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ABSTRACT 

Det här arbetet undersöker hur olika föreställningar som finns kring vegetarianism 

förstärks eller utmanas i ett medieklimat som till stor del domineras av en 

köttnormativitet. Fördomar som undersöks i uppsatsen är bland annat hur mat 

konnoteras till genus, att vegetarisk kost implementerar en egen livsstil och en 

hälsosammare diet. Studien grundar sig i köttnormens närvaro i media och fokuserar 

på Sveriges första vegetariska matlagningsprogram, Vegorätt. Detta för att förstå 

köttnormativitetens dominans, hur den kan komma till uttryck även i ett vegetarisk 

matlagningsprogram. Det empiriska materialet har studerats genom en kvalitativ 

innehållsanalys där samtliga avsnitt i programserien Vegorätt har analyserats. 

Analysen visar hur programmet både utmanar existerande fördomar samtidigt som 

många reproduceras, även hur köttnormativiteten syns och kommer till uttryck i 

programserien. Detta ihop med reproduktion av olika fördomar ger vidare inblick i 

stereotypiseringens avtryck och köttnormens påverkan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika föreställningar om vegetarianism, bland annat återfinns 

uppfattningar om att detta kostval innefattar en helt egen livsstil, att vegetarianism är 

något feminint och att kost innehållande kött är något maskulint. Kött syns och tar 

mycket plats i media, denna norm är rådande i vår vardag, vilket kan leda till en 

försvåring av att normalisera vegetarianism.  
 

Matlagningsprogram på TV är mycket populära (De Backer et. al 2015) och det ligger 

ett stort fokus på kött som kost. På TV lagas det sällan vegetarisk kost och när detta 

sker görs distinktionen tydlig, köttnormen är näst intill ständigt närvarande. 

Köttnormen innebär att kött är det som är norm, det som är socialt accepterat, medan 

den vegetariska kosten faller utanför normen och ses som det avvikande. Ett exempel 

på detta är TV4 programmet “Grillmästarna” som sändes 2015 där deltagarna tävlar 

om vem som har bäst grillkunskaper, där näst intill alla tävlingar går ut på att tillaga 

kött. I ett av programmen ombeds deltagarna att laga vegetariska hamburgare. 

Avsnittets beskrivning på TV4:s hemsida lyder: “Vegetariska hamburgare till en 

operasångare blir en hård nöt att knäcka för deltagarna i Grillmästarna” och en av 

deltagarna uttalar sig: "Jag har aldrig grillat vegetariskt" (TV4, 2015). I exemplet ser 

vi tydligt hur den vegetariska kosten framställs som något som avviker och känns 

främmande. Men gör sig köttnormen påmind där köttet är frånvarande? “Vegorätt” är 

Sveriges första vegetariska matlagningsprogram, som sändes på Svt1 under januari 

och februari 2016. Programmet leds av Elenore Bendel-Zahn som är vegetarisk kock 

och Karoline Jönsson som driver bloggen “det gröna skafferiet” och själv är 

vegetarian (Svt, 2015). “Vegorätt” innehåller vegetarisk matlagning med fokus på 

naturlig och hälsosam kost (“Vegorätt”, 2016). I denna studie kommer vi att 

undersöka Vegorätts förhållningssätt till köttnormativitet och existerande 

föreställningar kring vegetarianism. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet i den här uppsatsen är att undersöka hur köttnormen närvarar i ett vegetariskt 

matlagningsprogram. För att undersöka köttnormativitetens dominans har vi valt att 

fokusera på det vegetariska programmet “Vegorätt”. Detta då det är intressant att se 

om köttnormativiteten är närvarande även i ett program där kött är frånvarande. 

“Vegorätts” mål är att utmana fördomar om att vegetarisk kost inte är lika gott och 

mättande som animalisk kost (“Vegorätt” 2016). Andra stereotypa föreställningar om 

vegetarianism är att det något feminint, en egen livsstil och att det innefattar mer än 

bara ett kostval. Ambitionen är även att se om dessa fördomar och föreställningar 

utmanas eller reproduceras i programserien. 
 

För att uppnå vårt syfte med studien ämnar vi därför att besvara följande 

frågeställningar: 

1. Hur tar sig köttnormativiteten uttryck i programmet “Vegorätt”? 

2. Reproduceras eller utmanas existerande föreställningar om vegetarisk kost 

inom den västerländska kulturen? 

 

2. Teori 
2.1 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts mycket forskning inom köttnormativitet, vegetarianism och hur 

man kan koppla olika matvanor till stereotyper och genus. I denna undersökning 

positionerar vi oss med hjälp av tidigare undersökningar som utförts för att genom vår 

analys gå vidare i ämnet inom just det vegetariska området, som Vegorätt faller inom. 

Den tidigare forskningen behandlar hur vegetarisk mat är kopplat till femininitet och 

animalisk kost är kopplat till maskulinitet, och hur kött står som norm i det 

västerländska samhället. Detta är något som vi ämnar undersöka vidare i vår analys, 

då detta faller inom ramen för existerande föreställningar. 

2.1.1 Genuskodad mat 

I artikeln I Don’t Want to be a Sexist But… Denying and Re-inscribing Gender 

Trough Food skriven av Deborah McPhail, Brenda Beagan, Gwen E. Chapman 

(2012) tar författarna upp förhållandet mellan genus och olika maträtter, genom en 
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studie där de låter heterosexuella par sortera maträtter efter vad de anser är manligt 

eller kvinnligt. Studien resulterar i att mat av olika slag sorteras som maskulina eller 

feminina, vilket utgör relevans för vår undersökning. Detta då vårt arbete undersöker 

huruvida Vegorätt utmanar eller reproducerar just stereotypa uppfattningar om 

vegetarianism. 

2.1.2 Maskulinitet och kött? Femininitet och vegetariskt? 

Carol J. Adams (2010) gör i artikeln Why feminist-vegans now? en reflektion av 

boken The Sexual Politics of Meat. I reflektionen undersöker Adams sambandet 

mellan föreställningar om manlighet, maskulinitet och köttätande. I vår studie 

undersöker vi den ständigt närvarande köttnormen samt olika fördomar kring 

vegetarianism. Denna artikel är relevant då den diskuterar en bidragande faktor till 

köttnormen samt föreställnignen om hur vegetarianism ses som något feminint och att 

köttätande är något som kopplas till maskulinitet och makt. Adams menar att det finns 

en koppling mellan maskulinitet och köttätande i västvärlden medan vegetarianism är 

något som är kopplat till femininitet. 

