmedel och att livsmedel dessutom värderas efter deras 
näringssammansättning. Scrinis påpekar även att det finns en reduktiv tolkning av betydelsen 
av dessa näringsämnen för den kroppsliga hälsan, samt att det i beskrivningar av livsmedel 
görs kopplingar mellan specifika näringsämnen och kroppslig hälsa. Detta synsätt är något 
som syntes även i tidskrifterna i den här studien.  
 
Inom temat kropp och funktion påträffades ingen markant skillnad vad gäller hur livsmedel 
beskrevs och motiverades i tidskrifter som riktar sig till kvinnor respektive tidskrifter som 
riktar sig till män, även om det fanns några få undantag. I kategorin forma kroppen syntes en 
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skillnad i form av att tidskrifter riktade till män hade något mer fokus på formandet av 
kroppen, särskilt genom att lyfta livsmedels påverkan på fettförbränning, viktnedgång eller 
bibehållande av vikten. En tänkbar förklaring till detta är inkluderingen av tidskrifter med 
fokus på både hälsa och träning, snarare än enbart tidskrifter med ett bredare fokus på hälsa i 
allmänhet. Detta eftersom det inte finns ett lika stort antal hälsotidskrifter riktade till män 
som det finns till kvinnor, utan istället är det ofta mer fokus på träning, vilket kan leda till 
mer fokus på formandet av kroppen. Samtidigt har även tidigare studier observerat detta 
fokus på att beskriva livsmedel utifrån dess påverkan på formandet av kroppen i tidskrifter 
för män (Cook m.fl., 2014). I likhet med detta observerade Bazzini m.fl. (2015) en tendens att 
på omslagen till hälsotidskrifter fokusera på utseende snarare än hälsa, vilket gällde för både 
kvinnor och män. Aubrey och Hahn (2016) noterade att en stor andel av de hälsoråd som ges 
i hälsotidskrifter för kvinnor motiverades med effekter på utseende, vilket kan jämföras med 
hur livsmedel i den här studien beskrevs utifrån påverkan på utseendet för såväl kvinnor som 
män.  
 
I relation till temat kropp och funktion var det framförallt livsmedel med högt proteininnehåll 
som lyftes fram som positiva, speciellt i samband med träning. Detta är även något som 
observerats i tidigare studier (Cook m.fl., 2014). I den här studien observerades att detta 
fokus på proteinrika livsmedel var vanligt förekommande i tidskrifter riktade till kvinnor 
såväl som till män. Det fanns dock en viss skillnad vad gäller proteinkällor, då tidskrifter 
riktade till kvinnor i något större omfattning lyfte fram vegetabiliska proteinkällor. Detta 
ligger i sin tur i linje med vad Sobal (2005) uttryckt gällande förhållandet till köttätande 
baserat på kön. Vidare kan detta även ha påverkats av associationer mellan kött, styrka och 
maskulinitet (Love & Sulikowski, 2018). Vissa har även föreslagit att gillande av kött skiljer 
sig åt mellan kvinnor och män beroende på bland annat kvinnors generellt högre prioritering 
av djurvälfärd (Spinelli m.fl., 2020). Samtidigt gavs även stort utrymme i tidskrifterna åt 
grönsaker, frukt och bär med motiveringar kring dess möjliga effekter på kropp, träning och 
hälsa. I motsats till vad som observerats i kostundersökningar (Livsmedelsverket 2012, 2018) 
fanns det inga markanta skillnader i hur vanligt förekommande dessa livsmedel var i 
tidskrifter riktade till kvinnor respektive till män.     
 
En del av de beskrivningar av livsmedel som förekom i de studerade hälsotidskrifterna har 
fokus på aspekter som rör det konkreta matarbetet och ätandet i vardagen. Även andra 
kategorier som framkommit i materialet skulle kunna anses relatera till maten i vardagen. För 
en person som exempelvis tränar regelbundet blir livsmedelsval baserade på träningen en del 
av vardagen. Vid skapandet av teman i den här studien har det dock gjorts en distinktion 
mellan de tillfällen då livsmedel beskrivs huvudsakligen utifrån aspekter som rör matarbetet 
och ätandet i vardagen, och de tillfällen då detta enbart ses som sekundära egenskaper. De 
sistnämnda fallen har sorterats in under andra teman.    
 
