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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka aktuella mediedebatter om köttkonsumtion ur ett djuretiskt 

perspektiv. Studien bygger på teorin om karnism och kritisk diskursanalys. Artikelsökningen 

gjordes genom Mediearkivet Retriever och avgränsades till de fyra största tidningarna i Sverige, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, från 2014 fram till idag.  

Det empiriska materialet bestod av 25 artiklar och ur dessa framkom fem diskurser: 

köttnormsdiskursen, djurrättsdiskursen, hälsodiskursen, marknadsdiskursen och miljödiskursen. 

Diskurserna gick ofta in i varandra och hade ofta fler än ett perspektiv. 

Studiens resultat visade att köttnormsdiskursen är den hegemoniska diskursen. Även om flera av 

artiklarna förespråkade konsumtion av enbart svenskt och ekologiskt kött, var köttkonsumtion 

ändå normen.  

Trots att köttkonsumtionen idag är rekordhög, var de flesta artiklarna oväntat eniga om att 

köttkonsumtionen måste minska drastiskt för hälsan, miljön och djurens skull.  

 

Nyckelord: djuretik, djurskydd, karnism, kritisk diskursanalys, köttkonsumtion 
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Abstract  

The essay examines the recent media coverage of meat consumption from an animal ethical 

perspective.  The study is based on the theory of carnism and critical discourse analysis. For the 

article search Mediearkivet Retriever was used and the search was limited to four main 

newspapers in Sweden, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The 

time span was from the beginning of 2014 until today.  

The essays material consisted of 25 articles and from them five discourses were identified: The 

meat norm discourse, the animal rights discourse, the health discourse, the market economy 

discourse and the environmental discourse. The discourses often related to one another and 

often included more than one perspective. 

The study showed that the hegemonic discourse is the meat norm discourse. Although many of 

the articles were in favor of a drastic cut down of meat consumption, and suggested consumption 

of only Swedish and organic meat, the norm was still to consume meat.  

Although statistics show very high meat consumption, there seem to be a surprising consensus in 

the articles that meat consumption must decrease drastically, for health reasons, the environment 

and for the wellbeing of animals.  
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1. Inledning 

Köttkonsumtionens klimatpåverkan har debatterats mycket de senaste åren, bland annat i 

samband med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations rapport ”Livestock´s long shadow 

environmental issues and option” (FAO, 2006) som vittnade om att animalieproduktionen står 

för 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, cirka nio procent av de totala utsläppen av 

koldioxid, 37 procent av metangasutsläppen och 65 procent av lustgasutsläppen, och dessutom 

att 70 procent av världens jordbruksareal går åt till att odla djurfoder. 

Även hälsa har debatterats ofta då flera rapporter och studier påvisat samband mellan hög 

köttkonsumtion och olika sjukdomar. 2014 gick Livsmedelsverket ut med en rekommendation att 

man inte bör äta mer än 500 gram rött kött och charkprodukter i veckan eftersom det kan orsaka 

tjock- och ändtarmscancer. Enligt flera av artiklarna jag granskat kopplas även hög 

köttkonsumtion till hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes (Bratt, 2014; Ennart, 2014; Nekham, 

2014).  

Också Jordbruksverket och Naturvårdsverket har på senare år släppt rapporter där de varnar för 

en hög köttkonsumtion. Rapporterna tar ofta upp animalieproduktionen som ett miljöproblem, 

men även hälsa och djurskydd brukar tas upp, till exempel i Jordbruksverkets rapport ”Hållbar 

Köttkonsumtion” (Jordbruksverket, 2013a) där ett av kapitlen behandlade djurskydd och djuretik 

i allt från avel till djurskyddskrav vid offentliga upphandlingar.  

Debatten om köttkonsumtion har tidigare handlat mer om miljö och hälsa, men nu på senare år 

allt oftare kommit att handla om djuren i animalieproduktionen vilket flera gånger debatterats i 

media.   

Djurskydd är något som berör och engagerar människor och något som Sverige traditionellt sett 

värnar om, vilket bland annat återspeglas i de svenska djurskyddslagarna. Ofta uppkommer nya 

mediedebatter i samband med att rapporter släpps, eller efter avslöjanden om brister i 

djurhållning. Några aktuella debatter är exempelvis grisbranschens djuromsorgsprogram och 

beteskravet för kor, vilka kommer tas upp mer i kapitel två.   

Uppsatsen handlar om att undersöka hur ämnet köttkonsumtion tagits upp i medierna den 

senaste tiden, med fokus på ett djuretiskt perspektiv. Jag vill även undersöka de faktiska villkoren 

för djuren i animalieproduktionen i Sverige, eftersom det sägs att Sverige har en av världens 

strängaste djurdjurskyddslagar och eftersom alla i debatten tycks värna om djurskyddet, men har 

olika argument för att vilja stärka eller försämra det.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att granska mediedebatten om köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv med kritisk 

diskursanalys som ramverk och karnism som teoretisk grund.  

Köttkonsumtion är ett aktuellt ämne som ofta debatterats i medierna och jag har valt att granska 

hur ämnet tagits upp i fyra stora svenska dagstidningar: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Dagstidningar har en stor roll i att skapa och reproducera 

samhällsnormer varför det är intressant att studera vilka ämnen och diskurser som ryms i den 

aktuella samhällsdebatten.  

Eftersom mitt syfte är att undersöka debatten om köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv, är 

det relevant att presentera en bakgrund till ämnet för studien. Jag vill därför även ge en bild av 

köttkonsumtionen idag.   

 

Mina forskningsfrågor: 

 Vilka diskurer kan utläsas i artiklarna?  

 Vilken är den dominerande diskursen? 

 Innehåller artiklarna kritik mot köttkonsumtionen? 

 Finns ett djuretiskt perspektiv i artiklarna?  

 Finns det likheter mellan diskurserna? 