2.1.3 Nedlåtande diskurser kring veganer 

I artikeln Vegaphobia: derogatory discourses of veganism and the reproduction of 

speciesism in UK national newspapers av Matthew Cole och Karen Morgan (2011) 

undersöker författarna de nedlåtande diskurser som finns kring veganism i brittisk 

dagspress. I forskningen undersöks det bland annat hur veganer framställs på 

stereotypa sätt i media,  till exempel hur veganism förlöjligas och att veganer ses som 

fientliga och avvikande från köttätare. Det visas dels hur olika förställningar kring 

veganism ser ut och hur animalisk kost är en norm i samhället. Detta ger en mycket 

intressant grund för vår studie då vi kommer att undersöka om föreställningar kring 

vegetarianism förstärks eller utmanas, och om köttnormen är närvarande även i ett 

vegetariskt matlagningsprogram.  
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2.2 Teoretiska perspektiv 
2.2.2 Köttnormativitet 

Lisa Gålmark definierar i boken Skönheter och odjur (2005:67) köttnormen som 

följande: 

 

“[...] de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller 

normen om andra djur som levande föremål till för människan att göra vad 

människan vill med, särskilt att producera och konsumera som vardagligt 

“kött”.” 
 

Det finns en social norm som säger att du anses normal om du äter “normal” mat och 

utmanas denna norm av för många så hotas den (Gålmark 2005:71). Dessa aspekter 

ger oss vidare förståelse för köttnormativitetens uttryck i programmet “Vegorätt”, 

varför köttnormen står i dominans. Köttnormativitet innefattar även ett globalt 

perspektiv som kan ge oss en djupare förståelse för de konsekvenser som sker genom 

reproducering av denna norm. Teorin innefattar strukturen där en normativ kost är den 

som tillhör den vita människan, där icke-normativ kost inte platsar i vad som är 

klassat som normalt (Gålmark 2005:94, 97 ff.).  
 

Även om köttnormativitetsteorins grunder och aspekter är en subjektiv tolkning, är 

dessa tankar intressanta då uppsatsens syfte är att undersöka just köttnormativitet, 

dess dominans och om den närvarar även i ett vegetariskt matlagningsprogram. Hur 

köttnormativiteten kommer till uttryck och vad detta kan innebära i relation till 

existerande föreställningar och fördomar kommer att analyseras med hjälp av 

nedanstående teorier.  

2.2.3 Stereotyper  

Stuart Hall (1997:257) menar att vi förstår världen genom att vi hänvisar objekt, 

personer eller händelser till olika klasser eller grupper som de passar in i, beroende av 

vilken kultur vi har. Vi tror att vi vet något om en person genom att tänka vilken roll 

denna person spelar. Vi tilldelar personer olika grupper beroende av kön, genus, klass 

och nationalitet exempelvis. Stereotyper håller fasta vid få enkla karaktärsdrag hos en 

person som är lätta att greppa för att sedan reducera personen till dessa karaktärsdrag 
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och överdriver eller förenklar dem. Stereotyper gör en uppdelning mellan det som är 

normalt och accepterat och det som är onormalt och inte accepterat och exkluderar det 

som inte passar in. Stereotypiseringen upprätthåller på så vis den sociala ordningen i 

samhället genom att skilja på det som är normalt och onormalt och skapar en 

distinktion mellan “vi” och “dem” (Hall 1997:257 f.). Hall menar att bilder och ords 

mening bär på olika konnotationer som ingen har fullständig kontroll över och som 

aldrig kan bli helt bestämda, trots att man genom stereotyp-strategier försöker göra 

just detta. I själva verket så är mening något flytande där något gammalt kan ges ny 

mening, något som Hall benämner som motstrategier, att omvärdera populära 

stereotyper (Hall 1997:270). Att analysera vårt material med hjälp av detta perspektiv 

ger oss verktyg för att se om stereotyper reproduceras genom programmet och om 

programmet uttrycker någon form av motstrategier. 

Foucault menar att stereotypisering är en typ av makt- och kunskapsspel. Den 

klassificerar människor enligt normen och konstruerar de exkluderade grupperna som 

”dem” i uppdelningen ”vi”, de normala, och ”dem”, de onormala (Hall 1997:258 f.). 

Detta spel är vad Antionio Gramsci kallar för hegemoni, en typ av makt där en 

samhällsgrupp kämpar för behålla en ledande ställning över andra grupper i samhället 

(Hall 1997:48). Stereotypisering ses som en härskarteknik av de ledande grupperna 

för att försöka upprätta normalitet, det som anses vara normalt. Detta för att försöka få 

hela samhället att utformas i enlighet med deras världsbild, värderingar och ideologi 

och få den att verka naturlig och oundviklig för alla och på så sätt befäster de 

hegemonin (Hall 1997:259). Jeffery Sobal diskuterar i Men, Meat, and Marriage: 

Models of Masculitnity hur mat står i relation till genus. Han menar att existerande 

genushegemoni härstammar från kulturella konstruktioner som definierar maskulinitet 

som dominant i förhållande till femininitet (Sobal 2009). Mimi Schipper (2009) 

definierar vad som kallas hegemonisk femininitet som följande: 
 

“[...] the characteristics defined as womanly that establish and legitimate a 

hierarchical and complementary relationship to hegemonic masculinity and 

that, by doing so, guarantee the dominant position of men and the 

subordination of women.” Mimi Schipper 2009 
 

Det finns karaktärsdrag som definierar den ideala femininiteten i västvärlden, bland 

annat att vara vårdande, beroende av andra, svag, passiv, sårbar och undergiven. En 
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kvinna förväntas att uppfylla och reproducera dessa hegemoniskt feminina ideal för 

att anses feminin. Om en kvinna inte antar dessa karaktärsdrag hotar de 

genushegemonin och riskerar att bli definierade som avvikande (Sobal 2009). Helena 

Josefsson (2005:26, 31) tar även upp karaktärsdrag som kopplas till typiskt feminina 

och maskulina diskurser. Exempelvis kopplas attribut som hårdhet och realism till 

maskulinitet medan överkänslighet och irrationalitet är attribut som kopplas till 

femininitet. Antonia C. Lyons (2009) talar i artikeln Masculinities, Femininities, 