En del av temat matarbetet och ätandet innefattar hur livsmedel beskrivs och motiveras 
utifrån egenskaper som rör det konkreta matrelaterade arbetet, som matlagning eller att något 
ska vara tidseffektivt. Detta framkom i tidskrifter riktade till båda målgrupper, och det 
noterades inte någon anmärkningsvärd skillnad i hur vanligt förekommande dessa 
beskrivningar var. Däremot fanns det en viss skillnad i att några artiklar ur tidskrifter riktade 
till män handlade om att laga mat åt andra, något som inte framkom explicit i tidskrifter 
riktade till kvinnor. Detta kan kopplas till den förändring som noterats i människors 
matarbete i hemmet, då mäns andel av arbetet har ökat (Holm m.fl., 2016). Samtidigt bör det 
nämnas att även om det inte framgår av just det här materialet, kvarstår reella skillnader i 
arbetsdelningen i hemmet som innebär att kvinnor står för den största delen av matarbetet 
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(Cairns & Johnston, 2015b; Statistiska Centralbyrån, 2012). Dessutom var de artiklar som 
handlade om att laga mat åt andra fokuserade på att imponera på gäster under finare 
middagar, snarare än fokuserade på den vanliga vardagsmaten. Denna tendens 
överensstämmer med tidigare studier som visat på hur mäns matlagning tenderar att betraktas 
som en fritidsaktivitet snarare än en vardagssyssla, även om det har observerats vissa 
förändringar även inom detta område (Neuman, Gottzén & Fjellström, 2017).  
 
Utöver de praktiska aspekterna av livsmedel lyftes även smak, preferenser och trender fram, 
vilket sammanfattats i kategorin smaken. Även om de rent smakmässiga aspekterna av 
livsmedel lyftes fram på ett flertal ställen, gjordes detta ofta i samband med att även andra 
egenskaper nämndes, ofta i form av någon hälsofrämjande egenskap. Denna tendens att se 
god smak som en slags sekundär eller kompletterande egenskap framkom såväl i tidskrifter 
riktade till kvinnor som till män. En tänkbar förklaring till denna tendens är att fokus i dessa 
hälsotidskrifter oftast låg på att tala om livsmedel utifrån dess förmåga att utföra vissa 
funktioner relaterade till kroppen. Detta ligger i linje med det nutrionistiska synsätt som 
observerats, vari fokus hamnar på livsmedlens näringssammansättning (Scrinis, 2008). 
Samtidigt är det inom denna kategori som livsmedelsgruppen sötsaker och snacks gavs 
utrymme som något som inte enbart ska undvikas, även om detta förhållningssätt bara 
förekom i tidskrifter riktade till kvinnor. Campos m.fl. (2018) har nämnt att en uppfattning 
om manskroppen som mer robust kan leda till en tendens att se det som mer acceptabelt för 
män att konsumera denna typ av livsmedel, något som inte speglats av den här studien. I det 
här materialet har det snarare observerats en motsatt tendens i och med att livsmedel som 
sötsaker och snacks gavs mer utrymme i tidskrifterna riktade till kvinnor. Det är däremot 
något som kan förklaras utifrån den kalibrering för att undvika extrema ståndpunkter som 
tidigare beskrivits (Cairns & Johnston, 2015b).            
 
