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Sammanfattning      
 

Det är vanligt att kategorisera människor efter kön. En allt mer antagen teori bygger dock på 

utgångspunkten att kön inte är något vi är, utan gör, genom olika normerande handlingar av 

vad som anses kvinnligt respektive manligt. Dessa handlingar kan exempelvis vara att äta och 

dricka. Syftet med den här uppsatsen var därför att undersöka om, och i så fall hur, kön görs 

genom mediala rekommendationer av mat och dryck i samband med Alla hjärtans 

dagsuppvaktning. Dagen ifråga valdes då festliga sammanhang inte bara speglar samhället, 

utan också fungerar normerande för sinnebilden av hur människor bör vara. Metoden som 

användes i studien var av kvalitativ ansats. Utvalt textmaterial granskades genom 

innehållsanalys med ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Resultatet visar hur kön gjordes 

diskursivt när exempelvis kvinnor respektive män tilldelades olika smakpreferenser, samt 

egenskaper att vilja äta mycket eller att eftersträva en restriktiv hållning. 

Rekommendationerna som gavs skiljde sig åt beroende på om läsaren förväntades vara en 

kvinna eller man. Män kunde rekommenderas att hålla en självsäker attityd och fokusera på 

dryck i jämförelse med att kvinnor exempelvis rekommenderades att dekorera. Kön gjordes 

även i tidningar utan könsklassificerad målgrupp, vilket visar att det inte enbart finns en 

problematik gällande hur kön görs och reproduceras beroende på om tidningen riktar sig till 

kvinnor eller män. Alla rekommendationer gjorde dock inte kön, vilket visar att det är möjligt 

att rekommendera en måltidsupplevelse utan att exempelvis fylla begreppen man och kvinna 

med olika egenskaper. Det fanns även rekommendationer som visade på motstånd mot 

rådande normer.  

 

Nyckelord: Göra kön, mat, dryck, rekommendationer, Alla hjärtans dag, uppvaktning.
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Förord  

Mat och dryck är två av mina största intressen, men inte bara som något som står för sig självt 

utan snarare för att de inbegriper så mycket av livet. Min uppfattning är att måltiden är en 

oerhört tacksam kulturyttring att undersöka som ett steg i att söka förstå vårt mänskliga släkte. 

Jag ser det därför som en självklarhet att ta vara på varje tillfälle där det går att få in mat och 

dryck i fler kontexter. 

 

Uppsatsidén uppstod i sökandet efter hur vi lär oss att bli de som vi förväntas att vara, genom 

att syna ett specifikt mat – och dryckessammanhang. Med bakgrund i genusvetenskapen ansåg 

jag det vara intressant att undersöka en dag, som för mig framförallt stod för 

kommersialiserade kärleksförklaringar. Hur uppmanas vi att bete oss i relation till måltiden, 

en sådan dag? Det blev en uppsats som var såväl ett nöje som en utmaning att skriva. 

 

Jag vill tacka min handledare Richard Tellström, bihandledare Åsa Öström samt 

medstudenterna i min handledningsgrupp. Ni har alla hjälpt mig under arbetets gång med 

goda råd och påhejning. Min mamma förtjänar också ett tack för att hon så gärna ville hjälpa 

till med korrekturläsning, men redan vid rubriken hakade upp sig på begreppet att göra kön. 

Nu förstår vi varandra lite bättre. Mest av alla vill jag dock tacka Fredrik, för att du har stöttat 

och stått ut i två månader där jag enkom har pratat om metodval och att ge upp. Utan dig hade 

uppsatsen stannat här. Vi får se vilken av de analyserade rekommendationerna som jag väljer 

ut till dig. Tack! 

 

Introduktion  

”Säg mig vad du äter – så skall jag säga dig vem du är”(Anthelme Brillat-Savarin, (1755-

1826) 

 

Måltiden är en av vår tids främsta kulturyttringar genom vilken vi uttrycker normer, sociala 

strukturer, vår identitet (Ekström, 1990; Metzger, 2005; Pipping Ekström, 2007) och vartåt vi 

strävar (Lalander, 2002). Att studera vad vi äter och dricker, och varför, kan således säga oss 

mycket om vilka vi vill vara och vilken kategori vi vill vara en del av. Det är vanligt att 

kategorisera människor efter kön, eller genus, vilket är det sociala och kulturella uttrycket av 

vad som, ofta felaktigt, tros vara återkommande olikheter mellan könen (Bergmark, 2002; 

Heath, 2000). En allt mer antagen teori bygger dock på utgångspunkten att kön inte är något 
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vi är, utan gör, genom olika normerande förhandlingar och handlingar av vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt (Gemzöe, 2002). Inom denna åskådning är de språkliga 

sammanhangen, diskurserna, inom vilka olika ord ges olika betydelser, en central del (ibid.).   

 

Denna studie undersöker hur begreppet kön kan fyllas med innebörd genom att studera vilken 

typ av mat och dryck som rekommenderas i olika medier i samband med Alla hjärtans dag-

uppvaktning den 14 februari. Att välja ett specifikt tema, såsom festlighet, kan vara ett 

effektivt tillvägagångssätt att undersöka kulturyttringar eftersom festen inte bara är en spegel 

av samhället, utan också fungerar normerande för sinnebilden av hur människor bör vara och 

leva med varandra (Frykman, 1994). Går det att se vad människor förväntas uppskatta, utifrån 

kön, en dag som Alla hjärtans dag? Tillskrivs vi olika egenskaper, utifrån kön, i samband med 

en kommersiellt skapad företeelse som spelar på en bild av vad romantik är?  

 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap  

Måltidskunskap och värdskap förenar vetenskap med praktisk och estetisk kunskap gällande 

forskning kring måltiden (Restauranghögskolan, 2012). Mångfalden inom måltidskunskapen 

är nödvändig för att kunna behandla måltiden ur olika perspektiv och på så sätt få ökad 

förståelse (Gustafsson, 2004). För att få en djupare insikt är det därför viktigt att väva samma 

måltidskunskap med andra vetenskaper såsom exempelvis etnologi, sociologi och sensorik 

(RHS, 2012). Då få liknande studier gjorts inom ämnet Måltidkunskap och värdskap tar därför 

denna studie även inspiration från liknande undersökningar inom ämnena genusvetenskap och 

sociologi. 

 

En utmärkande egenskap hos samtidsmänniskan är konstruktionen av den egna identiteten, 

vilket blir ett ständigt och föränderligt arbete (Tellström, 2015; Lalander, 2002). Normer och 

värderingar blir allt mindre fasta och individen förväntas ständigt framställa sin identitet, visa 

vem hon är och vad hon står för. Matvanor och måltidsformer intar en viktig roll som 

identitetsmarkörer, varför mat och dryck måste definieras mycket vidare än som näring för 

kroppsorganismen (Tellström, 2015; Lalander, 2002). Konsumtionen tillfredsställer och 

uttalar även vår plats i samhället genom matens och dryckens symbolik (Lalander, 2002; 

Kjærnes m.fl., 2001). Ett vanligt exempel är hur champagne är en symbol för fest, finkläder 

och firande medan mjölk snarare får representera något vardagligt (Sigfridsson, 1999). En 
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viktig del av måltidskunskap och värdskap bör därför vara att utveckla förståelsen för 

produktens symbolik, betydelse och vad det säger om den som konsumerar den. 

 

Five aspect meal model, även kallad FAMM-modellen, är ett verktyg som används vid 

Restaurang- och hotellhögskolan för att undersöka hur fem olika aspekter påverkar och 

bygger en måltidsupplevelse (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). En av 

dessa aspekter är mötet, som i denna uppsats blir mycket central då den sociala aspekten av 

mat och dryck vid Alla hjärtans dag-uppvaktning undersöks. En annan FAMM- aspekt är 

produkten, det vill säga den mat och dryck som serveras och hur dessa kombineras 

(Gustafsson et.al., 2006). För att gästens helhetsupplevelse av måltiden ska bli god fordras 

tilltalande kombinationer mellan mat och dryck och för att lyckas med detta krävs en 

förståelse för produkterna, var och en för sig (ibid.). Denna studie undersöker inte särskilt 

mat- och dryckeskombinationer ur ett sensoriskt perspektiv, utan strävar istället efter större 

insikt gällande komponenternas symbolik. Att förstå varför vi har specifika uppfattningar om 

produkter och vad de symboliserar är också viktigt för att kunna lyfta en gästs upplevelse av 

en måltid då Jonsson (2008) menar att smak inte enkom handlar om de egenskaper som vi 

sensoriskt kan förnimma, utan även innefattar den sociala smaken. Den sociala smaken skapas 

i olika kontexter, samhällen och kulturer och kan markera exempelvis etnicitet, klass och kön 

(Jonsson, 2008). Kulturella värderingar och normer kan därför lyfta mat och dryck till att få 

ett socialt sammanhang (ibid.). I denna studie undersöks om, och i så fall hur, kön görs i 

mediala artiklar som rekommenderar mat och dryck i samband med uppvaktning på Alla 

hjärtans dag, en dag som tar allt mer plats i Sverige (Lilja, 1998). Att studera måltidens 

kulturella innebörd utifrån just ett festsammanhang är enligt uppsatsförfattaren givande, då 

Frykman (1994) menar att fester speglar samhället och fungerar normerande för hur 

människor bör bete sig. Studien ämnar ge en utökad kunskap om vad olika produkter som 

kopplas till denna dag kan symbolisera och uttrycka, som exempelvis kön och festlighet. Den 

kunskapen ökar möjligheten att förhöja måltidsupplevelsen med de lyckade kombinationer 

som Gustafsson et.al. (2006) beskriver genom att även ta produktens kulturella betydelse i 

beaktning.  

 

Att undersöka om, och hur, kön görs i Alla hjärtans dag-diskursen vad gäller mat och dryck är 

således en viktig kunskap för att kulturforskningen ska förstå hur olika livsmedel får sina 
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definitioner och vad dessa definitioner får för marknadseffekt. Med andra ord hur livsmedel 

kan fyllas med innehållande värden, samt att söka förstå hur det går till.  

 

Teoretisk bakgrund  

Här behandlas uppsatsens ämne utifrån tidigare publicerad litteratur. Eftersom inga studier 

tidigare beskrivit hur kön görs genom mat- och dryckesrekommendationer i samband med 

Alla hjärtans dag-uppvaktning, författaren veterligen, behandlas istället den litteratur som 

undersökt identitetsskapande genom generell mat- och dryckeskonsumtion, samt andra 

handlingar. Först introduceras könets konstruktion och begreppet att göra kön. Därefter ges en 

generell översikt av könsklassificerade situationer samt hur mat, dryck, mat- och 

dryckesvanor kan könsklassificeras. Sist ges en översiktlig presentation av uppvaktning 

genom alkoholhaltiga drycker och Alla hjärtans dag.  

 

Könets konstruktion 

Idén om kön som konstruktion tillhör den socialkonstruktivistiska grenen inom feministisk 

forskning (Rosenberg, 2005). En central ståndpunkt inom socialkonstruktivismen är hur 

verkligheten ses som socialt konstruerad eftersom den är en produkt av interaktion mellan 

individer (Rosenberg, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Denna åskådning har 

hämtat mycket inspiration från den franske idéhistorikern Michel Foucault och hans teori om 

språk och språkliga sammanhang, så kallade diskurser, inom vilka olika ord ges olika 

betydelser (Gemzöe, 2002). Foucault menar att diskurserna avgör vårt sociala medvetande, 

vår uppfattning om sociala företeelser samt att vilka diskurser som dominerar beror på 

politiska maktförhållanden i samhället (ibid.). Språk kan således inte ses som något som 

återspeglar verkligheten enligt någon given sanning, utan snarare diskursivt är med och skapar 

den (Ambjörnsson, 2006; Bergström & Boréus, 2005, Gemzöe, 2002), vilket i sin tur påverkar 

vår uppfattning om vår omvärld och oss själva (Gemzöe, 2002). Detta synsätt har anammats 

av feministiska teoretiker som menar att inte bara våra uppfattningar om vad som förväntas av 

oss utifrån kön, genom givna könsroller, utan hela vår tanke om vad som är kön, är en social 

konstruktion (ibid.). Denna teori innebär att även könens ”natur” är föränderlig (Gemzöe, 

2002, s.138-139). Människor föds med en kropp med vissa yttre karaktärsdrag, som gör att 

omgivningen tolkar oss som flicka eller pojke när vi föds (Elvin-Nowak & Thomson, 2003).  
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Att göra kön 

Judith Butler är en teoretiker som har blivit känd för sin kritik av idén om att vi skulle vara 

födda med antingen ett manligt eller kvinnligt biologiskt kön utifrån vilket ett sekundärt genus 

sedan kan uppstå (Gemzöe, 2002). Hon menar istället att kön är performativt: det vill säga att 

kön är något som görs, snarare än något som är (Butler, 2007). Vi iscensätter och gestaltar 

ständigt kön genom performativa handlingar. Dessa handlingar kan vara både språkliga och 

kroppsliga (ibid.). 

 

Doing gender, att göra kön, introducerades av sociologerna West och Zimmerman (1987) när 

de i artikeln med samma namn utreder hur genus fungerar och hur vi ständigt skapar genus 

och gör kön. Enligt Butler (2007) skapas föreställningen om stabil könsidentitet via 

upprepning, genom att imitera en illusion om ett naturligt, ursprungligt kön: ”handlingar och 

gester, formulerade och manifesterade begär, [skapar] illusionen att det finns en inre 

organiserande genuskärna” (s.214). Begreppen man och kvinna har i sig ingen innebörd innan 

vi fyller dem med betydelse och innehåll inom en viss diskurs och i relation till något annat 

(Ambjörnsson, 2006). Då vi handlar i enlighet med genusnormer upprätthåller och legitimerar 

vi således hela tiden bilden av vad, och att, kön är (Hillebrand Rune, 2012). Bogren (2010) 

menar att berättelser som gör kön är berättelser som diskuterar skillnad i termer av två binära 

könskategorier eller konstruerar mening enligt en binär modell. 

 

Könsklassificerade situationer  

Genom historien har det funnits olika idéer om vad som konstituerar kvinnor och män. Under 

vissa epoker har könen betraktats som antagonistiska och ibland som komplementära 

(Bergmark, 2002). Idag gör bilden av biologiska skillnader att vi även förutsätter sociala 

differenser (ibid.). Enligt Bergmark (2002) går utvecklingen generellt mot en konvergens 

mellan könen, och i många urbana miljöer finns större skillnader mellan olika kvinnor än 

mellan kvinnor och män. Detta understryker även Robinson (2004) då hon exempelvis menar 

att det inte går att säga att kvinnor föredrar en annan typ av vin än vad män gör, eftersom 

olika kvinnor har olika smak. 

