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Abstrakt: 

 

Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit grundades hösten 2015 och fick snabbt 

spridning inom vegankretsar och på sociala medier. Gruppen uppmärksammades 

även i traditionella medier. Gruppens medlemmar idkar så kallad skräpmatsveganism, 

en veganism som inte fokuserar på att äta hälsosamt utan på att äta god och enkel mat 

utan animalier. Genom att studera fenomenet skräpmatsveganism i gruppen avser 

avhandlingen nå förståelse för matvanor och matpraktiker som är utmärkande för vår 

tid.  

 

Avhandlingens syfte är att med hjälp av kulturanalytiska verktyg studera hur 

medlemmarna i Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit förhåller sig till mat, matvanor 

och föreställningar kring dessa. Avhandlingen studerar även hur gruppen konstruerar 

mat som ätbar eller oätbar. Ett delsyfte är att ta fasta på om och hur den veganism 

som gruppen idkar har lett till förändringar. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt 

utgörs av den sovjetiska litteraturvetaren Michail Bachtins tankar kring karnevalen 

och det karnevalistiska.  

 

I analysen av materialet framkommer att medlemmarna i Facebookgruppen 

karnevaliserar mat och ätande genom att driva och leka med normer och tankesätt 

kring mat och hälsa. Denna karnevalisering tar sig i uttryck bland annat genom lek, 

överdrift, och en folklig kreativitet som Bachtin kallar ”festlig galenskap”. De 

stundvis groteska resultaten fungerar som ögonöppnare som visar på en alternativ 

värld. En tillbakablick visar att skräpmatsveganismen och den uppmärksamhet som 

fenomenet fått har bidragit till en bredare kunskap om veganism samt ett ökat antal 

veganska produkter på den finska marknaden.    
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1 INLEDNING 

 

Hösten 2015 flyttade jag tillsammans med tre andra personer till ett gammalt trähus i 

stadsdelen Raunistula i Åbo. Vårt nybildade kollektiv var veganskt, alltså höll vi oss till 

endast växtbaserad mat i köket. Våra första gemensamma matinköp bestod bland annat 

av flera paket nudlar samt vihisar, veganska grönsakspiroger som nyligen hade kommit 

ut på marknaden och som även såldes i vår lokala mataffär. Grönsakspirogen, som i 

folkmun hade fått smeknamnet vihis1, är en friterad pirog med grönsaksfyllning som 

både till utseende, smak och namn långt påminner om den traditionella finska 

köttpirogen (lihis, från finskans lihapiirakka). Vihisen var i sig inte särskilt spännande – 

förutom att pirogens existens var något helt nytt eftersom det vid tidpunkten inte fanns 

annan vegansk färdigmat att köpa i Finland.  

 

Vid ungefär samma tid, i september 2015, grundades den veganska matgruppen 

Sipsikaljavegaanit på Facebook. Gruppens namn, bokstavligen chips-öl-veganerna, är en 

självironisk hänvisning till att gruppmedlemmarna är veganer som gillar mat som 

vanligen anses ohälsosam (såsom chips och öl) och som med andra ord är veganer av 

djuretiska skäl snarare än av hälso- eller miljöskäl. Detta framkom tydligt i gruppens 

inlägg men fanns även utskrivet i gruppens regler (Kelosaari 2016). Namnet användes 

självironiskt för att ta avstånd från den allmänt förekommande tanken att veganer alltid 

strävar efter att äta hälsosamt (Kelosaari 2016).  

 

En vegan är en person som inte äter produkter som innehåller kött, fisk, fågel, mjölk 

eller ägg, eller derivat av dessa. Veganer använder sig heller inte av animaliska 

produkter såsom gelatin eller honung. En vegansk livsstil innebär därtill att inte använda 

djurprodukter i andra former, såsom läder eller ylle, eller produkter testade på djur 

(Vegaaniliitto [u.å.], The Vegan Society [u.å.]). I vardagligt tal avser veganism ofta 

endast valet att äta växtbaserad mat, men exempelvis The Vegan Society definierar 

veganism som en livsstil som även tar avstånd från exploatering av djur. I denna 

                                                 
1 Eftersom pirogens smeknamn vihis är etablerad inom gruppen har jag valt att i avhandlingen använda 

mig av smeknamnet för den veganska grönsakspirogen parallellt med den mer korrekta svenska termen 

”vegansk grönsakspirog”, och variationer därav. 
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avhandling är huvudpunkten mat och begreppet vegansk används som en benämning på 

mat fri från animalier. ”Vegetarisk” avser här växtbaserad mat som även kan omfatta 

mjölkprodukter och ägg (lakto-ovo-vegetarisk).  

 

Vegetarisk mat har traditionellt en stark koppling till hälsa. Växtbaserad kost 

rekommenderas som ett hälsofrämjande alternativ av bland annat den svenska 

hälsotjänsten 1177 Vårdguiden (Brydolf 2018). Enligt studier är hälsa en av de främsta 

orsakerna för en vegansk diet, tillsammans med etiska (djurrättsliga) skäl (se t.ex. Fox & 

Ward 2008). Även miljömedvetenhet uppges som en orsak att äta veganskt (Fox & 

Ward 2008). Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit representerar dock något som bäst 

kunde kallas skräpmatsveganism, på engelska junk food veganism, alltså veganism där 

idkaren inte lägger vikt på hälsosam mat utan på att maten är god och enkel men inte 

innehåller animalier. Liksom namnet antyder innebär skräpmatsveganismen ofta mat 

som vanligen anses ohälsosam: energität mat med höga halter av fett, salt eller tillsatt 

socker, gjord på vitt mjöl, och som även är tillredd genom exempelvis stekning eller 

fritering (se t.ex. Statens näringsdelegation 2014).  

 

Intresset för veganism har ständigt ökat under 2000-talet vilket markerats bland annat av 

uppkomsten av fenomenet skräpmatsveganism. Den brittiska dagstidningen The 

Guardian noterade i maj 2016 att den animaliefria kosten har ökat i intresse framför allt 

bland tonåringar och unga vuxna, det vill säga bland vana användare av sociala medier 

(Marsh 2016). Sociala medier har alltså haft en betydande roll i populariseringen av den 

veganska maten. Även i Finland beskrevs skräpmatsveganismen som ett ”fenomen på 

sociala medier” då Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit uppmärksammades i en artikel i 

damtidningen MeNaiset i april samma år (Salonen 2016).   

 

Mat är ett dagligt behov som även fungerar som en kulturell markör i och med att 

mattraditioner och -vanor reflekterar sin samtid (jfr Lindqvist 2009: 8). De stora 

samhällsförändringar som skett under det senaste seklet speglas även i vår kosthållning 

(Lindqvist 2009: 8). Vår kost och våra matvanor, vad och hur vi äter, utgör därmed ett 

intressant och relevant forskningsområde. Vad kan uppkomsten, spridningen och 
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framför allt populariteten av fenomen som skräpmatsveganismen säga om oss och den 

tid vi lever i? Genom att undersöka vad som kan kallas ett fenomen på sociala medier 

vill jag nå förståelse för de matvanor och matpraktiker som är utmärkande för vår tid.  

 

1.1 Avhandlingens syfte och upplägg 

Avhandlingens syfte är att med hjälp av kulturanalytiska verktyg studera hur 

medlemmarna i Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit förhåller sig till mat, matvanor och 

föreställningar kring dessa. För att nå syftet används den sovjetiska litteraturvetaren 

Michail Bachtins tankar om karnevalen och det karnevalistiska som teoretisk 

utgångspunkt. Ett delsyfte är även att ta fasta på om och hur den veganism som gruppen 

idkar lett till förändringar, det vill säga gett upphov till Bachtins ”alternativa värld”.  

 

I kapitel 2 presenteras avhandlingens material som består av inlägg och diskussioner ur 

Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit. I materialkapitlet diskuterar jag även etiska 

aspekter. I kapitel 3 beskrivs mitt metodologiska tillvägagångssätt och jag redogör för 

mina avgränsningar av materialet och de temaområden som jag valt. I kapitel 4 beskriver 

jag mina teoretiska perspektiv och min användning av Bachtins teorier kring karnevalen. 

De följande tre kapitlen är analyskapitel som behandlar de temaområden som beskrivits i 

metodkapitlet: rimlig och överdriven, ätbart och oätbart, respektive vi och de. Kapitel 5 

om det rimliga och det överdrivna behandlar den karnevalistiska överdriften och det sätt 

som gruppmedlemmarna uttrycker lek i gruppen. Kapitel 6 går in på vad som utgör 

grotesk mat och hur mat konstrueras som ätbart och oätbart, både av veganer och av 

allätare. Kapitel 7 behandlar vi-andan inom gruppen och hur köttätare markeras som 

utomstående. I kapitel 8 presenteras avhandlingens resultat. I kapitel 9 diskuterar jag ur 

ett tillbakablickande perspektiv förändringar som skett sedan materialet insamlades 

2016.
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2 MATERIAL  

 

I det här kapitlet presenterar jag mitt material som utgörs av diskussioner ur 

Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit. Jag inleder med en beskrivning av gruppen samt 

redogör för gruppens kännetecknande egenskaper. Jag reflekterar över skapandet av 

materialet och utmaningarna med att jobba med internetmaterial. Slutligen för jag en 

diskussion kring etiska aspekter och anonymiseringen av mitt material.  

 

2.1 Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit  

Sipsikaljavegaanit är en öppen Facebookgrupp för vegansk mat som grundades i 

september 2015. Ursprungligen grundades gruppen av sotkamobon Terhi Heimonen som 

en informationskanal för en liten krets veganer men gruppen spred sig snabbt till en 

bredare publik (Kelosaari 2016, IF 2019/003:002). Redan i november 2015, när jag själv 

bjöds in i gruppen, hade medlemsantalet ökat till ett par tusen. På ett drygt halvår hade 

medlemsantalet stigit till över 10 000 och gruppen fick uppmärksamhet i traditionella 

medier samt beskrevs som ett ”fenomen på sociala medier” (Salonen 2016). I april 2019 

var gruppen fortfarande aktiv och hade drygt 56 000 medlemmar.  

 

Startskottet till gruppens grundande var enligt grundaren Heimonen den nylanserade 

veganska grönsakspirogen, en så kallad vihis. Därmed gavs pirogen mycket plats i 

gruppen, särskilt under de första månaderna. Pirogens roll uppmärksammades även i 

gruppens regler som inledningsvis uppmanade medlemmarna att ”undvika sallad och 

hylla vihisar” (Kelosaari 2016, IF 2019/003:013, min översättning). En stor del av 

gruppens inlägg handlade om den veganska pirogen: var den fanns att få tag på, tips på 

hur den bäst skulle avnjutas, eller andra inlägg som på olika sätt relaterade till pirogen. 

Inom gruppen användes pirogen även som en visuell referens i varierande situationer (se 

exempel i kapitel 5). Det ivriga mottagandet av pirogen kan åtminstone delvis förklaras 

av bristen på lättillgänglig vegansk färdigmat: entusiasmen över den nya veganska 

grönsakspirogen var särskilt tydlig under hösten och vintern 2015–2016 innan andra 

veganska fabrikat kommit ut på marknaden.  
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Gruppens jargong kännetecknas av lättsamhet, överdrift och sarkasm, vilket förmedlas 

bland annat genom ett vardagligt språkbruk, mem2 och smileys samt genom 

användningen av skiljetecken såsom utrops- eller frågetecken och versaler. Detta är 

jämförbart med metakommunikativa tecken som används vid verbal kommunikation för 

att markera lek och skämtsamhet (jfr Ehn & Löfgren 2001: 39). I och med detta avviker 

gruppen från andra veganmatsgrupper där tonen vanligen är striktare och där avvikelser 

och regelbrott leder till gränsdragningar, tillrättavisningar eller konflikter. Detta är också 

något som av medlemmarna beskrivs som en av gruppens fördelar: 

 

Jag måste ännu säga att jag är oändligt tacksam för den här gruppen och dess 

medlemmar. Även den här diskussionen höll sig saklig och positiv. Den första FB-

gruppen som jag själv hört till där saker inte direkt leder till en total shitstorm. Bra bra! 

:) 3  

 

Detta förhållningssätt reflekteras även i gruppens namn, Sipsikaljavegaanit 

(bokstavligen ”chipsölveganerna”). Namnet har sitt ursprung i en självironisk 

användning av en nedsättande benämning på veganer som inte strävar efter att hålla sig 

till hälsosam kost utan som hellre äter vad de vill (Kelosaari 2016). På svenska har jag 

har valt att kalla gruppen Skräpmatsveganerna. Denna översättning är jämförbar med 

den engelskspråkiga motsvarigheten junk food vegan som är ett vanligt förekommande 

begrepp för veganer som inte strävar efter att äta hälsosamt (se t.ex. Ofei 2015). 

Gruppmedlemmarna har tagit namnet till sig och hänvisar med stolthet till sig själva som 

skräpmatsveganer. För detta har medlemmarna även skapat sig ett smeknamn: sipsari, 

en förkortning av namnet Sipsikaljavegaani. 

 

Gruppens inlägg relaterade under insamlingstiden på olika sätt till vegansk mat. 

Exempel på typiska inlägg i gruppen var bilder på mat eller veganprodukter, samt frågor 

gällande matvaror, recept eller veganprodukter. Gruppen var inte endast en 

informationskanal utan fungerade även som allmän mötesplats där gruppmedlemmarna 

                                                 
2 Se närmare beskrivning av mem på sidan 25. 
3 "Pakko kyllä se vielä sanoa, että oon oikeesti suunnattoman kiitollinen tästä ryhmästä ja sen jäsenistä. 

Tämäkin keskustelu pysyny asiallisena ja positiivisena. Ensimmäinen FB-ryhmä johon ite oon kuulunu 

jossa ei ala heti kaamee shitstorm. Hyvä hyvä! :)" (IF 2019/003:025).  
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umgicks och var aktiva på olika sätt (Heimo 2013: 54–55). Inläggen förhöll sig inte 

strikt till veganmat utan kunde även behandla veganism på ett bredare plan. Under tiden 

jag samlade material var det även vanligt att länka till nyheter och artiklar som 

behandlade veganprodukter samt diskutera dessa produkter eller mer allmänt samhällets 

bild av veganismen.  

 

2.2 Materialbeskrivning och avgränsningar 

Avhandlingens material består av inlägg, diskussioner och bilder från den öppna 

Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit. Under tiden jag samlade materialet var gruppen 

väldigt aktiv och tiotals nya inlägg skapades dagligen. Jag var själv medlem i gruppen 

vid tiden jag samlade in materialet. För att få en känsla av gruppen följde jag med 

gruppens aktivitet och läste de diskussioner som pågick, även känt som lurking (se t.ex. 

Markham 2013: 440). Materialet samlades in genom att jag aktivt följde med 

händelserna i Facebookgruppen, dels genom att gå in i gruppen och läsa diskussionerna, 

dels genom att söka bland inläggen med hjälp av specifika sökord, och bevarade inlägg 

som digitala utskrifter. Materialet kan ses som ett urval av händelser som fångat mitt 

intresse under insamlingsperioden och består av diskussioner och inlägg som jag sett 

som representativa för gruppen och dess dynamik, eller som jag av andra orsaker 

reagerat på och velat dokumentera (jfr Jansson 2017: 28). Vad jag ansett vara relevant 

har påverkats av min tid som gruppmedlem och den känsla jag fått av gruppen genom 

aktiv närvaro (jfr Markham 2013: 439). 

 

Materialinsamlingen har även påverkats av teknologiska aspekter, såsom Facebooks 

algoritmer som avgör vad som visas i en persons nyhetsflöde. I nyhetsflödet visas endast 

ett urval av gruppens inlägg, vanligen inlägg som fått mer uppmärksamhet genom så 

kallade gillanden eller kommentarer av gruppmedlemmarna (Constine 2016). Dessa 

inlägg kan ses som representativa för gruppen i och med att de fångat andra 

gruppmedlemmars uppmärksamhet till den grad att de även lyfts fram i nyhetsflödet hos 

andra gruppmedlemmar. Tidsmässigt har materialet avgränsats till att främst omfatta 

inlägg och diskussioner från hösten 2015 till våren 2016 för att ta fasta på den dynamik 

som fanns i gruppen då den var förhållandevis liten (under 10 000 medlemmar).  
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Material på internet och i diskussionsgrupper kan vara utmanande att undersöka 

eftersom det är ett levande och ständigt föränderligt material. Eftersom internet är ett fält 

som konstant förändras och redigeras finns även risken för att material raderas och 

försvinner helt eller delvis (jfr Jansson 2017: 33). För att bevara materialet och försäkra 

mig om att det finns i den form jag vill undersöka det har jag valt att göra det levande 

materialet statiskt genom att skapa digitala utskrifter i pdf-format. I utskriften sparades 

all relevant information: text, bilder, ursprunglig visuell layout, datum, URL. För eget 

bruk namngav jag filerna med en rubrik som beskrev innehållet i tråden, ofta ett citat ur 

diskussionen som sammanfattade helheten. För arkiveringen har jag gjort ett 

överblickande urval av materialet som jag anser representera helheten. Av de 

diskussionstrådar och inlägg som insamlades har totalt 58 arkiverats. Materialet 

arkiveras vid det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi under 

accessionsnummer IF 2019/003. 

 

I mitt val att bevara materialet som digitala utskrifter har jag stött mig på Hanna 

Janssons (2010) resonemang kring att undersöka internetmaterial, där hon bland annat 

argumenterar för att utskrivna filer är statiska och tydligt avgränsade och därmed enklare 

att jobba med än levande onlinematerial (Jansson 2010: 30–31). De digitala utskrifterna 

lämpade sig för ändamålet att bevara diskussioner ur Facebookgruppen eftersom de 

långt behåller materialets ursprungliga format med layout, bilder och text, vilket ger en 

överblick av materialet som är nästan identisk med det ursprungliga onlineformatet. 

Samtidigt samlas all relevant information i ett dokument, vilket är en betydande fördel 

jämfört med skärmdumpar som bara rymmer så mycket information som skärmen visar. 

Utskriftsformatet var alltså praktiskt och lätthanterligt.  

 

Språket som används i gruppen är finska och påminner ofta mer om talspråk än skrivet 

språk. Stämningen i gruppen är lättsam och många inlägg bygger på att förmedla humor 

eller ironi vilket även reflekteras i språket. Språket är på många håll kreativt med 

inflytande av slang, dialekter och mem, vilket inte fullt går att återge i en översättning. 

Därmed finns de ursprungliga finskspråkiga citaten återgivna i fotnoter. I min 
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översättning av citaten har jag strävat efter att behålla andemeningen snarare än att 

återge exakta citat samt att förmedla de nyanser jag uppfattat i den ursprungliga texten. 

Nedan diskuterar jag den etiska aspekten av att återge citaten och därmed inte 

fullständigt anonymisera informanterna.  