Behaviour and Health om hur mat på olika sätt är genuskodat samt hur olika attribut 

kopplas till maskulinitet eller femininitet. Till exempel tar forskningen upp hur 

vegetariskt, hälsosam och snyggt upplagd mat upplevs som något feminint medan kött 

och robust mat ses som något maskulint. Dessa genusrelaterade aspekter blir 

intressanta att analysera utifrån, då det i vårt arbete undersöks just hur stereotypa 

bilder om vegetarianism, där det genom tidigare forskning har visats att olika typer av 

mat kopplas till femininitet eller maskulinitet. Då vi i vårt arbete analyserar om 

programserien utmanar eller reproducerar fördomar och stereotyper som finns kring 

vegetarianism, är teorin om hegemoni intressant då stereotypisering är en typ av 

härskarteknik. Eftersom stereotypisering är ett verktyg som används av härskande 

grupper i samhället för att upprätthålla normen, så blir detta blir också mycket 

intressant i förhållande till frågan om köttnormativitetens dominans och uttryck i 

programmet. 

2.2.1 Performativitet 

Judith Butler (1999) beskriver performativitet som en repetition och ritual av något 

som genom återupprepad reproducering tillslut normaliseras. Performativitet kan 

alltså ses som ett sätt att förstå människors uppträdanden och sociala handlingar och 

hur dessa ser ut på ett visst sätt på grund av ramar som reproduceras till det naturliga. 

Butler menar att det finns normer i samhället för hur vi, beroende på kön, ska bete 

oss. När dessa ramar hela tiden reproduceras genom aktörer inom dessa, och de 

förväntningar som finns i människors beteende, normaliseras de och blir då en norm i 

vår kultur. Vi har i samhället skapat strukturer av hur man som född till ett visst 

biologisk kön placeras in en genuskonstruktion. Dessa kulturella strukturer gör att vi 

har uppfattningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Butler beskriver i 

Gender Trouble hur saker och ting tas för givet i dessa diskurser och strukturer, och 

när då dessa strukturer och uppfattningar utmanas uppstår “gender trouble” då 
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diskursens befintliga ram ombildas. När diskurserna sedan reproduceras så blir de till 

slut normaliserade. Vi vill med utgångspunkt i denna teori förstå om “Vegorätt” 

utmanar eller reproducerar de normer och olika existerande föreställningar som finns 

kring vegetarianism. 
 

3. Metod 
3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys, 

då denna metod är väl anpassad för att studera medietexters innehåll och för att hitta 

underliggande betydelser och strukturer. Metoden härstammar från hermeneutiken 

och läran om att tolka texter och betydelser (Østbye et. al 2003:64 f.). Det är en metod 

som är vanligt förekommande i samhällsvetenskaplig forskning och i forskning om 

kommunikation (Schreier 2012). Utgångspunkten i denna analysform är att en text, i 

vårt fall en medietext, inte är entydig eller har en omedelbar tolkning. En kvalitativ 

metod ger möjlighet till djupare förståelse, konnotationer, och inte endast denotationer 

(ibid). Därför är valet av en kvalitativ metod avgörande i vår undersökning. En 

kvantitativ metod hade inte gett oss de verktyg vi behöver för att bäst kunna besvara 

våra forskningsfrågor, då en kvantitativ metod förhåller sig till systematik, 

generalisering och att mäta resultat (Nilsson 2012:122 f.), vilket inte är relevant för 

vår studie. Valet att just göra en innehållsanalys beror på att denna metod ger vårt 

arbete en bra grund analysen för att kunna göra djupgående tolkningar av olika 

sekvenser och fragment i programmet Vegorätt. Då vi i vår studie analyserar 

materialet med hjälp av teorier som performativitet, köttnormativitet samt stereotyper 

och hegemoni innehåller vår innehållsanalytiska metod ett mer diskursorienterat 

förhållningssätt.   

3.2 Teman och konkretisering 
Schreier menar att en kvalitativ innehållsanalys förespråkar en tematisering och 

kategorisering (2012). I enlighet med detta har vi valt att dela upp vår analys i olika 

analytiska teman, frågor som vi ställer det empiriska materialet i insamlandet. Detta 

för att få så stor generalisering och bredd som möjligt i vår kvalitativa innehållsanalys 

och för att se på materialet från olika vinklar. Dessa frågor är följande; var maten äts, 
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hur programledarna pratar om maten, programledarnas tal- och kroppsspråk och 

sekvenser mellan matlagningen. Nämnda teman kommer att analyseras med hjälp av 

våra valda teorier, där fokus kommer att ligga på hegemoni kopplat till stereotypa 

beteenden i den västerländska sociokulturella miljön och köttnormativitetens uttryck. 

Vi har valt att dela upp analysen på det här sättet för att kunna se på problemet från 

olika vinklar och för att analysera så stor del av programmet som möjligt. Vi anser att 

denna uppdelning är relevant för vår undersökning då det i dessa sekvenser kan finnas 

bidragande orsaker till eventuella normreproduktioner och då dessa teman är 

övergripande men samtidigt överskådliga. 

3.3 Urval och avgränsning 
I vår studie kommer vi att studera Vegorätts programserie, som består av fem avsnitt á 

30 min. Eftersom detta är en relativt kort programserie och vi endast kommer att 

undersöka delar av programmet så anser vi att urvalet därför inte bör begränsas till 

valda avsnitt utan hela programserien. Vårt urval betyder även att vi inte kommer att 

analysera andra typer av program, vi anser att en djupare observation i vår valda 

empiri är möjlig, vilket inte kan ske om urvalet är för brett. I de slutsatser som vi 

kommer att ta fram från vår analys måste vi därmed ta hänsyn till det begränsade 

urvalet. En konsekvens av detta är att en bredare generalisering kan vara svår att göra. 