 

Vi gör ständigt kön genom olika förhandlingar under hela livet: genom möten och i relationer, 

på arbetsplatsen och i privatlivet slipas ett könat liv (Elvin-Nowak & Thomson, 2003). Det 

formar vår klädsel, hur vi talar och vad vi intresserar oss för. Rosa är en färg som oftast kodas 
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som feminin, och exempelvis kan bäras för att signalera att bäraren är en kvinna 

(Ambjörnsson, 2011). Isärhållandet och uppdelningen av kön uppmuntrar till skilda intressen 

och gör att exempelvis sömnad och snickeri könsklassificeras. Det påverkar även hur vi 

förhåller oss till föräldraskap och roller på arbetsplatsen, som exempelvis ledare eller 

underordnad (Nowak, 2002). Föremål kan användas för att uttala och göra könsidentitet 

beroende på exempelvis form (Oudshoorn, Saetnan & Lie, 2002). Vad anses vara kvinnliga 

respektive manliga former beror på den aktuella tidens uppfattning om vad som kännetecknar 

de båda könen (Nordiska museet, 2015). Vi ges ständigt två val: att förhålla oss till 

kategorierna man eller kvinna, och ingenting däremellan (Nowak, 2003) även om det utövas 

motstånd mot detta (Ambjörnsson, 2011). 

 

Mat, kön och klass 

Vissa maträtter omges av en mytologisk aura vilket gör dem till symboler för uttryck och 

idéer vilket omvandlar måltiden till en nyckel för att få tillgång till en social gemenskap 

(Metzger, 2005). Mat kan användas som uttryck för kultur såsom exempelvis regional 

identitet (Tellström, Gustafsson & Mossberg, 2006) samt kulturella värderingar av vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt (Ekström, 1990).  

 

Flera feministiska forskningsstudier har visat att sociala och kulturella betydelser kopplade till 

mat tjänar till att vidmakthålla ojämlika könsrelationer. Dessa studier har exempelvis visat på 

samband mellan mat och kvinnlighet som har tjänat till att legitimera kvinnors 

oproportionerliga arbetskraft gällande matlagning, samt att reproducera könsuppdelning 

mellan offentliga och privata sektorer (Cairns, Johnston & Baumann, 2010). Matlagning som 

uttryck för omtanke kan även fungera som en form av att göra kön där en kvinna kan göra sig 

själv som igenkännligt kvinnlig genom att visa sig vara omvårdande och omtänksam (Cairns, 

Johnston & Baumann, 2010). I kontrast till detta har mäns relation till matlagning snarare 

setts som en hobby, något som han kan ”hjälpa till med” (Cairns, Johnston & Baumann, 2010, 

s.593) vid särskilda tillfällen eller som professionalitet genom att vara kock i den offentliga 

sfären (ibid.). Undersökningar som genomförts för att utreda svenska män och kvinnors syn 

på vad matlagning innebär visar att män uppfattar det som det faktiska arbetet vid spisen, 

”rörandet i grytan” (Pipping Ekström, 2007). Kvinnor tenderar att se hela processen, det vill 

säga även planeringen innan och samvaron kring måltiden (Beagan et al. 2008; Bugge & 

Almas 2006; Pipping Ekström, 2007). 
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Närläsning av amerikanska kokböcker från 1800- och 1900-talet visar att det länge förutsatts 

att män och kvinnor äter olika, ur en binär könsuppdelning. Dessa kokböcker gör exempelvis 

skillnad mellan ”mäns mat” (tunga kötträtter) och ”kvinnors mat” (lättare rätter) (Messer, 

Haber, Toomre & Wheaton, 2000). Förutom historiska associationer mellan kvinnlighet och 

återhållsamhet har dominerande representationer av kvinnors kroppar arbetat för ett 

ytterligare avstånd mellan kvinnors livsmedelspraktiker och njutning. Detta idealiserar än idag 

en kvinnlighet baserad på dietrestriktion (Lupton 1996). 

 

Ett relativt nytt begrepp är foodies, vilket är individer med en passion för att äta och lära sig 

mer om livsmedel (Cairns, Johnston & Baumann, 2010). Vad gäller kön och hur 

maskuliniteter och femininiteter förhandlas fram för dem som identifierar sig som foodies, 

menar Cairns, Johnston och Baumann (2010) att göra kön har olika innebörd och 

konsekvenser för män och kvinnor inom foodies-kulturen. Foodies bestrider särskilda 

könsrelationer inom sin specifika kultur, samtidigt som vidare könsskillnader kvarstår (ibid.). 

Exempelvis kan kvinnor inom foodies-kulturen göra motstånd mot en förväntan om att 

kvinnor ofta lagar mat åt andra, för andras skull, då kvinnor inom foodies-kulturen ofta testar 

nya recept och smaker för sin egen njutnings skull. Å andra sidan finns det generellt en lägre 

förväntan på män vad gäller matlagning och bjudning som uttryck för omtanke (Cairns, 

Johnston & Baumann, 2010).  

 

Dryck, kön och klass 

Liksom mat fungerar dryck som identitetsmarkör och positionerar människor i det sociala 

rummet (Lalander, 2002). Några av de viktigaste värdena med vinkonsumtion är just att 

socialisera, visa grupptillhörighet och social ställning (Charters, 2006). På samma sätt som 

dryck kan användas för att positionera människor inom olika klasser eller ta del av en vuxen 

gemenskap (Lalander, 2002; Sigfridsson, 2005) kan drickande vara ett sätt att göra kön 

(Lyons & Willott, 2008). 

 

I kulturer där fler alkoholhaltiga drycker finns klassificeras dryckerna efter social betydelse 

och definierar således den sociala världen (SIRC, 2014). Eftersom varje dryck fylls med 

symbolisk innebörd finns det knappt någon alkoholhaltig dryck som är socialt neutral. Val av 

dryck är därför sällan en fråga om personlig smak (ibid.), utan snarare beroende på vad 

individen tror är rätt (Lalander, 2002). Uppfattningen om produkter som rör smak, som dryck, 
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är framför allt beroende av yttre faktorer såsom information och föreställningar om produkten 

ifråga (Terrien & Stechen, 2008).  

 

Lalander (2002) utgår från Mary Douglas teori om att samhället strävar efter att upprätthålla 

gränser mellan fint och smutsig då han delar upp drickande i fint och smutsigt: fint drickande, 

det som är kulturellt accepterat, är vin till maten, att dricka ur glas, att dricka lugnt, hälla upp 

ur karaff eller flaska, att inte dricka för mycket samt att dricka i festliga sammanhang. 

Smutsigt drickande är att dricka utan mat, halsa ur flaska, dricka snabbt och från dunk, att 

dricka utan anledning samt att dricka för mycket. Enligt Lalander (2002) och Bogren (2007) 

står oftast medelklassen och mannen för det förfinade och kultiverade medan underklassen 

och kvinnan står för det djuriska och okultiverade.  

 

Kön spelar en stor roll vid utformandet av hur världens drycker dricks, men skillnaderna 

relaterar inte alltid till biologi utan snarare till sociala faktorer (Heath, 2000). Heath (ibid.) 

menar vidare att det går att påstå att könsklassificerat drickande, enligt två binära kön, 

konvergerar allt mer. Exempelvis dricker kvinnor i västerländska länder allt mer (Heath, 

2000; Lyons & Willott, 2008). Å andra sidan hävdar Bergmark (2002) att 

konvergenshypotesen, om att mäns och kvinnors livsvillkor allt mer närmar sig varandra, inte 

har omfattat dryckesvanor och mönster. Enligt Heath (2000) delas kön ofta upp i 

alkoholdiskurser på grund av dess biologiskt olika förutsättningar för att dricka alkohol och 

olika andel vatten i kroppen, till exempel. Den teori motsägs dock av Bogren (2007) och 

Bergmark (2002) som menar att eftersom kvinnors och mäns drickande och dryckesmönster 

varierar mellan såväl kulturer som subkulturer och även inom samma samhälle över tid kan de 

biologiska skillnaderna inte vara en tillräcklig förklaring för skilda dryckesmönster.  

 

I en studie som undersöker hur sekt, vilket är en typ av mousserande vin, och snaps dricks på 

olika vis i Österrike finner Thornton (1998) att snaps symboliserar det intima och sekten det 

mer formella och högtidliga. Snapsen kryddas ofta av män och vid dryckestillfället är det 

kutym att visa stort intresse för denna, samt hylla mannen för att hans goda kryddning 

(Thornton, 1998). Öl är ett exempel på en dryck som kodas som manlig (Sigfridsson, 2005) 

och då särskilt mörk sådan (Hall, 2005). Det söta har däremot länge varit utmärkande för det 

som ansetts vara kvinnodrycker (Damberg, 2015). Kvinnor har även ofta instruerats att både 

äta och dricka lätt (ibid.). I etikettböcker har exempelvis alkohol sedan långt tillbaka 
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behandlats som ett givet inslag i umgängeslivet, men med en särskild emfas på måttfullhet för 

värdinnans del. I princip allt i hemmet, även att servera på herrmiddagar, var kvinnans ansvar 

men just spritinköpet var något som etikettböckerna tyckte att kvinnorna borde överlåta på 

maken (Damberg, 2015). I texter om barer och alkoholkultur är det även han som är 

pronomenet (ibid.). Alkoholransoneringen, som varade mellan år 1919-1955 i Sverige, 

baserades på en föreställning att kvinnor inte fann någon njutning i att dricka medan männens 

drickande var nödvändigt för maskulinitet (Bogren, 2010). Forskning visar dock att nykterhet 

och återhållsamhet inte alltid har kodats som feminin dygd. Enligt Bogren (2010) började 

uppdelningen i två separata dryckeskulturer under början av 1500-talet, då kvinnor förvisades 

till att dricka hemma medan männen drack utanför hemmet (Bogren, 2010). Heath (2000) 

menar att denna uppdelning mellan kön började i England under 1700-talet.  

 

Det dominerande sättet att studera alkohol och kön har utgått ifrån det binära könssystemet 

och framför allt sökt efter förklaringar till könsskillnader i alkoholkonsumtion (Bogren, 

2010). Exempelvis sökte forskare förklara kvinnors större alkoholkonsumtion under 1970-

talet genom att hänvisa till konvergens, idén om att när kvinnor börjar arbeta utanför hemmet 

anammar de ”manliga” värderingar och uppträdandemönster (ibid.) Likaså har brittiska 

forskare hävdat att tidningar riktade till kvinnor allt oftare pekar på ett positivt samband 

mellan att fler kvinnor dricker mer alkohol i en patriarkal värld (Lyons, Dalton & Hoy, 2006). 

Tidningar riktade till män skildrar ofta männens mäns drickande som militäriska 

krigsmetaforer (ibid.). Svensk media skapar, enligt Bogren (2010), två kön genom att 

kategorisera och uppmuntra läsare att agera utifrån de könskategoriseringar som beskrivs 

genom drickande. När forskare anammar göra kön -perspektivet, visas att vardagliga 

betydelser uppbyggt kring kön och drickande är mångfacetterade och ibland motstridiga 

(Bogren, 2010.). Exempelvis ser unga kvinnor drickande som en både trevlig och normal del 

av vardagen, samtidigt som en medvetenhet finns kring risken med att dricka (för mycket) då 

det kan resultera i att positioneras som okvinnlig, sjavig eller sexuellt ohämmad (Bogren, 

2010; Lyons & Willott, 2008). Män kan använda alkohol för att konstruera hegemonisk och 

heterosexuell manlighet samt för att överträda traditionell och heterosexuell maskulinitet 

(Bogren, 2010). Exempelvis kan supande ses såväl som ett införlivande i den manliga 

gemenskapen, som ett brott mot rådande disciplin (Lalander, 2002). Vid en analys av 

alkoholrelaterade bilder på Instagram, som är ett socialt nätverk där användaren kan lägga upp 

egna bilder, går det också att se hur kön görs. Lindeborg och Milander Yazdanpanah (2014) 

fann att såväl kvinnor som män, genom att följa tydliga könsnormer, vill förmedla bra 
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stämning i sina bilder. Olika bilder och framställningar av kvinnor kan även användas som en 

statussymbol i media för att locka till köp av champagne (Pipping Ekström, 2005). 

 

Alkoholhaltiga drycker som present och uppvaktning 

Att köpa vin till någon annan kan skapa oro över om vinet är ”rätt” eller inte (Reyneke, 

Berthon, Pitt & Parent 2011). Ett lyxigt vin ges ofta bort för att signalera hur högt avsändaren 

värderar mottagaren och situationen inom vilken vinet ska konsumeras (ibid.). I en studie som 

behandlar just vad det betyder att ge bort lyxiga viner menar Reyneke et al. (2011) att 

begreppet lyx är svårt att definiera eftersom det har olika betydelse för olika personer och i 

olika kontexter. Lyxiga varumärken och produkter kan dock förklaras som symboler över 

personliga värden och social identitet som konsumeras för dess symboliska värde. De kan 

även kopplas samman med kännetecken såsom kvalitet, exklusivitet, högt pris och historia 

(ibid.). Begreppet lyx förändras ständigt men har i dryckessammanhang traditionellt använts 

för vinprodukter med lång hållbarhet som exempelvis Bordeaux (Reyneke et al., 2011).  

 

Den binära könsuppdelningen som utgångspunkt är synlig i flera studier rörande kön, 

alkoholhaltiga drycker och uppvaktning. Exempelvis menar Abrahamson (2004) att det finns 

likheter och skillnader mellan hur svenska kvinnor och män pratar om betydelsen av alkohol 

för att skapa nya relationer. Enligt Abrahamson (2004) upplever båda könen att alkohol 

underlättar flirtande. Det finns en större skillnad kring synen av uppvaktningens 

inledningsskede, där kvinnors uppfattning är att det är möjligt för dem att ta sexuella initiativ 

när de är berusade, men inom vissa gränser. Män känner att deras berusning är ett sätt att våga 

vara öppen och naturlig med kvinnor (Abrahamson, 2004). Det finns ofta outtalade 

antaganden när en man köper en alkoholhaltig dryck till en kvinna under en dejt (Ferris, 

1997). Gesten innebär ofta att mannen vill skapa en atmosfär av intimitet, få kvinnan att 

känna sig avslappnad men kanske även förpliktigar henne mot honom. Målet är för dem båda 

att dricka måttligt eftersom kvinnan inte vill sätta sig i en utsatt situation, och mannen inte vill 

bli anklagad för att dra nytta av en berusad kvinna (ibid.). Det västerländska samhället 

bedömer fortfarande en berusad kvinna mindre fördelaktigt än en berusad man (Bogren, 2010; 

Ferris, 1997; Heath, 2000). Kvinnor kan därför känna en press på sig att upprätthålla en god 

bild eftersom det annars kan minska chanserna att uppfattas som ”frumaterial” (Ferris, 1997).  

För dejtingssituationer finns styrande sociala regler vad gäller alkoholens symboliska och 

farmakologiska roll (ibid.). Vilka strategier som används för att undvika konflikter och 
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aggressivitet menar Ferris (1997) kan vara olika för kvinnor och män. Heterosexuella kvinnor 

har strategier för att minimera riskerna, medan heterosexuella män försöker att undvika 

problem genom att säkerställa att de har kontroll över situationen (ibid.). 