 

2.3 Etiska överväganden och anonymitet  

Gränsen mellan online och offline har redan länge varit minst sagt suddig; internet och 

sociala medier är numera en integrerad del av våra liv (se t.ex. Hyltén-Cavallius 2011, 

Heimo 2013). Internet kan till en viss del ses som en offentlig plats där människor kan 

anta att de iakttas (Fjell 2010: 79) och i dagens läge är de flesta nätanvändare högst 

medvetna om internets karaktär där det som publiceras online sprids snabbt och är svårt 

eller rentav omöjligt att radera i efterhand. I en artikel om nätforskning problematiserar 

den norska etnologen Tove Ingebjørg Fjell frågan om offentligt och offentliggjort, och 

den otydliga gräns som går mellan dem (Fjell 2010). Beroende på omständigheterna kan 

det skrivna kännas mer eller mindre privat, trots medvetenheten om att ingenting på 

internet egentligen är privat, menar Fjell. Därmed finns en tvetydighet i det hela, och 

nätmaterial kan vara ”offentliggjort utan att vara offentligt” (Fjell 2010: 79). Ett av de 

mer otydliga fallen är offentliga nätforum, där deltagarna skriver öppet för ett visst 

ändamål men kanske inte avser att det skrivna ska kunna finnas kvar för evigt – det är 

offentliggjort, men inte offentligt. De skriver för den publik som finns där i det 

ögonblicket (Fjell 2010: 77). Inläggen har alltså en rätt tillfällig karaktär, jämförbar med 

muntliga diskussioner. Innehållet i inläggen och diskussionerna kan nämligen vara 

väldigt personliga och behandla intima ämnen, något som skribenterna väljer att – så 

gott som konfidentiellt trots det relativt öppna mediet – diskutera i dessa forum (Fjell 

2010: 78). 

 

Internet kan å andra sidan ses som uppbyggt av flera olika miljöer eller platser där de 

olika sociala rummen som skapas kan variera i grader av offentlighet (Hyltén-Cavallius 

2011: 227). Då är det också rimligt att ta i beaktande deltagarnas egen uppfattning av 

graden av offentlighet för att avgöra huruvida innehållet kan anses vara offentligt eller 

inte, menar Hyltén-Cavallius (2011: 227).  
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För avhandlingens material argumenterar jag för att gruppmedlemmarna själva anser 

gruppen vara förhållandevis öppen och offentlig. Sipsikaljavegaanit är en öppen grupp 

med innehåll som kan nås även utan inloggning på Facebook, där medlemmarna är 

delaktiga under sina egna namn. Gruppens ämnesområde, vegansk mat, kan anses vara 

ett ämne som inte är känsligt eller högst privat. Under tiden jag samlade material gjordes 

inga uppenbara försök att hålla gruppen eller dess innehåll hemligt, snarare tvärtom. Nya 

medlemmar släpptes in på löpande band, spridning av innehåll till utomstående samt 

andra mediers uppmärksamhet sågs som något positivt: gruppmedlemmarna fullständigt 

jublade när gruppen, dess medlemmar eller skräpmatsveganism överlag nämndes i 

traditionella medier. Gruppmedlemmarna framstår alltså själv positiva till en viss nivå 

av publicitet, vilket jag ser som ett uttryck för att det inte finns hinder för att använda 

materialet i en akademisk avhandling (jfr Jansson 2017: 39). Man kunde också 

argumentera för att ”det privata är politiskt” och genom att lyfta fram dessa privata 

matvanor göra ett politiskt ställningstagande gentemot matnormer (jfr Hyltén-Cavallius 

2011: 228), vilket enligt mig instämmer med gruppens regler och riktlinjer. Ur detta 

perspektiv ser jag både som forskare och som medlem i den undersökta gruppen att det 

är enligt gruppens anda att lyfta fram innehållet och att det därmed kan ses som etiskt 

försvarbart att föra fram innehållet i en akademisk avhandling.  

 

För att följa god forskningssed bör forskaren även få samtycke av sina informanter för 

att medverka i forskningen. För offentliga platser och tillställningar är dock kravet lägre 

i och med att enskilda informanter inte enkelt kan kännas igen (Pripp 2011: 83). 

Samtycke kan vid behov även hämtas i efterhand av dem som det berör (Pripp 2011, 

Jansson 2017). I insamlingsskedet hämtade jag samtycke för insamling av material hos 

gruppens administratörer och gjorde även ett inlägg i gruppen där jag informerade om att 

jag använder gruppens diskussioner som material för avhandlingen (IF 2019/003:053). 

Gruppens medlemmar informerades inte skilt vid varje insamlad diskussion, men de 

kommer inte att identifieras i undersökningen utan snarare endast behandlas som delar 

av det ”kollektiva medvetandet” i gruppen (Ehn & Löfgren 2001: 9, 15, se även kapitel 

3).  
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I och med internetets karaktär av lättillgänglighet och sökmotorers effektivitet är det 

svårt att fullständigt anonymisera nätmaterial (Fjell 2010: 81). Liksom ovan diskuterats 

kan gruppen jämföras med en offentlig plats där diskussionen inte berör privata eller 

intima ämnen. Därmed kan det motiveras att de undersökta diskussionerna inte behöver 

anonymiseras fullständigt. Även med tanke på gruppmedlemmarnas positiva förhållning 

till publicitet och spridning argumenterar jag för att fullständig anonymitet inte krävs 

och att det därmed är motiverat att behålla ursprungliga citat i avhandlingen.  
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3 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

För att samla in och analysera mitt material har jag använt mig av kulturanalys, mer 

specifikt kategorisering, tematisering och närläsning. Kulturanalys innebär att med hjälp 

av olika verktyg se materialet ur flera synvinklar, prova sig fram och beskriva det på 

olika sätt (Ehn & Löfgren 2012: 9–10, Henriksson 2004: 174). Kulturanalys kan indelas 

i två delar: kultur och analys. Kultur kan kort beskrivas som ett ”kollektivt medvetande”, 

alltså delade erfarenheter och kunskaper som kommuniceras inom en grupp (Ehn & 

Löfgren 2001: 9, 15) medan analys kan beskrivas som att granska och plocka isär 

företeelser (Ehn & Löfgren 2012: 10). Kulturanalys kan också beskrivas som ett 

normkritiskt perspektiv som kan användas för att synliggöra och granska makt och 

normer i vardagen (Nilsson & Marander-Eklund 2018: 3–4). Utgående från etnologerna 

Billy Ehn och Orvar Löfgrens kulturbegrepp har jag med andra ord använt mig av 

kulturanalytiska verktyg för att normkritiskt granska det kollektiva medvetandet i 

Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit. Nedan beskriver jag mitt analysförlopp närmare. 

 

3.1 Välja och välja bort 

Liksom redan konstaterades i gruppbeskrivningen har den undersökta Facebookgruppen 

varit väldigt aktiv och det potentiella materialet varit väldigt brett. När jag samlade mitt 

material började jag med att dokumentera allt som väckte mitt intresse eller som jag av 

andra orsaker tyckte var relevant och beskrivande för gruppen. I början kunde jag inte 

tydligt formulera för mig själv vad det var jag fann intressant eller vad det var jag var ute 

efter att finna i gruppen, det var mer av en vag känsla av att det var något specifikt som 

pågick i gruppen som jag ville ta fasta på. I och med internetets flyktiga karaktär ville 

jag vara säker på att det material jag var intresserad av skulle finnas kvar, varför jag 

aktivt sparade material med tanke på att det när som helst kunde raderas (jfr Jansson 

2017). Redan i insamlingsskedet har jag alltså gjort ett urval för att skapa material som 

jag utgående från mitt forskningsintresse såg som relevant och intressant (Gustavsson 

2017: 122). I och med detta blev det insamlade materialet omfattande och tydliga 

avgränsningar var nödvändiga för att fortsätta analysera materialet.  
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En av avgränsningarna skedde redan i insamlingsskedet när den levande diskussionen 

konkretiserades genom att jag skapade en digital utskrift av materialet liksom beskrevs i 

föregående kapitel. Andra avgränsningar har varit tid, som nämndes i föregående 

kapitel, samt tema och innehåll, vilka beskrivs närmare nedan.  

 

3.2 Analysmetoder och temaområden 

För att vidare bearbeta materialet har jag först gjort en övergripande läsning av 

diskussionerna för att hitta återkommande teman, sorterat materialet, och sedan gjort 

närmare läsningar för att komma åt kärnan av materialet och sätta ord på den vaga 

känsla som jag hade av materialet. För att kunna hantera det omfattade materialet och för 

att få en djupare inblick i det har jag i flera omgångar sorterat materialet i olika 

kategorier, där vissa kategoriseringar varit mer givande än andra men som alla gett mig 

en djupare förståelse av materialet. Genom att gruppera material med liknande innehåll 

kunde jag urskilja vissa typer av inlägg som var populära, som exempelvis bildmaterial, 

inlägg beskrivande nya veganska produkter, eller länkar till traditionella mediers artiklar 

där gruppen eller skräpmatsveganism omnämns.  

 

Ett återkommande tema i gruppen var den veganska grönsakspirogen, den så kallade 

vihisen, som särskilt under gruppens första månader var ständigt närvarande och som 

tillskrevs en betydande roll i gruppen. I mina anteckningar och tankekartor provade jag 

mig fram bland materialet, och återkom ofta till pirogen. Vihisen blev alltså dels min 

ingångspunkt i materialinsamlingen, och senare också en ingångspunkt i analysen. Den 

veganska grönsakspirogen ofta dök upp i diskussioner som inte direkt handlade om 

pirogen och fungerade som en allmän referens inom gruppen eller som en slags 

representation för fenomenet skärpmatsveganism. Detta motiverade vidare användandet 

av pirogen som en ingångspunkt för analys. Jag sorterade även materialet enligt min 

teoretiska ram som slutligen blev Bachtins tankar om karnevalism, där jag fokuserade på 

överdrift, grotesk och kroppslighet samt den alternativa världen. De teoretiska 

utgångspunkterna beskrivs närmare i kapitel 4.  
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Även om det breda materialet stundvis kändes överväldigande (jfr Hagström & Sjöholm 

2017: 141) kan jag i efterhand se att bredden var nödvändigt för att hitta tendenser, 

mönster och gemensamma drag och ringa in det jag kände var kärnan i materialet. Med 

en överblick av materialet kunde jag dyka ner i inlägg och diskussioner för att ta fasta på 

dessa och lyfta fram enskilda inlägg som exempel för de gemensamma dragen 

(Gustavsson 2017: 124). De inlägg som citeras i avhandlingen har alltså valts ut för att 

representera en större helhet.  

 

För att vidare analysera mitt material har jag använt mig av tematisering. Att söka 

centrala teman är enligt Ehn och Löfgren ett sätt att hitta tankebanor, värderingar och 

förhållningssätt (Ehn & Löfgren 2001: 28). Med utgångspunkt i den söklista som Ehn 

och Löfgren presenterar i sin bok Kulturanalyser valde jag följande teman: rimlig och 

överdriven, ätbart och oätbart, samt vi och de. Dessa temaområden har förekommit i 

mina anteckningar en längre tid och framkommer (med facit i hand) tydligt i materialet, 

men har inte alltid varit tydliga för mig. Mitt ”sökarljus” har alltså slutgiltigt fastnat på 

dem först efter en längre tids bearbetning av materialet (jfr Hagström & Sjöholm 2017: 

148–149). Dessa teman ringar i stora drag in den vaga känsla jag fick av materialet i 

början, även om de inte är de enda temaområdena som förekommer i materialet. Andra 

teman som jag valt bort som hade kunnat undersökas är exempelvis individ och 

kollektiv, makt och motstånd, samt tillgänglig och exklusiv.  

 

Av de utvalda temaområdena är rimlig och överdriven det tema som tydligast kopplar 

till det karnevalistiska, då överdrift är ett av karnevalens kännetecken4. Här ingår den 

överdrivna lek som är kännetecknande för gruppen och det sätt som gruppmedlemmarna 

överdriver och leker med maten, det vill säga karnevaliserar den. Som motpunkt till 

denna överdrift finns det rimliga, allvaret som är motsatsen till karnevalens lek.  

 

Ett annat tydligt temaområde är ätbart och oätbart i och med att veganer aktivt utesluter 

animaliska födoämnen ur sin kost. Maten är inte strikt taget oätbart (i betydelsen giftig 

eller direkt skadlig för människan) men konstrueras av veganer som oätbar (jfr Falk 

                                                 
4 Karnevalen och det karnevalistiska diskuteras vidare i nästa kapitel med teoretiska perspektiv. 



  Charlotta Rosenberg 

16 

 

1994). På liknande sätt går det i materialet att läsa om köttätare som konstruerar 

vegetarisk mat som oätbar utgående från sina egna preferenser eller fördomar. I 

förlängningen av det ätbara inkluderar jag även aspekter av hälsa och motion och vad 

som anses vara (o)hälsosamt.  

 

Temaområdet vi och de hänger ihop med det föregående temat: inom gruppen finns en 

stark känsla av gemenskap som är öppen för nykomlingar och som sträcker sig även 

utanför gruppens gränser, men gruppen skapar även ett nödvändigt ”de”; de (allätare) 

som aktivt inte vill äta vegetariskt eller som inte förstår vad vegetarisk mat innebär. 

Inom detta temaområde inkluderar jag även aspekter av moral och prestige, där 

veganism ses som ett eftersträvansvärt mål, som av vissa gruppmedlemmar även anses 

vara bättre än (och underförstått moraliskt överlägset) icke-veganism.  

 

3.3 Självpositionering 

Min uppmärksamhet i gruppen har styrts av mina förkunskaper och mitt intresse (jfr 

Gustavsson 2017: 125–126). Vid insamlingstidens början hade jag varit medlem i 

Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit några veckor och aktivt följt med händelserna i 

gruppen. Jag bodde i ett kollektiv med ett veganskt kök och jag var även medlem i andra 

veganmatsgrupper på Facebook. Även mina medboende var medlemmar i gruppen och 

gruppens ämnen diskuterades hemma hos oss. Jag hade därmed förhandskunskaper om 

både vegansk mat och veganska produkter samt var bekant med andra Facebookgrupper 

med temat veganism. Det jag läst i gruppens inlägg och funnit anmärkningsvärt, och 

således vad jag dels valt att fokusera på i insamlingsskedet och dels valt att inkludera i 

avhandlingen, har påverkats av dessa förhandskunskaper och min egen roll som både 

forskare och som gruppmedlem (Gustavsson 2017: 132–133). På så sätt har jag både ett 

insidesperspektiv och ett utomstående perspektiv som jag har kunnat använda mig av 

och försökt förmedla i min text.  

 

Genom närläsning, det vill säga genom att återvända till mitt material och läsa det 

upprepade gånger har jag hittat nya ingångar och fått ny insikt i materialet (Gustavsson 

2017: 127). Här påverkades min läsning även av den nya kunskap jag hämtat mellan 
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läsningsgångerna. Här har särskilt mitt val av teoretiskt perspektiv spelat roll då 

Bachtins tankar kring karnevalen och det karnevalistiska blev mitt val under tiden jag 

bearbetade materialet.   
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4 TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Min teoretiska utgångspunkt för avhandlingen är den sovjetiska litteraturvetaren Michail 

Bachtins teorier kring karnevalen med särskild fokus på lekfullhet och dess subversiva 

kraft. Jag använder mig även av den nederländska kulturhistorikern Johan Huizingas 

tankar om lek för att utveckla aspekten av karnevalens lekfullhet.  

 

Bachtin utvecklade sina tankar om karnevalen och det karnevalistiska perspektivet 

framför allt i boken Rabelais och skrattets historia som publicerades första gången 1965 

och utkom i svensk översättning 1986. I sin beskrivning av karnevalen betonar Bachtin 

lekfullheten och karnevalens festliga karaktär (Bachtin 1986: 16–18). Karnevalen 

omfattar ett element av överflöd och överdrift: karnevalen karaktäriseras av bland annat 

hämningslöshet och lekfullhet, frihet och skratt, överdrift och grotesk kroppslighet, samt 

en tanke om en alternativ, utopisk värld (Bachtin 1986: 14ff). Karnevalen (liksom leken) 

är till sin natur tillfällig och platsbunden (jfr Eco 1984: 6). Karnevalen omfattar ett 

omvändande av de vanliga rollerna och reglerna, och utgör därmed nödvändigtvis en tid 

som skiljer sig från det vanliga och vardagliga (Bachtin 1986: 16–18). 

 

Karnevalen utgör en avvikelse från och omformning av det vanliga, en kontrast till 

vardagen, och kan således endast utgöras av vad vardagen inte är, eller åtminstone en 

förvrängning av det. I Bachtins läsning blir karnevalen därmed ett utrymme där 

deltagarna kan driva med och ifrågasätta rådande normer (jfr Danielsson 2006: 26). 

Karnevalen avskaffar eller omvänder hierarkier, och gränser suddas ut och överskrids 

inte bara mellan aktörer och åskådare utan även mellan olika grupper och 

samhällsklasser (Bachtin 1986: 17). Bachtin beskriver alltså den allomfattande, 

universella karaktären av karnevalen där alla är delaktiga och närvarande. I dessa 

beskrivningar framkommer alltså sammanförande och gemenskapsskapande krafter hos 

karnevalen, vilka diskuteras vidare nedan.  

 

Bachtins tankar om karnevalen har förutom inom litteraturvetenskap även använts och 

vidareutvecklats i filmvetenskaplig, populärkulturell och kulturvetenskaplig forskning. 
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Som exempel kan nämnas etnologen Jonas Danielsson som i avhandlingen Skräckskönt 

(2006) undersöker det groteska i skräckfilm, folkloristen Sven-Erik Klinkmann som 

undersöker Elvis Presley som en karnevalistisk karaktär (1998), sociologen John Fiske 

som i boken Television Culture (1989) gör en koppling mellan det groteska i 

karnevalismen och wrestling på TV, samt filmvetaren Robert Stam vars bok Subversive 

Pleasures (1989) koncentrerar sig på den subversiva kraften i massmedia. 

 

Användningen av teorierna kring karnevalen har gett upphov till begrepp som 

karnevalism och engelskans carnevalesque som vanligen avser en tillämpning av 

karnevalens anda i litteratur, konst och andra medier (Stam 1989: 10, 96, Klinkmann 

1998: 40, Vetenskapstermbanken i Finland 2014). Sven-Erik Klinkmann beskriver 

denna tillämpning som en karnevalistiskt utformad världsbild (1998: 36). För att 

förenhetliga den språkliga användningen har jag valt att använda ordet karneval, i 

adjektivform karnevalistisk, som något av ett samlingsbegrepp för att avse karnevalens 

anda av lekfullhet, överdrift och avvikande från det vanliga. Jag använder begreppet 

karnevalisering för att beskriva den karnevalistiska processen, det vill säga att använda 

karnevalistiska uttrycksformer såsom överdrift, lekfullhet och grotesk för att leka med 

normer och värderingar och på så vis synliggöra och/eller göra motstånd mot dem. 

Motstånd kan kort beskrivas som en medveten eller omedveten respons på 

maktförhållanden (Lilja & Vinthagen 2009: 53). 

 

4.1 Det karnevalistiska som uttryck och verktyg för motstånd och subversion  

I Bachtins läsning är karnevalen en progressiv, befriande kraft, en tillfällig utopi för 

folket (i betydelsen av de ”vanliga” människorna) att träda in i och som visade ett bättre, 

friare liv som alternativ till det vanliga livet i det hierarkiska klassamhället som folket på 

medeltiden annars levde i (Bachtin 1986: 14–22). Den historiska karnevalen var folkets 

egen fest, skild från de officiella, statliga festerna. Där den officiella festen firade det 

förflutna och den rådande ordningen, det stabila och oföränderliga, var karnevalen en 

fest för förändring och förnyelse:  
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I motsats till den officiella festen firade karnevalen en tillfällig befrielse från den 

förhärskande sanningen och den rådande ordningen, ett upphävande av alla hierarkiska 

förhållanden, privilegier, normer och förbud. Karnevalen var en tidens sanna fest, en 

tillblivelsens, förändringens och förnyelsens fest, fientlig mot allt beständigt, allt 

fullbordat och avslutat. Den såg in i den ofullbordade framtiden. (Bachtin 1986: 19) 

 

Karnevalen vänder således världen uppochner som ett sätt att ge den nya perspektiv. 