 

1.2 Avgränsningar 

Undersökning är avgränsad till fyra av Sveriges största dagstidningar och kvällstidningar: 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Tidningarna representerar 

både olika politisk färg och format. Artikelsökningen är avgränsad från 2014-01-01 till 2015-04-

20, för att ge en aktuell bild av debatten. En avgränsning gjordes också till tryckta artiklar för att 

få ett hanterbart urval. Valet gjordes även att utgå från redaktionellt material såsom nyhetsartiklar, 

ledare och debattartiklar, och att inte ta med insändare i urvalet. En annan avgränsning i studien 

är den diskursiva begränsningen för betydelseproduktion. Detta kan beskrivas som att 

diskursanalytiker: ”räknar med att textens egenskaper sätter gränser för hur den kan tolkas av 

mottagarna” (Winther Jörgensen & Philips, 2000:23). 
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1.3 Dagspressen och tidningarna  

Dagspressen har länge spelat en viktig roll i samhället. Tidningar var länge den största källan till 

information, men med den tekniska utvecklingen har medielandskapet förändrats och 

dagstidningarna är nu bara en bland andra mediekanaler på marknaden. Dagstidningar är trots det 

fortfarande en viktig källa till information och en plats för samhällsdebatt. Debattsidorna i de 

stora dagstidningarna är till exempel fortfarande mycket prestigefulla platser där olika aktörer har 

möjlighet att nå ut med sina budskap. Medierna har också en stor roll i att påverka dagordningen 

genom vilka ämnen som tas upp och hur, vilket olika aktörer kämpar för att kunna påverka. Hur 

ämnen tas upp är också intressant och utgör forskningen inom frame setting där man ser på hur 

mediernas gestaltningar påverkar vilka gestaltningar mediernas publik gör (Strömbäck, 2000). 

Men studien kommer främst att fokusera på mediernas diskurser, och inte dess effekter på 

publiken vilket man gör inom agenda-studier (Ekström & Larsson, 2000). 

De tidningar som valdes för det empiriska materialet har olika politiska beteckningar, främst 

ledarsidorna ska avspegla detta och resten av tidningarna är vanligtvis obundna. Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet ingår båda i norska Schibstedkoncernen men Aftonbladet ägs också av 

Landsorganisationen Sverige, LO, till 9 procent. På ledarsidan betecknar sig Aftonbladet som 

oberoende socialdemokratisk. De skriver att de varje dag når ut till drygt 2,5 miljoner läsare via 

webben och papperstidningen (Aftonbladet, 2010). Svenska Dagbladet betecknar sin ledarsida 

som obunden moderat och skriver att de inte har någon politisk tendens på övriga sidor. De 

skriver att de via webben och papperstidningen når ut till ungefär en miljon läsare per dag 

(Svenska Dagbladet, 2015). Dagens Nyheter och Expressen ägs av Bonnierkoncernen. Dagens 

Nyheter betecknas som oberoende liberal både på ledarsidan och i resten av tidningen. De når 

dagligen ut till ungefär 1,3 miljoner människor via webben och papperstidningen (Dagens 

Nyheter, 2008). Expressen betecknar sig som en liberal tidning. De anger ingen siffra på räckvidd 

för enbart Expressen, utan de uppger att de tillsammans med två andra tidningar, GT och 

Kvällsposten, når ut till ungefär 1,6 miljoner läsare per dag (Expressen, 2015). 

 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet presenteras inledning till debatten om köttkonsumtion, syfte, 

forskningsfrågor, avgränsningar samt min förförståelse. Avsnittet tar också upp mediernas roll 

och de tidningar som valdes för studien.  
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I kapitel två ger uppsatsen en bakgrund till köttbranschen och framställer de vanligaste djurslagen 

i animalieproduktionen. Jag ansåg att detta var nödvändigt eftersom uppsatsen handlar om det 

djuretiska perspektivet på köttkonsumtion, och det tycks råda mycket okunskap om djurens 

faktiska villkor i livsmedelsproduktionen. Jag ville att artiklarna skulle förstås i direkt samband 

med djurens situation och anser att denna del är en viktig bakgrund till debatten som måste 

framgå i sammanhanget. Det är också viktigt för analysen att synliggöra det som är osynligt i en 

del av diskurserna. 

Så långt som möjligt utgick informationen från myndigheter, men jag ville även i detta avsnitt 

undersöka hur animalieindustrin framställer sig själva och gick därför även igenom 

branschrapporter och tidningar, och återger i viss mån också i uppsatsen vad branschen själva tar 

upp. Vissa uppgifter som jag kände att jag behövde svar på fann jag inte via myndigheter eller på 

annat sätt och då har rapporter från Djurens Rätt använts som källor.  

Efter bakgrund följer tidigare forskning och teori. I avsnittet tidigare forskning tar jag upp både 

tidigare c-uppsatser som handlar om köttkonsumtion och annan internationell forskning som är 

relevant för studiens kontext. I teorikapitlet presenteras karnismen och kritisk diskursanalys som 

utgör den teoretiska grunden för analysen av artiklarna. Sedan följer metodkapitlet där material, 

urval, metoddiskussion och forskningsetiska överväganden tas upp. Resultatkapitlet innehåller en 

framställning av diskurserna, diskursernas förekomst i de olika tidningarna och diskursanalysen. I 

det följande analyskapitlet diskuteras resultatet i relation till teorin och i slutsatser presenteras 

svaren på frågeställningarna. I de avslutande avsnitten tas framtida forskning och implikationer 

för samhället upp.  

 

1.5 Förförståelse 

Jag är vegetarian och anser att det är fel att utnyttja djur på grund av att de tillhör en annan art, 

som vi människor anser är mindre värda. Jag anser att djur har ett egenvärde och avstår därför på 

etiska grunder från att äta kött och konsumera andra animaliska produkter.  Jag anser att 

köttproduktionen är grym, ologisk och onödig och hoppas att den ersätts av hållbarare och 

humanare alternativ som är bättre för djur, människor och miljön.  