 

Heterosexuell uppvaktning med romantiska inslag förstärker ofta föreställningar om manligt 

och kvinnligt uppförande (Lamont, 2014). Kvinnor som blir uppvaktade av män på 

traditionellt och stereotypt sätt hänvisar ofta beteendet till mäns essentiella ”natur”, men har 

även önskemål och förhoppning om att eventuella äktenskap inte bygger på samma stereotypa 

föreställningar och beteenden (ibid.). I en studie som undersökte vilka uttryck som används 

vid skrivande av Alla hjärtans dag-kort, visade det sig att kvinnorna oftare betonade kärlek 

och trohet, medan männen betonade beröm och engagemang. Även civilstånd påverkade 

skillnader mellan könen; exempelvis betonade män som var i förhållanden, men inte gifta, 

engagemang men inte trohet (Gonzales & Koestner, 2006). 

 
Alla hjärtans dag 

Sedan mitten på 1980-talet har Alla hjärtans dag blivit allt större i Sverige och slog på 1990-

talet igenom på allvar som en ny festsed (Lilja, 1998). Framför allt har kommersiella intressen 

på olika sätt medvetet valt att lyfta fram denna dag (ibid.). 

 

De flesta studier som undersöker gift-giving använder kvinnor i sina exempel, enligt Otnes, 

Ruth och Milbourne (1994). I en studie rörande mäns attityder gentemot Alla hjärtans dag fick 

respondenterna ge sin syn på syftet med presenter och kort som används för att markera dagen 

och visade sig då ha en annan inställning till dagen och dess gåvor än vad kvinnor har (ibid.). 

Män ser, enligt Otnes, Ruth och Milbourne (1994) Alla hjärtans dag som ett tillfälle att visa 

omsorg och tillgivenhet mot närstående, men dagen är också förknippad med negativt 

upplevda påtryckningar om att deltaga i firandet.  

 

År 2011 undersökte Minowa, Khomenko och Belk Alla hjärtans dags historiska omvandling i 

Japan, där dagen är en kulturellt hybridiserad och populär konsumtionsföreteelse (Minowa, 

Khomenko & Belk, 2011). Studien baserades på en bild- och textanalys av annonser i tryckta 

medier under en femtioårig tidsperiod och visade att förändringar i betydelser, funktioner och 

struktur gällande gift-giving-ritualerna motsvarar förändringar i den nationella ekonomin, 

sociala värden, konsumentideologi och könsroller och maktförhållanden i det japanska 

samhället (ibid.). Trots att denna uppsats behandlar en svensk kontext och att det finns flera 
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olika kulturella skillnader mellan Sverige och Japan (Moberg & Cederholm, 2009) kommer 

Minowa, Khomenko och Belk (2011) fram till många slutsatser som är av stor vikt för denna 

studie. Minowa, Khomenko och Belk (2011) menar att livsmedel, i synnerhet choklad, är av 

stor betydelse i kreoliseringsprocessen1 för konsumentritualen samt att Alla hjärtans dag är av 

en ihållande könsasymmetrisk karaktär och att dagen har omvandlats från att ha varit ett litet 

instrument för att visa kärlek och lyfta en relation till att bli en rit som syftar till att bekräfta 

könsidentitet (ibid.).   

 
 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, kön görs genom mediala 

rekommendationer av mat och dryck i samband med Alla hjärtans dagsuppvaktning. 

Avgränsning görs till att endast studera rekommendationer i svensk dagspress, veckopress och 

bloggar mellan åren 1995-2015. 

 

Metod och material 

Här presenteras hur datainsamling, bearbetning och analys av insamlat material för denna 

studie gått till. Metoden som användes i studien för att undersöka om kön görs genom 

uppvaktningsrekommendationer i samband med Alla hjärtans dag är av kvalitativ ansats. 

Utvalt textmaterial granskades genom innehållsanalys med ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Material till studiens teoretiska bakgrund bestod av vetenskapliga artiklar som införskaffades i 

Örebros universitets databas Summon och böcker som insamlades på Restaurang- och 

hotellhögskolans bibliotek i Grythyttan och Kungliga biblioteket i Stockholm. Insamling och 

bearbetning av materialet genomfördes för att få en uppfattning om aktuellt forskningsläge 

inom valt ämne samt undersöka möjligheten att genomföra studiens syfte. Att söka efter data 

med hjälp av redan granskade källors referenslistor är också en lämplig metod för att finna 

relevant litteratur (Bryman, 2011), varför även detta tillvägagångssätt valdes som strategi. De 

vetenskapliga artiklarna insamlades genom sökning med specifika sökord (se Bilaga 1). 

                                                 
1 En så kallad transkulturell process, inom vilken kulturer inte längre är homogena och avgränsade. 
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Viktiga begrepp vid sökningen var exempelvis courtship, doing gender, drinking culture, 

food, gender och Valentines day. För att anses relevanta var artiklarna tvungna att uppnå vissa 

kriterier såsom att vara avgiftsfria, skrivna på svenska eller engelska, ha full tillgänglighet 

digitalt samt att vara vetenskapligt granskade. För att tillgodose aktualitet valdes främst 

nyskrivna artiklar, även om äldre artiklar som exempelvis West och Zimmerman (1987) ändå 

ansågs relevanta då aktuell forskning baseras på dessa teorier Bogren (2010).  

 

Metodval  

Kvalitativ forskning inbegriper språklig analys (Bryman, 2011), vilket motiverar en kvalitativ 

metod i denna studie som syftar till att undersöka hur en del av vår omvärldsuppfattning 

formas i en specifik diskurs. Kvalitativa metoder karaktäriseras av att man försöker tolka 

meningar genom att gräva djupt in på några få exempel (Kjeldstadli, 1998). Undersökningen 

av könsdiskursen i samband med Alla hjärtans dag-uppvaktning lämpar sig därför för en 

kvalitativ textanalys, som genom systematisk närläsning försöker blottlägga normer, språk 

och handling. Närläsning är en typ av kvalitativ innehållsanalys som inbegriper en process av 

att identifiera, koda och kategorisera grundläggande teman inom det empiriska materialet 

(Bryman, 2011). 

 

I studien användes ett diskursanalytiskt förhållningsätt som betonar hur beskrivningar 

används för utföra handlingar, utifrån Potters (1996) teori om att när människor kategoriseras 

och beskrivs på särskilda sätt i media (re)produceras de använda kategorierna. Utifrån den 

teorin samt Carvalhos (2008) modell för kritisk diskursanalys gjordes ett kodningsschema, 

som beskrivs senare. Metoden i studien hämtar inspiration från hur Bogren (2010) går till 

väga när hon genom textanalys undersöker hur kön görs i den svenska alkoholdiskursen, hur 

Lyons, Dalton och Hoy (2006) genom textanalys undersöker hur alkoholkonsumtion 

framställs i olika medier beroende på den tilltänkta målgruppens kön samt hur Pipping 

Ekström (2005) gör en bildanalys av champagnereklam. Genom ett steg-för steg-förfarande 

analyserade Bogren (2010) de tidningsartiklar som utgjorde materialet. De olika artiklarna 

organiserades i olika kodningsteman, beroende på vilka ord som valdes för kategorisera 

människor som dricker, och variation i kategoriseringen identifierades i varje artikel då 

variation kan vara särskilt användbart för detektering av flera betydelser (Bogren, 2010). I sin 

bildanalys av champagnereklam använder sig Pipping Ekström (2005) av begreppen status 

och symbol.  
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Urval  

Media påverkar starkt ackulturation av (mat)kultur, det vill säga hur den upptas (Tellström, 

Gustafsson & Mossberg, 2005). En undersökning av rekommendationer inom just media 

ansågs därför motiverad för att besvara studiens syfte. Då avsikten var att undersöka om, och 

hur, dessa rekommendationer gör kön i en svensk kontext valdes endast svenska tidningar, 

som skriver på svenska. För att vidga mångfalden av medier valdes såväl dags- som 

veckopress. Eftersom det kan förekomma en problematik gällande hur kön görs och 

reproduceras beroende på om tidningen är riktad till kvinnor eller män och detta kan skapa ett 

normerande tryck som producerar vad som anses kvinnligt och manligt (Hirdman, 2002) 

valdes även tre medier som uttalat vänder sig till kvinnor eller män. Utifrån författarens 

antaganden om vilka som hade en könsklassificerad målgrupp lästes sedan tidningarnas 

(Amelia, 2015; Café, 2003; Elle, 2014) egna beskrivningar om vilken målgrupp de riktade sig 

till, för att få detta bekräftat. Två tidningar som vänder sig till kvinnor och en tidning som 

vänder sig till män valdes då utbudet av magasin som riktar sig till kvinnor är betydligt större 

än de som riktar sig specifikt till män (Pressbyrån, 2015). För att även få med medier som är 

specifikt inriktade på mat och dryck valde författaren att även att ta med två magasin inom 

just den genren. Urvalet av tidningar utgick från kriteriet att ha utgivits sedan år 1995 samt 

utifrån författarens egna antaganden om ledande inom respektive genre, vilket sedan 

bekräftades genom att undersöka antalet upplagor via Sveriges tidskrifter (2015). Då Sveriges 

tidskrifter (2015) inte gav någon upplysning om vintidningar kontrollerades olika 

vintidskrifters utgivningsstart istället via deras egna hemsidor. Livets goda (2015) har funnits 

sedan år 2000 och Allt om vin sedan år 1998 (World of Wine News, 2010), varför författaren 

valde att frånse kravet om utgivning sedan år 1995 och istället välja den som funnits längst. 

Detta beslut togs då en tidning som är specifikt inriktad på dryck ansågs kunna tillföra 

ytterligare en dimension till studien. De tidningar som valdes blev därför: Dagens nyheter 

(DN), Svenska Dagbladet (SvD), Expressen och Aftonbladet samt magasinen Amelia, Elle, 

Café, Allt om mat och Allt om vin.  

 

Urvalet av materialet, det vill säga artiklar som innehåller rekommendationer för mat och 

dryck i samband med Alla hjärtans dagsuppvaktning, gjordes efter relevans utifrån uppsatsens 

syfte. Val av artiklar utgick således från att rekommendation för Alla hjärtans dag-

uppvaktning var ett centralt tema samt huruvida detta berörde mat och dryck. Artiklar som 

bara nämner Alla hjärtans dag i förbigående (till exempel artiklar som endast uppmärksammar 
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datumet men huvudsakligen berör ett annat tema) eller behandlade annan typ av Alla hjärtans 

dagsuppvaktning än mat och dryck (såsom exempelvis presenter och resor) uteslöts. Till en 

början avsåg författaren att även undersöka de artiklar som rekommenderade läsaren att bjuda 

ut någon på restaurang. Då dessa artiklar ofta dominerades av restips uteslöts dock de artiklar 

som inte berörde någon typ av Alla hjärtans dagsuppvaktning i hemmet.  

 

Kvalitativ materialinsamling 

Sökningen efter material från dagstidningarna, Allt om mat och Amelia gjordes via 

fulltextdatabasen Mediearkivet. Allt om vin, Café och Elle fanns inte med i Mediearkivets 

databas varför sökningen efter deras artiklar gjordes via deras respektive hemsidor. För Elle 

och Café ledde denna sökning till deras respektive bloggar för mat och dryck; Elle mat & 

dryck och Drickbart (Café). Dessa bloggar skrivs av tidningarnas egna mat- och 

dryckesskribenter och ansågs således vara en integrerad del av tidningarna. 

 

Eftersom Alla hjärtans dag infaller den 14 februari varje år begränsades sökning i 

Mediearkivet till att endast behandla artiklar som publicerats mellan datumen 1 februari – 14 

februari mellan åren 1995-2015. Begränsningen gjordes för att förenkla sökandet efter 

relevanta artiklar samt få ett urval som var rimligt att gå igenom under tidsbegränsningen för 

studien. Då det inte var möjligt att välja specifika datum på bloggarna bestämdes det istället, 

innan sökningen, att ingen artikel tidigare än år 1995 kunde väljas. En 20-årig tidsperiod 

valdes då denna tidsavgränsning ansågs rimlig för att få ett material som torde gå att studera 

efter angiven tidsram för studien, samt ett representativt material. Innan databassökningen 

genomfördes gjordes ett pilottest där sökord användes på tre slumpvalda år för att se om 

tillvägagångssättet var fruktbart. 

 

Sökordet Alla hjärtans dag, med en avgränsning av valda tidningar och datum, resulterade i 

1034 artiklar publicerade i Mediearkivet (se Bilaga 2) och samma sökord på hemsidorna för 

Allt om vin, Café och Elle resulterade i 55 artiklar (ibid.). Då rubriksättning och ingress 

gjorde det enkelt att snabbt få en överblick av vad artiklarna handlade om ansåg författaren till 

uppsatsen att det inte var nödvändigt att utvidga sökningen med fler sökordskombinationer för 

att gallra ytterligare. Efter en översiktlig genomläsning för att bedöma relevans utifrån 

tidigare nämnda kriterier valdes slutligen 19 artiklar ut för att analyseras.  
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Genomförandet av analysen 

Materialet lästes först ytligt för att skapa en helhetsuppfattning och sedan utifrån specifika 

begrepp och kategorier. Inspirerad av Pipping Ekström (2005) analyserades materialet i nästa 

steg utifrån begreppen kön och symbol, för att kunna avläsa om kön nämndes direkt eller 

indirekt. Begreppet kön valdes då det ansågs mer relevant för studiens syfte än begreppet 

status, vilket Pipping Ekström (ibid.) använder. Med hjälp av dessa begrepp ansåg 

uppsatsförfattaren att det kodningsschema, som beskrivs senare, schematiskt skulle kunna 

visa hur exempelvis symboler för kön användes för könspositionering i 

uppvaktningsrekommendationerna. Således skulle begreppen kunna visa hur kön gjordes, 

genom ”en överföring av symboliskt värde” (Pipping Ekström, 2005, s.3). Vissa ordval kunde 

direkt antas göra kön såsom exempelvis kvinna eller man medan vissa antogs kunna göra det 

indirekt via symboler i form av erkända och vedertagna värden som markerar vad olika 

grupper är (ibid.). Utifrån dessa begrepp gjordes, med inspiration från Lyons et al. (2006) och 

Bogrens (2010) materialkategorisering, tre olika analyskategorier utifrån vilka begreppen kön 

och symbol kunde urskiljas. De tre analyskategorierna rubricerades som Produkten, 

Uppvaktningens utförande samt Presentationen i artikeln och presenteras nedan.  

 

Inom kategorin Produkten analyserades det resultat som ansågs röra produkten, den FAMM- 

aspekt som avser den mat och dryck som serveras och hur de kombineras (Gustafsson et.al., 

2006). Rekommendationer om såväl kvalitet som kvantitet återfanns i materialet. Med 

karaktär åsyftas vilken typ av mat eller dryck som beskrivs, som exempelvis vin och dess 

karaktärer gällande smak (sött, torrt, friskt), färg (rosa, rött, vitt) eller konsistens (bubblor). 

Med kvantitet åsyftas den typ av mängd av produkten som enligt artikeln anses vara lämplig 

att konsumera. Inom kategorin Uppvaktningens utförande analyserades det resultat som 

ansågs röra handlingen, det vill säga hur själva Alla hjärtans dag-uppvaktandet borde gå till. 