Genom att vända uppochner på den rådande ordningen blir karnevalen en förnyande 

kraft, ett slags pånyttfödande kaos i enlighet med ”ut med det gamla, in med det nya” 

(del Río 1993: 86). På så vis omfattar idén om karnevalen en subversiv kraft som 

omstörtar den etablerade ordningen med sina rådande regler och normer för att skapa 

förändring. Det subversiva strävar efter att vända uppochner på eller omstörta något, i 

förlängningen att förändra samhällsordningen, och har således politiska konnotationer 

(Nationalencykolpedin). Karnevalen kan med andra ord ses som de underordnades fest 

(Bachtin 1986: 18–20, Stam 1989: 21f, 95, 173).  

 

I Subversive Pleasures (1989) argumenterar filmvetaren Robert Stam för användningen 

av Bachtin för filmanalys genom att hänvisa till Bachtins breda definition av text som 

omfattar förutom både det skrivna och det muntliga även handlingar och icke-verbal 

kommunikation (Stam 1989: 18). Bachtins tankar om karnevalen lämpar sig därmed väl 

för att användas även på andra medier än litteratur (Stam 1989: 18). Enligt Stam lämpar 

sig Bachtins tankar även för analys av förtryck, motstånd och det marginella eftersom 

det karnevalistiska omfattar en inneboende egenskap av motstånd (Stam 1989: 21f). 

Stam (1989: 95) skriver:  

 

Carnival, in our sense is more than a party or a festival; it is the oppositional culture of 

the oppressed, a countermodel of cultural production and desire. It offers the view of the 

official world as seen from below – not the mere disruption of etiquette but as a 

symbolic, anticipatory overthrow of oppressive social structures. On the positive side, it 

is ecstatic collectivity, the joyful affirmation of change, a dress rehearsal for utopia. On 

the negative, critical side, it is a demystificatory instrument for everything in the social 

formation which renders collectivity impossible: class hierarchy, sexual repression, 

patriarchy, dogmatism, and paranoia. 
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Med andra ord är den bachtinska karnevalen inte bara en folkfest utan även de 

förtrycktas motståndskultur, en positiv, kollektiv kraft som omfamnar förändring och 

föreställer sig världen i en utopisk version. Det karnevalistiska belyser hierarkierna 

underifrån, avslöjar och symboliskt störtar de styrande och förtryckande sociala 

strukturerna (jfr Stam 1989: 173).  

 

Karnevalen kan på så sätt sägas möjliggöra och öppna upp för nya alternativ men har 

även kritiserats för att inte leda till verklig förändring utan att främst fungera som en 

”säkerhetsventil”, ett tillfälligt utlopp för frustration som inte förändrar utan snarare 

stärker den rådande ordningen (se t.ex. Gluckman 1955, Turner 1974). Detta gynnar 

dem som befinner sig högre upp i hierarkin, varför det även varit fördelaktigt för dem att 

tillåta karnevalsliknande festligheter för att låta folket ”släppa på trycket” och på så sätt 

förhindra uppror från missnöjda invånare (del Río 1993: 88). Andra menar att trots att 

karnevalen har förlösande egenskaper är den ändå mer än bara en så kallad 

säkerhetsventil eftersom karnevalen möjliggör kritik och kan leda till förändring, även 

om det sker inom vissa bestämda ramar (del Río 1993: 88, Klinkmann 1998: 44–45, 

Fiske 1989).  

 

Karnevalen och det karnevalistiska ska alltså inte ses som frigörande och subversiva i 

sig utan snarare som uttryck och verktyg som möjliggör frigörelse och subversion (Stam 

1989: 95–96). Karnevalen är nödvändigtvis beroende av tid och rum och kan inte helt 

bortse från verkliga maktstrukturer och sociala förhållanden, men den kan användas som 

verktyg för kritik och motstånd och för att visa på möjliga alternativ. Enligt Stam kan 

karnevalen ha en dubbel funktion: att fungera som ett utlopp för frustration och missnöje 

samtidigt som den uttrycker motstånd mot hegemonin (Stam 1989: 131). Det 

karnevalistiska utgör således en balansgång mellan att anpassa sig enligt rådande 

tillstånd och samtidigt göra motstånd mot den genom subversion.  

 

4.2 Karnevalistiska drag 

Karnevalen kännetecknas av drag som lekfullhet, överdrift och det groteska. 

Karnevalistiska drag som vanligen betonas i akademisk litteratur är det groteska, den 
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frigörande och sammanförande kraften i karnevalen, normbrott och avvikelse från det 

vanliga, samt insynen i en alternativ värld (se exempelvis Stam 1989, Klinkmann 1998, 

Danielsson 2006).  

 

Karnevalens lekfullhet  

Karnevalen har tydliga kopplingar till lek och innehåller ett starkt inslag av lekfullhet. 

Bachtin själv beskriver karnevalen med följande ord: ”Till sitt väsen är karnevalen livet 

självt, men ett liv som utformats enligt lekens princip” (Bachtin 1986: 17). Den 

nederländska kulturhistorikern Johan Huizinga beskriver leken som en meningsfull 

aktivitet som utförs frivilligt inom en fastställd tid i ett visst utrymme (Huizinga 1945: 

16f, 38). En av lekens kännetecken är att den är frivillig – om leken är påtvingad, är den 

enligt Huizinga en låtsaslek (1945: 16). Leken är även ett nöje i sig själv, den är ingen 

plikt som görs för att uppfylla en annan funktion, och leken avbryts eller uteblir om den 

inte uppfyller detta behov av nöje och underhållning (Huizinga 1945: 16–17). Leken 

pågår alltså endast så länge de som leker själva finner nöje i leken.  

 

Huizinga beskriver leken både som överflödig och högst nödvändig – den är överflödig i 

betydelsen att den inte har en direkt, påtaglig nytta (såsom att fungera som ett utlopp för 

extra energi), åtminstone inget som inte kunde ha åstadkommits på ett annat sätt. 

Samtidigt fungerar leken som ett komplement till det ”vanliga livet” samt utgör en 

meningsfull och social funktion och är således en nödvändig del av livet (Huizinga 

1945: 16–18).  

 

Lek och allvar ses ofta som varandras motsatser men det finns egentligen ingen tydlig 

gräns mellan lek och allvar utan de är element som flyter in i varandra: det finns allvar i 

leken och lek i allvaret (Huizinga: 17, Ehn & Löfgren 2001: 37ff). Lek kan ses som 

”skämt, bus, ironi, fantasi” (Ehn & Löfgren 2001: 39), något som innebär en motpol till 

(och motstånd mot) vardagens allvar.  

 

Ehn och Löfgren poängterar det subversiva (och i förlängningen det karnevalistiska) i 

leken: ”Det finns ofta en rebellisk kraft i leken, inte minst genom att den vanliga, 



  Charlotta Rosenberg 

23 

 

’riktiga’ verkligheten sätts ur spel”, som kan användas för att bygga upp ”en alternativ 

verklighet, som utmanar etablerade gränser, roller och definitioner” (Ehn & Löfgren 

2001: 40, jfr Danielsson 2006). Lek kan alltså i en vid bemärkelse ses som motstånd mot 

ordning och regler, som icke-seriöshet, en motpol till allvar.  Lek uppfattas ofta som 

motsats till allvar, men dessa två är inte direkta motsatser, menar Huizinga. Leken kan 

vara allvarlig, och allt som inte är allvar är inte automatiskt lek (Huizinga 1945: 14). 

Genom att lägga till ett lekfullt element i allvaret gör lekaren således motstånd mot 

allvaret. 

 

En central kraft i karnevalismen är skrattet som uttrycks bland annat genom parodi och 

ironi. Det karnevalistiska reagerar med och gör motstånd genom skratt och den avväpnar 

och förminskar genom att skratta (Stam 1989: 101). Parodi lämpar sig väl som ett 

verktyg för motstånd i och med att den använder sig av existerande material för att skapa 

nytt; parodin blir en möjlighet att återanvända uttryck och rikta dem tillbaka mot den 

ursprungliga källan (Stam 1989: 173).  

 

Leken har även egna, förhandlingsbara regler som gäller så länge leken är igång 

(Huizinga 1945: 20, 38).  I och med att leken är begränsad i tid och rum och avviker från 

det vanliga: leken är alltså något som sker i en tillfällig sfär med egna regler och egen 

mening (Huizinga 1945: 17–19). Leken är med andra ord en ”tid utanför det vanliga” 

precis som karnevalen. Karnevalen, liksom leken, utgör ett utrymme där deltagarna kan 

driva med och ifrågasätta rådande normer. Karnevalen kan därmed ses som en lekfull 

plats och leken som karnevalistisk.  

 

Det groteska och den alternativa världen 

För Bachtin var det groteska särskilt kopplat till det fysiska: den groteska kroppen 

ställdes som motpunkt till den klassiskt estetiska kroppen som tyglas mot det 

oundvikliga fysiska förfallet (Bachtin 1986: 38f). Det groteska kännetecknas av det 

föränderliga och förfallande, av gränslöshet och framhävande av de drag det klassiska 

(kropps)idealet strävade efter att dölja (Bachtin 1986: 38, jfr Stallybrass & White 1986: 
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22). I en mer modern tappning kan det groteska även förstås som något skrämmande, 

vulgärt eller motbjudande (Bachtin 1986: 48, Nationalencyklopedin [u.å.]). 

 

I Rabelais och skrattets historia poängterar Bachtin ofta munterheten och skrattet i den 

medeltida folkliga grotesken som parodierar det officiella allvaret och förnuftet (Bachtin 

1986: 48). Enligt Bachtin uttrycker den folkliga grotesken en ”festlig” galenskap som 

möjliggör nya perspektiv till ”den officiella ’sanningens’ ensidiga allvar” (Bachtin 1986: 

48). Groteskens galenskap fungerar som en ögonöppnare, något som möjliggör ett sätt 

beskriva en annan värld och ett annat sätt att leva: 

 

(...) den karnevalesk-groteska formen [har] liknande funktioner: den helgar friheten att 

fabulera och uppfinna, (...) hjälper människan att befria sig från den förhärskande synen 

på världen, från alla kontroversiella regler, etablerade sanningar, alldagliga och banala 

gängse meningar, den gör det möjligt att se på världen med andra ögon, att känna att allt 

som existerar är relativt och följaktligen att en helt annan världsordning är möjlig 

(Bachtin: 1986: 44). 

 

Det karnevalesk-groteska möjliggör alltså ”att fabulera och uppfinna”, något som även 

kunde beskrivas som uttryck för den folkliga kreativiteten. Det groteska fungerar som ett 

hjälpmedel för att bryta mot cementerade tankesätt och etablerade regler och normer, det 

vill säga att se världen ur ett icke-normativt perspektiv. I det karnevalistiska och det 

groteska finns det alltså potential att visa på hur världen kunde vara annorlunda (Bachtin 

1986: 57). Denna potential, denna subversiva kraft, kan även kallas den andra sanningen 

(jfr Danielsson 2006: 29) eller den alternativa världen.   
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5 RIMLIG OCH ÖVERDRIVEN 

 

Den veganska grönsakspirogen, bland konsumenterna även känd som vihis, har haft en 

särskild ställning i gruppen sedan gruppen grundades i september 2015 och väldigt 

central i gruppen framför allt den första tiden under hösten och vintern 2015. Den 

veganska grönsakspirogen förblir central även när gruppen växer och utvecklas samt när 

andra veganska fabrikat dyker upp på marknaden och börjar diskuteras i gruppen, liksom 

baljhavret som var aktuellt våren 2016. 

 

Gruppens relation till pirogen är något som även pirogens skapare, det finska 

livsmedelsföretaget HoviRuoka, har dragit nytta av: det är till stor del gruppens förtjänst 

att pirogen blev en storsäljare. Informationen om den veganska grönsakspirogens 

existens spreds inom vegankretsar och pirogen blev till följd av detta ett fenomen på 

sociala medier, vilket bekräftas av HoviRuokas VD Pekka Kaikkonen (Ojanperä 2016). 

Även pirogens välanvända smeknamn ”vihis” har kommit från konsumenterna (Yle 

Kotka 2016) och populariserats i gruppen Sipsikaljavegaanit (IF 2019/003:035). 

 

Den veganska grönsakspirogen är med andra ord en minst sagt omtyckt produkt i 

Facebookgruppen. Pirogen tillskrivs en väldigt viktig roll som blir tydligt bland annat i 

hur pirogen omtalas i gruppen. Denna uppskattning övergår stundvis i något som 

närmast kan beskrivas som dyrkan. Detta hyllande av vihisen ingick uttryckligen i 

gruppbeskrivningen ännu i november 2015: ”Här dissar vi sallad och hyllar vihisar!”5 

(IF 2019/003:024). Senare försvann den uttryckliga vihishyllningen från gruppens 

beskrivning och övergick i att hylla ”mättö”6-mat i allmänhet (IF 2019/003:013). 

Gruppens lek och överdrift i förhållande till vanligt förekommande föreställningar kring 

vegansk mat exemplifieras i en version av membilden ”What People Think I Do / What I 

Really Do” (Know Your Meme 2018), ett memformat som bygger på en serie bilder 

                                                 
5 ”Täällä dissataan salaattia ja ylistetään vihiksiä!” 
6 Mättö, en typ av skräpmat, kan närmast beskrivas som mat som tillagas (eller inhandlas) med tanken att 

den ska vara enkel att tillreda samt tillfredsställande och snabb att äta. Ofta innehåller maten mycket fett, 

salt och kolhydrater samt serveras i stora portioner. Maten äts vanligen endast med gaffel eller helt utan 

bestick. Kan med fördel ätas till exempel ”dagen efter”. Från det finska ordet mättää,”skyffla”, ”ösa”, 

”proppa” eller ”vräka”, i betydelsen ”vräka i sig mat”. Se t.ex. Kielikone Oy (2019). 
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med vanliga föreställningar kring en specifik grupp och hur gruppen uppfattas av andra 

respektive av sig själv. Ett mem avser här en typ av folklore där kulturella idéer och 

enheter sprids och delas via internet, vanligen i ett humoristiskt syfte (Heimo 2013: 56–

57). Mem förekommer i många former i olika sammanhang men består vanligen av bild 

och text, ett videoklipp eller ett uttryck. Mem har ofta sitt ursprung i populärkultur men 

kan även användas för att kommentera på samhället eller aktuella händelser: i och med 

att mem utgör en kopia eller en variant av originalet behöver mottagaren känna till 

ursprunget eller vara insatt i fenomenet för att förstå innebörden (Heimo 2013: 56–57). 

 

 

Memet anspelar på olika gruppers föreställning av vad veganer äter. Under rubriken 

"Vegan" har sex bildrutor ordnats i två rader under varandra, och under varje bildruta 

finns en variation av samma bildtext. De fyra första rutorna består av en identisk bild på 

morötter. Under dessa rutor finns texterna ”What my friends think I eat”, ”What my 

mum thinks I eat”, ”What my colleagues think I eat” samt ”What society thinks I eat”. 
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Den femte rutan består av en bild med färggranna matvaror och drycker samt synliga 

grönsaker och frukter. Under rutan finns texten "What I think I eat”. Den sista bildrutan 

ovanför texten "What I [actually] eat" föreställer olika bakelser, choklad, godis och 

hamburgare som fyller bilder och även väller ut över dess kanter.  

 

Memet anspelar alltså dels på föreställningen om att veganer endast äter (råa) grönsaker, 

i detta fall morötter, vilket visas i de första fyra bilderna. Dels visar bilden också på den 

diskrepans som finns mellan dessa antaganden och verkligheten. Den femte bilden, som 

hänvisar till veganens egen bild av vad hen äter, föreställer vad som kan ses som en 

idealbild av hälsosam mat med rikliga mängder av färska grönsaker och frukter, medan 

den sista bilden däremot visar verkligheten av ett överflöd av sötsaker, bakelser och 

annat som anses ohälsosamt (se t.ex. Statens näringsdelegation 2014).  

 

Poängen som görs i memet är dels att veganen äter mycket mer varierande och 

intressantare mat än endast morötter, dels att veganen tror sig äta något som kan ses som 

en idealbild av hälsosam mat men egentligen äter motsatsen av det, dvs ”ohälsosam” 

mat som mest består av sötsaker. Bilden motsäger den vanliga (miss)uppfattningen att 

veganism utgör tråkig ”kaninmat”, men den kan också läsas som ett motstånd mot vad 

som borde ätas, dvs främst grönsaker. Med andra ord utgör memet även ett motstånd 

mot hälsohets.  

 

5.1 Vihisen som referens 

Vihisens popularitet i gruppen märks inte bara genom att pirogen diskuteras, 

kommenteras och dokumenteras på tallriken, pirogen får därtill ofta fungera som en 

slags referens för hela gruppen och dess matvanor. Detta märks framför allt i inläggen 

där medlemmarna använder bilder, mem eller andra populärkulturella medel för att göra 

inlägg, kommentera eller på annat sätt interagera i gruppen. Ett nästan garanterat sätt att 

få positiv uppmärksamhet i gruppen är att göra ett inlägg som hänvisar till vihisen.  
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Ett exempel på vihisens visuella användning i gruppen är memet att digitalt klistra in en 

eller flera piroger i sammanhang där den ursprungligen inte hör hemma: ett klassiskt 

konstverk, en filmaffisch eller ett historiskt ögonblick. Dessa bilder används bland annat 

som diskussionsunderlag eller -bidrag och som pärmbilder för gruppen. Nedan följer 

några exempel. 

”Vihiksestä taistelevat metsot” (ung. tjädertuppar strider om en vihis) (IF 2019/003:034). 

"Vihtoollinen"(ung. nattvard med vihis) (IF 2019/003:033). 
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I dessa bilder ersätter pirogen något i den ursprungliga bilden, såsom huvudaktrisens 

ansikte i affischen för filmen V for Vendetta och tvålen i affischen för filmen Fight Club, 

eller blir ett tillägg till bilden som i de klassiska målningarna Nattvarden av Leonardo 

Da Vinci och Stridande tjädertuppar av Ferdinand von Wright. I dessa bilder tillskrivs 

pirogen en central roll, antingen genom placeringen i bilden eller genom antydan att 

pirogen är något man bokstavligen måste slåss för – kanske för att den är så värdefull, 

eller för att den är svårt att få tag på. I Nattvarden, målningen som föreställer Jesu sista 

måltid med sina lärljungar, blir effekten komisk i sitt överflöd av piroger som har 

klistrats in på det långa bordet. Bordet är så fullt av piroger att några har fallit ner på 

golvet och Jesus som sitter i mitten av bordet är knappt synlig bakom högen av piroger. 

Lärljungarnas uttrycksfulla ansikten och gestikulerande kroppar har fått en ny kontext: 

nu pratar de ivrigt om pirogen.  

 

Filmaffischer där en vegansk grönsakspirog digitalt klistrats in. Till vänster "V for Vihis" och till höger "Vihis Club" 

(IF 2019/003:036). 
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Bilderna kan ses som parodier på de ursprungliga verken och visar på den kreativitet och 

lekfullhet som finns i gruppen. De utgör en ”munter galenskap”, något som Bachtin ser 

som ett uttryck för den folkliga grotesken (Bachtin 1986: 48).  Det groteska kan öppna 

upp för nya perspektiv och de modifierade konstverken erbjuder oss nya sätt att se på 

dem. Om klassiska konstverk eller välkända filmer var allmän egendom, på vilka sätt 

kunde de då utvecklas och varieras? På vilka sätt kan dessa seriösa konstuttryck 

förvridas och lekas med? Samtidigt placerar dessa omgjorda versioner ursprungsverket i 

en modern kontext: det är inte bara skräpmatsveganerna som slåss om grönsakspirogerna 

i kyldisken, det gör även tjädertupparna och karaktärerna i filmen Fight Club.  

