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FÖRORD  

Vi vill tacka vår handledare Ragnar Lundström, som under hela uppsatsskrivandet varit otroligt 

generös med sin tid och varit oerhört hjälpsam. Han har alltid varit tillgänglig för oss om det så varit 

en enkel fråga eller om vi kört fast. Han har fått uppsatsskrivandet att upplevas som en mer givande 

och roligare upplevelse än vad vi hade förväntat oss.  

  

Tack för ditt engagemang och expertis!   

    

  



 

ABSTRACT    

Foodporn är idag ett stort fenomen på sociala medier och på Instagram, detta fenomen präglas inte 

minst av hur så kallade foodies – matinfluencers – delar med sig av bilder. Tidigare forskning menar 

att det går att göra många liknelser mellan foodporn och pornografi. Den här uppsatsens syfte är att 

studera utmärkande drag som återfinns i bildinnehåll gällande foodporn på Instagram. Ett annat syfte 

är att studera bilder delade av manliga foodies, och på det viset komplettera tidigare forskning. Med 

hjälp av tematisk analys studeras i uppsatsen ett datamaterial bestående av foodpornbilder delade av 

manliga foodies på Instagram. Analysen visar att bilderna präglas av fyra övergripande teman, 

nämligen 1) överflöd, 2) slöseri, 3) livsstilsideal, och 4) instagramanpassning.  Genom att analysera 

bilder och identifiera återkommande innehåll och tekniker manliga foodies använder sig av i sitt 

foodporninnehåll så kan vi konstatera att bilderna präglas av visuella kapital som underlättar för 

foodien att konkurrera om uppmärksamhet på Instagram, samt reproducerar maskulina normer och 

ideal. Foodporninnehåll delar då flera egenskaper med pornografi då de båda använder sig av 

liknande kapital för att skapa en bild av mat och sex som karaktäriseras av fantasi och ouppnåelighet.    

   

Nyckelord: Foodporn, Överflöd, Instagram, Foodie, Iögonenfallande konsumtion  
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1 INLEDNING   
Glamouriserande bilder på mat kan idag kallas för ‘foodporn’. Denna term har sitt ursprung i   

Alexander Cockburns (1977) begrepp “Gastroporn”. Cockburn (1977) myntade detta begrepp 

när han recenserade kokböcker som innehöll färgrika bilder på färdiglagade maträtter vid 

sidan av de kompletta recepten. Det som Cockburn ansåg vara gastroporn var just det 

fenomen individen upplever när hen ser den färdiglagade maten och dess lyx tillsammans 

med en kock som står vid sidan av tallriken som fuktar sina läppar för att visa sin 

uppskattning för maten (Cockburn 1977). Begreppet gastroporn utvecklades vidare av 

Rosalind Coward och fick namnet “food pornography” i hennes bok Female Desire (1984). 

Hon menade att food pornography som term kom till för att beskriva extremt glamorösa 

matbilder (Coward 1984).  Fenomenet foodporn har sedan dess flyttats till diverse sociala 

medier, till exempel på Instagram, där hashtagen #foodporn har 194 miljoner delningar (25/4–

19). Sedan samhället blivit digitaliserat och möjligheten till interaktioner på sociala medier 

tillkommit så har möjligheten till att uttrycka sig blivit både smidigare och mer effektfullt. 

Individen kan nu bara med några knapptryck på sin telefon berätta för hela världen vad de ska 

äta till middag.  

   

Foodporn idag är inte samma sak som när Cockburn (1977) eller Coward (1984) beskrev det. 

Idag används uttrycket foodporn för att beskriva en specifik matkultur på sociala medier som 

präglas av foton och videos på mat, och då speciellt kaloririk mat. Foodporn som kulturellt 

fenomen kan analyseras socialpsykologiskt och sociologiskt för att skapa en fördjupad 

förståelse för varför fenomenet ser ut som det gör. Lindgren (2017) menar att det inte längre 

är ett främmande fenomen att individer använder sig av digitala verktyg för att utför sociala 

handlingar, då media är verktyg eller strategier som används för att samla in eller producera 

eget material som kan delas runt om i världen via interaktion och kommunikation (Lindgren, 

2017:5). Det vi anser gör foodporn intressant att studera idag är hur fenomenet utvecklats i 

takt med att samhället har utvecklats, eftersom samhället till stor del digitaliserats så har 

foodporn och konsumenters interaktion med den förändrats. Foodporninnehåll är idag 

anpassat för att kunna passa in på sociala medier och dess marknad på Instagram istället för 

att återfinnas i kokböcker endast till för hemmakockar.    

  

Foodporn är inte det enda matfenomenet online. På sociala medier idag kan man hitta otaliga 

matrelaterade innehåll som till exempel ‘mukbang’, som är en form av interaktion med publik 

där personer smakar på olika maträtter och ger kritik medan de interagerar med sina tittare. 
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Utöver mukbang finns även ett stort utbud av olika former av ‘food challenges’ där det 

handlar om att anta utmaningar gällande konsumtion av mat. Detta kan ske i olika former, 

såsom att äta mycket eller till exempel äta något utmanande, exempelvis en stark maträtt. 

Dessa två former av matrelaterad interaktion online är endast en liten del av vad som sker på 

digitala plattformar idag i relation till mat. På samma sätt som det finns olika matrelaterat 

innehåll så finns det olika inriktningar inom foodporn, det finns konton vars bildinnehåll 

består av desserter, hälsosam mat, men vi har valt att studera den aspekten av foodporn som 

präglas av skräpmat och överflöd.      

  

I den här uppsatsen har vi även valt att titta på aktörerna som står för matbilderna, dessa kallas 

ofta för foodies, detta är intressant då dessa aktörer står för majoriteten av foodporninnehållet 

på Instagram. Foodies är en form av influencer som har ett flöde som fokuserar på mat. Vi har 

valt att fokusera på att analysera manliga foodies foodporninnehåll i vår studie eftersom 

tidigare forskning gällande foodporn oftare fokuserat på kvinnor, exempelvis studier som 

handlar om kvinnors respons på kvinnliga foodies (Jin S.V. 2018). Manliga foodies och deras 

bildinnehåll består ofta av bilder på mat i stora mängder, och maten som syns i dessa bilderna 

är traditionellt onyttig. Genom att fokusera på män hoppas vi kunna finna nya sätt att förstå 

fenomenet samt finna aspekter gällande hur maskulinitet eventuellt står i relation till 

foodporn. Foodies kan ses som en central aktör inom det digitaliserade samhällets matkultur 

på internet, eftersom de har ett stort inflytande, speciellt på Instagram. Deras inflytande kan 

liknas vid andra influencers inflytande inom mode och resor fast inom just matkulturen. 

Foodies har många följare och #foodporn är en av de mest delade hashtags på Instagram inom 

mat (196,7 miljoner delningar 09/05–19).   

  

Vad som gör det socialpsykologiskt och sociologiskt intressant är att det är foodies som präglar 

innehållet och styr det i en riktning inom foodporn flödet, det fungerar identiskt till hur influencer får 

individen att byta klädmärke genom att följa deras senaste mode, det visar hur mat ska delas på 

Instagram men även vad som ska synas på bilden, vilken restaurang som har godast mat och så 

vidare. Foodies i den här uppsatsen går att beskriva som en aktör som präglas av Instagrams 

kommersiella kultur och struktur. Innehållet de delar består ofta av restaurangmat eller ingår i 

samarbete med kommersiella kedjor som har ekonomiska vinst som grundläggande syfte.  Flödet av 

bilder och videos på Instagram går att liknas med en ekonomi. Aktörer och deras bilder konkurrerar 

med varandra om uppmärksamhet, vilket i sin tur genererar interaktion, följare och slutligen pengar.   
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Tidigare forskning har studerat bilder på mat och dess koppling till pornografi, och har 

beskrivit det i termer av Veblens (1899) begrepp “iögonenfallande konsumtion” och med 

hjälp av Goffmans (2016) begrepp “självpresentation”. Sådan forskning har också intresserat 

sig för hur användarna bakom konton som producerar foodporn på sociala medier 

reproducerar faktorer gällande dessa teorier. En del tidigare forskare har bland annat inriktat 

sig på hashtagen foodporn (#foodporn) eller hälsokonsekvenser rörande konsumtion av 

foodporn. Vi har valt att fokusera vår studie på att analysera specifika bilder som återfinns hos 

manliga foodies konton som representerar foodpornkulturen, istället för att studera hashtagen 

#foodporn i sin helhet.   

