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Vad är grejen med kött? 

”Redan de gamla grekerna” 

“[Människorna i Platons samhälle] will feed on barley-meal and flour of wheat, baking and 
kneading them, making noble cakes and loaves; these they will serve up on a mat of reeds or 
on clean leaves, themselves reclining the while upon beds strewn with yew or myrtle And. 
they and their children will feast, drinking of the wine which they have made, wearing 
garlands on their heads, and hymning the praises of the gods, in happy converse with one 
another. And they will take care that their families do not exceed their means; having an eye 
to poverty or war. 
 
But, said Glaucon, interposing, you have not given them a relish to their meal. 
 
True, I replied, I had forgotten; of course they must have a relish—salt, and olives, and 
cheese, and they will boil roots and herbs such as country people prepare; for a dessert we 
shall give them figs, and peas, and beans; and they will roast myrtle-berries and acorns at the 
fire, drinking in moderation. And with such a diet they may be expected to live in peace and 
health to a good old age, and bequeath a similar life to their children after them.” (Republic, 
book II) 

Nicklas Neuman, IKV 

Kött som (mat)kulturell symbol 

•  Förutom att kött uppskattas för smaken 
och är näringsrikt så är det förknippat 
med starka symboliska värden: 

-  filosofi, religion, politisk ideologi, kultur  
-  klass, kön, sexualitet, identitet 

Nicklas Neuman, IKV 
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Kött som (mat)kulturell symbol 

•  Köttets paradoxala symbolik 
•  Å ena sidan har kött högst symbolvärde bland livsmedel 

i många kulturer och religioner 
•  Samtidigt är kött det mest tabubelagda (och tabun 

gäller ofta kvinnor) 

Nicklas Neuman, IKV 

Kött som (mat)kulturell symbol 

•  Köttets paradoxala symbolik 
-  Fläskkött som haram inom islam, kött får inte blandas 

med mjölk inom ortodox judendom, aversioner mot att 
äta häst, hund, råtta, reptiler osv. 

-  Kraft och styrka – äckel och avsmak 
-  Passion och aggressivitet – kött lockar fram ”det 

djuriska” (det irrationella och med omoraliska) i 
människan 

Nicklas Neuman, IKV 

Nicklas Neuman, IKV 

Fessler, D. M., & Navarrete, C. D. (2003). Meat is good to taboo: Dietary proscriptions as a product of 
the interaction of psychological mechanisms and social processes. Journal of Cognition and 
Culture, 3(1), 1-40. 

Genus och köttätande – tre 
teman 

•  Statistik 
•  Berättelser 
•  Symbolik 
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Statistik 

•  Män i Sverige konsumerar mer rött kött än kvinnor 
•  Dels i absoluta tal men även relativt energimängd 
 
 
 
 
 
 
Riksmaten 2010/2011
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/matvaneundersokningar/
riksmaten_2010_20111.pdf?id=3588  

Statistik 

•  Tabell över skillnader i rapporterat intag av ”Kött”, 
”Korv” och total energi 

  	  	 Kvinnor	 Män	
Relativ 
skillnad*	

Kött	 18–30 år	 50	 87	 1,74	
 	 31–44 år	 57	 87	 1,53	
 	 45–64 år	 55	 90	 1,64	
 	 65–80 år	 49	 69	 1,41	
 	 Alla	 53	 85	 1,6	
Korv	 18–30 år	 16	 26	 1,63	
 	 31–44 år	 15	 32	 2,13	
 	 45–64 år	 16	 28	 1,75	
 	 65–80 år	 13	 23	 1,77	
 	 Alla	 15	 28	 1,87	
Energi**	 18–30 år	 7,6	 9,4	 1,24	
 	 31–44 år	 7,6	 9,8	 1,29	
 	 45–64 år	 7,3	 9,4	 1,29	
 	 65–80 år	 7,1	 8,7	 1,23	
 	 Alla	 7,4	 9,4	 1,27	

* mäns intag/kvinnors intag 
** megajoule/dag 

Statistik 

•  Tabell över skillnader i rapporterat intag av ”Grönsaker, 
baljväxter och rotfrukter”, ”Frukt och bär” samt total 
energi 

  
 	  	 Kvinnor	 Män	

Relativ 
skillnad*	

Gr., baljv., rotfr.	 18–30 år	 162	 142	 1,14	
 	 31–44 år	 189	 174	 1,09	
 	 45–64 år	 192	 176	 1,09	
 	 65–80 år	 178	 169	 1,05	
 	 Alla	 182	 169	 1,08	
Frukt och bär	 18–30 år	 112	 67	 1,67	
 	 31–44 år	 135	 73	 1,85	
 	 45–64 år	 155	 117	 1,32	
 	 65–80 år	 182	 149	 1,22	
 	 Alla	 147	 105	 1,4	
Energi**	 18–30 år	 7,6	 9,4	 1,24	
 	 31–44 år	 7,6	 9,8	 1,29	
 	 45–64 år	 7,3	 9,4	 1,29	
 	 65–80 år	 7,1	 8,7	 1,23	
 	 Alla	 7,4	 9,4	 1,27	

* kvinnors intag/mäns intag/ 
** megajoule/dag 

Daniel, C. R., Cross, A. J., Koebnick, C., & Sinha, R. (2011). Trends in meat consumption in the 
United States. Public Health Nutrition, 14(4), 575–583. http://doi.org/10.1017/
S1368980010002077 
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Berättelser 