Ett ytterligare återkommande mönster i materialet innefattar restriktionen av vissa livsmedel. 
I synnerhet gäller detta olika sötsaker och snacks, men även rött kött lyftes fram som något 
att begränsa i tidskrifter riktade till kvinnor. Som tidigare nämnt har exempelvis Sobal (2005) 
samt Campos m.fl. (2018) påpekat att det finns normer kring ätande baserat på kön, vilket 
bland annat inkluderar associationer mellan kvinnor och att äta mindre portioner jämfört med 
män. Tidigare studier av livsmedel i tidskrifter har även visat på hur innehåll riktat till 
kvinnor ofta handlar om att gå ned i vikt och bibehålla en smal kropp (Madden & 
Chamberlain, 2004; Willis & Knobloch-Westerwick, 2014; Rodney, 2018). Dessa mönster 
stämmer dock inte helt överens med vad som observerats i den här studien. Förvisso talades 
det i tidskrifterna om att begränsa vissa livsmedel, men detta var inte något som enbart gällde 
för kvinnor. Tvärtom gavs det i tidskrifterna riktade till kvinnor ett större utrymme för att äta 
livsmedel som sötsaker och snacks enbart för den goda smakens skull, än vad det gjordes i 
tidskrifter för män. Vidare förekom det att livsmedel beskrevs utifrån dess påverkan på 
viktreglering, men detta var inte särskilt frekvent förekommande i tidskrifterna för kvinnor. 
Detta kan dock anses ligga i linje med den så kallade “do-diet” som Cairns och Johnston 
(2015a) beskriver. Inom denna läggs mer fokus på görandet än undvikandet, vilket skapar en 
bild av hälsa som aktiva, medvetna val och handlingar. Vidare påpekar de att det sker en 
distansering från kopplingen mellan femininitet och bantning, samt att det “i en 
marknadsorienterad kultur som hyllar konsumentval som ett uttryck för frihet, kan den goda 
(och hälsosamma) konsumenten inte enbart präglas av återhållsamhet” (s. 156, egen 
översättning). Denna “do-diet” skymtades även i resultatet av den här studien, i tidskrifter 
riktade till kvinnor såväl som till män. Även om ett visst utrymme gavs för att tala om 
begränsningar av vissa livsmedel, var det inte detta som främst var i fokus. Istället lades 
fokus snarare på att välja att göra hälsosamma val, vilket kan anses vara en del av att finna en 
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balans i enlighet med den kalibrering för att undvika extremer som Cairns och Johnston 
(2015b) beskrivit. Även om de skrivit om dessa koncept utifrån studier av kvinnor, tycks 
liknande attityder vara applicerbara även på män i materialet i den här studien.     
 
Det tredje och sista temat som genererades ur materialet kom att kallas matens mervärden 
och innefattar hur livsmedel tilldelas högre funktioner eller värderingar. I delar av materialet 
lades nämligen fokus på att lyfta fram olika mervärden hos livsmedel, antingen i form av 
extrema effekter eller olika etiska aspekter. Matens mervärden är förvisso det minst frekvent 
förekommande av de tre temana, men är ändå något som framkom på ett flertal ställen i de 
studerade hälsotidskrifterna, såväl de som är riktade till kvinnor som de som är riktade till 
män.      
 
Inom det material som kategoriserats under extrema effekter återfinns benämnandet av 
livsmedel med ord som “elixir”, “lyckopiller” och “supermat”, vilket skapar ett intryck av att 
de livsmedel som nämns fungerar som mer än “bara” livsmedel. Sikka (2019) påpekar att just 
termen “superfoods” saknar egentlig definition, utan används som marknadsföringsknep för 
livsmedel som anses ha vissa hälsofrämjande egenskaper, ofta i form av vitamin- eller 
mineralinnehåll. Detta stämmer överens med vad som observerats i den här studien, då 
artiklar som benämnde olika livsmedel med prefixet super tenderade att lyfta fram dess 
vitamin- eller mineralinnehåll. Däremot visar Sikka (2019) även på en koppling mellan 
konsumtion av “supermat” och genus, då hon noterat att mycket av det material inom olika 
medier som behandlar dessa livsmedel är producerade av och för kvinnor. Sikka kopplar 
därmed “supermat” till könsnormer och görandet av femininitet. Detta är något som inte synts 
på samma sätt i tidskrifterna i den här studien, då just begreppet “super” framförallt förekom i 
tidskrifter riktade till män. Däremot har övriga termer som kategoriserats som extrema 
effekter (som exempelvis ord som “elixir” eller “lyckopiller”) observerats i såväl tidskrifter 
riktade till kvinnor som till män, utan någon större skillnad däremellan.  
 