   

1.1 Syfte och frågeställningar   
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera centrala teman i de bildinnehåll som 

manliga foodies delar med sig av på Instagram för att få uppmärksamhet eller inflytande. Med 

utgångspunkt i ett perspektiv på foodporn som uttryck för iögonenfallande konsumtion, och 

som ett uttryck för självrepresentation, är vi intresserade av vilka övergripande 

innehållsmässiga mönster som går att se i foodporninnehåll på Instagram. Det vi är 

intresserade av i den här uppsatsen är specifikt vilka typer av bildinnehåll som dominerar 

flödet omkring foodporn. Analysen utgår från följande frågeställningar.  

   

• Vilka kategorier av visuellt kapital använder sig foodies av för att skapa 

foodporninnehåll?   

• Vilka typer av bildinnehåll är särskilt framträdande i de bilder som manliga 

foodies delar med sig av på Instagram?   

• Vilka handlingsmöjligheter, så kallade affordances med utgångspunkt i Gibson 

(1979) kan man säga att instagramplattformen har när det gäller skapandet av 

foodporn?  

• I vilken utsträckning kan foodies och deras foodporninnehåll analyseras i termer 

av “dissimulering” med utgångspunkt i Skeggs (1997).   

  

Vi har valt att betrakta instagramflödet som en ekonomi där innehållet i en bild ger den ett 

värde (visuella kapital) och ger den bättre förutsättningar att få uppmärksamhet på denna 

marknad. På sociala medier går det att iaktta att foodies eller liknande influencers ställs emot 
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varandra där de konkurrerar om uppmärksamhet hos betraktaren, detta gör de genom att ha ett 

så tilltalande innehåll som möjligt gentemot varandra. Vi har som avsikt att identifiera deras 

innehåll, och analysera det i termer av kapital, detta gör vi eftersom det underlättar för oss att 

förstå vilka typer av foodporninnehåll foodies delar för att vara framgångsrika på en marknad 

som Instagram. Vår andra frågeställning intresserar sig för vilka typer av innehåll som 

dominerar manliga foodies bilder. Eftersom tidigare forskning har analyserat bilder av mat 

och identifierat likheter med pornografi (Cockburn 1977, Coward 1984) är vi bland annat 

intresserade av att se ifall detta är en dominant aspekt. Som tredje frågeställning vill vi studera 

foodies foodporninnehåll med utgångspunkt i Skeggs (1997) begrepp “dissimulering”. 

Dissimulering tror vi kommer vara en intressant aspekt när det kommer till att förstå hur 

foodies anpassar sitt innehåll för Instagrams marknad och deras självpresentation. Till sist vill 

vi kolla på de handlingsmöjligheter Instagram som plattform erbjuder användaren i skapandet 

av foodporn, med handlingsmöjligheter menar vi de funktioner samt hjälpmedel som manliga 

foodies kan använda sig av för att skapa värde i sitt foodporninnehåll.   

   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5  

  

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   
 Vi har valt att den här uppsatsen teoretiskt kommer att utgå från Thorstein Veblens (1899) begrepp  

“iögonenfallande konsumtion”, Beverley Skeggs (1997) begrepp “dissimulering”,  

“självpresentation” med utgångspunkt i Goffmans (2016) dramaturgiska sociologi och James  

Gibsons (2013) Affordance theory. Genom att använda oss av Thorstein Veblens teori angående  

“iögonenfallande konsumtion” kan vi förstå fenomenet Foodporn och framförallt hur Foodies 

använder sig av uppvisad konsumtion, “Detta eftersom den visar hur konsumtion kan belysa 

individers önskade klasstillhörighet”. Vi har även valt att användas oss av “dissimulering” av 

Beverley Skeggs (1997), detta teoretiska begrepp har vi tänkt använda för vi tror att vi kommer 

kunna se hur deras uppvisade klassidentitet speglas i innehållet av deras foodporn. Med hjälp av det 

teoretiska begreppet “självpresentation” kan vi med Goffmans dramaturgiska perspektiv (2016) 

studera foodies socialpsykologiskt, och då identifiera hur sociala aktörer skapar en bild av sig själva 

samt deras livsstil för att upprätthålla en marknadsvänlig produkt i form av sitt Instagramkonto. Till 

sist kommer vi att analysera bilder genom att se på dem utifrån vilka “affordances” vi kan identifiera. 

Med det menar vi information som kan hjälpa oss att förstå kopplingen mellan objekt och subjekt, i 

detta fall foodie och Instagram, eller foodie och mat.    

   

Den amerikanska filosofen och ekonomen Thorstein Veblen myntar i sin bok Theory of the leisure 

class beteckningar på olika företeelser i samhället. Framförallt begreppet   

“iögonenfallande konsumtion”, vilket den här uppsatsen kommer främst kommer att fokusera på 

(Miegel & Johansson, 2002:62). Veblens teori utgår från antagandet att konsumtion inte endast har 

med ekonomiska funktioner att göra utan att även de varor som konsumeras samtidigt har en 

symbolisk innebörd. exempelvis konsumerar man inte en dyr exklusiv maträtt endast för att du är 

hungrig, utan även för att eventuellt visa för din omgivning att du har råd och att detta är en del av 

din livsstil. Veblen menar även att olika typer av konsumtion indikerar konsumentens sociala status 

Veblen trycker på att konsumenterna konkurrerar om social status genom att konsumera (Miegel & 

Johansson, 2002:62). Konkurrensen som uppstår tenderar att ge uttryck i form av att människor från 

ett lägre socialt skikt försöker efterlikna de som tillhör ett högre skikt, för att då öka sin egen sociala 

status genom att konsumera sådant som är ovanligt. När de lägre klasserna försöker efterlikna och 

sedan anammat den dominerande klassens konsumtion tenderar dock de högre klasserna att ändra sin 

konsumtion, för att vidmakthålla den sociala åtskillnaden även på en symbolisk nivå (Miegel & 

Johansson, 2002:63). Veblen menar att oproduktiv konsumtion av varor är ärbar och en förutsättning 

för social respekt. Den gynnar konsumenten ännu mer ifall det är dyrbara och sällsynta varor 

eftersom det ger högre status. Veblen menar att slöseri är kärnan i den iögonfallande konsumtionen 
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och fritiden. (antingen slöseri med tid eller slöseri med varor) båda används för att individen ska visa 

upp sin status. (När du är på restaurang och beställer in ett överflöd av mat och dricka, endast för att 

bevisa att du kan). Dessutom menar Veblen att nyttan med den iögonenfallande konsumtionen ligger 

i det element av slöseri med tid och varor. Båda typerna av slöseri är metoder som används för att 

visa upp sin sociala status (Miegel & Johansson, 2002:64–65).   