Idag har det aldrig varit lättare att vara vegetarian. Det finns ett brett sortiment av vegetabiliska 

produkter i nästan alla matbutiker. Det finns ingen anledning att fortsätta utnyttja djur när det 

finns så mycket bättre alternativ.  
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Genom att redovisa min förförståelse och medvetet reflektera över den har jag i möjligaste mån 

inte låtit den kompromissa det vetenskapliga förhållningssättet. Reflexivitetsproblematiken tas 

även upp i litteraturen där den ses som ett inbyggt problem i alla socialkonstruktionistiska 

angreppssätt, då sanningen i sig självt är en konstruktion. Detta förebyggs bland annat genom att 

öppet motivera sina forskningsmässiga val (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

I studien är de det empiriska materialet som ligger till grund för resultat och analys och 

tillvägagångssättet följer systematiskt vetenskaplig metod för att uppfylla det vetenskapliga kravet 

om objektivitet.   
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2. Bakgrund 

Detta kapitel är menat att ge en bakgrund till debatten om köttkonsumtion och ge svar på 

eventuella frågor om djurhållningen i köttproduktionen. I kapitlet tas både köttstatistik och 

djurens villkor i livsmedelsproduktionen upp. Här finns en presentation av de vanligaste 

djurslagen i animalieproduktionen: kycklingar, värphöns, grisar och nötdjur, eftersom djurens 

villkor ofta diskuteras i samband med ett etiskt perspektiv på debatten om köttkonsumtion. Att 

just dessa djurslag tas upp beror också på att det finns mest information tillgänglig om dem. Även 

skillnader mellan konventionell och ekologisk produktion tas upp i slutet av respektive 

djuravsnitt. Eftersom många väljer att köpa ekologiskt kött är det intressant att se vilka skillnader 

det innebär för djuren.  

Sedan 1950-talet har utvecklingen av industrialiserad djuruppfödning och storskalig produktion 

gjort att kött blivit allt billigare. Djuruppfödning sker idag nästan uteslutande i industriliknande 

stall, utanför städerna, vilket medför ett stort glapp mellan djuren i livsmedelsproduktionen och 

konsumenterna, då de flesta bor i städer.  

Förutom att gårdarna blivit större och nu har fler antal djur, har också djuren ökat sin produktion 

med minst det dubbla sedan 1960-talet. Med avel, fodertillskott och manipulerad miljö, till 

exempel ljusprogram har man fått hönsen att lägga dubbelt så många ägg, korna att mjölka 

dubbelt så mycket och grisarna att växa dubbelt så snabbt. Broilerkycklingarnas tillväxt har 

flerdubblats (Jensen, 2012). 

I Sverige har vi haft ett starkt djurskydd, men ofta får producenterna dispens på grund av olika 

ekonomiska skäl.  Alltmer branschpraxis bygger på undantag genom så kallade omsorgsprogram 

som producenterna är anslutna till.  

I djurskyddslagens fjärde paragraf står det att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt (SFS 

1988:534). Trots det får producenterna ofta dispens vilket tillåter dem att ha större djurgrupper 

än lagen föreskriver, eller fixera suggor längre än lagen tillåter. Till exempel Svensk Fågels 

omsorgsprogram, som täcker 98 procent av alla kycklinguppfödare, som tillåts en beläggning på 

36 kg kycklingar per kvadratmeter istället för lagens gräns på 20 kg kycklingar per kvadratmeter 

(Jensen, 2012).  

 Ett annat exempel som debatterats i medierna den senaste tiden är Svenska Pig och Sveriges 

grisföretagares djuromsorgsprogram, där bland annat fixering av suggor genom så kallad 

skyddsgrind tillåtits en längre tid än djurskyddslagen föreskriver. Programmet pågick under ett års 

tid, och branschen har nu ansökt om att få permanenta programmet, så att det i framtiden täcker 
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99 procent av alla grisproducenter, det vill säga alla, utom den knappa procent som utgörs av 

KRAV-grisproducenterna.  

Den ökade konkurrensen är ett ständigt återkommande argument för att försämra djurskyddet. 

Häri ligger också debattens kärna. Eftersom i stort sett ingen vill att djuren ska lida rättfärdigar 

man det med ekonomiska argument. Ska vi tillåta att djuren pressas hur mycket som helst för att 

det är ekonomiskt fördelaktigt? 

Här går åsikterna isär. Djurskyddsförespråkare argumenterar för fortsatt starka djurskyddslagar, 

som ser till djurens intressen samtidigt som de inte kräver någon grundläggande 

systemförändring. Djurrättsförespråkare skulle aldrig befatta sig med att utnyttja djur, och de vill 

avskaffa systemet där djuren utnyttjas. Producenterna å sin sida måste se till vinstintresse, annars 

går de omkull, om de skulle ta större hänsyn till sina djur än vad konkurrenterna gör. Systemet 

fortskrider därför, utan större möjlighet till förändring. Förändring måste komma någon 

annanstans ifrån. Producenterna är fast i systemet, men det är inte vi konsumenter, och 

politikerna som i den bästa av världar ska se till att djurskyddet fungerar, borde inte heller vara så 

låsta i systemet att de många gånger bara fokuserar på att rädda systemet. Även småbönder 

drabbas och slås ut i konkurrensen som systemet genererar och konsumenter ifrågasätter alltmer 

hur köttet produceras. 

 

2.1 Statistik 

Sedan 1990 har köttkonsumtionen ökat med 40 procent (Jordbruksverket, 2013b) och idag äter 

svensken i genomsnitt 87 kilo kött om året (Jordbruksverket, 2015a).  

År 2014 slaktades över 96 miljoner av de vanligaste djuren i köttproduktionen i Sverige, varav 

93 239 280 höns och kycklingar (tupparkycklingar ingår ej i statistiken), 2 562 370 grisar (kultingar 

som nödslaktas ingår ej i statistiken), 430 820 nötdjur, 421 220 kalkoner, samt 257 740 får och 

lamm (Jordbruksverket, 2015b). 

Konsumtionen består även till stor del av importerat kött. Nästan hälften av allt nötkött är 

importerat, nära 30 procent av allt fläskkött, 35 procent av all kyckling och nära 70 procent av allt 

lamm är importerat (Jordbruksverket, 2015a).  
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2.2 Köttbranschen 

Att djuruppfödning idag är en del av det ekonomiska system vi lever i, med fokus på 

konkurrenskraft och ständigt ökad lönsamhet, synliggörs i branschens interna material. Allt från 

avelsföretag, rådgivningsföretag, branschorganisationer, fodertillverkare och slakterier presenterar 

modeller för kostnadseffektiva lösningar för ökad produktion och högre lönsamhet. Man skriver 

om att grisar betalat sin rekryteringskostnad efter tredje kullen och om ekonomisk förlust med 

tomma kor. Svenska Djurhälsovården, ett branschföretag inom rådgivning, ger en uträkning på 

att en diko som går tom kostar cirka 4 000 kronor i rörlig kostnad exklusive arbete och byggnader 

(Svenska Djurhälsovården, 2009). 