Något som däremot föreföll skilja sig åt mellan hälsotidskrifter för kvinnor respektive män 
var hur mycket vikt som lades vid olika etiska aspekter av livsmedel. I det undersökta 
materialet har det nämligen observerats att dessa aspekter framkom mer frekvent i tidskrifter 
riktade till kvinnor, även om det i någon mån förekom även i tidskrifter riktade till män. I en 
studie av Tobler, Visschers och Siegrist (2011) visades hur kvinnor i högre utsträckning var 
villiga att av hållbarhetsskäl minska sin konsumtion av rött kött och äta frukt och grönsaker 
efter säsong. Utöver skillnader i faktiska beteenden kring hållbarhetsfrågor mellan könen 
finns det dessutom genusstereotyper som kan påverka dessa beteenden. Värden som omtanke 
och omhändertagande är sammankopplat med såväl miljöhänsyn som femininitet. Att välja 
miljövänliga produkter associeras därmed med femininitet, vilket i sin tur kan göra män 
mindre benägna att göra sådana val då det innebär ett avsteg från att följa rådande normer 
kring maskulinitet (Brough, Wilkie, Jingjing, Isaac & Gal, 2016). Detta ligger även i linje 
med vad Bloodhart och Swim (2020) skrivit om kopplingar mellan genusstereotyper och 
hållbar konsumtion. De tar upp att kvinnor förväntas vara mer medvetna konsumenter och att 
stereotyper och normer påverkar attityden till hållbar konsumtion och därmed även beteenden 
däromkring. Denna tendens hos kvinnor att prioritera hållbarhetsaspekter högre än män tycks 
vara reflekterat även i materialet i den här studien, åtminstone i form av att dessa aspekter 
gavs mer utrymme i tidskrifter riktade till kvinnor.  
  
Även om det har noterats några skillnader i framställningarna av livsmedel i hälsotidskrifter 
riktade till kvinnor respektive till män, står det klart att det fanns stora likheter mellan dem. 
Detta gäller både med avseende på de livsmedelsgrupper som förekom, vilka nästan helt 
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sammanfaller, och med avseende på hur olika livsmedel beskrevs och motiverades. Vidare 
finns det såväl likheter som skillnader jämfört med tidigare studier inom ämnet. Däribland 
kan nämnas att den koppling mellan maskulinitet och kött som tidigare studier lyft fram 
(Campos m.fl., 2018; Sobal, 2005) samt betonandet av köttätande i hälsotidskrifter för män 
(Cook m.fl., 2014; Fuller m.fl., 2013) förvisso syntes i viss mån även i den här studien, men 
skiljer sig inte avsevärt från hur samma livsmedel lyftes fram i tidskrifter riktade till kvinnor. 
På liknande vis observerades att även om olika vegetabiliska livsmedel gavs stort utrymme i 
hälsotidskrifterna för kvinnor, vilket ligger i linje med tidigare studier (Fuller m.fl., 2013; 
Madden & Chamberlain, 2004), skiljer sig inte detta heller avsevärt i jämförelse med 
hälsotidskrifterna riktade till män. Trots existensen av vissa skillnader i hur livsmedel 
beskrevs och motiverades i materialet framgår det tydligt att det finns stora likheter. I 
samtliga tidskrifter framställdes ett stort spann av livsmedelsgrupper och de teman som 
skapats visar på mångsidigheten i de egenskaper hos livsmedlen som lyfts fram. Dessa 
mönster syntes i tidskrifter riktade till kvinnor såväl som till män, vilket kan anses indikera 
att det finns utrymme för variation i förhållningssätt till livsmedel inom de femininiteter 
respektive maskuliniteter som representeras, samt att det finns ett flertal aspekter kring 
livsmedel där dessa kategoriseringar sammanfaller med varandra. Detta ligger i linje med 
teorier kring multipla femininiteter och maskuliniteter (Budgeon, 2014; Connell, 2015), 
vilket ger ett utrymme för variationer inom kategorierna.  
 