  

Den iögonenfallande konsumtionen kan kopplas till hur individen väljer att presentera sig, detta går 

att vidare studera genom socialpsykologiska teorier. Sociologiska forskaren Erving Goffman skriver 

om sociala strategier och taktiker man kan använda sig av för att förstärka sin självpresentation på 

internet. Detta gjorde Goffmans genom att använda sig av dramaturgiska metaforer för att beskriva 

individers vardagsliv (Lindgren, 2017:38). När individen spelar en roll agerar omvärlden som en 

publik som i sin tur reagerar på vårt framträdande. Goffman beskriver områden där våra 

framträdanden påverkas, den främre regionen är vår scen när vårt framträdande är aktivt, och vi blir 

iakttagna samt den bakre regionen där vi kan släppa vår antagna roll och publiken inte längre ser oss 

(Goffman 2016:97–99). Sedan har vi en fasad som vi måste upprätthålla för att vårt framträdande 

ska vara trovärdigt och med hjälp av en inramning som Goffman (2016) definierar som är 

bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneri och rekvisita. Inramningen hos en foodie kan 

exempelvis bestå en restaurangmiljö eller objekt som stärker vad bilden vill förmedla och vem 

foodien är (Goffman 2016:29). På Instagram representerar vårt flöde med bilder vi lägger upp för 

omvärlden att beakta vår främre region. Bilderna vi tar bearbetas i vår bakre region, exempelvis tar 

man flera foton för att sedan välja den bästa som man sedan redigerar och preparerar innan man 

lägger upp den (Lindgren, 2017:38).   

När Simon Lindgren (2017) skriver om hur Goffmans dramaturgiska perspektiv präglar 

självpresentation online så använder han även begrepp som affordances. Det var den amerikanska 

psykologen James J. Gibson som först använde sig av begreppet affordances, han menade att vi lever 

i en värld med många naturliga objekt, och även många artificiella objekt. Termen “affordance” 

syftar på relationen mellan ett objekt och en person, eller för den delen vilken interagerande “agent” 

som helst, exempelvis en robot, en maskin eller ett djur. En affordance är relationen mellan 

egenskaperna av ett objekt och personens förmågor att använda objektet. Detta determinerar i vilken 

utsträckning objektet skulle möjligtvis potentiellt kunna användas (Norman 2007:11). Donald A. 

Norman utvecklade hans resonemang genom att lägga till en dimension där han såg teknologi i form 

av “action possibilities”, eller handlingsmöjligheter, vilka är latenta och kan realiseras med hjälp av 

potentialen av individen som använder det. Exempelvis kan en person använda en bok i sitt 
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ursprungliga syfte och läsa den, medan en annan person kan använda boken som en prydnad 

eftersom den eventuellt var mycket vacker. Vi kan även förstå utformningar av sociala 

mediaplattformar på det här sättet. Lindgren (2017) menar att det även går att tala om 

handlingsmöjligheter inom digital media. Handlingsmöjligheterna realiseras när användaren har 

kompetens att använda sig av plattformens funktioner och verktyg.    

Till sist har vi valt att använda oss av Beverley Skeggs teoretiska begrepp dissimulering. Eftersom vi 

vill se om det går att analysera innehåll med hjälp av Skeggs (1997) term. Innebörden av 

dissimulering är motsatsen till simulering som enligt Skeggs säger innebär “att fejka ett symptom till 

en sjukdom man inte har”. Dissimulering enligt Skeggs betyder i detta exempel att du lider av en 

sjukdom men att du döljer symptomen för utomstående (Skeggs 1997:119). Skeggs använder sig av 

detta teoretiska begrepp när hon talar om klasstillhörighet och hur individer ur arbetarklassen 

dissimulerar sin tillhörighet genom att försöka efterlikna klasser av högre social status detta gäller 

framförallt kvinnor (Skeggs 1997:120). Skeggs menar på att klass inte endast är en representation av 

jaget, det är inte heller en subjektiv position som man kan ta ifrån sin hylla på väggen bära nära man 

vill, inte heller är det en social position som kan upptas av individen frivilligt. Skeggs bygger sin 

förståelse av klassidentitet på Bourdieus (1984) klassteori angående kapitalformer och habitus. 

Skeggs föreslår att klass är en struktur, som innehåller institutionaliserade kapital, klasstillhörigheten 

informerar omgivningen om tillgång till subjektiva positioner som respekt och omsorg och hur dessa 

positioner tas upp (Skeggs 2002:94).   
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3 TIDIGARE FORSKNING   
Det finns studier gällande fenomenet foodporn på sociala medier. I detta kapitel presenteras en del av 

denna tidigare forskning som finns på området, framförallt på Instagram. Vi har valt ut vetenskapliga 

artiklar som belyser foodporns koppling till pornografi, foodies på Instagram. Artiklarna kommer att 

presenteras under rubrikerna: Foodies på Instagram foodporn, foodporn och kopplingar till 

pornografin.    

   

I Mejova, Y., et al (2016) artikel Fetishizing food in digital age: # foodporn around the world  

granskar de nästan 10 miljoner Instagram-inlägg med 1,7 miljoner användare över hela 

världen. Syftet var att undersöka den globala användningen av den populära hashtagen  

“#foodporn”. De som är mest aktiva inom #foodporn rörelsen har miljoner följare och visar 

ett starkt band till sina följare. Detta genom att fylla sitt flöde med restaurangbesök, delningar 

av matupplevelser och rekommendationer till bästa restaurang samt maträtt. En 

överväldigande (och enhetlig över nationerna) majoritet visar tydliga tendenser på besatthet 

över desserter och kaloririk mat och visar dominansen av söta desserter över det lokala köket. 

Deras analys av dessa 9,3M inlägg visar att #foodporn ofta är förknippat med kaloririk mat 

och söta livsmedel som tårta och choklad, det förekommer dock också ofta i ett hälsosamt 

sammanhang. Socialt godkännande gynnar också de hälsosamma inläggen, med användare 

som använder hälsosamma hashtags har i genomsnitt 1 000 fler följare än de med 

ohälsosamma.   

   

När vi läst tidigare forskning noterade vi även att studier gällande foodporn fokuserar oftare 

på kvinnors inblandning i fenomenet än män. I artikeln Interactive Effects of Instagram   

Foodies’ Hashtagged #Foodporn and Peer Users’ Eating Disorder on Eating Intention, Envy, 

Parasocial Interaction, and Online Friendship av Jin S.V (2017) presenteras studier gällande 

hur kvinnliga respondenter reagerar på innehåll från kvinnliga foodies. Våra förhoppningar är 

att uppsatsen kommer att bidra med ett nytt synsätt då den istället kommer att fokusera på 

manliga foodies.    
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I boken Food, Media and Contemporary Culture (Bradley, 2016) så har Erin Metz McDonnell skrivit 

kapitlet Food Porn: The Conspicuous Consumption of Food in the Age of Digital Reproduction. I 

kapitlet så inleder McDonnell med att uttrycka sig såhär:   

   

If the casserole is missionary style, food porn takes its devotees into the foodie Kama Sutra. It 

glistens. It drips. It uses props. It is both lusty and intimate (Bradley, 2016:239).   