Dock kan en förståelse för hur reproduktioner, utmaning av fördomar och förhållande 

till normalisering ges och på så sätt öppna upp för nya tankesätt i vidare forskning och 

i samhällsdebatten. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Vår analys kommer att innehålla och baseras på de tidigare nämnda frågor som utgör 

våra analytiska teman. Att dela upp undersökningen genom denna tematisering är en 

strategi som förenklar och ger oss möjlighet att upptäcka mindre fragment som i en 

mer holistisk observation kan falla bort. Att analysens uppdelning sedan innehåller 

undersökningens tematisering gör också att analysen kan hålla en röd tråd och att 

syfte och frågeställning på så sätt alltid dominerar analysens delar. Det är därför 

viktigt att tematiseringen, bestående av våra ställda frågor till materialet, håller 

samma linje som vår problemformulering, vilket Larsson (2012:59) argumenterar för 

är en viktig hållpunkt. 
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3.5 Kritisk reflektion 
Ett problem som skulle kunna uppstå i den analytiska processen är att de tendenser 

som eventuellt upptäcks i våra utvalda teman inte är tillräckligt framstående för att 

besvara våra forskningsfrågor. Det är därför av stor relevans att med hjälp av våra 

analytiska verktyg analysera materialet på ett noggrant och djupgående plan. En 

annan kritiskt aspekt är att en kvalitativ innehållsanalys kan tendera att bli subjektiv 

då den baseras på hur vi som studerar materialet tolkar det. Här ger dock våra 

frågeställningar och valda teorier de analytiska verktyg som behövs för att kunna 

undvika alltför subjektiva tolkningar. Vårt val att tematisera är också här av stor 

relevans. Denna uppdelning ger oss möjlighet att studera det empiriska materialet utan 

att gå miste om segment och frekvenser som är relevanta för vår forskning. För att öka 

studiens reliabilitet och validitet har vi valt att studera det empiriska materialet på 

varsitt håll, men med samma frågor ställda till programmet. För att sedan gå vidare i 

jämförande av resultat och gemensamma analytiska aspekter. Detta gör att 

subjektiviteten minskas. Samtidigt är det även av vikt att hålla kritiskt förmåga på 

grund av den begränsade empirin. Materialets omfång medför således att vår 

undersökning inte kan tillföra en bredare generalisering. 

 

4. Analys 

I analysen undersöks det hur köttnormativitet tar sig uttryck i programmet samt om 

existerande fördomar kring vegetarianism reproduceras eller utmanas. Analysen är 

uppdelad i två kapitel som innefattar de fyra frågor, teman, som ställts till materialet. I 

kapitel 4.1 Språk och uttryck undersöks det empiriska materialet vad gäller språk och 

uttryck och hur programledarna uttrycker sig både i tal och kroppsspråk. Dessa frågor 

ingriper många olika aspekter och är därför uppdelat i tre delar; Feminina attribut, 

Hälsa och livsstil och Köttnormens uttryck. I kapitel 4.2 Mellansekvenser undersöks 

det empiriska materialet med utgångspunkt i vart maten lagas och äts och aktiviteter 

som programledarna utför i sekvenserna mellan matlagningsscenerna. Även detta 

kapitel innehåller en del benämnd som Hälsa och livsstil då aspekter kring detta tar 

stor del i just sekvenser mellan matlagningen. Kapitlet inleds med en del som 

behandlar Stereotypisering och härskarteknik vilket analyser just stereotyper och hur 

detta genomsyras i existerande föreställningar om vegetarianism. 
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4.1 Språk och uttryck 
I det här kapitlet behandlas två av de fyra frågor som vi ställt till det empiriska 

materialet under insamlingen, “hur programledarna pratar om maten” och 

“programledarnas tal- och kroppsspråk”. 

4.1.1 Feminina attribut 

I Vegorätts programserie är de språkliga och kroppsliga uttrycken både dramatiska 

och teatrala. De använder sig mycket av gester och meningarna betonas ofta på 

adjektiv som beskriver maten och dess smak och utseende. Att det estetiska har en 

stor roll ser vi på många sätt genom programseriens avsnitt där programledarna 

betonar hur vackra olika grönsaker och kryddor är. Återkommande i de flesta avsnitt 

används ord som vackra och tjusigt, vilket bidrar till en uppfattning om att det är 

viktigt att maten ska vara fin för ögat. De nämner till exempel att en smoothieskål är 

“frukostkonst” när de gör en virvel med en sked i den och att grönkålsblad är vackra 

(Avsnitt 4). Att något ska vara snyggt för ögat och inte bara mättande kan tolkas till 

något kvinnligt, vilket kan förstås genom de stereotypa bilderna som McPhail m.fl. 

beskriver i sin forskning om stereotyper och uppfattningar kring mat relaterat till 

genus. Där har det visats att det ses som kvinnligt att bry sig om matens utseende 

(McPhail et al. 2012). 
 

I programmet Vegorätt är det inte bara ordval som kan kopplas till femininitet, utan 

detta kan ses även i kroppsspråket hos programledarna. De rör mycket vid varandra 

och gör återkommande gester under matlagningssekvenserna, ett kroppsspråk med 

mycket närhet utspelas. Framställningen av systerskap mellan programledarna i serien 

är ett genomgående tema. De skämtar om att rödbetsjuice går att använda som smink, 

vilket också kan kopplas till ett feminint uttryck. I programmet går det att återfinna ett 

flertal stereotypiseringar kring vad som anses kvinnligt och manligt, inte bara vad 

gäller kroppsliga och språkliga uttryck utan också vad gäller andra attribut. 

Programledarna är kvinnor och kan antas vara vegetarianer eller eventuellt veganer. I 

ett patriarkalt samhälle är det maskulina beteendet norm medan det feminina är icke-

norm (Lyons 2009). På samma sätt är vegetarianer och veganer normbrytare och på så 

sätt avvikande från de icke-normbrytande (Gålmark 2005:71 f.). Genom 

reproducering av rådande stereotyper så normaliseras dem och på så sätt ser vi 
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tendenser som befäster hegemonin. Det här kan på så sätt medföra en försvåring i 

närmandet av denna kost för de som inte ingår i den feminina diskursen. Detta kan 

dock i en större diskurs förstås som ett strukturellt problem, att en feminin diskurs 

försvårar normalisering, snarare än programmässigt där det i huvudsak handlar om 

reproduktion. Programledarna håller också länge i råvarorna och de arbetar mjukt och 

följsamt med maten, vilket utifrån kan uppfattas som ett kärleksfullt matlagande. De 

slänger mycket med håret och skrattar och fnissar ofta vilket filmatiseringen 

förstärker med långsamma scener. Då formatet ger denna bild påvisar hur vegetarisk 

matlagning inte är som annan matlagning och därmed trycker på en distinktion från 

annan typ av matlagning. Förstärkningen av denna uppdelning kan således 

argumenteras för att vara en reproduktion av fördomar om att vegetarianism är något 

helt annorlunda från andra sätt att laga mat och äta, och på sätt svårt att ta till sig. 
 