De stora likheterna i materialet som har observerats pekar på en genomgående 
könsneutralitet, vilket kan förklaras av den kontext som materialet har producerats inom. 
Neuman (2016) påpekar att Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, samt 
att jämställdhet även anses vara ett ideal. Med undantag för Men’s Health är samtliga 
undersökta tidskrifter skapade med en svensk målgrupp i åtanke. Även om Men’s Health är 
riktad till även andra marknader kan utgivningen av den i Sverige indikera att dess innehåll 
ändå tilltalar svenska läsare. Genom att tidskrifterna i studien har påverkats av rådande 
normer inom denna kontext, kan den könsneutralitet som observerats ses som en följd av 
rådande jämställdhetsideal i Sverige. Det kan även nämnas att de tidigare studier av 
hälsotidningar som visade på större skillnader mellan tidskrifter riktade till kvinnor 
respektive män är genomförda i andra länder, som exempelvis USA (Fuller m.fl., 2013).  
 
Trots likheterna mellan de olika tidskrifterna bör det påpekas att materialet existerar inom en 
viss kontext och kan påverkas av de normer som råder inom denna. Greenwood och Lippman 
(2010) menar att det finns fler likheter än skillnader mellan män och kvinnor i många 
avseenden, men att uppfattningar av skillnader mellan genus leder till övertygelser om 
distinkta skillnader. Dessa övertygelser kan i sin tur bidra till skapandet av faktiska 
skillnader.  Som Griffin (2017) tar upp kan normer ofta ses som självklara och naturliga, 
vilket gör att de inte alltid är synliga. Det är därför intressant att en artikel i Men’s Health 
12/2019 ifrågasatte den stereotypa kopplingen mellan maskulinitet och köttätande. Griffin 
(2017) har även påpekat att avvikande från normer kan leda till sociala sanktioner. Även 
Sumpter (2015) talar om köttätande som en del av att göra maskulinitet, samt hur 
maskulinitet ofta i praktiken anses stå i motsats till femininitet. Genom teorier kring multipla 
maskuliniteter kan män avstå från köttätande utan att avvika från maskulina normer. Även 
Greenebaum och Dexter (2018) har lyft hur en omdefiniering av vad maskuliniteter innebär 
medför att undvikande av kött inte nödvändigtvis påverkar görandet av en maskulin identitet. 
Båda dessa studier visar dock på en tendens att hellre omdefiniera maskulinitet än att 
associeras med femininitet, även om männen i Greenebaum och Dexters (2018) studie inte 
helt tog avstånd från femininitet i samma utsträckning.   
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Metoddiskussion 
Till den här studien valdes det att använda tematisk analys. Några fördelar med denna 
analysmetod är att den tillåter viss flexibilitet med avseende på vilka teorier och metoder den 
används tillsammans med, samt att det är en lämplig metod för personer som saknar 
erfarenhet av kvalitativa undersökningar. Det finns dock även nackdelar med metoden, då 
dess fokus på mönster i dataset leder till bristande möjligheter att visa på bland annat 
motsägelser inom data (Braun & Clarke, 2013). För den här studien ansågs det dock att 
fördelarna med metoden överväger nackdelarna och att den därmed var lämplig som 
analysmetod. Det kan nämnas att vid studiens start övervägdes även en mer kvantitativt 
inriktad innehållsanalys. I slutändan valdes tematisk analys eftersom detta ansågs bättre 
kunna visa på en bredd i det studerade materialet samt ge en något djupare förståelse för de 
mönster som observerades.  
 
En avgränsning som gjordes var att enbart analysera text och inte bilder ur de undersökta 
tidskrifterna. Banks (2007) lyfter att eftersom bilder i olika former är allmänt förekommande 
i samhället, kan bilder vara relevanta för de flesta studier som på något sätt berör ett 
samhälle. Det påpekas även att analys av bilder, eller bilder i kombination med annan data, 
kan medföra insikter som annars inte hade varit tillgängliga (Banks, 2007). Utifrån tidsramen 
för den här studien ansågs det rimligt att enbart analysera text för att besvara syftet, men det 
bör nämnas att en bildanalys hade kunnat ge ett något annorlunda resultat. Att inkludera 
bilder hade kunnat visa på ytterligare dimensioner i hur livsmedlen framställdes som inte 
nödvändigtvis framkom genom enbart texten. Exempelvis noterades att livsmedel i tidskrifter 
riktade till kvinnor ibland lyftes fram som estetiskt tilltalande, även om det inte skedde 
särskilt ofta. Det är något som eventuellt hade framkommit tydligare vid inkluderandet av 
bilder (samt troligtvis även vid analys av en större mängd text).  
     