   

McDonnell analyserar det sensuella i presentationerna av bilderna av foodporn, McDonnell 

säger att när man ska försöka analysera den visuella estetiken av foodporn så går det inte att 

missa den latenta sensualiteten och den sexuella symboliken i matpresentationen utan att 

diskutera de pornografiska likheterna (Bradley, 2016:239). Flertal forskare (Mejova et al,. Jin 

S.V.) har citerat till Rousseau (2014) i sin frågeställning där sociala forskare frågar om hur 

#Foodporn främjar ett ohälsosamt förhållande med mat, likt hur pornografi skulle bidra till en 

orealistisk syn på sexualitet. McDonnell menar även på att de som deltar i det digitaliserade 

fenomenet foodporn handlar det inte bara om ett deltagande utan även ett beroende i form av 

en fascinering av de visuella kapitalen i bild. Detta eftersom hon anser att foodporn som ett 

kulturellt objekt är placerat mellan den iögonenfallande konsumtionen (Veblen 1899) online 

och mat som en estetisk konstform i den digitaliserade reproduktionens era (Bradley, 

2016:239).  I sin analys av termen Foodporn använder hon sig av Bourdieus (1984) 

kapitalformer, detta för att McDonnells uppsats handlade huvudsakligen om en kulturell 

analys av tillämpningen av en pornografisk visuell estetik på mat som hon menar reproduceras 

i form av bilder via sociala medier och dessa olika plattformar (Bradley, 2016:239). I analysen 

går hon även in på hur foodporn skapas och hur individen väljer att konsumera den, och 

menar på att det finns ett särskilt sätt att presentera foodporn i form av bild, och menar att just 

denna exotiska presentation efterliknar pornografins känsligheter genom att produktionen av 

fotot som foodien presenterar i sitt flöde lånar estetiska stilar från porrindustrin (Bradley, 

2016:249). Vi har valt att bygga vidare på McDonnells (2016) analys genom att utgå ifrån 

hennes resonemang gällande liknelser med pornografi och foodporn, vi har även valt att 

använda oss av liknande analytiska termer av kapital i vår analysprocess. Vi kommer att 

använda oss av termen visuellt kapital, med detta menar vi egenskaper som ger bilder värde.  

Vi hoppas på att kunna komplettera McDonnells studie ytterligare genom att studera foodporn 

på Instagram.   
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Litteraturprofessor Richard M. Magee påpekar i sin artikel Food Puritanism and Food 

Pornography: The Gourmet Semiotics of Martha and Nigella (2007) att både foodporn och 

sexuell pornografi främst är inriktade på mat eller sex som en prestation, och som alla 

prestationer är utformade som en voyeuristisk upplevelse. Mat, när den tas bort från köket, 

skiljs från sina näringsmässiga kvaliteter och går in i ett stadie där endast utseende är det 

avgörande. Sexuell pornografi och foodporn tar upp både "de mest grundläggande mänskliga 

behoven och funktionerna, idealiserar och försämrar dem samtidigt" (Kaufman 57). Foodporn 

och den klassiska matpuritanismen kolliderar i sin fokusering på utseende. Matpuritanismen 

är besatt av strikt följande recept, med det arbete som är inblandat i att göra upp för den 

"syndiga" naturen hos de färdiga matarna. Foodporn är mer fokuserad på matens utseende, 

eftersom det är allt som är tillgängligt. Intresset här är att skapa en grafisk simulering av riktig 

mat som är bortom allt som hemmakocken kan producera (Magee 2007:4).   
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4 METOD   
Vi har valt att använda oss av tematisk analys som är en vanligt förekommande metod inom 

kvalitativ forskning kommer detta för att analysera data samt identifiera förekommande mönster i 

form av teman. Braun & Clarke (2006) menar att det är en metod som användas för att studera 

fenomen som kan utgöra en effekt av befintliga diskurser som är verksamma i samhället (Braun & 

Clarke 2006:82). Den tematiska analysen är flexibel vilket gör den lättillgänglig för nya forskare 

inom kvalitativ forskning. Eftersom den inte heller är bunden till ett existerande teoretiskt ramverk så 

blir användningsområdet av tematisk analys brett för användaren (Braun & Clarke 2006:80–81).   

   

I vårt analysarbete kommer vi att använda oss av Braun & Clarke (2006) kodningsprocess 

som innehåller sex faser. Här menar de att vi som forskare ska: 1) Bekanta sig väl med 

materialet, 2) göra en initial kodning, 3) identifiera teman, 4) granska teman, 5) definiera och 

namnge teman och slutligen att 6) producera rapporten. Vad som är viktigt att veta när man 

utför tematisk analys är att det inte är en linjär process utan att man rör sig konstant mellan de 

olika faserna. Faserna som Braun & Clarke (2006) hänvisar till är endast riktlinjer i den 

tematiska analysen, vilket som tidigare nämnts erbjuder en flexibilitet för att anpassa sig till 

just vår forskningsfråga om foodporn på Instagram (Braun & Clarke 2006:86).   

   

4.1 Urval   
Det finns en stor mängd instagramkonton som innehåller matkonsumtion och bilder och 

videos innehållande mat som profilerar sig som foodporn. Gällande vår studie har vi har valt 

att begränsa oss till att analysera foodporn genom att titta på konton innehållande foodies som 

specialiserar sig på innehåll som speglas av skräpmat och kaloririk mat. Detta gör vi för att 

kunna tydligt koppla analysen till Veblens teoretiska begrepp iögonenfallande konsumtion.    

   

Vi har valt att inte analysera bilder från konton som bedrivs av kvinnliga aktörer utan valt att 

exklusivt fokusera på konton från män, detta har vi beslutat eftersom det redan existerar 

forskning som handlar om kvinnors presentation i social media och inte lika mycket som 

handlar om hur män porträtteras i social media. Tidigare forskning har i större grad fokuserat 

på kvinnliga foodies (Jin S.V, 2018), och därför har vi valt att titta på män istället.   
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Istället för att fokusera på #foodporn som hashtag, har vi valt att utgå ifrån att titta närmare på 

hur ett mindre urval manliga framgångsrika foodies som använder sig av fenomenet. Vi har 

valt ut konton som har runt 100 000 följare. Genom, att identifiera och analysera vilka typer 

av kapital som används av framgångsrika foodies producerar innehåll till sina betraktare på 

plattformen kan vi också få kunskap om vilka typer av innehåll som får uppmärksamhet och 

utrymme. För att samla in vårt datamaterial valde vi fyra framgångsrika instagramkonton vars 

innehåll utgör en stor del av foodpornkulturen. Följande konton valdes ut till denna uppsats; 

@thegrubfather @massivecravings @brisbane_burgerquest @eatandbefull. När vi valt dessa 

fyra större konton genomfördes ett slumpmässigt urval där tio bilder valdes ut från var och en 

av dessa fyra kontons bildflöde och dessa bilder fick representera hur foodporninnehåll 

generellt ser ut.    

   

   

4.2 Kodningsprocess   
Steg ett i Braun & Clarke (2006) 6-fasiga process är att bekanta sig med materialet. Detta 

gjorde vi genom att placera alla insamlade bilder i följd i ett dokument för att smidigt och 

snabbt kunna observera dem för att kunna skriva våra initiala intryck gällande bilden och 

sedan kunna gå vidare till nästa bild. Under detta skede gick bearbetningen av materialet fram 

och tillbaka mellan dessa sex steg då processen inte är linjär. Vi började med att kolla på 

materialet utifrån induktivt perspektiv för att identifiera koder som inte blir styrda av valda 

teorier.   

   

Den viktiga aspekten vi ville komma åt var just att fånga våra initiala intryck gällande 

bilderna eftersom det representerar hur en vanlig instagramanvändare troligtvis konsumerar 

bilderna, detta visar då vilka aspekter och känslor av bilden producenten lyckas förmedla 

endast vid en snabb första blick. Efter den induktiva kodningen genomförde vi ytterligare en 

kodning. Denna kodning var en delvis deduktivt teoristyrd kodning, vilket innebär att vi 

istället kodade materialet utifrån våra specifika forskningsfrågor samt att den drevs utifrån 

våra teorier, vilket i vårt fall betyder att när vi kodade bilderna hade vi som avsikt att 

identifiera olika sorters visuella kapital i bilderna (Braun & Clarke 2006:83–84).    