Under en matlagningssekvens i avsnitt tre hackar en av programledarna lök varpå 

hennes ögon tåras. De skämtar om att det är riktiga tårar framkallade av känslor och 

den andra programledaren torkar tårarna. Sekvensen får ta stor plats och spelas i slow-

motion med bakgrundsmusik. Känslor är något som ses som ett stereotypt kvinnligt 

attribut (Josefson 2005:31). Morgan och Kole (2011) menar att veganer ofta 

framställs som överkänsliga, sentimentala djurälskare som inte kan hantera naturens 

grymhet. Detta är något som i sin tur också ses som stereotypa kvinnliga attribut, 

överkänslighet och irrationalitet. Detta samtidigt som köttätande tillskrivs attribut som 

hårdhet och realism, attribut som också ofta kopplas till manlighet (Josefson 

2005:26). Här reproduceras en stereotyp och kan betraktas som en akt i raden av akter 

som iscensätter genus (Butler 1999). De kvinnliga programledarna påvisar dessa 

karaktärsdrag, som Sobal (2009) benämner som de hegemoniskt feminina ideal, som 

definierar den ideala kvinnan i det västerländska samhället. Genom att reproducera 

dessa karaktärsdrag legitimeras det hierarkiska förhållandet med den maskulina 

hegemonin och på så sätt befästs männens dominans och kvinnors underordning. Det 

går att tolka det som att programledarna agerar i enlighet med det som förväntas av 

dem för att anses feminina och på så sätt inte bli utpekade som avvikande 

4.1.2 Hälsa och livsstil 

Programledarna återkommer ofta under matlagningen till hur nyttiga och hälsosamma 

deras recept är. De nämner återkommande vad råvarorna innehåller för olika 
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vitaminer och att det därför rekommenderas att använda just dessa. Under ett avsnitt 

visar de till exempel att näringsämnena sitter mellan rödbetans innehåll och skalet 

(Avsnitt 4), och att det därför är bra att spara skalet för maträtten. Som mottagare får 

man en uppfattning om att det på grund av detta är av vikt att äta nyttigt. Antonia 

Lyons (2009) beskriver just genusstereotyper och hur kvinnor fokuserar på att ta hand 

om sig själv och andra, och att det är kvinnligt att bry sig om hälsa och dieter. Det här 

visar att programledarnas val att betona detta kan reproducera just det feminina i deras 

matlagning. Detta kan på så sätt bidra till att öka fördomar om att vegetarianism är 

något feminint, då deras nyttiga och hälsosamma recept alltså är av vegetarisk kost. 

Stuart Halls beskriver hur vi tilldelar personer olika karaktärsdrag och beteenden 

beroende på kön och genus, vilket här går att uttyda (Hall 1997:257 f.). Det här visar 

hur stereotyper om hur kvinnor tenderar att bry sig om hälsosam mat mer än vad män 

gör förstärks och reproduceras, genom programledarnas uttryck och språk. Inom 

performativitetsteorin menar Judith Butler (1999) att normer reproduceras tills de 

tillslut normaliseras i samhället. Programledarnas uppträdande - performance - leder 

till reproduktion av normer och fördomar om att vegetarisk matlagning både bör vara 

nyttig, hälsosam och på så sätt ses som feminin. Om dessa uttryck reproduceras på 

detta sätt i media tenderar de i sig att normaliseras och stärka de stereotypa 

fördomarna som finns om vegetarianism.   
 

Programledarna menar att programmet ska utmana föreställningar om vegetarianism 

och förenkla synen på vegetarisk mat för de som i nuläget har svårt att närma sig en 

vegetarisk kost. I och med ett språk där dyra och svåråtkomliga ingredienser 

förespråkas blir detta problematiskt. I avsnitt tre lagar programledarna en 

“mangolassi” där de använder sig av aloe vera. De plockar aloe veran direkt från 

plantan och pratar om dess hälsofördelar, återigen ser vi hur fokus på hälsa gör sig 

påmint. I avsnitt två använder de sig av lagerblad i ett recept, även här direkt från 

plantan. I avsnitt fyra gör programledarna en ogrässmotthie och i avsnitt två lagar de 

ogräspesto, båda gjorda av ogräs som plockas i programledaren Karoline Jönssons 

trädgård eller på landsbygden. I en artikel om programmet på Svt:s hemsida finns 

följande beskrivning: 
 

“Programmet lovar att vara en inspirationskälla och ögonöppnare, för både 

vegetarianer, hälsomedvetna och andra nyfikna. Om man som tittare vill 
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laga maten spelar det ingen roll om man har eget trädgårdsland, odlar på 

fönsterblecket i stan eller köper råvarorna i affären.” Svt 2016 
 

Många ingredienser som används i matlagningen går inte att finna varken i affären 

eller på fönsterbrädan i stan trots att det i beskrivningen framgår att det inte spelar 

någon roll vart eller hur man bor. Exempelvis så är det svårt för personer som bor 

inne i stan att få tillgång till de ogrässorter som programledarna använder sig av i 

programserien. Som tidigare nämnt så gör programledarna i avsnitt ett en 

smoothieskål med ett pulver från acaibäret. Även chiafrön och cashewnötter används i 

flertal recept, vilket är relativt dyra ingredienser som inte alla har råd att köpa.  

4.1.3 Köttnormens uttryck 

Köttnormen har en dominans i det västerländska samhället och följande undersöks hur 

denna norm kommer till uttryck i ett vegetariskt sammanhang. Detta undersöks med 

hjälp av frågan hur programledarna pratar om maten, som är en av de frågorna som 

ställts till det empiriska materialet. Det finns en stereotyp uppdelning mellan det som 

anses vara normalt, det normativa och det som inte är det, det icke-normativa. I det 

västerländska samhället ses ofta kött som norm, det ses som det som normalt medan 

vegetarisk kost ses som det motsatta och på så sätt som det icke-normativa.  
 