Det finns några olika angreppssätt för hur kvalitativa undersökningar kan bedömas. Några av 
dessa möjliga kriterier är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innefattar i sin tur 
delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera 
resultaten. Trovärdighet innebär att utföra undersökningen i enlighet med gällande regler 
samt försäkra sig om att studien uppfattar verkligheten på rätt sätt. Överförbarhet handlar om 
möjligheten att generalisera resultaten till andra kontexter. En studies pålitlighet grundas på 
hur väl faserna av forskningsprocessen redogörs för. Vidare innefattar även begreppet äkthet 
ett flertal olika kriterier, som exempelvis att studien ska ge en rättvis bild av det studerade 
samt olika kriterier som rör forskningspolitiska konsekvenser (Bryman, 2016).  
 
Den här studiens trovärdighet baseras i stor utsträckning på att ha följt Braun och Clarkes 
(2006, 2013) beskrivning av tematisk analys i största möjliga mån. Samtidigt bör det nämnas 
att studien är baserad på författarnas tolkning av materialet, samt att även instruktionerna för 
tematisk analys lämnar visst utrymme för tolkning. För att ändå försöka åstadkomma en 
trovärdig tolkning av verkligheten i materialet har båda författarna läst och tolkat allt material 
individuellt innan det sedan sammanfogades. Alla oklarheter i tillvägagångssättet har 
diskuterats för att finna den mest lämpliga tolkningen.  
 
Gällande studiens överförbarhet kan det nämnas att analysen har inkluderat förhållandevis 
mycket material, men att detta material samtidigt kommer från ett begränsat antal källor 
vilket kan tala emot dess överförbarhet. Detta problem syntes framförallt vid insamlingen av 
artiklar ur tidskrifter riktade till män, då det fanns ett mycket begränsat urval av tidskrifter att 
tillgå. Detta ledde dels till inkluderingen av fler nummer av samma tidskrifter, samt 
inkluderingen av tidskrifter som var något äldre än vad som ursprungligen ansågs önskvärt. 
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Något som däremot kan anses vara positivt är att analysen inkluderat många olika 
observerade mönster ur materialet. Samtidigt bör det också nämnas att inte allt som 
observerades har inkluderats i den slutliga rapporten av resultaten, då vissa aspekter ansågs 
vara relevanta för enbart en mindre del av materialet. Det bör även nämnas att det finns en 
möjlighet att författarna missat att notera aspekter som andra personer kanske hade lagt större 
vikt vid, även om detta har försökts åtgärdas genom noggrann läsning samt omkodning av 
material vid ett flertal tillfällen genom processen.  
 
Pålitligheten i den här studien grundas på beskrivningarna av arbetsprocessen som 
presenterades i metodavsnittet ovan. Denna redogörelse för arbetsprocessen samt de beslut 
som tagits relaterade till metoden har till syfte att bidra till skapandet av transparens i 
studien.   
  
Gällande möjligheten att styrka och konfirmera resultaten kan det nämnas att författarna i 
största möjliga mån har försökt bortse från såväl personliga värderingar som uppfattningar 
kring teoretisk inriktning vid läsningen och analysen av materialet. Samtidigt är det svårt att 
garantera att analysen inte påverkas i någon utsträckning av individuella föreställningar. 
Detta gäller särskilt eftersom en litteraturgenomgång gjordes innan studiens start i syfte att 
undersöka relevansen för studien. Vid läsningen av materialet kan därför resultaten från 
tidigare studier ha påverkat vilka mönster teman som uppmärksammades, även om tidigare 
studier i största möjliga mån bortsetts ifrån i just den delen av arbetsprocessen.    
 
Slutligen kan det diskuteras huruvida den här studien ger en rättvis bild av verkligheten hos 
det studerade. Detta kan vara något svårt att avgöra, framförallt då studien är gjord på redan 
existerande skriftligt material och inte med personer som respondenter. Det är därmed inte 
helt tydligt vems verklighet som det ska ges en rättvis bild av. Det skulle kunna vara 
mottagarens, men det skulle även kunna vara avsändarens. Däremot kan det sägas att 
författarna i den här studien har ämnat skildra det studerade materialet i resultatet utan att 
lägga några egna värderingar i det. På så vis ges förhoppningsvis en rättvis bild av 
avsändarnas uppfattningar om materialet.  
 