   

Designen av vår observation och kommenterande av bilderna gjorde det även smidigt för oss 

eftersom vi kunde skriva koder till varje bild som vi sedan kunde fylla ut genom att 
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kontinuerligt lägga till ytterligare kommentarer. Tabell 1 visar ett exempel på en insamlad 

bild och de koder vi skapade för den.   

   

Detta ledde senare till att vi kunde använda våra koder för att skapa teman. Vi identifierade 

vilka koder som var viktigast för att besvara våra forskningsfrågor. De koder som valdes ut 

var de koder som var relevanta och vanligt förekommande, dessa ställde vi emot varandra för 

att se vilka som hörde ihop och tillsammans kunde skapas ett överskådligt tema. Tabell 2 

redovisar de teman som skapades i denna process, nämligen: överflöd, slöseri, livsstilsideal 

och instagramanpassning.  

  

Tabell 1   

Bild   Koder   

 

     

Glad person   

Öppen skjorta   

Pizza buffé   

Serveras med pizzaspadar   

Restaurang   

Vackra pizzor   

Fin bild   

Mycket färger   
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Tabell 2   

Koder   Tema  

Stor hamburgare, pommes, mycket ost/ smält ost, 

sås, kött, friterat   

Överflöd   

Hämtmat, restaurang, uteservering, beställning, 

stora portioner, många rätter   

Slöseri   

Glad kille, leende, öppen skjorta, wow-faktor, 

person i bild, smal, glidare   

Livsstilsideal  

Mat i fokus, hög kontrast, beskuren bild, fin bild, 

filter, inramning, symmetri, POV   

Instagramanpassning  

   

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 



15  

  

5 ANALYS AV TEMAN   
I det här kapitlet kommer vi redogöra vilka teman vi har identifierat, och sätta dessa i relation 

till våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi kommer även att redovisa 

exempel på bilder från vårt datamaterial.    

   

5.1 Tema 1: Överflöd  
Vi tematiserade koderna gällande våra foodpornbilder och ett tydligt mönster var att det fanns 

många koder som beskrev matinnehållet i bilderna. Alla bilderna hade koder som 

presenterade vilken sorts mat som var återkommande och de vanligaste koderna var 

(hamburgare, ost, sås, pommes) alla dessa koder bestod nästan uteslutande av mat som 

karaktäriseras av att vara skräpmat, Maten är fet, söt, salt och kaloririk.    

   

Koderna gällande matinnehållet kunde även inkorporera mängd och utseende till exempel “en 

stor hamburgare med smält ost”.  Koden stor portion och ordet stor förekom före koder som 

hamburgare/pommes ungefär 30 gånger under vår analys på våra 40 bilder. Det fanns även 

koder som “ingredienser ramlar ut” och “många portioner” som även de går att placera under 

temat. Överflöd som tema går att koppla till Veblens (1989) iögonenfallande konsumtion då 

foodporn handlar om ett (när du som individ konsumerar mer än man behöver) vilket kan 

liknas med Veblens definition av iögonenfallande konsumtionen där han menar att den 

präglas av ett slöseri med tid och resurser. Vi kan till exempel se en bild på flera hamburgare 

staplade på höjden dränkta i ost. (se. Bild 1)     
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Bild 1:   

 

   

   

Den här bilden fångar vår känsla av vad för slags mat instagramanvändare får se i 

foodporninnehållet. För det första ser vi att det är en hamburgare med mycket kött. Vi ser 

även hur den är dränkt i ost och att det rinner ner för burgaren vilket skapar en bild av 

överflöd. Bilden kan direkt kopplas till Veblens (1899) tankar kring slöseri med tid och 

resurser då hamburgaren både är för stor och ingredienser rinner ut. Bilden karaktäriseras av 

vårt tema då det innehåller både skräpmat och överflöd.   

   

Tidigare forskare trycker på att den pornografiska liknelsen existerar inom hela fenomenet, 

både i bild och i produktionen. I temat “maten” identifierade vi överflödet, detta menar Jin 

S.V (2018) går att se både som ouppnåelighet samt hur bilderna blir utsmyckade till 

glamorösa bilder. Pornografins likheter är just dessa och McDonnell (2016) säger att det mest 

tydliga sambandet är när bilden väl produceras i dessa närbilder som fångar överflödet, det är 

då betraktaren får känna en intimitet med bilden, vilket är en teknik även porrindustrin 

använder sig av (Bradley 2016:257).   
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5.2 Tema 2: Slöseri  
Ett annat tema vi identifierade när vi arbetade med våra koder var slöseri. Koder som 

restaurang, hämtmat, köpt mat, utomhus, uteservering skapar ett karaktärsdrag som består av 

icke hemlagad mat i stora mängder. Vanligaste av dessa koder var restaurang och hämtmat 

som förekom 33 gånger. Maten vi får se på bilderna inom detta tema består endast av 

restaurangmat eller hämtmat, inte mat som foodien lagat själv. Detta blir då en tydlig bild av 

maten som en konsumtionsvara (se bild 2), vilket är en viktig aspekt för vår analys då den 

grundar sig i Veblens iögonenfallande konsumtion.    

   

Slöseri är ett begrepp som kan användas för att beskriva den form av konsumtion som 

avbildas i materialet. Att slösa handlar om att använda sig av mer tid och resurser än vad som 

är nödvändigt (Miegel & Johansson). Återkommande i vårt datamaterial var bilder där de 

visades många maträtter eller stora maträtter som präglades av just detta slöseri, det tar längre 

tid att laga en rätt som består av sex hamburgare på höjden vars tillbehör rinner ner längs 

sidan än vad det tar att tillaga en 150g hamburgare. Det går att se pornografi som en 

konsumtionsvara på internet likt foodporn som vi konsumerar på internet, ingenting av dem 

speglar verklighetsbild eftersom maten som betraktaren konsumerar via foodporn 

representerar inte matkonsumtion i verkliga livet.   
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Bild 2:   

   

  
   

   

Den här bilden presenterar ej hemlagad mat eftersom bilden är tagen på restaurangen  

“burger point”. Maten är då tydligt en konsumtionsvara som någon har betalat någon att 

tillaga. Vi kan återigen se att det är mycket mat på tallrikarna men framförallt att den i mitten 

är för stor för den traditionella konsumtionen, likt pornografin så ger det en orealistisk syn på 

hur mat ska vara. Slöseri går att identifiera i bilden eftersom vi kan se att denna mängd mat 

kan mätta fler än tre personer.   
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5.3 Tema 3: Livsstilsideal  
En del koder beskriver en person som syns på bilden, exempelvis koder som glad person, 

leende person, person med öppen skjorta och de koderna bildar då ett tema vi kallar för 

livsstilsideal. Vi valde att placera våra koder som handlade om platser foodien befann sig och 

miljön runt omkring honom. Om vi tittar på hur foodien väljer att presentera sig på bild 

tillsammans med maten kan vi ur Goffmans (2014) perspektiv förstå foodies självpresentation 

utifrån begreppen fasad och inramning. Ett exempel på någonting som kan identifieras som 

en inramning, är miljöerna foodien befinner sig i, samt hur de presenterar maten. Foodies 

framträdande speglar lycka, spänning samt en avkopplande känsla, detta bidrar då till hur 

foodien upprätthåller sin fasad som en intressant individ med en önskvärd livsstil. (se bild 3)   

   

När det kommer till livsstil som karaktärsdrag kan vi se hur foodien väljer att presentera sig i 

bilden. Här ser vi resor, restauranger, stora måltider, öppna skjortor, dem bjuder in oss i deras 

avslappnade livsstil samtidigt som det står fem tallrikar framför dem fyllda med mat. Det kan 

även vara så att de i bild gör chockerande uttryck för att skapa en större effekt för betraktaren. 