Ett undantag från branschens alla rågivningsföretag som helt verkar fokusera på ökad lönsamhet 

och produktion verkar inledningsvis vara Greppa Näringen, som drivs i samarbete mellan 

Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. De 

finansieras genom svenska landsbygdsprogrammet som i sin tur finansieras av svenska staten och 

EU, med syfte att erbjuda gratis rådgivning för medlemmar. De skriver att: ”Målen i Greppa 

Näringen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av 

växtskyddsmedel” (Greppa Näringen, 2015a). De skriver också att lantbrukaren ges flera förslag 

på ökat utnyttjande av gårdens resurser vilket bidrar till att sänka kostnader, ökad lönsamhet och 

mindre förluster för miljön. Så även här står många gånger ekonomin istället i fokus då mycket av 

materialet handlar om kostnadseffektiva lösningar. Råd ges till exempel om att det finns stora 

pengar att tjäna på en sänkt inkalvningsålder för kvigor från 30 månader till 24 månader (Greppa 

Näringen, 2015b).   

I branschen pågår ständigt nya samarbeten, sammanslagningar och ägarbyten. Svenska 

Köttföretagen, SvKF, är ett nytt branschföretag som bildades 2014 genom att Avelspoolen och 

Quality Genetics slogs samman enligt Sveriges Grisföretagares webbsida (2014). Enligt dem är 

Svenska Köttföretagens ägare huvudaktörerna på slakterimarknaden vilka utgörs av KLS 

Ugglarps, HKScan, Ginsten slakteri, Dalsjöfors Kött, Skövde slakteri och Dahlbergs slakteri.  

 

Ägandekoncentration ett stort problem i USA enligt Melanie Joy, författare till boken ”Varför vi 

älskar hundar, äter grisar, och klär oss i kor” (Joy, 2014) som handlar om karnismen, vilket utgör 

teorin till den här diskursanalysen och förklaras i teorikapitlet. Särskilt bekymmersamt är det om 

maktkoncentrationen är så hög att fyra bolag kontrollerar över 40 procent av marknaden (Joy, 

2014). Detta problem är nog universellt och inte heller så långt ifrån de svenska förhållandena där 
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sex ovan nämnda bolag, enligt Sveriges Grisföretagares webbsida, kontrollerar över 95 procent av 

slaktvolymerna på gris och cirka 80 procent på nöt (Sveriges Grisföretagare, 2015).   

 

Hög maktkoncentration medför enligt Joy demokratiproblem i synnerhet med konsumentskydd 

när några få stora bolag sätter priserna och bestämmer kvalitén (Joy, 2014). Joy går också längre i 

detta resonemang och skriver att hög maktkoncentration får till följd att gränsdragningarna 

mellan politik och bolagsledningarna ofta är luddiga.  Joy nämner flera exempel i USA där 

regeringstjänstemän och bolagsdirektörer byter plats och stärker sina nätverk (Joy, 2014).  

 

2.3 Djur som foderomvandlare 

Uträkningar för att hålla kostnader nere baseras till exempel på hur mycket foder som går åt för 

att få djuren att växa. Enligt Köttguiden som startades av Sveriges Lantbruksuniversitet, men togs 

över av Världsnaturfonden år 2014, kan man se att djur inte är särskilt effektiva foderomvandlare. 

Grisar och kycklingar räknas till att vara bättre foderomvandlare än nötdjur och lamm. För att ta 

fram 1 kg benfritt kycklingkött går det åt cirka 4 kg foder, och för att ta fram 1 kg benfritt 

griskött går det åt cirka 7 kg foder (Världsnaturfonden, 2015).  

Köttguiden erbjuder också uträkningar på växthusgasutsläpp för de olika köttkategorierna: 

kycklingproduktion cirka 2-4 kg CO2e/kg benfritt kött. Griskött cirka 4-8 kg CO2e/kg benfritt 

kött. Lammkött cirka 21 kg CO2e/kg benfritt kött. Nötkött cirka 26 kg CO2e/kg benfritt kött 

(Världsnaturfonden, 2015). Utsläppen för baljväxter är jämförelsevis runt 0,5 kg CO2ekv/kg 

enligt Fredrik Hedenus, klimatforskare på Chalmers Tekniska Högskola (Hedenus, 2013). Om 

man äter baljväxter istället för nötkött minskar alltså utsläppen med 95 procent enligt Hedenus.  

 

 

2.3.1 Kycklingar 

Över 99 procent av alla kycklingar i Sverige föds upp konventionellt. De blir aldrig äldre än fem 

veckor innan de slaktas och de ska då ha kommit upp i en slaktvikt på två kilo.  Avelsarbetet med 

kycklingar går ut på att få kycklingarna att växa så mycket som möjligt på så lite foder som 

möjligt. Kycklingarna ges ett foder som till cirka 70 procent består av spannmål och resten består 

vanligtvis av soja (Svensk Fågel, 2015).  
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De två raserna som används i kycklinguppfödningen i Sverige är broilerraserna Cobb och Ross 

(Jensen, 2012). De två raserna dominerar hela världsmarknaden. Det multinationella företaget 

Aviagen som säljer föräldradjur till Ross 308 marknadsför sina kycklingar som ”The world’s most 

popular broiler”(Aviagen, 2015). Det andra stora multinationella företaget Cobb Vantress som 

säljer föräldradjur till Cobb500 marknadsför dem som ”The world's most efficient broiler” (Cobb 

Vantress, 2015). 

Enligt Jensen är ledproblem och skelettdeformation det som kycklingarna lider mest av. Ett annat 

problem är att hjärta och kärl inte klarar av att fungera normalt på grund av den snabba tillväxten. 

Uppemot tio procent har även frätskador på grund av blött underlag (Jensen, 2012).  Brist på 

stimulerande miljö är också ett problem, och luftkvalitén med höga ammoniakhalter (Jensen, 

2012).    

Sveriges enda ekologiskt uppfödda kycklingar går under varumärket Bosarp. De utgör mindre än 

en procent av alla kycklingar. De får leva i tio veckor innan slakt, vilket är ungefär dubbelt så lång 

tid som konventionellt uppfödda kycklingar. De får också tillgång till en rasthage mellan vecka 

fem och tio (Jordbruksaktuellt, 2014).  