 

Ett liknande mem får gruppen ta del av i mars 2016. Trådstartaren lägger upp en bild 

som uppmanar gruppmedlemmarna att ersätta ord i filmtitlar med ”vihis”, det vill säga 

låta grönsakspirogen bli en del av filmen för en komisk effekt. Tråden är mycket populär 

och kommentarsfältet fylls snabbt upp av kommentarer: på ungefär en timme har över 

1000 kommentarer skrivits på inlägget. Bland förslagen till de nya vihisinspirerade 

filmtitlarna finns bland annat följande: A Vihistory of Violence, 50 Shades of Vihis, 

Vihisspotting, Gone With the Vihis, och V for Vihis (IF 2019/003:036). Detta ser jag som 

ett tydligt exempel på lek som pågår i gruppen. Leken sker inom bestämda ramar, det 

vill säga Facebookgruppen, är frivillig och reglerna bestäms i trådstarten (Huizinga 

1945: 38). Med tanke på de närmare 1200 kommentarer som inlägget genererar kan 

leken antas vara underhållande för medlemmarna. Parodier liksom dessa två exempel 

ovan kan också ses som ett sätt att avväpna och förminska de ursprungliga källorna 

(Stam 1989: 101). 

 

Det mesta av lekandet tar sig i uttryck inom gruppens ramar, men pirogens uppskattning 

tar sig också i uttryck i världen utanför gruppens gränser: en gruppmedlem tillverkar en 

börs av omslagsförpackningen av en vihis, vilket fick mycket positiv feedback i gruppen 

(IF 2019/003:009). Grönsakspirogen blir även föremål för sånger: en punkinspirerad 

”vihistribut” (IF 2019/003:040), och en snapsvisa som sjöngs på en akademisk sitsfest 

där Skräpmatsveganerna var temat (IF 2019/003:029). Dessa uttryck sker utanför 

gruppen men återinförs i gruppen av skaparna när de berättar om dem i gruppen.  
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5.2 Vihisdyrkan – att göra vihisen till ett hyllat objekt  

Vihisen får ofta fungera som en slags referens för hela gruppen och dess matvanor. Detta 

beteende där pirogen hyllas kunde beskrivas närmast som en dyrkan av vihisen. Detta 

kan beskrivas som en lekfullhet som är medvetet överdriven och dragen till sin spets. 

Det karnevalistiska är överflödigt och gränslöst, en lekfullhet som utmanar etablerade 

gränser (Ehn & Löfgren 2001: 40). 

 

Sättet på vilket vihisen omtalas och hyllas kan ses ha religiösa konnotationer: vihisen 

görs till ett objekt som hyllas och dyrkas av anhängarna till Skräpmatsveganism. I vissa 

fall blir dyrkan nästan bokstavlig då gruppmedlemmarna använder ord och terminologi 

som har tydlig religiös koppling:  

 

(…) när vetskapen om Vihisens underverk nådde mina öron medan jag var på Irland 

kunde jag inte vänta på att få åka hem. Mina bekanta lade hela tiden upp Vihisbilder och 

fullkomligt dyrkade den här pirogen! Det bästa var då när jag var tillbaka hemma i 

Finland och efter en lång väntan äntligen fick smaka!7  

 

Vihisen omtalas i termer av underverk eller mirakel (fi. ihme), en parallell till antingen 

en mänsklig eller en gudomlig bedrift. Upplyftandet av pirogen framhävs även genom 

versalisering av pirogens namn, Vihis. Pirogens själva existens är enligt gruppen en 

bedrift och den är i sig värd att dyrkas, något som vissa redan gör. I ett inlägg som 

berättar om pirogens ursprung föreslås det till och med att gruppen kunde göra en resa 

till företaget HoviRuokas fabrik i Kouvola där grönsakspirogen tillverkas. Detta beskrivs 

som att vallfärda till pirogens födelseplats, komplett med offergåvor och så kallade 

apostlahästar:  

 

En bussresa [till fabriken]? :D ”Skräpmatsveganernas vårutflykt”. Bekantningsbesök 

och smakprov. 

Pilgrimsfärd till pirogfabriken? 

Jaa! Ta med offergåvor! Alla vandrar till fots till Kouvola, inga bussar här inte.8 

                                                 
7 "(…) kun tieto Vihiksen ihmeestä kantautui korviini Irlannissa ollessa, niin en ollut malttaa 

kotiinpaluuta. Tutut vaan postaili Vihiskuvia ja palvoi tämän piirakan maasta taivaisiin!! Parasta oli sitten 

takaisin kotosuomessa kun pitkä odotuksen jälkeen pääsin viimein maistamaan! :)" (IF 2019/003:017). 
8 "Joku bussiretki tonne [tehtaalle]? :D "sikavegaaneiden kevätretki". Tutustumiskäynti ja maistiaisia." 

"Pyhiinvaellusmatka piirakkatehtaalle?" 
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Många gruppmedlemmar är alltså vid det här laget hängivna följare av 

skräpmatsveganismen, men existensen av den här typen av veganism är för 

medlemmarna så värdefullt och upplyftande att de vill att även andra görs medvetna om 

det. Vihisens underverk, det vill säga existensen av ett veganskt, flottigt 

färdigmatsalternativ är något som kan och ska spridas till andra, något som gruppen 

Sipsikaljavegaanit enligt medlemmarna själva utmärkt lämpat sig för: ”(...) den här 

gruppen har spridit veganismens glädjebudskap på ett jättepositivt sätt och fått många att 

tänka om sina matvanor (...)”9. Detta konstaterande av veganismens spridning och den 

förändring som Skräpmatsveganerna fört med sig kan även ses som ett uttryck för den 

utopiska, alternativa värld som det karnevalistiska ger glimtar av (Bachtin 1986: 57). 

Detta kommer jag diskutera vidare i kapitel 8.  

 

Medlemmarna drar ytterligare paralleller till religion genom att hänvisa till 

kunskapsspridningen som att ”sprida veganismens glädjebudskap”. I en kristen kontext 

är glädjebudskap ett annat ord för evangelium; med andra ord kan gruppen nästan sägas 

utöva en form av mission när den undervisar de oinvigda och sprider kunskap om 

veganism.  

 

De som ännu inte känner till veganismens glädjebudskap kan konverteras, alltså 

omvändas till veganer, vilket diskuteras vidare i slutet av detta kapitel. Konvertering kan 

göras till exempel med hjälp av lockande veganprodukter:  

 

Alltså [vi skapar en ny grupp] inte preliminärt som vegangrupp, eftersom det där 

[baljhavret] sägs vara en så bra konverteringsprodukt för köttisar. 

 

”Konverteringsprodukt”. Årets ord 2016! :D 

 

Vihisen är den bästa konverteringsprodukten.10 

                                                 
"Joo! uhrilahjoja mukaan! Kukin kävelee Kouvolaan, ei mitään busseja." (IF 2019/003:035). 
9 "(…) tämä ryhmä on levittänyt vegaaniuden ilosanomaa tosi positiivisella tavalla, ja saanut monen 

harkitsemaan uudesti ruokailutottumuksiaan (…)” (IF 2019/003:002). 
10 "Siis ei [perusteta uutta ryhmää] vegaaniryhmänä lähtökohtaisesti, koska tuo [nyhtökaura] on 

sekaaneille niin hyvä käännytystuote kuulemma" 

 ""Käännytystuote". Vuoden sana 2016! :D" 
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Både baljhavret och den veganska grönsakspirogen ses av skräpmatsveganerna som ett 

bra medel att övertyga köttätare (”köttisar”) om veganmatens förträfflighet. Detta 

framkommer bland annat i diskussionen om att starta en ny Facebookgrupp för att följa 

den nya veganprodukten baljhavre på samma sätt som Sipsikaljavegaanit gjort med 

vihisen.  

 

Den veganska grönsakspirogen beskrivs också som ”syndig” (IF 2019/003:017), även 

det ett ord som lånats från en religiös kontext. I detta sammanhang syftar användningen 

av ordet på det otillåtna i att äta fet mat i ett smalhetsbesatt samhälle (jfr Nilsson 2011). 

Att äta en vihis bryter således mot rekommendationer för hälsa och kost (se t.ex. Statens 

näringsdelegation 2014). Den flottiga och kaloristinna vihisen är en lockelse, en 

förbjuden frukt som i sammanhanget av Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit inte bara 

tillåts utan även uppmuntras. Här bryter alltså gruppmedlemmarna mot vedertagna regler 

och normer och erbjuder genom sina matdiskussioner möjliga alternativ för mat och 

ätande. Detta blir ett sätt att karnevalisera de existerande matvanorna och göra motstånd 

mot dem på ett lekfullt sätt. 

 

Förutom religiösa konnotationer används även sexuella begrepp för att beskriva smaken 

och upplevelsen av att äta en vihis:  

 

Men hörni. Jag förlorade min vihisoskuld först igår. Det var trevligt! 

 

Samma här! Det var ett sånt orgastiskt fyrverkeri i min mun som jag aldrig upplevt 

förut! Och hela dagen har jag med ömhet tänkt tillbaka på gårdagens stunder.. <311  

 

Även detta kan ses som en medveten överdrift och ett lekfullt sätt att beskriva 

matupplevelsen på: att äta en friterad pirog framställs som en ytterst njutbar upplevelse 

som man inte varit med om förut, nästan som en milstolpe i ens liv som markerar en 

                                                 
"Vihis on paras käännytystuote" (IF 2019/003:021) 
11 "No kuulkaa. Menetin vihisneitsyyteni vasta eilen. Oli kivaa!" 

"Sama! Suussa oli sellainen orgastinen ilotulitus, ettei toista ole koettu! Ja koko päivän olen lämmöllä 

muistellut eilisiä hetkiä.. <3" (IF 2019/003:017) 
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övergång från ett före till ett efter. Gruppmedlemmarna drar likheter till en liknande typ 

av stor och betydande händelse även genom att beskriva pirogens tillverkning i fabriken 

i termer av en födsel: 

 

De är så gulliga när de trillar ner på bandet! Gulligull  

 

Jag tänkte samma sak, små vihisarna ser dagsljuset för första gången.. 

 

(...) Där föds vihisarna!!12 

 

Födseln är dock inte något smärtsamt eller blodigt så som en mänsklig födsel kan vara, 

utan de ”små vihisarna” ses snarare som något väldigt gulligt såsom hundvalpar eller 

andra nyfödda djur. Detta sätt att prata om vihisen upplyfter produkten från något som 

annars nedvärderas och ses ner på (fabrikat, fet och friterad mat) till något som hyllas 

och uppskattas (Bachtin 1986). Detta kan ses som ett yttryck för karnevalism som 

vänder uppochner på vedertagna normer och kategorier eller att medvetet överdriva 

pirogens värde och smak. Även kroppen och olika aspekter av det kroppsliga är ständigt 

närvarande vilket har aspekter av det groteska (Bachtin 1986: 38).  

 

5.3 Vara kritisk till vihisen  

Trots att grönsakspirogen är ytterst omtyckt och populär i gruppen är alla 

gruppmedlemmar inte lika tagna av den överdrivna uppmärksamheten pirogen får. 

Denna brist på entusiasm kan ses som en motpunkt till den överdrift och lekfullhet som 

vanligen pågår i gruppen, ett allvar bland leken eller en önskan om rimlighet (Huizinga 

1945). De flesta röster i gruppen är ense om att pirogen är bra, men vissa är kritiska. De 

kritiska gruppmedlemmarna verkar inte vara medvetna om att den lekfullhet som präglar 

gruppen och att den överdrift som medlemmarna ägnar sig åt är medveten och avsiktlig. 

Med andra ord är de inte införstådda i att gruppen är en lekfull och karnevalistisk plats 

(jfr Bachtin 1986: 17) och följer därmed heller inte de oskrivna lekreglerna som övriga 

gruppmedlemmar förhåller sig till (jfr Huizinga 1945). Denna kritik tar sig i uttryck på 

                                                 
12 ”Niin söpösti ne pompsahtelee tohon hihnalle! Tui tui” 

”Ajattelin samaa, pikku vihikset näkevät päivänvalon eka kertaa..” 

”(...) Siellä ne vihikset syntyy!!” (IF 2019/003:035) 
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olika sätt. Vissa gruppmedlemmar är kritiska till hur pirogen smakar, särskilt efter allt 

det positiva de hört om den: 

 

En totalt överhajpad produkt. Köpte såna igår. Verkligen en besvikelse med tanke på hur 

man följt det här hyllandet. En usel pirog.13 

 

 Den e skit, fast den sku stekas i smör. 

 

 Jag köpte en vihis igår. Smakade. Tyckte inte om den. Sorry.14 

 

En gruppmedlem som i insamlingsögonblicket lämnat gruppen skriver en kritisk 

kommentar under en bild av en person som njuter av en vihis: ”Kall, varm, uppiffad. 

Oavsett; ett rätt så uselt fabrikat.” Hen är medveten om att hen går emot konsensus i 

gruppen eftersom hen direkt tillägger ”Jag sysslar även med hädelse.”15, vilket syftar på 

den hyllade position som vihisen fått i gruppen – att ifrågasätta denna status jämförs 

med hädelse. Detta går jag närmare in på senare i detta kapitel.  

 

En annan kritisk punkt i gruppen är pirogernas pris: 

 

Bongade vihisar i butiken nyss men lämnade dem i hyllan, upprörd. De är enskilt 

förpackade och kostar 0,99e/st. Är de verkligen så där hutlöst dyra överallt och nån 

väljer att betala för det?16 

 

Pirogen kritiseras för sitt pris, särskilt i jämförelse med köttversionen som endast är en 

bråkdel av priset och säljs i större förpackningar. Priset försvaras dock av andra 

medlemmar med att det är frågan om en ny produkt som utvecklats mer eller mindre från 

grunden av företaget och som dessutom både tillverkas och säljs i liten skala (IF 

2019/003:011). Priset verkar dela åsikterna i gruppen: vissa anser det vara hutlöst medan 

andra menar att det är ett kap.  

                                                 
13 ”Täysin ylihypetetty tuote. Eilen ostin noita. Todellakin pettymys siihen nähden, kun tätä hehkutusta on 

seurannut. Surkea piirakka.” (IF 2019/003:011) 
14”Pazkaa, vaikka voissa paistais” 

”Ostin eilen vihiksen. Maistoin. En tykännyt. Sori” (IF 2019/003:039) 
15 ”Kylmänä, lämpimänä, tuunattuna. Yhtä kaikki; melkoisen surkea eines. (…) Harrastan myös 

Jumalanpilkkaa.” (IF 2019/003:039) 
16 Äsken bongasin kaupasta vihiksiä, mutta järkyttyneenä jätin hyllyyn. Yksittäispakattuja ja 0,99e/kpl. 

Onko noi oikeesti noin poskettoman hintaisia kaikkialla ja joku vielä maksaa? (IF 2019/003:011) 
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Vissa ställer sig även kritiskt till den så kallade hajpen. Enligt dessa kritiker anses denna 

entusiastiska överdrivenhet vara närmast fanatisk:  

 

(...) den här gruppens enfaldighet och fanatism då det kommer till vihisar börjar räcka 

för mej så småningom. Jag förslog redan att gruppen skulle byta namn till 

Vihisdyrkarna.17  

 

Att kalla hajpen ”fanatisk” drar ytterligare paralleller till den religiösa terminologi som 

diskuterades i föregående del. Många gruppmedlemmar framstår som stolta 

vihisdyrkare, men ”vihisdyrkare” används här även i negativ bemärkelse för att antyda 

en onyanserad hängivelse som för vissa gruppmedlemmar är oförståelig. Liksom med 

gruppnamnet verkar gruppmedlemmarna ha tagit till sig en benämning som använts 

negativt. Detta kan dels ses som ett uttryck för parodi och medveten överdrift och 

därmed ett uttryck av motstånd (Stam 1989: 173). Dels kan det även ses som ett uttryck 

för ett allvar mitt i leken, där vissa gruppmedlemmar inte insett eller tagit till sig den 

hängivelse som den karnevalistiska lekfullheten i gruppen förutsätter: 

 

Alltså… E jag den enda som tycker dedär vihistramsandet (ren för länge sen) har gått 

överbord? Jag inväntar en shitstorm nu.18 

  

Kommentaren ifrågasätter hajpen kring pirogen genom att beskriva beteendet som 

överdrivet trams och påpeka att det hela gått för långt för länge sedan. Hen är alltså 

medveten om den pågående överdriften, men ser inte orsaken till det. Skribenten 

uttrycker även att hen är medveten om att åsikten går emot konsensus i gruppen och att 

hen således förväntar sig en ”shitstorm”, alltså överväldigande negativ respons från de 

andra i gruppen. Responsen är ändå ingen shitstorm, utan de som besvarat den negativa 

kommentaren uttrycker en medvetenhet om att vihisen har blivit överdrivet stor. De ser 

hajpen ändå inte som en negativ sak utan påpekar att det hör till: 

 

                                                 
17 ”(…) tän ryhmän vatipäisyys ja fanaattisuus tässä vihisasiassa alkaa olla ihan tarpeeksi mulle 

pikkuhiljaa. Ehdotin jo nimen muuttamista Vihiksenpalvojiksi.” (IF 2019/003:011) 
18 ”Siis…. Oonko mä ainut kenen mielestä toi vihis pelleily on menny (jo kauan sitten) pahasti yli? Jään 

myös odottamaan paskamyrskyä.” (IF 2019/003:009) 
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Grejen med modeflugor är att de är tillfälliga. Det här är ändå rimligt, vi har saknat 

vegeskräpmat! 

 

Som jag ser det är vihisen egentligen redan ett mem. 

 

Precis så! Själv anser jag inte vihisar vara så mycket mat som att det är frågan om ett 

fenomen. Såklart det har gått för långt, det är ju därför det är kul.19 

 

I svaren till den kritiska kommentaren framkommer att många vihisentusiaster är högst 

medvetna om att ivern över pirogen är överdriven: överdriften är inte bara en 

självklarhet utan även poängen med det hela, något som gör det underhållande och 

roligt. Dessa entusiaster menar att ivern är förståelig med tanke på bristen av och längtan 

efter färdiga veganprodukter: vihisen är mer än bara mat, vihisen är ett fenomen, och 

därav hör det till att överdriva. Detta ser jag som ett uttryck för den lekfullhet som 

genomsyrar gruppen och dess beteende – det är en form av lek som pågår i gruppen (jfr 

Huizinga 1945). Enligt de outtalade reglerna av ”vihisleken” ska pirogen dyrkas och 

hyllas och överdriften kan med fördel dras till sin spets. Detta ser jag som ett exempel 

för den karnevalistiska andan som genomsyrar gruppen och dess beteende. 

Gruppmedlemmarna tar sig rätten att ”fabulera och uppfinna” (Bachtin 1986: 44) fritt 

och ger uttryck för karnevalistisk överdrift och en folklig, kreativ galenskap. 

 

Denna medvetenhet kan jämföras med att leka en lek och att förhålla sig till reglerna (jfr 

Huizinga 1945): de outtalade reglerna för ”vihisleken” säger att vihisen ska dyrkas och 

hajpas så mycket det bara går, gärna med löjlig och extrem överdrift. Detta är något de 

flesta i gruppen blir medvetna om genom att följa med gruppens händelser. De som 

däremot inte insett att det är en sorts lek som pågår i gruppen förstår heller inte lekens 

regler utan betraktar det som sker med ett oförstående allvar – som om de befinner sig i 

utanför den uppochnervända karnevalistiska världen. Här, i konflikten mellan att vara 

delaktig i och att ifrågasätta det karnevalistiska synliggörs det karnevalistiska explicit i 

och med att det karnevalistiska till sin natur är överdriven och lekfull (Bachtin 1986). 