Huruvida foodien har haft det som avsikt eller ej så förmedlar bilden inte endast ett 

livsstilsideal utan även ett budskap om ett kroppsideal, vi kunde inte komma ifrån att reagera 

på att alla bilder som innehöll personer exkluderade individer som var överviktiga. Detta går 

att analysera i termer av dissimulering då iscensättning av sin konsumtion kan vara en 

parallell till Skeggs (1997) traditionella teorier gällande iscensättning av klass.  

Iscensättningen av konsumtion menar vi är något foodies gör för att vi ska tro att de äter 

maten som präglas av överflöd, men eftersom deras kroppsform inte speglar deras 

konsumtion så uppstår budskapet om att det går att konsumera stora mängder mat men 

fortfarande vara en smal foodie. Det går även att se på iscensättningen av klass utifrån hur 

foodies väljer att presentera sig själva med ett överflöd av mat samtidigt som de presenterar 

en avslappnad livsstil. Veblens (1899) teoretiska begrepp “iögonenfallande konsumtion” 

handlar ursprungligen om hur man visar upp önskad klasstillhörighet genom ett uppvisande 

av konsumtion. I vårt material har vi däremot inte direkt kunna identifiera konsumtion utan 

snarare en iögonenfallande produktion av bilder.    

   

Alla bilder innehåller färdiglagad mat som foodien presenterar på ett sätt som antyder att han 

ska äta den. Detta är ett exempel på hur han visar upp en iögonenfallande konsumtion.  Syftet 

med bilden är att få uppmärksamhet på plattformen vilken i sin tur blir en iögonenfallande 

produktion. Vi får aldrig se han konsumera maten, utan det enda vi vet är att foodien 
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producerat bilden och det har troligtvis tagit en hel del tid och resurser att skapa bildens 

innehåll och att sedan bearbeta den. Inom foodporn kan en foodie beskrivas som en 

prosument eftersom de producerar mat samt instagraminnehåll för eget bruk men samtidigt 

konsumeras detta innehåll av andra instagramanvändare och skapar värde för Instagram i 

helhet, eftersom de gynnas av att foodpornfenomenet och dess kultur existerar på deras 

plattform.    

  

Begreppet ’prosument’ är en sammanslagning av orden: producent och konsument, det 

innebär att en aktör producerar för eget behov samtidigt som det som den producerar kan 

konsumeras av andra, inte nödvändigtvis på en köp/sälj-marknad utan snarare på en 

informationsmarknad. (Lindgren, 2017:40–41).   

   

5.3.1 Foodie i, eller utanför, bild    

En återkommande sak vi upptäckte genom varje tema var att bilder som innehöll en foodie 

genererade annorlunda koder än de bilderna som inte innehöll en foodie. Bilder som innehöll 

en foodie genererade fler koder som handlade om miljön, foodies entusiasm i form av glädje 

och leenden, samt saker som handlade om foodiens uppsyn. Maträtterna som presenteras 

tillsammans med en foodie är inte lika präglade av faktorn överflöd i enskilda portioner utan 

snarare en buffé av flera olika maträtter. Här går det att lägga till faktumet att bilder som 

inkluderar en foodie alltid uteslutande endast består av en person, det återfinns aldrig mer än 

en person på dessa bilder. Detta understryker tydligt det fantasifulla och orealistiska scenario 

att all mat som finns på bilden endast är till för en person. Innehållet i foodporn anpassas då 

efter utifrån vilken typ av bild det är som produceras, ifall det inkluderar en foodie eller inte. 

Bilder som inte innehöll en foodie hade större fokus på matens extraordinära egenskaper, ett 

stort fantasifullt överflöd av mat eller kreativa presentationer.    

   

   

Bilder som inte innehöll en foodie behöver sticka ut mer än en bild som innehåller en foodie 

eftersom varenda bild de lägger upp konkurrerar med alla andra anonyma matbilder som 

läggs upp på Instagram. Ett konto med en välkänd foodie kan ha etablerat en trogen 

följarskara som bryr sig om andra aspekter än endast en extraordinär maträtt, de kanske bryr 

sig om variation, foodies livsstil och andra saker som rör just personen. Det är i detta 

sammanhang vi kan se på foodporninnehåll som en produkt och placera det i instagramflödet 

som då blir en form av ekonomisk marknad där bilder och konton konkurrerar med varandra. 
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Självpresentation som Lindgren (2017) talar om blir i sin tur det foodien eftersträvar för att 

deras följarskara ska fortsätta vara aktiv på deras flödes och ge de den uppmärksamheten dem 

behöver för att de ska kunna använda sig av den ekonomi Instagram erbjuder. Foodiens 

framträdande stärks av att han omringas av rätter präglade av överflöd, innehållet i dessa 

rätter har ofta kött i sig, mycket kött. Vi kunde i tidigare skede av urvalsprocessen se att 

manliga foodies foodporninnehåll bestod mestadels av kött.  

   

Konsumtionen som avbildas genom foodporn och framförallt köttkonsumtion framställs som 

bekymmerslös, det finns inga tendenser som visar att foodien har haft moraliska tankegångar 

gällande djurs rättigheter eller miljöpåverkan, bildinnehållet i sig bevisar snarare motsatsen. 

Rothgerber (2013) förklarar varför män tenderar att inte anamma en vegetarisk kost i sin 

artikel Real Men Don’t Eat (Vegetable) Quiche: Masculinity and the Justification of Meat 

Consumption, För att styrka sina argument använder han sig av detta citat:   

   

Accordingly, it seems reasonable to assume that following a vegetarian diet or deliberately reducing meat 

intake violates the spirit of Western hegemonic masculinity, with its socially prescribed norms of 

stoicism, practicality, seeking dominance, and being powerful, strong, tough, robust, and invulnerable 

(Courtenay, 2000; Lee & Owens, 2002).    

   

Det här går att applicera på vad vi har identifierat när vi har sett material av manliga foodies, 

vi kan då se att de upprätthåller sin roll som man i samhället och detta speglas på deras 

foodporn genom att ha ett överflöd av kött och avsaknad av grönsaker.   
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På den här bilden ser vi foodien @thegrubfather när han befinner sig på en brygga vid vattnet, 

han utstrålar en bekymmerslös känsla när han visar upp sin stora baguette fylld med kött för 

betraktaren och ler. Bilden är tagen på en vacker plats med klarblått vatten, och med tanke på 

självpresentationen i bilden kan betraktaren dra en slutsats om hur hans livsstil är tack vare 

fasaden som hålls upp. Foodien iscensätter i den här bilden ett orealistiskt scenario av att han 

själv ska äta all mat som visas i bild vilket inte speglar hans kroppsform.   