 

2.3.2 Värphöns 

Det finns idag cirka sju miljoner värphöns i Sverige (Svenska Ägg, 2015a). Hönorna i 

äggproduktionen får leva i drygt ett år. Under hönans liv lägger hon ett ägg om dagen från och 

med 17-18 veckors ålder (Jensen, 2012). Att kunna lägga så många ägg möjliggörs av avel, foder 

och ljusprogram, men det urkalkar hönornas ben och benskörhet är ett stort problem (Jensen, 

2012). Hönorna drabbas även av virusinfektioner, parasitsjukdomar, inflammationer i äggledare 

och bukhinna (Jensen, 2012).    

I vanliga fall skulle hönor lägga fem till tio ägg, en eller två gånger om året. När äggen sedan 

kläcks, efter att ha ruvats i cirka tre veckor, skulle kycklingarna ha levt tillsammans med hönan i 

åtta veckor för att lära sig vad de kan äta och socialt samspel (Lindström, 2009).  

I naturen äter hönor bland annat frön, insekter, maskar och gräs. I dagens äggproduktion får de 

istället foder som innehåller spannmål och soja med tillsatser av kalk, vitaminer, mineraler, 

aminosyror och enzymer (Svenska Ägg, 2015b).  
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Fram till början av 1960-talet använde man samma raser till att producera ägg och kött. Men 

sedan man började producera kycklingar är hönskött bara slaktavfall i äggindustrin. 

Tuppkycklingar i värphönsproduktionen anses också värdelösa och dödas direkt genom att 

slängas levande i en köttkvarn eller gasas ihjäl.  Årligen sorteras sju miljoner tuppkycklingar ut 

och dödas efter kläckning (Sveriges Radio, 2014).  

Hönorna hålls i stora stall med flera tusen djur. De extremt stora grupperna innebär ökad 

konkurrens vilket leder till hög ljudnivå och stress. Luften är också mycket dålig på grund av all 

gödsel som ansamlas och ger höga ammoniakhalter och det damm som hönorna rör upp 

(Lindström, 2009). 

40 procent av hönorna i Sverige lever i burar (Lindström, 2009). Hönor i inredda burar hålls i 

grupper med max 16 djur. Trängseln i buren gör att hönorna inte kan sträcka ut benen eller 

vingarna ordentligt och inte heller har rum att putsa sig. Naturliga behov för hönor är att sprätta, 

picka och sandbada. I burarna finns bara en kombinerad plats för att sprätta, picka och sandbada. 

Hönors medärvda behov av att sitta högt uppflugen på en pinne när de sover, möts inte heller då 

pinnen som är avsedd för detta bara sitter cirka 2-5 cm från golvet vilket inte är tillräckligt för att 

tillfredställa det behovet (Lindström, 2009).  

Stereotypier, upprepande rörelsemönster, är vanliga och kan till exempel vara att vandra fram och 

tillbaka, stereotypt pickande på burens inredning, självstympning, fjäderhackning, kannibalism, 

apati och att ge ifrån sig speciella läten som tyder på frustration (Lindström, 2009). 

Avelsutvecklingen sker uteslutande på stora internationella avelsföretag, där det avlas fram 

hybrider som är korsningar av olika tupp- och hönlinjer (Svenska Ägg, 2015c).  

De svenska återförsäljarna köper föräldradjuren till produktionsdjuren. Föräldradjuren korsas 

sedan för att ta fram bruksdjuren. Äggen kläcks fram på återförsäljarens kläckeri och föds sedan 

upp hos dem själva eller hos de kontrakterade uppfödarna (Svenska Ägg, 2015c). 

22 procent av de svenska äggen är idag KRAV-märkta (Statistiska Centralbyrån, 2014). Orsaken 

till att det finns ganska mycket ekologiska ägg är enligt Jensen att omställningen från 

konventionell uppfödning till ekologisk för värphöns är ganska enkel (Jensen, 2012). Skillnaderna 

består av att det är mindre grupper, max 3 000 hönor per avdelning, hönorna har tillgång till en 

rastgård och att fodret ska vara ekologiskt.  
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2.3.3 Grisar 

Grisar som föds upp för kött hålls inomhus i hela sitt liv och får aldrig komma ut, förutom vid 

transporter. Grisar i köttproduktionen slaktas när de nått en slaktvikt på 110-120 kg, de är då 

omkring sex månader (Jensen, 2012). Suggorna slaktas när de fött fyra till fem kullar och är 

nästan tre år gamla (Björklund & Lindström, 2014). Mindre än en procent av alla grisar i Sverige 

är KRAV-grisar. 

Grisar har ett mycket stort behov av att böka och beta, i det vilda ägnar grisar en stor del av 

dagen åt att söka föda. Vilda grisar äter gräs, rötter, frukt, bär, spannmål, maskar, insekter och 

även smådjur som möss ibland, men deras favoritföda är ollon (Jensen, 2012). 

Vildsvin blir könsmogna först vid ett års ålder och de har bara brunstperiod en gång om året. 

Grisar i köttproduktionen blir könsmogna redan vid fyra till fem månaders ålder och har 

brunstperioder året om. När de ska föda drar de sig undan flocken och bygger ett bo. 

Vildsvinshonor föder vanligtvis fyra till fem kultingar och ungefär två veckor efteråt ansluter sig 

honan med sina ungar till flocken igen. I det vilda diar kultingar i 12-17 veckor. I 

grisproduktionen tas kultingarna ifrån suggan efter 28 dagar, och en ny inseminering görs redan 

ett par dagar efter att senaste kullen tagits ifrån henne. 

Även grisar i produktion har ett stort medärvt behov av att bygga ett bo och dra sig undan 

flocken när hon ska grisa. För detta krävs bobyggarmaterial och ofta finnas inte tillräckligt för att 

bygga ett bo med, då reglerna inte specificerar hur mycket som ska ges (Björklund & Lindström, 

2014).  

I grisstallen ligger suggornas bås vägg i vägg. Ljudvolymen är hög och det stör suggans och 

kultingarnas kommunikation, vilken är viktig eftersom suggan meddelar kultingarna när mjölken 

kommer rinna till, vilket händer en gång i timmen och bara under 20 sekunder (Björklund & 

Lindström, 2014). 

I ”Handlingsplan för att öka svensk grisproduktion” (Avelspoolen, m.fl., 2014) som togs fram i 

samarbete mellan branschföretag, myndigheter och handeln, står det att ett av målen är 30 

kultingar per sugga/år, mot dagens snitt på 24 kultingar per sugga/år.  