                                                 
19 ”Villitysten idea on että ne menee aina yli. Tässä ihan aiheesta, vegemättöä on kaivattu!”  

”Mun nähdäkseni vihis on oikeastaan jo meemi.” 

”Juurikin! Itse en edes pidä vihiksiä erityisemmin ruokana, mutta kyseessähän on ilmiö. Tottakai vihistely 

on mennyt ihan överiksi, siksi se on hauskaa.” (IF 2019/003:009) 
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Även de som ger diplomatiska svar på kritiken bryter karnevalismen i och med att de 

frångår det lekfulla och ger seriösa svar till kritikerna. Som kontrast till de överdrivande 

vihisdyrkarna skapar de allvarsamma gruppmedlemmarna en motpol av rimlighet. 

 

5.4 ”Hädelse!” När vihisen dyrkas på fel sätt  

Tack vare grönsakspirogens särskilda ställning som första egentliga veganfabrikat i 

Finland har skräpmatsveganerna tagit produkten till sig och gjort den till sin egen. Den 

veganska grönsakspirogen är ett helfabrikat med högt salt- och fettinnehåll, ett 

typexempel på vad som idag anses vara ohälsosam mat och som enligt 

näringsrekommendationer inte bör ätas särskilt ofta (se t.ex. Statens näringsdelegation 

2014). Vihisen uppfattas av många skräpmatsveganer som ”deras” produkt som ska 

förtäras på ett visst sätt, det vill säga så som de själva skulle äta den. Medlemmarnas 

föredragna sätt att äta pirogen tar sig i uttryck bland annat genom de inlägg som får 

mycket uppmärksamhet.  

 

Från inläggen i gruppen är det tydligt att det enligt många är mot pirogens ”natur” att 

den äts med tillsatt fyllning som anses för hälsosam, såsom exempelvis salladsblad. 

Detta uttrycks bland annat genom att markera inlägg som innehåller sallad eller annat 

grönt med #sorryfördetgröna20, som en skämtsam ursäkt för att maten innehåller något 

som, enligt gruppens medlemmar, anses (för) hälsosamt för att passa in i gruppen. Detta 

parodierar och vänder uppochner på rekommenderade näringsintag och kostvanor där 

grönsaker, sallad och andra färska och kalorifattiga matvaror anses vara en önskvärd del 

av kosten och kan på så vis sägas göra motstånd mot dem (Stam 1989: 101, Statens 

näringsdelegation 2014). Medan fett, salt, och kolhydrater vanligen rekommenderas 

uppta en mindre del av kosten, är detta Skräpmatsveganernas föredragna mat och den 

mat som får mest uppmärksamhet i gruppen. Gruppen visar också exempel på en extrem 

överdrift av detta där det gröna censureras eller rentav demoniseras.  

 

                                                 
20 ”#sorivihreest” (IF 2019/003:001) 
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I januari 2016 publicerade Helsingin Sanomat i sin veckobilaga en artikel om de 

veganska grönsakspirogerna (Väkevä 2016a). En gruppmedlem lägger upp ett foto av 

tidningsartikeln som fått plats på bilagans första sida med en helsidesbild. Bilden som 

använts som illustration till artikeln föreställer en grönsakspirog där två hela morötter 

och lite salladsblad sticker fram mellan två piroghalvor. Brödtexten i nedre delen av 

sidan berättar om veganutmaningen, där allätare utmanas att äta veganskt under en 

månad. Tidningens val av illustrationsbild väcker många känslor i gruppen: 

 

Men hjälp. Morötter. Morötter?! De kunde ju ha plockat en bild ur den här gruppen 

istället. 

  

VAD är det här för hädelse! Bort med djurfodret! 21 

 

Många gruppmedlemmar reagerar på att pirogen kombinerats med hela, råa morötter, 

vilket inte bara anses vara fel sätt att framställa produkten på – det är rent ut sagt 

hädelse, som bryter mot de oskrivna reglerna om hur en vegansk grönsakspirog bör ätas. 

Gruppen uppmanar till att karnevalisera, alltså överdriva och vända uppochner på 

näringsrekommendationer (Bachtin 1986), vilket tidningens illustrationsbild inte gör, 

utan snarare förstärker kopplingen mellan vegansk mat och hälsosamma grönsaker. Att 

göra detta förstärker även icke-veganers fördomar om veganism: de råa morötterna är 

inte ett trovärdigt tillägg i pirogen, de är för hälsosamma och inte i enlighet med 

pirogens ”natur” som ett helfabrikat med högt fett- och saltinnehåll. Att fylla den 

veganska grönsakspirogen med morötter och sallad är alltså att inte följa de outtalade 

reglerna för vihisleken som säger att pirogens helst bör vara så överdriven som möjligt. 

Helsingin Sanomat är en stor tidning med bred läsarkrets och hur vihisen uppfattas av 

läsare och allätare är enligt gruppmedlemmarna relevant, eftersom artikeln som bilden 

illustrerar uttryckligen handlar om att informera om och marknadsföra veganism.  

 

Nu när jag tänker närmare på saken så är det svårt att gå för långt med en vihis. Men råa 

morötter är nog lite för mycket. Kunde de inte ens ha slängt ihop rivna morötter med lite 

majonnäs om de nu ska marknadsföra veganism med kaninmat 

 

                                                 
21 "Voi apua. porkkanoita. porkkanoita?! olisivat nyt napanneet kuvan vaikka tästä ryhmästä."  

"MITÄ rienausta! Rehut veke!" (IF 2019/003:008) 
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De där morötterna i pirogen väcker nog intresset även hos den tuffaste köttätaren. 22 

 

I och med att illustrationsbilden kopplar veganism till morötter och andra vanliga 

stereotyper kring vegansk mat, menar kommentarerna att artikeln gör veganerna en 

björntjänst genom att avskräcka allätare från veganism. Genom att fortsätta koppla 

veganism till råa grönsaker blir det svårare för gruppens medlemmar att bryta upp denna 

koppling. Liksom en gruppmedlem skriver i citatet ovan ”är det svårt att gå för långt 

med en vihis” men nu har det hänt. Enligt de oskrivna reglerna för vihisleken finns det 

nästan inga gränser för hur långt en överdrift kan gå, men detta har tagit överdriften åt 

fel håll och alltså brutit mot de oskrivna reglerna om att göra ett flottigt fabrikat ännu 

fetare. Att koppla pirogen till något hälsosamt är inte att driva med normerna om hälsa 

och kost, utan att följa dem: således är det inte i enlighet med gruppens oskrivna regler 

kring hur man bör förhålla sig till maten och karnevalisera den genom att bryta mot 

vedertagna regler om hälsa och hälsosam mat (jfr Bachtin 1986, Huizinga 1945). 

Situationen som uppstår liknar en avbruten lek där illusionen har brutits: den 

karnevalistiska leken har avbrutits av verklighetens allvar (jfr Huizinga 1945). Helsingin 

Sanomat har deltagit i vihisleken men gjort det på fel sätt – de har frångått lekens regler, 

de har lekt på fel sätt och därmed är lekens illusion bruten och lekens deltagare 

upprörda.  

 

Diskussionen rymmer många mer eller mindre uppriktigt upprörda kommentarer tills en 

gruppmedlem påpekar att det troligen inte är frågan om ett serveringsförslag utan om att 

imitera den traditionella köttpirogen och avsiktligt dra kopplingar till den, samtidigt som 

morötterna får representera att det är inte är frågan en köttprodukt utan om växtbaserad 

mat. 

 

Jag vet inget om visuell marknadsföring eller liknande, men morötterna på bilden ska 

helt klart imitera korvar (formen, storleken, placeringen i vihisen), och signalera att det 

                                                 
22 "Nyt kun tarkemmin miettii, niin vaikea vihistä millään överiydellä edes pilata. Vaan kyllä raa'at 

porkkanat on pikkasen liikaa. Eiks ne vois edes raastaa majoneesin kylkeen, jos pitää vegeilyä 

pupunruualla mainostaa"  

"Nuo porkkanat tuolla välissä saa viimeisenkin karskin lihansyöjän innostumaan." (IF 2019/003:008) 
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är frågan om vegetarisk mat, och alltså inte föreställa ett serveringsförslag :D Jag tycker 

bilden är lyckad.23 

 

Kommentarerna visar att vihisen är en produkt som av medlemmarna ses som 

tillhörande gruppen och som har ett specifikt användningsändamål. Gruppmedlemmarna 

är till stor del överens om hur den veganska grönsakspirogen bör presenteras för att vara 

trovärdig och överdriven enligt lekens regler. Att inkludera ”hälsosamma” aspekter i 

pirogen är inte att följa reglerna, eftersom det inte är normbrytande eller 

karnevaliserande utan snarare upprätthåller normer om hälsa samt förstärker kopplingen 

mellan veganism och hälsa. Denna diskussion kan även läsas som en balansgång mellan 

det utopiska tänkandet i gruppen och verkligheten utanför den, där gruppmedlemmarna 

är tvungna att anpassa sig till rådande samhälleliga normer och tankesätt samtidigt som 

de uttrycker motstånd mot det (Stam 1989: 131). 

 

  

                                                 
23 "En tiedä mitään visuaalisesta mainonnasta tms, mutta kuvan porkkanoiden tarkoituksena on selkeesti 

imitoida nakkeja (muoto, koko, asettelu vihiksen välissä), ja viestittää että kyseessä on kasvisruoka, eikä 

siis esittää mitään tarjoiluehdotusta. :D Mielestäni onnistunut kuva." (IF 2019/003:008) 
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6 ÄTBART OCH OÄTBART 

 

I detta analyskapitel går jag vidare in på temaområdet ätbart och oätbart.  I 

förlängningen av det ätbara och oätbara tangerar jag även sådant som anses hälsosamt 

eller ohälsosamt, liksom motion eller bristen av det. Jag undersöker även hur både 

veganer och icke-veganer konstruerar mat som ätbar eller oätbar.  

 

I boken Consuming the Body skriver den finska sociologen Pasi Falk att våra smak- och 

matpreferenser inte endast beror på objektiv information om näringsvärden eller vår 

fysiska reaktion till maten. Vårt ätande påverkas även av representationer av vad som är 

ätbart och oätbart. Vad dessa kategorier omfattar, alltså vad som anses ätbart eller 

oätbart är kulturellt och historiskt bundet. Även matens tillagningssätt kan påverka 

huruvida maten kategoriseras som ätbar eller oätbar (Falk 1994: 68–75). Vad som är 

naturligt ätbart är inte nödvändigtvis kulturellt ätbart och tvärtom, skriver Falk: insekter 

är näringsrika men anses på många håll i världen inte vara ätbara, medan andra skadliga 

eller giftiga substanser såsom tobak aktivt konsumeras. Kategoriernas innehåll är heller 

inte statiska utan kan ändras eller bytas ut över tid (Falk 1994: 69–70). Falk påpekar 

även att dikotomin ätbart/oätbart är gruppspecifik – vad som är ätbart för en grupp kan 

vara oätbart för en annan och tvärtom (Falk 1994: 74). Kategoriernas innehåll varierar 

alltså inte bara mellan olika tidsperioder och områden utan även mellan olika grupper.  

 

En vegansk kost innebär att äta animaliefri mat, det vill säga att inte äta bland annat kött, 

ägg eller mjölkprodukter. Med andra ord är kosten växtbaserad, men hur definieras 

detta? I gruppens diskussioner framkommer att det hos allätare förekommer väldigt olika 

åsikter om vad definitionen på ”kött” eller ”vegetariskt” är. Detta förekommer särskilt 

utomlands eller hos äldre släktingar, det vill säga hos dem med annan (mat)kulturell 

bakgrund eller hos dem som tillhör en annan generation. Benämningen ”kött” avser hos 

veganer och vegetarianer vanligen alla former eller typer av djurdelar, medan ”kött” för 

andra kan avse endast en viss typ av kött, så som rött kött eller biff, medan andra 

djurarter som fisk och fågel eller djurdelar i annan form, så som malet kött inte ingår i 

definitionen (IF 2019/003:003). Här konstrueras alltså innehållet i kategorin kött på 
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olika sätt hos olika grupper (Falk 1994: 74). Innebörden av begreppet ”kött” avgränsas 

hos vissa icke-veganer till en specifik typ av föda tillverkat från djur medan begreppet 

hos veganer avser alla former av djurdelar. I materialet framgår att detta leder till 

kommunikationsmissar och frustration i situationer där det är någon annan än veganen 

som tillreder maten, som på restauranger eller på släktmiddagar.  

 

I gruppen ventileras dessa frustrationer bland annat i en tråd som inleds med en 

seriestripp. I diskussionerna lyfter gruppmedlemmarna fram anekdoter om vilka 

situationer och definitioner de själva stött på (IF 2019/003:003, IF 2019/003:032). 

Trådstartaren lägger upp en bild av Jussi Tuomolas seriestripp Viivi och Wagner, en 

serie om livet i ett parförhållande mellan en kvinna och en gris. I seriestrippen är 

Wagner i butiken för att köpa middagsmat. I första rutan står Wagner och funderar över 

kycklingfabrikat vid kyldisken. ”Viivi äter inte kött”, tänker han i nästa ruta. ”Kan hon 

äta det här? Kanske kyckling inte är kött…” I den tredje och sista rutan sitter Viivi och 

Wagner vid bordet med tallrikarna mellan sig. ”Du lär dig aldrig”, säger Viivi och stirrar 

in i tallriken, varpå Wagner svarar ”Kan du inte låtsas att det är toffe eller nåt” (IF 

2019/003:003). Serien sammanfattar ett beteende som enligt de instämmande rösterna i 

kommentarsfältet verkar vara vanligt när det kommer till att äta gemensam mat med 

allätare: svårigheten med att förmedla den egna kosten till den som lagar maten, särskilt 

innebörden av ”inget kött”. Detta kan ses alltså som ett exempel på hur begreppet ”kött”, 

och därmed kategorin ätbart, varierar till sitt innehåll mellan olika grupper (Falk 1994: 

74). 

 

I materialet framkommer att vanliga missuppfattningar som uppstår mellan veganer och 

icke-veganer är att ”kött” inte avser alla former av djur utan endast avser rött kött och att 

den som inte äter ”kött” ändå äter andra former av djur, så som malet kött, korv, fisk, 

kyckling eller kalkon. Detta exemplifieras i följande diskussion i gruppen: 

 

När jag en gång i tiden slutade äta kött hade mommo frågat föräldrarna om jag skulle äta 

makaronilåda som hon lagar. För den innehåller ju inte kött, fast den är gjord på malet 

kött. Såna små generationsskillnader.  
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Jag har också en erfarenhet från de första tiderna av att äta vegetariskt då jag besökte 

mommo typ första gången efter mitt beslut. Allt var okej, mamma hade ringt i förväg 

och informerat och mommo hade gjort små pajer bara för mig, när de andra hade pajer 

med skinka i. Det kom fram att den ”vegepaj” som mommo gjort skilt för mig innehöll 

kalkon, och när jag sen sa typ att ööh, fåglar är kött, så uppstod lite förvirring, att oj du 

är så noga, du äter inte fisk heller, så hemskt… 24 

 

Gruppmedlemmarna beskriver i dessa diskussioner hur gemensamma måltider med äldre 

generationer leder till konflikter vid matbordet: den yngre generationen kommunicerar 

vad som är ätbart för dem, medan den äldre generationen verkar ha svårigheter att 

uppfatta att kategorin ätbart för den yngre generationen avviker från deras egen. Citaten 

kan ses som exempel av hur kategorier av ätbart och oätbart skiljer sig mellan olika 

grupper (Falk 1994: 74): för den äldre generationen är kategorin ätbar mycket bredare 

än för den yngre generationen, samtidigt som begreppet ”kött” har en långt snävare 

betydelse. 

 

6.1 Grotesk mat  

Gruppmedlemmarna leker ofta med föreställningar och attityder kring mat på ett 

teoretiskt eller verbalt plan, men lekandet sker även rent konkret med den mat som 

lagas, äts, eller läggs upp på tallriken. Ett exempel på detta hittas i inlägg där flera 

veganska fabrikat kombinerats till en enda måltid eller portion, som när alla HoviRuokas 

veganska produkter kombineras i en och samma ”burgare”. Det hela börjar med ett 

bildinlägg där den veganska grönsakspirogen i flera lager fyllts med sojakorvar, 

veganost, sås och HoviRuokas nya, veganska grönsaksbiffar (IF 2019/003:007). 

Trådstartaren konstaterar att om att hen ännu haft HoviRuokas karelska piroger som 

                                                 
24”Kun aikoinaan lopetin lihansyönnin niin mummo oli kyselly porukoilta, että jos hän tekis 

makaronilaatikkoa ni syönkö sitä. Kun eihän se oo lihaa, vaikka siinä jauhelihaa onkin. Näitä 

sukupolvieroja” 

”Mullakin on kokemus kasvissyönnin alkuaikoihin, jolloin kävin ehkä ekaa kertaa päätökseni jälkeen 

mummolassa. Kaikki oli ookoo, äiti oli soittanut vähän etukäteen ja infonnut ja mummu olikin tehnyt 

mulle erikseen pieniä piirakoita, kun muilla oli semmoisia kinkkuversioita. Kuitenkin se mulle erikseen 

tehty ”kasvisversio” sisälsi kalkkunaa, ja sitten kun olin vähän että ööh, linnut on lihaa, niin sittenpä tuli 

hetken hämmästely, että ai sinä ihan niin paljon, etkö kalaakaan, ai kauhea…” (IF 2019/003:003) 
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fyllning i vihisen hade det varit möjligt att göra en burgare bestående av alla 

HoviRuokas veganska produkter, och således skapa sig en ”HoviBurgare”. En av 

gruppmedlemmarna tar fasta på detta uttalande och lägger några dagar senare upp ett 

eget bildinlägg med alla HoviRuokas veganska produkter: en burgare bestående av den 

veganska grönsakspirogen, den nya grönsaksbiffen och de karelska pirogerna, med 

tillägg av vegansk ost och vitlökssås (IF 2019/003:006). Dessa skapelser väcker både 

oro och skratt bland gruppmedlemmarna: 

 

Som en som varit med i gruppen endast ett par dagar kan jag inte säga annat än att ni är 

galna :D jag skrikskrattar här åt era skapelser, dom är helt fantastiska :D25 

 

Hjälp :D Inväntar redan med skräck vilka burgare ni skapar till näst när HoviRuoka blir 

Finlands nästa ledande producent av skräpmatsveganprodukter med tiotals produkter i 

sitt utbud.26  

  

Gruppmedlemmarna både uppskattar och skrattar åt denna lek med maten, samtidigt 

som det finns en bävan inför det som kan tänkas komma i framtiden. Leken kan alltså i 

det här skedet anses vara lite spännande och fascinerande, en överdrift som – enligt de 

flesta gruppmedlemmar – ännu är rolig och underhållande, men något som 

gruppmedlemmarna kanske känner att utmanar gränserna för vad som är möjligt. I och 

med att den resulterande burgaren väcker både skratt och skräck, och bedriften kallas 

galenskap, är detta är ett tydligt exempel på vad Bachtin skulle kalla en munter grotesk 

(Bachtin 1986: 48). Ibland driver dock gruppmedlemmarna leken så långt att det blir 

groteskt, fast på ett äckligt eller skrämmande sätt, även för gruppmedlemmarna själva 

och medlemmarna ifrågasätter lekens regler.  