Vem ska uppvakta vem, vem ska göra vad, och hur? I kategorin Presentationen i artikeln 

analyserades det resultat som ansågs omfatta själva rekommendationen, det vill säga vilket 

språk och vilka ordval som användes i artikeln, vilka färger och bilder som skulle hjälpa till 

att förmedla budskapet i den skrivna texten. 

 

Utifrån dessa begrepp och kategorier genomfördes sedan innehållsanalysen på såväl makro- 

som mikronivå. Makronivå innebär att texten analyseras som helhet medan mikronivå 

inbegriper att texten undersöks på detaljnivå, som exempelvis ordval (Ekström & Larsson, 
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2010). Detta för att undersöka om artiklarnas rekommendationer gjorde kön genom att 

exempelvis tillskriva män och kvinnor olika egenskaper samt vilka roller, såsom etablerade 

könsroller, som framträdde. Vilka värden och symboler som maten och drycken tillskrevs, hur 

de presenterades och huruvida detta skiljde sig mellan de olika artiklarna undersöktes också.  

Vid analysen av artiklarna användes, som tidigare nämnts, ett på förhand konstruerat 

kodningsschema (se Bilaga 3) som består av kategorier som användes för att på ett mer 

strukturerat sätt kunna analysera olika dimensioner av materialet. Kodningsschemat 

sammanställdes med ambitionen att täcka kategorierna i Carvalhos (2008) metodmodell. 

Kategorierna i modellen är Layout och struktur, Objekt, Aktörer, Språk, grammatik och 

retorik, Diskursiva strategier, och Ideologiska ståndpunkter (ibid.). Kodningsschemats frågor 

kan verka upprepande, vilket är en fördel vid analysen då upprepande svar förtydligar mönster 

(Ledin & Morberg, 2010). Artiklarna lästes utifrån kodningsschemats frågor och de ord, 

formuleringar och framställningar som författaren reagerade på och bedömde intressanta 

ströks under och markerades för att underlätta att besvara schemats frågor. 

Sammanfattningsvis hämtades således metodinspiration från Pipping Ekströms (2005) 

begrepp, Lyons et al. (2006) och Bogrens (2010) materialkategorisering samt Carvalhos 

(2008) metodmodell. 

  

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara för subjektiv, och därför även svårare att 

upprepa och göra allmän än vad kvantitativ forskning är (Bryman, 2011). Analysen kan även 

präglas av de erfarenheter och referensramar som författaren bär med sig (Hacking, 1999). 

Det kan även bli problematiskt att tala om hur ”sanna” resultat som en studie inom 

socialkonstruktivistisk forskning har kommit fram till är, då den forskningsgrenen inte gör 

anspråk på att söka en objektiv sanning (Kvale, 1997). I kvalitativa studier är därför 

transparens och trovärdighet särskilt viktiga aspekter (Bryman, 2011; Kvale, 1997). För att 

tydligt redogöra hur kodningsförfarandet gick till bifogades därför det kodningsschema som 

författaren utgick ifrån (Bilaga 3), tillsammans med två exempel på artiklar. För att minska de 

metodologiska problemen med att endast en person analyserade materialet, upprepades även 

kategorisering och analysförfarandet för de artiklar som ansågs vaga eller svårare att 

kategorisera.  
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Etisk planering  

Många av de krav och ställningstaganden som forskare ställs inför gäller framför allt etiken 

rörande de respondenter som deltar i en studie, och dessa personers rätt till att forskaren tar 

hänsyn till deras integritet och privatliv (Bryman, 2011). Denna studie rörde dock inga 

personer. Istället var det publicerad text, offentliga artiklar och blogginlägg, som undersöktes 

och analyserades. Uppsatsens författare ansåg därför att det inte fanns anledning att behandla 

media som om det hade varit privatpersoner som exempelvis intervjuades. Ett exempel på hur 

författaren inte tog hänsyn till exempelvis informationskravet (Bryman, 2011) gällande 

forskningsetik, och hur respondenter inte får ingå i studier utan deras vetskap, var hur enbart 

en av de undersökta tidningarna kontaktades av författaren under studien. Författaren 

kontaktade tidningen med syftet att få bekräftelse på publiceringsdatum av ett specifikt 

blogginlägg på tidningens hemsida. Tidningen informerades då om att författaren skrev en 

uppsats där bland annat det berörda blogginlägget skulle ingå, men inte vilket syfte uppsatsen 

hade.  

 

De etiska övervägandena dominerades av att göra en uppsats som var så öppen för granskning 

som möjligt, och inte förvanska material och resultat, i en strävan mot att studien skulle uppnå 

god kvalitet. Detta menar Bryman (2011) kan vara en form av god etik gällande forskning. 

 

Resultat   

Här ges en sammanfattande beskrivning av uppsatsens insamlade material, det vill säga de 

artiklar och blogginlägg som användes för att uppfylla uppsatsens syfte. Det insamlade 

materialet kategoriserades i resultatavsnittet under de tre olika kategorier som tagits fram 

under bearbetningen av materialet: Produkten, Akten och Presentationen. För att påvisa 

särskilda uttryck och återge en tydlig och rättvis beskrivning av materialet kommer citat att 

användas frekvent. Det mesta av resultatet har dock skrivits in i en flytande text under 

analysens gång, med förhoppningen om att detta ger en tydlig överblick av avsnittet. 

Författaren vill även uppmärksamma läsaren på att artiklar och blogginlägg refereras till 

respektive tidning, och inte till specifik artikelförfattare. Tidningarna anges för att skapa ett 

tydligare fokus på hur media agerar, samt för att skapa ett flöde i texten. I referenslistan anges 

dock även journalistens namn, om det är uppgivet i artikeln.  
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Produkten  

Karaktär 
Det är bara en av artiklarna som innehåller rekommendation på en dryck som inte är 

alkoholhaltig, vilket är en hemmagjord choklad och en alkoholfri drink (Café, 2015a). 

Mousserande vin nämns återkommande som det bästa dryckesvalet att bjuda på under Alla 

Hjärtans dag, men vilken typ av mousserande vin varierar. Exempelvis instrueras den manliga 

läsaren av Café (2015a) att ”Väck din älskade med ett glas bubbel, givetvis rosé.”. Även Allt 

om vin (2015a) anser att rosémousserande, med sin rosa färg, är det bästa valet av vin för Alla 

hjärtans dag. Allt om vin har ingen uttalat könsspecifik läsgrupp, men i samma artikel (2015a) 

som roséchampagnen rekommenderas ges även tips om choklad som ”nästan alla kvinnor jag 

känner blir lyckliga av”. I ett annat blogginlägg från Café (2015b) rekommenderas läsaren att 

bland annat bjuda på en egenkryddad snaps dagen till ära. Den som har skrivit receptet 

berättar ”Till vår bröllopsfest blandade jag en egen snaps. Den var tänkt att ha en doft av 

blommor och romantik, och majoriteten av kryddorna är traditionella afrodisiaka. Dessutom 

anpassade jag smaken efter min hustrus favoritkryddor, och (sic) i avsikt att den skulle 

uppskattas lika mycket av kvinnor som män” (Café, 2015b). Elle (2015a) rekommenderar 

ingen dryck till de recept som rekommenderas att göra till Alla hjärtans dag. Den enda 

drycken som rekommenderas med tillhörande recept är en ”romantisk drink” som är 

”glittrande vacker” och hävdas vara snabb, enkel och god (Elle, 2015b). 

 

Två artiklar berör huruvida produkten är nyttig eller inte, men behandlar då framför allt det 

som ska ätas snarare än drickas. Elle (2015a), som vänder sig till kvinnor, tipsar inför Alla 

hjärtans dag om bakverk som ska vara söta och nyttiga. När Allt om vin (2015b) 

rekommenderar ”lyxiga godsaker att förlusta sig i” omnämns chokladen, men inte vinet, 

utifrån kaloriaspekten samt vem som skulle tänkas bry sig om, eller tycka om, dem: ”’De är 

värda varenda kalori’, sa alltid min farmor medan hon lyckligt tog en till bit av den perfekta, 

vit och chokladbruna nk-minten och lät den smälta på tungan. Hon hade rätt. Nästan alla 

kvinnor jag känner blir lyckliga av minten från NK konfektyr (…)”. Samma tidning har även 

instruktioner om vilken typ av drink som kan tänkas göra en kvinna nöjd:  

 

Allt fler kvinnor beställer mörk rom eller romdrinkar på 

krogen, sias det om. Och enligt rom-kännaren Per Ädel har 

antalet kvinnor som går på romprovning ökat rejält. Per Ädels 

senaste romprovningar har fyllts till nästan hälften av kvinnor. 
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Detta till skillnad från många whiskyprovningar som enbart 

drar någon enstaka procent. (…) Några av förklaringarna till 

att just kvinnor fallit för rom kan vara att det är en 

förhållandevis söt spritsort, men det kan också ha att göra med 

den härliga livsstil romen står för, en karibisk avslappnad, 

exotisk och glamourös historia. Så ge helgen värme och 

glamour genom ett (sic) exotisk cocktail (…)(Allt om vin, 

2015b). 

 

I denna artikel ges således instruktioner om hur en drink, som en kvinna antas uppskatta på 

Alla hjärtans dag, ska tillredas. Att den ska falla kvinnan på smaken baseras på att Per Ädel, 

som uppges vara rom-kännare, har börjat se flera kvinnor på sina romprovningar. Rom 

beskrivs som en söt spritsort, varför den bör tilltala kvinnor. Allt om vin nämner inget om 

huruvida män uppskattar någon särskild typ av cocktail eller sprit. Expressen (1997) tilldelar 

dock även män förmågan att uppskatta något sött, om än i matform. De rekommenderar den 

kvinnliga läsaren att ge ”honom” en bakelse dagen till ära eftersom män älskar bakelser, även 

om de inte alltid vill erkänna det. Samma artikel rekommenderar den kvinnliga läsaren att ge 

mannen en flaska whisky eller att göra ”en tequiladrink och ge honom i TV-soffan. garanterat 

(sic) uppskattat” (Expressen, 1997).  

 

Elle (2015a) lägger betoning på att baka, snarare än på drycken, i kontrast till Café (2015a). 

Den första tidningens blogg heter förvisso Mat & vin och den andra heter Drickbart. I 

jämförelse av deras inlägg i samband med Alla Hjärtans dag behandlar dock Café snarare 

både mat och dryck och Elle framför allt mat, och då i synnerhet bakning. Flera artiklar 

rekommenderar att göra hjärtformad mat. Expressen (2014) rekommenderar att bjuda på 

hjärtformad pizza, Amelia (2015) ger recept på rosafärgade och hjärtformade kakor, 

Aftonbladet (1999) om hjärtformade maränger. Även Elle understryker vikten av måltidens 

estetik genom att exempelvis instruera om recept på hjärtformat bröd (Elle, 2013), 

hemmagjorda geléhjärtan och hjärtformad tårta (Elle, 2015a). DN (2013) rekommenderar 

dock flera recept på olika typer av hjärtan istället för att utgå från själva hjärtformeringen på 

måltiden: nöthjärta, kycklinghjärta, älghjärta och lammhjärta. I motsats till detta 

rekommenderas läsaren i Amelia (2011) att visa alla kärlek på Alla hjärtans dag, även djuren, 

och därför välja att bjuda på en ekologisk och vegetarisk måltid.   
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Fyra artiklar berör hur olika mängd av mat eller dryck påverkar kroppen (Amelia, 2012; Allt 

om vin, 2015a; Café, 2015a; Expressen, 1997). DN (2002) nämner dock i en inledande text, 

innan själva receptet, hur olika råvaror, beroende på tid och plats, ansetts påverka kroppen på 

olika sätt: ”Ska man tro på gamla örtaböcker är snart sagt halva kryddskåpets innehåll sådant 

som sägs främja lusten: saffran, kryddpeppar, muskot, vanilj, salvia och oregano (…) Män lär 

vara speciellt svaga för smak och doft som får dem att minnas barndomen, pröva med 

kanelbullar om inget annat hjälper.” Expressen (2015) rekommenderar mat som stimulerar 

lusten, men utan att nämna kön, samt om den skulle påverka olika kön på olika sätt.  

 

Pris 

Som tidigare nämnts rekommenderar flera av artiklarna mousserande vin som dryck vid Alla 

hjärtans dag-uppvaktning. De flesta rekommenderar både billigare och dyrare alternativ av 

mousserande vin, där budgetalternativet lanseras som ett alternativ till det dyrare, som 

premieras först i texten. Exempelvis: ”Vill du satsa på lyxvarianten så gå på Moët & Chandon 

Rosé Impérial (…) men annars är Blason de Bourgogne La Réserve Rosé Brut (…) ett bra 

budgetalternativ” (Café, 2015a). Allt om vin (2015a) rekommenderar dock enbart de 

alternativ som de anser är bäst, med motiveringen att en dag som Alla hjärtans dag bör firas 

med det bästa, och det bästa är det som har högst pris. Detta resonemang förs även i SvD 

(1995, s.15): ”(…) är det Alla Hjärtans dag, den dag på året då det är helt legitimt att köpa 

riktigt dyr och god choklad, naturligtvis i det officiella syftet att ge bort den. Men det hindrar 

väl inte att givaren kan få njuta också. SvD:s utsände lotsar oss runt bland Stockholms 

himmelriken för njutare av choklad av högsta klass.”. I likhet med Allt om vin (2015a) 

rekommenderar även Amelia (2012) enbart ett mousserandealternativ, vilket är en halvflaska 

prosecco för 40 kronor. Inget av vinerna i den artikeln överstiger 100 kronor, inte ens 

helflaskan, och priset är inte heller något som nämns i betydelsen av att ”unna sig” eller inte, 

bara att det är ”smaskens”. Artikelförfattaren nämner däremot att hen tycker att det är synd att 

”de har tagit bort den där tjusiga korgen som fanns på flaskan förr” (Amelia, 2012, s.81). 

 

Kvantitet  

Det är betydligt färre artiklar som understryker mängden av, än vad, som ska serveras och 

bjudas på. En av artiklarna lägger dock tonvikten på just detta i inledningen av artikeln: 

 ”Kärlek gör ju att det spritter både här och där i kroppen. Den känslan gillar jag och vill höja 

till max, så här blir det bubblor så det ryker igen. Vår meny är gjord för två personer, och då 
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tycker jag att du ska satsa på att köpa småflaskor så att du och din käresta inte blir alldeles för 

yra i bollen. Man vill ju inte somna i soffan med drägel i mungipan på en sådan romantisk dag 

som alla hjärtans dag. (…) ” (Amelia 2012, s.81). Rekommendationen av vilken produkt som 

ska serveras betonar således framför allt mängden av drycken, även om artikelförfattaren 

rekommenderar bubbel, det vill säga vilken typ av dryck, som påverkar kroppen på önskat 

sätt. Att inte dricka för mycket gäller både läsaren och dennes käresta. I Café (2015a) 

uppmanas läsaren att ”satsa på något lätt” vad gäller middagen. I Expressen (1997) ges 

rekommendationen till den kvinnliga läsaren att göra ” i ordning hans älsklingsmat, i stora 

mängder, män tror alltid att de håller på att svälta ihjäl. Kanske en stor plankstek på 300 gram 

med potatismos och bearnaissås(sic).” När artiklarna rekommenderar vin är det alltid vin på 

flaska. 