Ett annat mål i aveln är att suggan ska ha mycket mjölk eftersom antalet kultingar ökat. Forskning 

bedrivs även på att avla fram suggor med fler spenar. I en rapport från Sveriges 

Lantbruksuniversitet ”Genetic and clinical studies of teat traits in the pig” (Chalkias, 2013) 

påfanns särskilda DNA markörer relaterat till antalet fullutvecklade spenar.  
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Djuromsorgsprogrammet var ett försöksprogram som genomfördes under 2014 med bidrag från 

Jordbruksverket på initiativ av Svenska Pig och Sveriges Grisföretagare. Programmet omfattade 

12 gårdar under ett år. En utvärdering ska komma från Jordbruksverket men har inte publicerats 

ännu. Ändå har branschföretagen redan ansökt om att få permanenta programmet. Det kan då bli 

praxis för all konventionell grisuppfödning i framtiden. Programmet har kritiserats för att fixera 

suggor, ta kultingar tidigare än lagen föreskriver och att ha större grupper än tillåtet och det har 

debatterats i bland annat dagstidningar, radio och i SVT Debatt (SVT, 2015).  

Ett av branschens argument för att fixera suggor var att minska smågrisdödligheten. Kritiker 

säger istället att svält på grund av avel med större kullar är den enskilt största orsaken till 

smågrisdödlighet. Större kullar gör att fler grisar föds klena. Att suggan dessutom förvägrats sitt 

naturliga beteende att bygga bo kan inverka negativt på hennes moderegenskaper. Till exempel 

kan stressen orsaka att digivningen hämmas. Denna kritik framfördes bland annat av Djurskyddet 

Sverige som aktivt deltagit i debatten om djuromsorgsprogrammet (Djurskyddet Sverige, 2015).  

 

I rapporten ”Grishälsovård och sjukdomar” från Sveriges Lantbruksuniversitet står att fler 

smågrisar trampas ihjäl i stora kullar, vilket delvis kan förklaras av den större konkurrensen vid 

juvret, som leder till utslagning av vissa från början friska individer (Andersson, Botermans, 

Olsson, Rantzer & Svendsen). Det står också att man ska undvika att ha för stora djurgrupper 

och att det regleras i djurskyddslagen. Men bland annat detta kringgås av branschens 

omsorgsprogram. Rapporten tar också upp att de flesta trampningsförlusterna sker inom de 

första 12-24 timmarna efter födelsen och omkring 30 procent sker vid utfodringstillfällena 

morgon och kväll (Andersson, m.fl.). Deras förslag är att man kan stänga in kullen under 

värmelampan under minst en timme för att sedan bevaka när de släpps ut igen och digivning 

påbörjas (Andersson, m.fl.).  

Rapporten tar också upp de vanligaste stereotypierna bland suggor, såsom rörbitning, 

skentuggning, massera andra suggor, leka med vattennippeln/dricka för mycket vatten. Dessa 

beteenden ses enligt rapporten när djuren inte får utlopp för sitt naturliga födosöksbeteende och 

när de bara har lite halmströ och när det är stor konkurrens vid utfodringen.  

Alla hangrisar kastreras. Vanligen görs ingreppet utan bedövning av uppfödaren själv innan 

kultingarna är sju dagar gamla. Grisuppfödare både i Sverige och i resten av Europa kastrerar 

grisarna för att det annars finns risk att köttet från hangrisar luktar eller smakar illa vid tillagning. 

Genom att ta bort testiklarna försvinner risken för galtlukt i köttet nästan helt. Från och med 

2016 kommer det bli förbjudet att kastrera grisar utan bedövning i Sverige (Jordbruksverket, 
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2013c). Jordbruksverket betalar en ersättning för att täcka en del av kostnaderna för bedövning 

och smärtlindring, alternativt vaccination mot galtlukt, men hittills har bara ett fåtal använt stödet 

enligt en rapport från Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2013c). Enligt rapporten har enbart 20 

besättningar av landets totalt 740 besättningar fått ersättning för bedövning och smärtlindring, 

och bara två uppfödare har börjat leverera vaccinerade grisar till ett slakteri.  

Grisarna i den intensiva produktionen drabbas av flera skador och sjukdomar, bland annat har 

över hälften (51 procent) magsår i varierade grad (Svenska Djurhälsovården, 2008). Ett annat 

problem är bogsår vilket drabbar en tredjedel av suggorna under digivningen (Björklund & 

Lindström, 2014). Benbrott är också vanligt, 15 procent av orsakerna till utslagning av suggor 

beror på förlamning, hälta eller benfrakturer (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2012). 

Bukstötning är ett annat vanligt problem, som innebär att en gris masserar trynet på en annan gris 

vilket orsakar sår på den utsatta grisen. Svansbitning är en annan beteendestörning där grisarna 

tar ut sin frustration på varandra (Jensen, 2012).  

Jensen skriver att miljön i svinstall är så bullrig och dammig att det kan leda till kronisk stress hos 

grisarna och att producenterna brukar ha andningsmask och hörselskydd när de vistas inne hos 

djuren (2012). 

Lunginflammation eller lungsäcksinflammation är vanligt bland grisarna. Omkring 15 procent av 

alla grisar som slaktas har färska spår av lunginflammation eller lungsäcksinflammation (Jensen, 

2012). Navelböld och navelbråck förekommer också, vilket syns genom att grisen har en ”påse” 

under sig. I Svenska Pigs undersökning hade 8,3 procent av 2660 försöksgrisar olika 

navelproblem (Svenska Pig, 2013). Bland alla övriga sjukdomar och skador som grisarna får kan 

nämnas juverinflammationer, ledinfektioner, diarréer och förgiftning av mykotoxiner (Statens 

veterinärmedicinska anstalt, 2015a).  

Genom branschorganisation Svenska Pig, en av aktörerna bakom omsorgsprogrammet, ges en 

inblick i produktionen genom publicerade frågor och svar på deras webbsida (Svenska Pig, 2014).  

Fråga: ”Varför ”sätter” sig vissa förstagrisare efter avvänjningen?” (Svenska Pig, 2014). 