 

Under julafton 2015 får gruppmedlemmarna läsa om ett av de mer extrema 

matexperimenten som lagts upp i gruppen: punschrullepirogen, som även den fått sin 

början av en tankelek i en annan tråd (IF 2019/003:037). Trådstartaren beskriver hur hen 

halverat en grönsakspirog och fyllt den inte bara med punschrullar utan även med 

                                                 
25 "Pari päivää sipsareissa olleena, en voi muuta sanoa kuin hullua porukkaa :D mä huutonauran täällä 

näille rakelmillenne aivan mahtavia :D" (IF 2019/003:007) 
26 "Apua :D Odotan jo pelolla tulevia burgerikehitelmiä kun HoviRuoasta tulee Suomen johtava 

sipsarituotteiden valmistaja kymmenien tuotteiden valikoimalla." (IF 2019/003:006) 
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äppelsaft, lakritssås, Mariannegodis, jordnötssmör, banan, mintchoklad och lakrits, för 

att slutligen grilla den i smörgåsgrill. Hen beskriver sedan upplevelsen av att äta 

pirogen: 

 

Med bävan och ömkan för mitt hjärta tog jag min första tugga av detta 

sötningsmedelsmonster. Detta kan vara både det bästa och det värsta jag någonsin 

skapat. Det smakar nämligen jävligt gott. De olika delarna och smakerna fungerar 

förvånansvärt bra ihop, överraskande nog. Avnjutes något avsvalnad.  

 

Feelingen i efterhand: Kom ihåg att mosa punschrullarna i förväg nästa gång. Som tur 

blir det ingen nästa gång. Jag menar: ALDRIG. MER. Kan inte rekommendera detta till 

någon. Jag har aldrig varit religiös men jag känner mig så syndig nu, tror jag håller mig 

till salt mat åtminstone resten av året. Barn, gör inte detta hemma.27  

 

Punschrullepirogen beskrivs av trådstartaren som en förvånansvärt lyckad 

smakkombination, men även som ett experiment som inte bör upprepas. Här är 

kopplingen till det groteska ännu tydligare: trådstartaren ser sin skapelse både som något 

gott och som något ont, och beskriver den som ett monster. Detta är en extrem överdrift 

av den kreativa, festliga galenskapen som finns i gruppen, som visat hur den saltiga och 

feta pirogen eventuellt kunde kombineras med en mängd olika sötsaker – om 

experimentet är lyckat kunde resultatet kanske kallas för en innovation och kunde i så 

fall beskrivas som en ögonöppnare (Bachtin 1986: 44). Trådskaparen uttrycker i dock en 

stark känsla av olust och uppmanar läsarna att undvika liknande experiment. Här verkar 

både trådskaparen och gruppmedlemmarna, skämtsamt men kanske ändå på riktigt, vara 

överens om att detta är ett extremfall som gått över gränsen: 

 

Det här var nog magstarkt på en helt ny nivå. I bow down to you. 

 

Det här var fullständigt avskyvärt. Pinsamt att se på men det går inte att låta bli. 

Respekt.  

                                                 
27 Pelosekaisin tuntein ja sydäntäni säälien otin ensihaukkauksen tästä makeutusainehirviöstä. Tämä 

saattaa olla samaan aikaan sekä kamalin että parhain luomukseni. Maistuu nimittäin aika helvetin hyvältä. 

Yhteistyö pelaa ja kaikki maut löytävät paikkansa yllättyneen keittiömestarin makunystyröissä. Nautitaan 

hieman jäähtyneenä.  

Jälkifiiliksiä: Ensi kerralla pitää muistaa litistää punssirullat etukäteen. Onneksi ei tule ensi kertaa. 

Nimittäin: EI. ENÄÄN. IKINÄ. Tätä en suosittele kenellekään. En ole koskaan ollut uskonnollinen mutta 

nyt tuntuu syntiseltä, taidan jatkaa suolaisilla mätöillä ainakin loppuvuoden. Lapset, älkää koittako tätä 

kotona. (IF 2019/003:037) 
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Jag vet inte riktigt vad jag ska känna.  

 

En underbar kombination av något vidrigt och vackert, fast mest vidrigt. Det här är 

orsaken till att jag gick med i den här gruppen.  

 

Om det nu pågick nån form av tävling för att pimpa upp pirogen så är jag rädd för att 

den här skulle vinna. DET FINNS EN GRÄNS, OCH NU HAR DEN ÖVERSKRIDITS, 

FÖR FAN. Jag vet inte om jag borde skratta eller gråta, så jag gör både och. 28 

 

I kommentarerna till inlägget uttrycker medlemmarna såväl positiva, negativa som 

förvirrade känslor inför det experiment som presenterats. Experimentet med 

punschrullepirogen beskrivs som avskyvärd, vidrig och pinsam, men samtidigt som 

vacker och respektingivande. Slutresultatet är både komiskt och tragiskt, och verkar 

balansera på gränsen mellan ätbart och oätbart. Här handlar det alltså inte bara om de 

enskilda ingredienserna som använts, som var för sig är ätbara, utan även om vad vi 

föreställer oss att mat är. Ingår punschrullepirogen i gruppmedlemmarnas uppfattning 

om vad som är ätbart? Enligt Falk (1994) har många matrelaterade tabun sitt ursprung i 

att maten uppfattas som okontrollerbar eller kaotisk om den inte enkelt kan placeras i en 

enda kategori, som exempelvis djur som går över gränsen mellan landdjur och 

vattenlevande djur genom att de både lever i havet och på land. Detta 

gränsöverskridande är inte tydligt kategoriserbart och därmed farligt, negativt eller 

äckligt (Falk 1994: 78). Detta relaterar jag till det groteska som kännetecknas av 

gränsöverskridande och lek med olika kategorier (Bachtin 1986: 42). Experimentet med 

punschrullepirogen är gränsöverskridande och förvirrande, inte klart kategoriserbart och 

milt sagt groteskt. 

 

                                                 
28 ”No nyt on härskiydessä jo ihan uudet levelit. I bow down to you.” 

”On kyllä kertakaikkisen törkeetä meininkiä. Nolottaa kattoo mut ei voi olla kattomatta. Repsekt [sic].” 

”En oikein tiedä mitä tuntea” 

”Ihastuttava yhdistelmä kuvottavuutta ja kauneutta, joskin enimmäkseen kuvottavuutta. Juuri tällaisen 

vuoksi tähän ryhmään liityin.” 

”Jos nyt olis joku vihiksentuunaamiskilpailu käynnissä, niin pelkään pahoin, että sen voittaisi tällä. RAJA 

MENEE JOSSAIN, JA NYT SE ON YLITTYNYT, SAATANA. En tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa, joten 

teen molempia” (IF 2019/003:037) 
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De groteska matlekarna hittas även i det visuella bildmaterialet, där ett exempel på detta 

bokstavliga lekande med maten är ett ”ansiktsbyte” med en grönsakspirog. Trådstartaren 

lägger upp en bild där hen gjort en så kallad face swap, det vill säga använt en app på en 

smarttelefon för att skapa en bild där två ansikten byter plats med varandra. Istället för 

att använda sig av två människoansikten har trådstartaren gjort ett ansiktsbyte med en 

vihis, och beskriver den resulterande bilden som ”nästan lyckad”. Bilden föreställer en 

person som håller upp en grönsakspirog bredvid sitt huvud. Telefonappen har uppfattat 

pirogens runda form och ytmönster som ett människoansikte men inte riktigt matchat det 

med personens ansikte. Personens ansikte har hamnat precis under vihisen, och på 

ansiktets plats på personens huvud finns en förvrängd bit av vihis. De nya ”ansiktena” 

ser förvrängda och overkliga ut och representerar en annan, mer skrämmande typ av 

grotesk. Bildleken upplöser gränserna mellan olika kategorier, det vill säga mellan 

kategorin människa och kategorin mat, ett gränsöverskridande som kan ses som ett 

karnevalistiskt uttryck.  

 

6.2 Att driva med rekommendationer för kost och motion  

Trots att reglerna i Facebookgruppen uttryckligen undanber prat om hälsa och 

hälsosamhet (IF 2019/003:024, IF 2019/003:048), förekommer detta tema i diskussioner 

som behandlar ämnet med lättsamhet, bland annat som en reaktion till uppdaterade 

näringsrekommendationer. Tallriksmodellen, kostcirkeln och kosttriangeln och andra på 

forskning baserade näringsrekommendationer är verktyg som nationella organ använder 

för att informera om kost och påverka folkhälsan. I Finland fungerar Statens 

näringsdelegation som på ett nationellt plan följer upp och styr det finska folkets 

matvanor för att ”förbättra befolkningens hälsa med hjälp av kosten” (Statens 

näringsdelegation 2014: 8). Det som rekommenderas av Statens näringsdelegation är 

bland annat rikliga mängder grönsaker, fullkorn istället för vitt mjöl samt minskad 

mängd fett, socker och salt (Statens näringsdelegation 2014: 18). En vegansk kost kunde 

i sin brist på animalier antas följa dessa rekommendationer, men så är det inte för många 

av gruppmedlemmarna. Många skriver att de – trots att de erkänner den hälsofrämjande 

roll som färska grönsaker och frukter har – sällan äter färska grönsaker eller rent av 
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uttrycker avsky mot dem. Andra menar att de, vid behov, skulle gömma sina grönsaker i 

annan mat så att de inte skulle känna smaken av dem: 

 

Å andra sidan, om jag någonsin var TVUNGEN att äta en planta skulle den helst få 

gömmas i något så ohälsosamt som möjligt så att jag inte vet om att den är där. 29 

 

Detta beskriver den jargong som finns i gruppen där de vanliga rekommendationerna har 

vänts uppochner och, liksom i Bachtins uppochnervända värld, har motsatserna bytt 

plats med varandra: grönsaker och färsk mat viker undan för bland annat fett, socker och 

vitt mjöl. Denna karnevalisering kan ses som ett motstånd mot de normerande 

rekommendationerna (jfr Bachtin 1986). 

 

I januari 2016 förnyade Institutet för hälsa och välfärd sina näringsrekommendationer 

för barnfamiljer (Institutet för hälsa och välfärd 2016) och ett inlägg med en bild från en 

artikel med förnyade tallriksmodeller lades upp i gruppen till följd av detta. Vegankosten 

är numera så vanlig och utbredd att livsmedelsverket även inkluderat vegankosten i sina 

nya rekommendationer, men dessa rekommendationer går inte helt hem hos 

skräpmatsveganerna. Ett inlägg i gruppen inleds med en bild från artikeln där en 

faktaruta föreställer de nya rekommenderade tallriksmodellerna. En av tallrikarna 

föreställer en vegansk variation av den klassiska tallriksmodellen. Den veganska 

tallriksmodellen är indelad i tre jämnstora fält där de olika fälten till synes består av hel 

potatis, olika grönsaker respektive sallad, vilket väcker förundran hos 

gruppmedlemmarna.  

 

Potatis och djurfoder. Aldrig att jag skulle få ner det där. 

 

(…) VARFÖR TROR DOM att en vegan måste äta sådär mycket grön sallad? Alltså 

fyyyy30 

 

                                                 
29"Toisaalta jos JOUTUISIN joskus syömään kasvin, haluaisin että se piilotetaan johonkin 

mahdollisimman epäterveelliseen niin, etten tiedä sen olemassaolosta." (IF 2019/003:022) 
30 ”Perunaa ja rehuja. En sais alas tollasta ateriaa.”  

”(…) MIKSI NOI LUULEE että kenenkään vegaanin tarvii syödä noin paljon jotain vihreetä salaattia? 

Oikeesti hyiiii”(IF 2019/003:014) 
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En medlem gör sig lustig över bilden och beskriver hur hens egna matvanor passar in på 

tallriksmodellen: 

 

Den där veganska [tallriks]modellen passar mig. Alltså jag äter ju potatis: chips. Ibland 

lagar jag till och med mat: lökringar och franska potatis.31 

 

En annan gruppmedlem önskar se skräpmatsveganens tallriksmodell, varpå hen får 

svaret: ”En vihis på en tallrik.”32, vilket förutom att den driver med tallriksmodellen 

även driver med skräpmatsveganernas fascination av den veganska pirogen. Dessa 

kommentarer parodierar och förkastar de rekommendationer för vegansk mat som ges 

och gör således uttryckligen motstånd mot dem (jfr Stam 1989: 173).  

 

I ett annat inlägg samma månad behandlas ett annat format för 

näringsrekommendationer då gruppens grundare uppdaterar gruppens pärmbild. Den nya 

bilden är en självgjord version av en kostcirkel med färgglada sektioner där olika 

matprodukter och förpackningar digitalt klistrats in i de olika sektionerna. Bland 

produkterna finns till exempel (vegan)ost, våfflor, chips, choklad och diverse andra mer 

eller mindre processade matvaror med högt energiinnehåll som gemensamt kan 

beskrivas som tillhörande de kategorier av produkter som man enligt 

rekommendationerna ska äta mindre av (se t.ex. Statens näringsdelegation 2014). Dessa 

processade produkter har dock i karnevalistisk anda ”vällt ut” över gränserna och tagit 

över hela cirkeln. Detta liksom diskussionen om tallriksmodellen kan ses som en 

kommentar på näringsrekommendationer samt som ett sätt att driva med kostråden samt 

med tanken om återhållsamhet och begränsat energiintag, vilket förespråkas bland annat 

i rekommendationerna från Statens näringsdelegation (2014: 12). Samtidigt ger den  

 

                                                 
31 "Mulle sopii toi vegaanin [lautas]malli. Siis perunaahan mä syön: sipsit. Joskus oikein kokkaan: 

sipulirenkaat ja ranskalaiset." (IF 2019/003:014) 
32 ”Jag vill nog se en skräpmatsvegans tallriksmodell i nån tidning.” - ”En vihis på en tallrik.”  

"Haluun johonkin lehteen kyllä sipsikaljavegaanin lautasmallin" - "Vihis lautasella."(IF 2019/003:014) 
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uttryck för skräpmatsveganens kosthållning där det mesta består av så kallad 

”ohälsosam” mat.  

 

Ett annat exempel av en karnevalisering av näringsrekommendationerna är de 

”matpyramider” som presenteras i gruppen. I april 2016 får gruppen ta del av en bild på 

Skräpmatsveganens kostcirkel, fylld av diverse ”ohälsosamma” produkter, användes som pärmbild 

för gruppen (IF 2019/003:028). 
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ett paket sojayoghurt, några burkar öl och en burk glass som staplats ovanpå varandra. 

Trådstartaren beskriver innehållet som en "matpyramid" och har även lagt till taggarna 

”matpyramid”, ”ölpyramid” och ”behovshierarki” längst ner i inlägget. Bilden har 

kommenterats med ”Detta är ju helt klart en fysisk manifestation av Maslows 

behovshierarki”33, en hänvisning till den amerikanska psykologen Abraham Maslows 

hierarki av mänskliga behov där de mest grundläggande behoven finns i basen av  

triangeln och andra behov staplats ovanpå. Kommentaren och ämnesorden antyder att 

pyramiden på bilden skulle omfatta allt som en person (i detta fall en skräpmatsvegan) 

behöver – vilket i detta fall skulle vara yoghurt, glass och öl – och ger på så vis en långt 

mer betydande roll för dessa produkter än näringsrekommendationer vanligen gör. I den 

kosttriangel som Statens näringsdelegation presenterar i sin upplaga av 

                                                 
33 "Tämähän on selvästi Maslowin tarvehierarkian fyysinen esitys." (IF 2019/003:023) 

Kosttriangeln enligt finska näringsrekommendationer år 2014 (Statens näringsdelegation 2014: 19). 
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näringsrekommendationer från 2014 finns kategorin ”sällanmat” i toppen av triangeln, 

bestående av energitäta produkter med hög fett-, socker och salthalt, såsom sötsaker, 

bakverk, chips och andra snacks som – vid dagligt bruk – inte ingår i en så kallad 

hälsofrämjande kost (Statens näringsdelegation 2014: 19). Näringsrekommendationernas 

innehåll har alltså bytts ut eller vänts uppochner: det som de officiella 

rekommendationerna placerar i toppen av triangeln tar i den skräpmatsveganska 

kostcirkeln över hela cirkeln. Genom att på detta vis parodiera de formella och officiella 

rekommendationerna avväpnas och förminskas de av gruppmedlemmarna (Stam 1989: 

101).  

 

Förutom mat och näring, driver skräpmatsveganerna även med normer som finns kring 

motion. Våren 2016 lanserades en ny finsk vegansk produkt under namnet nyhtökaura, 

på svenska baljhavre eller pulled havre34, som blev ett stort samtalsämne i gruppen. 

Lanseringen skulle ursprungligen ske först på den därpå följande hösten men lanseringen 

påskyndades trots att produktionen ännu inte var fullskalig. Detta ledde till att produkten 

endast såldes i små partier som ofta sålde slut direkt. Ryktet om denna nya produkt 

spreds snabbt och många i gruppen uttryckte sin iver att få prova produkten, sin 

frustration över det dåliga utbudet samt sin besvikelse då produkten inte fanns 

tillgänglig. 

 

Baljhavret blev ett av de större samtalsämnena i gruppen och flera gjorde sig lustiga 

över hajpen och det skrala utbudet35.  

 

Hört i Joensuus Prisma, vid hyllan med ni-vet-nog-vad: 

 

Person 1: Det kom ett parti i lördags. Vi hann inte fast vi sprang. 

Person 2: Vet du när nästa kommer? 

Person 1: Nästa lördag. Då får vi springa snabbare. 

 

Verkade vara skräpmatsveganer? 

                                                 
34 En hänvisning till pulled pork, griskött som kokats länge för att bli så mört att det kan dras isär med 

gaffel. 
35 Själva produkten nämns inte i trådstarten men det är uppenbart för gruppmedlemmarna som 

kommenterar inlägget att det är pulled havre det är frågan då produkten var det stora samtalsämnet i 

gruppen just då. 
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Ämnesord: snabbhet armbågar strategiplanering36 

 

Trådstarten driver tydligt med chipsarnas iver över att få tag på den nya produkten. 

Situationen beskrivs i liknande drag som en tävling där priset är baljhavre, särskilt med 

ämnesorden där det antyds att den som vill ha tag på produkten dels får välja den 

snabbaste rutten till kyldisken och dels armbåga sig fram genom en folkmassa. Bilden av 

införskaffandet av baljhavre som en tävling eller kamp förstärks ytterligare genom 

kommentarerna i inlägget: ”Ha, för en gångs skull motionerar en skräpmatsvegan”37 och 

”Jag kommer nog aldrig få tag på baljhavre då jag inte orkar springa :P Nå, sånt är 

livet”38.  

 

Kommentarerna framställer även bilden av att skräpmatsveganerna vanligen inte 

springer eller annars motionerar och att denna fysiska ansträngning är något utöver det 

vanliga. Tanken om att en skräpmatsvegan endast springer när den måste, exempelvis 

när den vill ha tag på en eftertraktad och svåråtkomlig veganprodukt, kan ses som ett sätt 

att driva med sig själv, den egna gruppen och gruppmedlemmarnas antagna lättja, samt 

ett uttryck för motstånd mot normen som säger att alla bör motionera och ha bra fysisk 

kondition samt rekommendationen av regelbunden fysisk aktivitet (se t.ex. Statens 

näringsdelegation 2014: 44–45).  

 

Gruppmedlemmarna motsätter sig alltså de kostråd som tallriksmodellen förmedlar, dels 

genom att uttryckligen ogilla den modell som tillskrivs veganer: ”Aldrig att jag skulle få 

ner det där” (IF 2019/003:014), dels genom att göra sig lustig över sina egna matvanor 

och hur de inte överensstämmer med de officiella råden: ”jag äter ju potatis: chips” (IF 

                                                 
36 "Kuultua Joensuun Prismassa, tiedätte-kyllä-varmaan-millä hyllyllä: 

Tyyppi 1: Viime lauantaina tuli yks erä. Ei ehditty vaikka juostiin. 