 

Uppvaktningens utförande 

DN (2011) visar på uppläggningsförslag av måltiden, uppmanar läsaren att lägga ner tid på 

måltiden och återkommer ständigt till vad extratiden är värd: ”Att göra egna varianter på 

vanliga snacks tar en liten stund. Men i gengäld blir smakerna djupare och mer naturliga” och 

”Att få fram den där riktigt syntetiska vingummismaken kan bara godistillverkarna. Det här är 

i stället en variant som har en vuxen vinaktig smak” (DN, 2011, s.24). I Café (2015a) 

rekommenderas läsaren att lägga hela dagen på Alla hjärtans dag-firandet; det ges ett schema 

mellan 09.00 och 22.00 där bland annat hemgjord varm choklad ska göras. Läsaren 

uppmuntras att med sitt sällskap sitta ”lugnt och länge och sippa på en Bellini” samt ta en 

riktigt lång promenad för att få brunchen att sjunka undan. I Amelia (2011) uppmanas läsaren 

att visa kärlek mot sig själv genom att njuta av ett fotbad medan lasagnen står i ugnen. Den 

enda artikeln som ger recept på något som uttryckligen går snabbt är när Elle (2015b) 

rekommenderar en drink. 

 

Inget av recepten ger information om något som behöver göras i förväg. Det är däremot en 

stor skillnad mellan hur instruerande artiklarna är om vad som faktiskt ska tillredas. I Amelia 

(2012) får läsaren utförliga instruktioner för samtliga recept medan läsaren i Café (2015a) 

endast får information om hur drinkarna och den varma chokladen ska göras. Instruktionerna 

för middagen är snarare i form av inspiration: ” (…) till exempel en majskyckling med 

knaperstekt skinn, en mustig buljong och ugnsrostade rotsaker.(…) (Café, 2015a)”. På samma 

sätt rekommenderar Allt om vin (2015) endast att läsaren ska servera den rekommenderade 
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champagnen ”som aperitif eller servera till kvällens skaldjur”. Vid dessa recept anges också 

tiden för matlagning, i likhet med Allt om mat (2015a) och DN (2014) och i kontrast till 

Expressen (2014) och Café (2015a). I DN (2010) ges läsaren mer logistiska instruktioner från 

början av lagandet till serveringen ”Börja med att lägga lammfilén i marinad. Därefter är det 

bäst att börja med citrontårtan som tar en stund i ugnen och behöver kylas ordentligt innan 

servering. Det mesta i menyn kan förberedas i god tid så se till att även steka köttet och hinna 

vädra ut ordentligt för en mer romantisk känsla i köket ;-) ” (DN, 2010, s.18). 

 

De flesta artiklar anger recept på en måltid för två personer, eller skriver ut det direkt, som 

exempelvis Aftonbladet (2000), som rekommenderar en ”erotisk måltid” och dessutom är den 

artikel som är mest instruerande huruvida måltiden ska gå till: ”Klä er festligt. Dämpa 

belysningen och använd bara stearinljus. Duka fint med duk, ljus och finporslinet. Sätt på en 

skön skiva som ni båda tycker om att lyssna på (…) (Aftonbladet, 2000, s.11). Amelia (2011, 

s.88) tycker dock att läsaren ska ”älska alla lite extra!” och fortsätter därför bjuda alla som 

läsaren älskar på dignande buffé. Den enda tidningen som ger rekommendationer där läsaren 

inte beräknas deltaga är Expressen (1997) som tipsar den kvinnliga läsaren att ge sin man ”En 

kväll med grabbarna, kanske kan du fixa en herrmiddag”. 

 

Presentationen i artikeln  

I Café, som riktar sig till män, nämns aldrig könet på den partner som ska uppvaktas. I det ena 

blogginlägget (2015a) nämns inga könsspecifika ord över huvud taget, men i det andra nämns 

exempelvis att smaken i snapsen har anpassats för att ”uppskattas lika mycket av kvinnor som 

män”(Café, 2015b). I Elle (2015) och Amelia (2015), som riktar sig till kvinnor, 

könsklassificeras heller aldrig den som ska uppvaktas. Snarare är det Expressen (1997)  och 

Allt om vin (2015) som tydligast könsbestämmer den som ska uppvaktas genom att beskriva 

specifikt vad kvinnor, eller män, uppskattar samt ger olika rekommendationer ”till honom” 

och ”till henne” (Expressen, 1997). Den som ska uppvaktas benämns snarare som ”din hjärtas 

vän” (SvD, 1995, s.15), ” din älskade”, (Café, 2015a) eller ”din älskling eller någon du håller 

kär” (Elle, 2015). Expressen (1995, s.108) inleder sin artikel med att ” Du har väl inte missat 

"Alla hjärtans dag" i dag? Var lugn, det är aldrig för sent. Du har fortfarande chans att göra 

något extra av dagen. Som erfarna älskare och älskarinnor brukar säga: ’Det behövs så lite.’”. 

DN (2006, s.34) menar att på Alla hjärtans dag ”överraskar vi kärestan med en fruktig, rosa 

hallontiramisú.” I Allt om vin (2015a) riktas rekommendationerna till den som ska överraska 
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en kvinna då produkterna motiveras utifrån hur mycket kvinnor uppskattar dem. I Expressen 

(2014) nämns ordet ”han”, då den pizzabagare som gör de hjärtformade pizzor som artikeln 

rekommenderar intervjuas. Den som ska uppvaktas med pizzan tituleras ”någon du tycker 

om”. Likaså nämns ordet ”han” om den som rekommenderar olika recept i Café (2015b).  

 

Elle (2013, 2015) har många bilder till sina recept som är dekorativt upplagda och visar på 

romantiska uppläggningsförlag som framför allt går i färgen rosa. Även Allt om mat (2014) är 

generösa med dekorativa bilder som både går i färgerna rosa och rött. Expressen (2015) har 

snarare ett kollage med inklippta bilder på de mousserande viner som rekommenderas i 

artikeln, i likhet med Café (2015a) som endast har inklippta bilder på en champagnekork och 

två av de vinflaskor som rekommenderas i artikeln.  

 

Ordval, formuleringar och tonlägen 

Eftersom artiklarna berör uppvaktning i samband med Alla hjärtans dag återkommer ord som 

kärlek och älskling. Hur ofta orden förekommer och på vilket sätt de används varierar dock. 

Artikeln i Amelia (2012, s.34) är exempelvis väl tilltagen med kärleksord: ”Kärlek gör ju att 

det spritter både här och där i kroppen. Den känslan gillar jag och vill höja till max (…)på en 

sådan romantisk dag som alla hjärtans dag (…) Till vår fina paj tycker jag att det blir 

smaskens att dricka Sesto Senso (…) Till varmrättens Lady & Lufsen-köttbullar får ni glittra 

själva (…) Till efterrätten kör vi på med en hel flaska Brown Brothers (…) Kärlek!”. 

Betoningen i presentationen ligger på kärlek, romantik, det glittriga och det fina. Varmrätten 

jämförs med en scen i en tecknad Disneyfilm. I jämförelse med instruktionen i Cafés (2015a) 

artikel som inleds med: ”På lördag är det som bekant Alla hjärtans dag. Och ok, måste vara 

ärlig här: jag tycker mest bara att Alla hjärtans dag är kommersiellt dravel och ett löjligt påhitt 

– kärleken ska väl firas alla dagar? Men, vill såklart göra vad jag kan för att förgylla dagen 

och slå ett slag för kärleken. Så här kommer mitt förslag på den perfekta Alla hjärtans – med 

bra och passande dryck i fokus under dygnets alla timmar (…)”. Ordet kärlek upprepas 

således även i Café (2015a), även om artikelförfattaren väljer att inta en mer skeptisk och 

motvillig position gentemot firandet.  

 

Som tidigare nämnts uppmuntrar flera artiklar läsaren till satsa på ett lyxigt Alla hjärtans dag-

uppvaktande, där lyxen exempelvis skapas genom att välja en dyrare champagne eller 
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choklad. Allt om vin (2015a) skriver att ”Kärlek och champagne får gärna tillhöra vardagen, 

men i morgon kan det vara roligt att ge lite extra”. Café (2015a) rekommenderar läsaren att 

tidigt på dagen gå till ”ett skönt brunchhak, gärna ett som serverar Eggs Benedict av klass” 

och senare på dagen servera en termos med hemgjord varm choklad: ”Självklart ska den göras 

med äkta choklad” (Cafè, 2015a). I Amelia (2011, s.86) står däremot att ”Jag tycker inte att 

alla hjärtans dag behöver handla om en massa överdyra chokladaskar” och läsaren uppmanas 

att visa kärlek mot sin ekonomi. Elle (2013, 2015) betonar att dagen blir festligare med 

hemgjorda, hjärtformade bröd och egengjord tapenade. I DN (2011) beskrivs den åtråvärda 

smaken i hemlagat godis som ”vuxen”. 

 

Tonläget i materialets rekommendationer är mestadels lättsam. Exempelvis används en smiley 

i DN (2010) och i Amelia motiveras läsaren att köpa det rekommenderade vinet eftersom det 

är ”smaskens”.  I Café (2015a) förmedlas en både självsäker och avslappnad hållning genom 

formuleringar såsom ”skönt brunchhak”, ”för att vara säker på din sak” och ”eftermiddagens 

hemliga vapen”. I Allt om vin (2015a) rekommenderas produkterna med personliga 

motiveringar, exempelvis berättar artikelförfattaren om sin farmors faiblesse för den 

rekommenderade chokladen. Såväl Allt om vin (2015a) som Café (2015a) använder ordet fira 

för att beskriva hur dagen ska genomföras. Allt om mat (2015, s.46) rekommenderar istället 

att ”uppvakta någon” och Expressen (2015, s.33) att ”bjuda någon du tycker om”.  

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i metod- och materialdiskussion samt resultatdiskussion.  

Studiens tillvägagångssätt och resultat jämförs tidigare forskning genom att diskutera och 

sammanfoga likheter och skillnader för en djupare analys. 

 

Metod- och materialdiskussion  

Här jämförs tidigare metodforskning med hur uppsatsförfattaren gick tillväga för att besvara 

studiens syfte. Eventuella framgångar och motgångar samt alternativa tillvägagångssätt 

diskuteras. 
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Litteratur- och databasinsamling 

Få liknande studier har gjorts inom ämnet Måltidskunskap, men sökningen i databasen 

Summon gav flera träffar (se Bilaga 1) inom andra ämnen som var relevanta för uppsatsens 

teoretiska bakgrund. Då databassamlingen Summon inkluderar flera olika databaser ansågs 

den vara tillräcklig för att finna vetenskapliga artiklar. Att söka efter data genom att syna 

redan granskade källors referenslistor är också en fruktbar metod för att finna relevant 

litteratur (Bryman, 2011), vilket var av stort värde för studien. Dessa två insamlingsmetoder 

ansågs vara tillräckliga för att skapa en teoretisk bakgrund att bygga vidare på. 

 

Metodval 

Studien tog inspiration från liknande undersökningar inom ämnena genusvetenskap och 

sociologi, vilket Gustafsson (2004) hävdar kan vara nödvändigt för att kunna utforska 

måltiden ur flera perspektiv. Detta var stor vikt för att finna godtagbara metoder och således 

påvisa studiens tillförlitlighet. Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara för subjektiv, 

och därför även svårare att upprepa och göra allmän än vad kvantitativ forskning är (Bryman, 

2011). Denna studie hade dock som teoretisk utgångspunkt att ingen vetenskap är helt 

objektiv eller sann (Rosenberg, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Kvale, 1997), utan 

vill snarare visa att detta är ett sätt att belysa ett perspektiv. En utmaning för författaren under 

studiens gång var att under resultatanalysen beskriva och få in det insamlande resultatet i ett 

sammanhang, utan att för den sakens skulle rycka meningar och betydelser ur sitt 

sammanhang. För att minska de metodologiska problemen med att endast en person valde och 

utförde analysen, och således borde ha gjort den än mer subjektiv, upprepades kategorisering 

och kodningsförfarandet för artiklar som ansågs vaga eller svårare att kategorisera, med 

inspiration av Bogren (2010). Läsaren bör dock påminnas om att detta fortfarande kan 

betraktas som en metodologisk svaghet, då tolkningarna som författaren har gjort i studien är 

beroende och påverkade av de erfarenheter och referensramar som författaren bär med sig 

(Hacking, 1999). Ett alternativ till den kvalitativa metoden med sin subjektiva värdering hade 

kunnat vara använda en kvantitativ metod och exempelvis räkna ord och rekommendationer. 

Den typen av resultat hade dock inte kunna besvara hela studiens syfte, i motsats till en 

kvalitativ metod som karaktäriseras av att söka tolka meningar (Kjeldstadli, 1998). Med 

exempelvis antal räknade ord hade författaren kunnat visa att kön görs, men inte hur, då 

metoden inte hade gått på djupet på samma vis. Ett annat alternativ till metod hade kunna vara 

att analysera huvudsakligen bildmaterial, i likhet med exempelvis Minowa, Khomenko och 
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Belk (2011) och Pipping Ekström (2005). Detta hade möjligtvis effektiviserat arbetet då 

mycket av studiens teoretiska bakgrund baseras på studier som har använt sig att 

bildanalytiska metoder. Då författaren uppmärksammade detta faktum relativt sent i arbetets 

gång, gjordes beslutet att leta upp ytterligare studier, som hade analyserat text, för att kunna 

ha dem som grund till sin metod. Författaren har dock ingen praktisk förkunskap om hur 

renodlad bildanalys genomförs korrekt för att påvisa hur köns görs i olika diskurser. Det är 

därför sannolikt att arbetet inte hade effektiviserats av att använda sig av renodlad bildanalys. 

 

Urval 

Eftersom media påverkar starkt ackulturation av (mat)kultur, det vill säga hur den upptas 

(Tellström, Gustafsson & Mossberg, 2005) ansågs en undersökning av just media som 

relevant. Då Hirdman (2002) menar att det kan förekomma en problematik gällande hur kön 

görs och reproduceras beroende på om tidningen är riktad till kvinnor eller män och detta kan 

skapa ett normerande tryck som producerar vad som anses kvinnligt och manligt ansågs det 

också särskilt värdefullt att jämföra just dessa medier. Antalet artiklar visade sig vara lämpligt 

i förhållande till uppsatsens storlek och tidsangivelser. Det hade dock även varit intressant att 

utvidga studien till att omfatta även andra typer av rekommendationer för uppvaktning i 

samband med Alla hjärtans dag, såsom exempelvis etikettböcker, men även 

rekommendationer som ges utanför den svenska kontexten. 