I programmet Vegorätt pratar man mycket om receptens ingredienser och hur dessa 

smakar, vilket inte är ovanligt i matlagningsprogram. Något som dock skiljer sig 

språkmässigt från andra, icke-vegetariska, matlagningsprogram är hur programledarna 

pratar om hur olika grönsaker och kryddor har en köttig smak. Detta är intressant i 

aspekten att de inleder varje program med att nämna att de vill utmana fördomar om 

att en inte kan bli mätt på vegetarisk mat och att det inte är lika gott. Varför är det då 

nödvändigt att denna kost ska påminna om kött? De nämner bland annat hur både 

lagerblad och salvia ger en mustig smak, vilket är något som liknar smaken av kött, då 

kötträtter ofta ger en mustighet och salvia och lagerblad är kryddor som ofta används i 

kötträtter. I avsnitt två lagar programledarna en svamppaj. De diskuterar pajens 

ingredienser och dess karaktär och uttrycker sig på följande vis: 
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”Svamp är ju faktiskt ett jättebra sätt för många att närma sig vegetarisk 

kost. Man kan känna igen de här smakerna lite från köttvärlden med det här 

mustiga, mycket smak.” Karoline Jönsson 2016, avsnitt 2 
 

Här ser vi hur en koppling görs mellan mättande mat och kött. För att närma sig 

vegetarisk kost, som programledaren uttrycker det, så behöver köttätaren en brygga, 

en mjukstart genom smaker som påminner om kött. Köttätaren behöver smaker som 

påminner om “köttvärlden”. Återigen ser vi hur kött är det normala och den 

vegetariska kosten är det som skiljer sig från det normala. En aspekt i detta är att vi 

som individer riskerar mycket i det sociala samspelet om man bryter mot det 

normativa, en risk att diskrimineras eller möta orättvisa villkor (Gålmark 2005:71,75). 

Programledarna försöker i det här fallet minska klyftan mellan vegetarisk och icke-

vegetarisk kost. Att den vegetariska maten kan påminna om kött, och på så sätt locka 

de personer som har fördomar om att den vegetariska maten inte skulle vara lika god 

som kött eftersom vi är såpass inlärda att kött är norm, att kött är det som mättar och 

smakar gott. 
 

Som tidigare nämnt så uttrycker programledarna i vinjetten inför varje program att de 

vill utmana fördomar kring vegetarisk kost och uttrycker sig som följer: 
 

“Vi får ofta höra: ”man blir inte mätt av vegetarisk mat” eller ”det blir bara 

aldrig lika gott som kött”. Men i den här programserien vill vi utmana dessa 

fördomar genom att laga helt vilt goda gröna recept.” Karoline Jönsson och 

Elenore Bendel-Zahn 2016, avsnitt 1-5 
 

Programledarna uttrycker ofta, som ovan nämnt, att smakerna de använder sig av är 

mustiga och köttliknande. Förhoppningen är att utmana fördomar som finns hos 

köttätare kring att vegetarisk kost inte smakar lika gott som animalisk kost eller att det 

inte är lika mättande. Därmed kan vi se hur man i programmet försöker locka dessa 

personer att närma sig vegetarisk kost. Om uppfattningen är att den vegetariska kosten 

inte skiljer sig så mycket i smak från den animaliska är valet att bryta matvanor 

kanske inte lika svåra och drastiska då kött ses som det normala. 

Att kött är något som ses som typiskt manligt är något som vi tidigare diskuterat. 

Jeffery Sobal (2005) skriver också i artikeln Men, Meat and Marrige att en familjs 
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kostval ofta präglas av det manliga kostvalet, alltså kött. I avsnitt två uttrycker sig 

programledaren Eleonor på följande sätt när de lagar en vegetarisk spaghetti och 

köttfärssås: 
 

“Och vem har inte barndomsminnen bara fyllda med spaghetti och 

köttfärssås och detta blir ju snäppet högre, det är next level spaghetti och 

köttfärssås” Elenore Bendel-Zahn 2016, avsnitt 2 
 

Här kan vi se hur köttnormen gör sig påmind i programmet genom att man tar för 

givet att de flesta är uppväxta med kött som kost. Här går det att tolka det som att den 

vegetariska kosten är det onormala och att kött ses som det normala, det som är norm. 

Det går även att tyda hur man tar för givet att barns matvanor präglas av mat som ses 

som typiskt manlig, mat som innehåller kött. Trots att programmet är ett 

helvegetariskt program förutsätts det att personer som tittar på programmet vuxit upp 

med en icke-vegetarisk kost. Att programledaren uttrycker sig, “och vem har inte” 

visar på hur en person som då inte har vuxit upp med detta pekas ut som onormal och 

faller utanför normen. Att detta program utmärker sig på många sätt i sitt språkliga 

och kroppsliga uttryck gör att en uppdelning blir stark mellan denna typ av 

matlagning och icke-vegetarisk matlagning. En stark uppdelning av vad som tolkas 

som normalt och inte är just det som stereotyper bygger på (Hall 1997:258). 

Reproduceringen och upprätthållandet av dessa stereotypa bilder gör att ramar och 

fördomar är svåra att bryta. Normaliseringen blir på så vis svår att uppnå, då den 

diskursen i sin befintliga struktur inte får nya infallsvinklar (Butler 1999).   

4.2 Mellansekvenser 
I följande kapitel behandlas frågorna “var maten äts” och “sekvenser mellan 

matlagningen” som vi ställt under insamlandet av det empiriska materialet. 

4.2.1 Stereotypisering som härskarteknik 

I programmet så äts maten näst intill alltid ute i naturen, de undantag som finns är när 

de äter sin mat i ett lusthus prytt med levande ljus och ljusslingor (Avsnitt 3). I 

programseriens första avsnitt är det frukosttema. Programledarna förbereder en 

smoothieskål som de sedan bär med sig ut på en åker och äter den sedan sittandes på 

en hög höbal. Vid ett flertal tillfällen äter de sin mat i hästhagar. Vid ett av tillfällena 
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går programledarna med maten bland böljande vimplar och travande hästar medan en 

grammofon spelandes i bakgrunden till ett uppdukat bord mitt i hagen. I kritik som 

riktats mot programserien tar ett flertal artiklar och inlägg i sociala medier upp hur 

programmet reproducerar den stereotypa bild av vegetarianer som beskriver dem som 

hippies, en subkultur under 60-talet där många åt vegetarisk och eko-vänlig kost. 