Svar: ”Förstagrisare växer fortfarande när de har sin första kull. Stora kullar hos gyltor är 

vanligt. Ofta är det svårt att ge dem den näring de behöver. Följden blir att muskler, skelett 

och fett bryts ner när kroppen ska tillverka mjölken. Djuren blir tunna och stabiliserande 

stora musklerna har försvagats. Efter avvänjning finns risk att förstagrisare drabbas av 

epifysglidning, dvs. att lårbenet glider isär uppe vid lårbenshalsen, ganska likt ett benbrott, 

ibland tom redan innan djuren börjar rida på varandra”  

(Svenska Pig, 2014). 
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Fråga ”Hur ofta ska dräktiga suggor utfodras?” (Svenska Pig, 2014). 

Svar: ”Dräktiga suggor har lägre behov av energi och den tilldelade dagsransonen med ett 

energirikt foder motsvarar 25-30 % av vad suggan åt under digivningsperioden. Den 

begränsade tillgången på foder gör att det uppstår stress och konkurrens vid 

utfodringstillfällena. Det är därför viktigt att dräktiga suggor också ges tillgång till halm, 

som fungerar som sysselsättning och ger mättnadskänsla. Den nuvarande 

rekommendationen i system med spannmålsbaserade foder är att utfodring ska ske en gång 

dagligen. På så sätt begränsas antalet stress- och konkurrensrelaterade situationer för 

suggorna. För att ytterligare minska konkurrensen rekommenderas det att suggorna stängs 

in i ätbås vid utfodring. För djurskötaren innebär ett utfodringstillfälle att arbetet med 

instängning i ätbås och stödutfodring av suggor i dåligt hull tar mindre tid, i jämförelse med 

utfodring flera gånger per dag. Med fri tillgång på foder undviks stressen som uppstår vid 

enstaka utfodringstillfällen och konkurrensen mellan suggorna avtar, eftersom det alltid 

finns foder tillgängligt. Suggorna kan också välja när och hur mycket de vill äta. Denna typ 

av utfodring är inte vanligt förekommande i svenska besättningar”  

(Svenska Pig, 2014). 

 

I branschexemplen ovan där skador, hunger och stress beskrivs som vanligt förekommande för 

grisar, kan jag se en stor kontrast mot marknadsföringen av svenskt kött som bättre för djuren.  

Färre än en procent av alla grisar i Sverige är KRAV-grisar. Skillnaderna är ganska stora eftersom 

krav-grisar ska få möjlighet till naturligt beteende och därmed har rätt till utevistelse under fyra 

månader per år. De får också mer halm och en längre avvänjningsperiod. Avvänjningen är 40 

dagar istället för 28 dagar. De ska också ha bedövning och smärtlindring vid kastrering.  

Vid slakten ska krav-grisarna hållas ihop i sina invanda grupper och inte blandas med andra grisar 

under transport eller på slakteriet. De får inte heller lämnas på slakteriet över natten, vilket man 

gör med konventionellt uppfödda grisar, för att slaktpersonalen börjar tidigt dagen därpå. De ska 

också enligt reglerna ha tillgång till halm i väntan på slakt, och elpåfösare får inte användas 

(Björklund & Lindström, 2014). 

 

2.3.4 Nötdjur 

Två tredjedelar av allt svenskt nötkött kommer från kor i mjölkproduktionen. Kvigan insemineras 

första gången när hon är runt ett år, sedan varje år tills hon slaktas, i genomsnitt när hon är runt 

fem år (Lindström, 2013).  Kalvarna som korna föder tas ifrån dem nästan direkt efter födseln.  

För att kalven ska få i sig den viktiga råmjölken, med antikroppar som skyddar mot infektioner, 

sondmatas många kalvar (Lindström, 2013). Kalven hålls sedan ensam i en liten box de första åtta 
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veckorna. Att isolera kalvarna ska motverka smittspridning och vänja djuren vid att bli hanterade 

av människor. Efter åtta veckor brukar kalvarna få flytta ihop med andra kalvar i gruppboxar.  

Omkring en tredjedel av nötdjuren hålls enbart för kött, de kallas dikor, eftersom kalvarna får dia 

korna. Kalvarna får då vanligtvis dia i minst sex månader, sedan säljs kalven ibland vidare till 

specialiserade ungdjursuppfödare (Jensen, 2012). Kalvar uppfödda för köttproduktion når en 

slaktvikt på 300 kilo på ett år (Jensen, 2012). Kalvkött betyder att kalven slaktats innan 12 

månaders ålder (Svenskt Kött, 2015).  

Nötdjur är idisslare och ägnar helst upp till nio timmar per dygn åt att beta (Jensen, 2012). När de 

betar fyller de den största av sina magar våmmen med gräs för att sedan stöta upp och tugga det 

flera gånger om. Ungefär lika lång tid ägnas åt att beta som att idissla och resten av dygnet vilar 

de, de sover bara drygt fyra timmar per dygn (Lindström, 2013).  

I produktionen är vanliga stereotypa beteenden tungrullning; de låtsas att de lindar tungan runt 

gräs och sliter av det och tuggar på det. Det här beteendet iakttas bara när de inte är på bete. De 

kan även försöka att suga på varandra för att de inte fått utlopp för det behovet som kalvar. Det 

kan också bero på att de är hungriga. Ibland sätter man då på en nosring på kon för att förhindra 

beteendet (Lindström, 2013). 

Eftersom nötdjur är skapade för att äta gräs, men istället får mycket energirikt kraftfoder som ger 

snabb tillväxt och hög mjölkproduktion drabbas nötdjuren av en mängd sjukdomar (Lindström, 

2013). Ett mycket vanligt problem är kroniska diarréer. Kraftfodret gör avföringen lös och den 

lösa avföringen på golvet ökar risken för infektion i klövarna (Jensen, 2012). Så många som 

hälften av alla kor har problem med klövarna. Sår och bölder kan ha flera orsaker och enligt 

Statens veterinärmedicinska anstalt, är förebyggande åtgärder som rena och torra golv viktigt för 

att hålla smittrycket nere (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2015b).  

 

Nötdjur ligger ner när de sover, vilar och idisslar. För att lägga sig ner måste de först falla ner på 

knäna och det blir ett tungt fall på grund av hårda golv och den framavlade tyngden. Kor får ofta 

problem med lederna, tryckskador, eller sår på knän och hasleder (Lindström, 2013). Ett annat 

problem för korna är att deras juver är framavlade för att producera mycket mjölk, en mjölkko 

mjölkas på omkring 50 liter mjölk per dygn, när en ursprunglig ko skulle mjölka fem till tio liter 

per dygn (Lindström, 2013). Juvret väger idag uppemot 30 kilo plus mjölken inuti som väger runt 

25 kilo (Lindström, 2013). Det gigantiska juvret begränsar kons rörelsefrihet, och kor i 

mjölkproduktionen får ofta smärtsamma juverinflamationer (Jensen, 2012). Enligt Statens 
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veterinärmedicinska anstalt är juverinflammation (mastit) den vanligaste sjukdomen bland 

Sveriges mjölkkor (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2015c).  