Det kan även nämnas att även om vissa specifika mönster i materialet har uppmärksammats i 
den här studien, överensstämmer inte dessa nödvändigtvis med hur tidskrifternas läsare tolkar 
eller interagerar med materialet. Som Ott och Mack (2014) påpekat överensstämmer inte 
heller nödvändigtvis mottagarens tolkning med avsändarens intentioner. Det hade därför 
också varit intressant att undersöka hur människor tolkar och påverkas av innehållet i sådana 
hälsotidskrifter.   
 
Sammanfattningsvis har den här studien sina styrkor såväl som sina svagheter. Studiens 
främsta svagheter ligger i det begränsade antalet källor till materialet samt att tematisk analys 
grundar sig på författarnas tolkningar av vad som sägs i materialet, då det är svårt att helt 
undvika att olika individuella uppfattningar påverkar tolkningen. Däremot består studiens 
främsta styrkor av att analysprocessen tilläts ta lång tid och att omtolkningar gjordes under 
processen. På så vis ökar möjligheten att det som tas upp i resultatet också verkligen speglar 
vad som sägs i materialet.  
 

Betydelse för kostvetarprofessionen  
Den här studiens betydelse för kostvetarprofessionen grundar sig framförallt i dess avsikt att 
bidra till förståelsen av hur livsmedel beskrivs och motiveras i hälsotidskrifter utifrån ett 
genusperspektiv, och därigenom bidra till en förståelse av vilken information som dessa 
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tidskrifters läsare nås av. Denna förståelse är av relevans för kostvetare eftersom den kan 
säga något om läsarnas uppfattningar av kostfrågor och livsmedel, förutsatt att dessa 
uppfattningar påverkas av den information som personer läser i den här typen av tidskrifter. 
Att kritiskt läsa denna typ av material kan ses som en del i att förstå hur exempelvis vissa 
övertygelser kring livsmedel skapas och bibehålls, trots att dessa inte nödvändigtvis är 
fullkomligt sanningsenliga. Att kritiskt läsa den här typen av material och därmed få en 
förståelse för hur det på olika sätt kan kommuniceras om livsmedel är relevant för att kunna 
möta och, när så är nödvändigt, ifrågasätta de uppgifter som förekommer.   
 

Slutsats  
Livsmedel i hälsotidskrifter beskrivs och motiveras ofta utifrån förmåga att uppfylla vissa 
särskilda funktioner antingen för kroppen, för vardagslivet eller för samvetet. Såväl vilka 
livsmedel som framställs som hur de framställs är i många fall likartat mellan tidskrifter 
riktade till kvinnor respektive till män, även om vissa aspekter skiljer sig åt. Tendensen att i 
hälsotidskrifter riktade till kvinnor lyfta fram etiska aspekter av livsmedel, samt bristen på 
denna typ av innehåll i tidskrifter för män, överensstämmer med normer kring femininitet. På 
liknande vis ligger tendensen att i tidskrifter riktade till män fokusera på uppbyggandet av 
den egna muskulösa kroppen i linje med normer kring maskulinitet. Detta visar på hur 
materialet har producerats inom vissa ramar påverkade av rådande genusnormer. Samtidigt 
kan även den tendens till könsneutralitet som noterats anses vara en produkt av materialets 
kontext, vari jämställdhet idealiseras. Med avseende på livsmedel och relaterade beteenden 
tycks därmed gränserna mellan femininiteter och maskuliniteter ha suddats ut något.   
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Hälsa & Fitness 7/2019 

Hälsa & Fitness 8/2019 

Må Bra 4/2020 

Må Bra 5/2020 

Women’s Health 7/2017 

Women’s Health 8/2017 

Men’s Health 12/2019 

Men’s Health  4/2020 
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Bilaga 2. Arbetsfördelning  
 

Moment Fördelning  

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet  50/50 

Litteratursökning 50/50 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 

Skrivandet av uppsatsen  50/50  

 