 

Kvalitativ materialinsamling 

Materialinsamlingen, som utfördes genom sökning i Mediearkivet och på tidningarnas egna 

hemsidor, resulterade i 1034 sökträffar (se Bilaga 2). Av dessa valdes 19 artiklar och 

blogginlägg ut som lämpliga för analys (ibid.). Att det endast var 19 artiklar och blogginlägg 

som ansågs passa för studiens syfte, när det fanns så många fler enligt sökmotorn som berörde 

Alla hjärtans dag, menar uppsatsens författare beror på att det var så få som faktiskt gav 

specifika rekommendationer om uppvaktning med mat och dryck. Trots att Alla hjärtans dag 

har blivit en allt mer antagen festsed i Sverige (Lilja, 1998) blev det tydligt vid 

materialinsamlingen att de flesta artiklar framför allt tar upp det faktum att dagen inträffar, 

och att allt fler människor väljer att uppmärksamma den genom uppvaktning. Dessa artiklar 

var i stor majoritet över dem som gav rekommendationer om hur dagen ska genomföras. 

Eftersom Lilja (1998) menar att Alla hjärtans dag blir en allt mer vedertagen dag i Sverige 
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och andra länder (Minowa, Khomenko & Belk, 2011) är det möjligt att summan av antalet 

lämpliga materialartiklar hade blivit annorlunda om studien gjordes på nytt om några år. 

Svensk media verkar dock i nuläget snarast vara vid någon sorts fascinationsstadie.  

 

Genomförandet av analysen 

Vid analysen hämtades inspiration från Bogren (2010) och Lyons, Dalton och Hoys (2006) 

kategorisering, Pipping Ekströms (2005) olika begrepp för kodning samt Carvalhos (2008) 

metodmodell för att sammanställa kodningsschemat (se Bilaga 3). Någonting som blev tydligt 

under analysens gång var hur viktiga de olika redskapen i form av kategorisering och kodning 

var för att kunna tolka materialet. Analysarbetet underlättades av att utgå ifrån 

kodningsschemat under analysförfarande, då författaren dels fick överblick av materialet och 

mönster samt hålla sig konsekvent vid analyseringen. Att det därutöver går att exemplifiera 

för läsaren hur analysarbetet praktisk gick till ses som en fördel, utifrån Brymans (2011) kritik 

av kvalitativa metoder. Det är möjligt att studiens kvalitet ökat om än fler studier, modeller 

och metoder hade insamlats. Det hade då funnits en möjlighet att med hjälp av exempelvis en 

pilotundersökning undersöka vilken som verkade lämpa sig bäst för studiens syfte.  

 

Det kan verka anmärkningsvärt att jämföra artiklar med upp till 20 år i tidsskillnad utan att 

föra en tydligare diskussion kring tidsspannet. Under analyserandet visade det sig dock att 

artiklarnas publiceringsår inte påverkade resultatet nämnvärt, varför ingen närmre utvärdering 

gjordes av hur gamla artiklarna var. Den största skillnaden låg framför allt i hur kvantiteten av 

artiklar som berör Alla hjärtans dag var större under 2000-talet än vad mängden var i mitten 

av 1990-talet (se Bilaga 2). 

 

Vid analysen valde författaren av denna uppsats att inte ta med artikelförfattarna bakom 

materialet, för att skapa ett tydligare fokus på hur media agerar. Det hade även krävt en annan 

typ av analys då det även hade fordrat en analys av artikelförfattarna, och inte bara deras text 

(Carvalho, 2008). Detta var dock till en början med som en punkt i kodningsschemat, men 

valdes bort under arbetes gång på grund av ovan nämnda orsaker. I efterhand kan det dock 

konstateras att det möjligen hade tillfört ytterligare en diskursiv dimension till studiens analys.  
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Resultatdiskussion 

Här diskuteras det sammanställda resultatet tillsammans med uppsatsens teoretiska bakgrund. 

Då många faktorer inom de tidigare använda kategorierna Produkten, Uppvaktningens 

utförande och Presentationen i artikeln sammanflätades angrips i denna del av uppsatsen 

syftet genom en ny indelning av texten. Uppsatsens syfte uppfylls genom olika 

exempelkategorier där kön görs i materialet. 

 

Att göra kön genom smak 

Mat och dryck kan användas som uttryck för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt 

(Ekström, 1990) och på så sätt konsumeras för att göra kön (Lyons & Willott, 2008). 

Exempelvis kan öl, och då i synnerhet mörk sådan, ses som en manligt kodad dryck 

(Sigfridsson, 2005; Hall, 2005) medan det söta länge har varit utmärkande för det som ansetts 

vara kvinnodrycker (Damberg, 2015). En artikel som direkt gör kön genom smak är Allt om 

vin (2015b) där läsaren rekommenderas att bjuda en kvinna på en rombaserad drink. ”Några 

av förklaringarna till att just kvinnor fallit för rom kan vara att det är en förhållandevis söt 

spritsort, men det kan också ha att göra med den härliga livsstil romen står för, en karibisk 

avslappnad, exotisk och glamourös historia (…)” (Allt om vin, 2015b). Rom beskrivs således 

som en söt spritsort, varför den enligt artikeln bör tilltala kvinnor. Kvinnor tillskrivs därmed 

en särskild fallenhet för det söta. Inte bara den sensoriska smaken antas behaga kvinnor, utan 

även den kontext som rom sägs representera; det avslappnade, exotiska och glamorösa. Rom 

ställs dessutom i kontrast mot whisky i artikeln, som beskrivs som en spritsort som inte lockar 

kvinnor på samma sätt. Även Expressen (1997) menar att whisky är en lämplig dryck att ge 

till en man på Alla hjärtans dag. Den kvinnliga läsaren uppmanas även av Expressen (1997) 

att ge en man en bakelse dagen till ära. Artikeln skulle kunna antas utgå ifrån den tidigare 

nämnda ”allmänt vedertagna sanningen” om att kvinnor tilltalas av söta smaker, som artikeln 

samtidigt vill bestrida, genom att hävda att män faktiskt (också) åtnjuter bakelser, även om det 

inte är någonting som de alltid vill erkänna. Artikeln hävdar följaktligen att män älskar 

bakelser, men samtidigt kan vilja förneka den böjelsen, vilket skulle kunna bero på att söta 

saker kodas som omanliga. Båda artiklarna (Allt om vin, 2015b; Expressen, 1997) förutsätter 

således att det finns två binära kön utifrån ett tvåkönssystem, två kroppar, en man och en 

kvinna. Begreppet man och kvinna har ingen innebörd innan vi fyller dem med betydelse och 

innehåll inom en viss diskurs och i relation till något annat (Ambjörnsson, 2006), vilket både 

Allt om vin och Expressen visar och gör här då exempelvis kvinnan fylls med egenskapen att 



 32 

uppskatta det söta samt det avslappnade, exotiska och glamorösa. På samma sätt görs kön när 

begreppet kvinna fylls med egenskapen att älska de rekommenderade chokladpralinerna i Allt 

om vin (2015a).  

 

Öl rekommenderas inte i någon av artiklarna. Eftersom Sigfridsson (2005) och Hall (2005) 

menar att öl ofta kodas som en manlig dryck skulle detta kunna betyda att en dryck som anses 

vara manlig är olämplig på Alla hjärtans dag. Det skulle förvisso även kunna betyda att öl inte 

enbart ses som en manlig dryck, utan även en vardaglig sådan. Mousserande vin, som ofta 

representerar just fest och lyx (Sigfridsson, 2002) är däremot den vanligaste 

rekommendationen och rekommenderas i exempelvis Amelia (2012), Allt om vin (2015a), 

Café (2015a) och Expressen (2015). Sekt, som är en form av mousserande vin, kan 

symbolisera det högtidliga och formella medan snaps ofta symboliserar någon form av 

intimitet (Thornton, 1998). I den österrikiska byn som Thornton (ibid.) har studerat finner hon 

att snapsen ofta kryddas av män och vid dryckestillfället är det kutym att uppmärksamma och 

hylla mannen för att hans goda kryddning. När Café (2015b) rekommenderar ett recept på en 

egenkryddad snaps beskrivs hur mannen som har berett receptet särskilt anpassade det för att 

falla såväl kvinnor som män i smaken. Begreppen man och kvinna fylls således återigen med 

olika smak, vilket i texten dessutom framställs som ett problem, då båda könen ska dela på 

samma snapskryddning. I Café (2015b) blir det dock en man som har lösningen, kryddningen, 

på problemet, vilket enligt Thorntons teori kräver en extra uppskattning. 

 

Att göra kön genom färg och form 

I Allt om vin (2015a) och Café (2015a) rekommenderas läsaren att bjuda på rosa mousserande 

vin och i DN (2006, s.34) att överraska ”kärestan” med en rosa hallontiramisu. Allt om mat 

(2014) presenterar sin artikel i rosa och rött och Elle (2013, 2015) ackompanjerar sina recept 

med bilder på romantiska uppläggningsförslag som framför allt går i rosa.   

 

Rosa är en färg som oftast kodas som feminin, och exempelvis kan användas för att signalera 

att nyttjaren är en kvinna men också användas som ett motstånd mot normering eller 

kategorisering (Ambjörnsson, 2011). Liksom färg kan även föremål användas för att uttala 

och göra könsidentitet (Oudshoorn, Saetnan & Lie, 2002). I Elle (2013, 2015) förtydligas 

således läsarens kön. Eftersom Alla hjärtans dag spelar på romantik kan det dock snarare vara 
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dagen som sådan, snarare än läsarens kön, som förtydligas via färgläggningen. När DN (2006) 

rekommenderar läsaren att bjuda ”kärestan” på en rosa hallondessert skrivs inget kön ut på 

den som ska bjudas. Om en manlig läsare köper ett flaska rosa mousserande vin riskerar han 

enligt Ambjörnsson (2011) att läsas som omanlig, men riskerar således inte det en dag som 

denna då det kanske antas att han ska köpa den åt någon annan, som är en kvinna. Någon 

form av motstånd mot att det rosa är det kvinnliga är svårt att se i Cafés (2015a) presentation 

som enkom illustrerat rekommendationerna med inklippta bilder på flaskor, som förvisso är 

roséchampagne. Vid vinrekommendationen i Amelia (2012, s.81) nämner artikelförfattaren 

hur synd det är att ”de har tagit bort den där tjusiga korgen som fanns på flaskan förr”, vilket 

gör att vikten vid formen och estetiken understryks. På samma sätt som rosa kan användas 

som motstånd mot givna ramar och förväntningar (Ambjörnsson, 2011) är det möjligt att de 

hjärtformade recept som rekommenderas även kan användas i detta syfte. Ingen specifik form 

på det som serveras rekommenderas dock i Café (2015a, 2015b), den tidningen som vänder 

sig till män. 

 

Att göra kön genom restriktioner: rekommenderad mängd mat eller dryck 

Då Allt om vin (2015a) rekommenderar ”lyxiga godsaker att förlusta sig i” inför Alla hjärtans 

dag omnämns chokladen, men inte vinet, utifrån kaloriaspekten samt vem som skulle tänkas 

bry sig om, eller tycka om, dem:  

 

              ’De är värda varenda kalori’, sa alltid min farmor medan 

hon lyckligt tog en till bit av den perfekta, vit och 

chokladbruna nk-minten och lät den smälta på tungan. 

Hon hade rätt. Nästan alla kvinnor jag känner blir 

lyckliga av minten(…) (Allt om vin, 2015a). 

 

Det är således en kvinna som ska uppvaktas, och kvinnor tycker att just den här smaken är så 

god att de överser med de kalorier som chokladen innehåller. Vinet rekommenderas som 

apertif eller måltidsdryck till middagens skaldjur (Allt om vin, 2015a), varför det går att anta 

att läsaren ska dricka vinet ihop med kvinnan som uppvaktas. En förklaring till att vinets 

kalorier inte nämns skulle således kunna vara läsaren, som ständigt instrueras om vad en 

kvinna skulle bli glad för, antas vara en heterosexuell man som inte bryr sig om kalorierna i 

vinet han ska vara med och dricka. I Café (2015a) rekommenderas läsaren att äta en lättare 
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middag samt ta en lång promenad efter brunchen, för att brunchen ska sjunka undan. 

Idealiseringen och görandet av en kvinnlighet baserad på återhållsamhet och restriktion 

(Damberg, 2015; Messer, Lupton, 1996; Haber, Toomre & Wheaton, 2000) blir således mest 

tydlig i Allt om vin (2015), den tidning som inte har könsklassificerad målgrupp. I motsats till 

detta rekommenderas den kvinnliga läsaren av Expressen (1997) att bjuda mannen på en stor 

köttbit med tillhörande bearnaisesås. Den rekommenderade viktmängden baseras på 

påståendet att ” män tror alltid att de håller på att svälta ihjäl” (ibid.). Det har länge förutsatts 

att män och kvinnor äter olika, ur en binär könsuppdelning (Messer, Haber, Toomre & 

Wheaton, 2000). Exempelvis har gamla kokböcker gjort skillnad mellan ”mäns mat” (tunga 

kötträtter) och ”kvinnors mat” (lättare rätter) (ibid.). Således gör Expressen (1997) kön genom 

att fylla mannen med egenskapen att äta ansenliga mängder kött, och kvinnan som den som 

bjuder honom på det. 

 

Rekommendationen i Amelia (2012) betonar framför allt vilken mängd av den alkoholhaltiga 

drycken som påverkar kroppen på önskat sätt, vilket skulle kunna bero på hur det 

västerländska samhället fortfarande dömer en berusad kvinna strängare än en berusad man 

(Ferris, 1997; Heath, 2000). Detta skulle kunna hänga samman med att män ofta får 

representera det kultiverade (Lalander, 2002; Bogren, 2007) varför kvinnor måste bevisa sin 

sofistikation på ett annat sätt. Uppmaningen i Amelia (2012) om att inte dricka för mycket 

gäller dock både läsaren, som förväntas vara en kvinna, och den som ska uppvaktas, som i 

artikeln inte tilldelas något kön. Det läggs därför inte någon betoning på kön genom att 

exempelvis uppmuntra just läsaren, även om rekommendationen att reflektera över detta 

innan uppvaktningen går att likna vid det som Ferris (1997) menar är en press som kvinnor 

kan känna över att upprätthålla en god bild för att uppfattas som ”frumaterial”.  

 

När artiklarna rekommenderar vin är det alltid vin på flaska, men eftersom det inte nämns är 

det svårt att utläsa huruvida frånvaron av exempelvis boxvin beror på kvaliteten eller 

kvantiteten och således hur det eventuellt kan göra kön. 

 

Att göra kön genom ordval 

Av 19 analyserade artiklar är det bara Allt om vin (2015), Café (2015b) och Expressen (2014, 

1997) och som skriver ut könsbestämda pronomen. Således görs kön oftast genom symboler i 

det analyserade materialet. Alla hjärtans dag är en dag som många män ser som ett tillfälle att 
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visa omsorg mot närstående, samtidigt som dagen också är förknippad med negativt upplevda 

påtryckningar om att deltaga i firandet (Otnes, Ruth & Milbourne, 1994). I Café (2015a) intas 

en mer skeptisk och motvillig position gentemot Alla hjärtans dag, som är ”kommersiellt 

dravel och löjligt påhitt” även om flera rekommendationer gällande att hylla kärleken genom 

mat och dryck sedan ges. I Café (2015a) är hela texten skriven med en lättsam ton, som 

samtidigt låter självsäker. Exempelvis förekommer formuleringar som ”skönt brunchhak”, 

”för att vara säker på din sak” och ”eftermiddagens hemliga vapen” (ibid.). I 

uppvaktningssituationer där alkohol förekommer menar Ferris (1997) att heterosexuella män 

försöker att undvika problem genom att säkerställa att de har kontroll över situationen, vilket 

skulle kunna vara förklaringen varför Cafés (2015a) rekommendation har detta tonläge, och 

således skapar kön. Att använda metaforer som ”eftermiddagens hemliga vapen” menar 

Lyons, Dalton och Hoy (2006) är vanligt i herrtidningar för att relatera till maskulint 

drickande. I Café (2015a) gäller formuleringen en hemmagjord varm choklad, vilket skulle 

kunna betyda att den drycken behöver göras mer manlig. 