Tyyppi 2: Tiiätkö milloin tulee uus? 

Tyyppi 1: Ens lauantaina. Silloin juostaan nopeammin. 

Tais olla sipsareita? 

asiasanat: nopeus kyynärpäät reittisuunnittelu" (IF 2019/003:023) 
37 ”Haa, kerrankin sipsari kuntoilee [emoji på en flexande arm]” (IF 2019/003:023) 
38 ”Mä en kyllä taida ikinä saada nyhtökauraa, kun en jaksa juosta :P No, elämä on.” ( IF 2019/003:023) 
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2019/003:014). Detta går emot de allmänna normerna kring mat och vad som anses vara 

hälsosam och önskvärd mat.  

 

Förutom att smalhet ofta likställs med hälsa, har kroppens vikt och form även ansetts 

spegla en persons moral: den smala, tränade kroppen stod för ”en passande livsstil, kloka 

matvanor och insiktsfulla träningsformer”, medan den tjocka kroppen sågs som en 

avvikare som skapade oro (Nilsson 2011: 13–14). En tjock kropp, som inte aktivt 

försöker förändra sin kropp för att passa smalhetsidealet, kan därmed redan med sin 

blotta existens utgöra motstånd mot detta smalhetsideal och detta tankesätt. Att driva 

med kostråd och näringsrekommendationer kan också ses som motstånd mot detta. 

 

6.3 Den censurerade salladen  

I fler av gruppmedlemmarnas inlägg och kommentarer framställs grönsakerna och ”det 

gröna” som närmast äckligt och motbjudande i och med att det beskrivs med liknande 

ord och reaktioner som vanligen reserveras för äcklig mat. Detta stämmer överens med 

gruppens regler där det hälsosamma uttryckligen ”dissas” (IF 2019/003:024). Detta 

framkommer även i gruppens inlägg. I maj 2016 lägger trådstartaren upp en bild på en 

hamburgare och beskriver innehållet, men istället för att skriva att burgaren innehåller 

ett salladsblad censureras detta och istället för ”salladsblad” skriver trådstartaren 

”s******blad”39. Detta får en positiv mottagning i kommentarerna. En gruppmedlem 

har gjort en egen läsning av censuren och föreslår ”satansblad” som det censurerade 

ordet, vilket på basis av mängden positiva reaktioner på kommentaren kan ses som 

uppskattat. Detta kan ses som en satirisk demonisering av ”det gröna”, vilket blir en 

tydlig omvändning av den vanligen upphöjda rollen av hälsofrämjande mat som sallad 

och grönsaker vanligen har i samhället och i näringsrekommendationer (se t.ex. Statens 

näringsdelegation 2014, jfr Stam 1989: 173). 

 

                                                 
39 ”Seitanhampurilainen, välissä seitanin lisäksi savujuustoa (Violife), savumajoneesia, aurinkokuivattua 

tomaattia, marinoitua sipulia, ja s*******lehti. ” (IF 2019/003:027) 
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Sallad är alltså något som inte bara dissas utan även ursäktas, censureras och 

demoniseras – i ett fall bokstavligen. Gruppen gör motstånd mot den allmänna 

hälsohetsen och nyttighetsidealet genom att vända på det hela: de rekommendationer 

kring hälsa och kost som råder i samhället blir inom gruppen förkastliga och det som 

vanligen ses som onyttigt och förkastligt blir det som eftersträvas och hyllas. Detta tar 

sig i uttryck bland annat genom ordval, bildval och överdrift. Sallad och grönsaker blir 

något som ursäktas eller censureras, som kallas ”djurfoder” och förminskas från ”riktig” 

mat till dekoration (IF 2019/003:019). 

 

Kommentarerna i gruppen visar även på en diskrepans mellan vad som officiellt ges som 

råd och hur verkligheten ser ut; vad veganer antas eller anses äta jämfört med vad 

veganerna verkligen äter och vill äta. I kommentarerna finns även en förundran över det 

sätt som veganernas matvanor framställs och hur den närmast behandlas som en udda 

diet där fokus automatiskt ligger på hälsa. 

 

Gruppmedlemmarna bryter aktivt mot tanken om veganen som en hälsosam salladsätare 

genom att ofta uttrycka en aversion, upprördhet eller rentav avsky mot allt som vanligen 

ses som hälsosamt såsom sallad och grönsaker. Kommentarerna framstår som allvarliga, 

men detta kan dock vanligen i sin kontext anses göras på ett skämtsamt sätt och inte på 

fullaste allvar, men vem som menar allvar och vem som skämtar är svårt att avgöra i 

textbaserad kommunikation.  

 

Kommentarerna kan läsas som både seriösa och sarkastiska, och att kunna klargöra 

skillnaden är inte nödvändigtvis viktigt i sammanhanget. Oberoende av hur 

kommentarerna läses innebär de att normer synliggörs och/eller bryts: är kommentarerna 

sarkastiska driver de med hälsonormerna genom att skribenterna låtsas som att de aldrig 

äter grönsaker och därmed synliggör normen kring hälsosamt ätande; är kommentarerna 

seriösa gör skribenterna aktivt motstånd mot normerna genom att uttalat låta bli att äta 

grönsaker och därmed bryta mot normen. Gruppmedlemmarna förväntas dock enligt 

gruppreglerna ha ett sinne för sarkasm så vid oklara fall eller då det är frågan om erfarna 

gruppmedlemmar kan det antas att det är frågan om sarkasm.  
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7 VI OCH DE 

 

En av de egenskaper som enligt medlemmarna gjort Facebookgruppen 

Sipsikaljavegaanit populär är inklusiviteten och öppenheten. Gemenskapskänslan i 

gruppen är väldigt stark och alla som är villiga får vara med i gruppen, även de som inte 

är veganer (IF 2019/003:025). Gruppen är uttryckligen öppen för alla intresserade och 

ställer inga krav på medlemmarnas matvanor så länge gruppens innehåll är veganskt. 

Flera av dem som är aktiva i gruppen är inte helveganer, men uttrycker att de strävar 

efter att bli det. Att vara vegan, det vill säga att helt och hållet avstå från djurprodukter i 

maten, uppfattas alltså av många gruppmedlemmar som eftersträvansvärt mål, ett ideal. 

Många av gruppmedlemmarna kommenterar att gruppen har fungerat som inspiration till 

att minska på animalierna. Flera beskriver att de tack vare gruppen delvis eller helt och 

hållet övergått till animaliefri kost, eller strävar efter att göra det: 

 

Inspirerad av den här gruppen provar jag ett mjölkfritt liv eftersom det verkar finnas 

mängder av läckerheter även utan mjölk, och vad är bättre än så. Hurra! 

 

Själv använder jag också en del mjölkprodukter men jag är redan medlem här i gruppen 

så nu behöver jag bara större viljestyrka för att sluta [äta mjölkprodukter] och fler 

djurvänliga recept. Till slutet av året äter jag ibland ännu t.ex. ost och choklad men jag 

har redan minskat på det rejält!  

 

Den här gruppen inspirerade mig till att bli vegan!!40 

 

Vegangruppen beskrivs i kommentarerna även som ”lyckad” i och med att den inspirerat 

gruppmedlemmar till att äta mer veganskt. Här framkommer alltså ett underliggande mål 

som finns i gruppen: att inspirera till vegansk kost och i förlängningen att ”konvertera” 

allätare till veganism. Detta kan ses som ett mål både för enskilda individer att nå, men 

även som ett mål på ett större samhälleligt plan. Här finns en tanke om att veganism är 

ett mål att sträva efter och att veganism är bättre än att äta kött. Detta ser jag också som 

                                                 
40 ”(…) tästä ryhmästä inspiroituneena olen päättänyt kokeilla maidotonta elämää, sillä herkkuja vaikuttais 

olevan maailma pullollaan vaikka ei oiskaan maitoa mukana, ja mikäs sen mahtavampaa. Hurraa!" 

"Itekkki käytän viel jonkin verran maitotuotteita mut oon tääl jo nii saisin vaa enemmän tahdonvoimaa 

lopettaa ja hyvii eläinystävällisiä ruokaohjeita [glad smiley men rosiga kinder] Vuoden loppuun asti 

kuitenkin vielä esim. Syön juustoa ja suklaata harvoin mut nyt oon saanu jo reilusti vähennettyä!" 

"Mä innostuin vegaaniksi tässä ryhmässä!!" (IF 2019/003:025) 
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ett uttryck för Bachtins alternativa värld där, till skillnad från den samhälle vi nu lever i, 

animaliefri kost är standard. Detta veganska samhälle kan ses som det utopiska mål som 

många gruppmedlemmar vill öppna upp för, och i längden nå (jfr Bachtin 1986). Av de 

gruppmedlemmar som ännu inte är veganer beskrivs detta mål ibland som svårt att nå på 

ett personligt plan, dels på grund av andra individuella begränsningar i matväg, som 

exempelvis glutenkänslighet som avsevärt begränsar kosten och särskilt den typen av 

mat som är vanlig i gruppen. Dels försvåras den veganska kosthållningen av att det är 

svårt att kontrollera matens innehåll om den tillreds och serveras av andra utanför det 

egna köket. Trots dessa hinder är medlemmarna ivriga med att jobba mot detta mål. En 

helvegansk kost ses alltså som något prestigefyllt och i förlängningen även som något 

bättre (underförstått även moraliskt överlägset) än att exempelvis ”bara” sluta äta kött 

eller minska på animalierna i kosten. 

 

I diskussioner som kretsar kring livet som vegan återkommer kommentarer som 

beskriver praktiska svårigheter, inte så mycket i själva matlagningen utan i andras 

attityder och åsikter. Flera gruppmedlemmar uttrycker att de i det egna hemmet främst 

äter veganskt men att de av praktiska eller sociala skäl har lägre krav på maten när de 

äter mat som någon annan tillrett, som på resa eller på besök hos någon. Veganismen är 

vanligare än innan och det finns mer utbredd kunskap om den animaliefria kosten, men 

medlemmarna beskriver hur de ofta stöter på okunskap eller fördomar kring vegansk 

mat.  

  

Gruppen har en tydlig känsla av gemenskap och en känsla av vad som utgör en 

skräpmatsvegan men konstruerar också sin vi-anda med hjälp av det som de inte är, dvs 

det som andra är. Kategorin de utgörs av dem som inte har viljan eller kunskapen att bli 

veganer, liksom de oförstående köttätare som diskuterades i föregående kapitel.  

 

7.1 Den kräsna köttätaren 

I och med att veganer aktivt väljer bort en stor del av vanligt förekommande maträtter 

och produkter kan veganer kan uppfattas som kräsna ätare. I diskussionerna i 

Sipsikaljavegaanit förekommer dock ofta motsatsen, där så kallade allätare undviker att 
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äta mat som stämplats som vegetarisk. I ett inlägg från maj 2016 beskriver en 

gruppmedlem hur hens pappa, en inbiten konsument av kött- och mjölkprodukter, 

smakat på vegansk glass och så blivit positivt överraskad av glassen att han uttrycker det 

med kraftord: 

 

Hänt idag: Pappa åt resterna av min Pirkka-glass direkt ur burken. Från vardagsrummet 

hör jag honom ropa ”Nej satan, de här e ju veganskt!” 

Jag ropar tillbaka: ”eller hur, visst är det gott!” 

Pappa: ”Jovisst, mer sånt här!!” 

 

Berättelsens poäng: Min pappa är kanske den mest inbitna gräddglass-människan som 

finns, och äter annars också mest kött. Det har varit helt fantastiskt att märka att efter att 

han varit lite skeptisk i början så har han anpassat sig jättebra till mitt käk. Fast han sku 

kunna laga köttmat åt sig själv så väljer han att äta samma mat som jag. Det hade jag 

aldrig kunnat föreställa mig för ett par år sen då han typ blev illamående av vegemat :D 

<341 

 

Kommentaren ”Nej satan, de här e ju veganskt!” ger uttryck för en vanligt 

förekommande attityd hos köttätare som presenteras i Facebookgruppen. Den stereotypa 

köttätaren har en bild av veganmat som tråkig och smaklös, vilket tar sig i uttryck 

exempelvis genom att kända personer uttalar sig om växtbaserad mat i negativa ord. Ett 

exempel på detta är då den finska författaren Joonas Konstig uttalade sig om sin 

bakgrund som vegetarian och kallades veganmat ”äckligt smaklös” (Väyrynen 2018). 

Detta uttalande uppmärksammades i gruppen genom att en skärmdump av Konstigs citat 

lades upp som pärmbild i gruppen (IF 2019/003:010). 

 

På grund av dessa negativa förväntningar på vegansk mat vägrar flera köttätare helt äta 

växtbaserad mat – det ingår helt enkelt inte i deras kategori av ätbar mat (jfr Falk 2014). 

För att anamma en annan grupps matvanor får maten enligt Falk inte representera något 

                                                 
41 Tapahtuipa tänään: Iskä söi mun Pirkka-jätskin jämät suoraan purkista. Kuulen olkkariin huudon "Ei 

jumalauta, täähän on vegaanista!" 

Mä huudan takasi: "nii on, eiks ookki hyvää!" 

Iskä: "Onjuu, lisää tätä!!" 

Tarinan pointti: Iskä on ehkä vannoutunein maitojätski-ihminen ikinä, ja muutenkin lihaihmisiä. On ollu 

ihan mahtavaa huomata, että alkuskeptisyyden jälkeen se on sopeutunu tosi hyvin mun safkajuttuihin. 

Vaikka se vois tehä ittelleen liharuokia, ni se päättää vetää mun kanssa samoja safkoja. En ois uskonu pari 

vuotta sitte, koska kasvisruoka teki sille jo pahaa [skrattgråtande smiley]<3 (IF 2019/003:004) 



  Charlotta Rosenberg 

60 

 

negativt. För att maten även ska ses som god och välsmakande måste maten därtill 

representera något positivt, menar Falk. Maten måste alltså stå för något som ses som 

värdefullt och bra (Falk 2014: 81). Trådstartaren i citatet ovan beskriver hur hens 

köttätande pappa, som trots att han ursprungligen varit ytterst skeptisk till vegetarisk 

mat, på ett par år övergått till att välja att äta vegetarisk mat tillsammans med sitt barn 

istället för att laga egen mat innehållande kött. Här kan den sociala funktion som 

gemensam mat innebär (se t.ex. Falk 2014: 70), alternativt den överraskande goda 

smaken, stå för det positiva och värdefulla som krävs för att maten ska förflyttas från 

kategorin oätbar till kategorin ätbar. Efter att ha konfronterats med sina fördomar väljer 

köttätaren att äta maten även om den tidigare inte omfattades av kategorin ätbar. Andra 

gruppmedlemmar i samma diskussionstråd ger liknande exempel från sin närkrets: 

 

Vår pappa är också en inbiten köttätare. Ända tills de kom på besök till oss och jag bjöd 

på ”köttfärssås” alltså sås med sojafärs. Pappa åt helt nöjt och sa ”vad har du kryddat 

färsen med när den är så god?” 

 

Samma hos oss! Farsan slänger i sig mitt vegekäk och mina vegegodsaker helt nöjt fast 

han är inbiten köttätare och först tyckte att allt vegansk var hemskt. 42 

 

I citaten framkommer det att köttätarna ifråga egentligen inte har något mot maten i sig 

så snart de ätit av den, utan att det snarare är tanken av vegetarisk mat som de inte gillat 

och att de därmed inte heller smakat på maten. Detta får dem att framstå som kräsna 

ätare, även om de aldrig explicit beskrivs som sådana i inläggen eller diskussionerna. 

Veganer och vegetarianer förstås som kräsna ätare på grund av att de väljer bort kött 

och/eller djurprodukter, vanligen av principskäl. I flera diskussioner i Sipsikaljavegaanit 

är situationen däremot omvänd: veganerna äter maten med god aptit medan köttätarna 

framstår som kräsna i och med att många vägrar vegansk mat på grund av att den är 

vegansk.  

 

                                                 
42 ”Meilläkin iskä on vannoutunut lihan syöjä. Kunnes ne tuli meille kylään ja tarjosin 

"jauhelihakastiketta" eli siis kastiketta jossa oli soijarouhetta. Iskä soi innoissaan ’millä sie oot maistanut 

[sic] tän jauhelihan kun on näin hyvää?’ ” 

”Meillä on sama meno! Faija mässää mun vegesafkoja ja –herkkuja ihan tyytyväisenä, vaikka onki 

vannoutunu lihansyöjä ja kammoksu alkuun kaikkee vegaanista.” (IF 2019/003:004) 
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Facebookgruppen låter rollerna av ”kräsen” och ”matglad” byta plats mellan veganen 

och köttätaren och vänder således uppochner på de vanliga föreställningarna om veganer 

och köttätare. Genom att svänga på rollerna karnevaliseras föreställningarna om de olika 

matvanorna. Köttätandet betraktas ur en annan synvinkel och ses i och med kräsenheten 

nästan som lite lustigt eller barnsligt. Denna karnevalisering av matvanorna visar på att 

köttätaren – den så kallade allätaren – inte alls äter allt utan tvärtom aktivt utesluter en 

del av matalternativen, precis som veganen vanligen gör. Köttätande associeras ofta med 

manlighet medan kvinnor mer sannolikt väljer mindre kött eller helt köttfria alternativ 

(Ruby 2012: 147–148), vilket dels kunde förklara de attityder som förekommer i citaten.   

 

7.2 Konvertera en köttätare  

Eftersom många köttätare vägrar vegansk mat på grund av de negativa föreställningar de 

har om vegansk mat, eller snarare om hur vegansk mat smakar, finns det medlemmar i 

Facebookgruppen som låter köttätare äta vegansk mat utan att berätta om för dem att 

maten är vegansk. På så vis vill gruppmedlemmarna komma förbi den skepsis som 

hindrar köttätarna från att äta maten samt övertyga köttätarna om att den veganska maten 

är god och i förlängningen även att ”konvertera” dem, alltså att få dem att gilla vegansk 

mat och kanske till och med bli veganer.  

 

I en tråd om veganiserad husmanskost (IF 2019/003:019) skriver en gruppmedlem att 

rätten hen tillagat utmärkt skulle kunna ”lura en köttätare”, vilket ger uttryck för 

tendensen att vägra vegetarisk eller vegansk mat på grund av de negativa 

förväntningarna på smaken och innehållet. Den veganska maten är god nog, ibland till 

och med godare än vanligt, om köttätaren inte är medveten om att maten tillrätts utan 

kött och djurprodukter, vilket var tydligt även i citaten som nämndes tidigare i texten. 

Exempelvis den nya storsäljande produkten baljhavre används för konverteringen, även 

om den inte faller alla veganer smaken:  

 

Jag gillade förresten inte det [baljhavret] – jag har varit vege så länge att det var alltför 

köttigt. Mina allätande vänner som jag bjudit på middag åt däremot upp alltihop och 
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sörjde att det inte fanns mer – så här har vi nog en ypperlig produkt för mitt projekt 

”flera veganer en läcker måltid i taget”43 

 

Eftersom allätarna ifråga till skillnad från många veganer inte styr sina matval av 

djuretiska skäl utan snarare väljer efter sina smaklökar eller utgående från andra skäl, 

gäller det för veganerna att erbjuda dem läcker och enkel mat för att övertyga dem. 

Smakar maten tillräckligt bra (och är lätt att få tag på samt är enkel att tillaga) kan 

många svurna köttätare tänka sig äta vegetariskt, varför Sipsikaljavegaanit enligt 

gruppmedlemmarna är en utmärkt grupp för att sprida veganismens budskap och 

konvertera köttätare.  