   

 

 

 

 

 

  

  

Bild 3:      
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5.4 Tema 4: Instagramanpassning   
I detta tema har vi valt att fokusera på bildens fotografiska egenskaper. Detta tema som vi 

kallar Instagramanpassning. Under kodningsprocessen så identifierade vi ett mönster där 

foodien oftast centrerar maten i bilden så att den kommer i fokus för betraktaren därav kodade 

vi “mat i fokus”, denna kod uppkom eftersom bilderna där en foodie inte är i bild så har 

maten placerats väldigt nära kameran och får därav får de till en skarp detaljrik bild.  Det är 

även så att de strategiskt placerar maten symmetrisk så att den blir visuellt tillfredsställande 

för följarna. Detta är något som McDonnell talar om när hon säger att betraktaren kan 

tillochmed attraheras av den professionella produktionen bilden har bakom sig men även 

maten i bild samt att foodporn som fenomen är definierat av förhållandet mellan betraktaren 

och maten (Bradley, 2016:254). Foodien har ofta valt färgrika bilder eller valt att redigera 

bilderna så att färger sticker ut mer än de vanligtvis kanske gjorde, inga bilder verkar iallafall 

ha redigerat bilderna för att få dem mindre färgrika. Neuropsykiatrisk forskning beskriven i 

artikeln Eating with our eyes: From visual hunger to digital satiation (2016) har tagit en 

närmare titt på synens potentiella roll när det gäller hur vi reagerar på mat.  De ifrågasätter 

specifikt hur påverkade vi blir av hög exponering av bilder som föreställer önskvärda 

livsmedel (även kallat "foodporn”. Våra hjärnor njuter av att se färgrik mat, eftersom det 

historiskt sett troligen skulle betyda att man fick konsumera näringsrik mat. Den automatiska 

belöningen associerad med synen av mat betydde att fysiologiska signaler förbereder våra 

kroppar för att ta emot den maten. Deras slutsats var att den regelbundna exponeringen för 

virtuella livsmedel nuförtiden, och utbudet av neurala, fysiologiska och beteendemässiga svar 

som är kopplade till det, kan förvärra vår fysiologiska hunger alltför ofta. Sådan visuell 

hunger är förmodligen också en del av anledningen till att olika matmedier har blivit alltmer 

framgångsrika i detta, den digitala tiden (Spence et al., 2016).   

   

På samtliga bilder ser vi endast färdiglagad mat som det ser ut före det konsumeras. Den 

bakomliggande produktionen osynliggörs, vi får inte se maten lagas eller förberedas och vi får 

heller inte se när den äts. man kan säga att fotots syfte är helt enkelt att se så bra ut som 

möjligt, inte att dokumentera någonting gällande produktionen eller konsumtionen.  När en 

foodie inte är närvarande i bild så är den mest förekommande detaljen i bilden att maten 

presenteras ur ett POV-perspektiv (point of view). Detta innebär att maten presenteras utifrån 

foodiens ögon för att skapa en känsla att det är betraktaren själv som befinner sig framför 

maten (Literarydevices.net). McDonnell (2016) pratar om att det finns en liknelse mellan 

foodporn och pornografi samt att detta är en förekommande detalj i båda branscher. Detta är 

https://literarydevices.net/point-of-view/
https://literarydevices.net/point-of-view/
https://literarydevices.net/point-of-view/
https://literarydevices.net/point-of-view/
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en teknisk detalj i presentationen vilket centrerar föremålet, delvis osynliggör bakgrunden 

vilket i sin tur framhäver maträtten och dess ökar känslan av intimitet eftersom det ger oss den 

exakta synvinkel som foodien hade när han tog bilden och därav så är det lättare för följarna 

att fantisera sig till ett scenario där de ersätter foodien.    

   

Maträtter i bilder som presenterades utan en foodie bestod ofta av portioner som var 

orealistiska och till och med opraktiska att faktiskt kunna äta, exempelvis på grund av ett 

överflöd på smält ost och sås eller hamburgare som inte går att hålla i (se bild 4). Detta visar 

tendenser på att maträtten endast är till för att skapa en intressant bild istället för att vara en 

maträtt som fyller sin funktion genom att verkligen bli uppäten av någon. Något som även 

stack ut när vi analyserade presentationen av maten var bristen på bestick, Inte en enda gång i 

datamaterialet kunde vi se ett par bestick eller andra hjälpmedel ligga vid sidan av tallriken. 

Bristen på bestick tar som tidigare nämnt bort känslan att någon faktiskt ska äta maten, utan 

betonar istället att den endast är till för bildens visuella estetik och samtidigt osynliggör det 

även konsekvenserna av att äta maten. Detta är även en intressant aspekt eftersom det visar 

hur en produkt som mat, som egentligen har en väldigt tydlig funktion och roll i vårt samhälle 

plockas bort från sitt sammanhang för att istället användas till någonting annat. En bild på mat 

kan alltså vara värd mer än maten i sig. Detta är någonting som Magee (2007) även menade.    

   

Sammanfattningsvis kan vi säga att foodporninnehållet bearbetas för att fungera effektivt på 

instagramplattformen. För att bildens innehåll ska kunna ge den önskade effekten så krävs en 

bra inramning. Inramningen består i det här fallet av information gällande hur maten 

presenteras, samt miljön och omgivningen som präglar fotografiet. Koder som   

“restaurangmiljö, fin utsikt och symmetrisk bild presenterar alla aspekter av bilden som 

påverkar hur foodporninnehållet ramas in och därmed förmedlar en extra dimension av vad vi 

ska känna när vi ser bilden.    
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Bild 4:   

   
   

I den här bilden ser vi en stor portion mat mitt i bild, där den gula smälta osten sticker ut. 

Bilden presenteras ur ett POV-perspektiv där vi tror att betraktaren enklare kan fantisera om 

att vara konsumenten av maten. Bilden består av en närbild som har en skarp fokus på maten 

och dess detaljer. Vi ser kryddan på pommes fritesen, färgen på osten, stekytan i köttet. Det 

här är detaljer som går att redigera med hjälp av Instagrams bildverktyg. En viktig detalj är 

även dispositionen av innehållet i bilden för att det ska bli en symmetriskt och visuellt 

tillfredsställande. På sättet bilden presenteras ökar intimiteten mellan betraktare och objekt, 

likt hur tidigare forskning talar om pornografi.   

    

Att foodies använder sig av närbilder och andra effekter för att få maten att se spektakulär ut 

går att koppla till hur Gibson talade om affordances eftersom det visar hur foodien och 

instagramplattformens potential tillsammans skapat en slutgiltig önskvärd produkt bestående 

av en bild på mat. Instagrams olika affordances går att beskriva som handlingsmöjligheter, 

dessa handlingsmöjligheter består i detta fall av funktioner där foodien har möjlighet att 

redigera bilderna man anser att publicera. Det går bland annat att justera färgbalans i bilderna, 

ge bilden högre kontrast, filtrera, beskära och sudda ut oönskat material. Dessa funktioner gör 

det möjligt att framhäva önskade egenskaper i bilden exempelvis att kunna göra bilden mer 

färgrik och på andra sätt mer extraordinär än bilden ursprungligen var.       
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6 SLUTSATSER   
En av våra frågeställningar var vilka visuella kapital foodies använde sig av för att skapa 

foodporninnehåll. Vår analys visade för det första att maten som återfinns på bilderna är ett 

visuellt kapital, och karaktäriseras av att vara skräpmat och bilderna präglas genomgående av 

överflöd. Foodporninnehållet bestod ofta av bilder som exempelvis föreställde hamburgare 

staplade på varandra, bufféer med kötträtter och mat där såsen rinner. De här bilderna visar 

dessutom mat som både kan vara ovanlig, exklusiv, dyr eller extraordinär på flera sätt. Ett 

annat visuellt kapital vi kunde identifiera var hur maten på bilderna aldrig var hemlagad, utan 

bestod av restaurangmat. Maten presenteras ofta på en bricka, på en uteservering eller i 

förpackningar som visade att maten inköpts och då tydligt var en konsumtionsvara.  

Foodporninnehåll karaktäriseras också av slöseri, maten som presenteras visar tydliga tecken 

på att det använts orimligt mycket tid och resurser även om man tar i hänsyn att det är 

restaurangmat och mat som är till för njutnings- och lyxkonsumtion.   

  

Foodporninnehåll som innehöll en foodie förmedlade även vissa kropps- och livsstilideal. 