 

Vad som får symbolisera det festliga och romantiska på Alla hjärtans dag varierar i materialet. 

I Elle (2013, 2015) symboliseras det av det hembakta, i Café (2015a) benämns det som att 

vara ”av klass” och i Allt om vin (2015a) beskrivs det som ”lite extra”. Den enda artikel som 

menar att måltiden blir festligare tack vare dess ”vuxnare smak” är DN (2011, s.24). Kön 

skulle således kunna göras genom att förtydliga det lyxiga baserat på föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt. Detta skulle följaktligen kunna förklara varför både Allt om vin 

(2015a) och Café (2015a) rekommenderar rosa champagne. Den drycken kan, som tidigare 

nämnts, användas för att göra kön samt göra motstånd mot det (Ambjörnsson, 2011) men kan 

även symbolisera festlighet (Sigfridsson, 1999). Då Café (2015a) skriver att kärlekens ska 

firas, blir det därför svårt att se valet av färg som ett motstånd mot rådande normer eftersom 

mousserande vin representerar fest. Hade rekommendationen åsyftat motstånd hade det 

kunnat understrykas genom att exempelvis välja en dryck som inte bubblar en dag då 

uppvaktning sker. När exempelvis Expressen (2015) rekommenderar mat som stimulerar 

lusten, utan att nämna eller göra kön, blir det dock ett bevis på att det går att ge 

rekommendationer för en festlig måltidsupplevelse utan att fylla begreppen man och kvinna 

med specifika egenskaper. Detta motsäger i så fall Elvin-Nowak och Thomson (2003) som 

menar att vi ständigt gör kön, och ställs mellan valet man eller kvinna.  
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Att göra kön genom att bjuda och ta sig tid 

När matlagning och bjudning av måltid är ett uttryck för omtanke kan en kvinna göra sig själv 

som igenkännligt kvinnlig genom att visa sig vara omvårdande och omtänksam (Cairns, 

Johnston & Baumann, 2010). För män innebär matlagning ofta det faktiska arbetet vid spisen 

medan kvinnor tenderar att inkludera även planeringen innan och samvaron kring måltiden 

(Beagan et al. 2008; Bugge & Almas 2006; Pipping Ekström, 2007). Ingen av 

rekommendationerna eller recepten ger information om något som behöver göras i förväg, 

snarare verkar det som att en del av uppvaktandets är just att ”görandet” sker på Alla hjärtans 

dag. Dock bör läsaren av Café (2015a) i förväg ha inköpt det mousserande rosévinet eftersom 

det ska bjudas på redan vid väckningen 09.00. Även samvaron räknas onekligen in i 

uppvaktningen då rekommendationen är att hela dagen ska spenderas ihop. Amelia (2012) ger 

indirekt rekommendationer till inköpsplaneringen och samvaron när inrådan om 

införskaffande av halvflaskor ges. Det blir således en rekommendation att man ska dricka 

försiktigt på Alla hjärtans dag och inte bli för berusad, för att undvika att ”somna i soffan med 

drägel i mungipan på en sådan romantisk dag” (Amelia, 2012, s.81). Läsaren av Elle (2013, 

2015) får även indirekt rekommendationer om upplägg då samtliga recept har tillhörande 

bilder med presentation av upplägg och dukning. Den som går längst i rekommendationen 

gällande bjudning och omtanke är Amelia (2011) som uppmanar läsaren att bjuda in alla som 

läsaren älskar, samt även visa omsorg för djuren och därför bjuda på vegetariskt. Allt om vin 

(2015) ger exempel på vin och choklad som ska köpas, och en drink som ska blandas. Detta i 

jämförelse med Elle (2013, 2015) som framför allt ger recept för bakning, vilket skulle kunna 

vara ett uttryck för omtänksamhet genom att bjuda på någonting som tagit tid, och gjorts av 

läsaren själv. Således ger såväl de tidningar som vänder sig till kvinnor som till män 

uppmaning om att visa omtanke en dag som denna. Dock menar Cairns, Johnston och 

Baumann (2010) att män ofta ser matlagning som något hobbyliknande att göra vid speciella 

tillfällen, och ett sådant speciellt tillfälle är Alla hjärtans dag (Otnes, Ruth & Milbourne, 

1994). Därför skulle rekommendationerna att göra något särskilt en specifik dag, kunna tolkas 

som ett sätt att göra kön. 

 

Bland foodies finns en möjlighet att bestrida särskilda könsrelationer inom sin specifika 

kultur, samtidigt som vida könsskillnader kvarstår (Cairns, Johnston & Baumann, 2010). 

Kvinnor inom foodies-kulturen kan utmana förväntan om att kvinnor bjuder på en måltid för 

att behaga andra, då de testar nya recept och smaker för sin egen njutnings skull (ibid.). Det 
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tydligaste exemplet på någon form av motstånd mot förväntan på kvinnan som bjuder på en 

kärleksfull måltid är när läsaren av Amelia (2011) uppmanas att visa kärlek mot sig själv 

genom att njuta av ett fotbad medan lasagnen står i ugnen. Även om själva lasagnen i sig inte 

beskrivs som den huvudsakliga njutningen för läsaren, poängteras ändå att läsaren ska visa 

kärlek och uppskattning mot sig själv, och inte någon annan. Likaså är det den enda artikeln 

som inte rekommenderar en uppvaktning enkom avsedd för läsaren och den som ska 

uppvaktas. Alla hjärtans dag verkar således vara en dag för par. Med tanke på att den som ska 

uppvaktas omnämns i termer som läsarens älskade, verkar det inte vara någon dag där läsaren 

ska uppvakta någon som hen precis har träffat. Enligt Lamont (2014) förtydligas ofta rådande 

könsnormer vid romantisk uppvaktning. Heterosexuella kvinnor som värdesätter jämställdhet 

har dock ofta överseende med att män beter sig enligt stereotypa könsroller vid denna typ av 

företeelser, med hänvisning till att det inte påverkar jämställdheten i äktenskapet (ibid.). Detta 

kan ställas emot att festligheter och särskilda ceremonier såsom Alla hjärtans dag speglar 

samhällets normer (Minowa, Khomenko & Belk, 2011; Frykman, 1994).  

 

Något som är intressant är hur rekommendationernas instruktionsnivå varierar i Café (2015a), 

beroende på om det är mat eller dryck som ska bjudas på. Det ges konkreta 

receptinstruktioner till drinkar och varm choklad samt om hur vinet ska förvaras, medan 

recept på maten som ska tillagas snarare förmedlas som inspiration än instruktion. Detta 

skulle kunna bero på att det antingen förväntas att den manlige läsaren kan laga mat och 

därför inte behöver recept, men är sämre på att göra drinkar och varm choklad. Det skulle 

också kunna betyda att det är viktigare att drycken blir rätt än att maten blir det. Eftersom 

Cafés (ibid.) rekommendation finns under bloggen Drickbart är det även möjligt att 

artikelförfattaren inte tycker att specifika matrecept hör hemma i bloggen. Å andra sidan är 

rekommendationen om promenaden mycket utförlig, vilket inte heller skulle behöva höra 

hemma på en dryckesblogg. Att köpa vin till någon kan skapa oro över om vinet är ”rätt” eller 

inte (Reyneke, Berthon, Pitt & Parent 2011). Eftersom läsaren ständigt rekommenderas att 

vara säker, men samtidigt avslappnad, är det därför intressant om det stämmer med Cairns, 

Johnston och Baumanns (2010) teori om att många män tenderar att se matlagning som en 

hobby som utförs vid speciella tillfällen. Utifrån den skulle en mindre lyckat tillagad måltid 

inte nödvändigtvis göra att den manlige läsaren framstår som mindre säker och avslappnad. 

Det finns dessutom en generellt lägre förväntan på män vad gäller matlagning och bjudning 

som uttryck för omtanke (Cairns, Johnston & Baumann, 2010). Detta skulle i så fall kunna 
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knytas an med Bogrens (2010) teori om män kan använda alkohol för att konstruera 

hegemonisk och heterosexuell manlighet, varför det är viktigt att just drinkarna tillreds 

korrekt, och självsäkert. Likaså skulle det kunna förklara varför det även är viktigt att förvara 

vinet rätt. Enligt Abrahamson (2004) upplever svenska män berusning som ett sätt att våga 

vara öppen och naturlig med kvinnor. Män bjuder ofta en kvinna på alkoholhaltig dryck för 

att skapa en atmosfär av intimitet och få kvinnan att känna sig avslappnad (Ferris, 1997), 

varför betoningen på dryck som en väg till självsäkerhet (Café, 2015a) framstår som rimlig. 

Detta kan ställas i kontrast till Elle (2013, 2015) som framför allt rekommenderar hemlagad 

mat, och nästan ingen dryck, till sina kvinnliga läsare. Uppdelningen om vem ska som kunna, 

och göra, vad går att likna med det som budskap som Damberg (2015) menar förmedlades i 

gamla etikettböcker: allt i hemmet var kvinnans ansvar, men ansvaret för spriten borde 

kvinnorna överlåta till maken. Rekommendationerna i Elle (2013, 2015) och Café (2015a) 

skulle följaktligen kunna vara exempel på att Alla hjärtans dag kan användas för att bekräfta 

könsidentitet (Minowa, Khomenko & Belk, 2011) och således göra kön. 

 

Forskningsetisk uppföljning  

Eftersom inga respondenter ingick i studien, utan offentliga och publicerade artiklar och 

blogginlägg, valde uppsatsens författare att frånse de etiska krav, såsom exempelvis 

Informationskravet (Bryman, 2011), vilka medföljer vid exempelvis intervjustudier. De etiska 

övervägandena utgick framför allt ifrån att uppnå hög trovärdighet genom att inte förvanska 

material och resultat samt presentera en uppsats som var öppen för granskning. 

 

Endast en av tidningarna som ingick i materialet kontaktades under studien, dock i annat syfte 

än att informera om studiens innehåll. Som ytterligare motivering till detta beslut vill 

uppsatsförfattaren understryka att syftet med studien aldrig var att peka ut de analyserade 

tidningarna och deras journalister, utan istället visa och beskriva hur görandet av kön kan te 

sig i den typ av material som undersöktes. Kön görs ständigt (Butler, 1999; Elvin-Nowak & 

Thomson, 2003) och denna uppsats ville belysa exempel för att synliggöra det. 

 

Språk är diskursivt med och skapar en föreställning om vår sociala omvärld, (Ambjörnsson, 

2006; Bergström & Boréus, 2005, Gemzöe, 2002), vilket i sin tur påverkar vår uppfattning om 

vår omvärld och oss själva (Gemzöe, 2002). Uppsatsens författare är medveten om hur även 

denna studie har gjort anspråk på att försöka urskilja diskurser och på så sätt konstruera en 
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verklighet. Uppsatsförfattaren har därför under processen försökt förhålla sig till vad det 

innebär, samt i den mån det har gått vara medveten om, vilka diskurser studien utgått ifrån i 

författarens tolkande och konstruerande (Hacking, 1999).  

 

Slutsatser 

Denna studie har påvisat hur kön görs diskursivt i samband med mediala mat- och 

dryckesrekommendationer i samband med Alla hjärtansdag-uppvaktning. Kön gjordes 

exempelvis när kvinnor respektive män tilldelades olika smakpreferenser, samt egenskapen att 

vilja äta mycket eller att eftersträva en restriktiv hållning. Kvinnor tillskrevs till exempel en 

fallenhet för söt sprit och choklad medan män attribuerades med att uppskatta whisky. Likaså 

utgick vissa rekommendationer ifrån att kvinnor, i motsats till män, skulle oroa sig för om det 

bjöds på något som innehöll många kalorier. Vilka rekommendationer som gavs, hur dessa 

skulle utföras samt hur tonläget i språket och attityden till Alla hjärtans dag var, skiljde sig åt 

beroende på om läsaren förväntades vara en kvinna eller man. Män kunde rekommenderas att 

hålla en självsäker, men avslappnad, attityd och fokusera på drycken i jämförelse med att 

kvinnor exempelvis rekommenderades att göra fina uppläggningar och dekorera. Alla 

rekommendationer gjorde dock inte kön, vilket visar att det är möjligt att rekommendera 

någon en måltidsupplevelse utan att exempelvis fylla begreppen man och kvinna med olika 

egenskaper. Det fanns även rekommendationer som visade på motstånd mot rådande normer, 

och rekommenderade kvinnan att inte bara visa omtanke mot andra. Köns gjordes även i 

tidningar utan könsklassificerad målgrupp, vilket visar att det inte enbart finns en problematik 

gällande hur kön görs och reproduceras beroende på om tidningen riktar sig till kvinnor eller 

män. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
 

Genom att ta FAMM-aspekten produktens kulturella och sociala symbolik i beaktning ökar 

möjligheten att skapa de lyckade kombinationer av mat och dryck som Gustafsson et.al. 

(2006) menar är av betydelse för att förhöja en måltidsupplevelse. Det är med andra ord av 

stor betydelse att öka kunskapen om hur livsmedel kan fyllas med innehållande värden. 

Kunskapen gagnar såväl den som vill komponera en måltidsupplevelse av hög kvalitet som 

den som vill vara medveten om vilken symbolik som hen sänder ut med en viss produkt och 

vilka värderingar som diskursivt skapas, samt vad dessa definitioner får för marknadseffekt. 
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Denna uppsats undersökte hur mat och dryck kan fyllas med kulturella värden såsom manligt 

respektive kvinnligt i ett festligt sammanhang som Alla hjärtans dag.  

 

Förslag på vidare forskning för att utvidga förståelsen innefattar en utökning av studier vad 

gäller att göra kön genom mat och dryck i andra sammanhang än vad denna uppsats 

undersökte. Andra sammanhang skulle exempelvis kunna vara högtider såsom jul, påsk och 

midsommar. Att undersöka hur kön körs genom mat och dryck beroende på konsumentens 

ålder och fas i livet skulle också bidra till en utökad förståelse för måltidens kulturella värden. 

Uppsatsens författare skulle även vilja föreslå att vidare studier behandlade mer specifika 

produkter och deras symboliska värde, liksom hur dessa förändras beroende på tid och plats. 