Kritikerna menar att reproduceringen av denna stereotyp kan vara ett problem i 

normaliseringen av vegetarisk kost (Café 2016, SvD 2016). I programseriens samtliga 

avsnitt finns tendenser som går att koppla till hippiekulturen. Hall menar att 

stereotyper håller fasta vid få enkla och greppbara karaktärsdrag hos en person. 

Personen reduceras sedan till dessa karaktärsdrag och överdrivs eller förenklas (Hall 

1997:257). Vi kan här se hur karaktärsdrag inom vegetarianismen kopplade till 

karaktärsdrag inom hippiekulturen har reducerats till drag som är greppbara och 

utmärkande för kulturen som sedan förenklas och överdrivs. Även här kan vi se hur 

distinktionen mellan “vi” och “dem” förstärks genom stereotypiseringen vilket 

befäster den härskande gruppens dominans - de normativas dominans över de icke-

normativa. Programledarna rider barbacka på hästar vid ett tillfälle för att plocka bär 

vid vägkanten och i en sekvens sitter programledarna i ett träd tillsammans och pratar 

om skogen och naturen (Avsnitt 3). I samma avsnitt står programledarna med sina 

armar utsträckta mot en stor regnbåge. I ett annat avsnitt lagas maten på stranden där 

de tillreder sin mat på gamla äppellådor i sanden, flyger drake och tvättar potatis i 

havet. Man fokuserar mycket på att förmedla känslan av närhet till djur och natur i 

programserien. Dessa aktiviteter går att härleda till de stereotyper som finns kring 

vegetarianism som är kopplade till hippiekulturen vilket bidrar till att dessa 

stereotyper förstärks ytterligare. Foucaults menar att stereotypisering är ett maktspel 

(Hall 1997:48, 259). Stereotypiseringen handlar om hur man klassificerar människor 

enligt norm och i grupper som “vi” och “dem” (Hall 1997:258). Denna uppdelning 

visar hur samhället graderar olika förhållnings- och levnadssätt, till exempel hur 

normativa levnadssätt betraktas som högre än icke-normativa levnadssätt.  

 

Morgan och Cole (2011) menar att en nedlåtande diskurs kring veganer är att de är 

fientliga samt att många kopplar ihop veganism och aktivism. Hall beskriver 

stereotypisering som en härskarteknik för få samhället att formas utifrån deras 

världsbild. De icke-normbrytande stereotypiserar här de normbrytande och placerar 

sig själva som de normala, medan de placerar normbrytarna som onormala (Hall 
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1997:258 f.). Programledarna beter sig ofta på ett barnsligt sätt. I de olika avsnitten 

blåser de på maskrosor, leker med maten, blåser såpbubblor och målar varandra i 

ansiktet med rödbetsjuice. I avsnitt ett agerar Karoline extra armar till Eleonor, där 

hon gömmer sig bakom och låtsas att hennes armar tillhör Eleonor. Under denna 

sekvens så uppstår en väldigt fnissig, lekfull och oseriös stämning. I dessa sekvenser 

utmanas de stereotypa föreställningar som finns kring att vegetarianer är fientliga. Det 

barnsliga beteendet kan desarmera veganer och vegetarianer och utmana de ovan 

nämnda stereotypa föreställningarna vilket gör programmet mer inbjudande och 

lättsamt för personer med denna bild. Här kan man se hur det i programmet återfinns 

det som Hall (1997:258, 271) benämner som motstrategier genom att motverka och 

omvärdera populära stereotyper för att utmana dessa negativa bilder. 

4.2.2 Hälsa och livsstil 

Förutom matlagning i programmet så fokuserar man mycket på livsstil. Vid ett 

tillfälle bär programledarna på vimplar ut på en åker bland vilka de senare utövar 

yoga på. Yoga är en aktivitet som många ser på som typiskt kvinnlig, hälsosam och 

jordnära aktivitet. Att ta hand om varandra och om sin hälsa ses som ett typiskt 

kvinnligt attribut (Lyons 2009). Här återfinns det tidigare nämnda teman kring hur 

viktigt det är att äta hälsosamt och även här, leva hälsosamt. I avsnitt tre lagar 

programledarna en hemmagjord, ätlig ansiktsmask tillsammans med en av 

programledarnas lillasyster. Något som också kan kopplas till programmets fokus på 

skönhet. 
 

Kan inte vegetarisk kost vara fet eller onyttig mat? Behöver det påvisa en helt egen 

livsstil? Att denna distinktion förstärks kan på så vis argumenteras för att en klyfta 

mellan icke-vegetarisk kost och vegetarisk kost blir allt större. Genom detta så kan 

personer som faller utanför stereotypen se vegetarisk kost som ett icke fullvärdigt 

alternativ till en kost innehållande kött. Identitetsskapandet bidrar inte bara till ökad 

klyfta och fortsatt status quo i den befintliga hierarkin, den ger också stärkta ramar av 

stereotyper och hur man bör bete sig som individ, som genom medias bild gör än 

svårare att komma ur. Detta förstås genom performativitetsteorin där Butler beskriver 

hur en reproducering av något gör att en viss uppfattning om hur något ska vara 

tillslut normaliseras (Butler 1999). De fördomar som programledarna själva ämnar 
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utmana och andra existerande fördomar blir på så vis svåra att utmana då de tydliga 

ramarna normaliseras genom performativiteten av existerande stereotyper. 
 

5. Slutdiskussion 
I vår analys av det empiriska material har vi sett hur köttnormativiteten syns även i ett 

vegetariskt matlagningsprogram, både i hur programledarna pratar om maten och i 

sekvenser mellan matlagningen. Vi har även sett hur olika föreställning om 

vegetarianism både utmanas och reproduceras både i programledarnas tal- och 

kroppsspråk och var de äter maten som de lagar. 
 