•  I kvalitativa intervjustudier har man gång på gång sett 
uppfattningar, både bland män och kvinnor, om att män 
behöver/bör äta mer kött av olika anledningar 

•  Män har även haft som ”uppgift” att ta hand om 
särskilda saker i hemmet – däribland grillning och skära 
upp stekar vid middagen  

•  Män som ”köttexperter” är även ett fenomen som kan 
spåras i många kulturer och genom historien (t.ex. 
mageiros i antikens Grekland) 

Berättelser 

•  Män som är vegetarianer/veganer har beskrivit sig som 
avvikande, både med avseende på deras kosthållning 
och deras kön 

•  Män som är vegetarianer/veganer har uppfattats som 
mer feminina och politiskt vänstervridna 

•  Internationella undersökningar visar att kvinnor är 
vegetarianer oftare än män 

 

(…USA och Storbritannien) 
 

Berättelser 

•  Kort sagt: Idén om köttätande som mer manligt och 
huvudsakligen vegetariskt ätande reproduceras i 
människors vardagspraktiker – både bland män 
och kvinnor! 

 

Symbolik 

“And the practical philosophy of the male body as a sort of power, big and strong, with 
enormous, imperative, brutal needs, which is asserted in every male posture, especially 
when eating, is also the principle of the division of foods between the sexes, a division 
which both sexes recognize in their practices and their language. 
 
[…] 
 
Meat, the nourishing food par excellence, strong and strong-making, giving vigour, 
blood, and health, is thedish for the men, who take a second helping, whereas the 
women are satisfied with a small portion. It is not that they are stinting themselves; they 
really don't want what others might need, especially the men, the natural meat-eaters, 
and they derive a sort of authority from what they do not see as a privation. Besides, 
they don't have a taste for men's food, which is reputed to be harmful when eaten to 
excess ( for example, a surfeit of meat can 'turn the blood', over-excite, bring you out in 
spots etc.) and may even arouse a sort of disgust.” (Bourdieu, 1984 [1979], s. 192)  

Nicklas Neuman, IKV 
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http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3801084.ece   

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muf-bjod-pa-hamburgare-pa-vegetarisk-dag/  

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3801249.ece  

Nicklas Neuman, IKV 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3518797.ece  

Symbolik 

Nicklas Neuman, IKV 
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Symbolik 

•  Genussymbolik har traditionellt sett förståtts ”dikotomt” 
– i form av två motsatser 

•  Dessa ska inte förstås som ”sanna” utan som 
konstruktioner och stereotyper 

•  De kan visa sig vara utmanade, förkastade och direkt 
felaktiga i människors vardag! 

•  De varierar även över tid och rum (en gång i tiden 
skulle en man av hög social status gråta) och genom 
olika sociala positioner (klass exempelvis) 

Nicklas Neuman, IKV 

Symbolik (exempel) 

”Kvinnligt” 
•  Dekorativt 
•  Vara smal 
•  Lätt 
•  Lägre status 
•  Privat 
•  Omvårdnad 
•  Givande 
•  Natur 

”Manligt” 
•  Mycket 
•  Vara mättande 
•  Tungt 
•  Högre status 
•  Offentligt 
•  Erövring 
•  Tagande 
•  Kultur 

Nicklas Neuman, IKV 

Symbolik 
•  Köttätande är även 

starkt symboliserat 
med sex (”köttsliga  
lustar”) och  
sexualiserandet av  
kroppar  

Nicklas Neuman, IKV 

Symbolik 

•  Framför allt är det 
kvinnokroppen som 
konsumeras och mannen 
som konsumerar 

•  Feminism och 
vegetarianism är starkt 
sammankopplat – kritik 
mot människors 
exploatering av djurs 
kroppar och mäns 
exploatering av kvinnors 
kroppar 

Nicklas Neuman, IKV 
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Symbolik 

•  Kopplingen ses också i 
språket: ”cow”, ”chick”, 
”pig”, ”piece of meat”, 
att vara ”biffig”, ”fläskig” 
eller ”köttig” 

•  Språket, precis som 
maten, är bärare och 
spegelbild av kulturen… 

Nicklas Neuman, IKV 

Förklaring? 

•  Symbol ---> praktik eller 
tvärtom (kausalitet)? 

•  Struktur eller aktör eller 
något däremellan? 

•  Rationella medvetna val 
eller förkroppsligade, 
och närmast 
omedvetna, vanor? 

 

Förklaring? 

•  Vill man ha svar på hur något kan förändras 
(”framsteg”) ligger kärnan i frågans klarhet 

•  Alltid enkelt att bara göra något – men är frågan 
felställd så blir utfallet därefter… 

 

Avslutande (personlig!) reflektion 

•  Jag tror att matvanor förstås bättre som förkroppsligade 
praktiker än som medvetna och genomtänkta val (se 
Warde, 2015). 

•  En förändring av praktik kommer, tror jag, vara 
effektivare än förändring av tänkande. 

-  … hur mycket reflekterade du över tandborstningen i 
morse? 

-  Fråga inte ”hur får vi människor att aktivt välja 
hälsosammare matvanor?” utan ”hur får vi människor 
att äta hälsosammare utan att de upplever det som 
aktiva val?” 
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Tack! 

 
    

E-post: 
nicklas.neuman@ikv.uu.se 
Twitter: 
@NeumanN_PJ 