Som vi nämnde i temat foodie så såg vi individer vars kroppsform inte direkt speglade deras 

uppvisade matkonsumtion. Bilderna förmedlade även kroppsspråk där han exempelvis visar 

entusiasm eller lycka. I samma material fick vi se omgivningar och miljöer utöver 

restauranger. Till exempel bild 3, där foodien står på en balkong med utsikt över ett berg och 

klarblått vatten. Bildens inramning delar då till viss del med sig av foodiens presenterade 

livsstil. Detta tror vi i sin tur genererar ett värde eftersom betraktaren får ta del av mer än 

endast mat, utan även en åtråvärd livsstil.   

  

De sista visuella kapitalen var de tekniska strategierna bakom fotot, den tidigare nämnda 

inramning, en bra beskärning, fina bakgrundsmiljöer, filter, färgsättning och dispositionen av 

det som återfinns på bilden. På bild 1 kunde vi se hur maten centrerats samt hur mycket av 

bakgrunden som skurits bort eller delvis suddats ut och maten är i skarp fokus. Detta 

definierar vi som att bilden är instagramanpassad. En instagramanpassad bild med sina 

tekniska strategier tillsammans skapar en mer åtråvärd produkt som har kapaciteten att 

konkurrera om uppmärksamhet på Instagram.    

   

Den andra frågan för vår studie var vilka typer av bildinnehåll som var särskilt framträdande i 

de bilder som manliga foodies delar med sig av på Instagram och vår tredje frågeställning 
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angående vilka handlingsmöjligheter instagramplattformen har när det gäller skapandet av 

foodporn. Kan besvaras genom att vår analys visar att överflöd är något som genomsyrar 

foodporn, detta överflöd skapar en fantasi om mat som inte är speglar verkligheten och kan 

bidra med ett orealistisk förhållande till mat, likt hur pornografi en bidrar med en orealistisk 

syn på sex (Rousseau, 2014). Som tidigare nämnts i analysen av teman så använder sig 

foodies ständigt av visuella tekniker för att uppnå bästa resultat på varje bild. Bilder på mat 

som presenteras utan foodie är intim, maten är i närbild och ofta betraktas ur ett 

POVperspektiv. McDonnell (2016) säger att visuella tekniker som, närbilder, skärpa och 

komposition även används av porrindustrin i syfte att skapa intimitet mellan betraktaren och 

det man betraktar (Bradley, 2016:257–262). När en foodie visas i bild så skiftar fokusen från 

att presentera en enskild portion av överflöd och istället fokuserar på att presentera en 

fantasifull helhetsbild som inkluderar en önskvärd livsstil. Sammanfattningsvis så finns det 

flera likheter mellan foodporn och pornografi. Genom att kolla på produktionen bakom bilden 

samt innehållet så går det att identifiera. Foodporn och pornografi representerar därav inte en 

realistisk verklighetsbild utan visar upp en fantasi som inte rimligtvis går att uppnå.   

   

Vår sista frågeställning var i vilken utsträckning foodies och deras foodporninnehåll kunde 

analyseras i termer av dissimulering. Skeggs dissimuleringsbegrepp var baserat på kvinnor i 

arbetarklassen och hur de iscensatte sin tillvaro för att dölja sin klasstillhörighet för att uppnå 

en högre klassidentitet (Skeggs 1997:120). Vi vill trycka på att foodies gör en omvänd 

dissimulering, de väljer att iscensätta en lägre klassidentitet än de faktiskt tillhör. Detta är 

något foodien gör genom att iscensätta en lägre kulturell matkonsumtion i form av 

matinnehållet, för att vinna legitimitet hos betraktaren. Sammanfattningsvis så väljer foodies 

att visa bilder på snabbmat eller skräpmat i ett överflöd snarare än att visa exklusiva rätter i 

mindre portioner. Den omvända dissimuleringen går även att applicera på hur de försöker 

iscensätta att de konsumerar en större mängd kaloririk mat, kontra hur deras kroppsform 

speglar deras egentliga konsumtion, samt att det går kombineras med självpresentation som 

Lindgren (2017) när han menar på att aktörer online använder sig av sociala strategier för att 

lyckas med att få uppmärksamhet genom att använda sig av foodporninnehåll samtidigt som 

man visar upp ett önskvärt kropps- och livsstilsideal.     

   

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av vår studie bekräfta den tidigare forskningen omkring 

hur foodies på Instagram använder sig av visuella kapital för att få så mycket framgång som 

möjligt. Vi kan genom hela datamaterialet även se hur de tidigare forskningens koppling 
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mellan foodporn och pornografi förekommer också här. Vi kan även se hur foodporn har 

utvecklats jämfört med Cockburns (1977) begrepp ‘gastroporn’ som kännetecknades av fina 

bilder av färdiglagade restaurangmåltider som användes till kokböcker. Idag existerar 

fenomenet istället främst på sociala medier. Matbilder produceras inte för att underlätta 

försäljning av kokböcker utan existerar som en färdig produkt. Eftersom dessa bilder existerar 

utan tydlig koppling till något kommersiellt varumärke kan innehållet vara mer extremt än det 

var tidigare. Foodporns liknelse med pornografi kan sammanfattas med att bilder som präglas 

av fantasi och ouppnåelighet blir en intressant produkt som klarar sig bättre på Instagrams 

marknad än mer realistiska matbilder. Detta sätt att se på foodpornkulturen kan till viss del 

förklara varför den ser ut som den gör idag.    

   

6.1 Begränsningar   
Tydliga begränsningar för vår studie är definitivt tid och resurser. Vi hade inte möjligheten 

eller kapaciteten att analysera betydligt större mängder data. På Instagram finns idag mer än 

50 miljarder bilder och över 100 miljoner bilder laddas upp varje dag, (Statistik från 

https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ uppdaterad 2018-09-17)   

Därför var det viktigt att göra ett noggrant och relevant urval bland allt detta material. Det 

finns ingen universell definition av foodporn och definitiv statistik över vilka bilder och hur 

många som kan klassificeras som foodporn vilket begränsar möjlighet att få en översikt över 

hur stort fenomenet egentligen är.    

   

Med tanke på vår teoretiska utgångspunkt gällande affordances så hade vi problem att 

identifiera huruvida foton redigerats och på vilket sätt bilder bearbetats inför publicering. Ifall 

vi hade haft insikt om dessa detaljer hade vi kunnat göra tydligare kopplingar till hur 

bildproducenter använts sig av Instagram och dess redigeringsfunktioner för att påverka 

innehållets utseende. Vår analys av foodporn har även en tydlig västerländsk prägel, vilket 

kan betyda att en språklig faktor spelar in i hur vi kommit över vårt datamaterial i form av 

engelska söktermer och algoritmer anpassade för oss. Detta får som följd att vi möjligtvis inte 

får en djupare insikt i hur foodpornfenomenet eventuellt ser ut globalt. Eftersom vårt urval 

också var ganska begränsat kunde vi inte studera fler än fyra konton och därmed inkluderades 

inte material som representerar matkultur världen över.      
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6.2 Framtida forskning   
Under arbetsgången med denna uppsats har det väckts frågor om vad vi skulle kunna 

rekommendera att undersökas i framtida forskning. Vi valde att endast kolla på innehållet och 

vilka visuella kapital de använde sig av, sedan kollade vi på kopplingen mellan foodporn och 

pornografi. Andra frågor som hade varit intressanta att titta vidare på hade kunnat vara hur 

foodporninnehåll präglas av captions och kommentarer från betraktare och följare. Detta tror 

vi skulle kunna generera fler svar och andra sätt att se foodporn på då, vi endast tagit del av en 

sida av Instagram vilket är själva fotot och inte inläggets helhet i sig. Ett annat sätt som skulle 

kunna vara möjligt att studera foodporn är att studera fenomenet på andra plattformar 

exempelvis Youtube, Twitter och Facebook.    
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APPENDIX   
Exempel på insamlat material:   
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