I analysen av köttnormativitetens uttryck i programseriens avsnitt kan man se att den 

ofta gör sig påmind. När programledarna pratar om maten de lagar tillskrivs den ofta 

attribut som köttig eller att den på olika sätt liknar kött i smak och konsistens. I ett 

flertal sekvenser går det att se att kött är norm och att man vill vinna intresset hos 

personer som man anser har svårt att övergå till en vegetarisk kost genom att få den 

att likna en icke-vegetarisk kost. Detta visar på hur man försöker normalisera den 

vegetariska kosten, som är den icke-normativa, genom att få den att närma sig den 

normativa kosten, en kost innehållande kött. Programledarna försöker i programmet 

minska klyftan mellan vegetarisk och icke-vegetarisk kost genom att ge de personer 

som inte äter vegetarisk kost en brygga till den vegetariska kosten. Om normen 

utmanas av för många så hotas den och den sociala ordningen. Programledarna 

påvisar att kött är norm då de försöker att normalisera den vegetariska kosten genom 

att få den att passa bättre in inom ramarna för den normativa kosten. Detta erkänner 

den dominans som den normativa gruppen besitter över de icke-normativa och en 

uppdelning förstärks mellan “vi” och “dem”. Genom detta befästs hegemonin. När 

stereotypa uppfattningar och föreställningar om vegetarianism reproduceras förstärker 

detta också distinktionen mellan “vi” och “dom”. Detta kan i sin tur bidra till att 

förstärka den redan dominerande köttnormen genom att försvåra normaliseringen av 

vegetarisk kost. Samtidigt så går det, som tidigare nämnt, att se hur programledarna 

försöker minska den klyfta som finns mellan den vegetariska kosten och den 

animaliska kosten vilket också minskar distinktionen mellan de olika kostvalen. Detta 

leder dock i sin tur till att köttnormens dominans återigen erkänns då den vegetariska 

kosten ska likna kött för att vara lättare att närma sig som icke-vegetarian.  
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Befintliga fördomar om vegetarisk kost, som diskuterats i analysen, befästs och 

reproduceras på flera sätt genom programmet. Dels har vi sett hur språkliga, både i 

tal- och i kroppsspråk förstärker en feminin diskurs där vissa typer av beteenden 

reproduceras. Även hur programledarna lägger stort fokus på hälsa, både i språk och 

uttryck och kopplat till aktiviteter som utförs i programmets mellansekvenser. Hälsa 

och nyttighet kan enligt Lyons (2009) kopplas till femininitet vilket ökar en klyfta 

mellan vegetarisk kost och kost innehållande kött. Detta på grund av distinktionen 

mellan femininitet och maskulinitet, som i sin tur kopplas till animalisk kost. Vi kan 

även se hur de karaktärsdrag som enligt Sobal (2009) faller inom ramen för den ideala 

femininiteten reproduceras och bidrar på så sätt till att legitimera männens rådande 

dominans och kvinnors underordning.   
 

De aktiviteter som konnoteras till hippiekulturen och ett icke-urbant levnadssätt 

särskiljer också vegetarianismen från andra matvanor genom sin stereotypisering i de 

mellansekvenser vi sett i programmet. Det påvisar även en uppfattning om att 

vegetarianism inte bara handlar om kost utan att det innefattar en helt egen livsstil, 

vilket försvårar närmande och normalisering. Teorierna om stereotypisering menar att 

vi tilldelar och kategoriserar in människor och beteenden i olika ramar. Den 

upprätthåller på så vis en symbolisk ordning och särskiljer det som är klassat som 

normalt och det som är klassat som onormalt (Hall 1997: 257 f.). Då befintliga 

stereotyper om vad som är kvinnligt och feminint upprätthålls genom språk och 

uttryck upprätthålls även de existerande fördomarna om vegetarianism, då 

vegetarianism ses som något feminint. Om denna stereotypisering inte utmanas 

försvårar detta normaliseringen av vegetarianism då personer som faller utanför denna 

diskurs har svårare att ta till sig de nya kostvanorna. Det leder också till en 

normalisering av dessa stereotyper som gör det svårare att utmana fördomar och 

befintliga hierarkier, då den hegemoniska ställningen inte utmanas. Performativiteten 

och svårigheten att utmana befintliga diskurser gör det svåruppnåeligt. 

De fördomar som programmet själv syftar utmana, att man inte blir tillräckligt mätt av 

vegetarisk mat och att det inte är lika gott utmanas till stor del i programserien. Främst 

har utmaningen att göra med den närvarande köttnormativiteten. Som diskuterat så 

kommer köttnormen till uttryck på flera sätt. De tillfällen där programledarna jämför 

deras recept med köttinnehållande rätter eller diskuterar hur det distinktionernas från 
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animalisk kost särskiljer man matvanorna på ett sätt men samtidigt försöker man att 

likställa kosten och på så sätt bidra till en uppfattning om att man kan bli lika mätt och 

att maten är just lika god som kött. Detta är även intressant i aspekter grundat i 

köttnormativitsteorin, att avvikande och icke-normativa beteenden kan pekas ut om 

man inte följer den sociala ordningen (Gålmark 2005:71, Hall 1997:258 f.).  
 

I programmet recept innehållande ingredienser som är svåra att få tag på om man bor 

mitt i stan, som till exempel olika ogrässorter. I programledarnas språk går det att se 

hur de förespråkar dyra och svåråtkomliga. Detta blir problematiskt då man med 

programmet vill peka på att det inte spelar någon roll var man bor om man som tittare 

vill laga recept i programmet. Då programledarna vill underlätta övergången till 

vegetarisk kost och utmana vissa fördomar så blir detta problematiskt då det inte blir 

tillgängligt för alla att laga just den typen av vegetarisk kost som lagas i programmet.  
 

Vidare vore det intressant att studera den debatt som uppstod kring programserien. 

Vegorätt medförde många debatter i media. Negativ dialog uppstod men även 

kritikerna kritiserades i debatten då de tycker att programledarna dömdes för hårt och 

menar att det är ett framsteg i sig att Sverige valt att sända ett helvegetariskt 

matlagningsprogram. Mycket av den kritik som debatterades grundades i 

reproduceringen av fördomar om vegetarianism, just de som innefattar vegetarianism 

som något feminint, en egen livsstil och kopplat till hippie-kulturen. Trots förståelse 

för reproduktion och köttnormativitetens uttryck bör här även ett kritiskt 

förhållningssätt tilläggas. Att den feminina diskursen upplevs som ett hinder för 

normalisering har mycket att göra med genus och rådande hegemoni i samhället. 

Skulle kritiken se likadan ut om det var en maskulin diskurs som reproducerades? 
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