 

Denna medvetna spridning och så kallade konvertering som gruppmedlemmarna ägnar 

sig åt kopplar jag till tanken om veganismen som ideal och eftersträvansvärt mål. Här är 

det ändå en viss typ av veganism som är specifikt eftersträvansvärd: den feta och 

kaloristinna (”ohälsosamma”) veganismen som aktivt tar avstånd från och bryter mot 

hälsonormer. Detta gäller dels på individnivå, men kanske framför allt på samhällelig 

nivå – bland gruppmedlemmarna finns en tanke om att världen vore en bättre plats om 

människor dels slutade äta djurprodukter, men även slutade hälsohetsa. Även detta kan 

ses som ett uttryck för den alternativa världen (Bachtin 1986).  

 

  

                                                 
43 En muuten pitänyt siitä [nyhtökaurasta] - vegelinjalla niin kauan että se oli aivan liian lihaisaa. 

Sensijaan maistiaisille kutsumani sekaaniystävät söivät koko hoidon ja surivat ettei lisää ollut - joten tässä 

on kyllä hittituote projektilleni "lisää vegaaneja yksi herkullinen ateria kerrallaan". (IF 2019/003:020) 
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8 RESULTAT  

 

Avhandlingens syfte har varit att studera hur medlemmarna i Facebookgruppen 

Sipsikaljavegaanit förhåller sig till mat, matvanor och föreställningar kring dessa. För att 

nå syftet användes kulturanalytiska verktyg och Michail Bachtins tankar om karnevalen 

och det karnevalistiska som teoretisk utgångspunkt.  

 

Den veganska grönsakspirogen, som i folkmun även kallas vihis, är ofta närvarande i 

gruppen, både i diskussionen och i bildmaterialet. Utgående från materialet kan 

konstateras att pirogen och andra veganprodukter är efterlängtade produkter som fyller 

ett behov i vegankretsarna. Veganprodukterna och skräpmatsveganismen överlag utgör 

enligt gruppmedlemmarna en lägre tröskel för allätare att äta vegansk mat. 

 

I min analys framkommer att ett vanligt uttryckt för karnevalismen i Sipsikaljavegaanit 

är att gruppmedlemmarna spinner vidare på de tankar och idéer som framkommer i 

gruppen och tydligt överdriver dem, vilket kan leda till extrema eller rentav groteska 

resultat. Det groteska avser här inte bara något vulgärt eller skrämmande utan ses även 

som ett uttryck för folklig kreativitet (Bachtin 1986). Bachtin ser det groteska som en 

”festlig galenskap”, en ögonöppnare som utmanar etablerade sanningar och ifrågasätter 

rådande normer. Gruppmedlemmarna använder sig ofta av matexperiment för att leka 

med maten och driva med de gränser som finns för mat och matlagning. I dessa 

experimenterande fall övergår maten nästan från att vara ätbar till att vara oätbar, och 

var gränser går mellan dessa kategorier är oklar. Detta ser jag som ett uttryck för den 

karnevalistiska överdriften där saker och ting drivs till sin spets för att synliggöra 

normer, värderingar och gränser, och ett sätt att leka och driva med dessa och testa 

gränserna för vad som anses acceptabelt.  

 

Utgående från materialet kan skräpmatsveganismen ses som ett uttryck för ett motstånd 

mot samhälleliga krav på hälsosamt leverne och ett uttryck för ett behov av en slags 

frizon från diskussioner kring hälsa och etik. Skräpmatsveganerna driver med 

rekommendationer för kost och motion och parodierar modeller för hälsosamma 
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levnadsvanor, såsom tallriksmodellen och matpyramiden. Gruppen Sipsikaljavegaanit 

kan beskrivas som karnevalistisk i betydelsen att gruppen blir en avgränsad plats där 

gruppmedlemmarna driver med och karnevaliserar etablerade normer och tankesätt kring 

mat och hälsa i samhället. Genom det som Bachtin kallar en festlig galenskap utövar 

gruppmedlemmarna en lek med groteska element, där det groteska fungerar som ett sätt 

att öppna upp för nya alternativ. Gruppens jargong kännetecknas av lättsamhet, överdrift 

och sarkasm, vilket förmedlas bland annat genom ett vardagligt språkbruk, mem och 

smileys, överdriven användning av skiljetecken samt andra metakommunikativa tecken. 

Genom överdrift och lek med maten erbjuder gruppen alternativ för etablerade matvanor 

och synsätt.  

 

Förutom att gruppmedlemmarna genom karnevaliseringen gör motstånd mot kravet på 

hälsosamma levnadsvanor förnyar gruppmedlemmarna även bilden av veganism och 

vegansk mat genom att visa hur vegansk mat kan vara enkel, god och lättsam och inte 

behöver innebära en strikt hälsodiet. Karnevaliseringen kan ses som ett uttryck av 

motstånd mot fördomar om veganmatens tråkighet. Veganerna karnevaliserar inte bara 

mat och matvanor, utan hela förhållningssättet till maten. Skräpmatsveganismen 

erbjuder ett alternativ till fokus på hälsa och självbehärskning och uppmanar tvärtom till 

överdrift och njutning. Med sin kravlöshet och öppenhet erbjuder Sipsikaljavegaanit en 

matkultur utan värderande kommentarer, även etiska sådana. 

 

Gruppen uppmärksammades i traditionella medier och beskrevs som ett fenomen på 

sociala medier. Den uppmärksamhet som skräpmatsveganerna fick visar på att det fanns 

en efterfrågan på denna typ av matfenomen.  
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Ur ett tillbakablickande perspektiv kan det konstateras att Facebookgruppen 

Sipsikaljavegaanit var ett startskott för en utbredd vegantrend i Finland (se t.ex. 

Vegaaniliitto 2016, Skogberg 2016, Nummenmaa 2017). Veganvågen sköljde över 

Finland och många hoppade på vegantåget – samtidigt var det kanske just det, en trend, 

som lugnade ner sig efter ett tag, men samtidigt gjorde en bestående förändring. 

Veganismen – eller rättare sagt den animaliefria kosten – är allt mer mainstream. 

Skräpmatsveganerna och det fenomen som gruppen gav upphov till spred sig snabbt: 

förutom en hel rad medieuppmärksamhet som veganismen fick producerades även ett 

matlagningsprogram (MoonTV oy [u.å.], IF 2019/003:030), öppnades en kiosk med 

veganmat (Pikkanen 2016) och ordnades en festival med skräpmatstema (Mentula 

2016). Den finska marknaden utökas med jämna mellanrum med veganska produkter 

och stora företag som främst säljer animaliska produkter har köpt upp mindre företag 

som jobbar med växtbaserade produkter, såsom det finska livsmedelsföretaget Fazer 

som köpte upp företaget Bioferme, känd för varumärket Yosa, som specialiserat sig på 

havreprodukter (Reku 2017). Stora producenter såsom Valio, Kaslink och Juustoportti, 

vars huvudsakliga produkter varit animaliebaserade har nu börjat tillverka även 

växtbaserade produkter (Nalbantoglu 2018), något som visar på den förändring som 

håller på att ske. 

 

Även köttproducenterna och -konsumenterna har reagerat på veganismens framfart: när 

det nya baljhavret presenterades i en artikel av Ilta-Sanomat inkluderades även en 

mening om att produkten inte var menad som en ersättande produkt, utan som ett tillägg 

till köttprodukterna (Mansikkamäki 2016). Detta var något som väckte mild irritation 

hos skräpmatsveganerna: 

 

De gör så här för att undvika att folk skriker skit som ”inga j*vla vegetariska dagar i 

skolorna!!!!!”, folk som inte fattar att t.ex. spenatplättar och gröt och många andra 

typiska skolmaträtter redan är vegetariska (lakto-ovo).  
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Det är ju ändå ganska häftigt att folk är så här intresserade av en vegetarisk produkt att 

det skrivs om i en nationell tidning OCH har orsak att lugna köttproducenter osv.44  

 

Gruppmedlemmarna drar slutsatsen att denna formulering inkluderades för att lugna de 

köttätare som motsätter sig den veganska eller vegetariska maten i massbespisning 

såsom skolor i och med att de uppfattar den som ett hot mot den traditionella 

animaliebaserade maten. En annan medlem konstaterar vidare att detta är ett tecken på 

hur stort intresset för veganska produkter är – produkten har fått uppmärksamhet i 

nationell media och uppfattas som en konkurrent till köttproducenter. Den växtbaserade 

maten utgör enligt vissa alltså ett hot mot köttindustrin och köttets självklara roll i vår 

kost.  

 

Skräpmatsveganismens kreativa galenskap utgjorde alltså en karnevalisering som 

slutligen ledde till en märkbar förändring, nya alternativ och – i betydelsen av att 

veganism ytterligare populariserats och spridits – en mer utopisk värld. Även 

gruppmedlemmarna noterar hur de märkt en skillnad i sin omgivning:  

 

Helt fantastiskt! Det märks att gruppen har haft ett inflytande! Det märks att allätare 

numera har en lägre tröskel att välja vegetariskt, och t.ex. seitan tillverkas även hemma 

hos allätare. Caféer erbjuder riktiga alternativ, inte bara bröd med salladsblad! 45 

 

I en tråd som upplyser gruppen om att en stor, finsk livsmedelsproducent kommer börja 

tillverka en vegansk färdigpizza uttrycker flera medlemmar stor lycka och glädje över att 

denna typ av förändring skett: 

 

Jag gråter snart av lycka. Inte bara för att det kommer finnas vegansk färdigpizza, utan 

för att världen har kommit till detta.46 

                                                 
44 "Tällä vältetään se "ei mitään v*tun kasvisruokapäiviä kouluihin!!!!!"-paska, jota suoltaa se jengi, joka 

ei ole tajunnut, että esim pinaattiletut ja puurot ja monet muut ns peruskouluruuat ovat jo valmiiksi 

kasvisruokia (lakto-ovo)." 

"Onhan tämä kova juttu, että kasvistuotteesta ollaan näin laajasti innostuneita, siitä uutisoidaan 

valtakunnallisessa yleislehdessä JA on jopa syytä rauhoitella lihantuottajia yms." (IF 2019/003:020) 
45 Aivan huippua! Kyllä huomaa että tällä ryhmällä on vaikutusta! Huomaa muutenkin että sekikset 

valitsee nykyään helpommin vegeä, ja esim. seitania valmistuu ihan sekiskeittiössä. Vegaanivaihtoehdoksi 

ei enää tarjota leipää salaatinlehdellä, vaan oikeasti kahviloissa saa kunnon settiä! (IF 2019/003:031) 
46 "Mä kohta itken onnesta. En pelkästään siksi, että vegaaninen roiskeläppä, vaan koska maailma on tullut 

tähän." (IF 2019/003:026). 
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Samtidigt är denna förändring kanske främst lokal och urban, vilket en gruppmedlem 

konstaterar då hen i diskussionstråden om veganismens framfart påpekar att vegansk mat 

i vissa delar av Finland fortfarande innebär en trist smörgås med ett ynka salladsblad på.  

 

Denna förändring har skett långsamt och sker fortfarande, men tecken av förändringen 

fanns redan under 2016. Bland annat noterades fenomenet av Institutet för de inhemska 

språken som i sin lista på nyord uppmärksammar trender och fenomen i Finland och ute 

i världen (Institutet för de inhemska språken 2016). Bland nyorden från 2016 hittas 

förutom sipsikaljavegaani även andra ord som relaterar till skräpmatsveganismen: vihis, 

nyhtökaura (baljhavre) och porkkala (morot som tillrätts för att likna kallrökt lax).  

 

Facebookgruppen anses även ha bidragit till veganismens ökade popularitet i Finland 

under året 2016 (Animalia 2016). Det finska djurrättsfördbundet Animalia tilldelade 

gruppen ett pris för veganismens framförande (Animalia 2016) och gruppen valdes även 

till årets fenomen på sociala medier av tidningen Image (Väkevä 2016b). Sedan 

december 2016 har Sipsikaljavegaanit även en egen sida på det nätbaserade 

uppslagsverket Wikipedia (Sipsikaljavegaanit 2017). 

 

Skräpmatsveganernas inflytande uppmärksammades även i andra traditionella medier. I 

juli 2016 publiceras en kolumn i Helsingin Sanomat som även länkas till gruppen. I 

kolumnen omtalas skräpmatsveganerna uttryckligen, och får ett erkännande för att ha 

skapat en förändring i världen:  

 

Men hörni skräpmatsveganungdomar, ett tack till er. I något skede i all hemlighet har 

världen blivit bättre. Ännu för ett tag sedan var det otänkbart att framtidens 

exportprodukt spås vara något som det här, veganskt. Jag vet inte om det [baljhavret] är 

värt uppmärksamheten, men likväl är det ett tecken på förändring. 

Att etiskt duglig mat inte längre behöver smaka illa, vara svårt eller glädjelöst, bestå av 

grådaskiga tyska sojakorvar på burk eller bedrövelse man groddat själv hemma i ett 

plastkärl. Att även en vegetarian får ha ett sinne för humor och njuta av livet. (Aalto 

2016, min översättning) 
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Kolumnen tar fasta på den tendens som finns att se i gruppen och det konkreta inflytande 

som gruppen haft på den finska matkulturen och matattityderna: veganism är inte längre 

något tråkigt och svårt, utan enkelt och roligt. Tröskeln för vegansk mat har sänkts rejält, 

och det tack vare fenomenet skräpmatsveganism. Aldrig har det varit så lätt att vara 

vegan som det är nu. Detta ser jag som ett uttryck för Bachtins idé om den alternativa 

världen, som föreställer sig en annan, utopisk värld där saker och ting har förändrats till 

det bättre. En förändring har definitivt skett och detta ”bättre” som förändringen rört sig 

mot är mat fri från animalier och hälsohetsande.  

 

Skärmdump från Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit april 2017. På bilden visas en samling veganska glassar i 

affären Citymarket i Kuppis, Åbo. Den finska följetexten uttrycker en positiv överraskning över det breda utbudet 

och har taggats med bland annat ordet ”veganrevolution”. Bilden har gillats av över 1800 personer och delats 14 

gånger (IF2019/003:016). 
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Varför blev Facebookgruppen så populär? Centrala aspekter i gruppens anda som ledde 

till dess stora popularitet sammanfattas enligt mig väldigt bra i dessa två kommentarer:  

 

Jag vill påstå att en av de främsta orsakerna till att gruppen är populär är motreaktionen 

till alla gourmet-bilder. Här får man glädjas över färdigmat och måste inte fota allt så 

snyggt.  

 

Även det att gruppen är tillåtande. Folk har lägre tröskel till att äta veganskt om det inte 

snackas om hälsa eller etik där folk värderas utgående från sina matvanor. Go 

skräpmatsveganerna!47 

 

Kommentarerna tar fasta på den tillåtande atmosfär som var präglande i gruppen – dels 

fanns inga krav på att presentera maten på ett särskilt sätt eller skapa estetiskt tilltalande 

matportioner, vilket enligt kommentaren ovan ofta är fallet i när det kommer till att 

dokumentera matportioner. Det fanns alltså en uppskattning av mat, oberoende av hur 

den såg ut. Dels var atmosfären tillåtande även då det kom till innehållet på tallriken: allt 

är tillåtet, så länge det är vegansk och inte hälsohetsande (IF 2019/003:025). Detta 

släpper fokus på att maten ska vara hälsosam och fokuserar på god och enkel mat, utan 

att uttryckligen koppla det till djurrätt och etik. Detta följde snarare få med ”på köpet” 

genom att folk väljer bort djurprodukter. 

 

Gruppen kan sägas utgöra en frizon från såväl hälsohets som etik. I och med att vi i dag 

förväntas skräddarsy vår egen kost och nästan tvångsmässigt fokusera på hälsa och 

utseende (Nilsson 2011) är det avvikande med en grupp som inte ställer krav på 

självbehärskning utan tvärtom uppmanar till överdrift och njutning. Sipsikaljavegaanit 

erbjuder mat utan värderande kommentarer, även etiska sådana, och ett glädjefyllt 

alternativ till tråkig veganmat. Som en gruppmedlem så väl uttrycker det: ”Sipsarointi on 

naurukapinaa (…) Ilon kautta, burp!” (IF 2019/003:018) – att leka med maten som så 

som Sipsikaljavegaanit gör är att göra uppror genom skrattet.  

 

                                                 
47 "Väittäisin että ryhmän suosion keskeisiä syitä on vähän vastareaktio gourmet-kuvien vyörylle. Täällä 

saa iloita eineksistä eikä ole pakko kuvata kaikkea nätisti."  

"Myös ryhmän sallivuus. Kynnys vegaaniruokaan on pienempi ilman terveys- tai etiikkahöpötystä jossa 

arvotetaan ihmisiä ruokavalion perusteella. Go sipsarit!" (IF 2019/003:031) 
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10 SAMMANFATTNING  

 

I denna avhandling undersöker jag hur medlemmar i Facebookgruppen 

Sipsikaljavegaanit förhåller sig till mat, ätande och veganism. Materialet består av 

diskussioner ur gruppen, huvudsakligen insamlade från hösten 2015 till våren 2016. I 

avhandlingen citeras ett fyrtiotal diskussioner. Det insamlade materialet har arkiverats 

vid det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi.  

 

Avhandlingens syfte är att med hjälp av kulturanalytiska verktyg studera hur 

medlemmarna i Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit förhåller sig till mat, matvanor och 

föreställningar kring dessa. Avhandlingen studerar även hur gruppen konstruerar mat 

som ätbar eller oätbar. Ett delsyfte har varit att ta fasta på om och hur den veganism som 

gruppen idkar lett till förändringar. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt utgörs av 

den sovjetiska litteraturvetaren Michail Bachtins tankar kring karnevalen och det 

karnevalistiska med särskild fokus på lekfullhet och den subversiva kraften.  

 

Materialet analyseras med hjälp av de kulturanalytiska verktygen kategorisering, 

tematisering och närläsning. Utgående från etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgrens 

kulturbegrepp, där kultur ses som delade erfarenheter och kunskaper som kommuniceras 

inom en grupp, använder jag mig av kulturanalytiska verktyg för att granska det 

kollektiva medvetandet i Facebookgruppen Sipsikaljavegaanit. Analysen är uppdelad i 

tre temaområden: rimlig och överdriven, ätbart och oätbart, respektive vi och de. Det 

första analyskapitlet kopplar tydligast till det karnevalistiska och beskriver den 

överdrivna lek som pågår i gruppen, vilket tar sig i uttryck bland annat genom det sätt 

som gruppmedlemmarna använder sig av den veganska grönsakspirogen. I det andra 

analyskapitlet ser jag på vad som utgör ätbar respektive oätbar mat av såväl veganer som 

köttätare. I det tredje analyskapitlet diskuterar jag hur gruppmedlemmarna förhåller sig 

till sig själva och till andra.  

 

I analysen av materialet framkommer att medlemmarna i Facebookgruppen 

Sipsikaljavegaanit karnevaliserar mat och ätande genom att driva och leka med normer 
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och tankesätt kring mat och hälsa samt parodiera rekommendationer för kost och 

motion. Denna karnevalisering tar sig i uttryck bland annat genom lek, överdrift, och en 

folklig kreativitet som Bachtin kallar ”festlig galenskap”.   

 

Den veganska grönsakspirogen, även känd som vihis, utgör ett framträdande element i 

gruppen. Pirogen framkommer ofta i diskussioner och i bildmaterialet och blir både ett 

verktyg för parodi och ett föremål för överdrivna matexperiment. De stundvis groteska 

resultaten fungerar som ögonöppnare som visar på en alternativ värld. En tillbakablick 

visar att skräpmatsveganismen och den uppmärksamhet som fenomenet fått har lett till 

en ökad kunskap om veganism i samhället samt ett ökat antal veganska produkter på den 

finska marknaden.    
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