Denna studie behandlade en svensk kontext, varför jämförelser med andra omgivningar skulle 

skapa en än djupare förståelse. Eftersom mat och dryck är tacksamma att undersöka för att 

påvisa kulturella värden skulle även liknande studier för att söka hur social klass markeras i 

liknande kontexter vara av stort värde. Detta skulle exempelvis kunna inbegripa fler studier 

om hur vi lär oss att dricka sofistikerat, för att kunna ta del av social gemenskap. Liksom 

denna studie skulle det kunna analyseras genom rekommendationer för hur vi bör bete oss i 

vissa sammanhang. Klass och kön är faktorer som kan samverka, varför ett tydligare 

intersektionellt tillvägagångssätt, som inbegriper fler variabler samtidigt, skulle ge en större 

insikt varför livsmedels olika status är i ständig förändring beroende på vem som konsumerar 

dem. Att undersöka hur människor rekommenderas och uppmuntras att äta och dricka för att 

klassificeras som vuxen skulle också kunna studeras på liknande vis. Denna studie gav få 

exempel på när motstånd kan utövas mot givande normer vad gäller kön. Författaren anser att 

det skulle vara värdefullt att undersöka vidare i vilka kontexter och hur, som denna typ av 

motstånd kan yttra sig genom konsumtion av vissa typer av mat och dryck i olika diskurser. 
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Mellan 2005-02-01 och 2005-02-15: 46 artiklar (Antal använda: 0) 

Mellan 2006-02-01 och 2006-02-15: 42 artiklar (Antal använda: 1) 

Mellan 2007-02-01 och 2007-02-15: 40 artiklar (Antal använda: 1) 
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Mellan 2011-02-01 och 2011-02-15: 77 artiklar (Antal använda: 0) 

Mellan 2012-02-01 och 2012-02-15: 67 artiklar (Antal använda: 1) 

Mellan 2013-02-01 och 2013-02-15: 39 artiklar (Antal använda: 0) 

Mellan 2014-02-01 och 2014-02-15: 58 artiklar (Antal använda: 1) 

Mellan 2015-02-01 och 2014-02-15: 78 artiklar (Antal använda: 1) 

 

Sökord: ”Alla hjärtans dag” på hemsidorna för Allt om vin, Café och Elle utan någon 

specifik datumangivelse då detta inte var möjligt på någon av hemsidorna. 

Allt om vin: 3 artiklar (Antal använda: 2) 

Café: 19 artiklar (Antal använda: 2) 

Elle: 33 artiklar (Antal använda: 4) 



 

 

Bilaga 3. Kodningsschema 
Följande frågor ställdes vid resultatanalysen, när samtliga artiklar lästes och tolkades 

 

1. Vad handlar artikeln om, på ett övergripande plan?  

2. Hur är artikeln uppbyggd i stora drag (Vad får mest plats i texten, hur är den 

utformad)? 

3. Vem verkar artikeln rikta sig till (vilka symboler och värden indikerar detta)?  

4. Vilken ton ha artikeln? (är den roligt skriven, är den fostrande, instruerande, lättsam?) 

5. Vilka ord förekommer ofta? 

6. Används specifika ord för ord kön? Nämns orden man, kvinna, honom, henne, han, 

hon? 

7. Vem ska uppvaktas, och hur benämns denna? 

8. Tillskrivs läsaren, eller den som ska uppvaktas, specifika egenskaper utifrån kön? Om 

så, vilka? 

9. Vilka symboler används för att föra fram olika budskap? Finns det några tydliga 

symboler för kön (vad får symbolisera kön)? 

10. Vilka produkter rekommenderas i artikeln? 

11. Med vilka ord beskrivs produkterna? 

12. Hur ska läsaren bjuda på dessa produkter? 

13. Hur beskrivs dessa produkter, hur motiveras läsaren att välja just dessa? 

14. Hur beskrivs utförandet i artikeln? Ska det gå snabbt, vara billigt? 

15. Vilken layout har i artikeln? Finns bilder och hur dessa ut? Vilka färger används, och 

vilken känsla verkar vilja förmedlas? 

16. Finns det någonting som indikerar ideologisk ståndpunkt i artikeln? I jämförelse med 

de andra artiklarna; vad som är representerat och vad som är frånvarande? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4. Två exempel på ifyllt kodningsschema 
Alla hjärtans dag – i dryckens tecken. Publicerad på Cafés blogg Drickbart 12 februari 2015 

 

1. Vad handlar artikeln om, på ett övergripande plan? Skribenten uppmärksammar att 

det snart är Alla hjärtans dag och ger på grund av detta flera 

uppvaktningsrekommendationer gällande uppvaktning med mat och dryck. Artikeln 

utgår framför allt ifrån ett schema, och ger utifrån detta olika tips på vad som ska 

bjudas på, och hur.   

2. Hur är artikeln uppbyggd i stora drag (Vad får mest plats i texten, hur är den 

utformad)? Utifrån schemat rekommenderar skribenten olika sätt att uppvakta med 

mat och dryck på Alla hjärtans dag. Recept på drinkar och varm choklad skrivs ut i 

den flödande texten. Såväl mat som dryck nämns, men drycken beskrivs mer i detalj, 

och exakta recept på dryck ges, men inte på mat. 

3. Vem verkar artikeln rikta sig till (vilka symboler och värden indikerar detta)? Cafés 

vänder sig till män och den här artikeln verkar, på tonen i språket att döma, till den 

man som vill ge ett självsäkert men ändå avslappnat intryck (i alla fall under den 

berörda uppvaktningen).  

4. Vilken ton ha artikeln? (är den roligt skriven, är den fostrande, instruerande, 

lättsam?)  Artikeln är skriven på med en lättsam ton, som ändå låter självsäkert. 

Exempelvis förekommer formuleringar som ”Skönt brunchhak”, ”För att vara säker på 

din sak” och ”eftermiddagens hemliga vapen”. Dess instruerande ton varierar; vissa 

handlar är mycket konkreta. Exempelvis ges specifika instruktioner till drinkar och 

varm choklad, men recept på maten som ska tillagas förmedlas snarare via inspiration 

än instruktion.   

5. Vilka ord förekommer ofta? Mustig, champagne  

6. Används specifika ord för ord kön? Nämns orden man, kvinna, honom, henne, han, 

hon? Nej, aldrig 

7. Vem ska uppvaktas, och hur benämns denna? ”Din älskade” 

8. Tillskrivs läsaren, eller den som ska uppvaktas, specifika egenskaper utifrån kön? 

Om så, vilka? Läsaren uppmanas att vara säker men samtidigt avslappnat (”Sitt lugnt 

och länge och sippa på en Bellini”) och ta initiativ för alla dagens aktiviteter 

(exempelvis rekommenderas läsaren att ta initiativ till en promenad efter att brunchen 



 

har intagits). Det nämns exempelvis aldrig att den som ska uppvaktas skulle komma 

med något annat förslag eller önskemål. Det enda konkreta alternativ som ges är en 

alkoholfri drink (när huvudförslaget är en med alkohol) samt några billigare viner än 

dem som artikelförfattaren först rekommenderar.  

9. Vilka symboler används för att föra fram olika budskap? Finns det några tydliga 

symboler för kön? Vad får symbolisera kön)? Att vara självsäker, ta det lugnt, ha tid, 

kunna servera en bra drink (behöver dock inte kunna det utantill eftersom recept ges 

på drink, men inte på middagen), bjuda på saker ”av klass” 

10. Vilka produkter rekommenderas i artikeln? Rosémousserande (champagne och 

crémant), brunch, Eggs benedict, Bellini, Virgin Mary, varm choklad, Honey suckle, 

en lättare middag i form av majskyckling och ugnsrostade grönsaker, rödvin på druvan 

pinot noir i två olika prisklasser, chokladfondant, portvin, champagne (samma flaska 

som serverades först). 

11. Hur ska läsaren bjuda på dessa produkter? Väckning på sängen, på lokal, på en 

parkbänk efter en lång promenad, blanda en drink som den uppvaktade kan sippa på 

medan läsaren gör middagen, champagnen tas ur kylen där den väntat under dagen. 

12. Med vilka ord beskrivs produkterna? Äkta, skönt, honungslen och sensuell, 

lyxvarianten, budgetalternativ, av klass, mustig, sötbärig, knaperstekt, erotik i flytande 

form, lätt, något extra 

13.  Hur motiveras läsaren att välja just dessa? Den varma chokladen rekommenderas 

som ”eftermiddagens hemliga vapen”. Inge motivering förs kring varför middagen ska 

vara någonting ”lätt”. Läsaren får ingen mer motivering än att de rekommenderade 

produkterna är ”erotik i flytande form”, ”av klass”, ”lite extra” etc.  

14. Hur beskrivs utförandet i artikeln? Ska det gå snabbt, vara billigt? Det ska ta lång 

tid, både dyrare och billigare vinrekommendationer ges. Dock ges det dyraste förslaget 

först, det billigare som ”ett alternativ”. 

15. Vilken layout har i artikeln? Finns bilder och hur dessa ut? Vilka färger används, 

och vilken känsla verkar vilja förmedlas? Sparsmakade design, om ändock i färg. Tre 

bilder. En champagnekork, tre kopior av den rekommenderade roséchampagnen och 

tre kopior på det röda vinet från Bourgogne. Alla i färg, i övrigt ingenting annat 

förutom den svarta texten mot en vit bakgrund.  

16. Finns det någonting som indikerar ideologisk ståndpunkt i artikeln? I jämförelse 

med de andra artiklarna; vad som är representerat och vad som är frånvarande? 

Självsäkerhet betonas. Två gånger rekommenderas olika ”budgetalternativ” men i 



 

övrigt verkar ekonomiskt kapital ses som en självklarhet. Olika produkter 

rekommenderas, inga specifika lokaler. 

 

 

 

 

Låt alla hjärtans dag bubbla av godsaker och deutz-skön rosé! Publicerad på Allt om vins 

hemsida 13 februari 2015 

 

1. Vad handlar artikeln om, på ett övergripande plan? Efter några korta meningar av 

spekulationer om vad som ligger bakom Alla Hjärtans dagsfirande ges fyra olika 

rekommendationer på mat och dryck att uppvakta med. 

2. Hur är artikeln uppbyggd i stora drag (Vad får mest plats i texten, hur är den 

utformad)? De olika produkterna som rekommenderas får mest plats. Den rosa 

champagnen från Deutz nämns i både rubrik, finns på bild och i själva 

rekommendationen. Den här artikeln är mycket specifik om vilka produkter som är att 

föredra på Alla hjärtans dag. 

3. Vem verkar artikeln rikta sig till (vilka symboler och värden indikerar detta)? 

Eftersom produkter rekommenderas med motiveringen att ”alla kvinnor älskar dem” 

utan någon ytterligare förklaring verkar artikeln rikta sig till den som ska uppvakta en 

kvinna på Alla hjärtans dag. Tidningen Allt om vin har dock ingen könsklassificerad 

målgrupp. ”Kärlek och champagne får gärna tillhöra vardagen, men i morgon kan det 

vara roligt att ge lite extra”. Champagne varje dag är ingenting för den med mindre 

ekonomiskt kapital, varför den verkar rikta sig till den som har det lite bättre ställt. 

4. klarna; vad som är representerat och vad som är frånvarande? 

5. Vilken ton ha artikeln? (är den roligt skriven, är den fostrande, instruerande, 

lättsam?) Den verkar ha ambitionen att vara både allmän (”Historien kring varför vi 

firar alla hjärtans dag går tillbaka till medeltiden, det sägs att romantiken fick sig en 

särskild skjuts då fåglarna sökte och fann sin framtida partner just i mitten av 

februari”) och personlig ” De är värda varenda kalori”, sa alltid min farmor medan hon 

lyckligt tog en till bit”). Den är inte särskilt instruerande, exempelvis rekommenderas 

läsaren att servera champagnen till ”middagens skaldjur”. Instruktionerna gäller bara 

vilka produkter som ska köpas (champagne, choklad och geléhallon), inte hur maten 

ska tillagas. 



 

6. Vilka ord förekommer ofta? Deutz, champagne, bubblor/bubbla/bubblare, romantik 

7. Används specifika ord för ord kön? Nämns orden man, kvinna, honom, henne, han, 

hon? Ja, ”Hon”, ”alla kvinnor” 

8. Vem ska uppvaktas, och hur benämns denna? Partner, kvinnor 

9. Tillskrivs läsaren, eller den som ska uppvaktas, specifika egenskaper utifrån kön? 

Om så, vilka? Ingenting annat än att uppvakta en kvinna 

10. Vilka symboler används för att föra fram olika budskap? Finns det några tydliga 

symboler för kön (vad får symbolisera kön)? Kvinnor sägs älska den 

rekommenderade chokladen, varför läsaren kan tro att alla rekommendationer (rosa 

champagne, geléhallon) som är söta och rosa får symbolisera vad kvinnor vill ha. 

Samtidigt understryks chokladens kalorier, men köpet motiveras av att ”de är värda 

varenda kalori”. 

11. Vilka produkter rekommenderas i artikeln? Champagne (från Deutz, vilket även 

nämns i rubriken), chokladpraliner från NK, geléhallon från Ejes. Sist ges en 

rekommendation om billigare champagne, från Baron-Fuenté. 

12. Hur ska läsaren bjuda på dessa produkter? Läsaren ska framför allt köpa. Vad gäller 

champagnen rekommenderas läsaren att ” Poppa den som aperitif eller servera till 

kvällens skaldjur”. För chokladpralinerna ges inga ytterliga rekommendationer om 

själva uppvaktningen än ” köp dem!”. geléhallonen ska ”provas” och den billigare 

champagnen kan ”beställas”. 

13. Med vilka ord beskrivs produkterna? ”Deutzgod”, elegant, nyanserad, sprudlande av 

bär, perfekt, vit – och chokladbrun, söta, drömlika, elegant, fruktig, ”kostar inte 

skjortan”. 

14. Hur beskrivs dessa produkter, hur motiveras läsaren att välja just dessa? Så goda att 

de är värda varenda kalori(pralinerna), kvinnor älskar dem (pralinerna), produkterna är 

”lite extra” (samtliga).   

15. Hur beskrivs utförandet i artikeln? Ska det gå snabbt, vara billigt? Utförandet 

handlar framför allt om inköpet, ingenting kring själva samvaron runt måltiden. 

Pralinerna inköps i Stockholm eller Göteborg, det andra kan läsaren beställa via nätet. 

En av produkterna beskrivs som att den ”inte kostar skjortan”, det andra 

rekommenderas just eftersom det är lyx och ”lite extra”.  

16. Vilken layout har i artikeln? Finns bilder och hur dessa ut? Vilka färger används, 

och vilken känsla verkar vilja förmedlas? En stor bild vid rubriken på en flaska 

mousserande i en champagnehink med märket Deutz, men en rosa duk. Mindre bilder 



 

vid själva rekommendationerna, en liten med brun-vita praliner och en liten bild med 

geléhallon. Ingen bild på vid den billigare champagnens rekommendation.  

17. Finns det någonting som indikerar ideologisk ståndpunkt i artikeln? I jämförelse 

med de andra artiklarna; vad som är representerat och vad som är frånvarande? 

Champagnen Deutz får stor plats i både text och bild, överhuvudtaget är det mycket 

specifika varumärken som rekommenderas. Rekommendation utgår ifrån vad ”kvinnor 

älskar”, läsaren förväntas köpa ”något extra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