De flesta mjölkkorna har egentligen horn och alla kalvar avhornas vanligen innan de är åtta 

veckor. Ingreppet sker under lokalbedövning. Till skillnad från KRAV produktionen så är 

smärtlindring efter avhorningen inget krav. I Sverige sker avhorning genom att tidigt bränna bort 

hornanlagen (Jensen, 2012). Avhorning brukar göras av veterinärer eftersom bara de får ge djuret 

bedövning.  

Ofta kastreras tjurkalvar i samband med avhorning, då de blir mer lätthanterliga och kan gå ute 

och beta med korna på somrarna. Av de cirka 200 000 hankönade nötdjur som slaktas i Sverige 

årligen är cirka 15-20 procent kastrerade (Lindström, 2013). Tjurar som inte är kastrerade har 

ingen lagstadgad rätt till utomhusvistelse. De kan vara uppbundna inomhus hela livet. Efter år 

2017 kommer det bli förbjudet att ha tjurar uppbundna, de måste då hållas i lösdrift 

(Jordbruksverket, 2014a).  

Idag är ungefär hälften av alla mjölkkor uppbundna inomhus under vinterhalvåret. Systemen med 

uppbundna kor ska fasas ut och idag byggs nya stall enbart för lösdrift, men det kommer ta 

många år innan de gamla båsen fasats ut.  

Enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) och Jordbruksverkets föreskrifter ska nötdjur som 

är äldre än sex månader få vara ute på bete sommartid, men undantag gäller för tjurar, djur i 

karantän, kalvar upp till sex månader, och kvigor som får hållas inne 45 dagar under 

betessäsongen för inseminering (Jordbruksverket, 2015c). Lakterande kor får också hållas inne 

större delen av dygnet under betessäsongen så att de kan mjölkas (Lindström, 2013). Beteskravet 

är olika långt beroende på om det är i norr eller i söder. I norr är kravet att djuren ska vara ute i 

minst två månader i en sammanhängande period och söderut är kravet fyra månader. 

Organisationen Sveriges Mjölkbönder har länge drivit att beteskravet för kor ska slopas eftersom 

de inte anser det lönsamt. Beteskravet har debatterats flera gånger i media i och med att krav på 

att slopa det framförts. Sveriges Mjölkbönder anser att beteskravet är onödigt eftersom nya stall 

byggs för lösdrift och de anser det räcker att djuren får gå lösa inne i stallen.  

År 2013 var nästan vart femte nötdjur och var sjunde mjölkko i Sverige ekologisk 

(Jordbruksverket, 2014b). Enligt KRAV:s marknadsrapport 2015 fanns då ett överskott på 

ekologisk mjölk och ekologiskt nötkött och rapporten visar att KRAV-nötdjur minskade med två 

procent under 2014 (KRAV, 2015).  
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KRAV-kalvar får dia och vara hos kon minst det första dygnet. När kalven skiljts från kon får 

den leva i grupp med andra kalvar. Fram till minst 12 veckors ålder får kalven fortsätta att dricka 

riktig komjölk genom att dia en amko eller genom att suga på en konstgjord spene. Medan kalvar 

i konventionell uppfödning vistas inne i stallet även på sommaren, ska KRAV-kalvar få komma 

ut från och med att de är fyra månader gamla. En annan skillnad är att KRAV-nötdjur ska ha fri 

tillgång till grovfoder.  
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3. Tidigare forskning 

Det var ganska svårt att hitta relevant tidigare forskning i ämnet. Men jag hittade två utländska 

studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter som berörde samma ämne, metoder och teorier. 

En studie berörde både kritisk diskursanalys och mediernas skildring av djuren i 

livsmedelsproduktionen, medan den andra handlade om mediernas skildring av köttkonsumtion 

och klimatpåverkan där även kritisk diskursanalys användes. 

Den ena artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journalism Studies. Studien ”An 

Angry Cow is Not a Good Eating Experience” (Almiron & Khazaal, 2014) använde kritisk 

diskursanalys för att granska hur medier skildrar djur i livsmedelsproduktionen. Studien bygger på 

ideologin om speciesism där de använder både Faircloughs och Van Dijks kritiska diskursanalys. 

De utgår främst från Van Dijk, men utgår även från Faircloughs teorier om makt. Studiens 

empiriska material bestod av 60 publicerade artiklar i två medier, den amerikanska tidskriften 

New York Times och den spanska tidskriften El País. Studien är begränsad till artiklar mellan 

åren 2011-2013.  

Studiens forskningsfrågor var: I vilken utsträckning förstärker nyhetsmedierna speciesism? I 

vilken utsträckning utmanas speciesismen? I vilken utsträckning skiljer sig medierapporteringen 

mellan de två tidningarna?  

De refererar ofta till ett begrepp de benämner ”Nonhuman animals used for food”, NUF. Detta 

begrepp återkommer i beskrivningen av sökträffarna. Artikelsökningen genererade 141 artiklar i 

New York Times och 127 artiklar i El País. Av dessa valdes 30 artiklar från respektive tidning ut 

efter kriteriet att artikeln behandlade ”Nonhuman animals used for food”, NUF, i levande 

tillstånd.  

För den kritiska diskursanalysen användes de diskursanalytiska metoderna: språkbruk, semantisk 

analys av den avsedda betydelsen för de valda orden, analys av det som utelämnas och det som 

förmodas.  Syftet var att identifiera det outtalade, värderingarna och åsikterna i texterna och 

främst av allt synliggöra ”självklara” antaganden och "sunt förnuft". 

Deras sökning gav flest träffar som handlade om lagstiftning gällande djuren. 37 procent 

behandlade detta ämne och antalet i respektive tidning var ganska jämnt. I New York Times 

fanns ett sekundärt ämne och det handlade om alternativt jordbruk. De spanska artiklarna hade 

inte ett motsvarande andra ämne.  
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Slutsatsen är att båda tidningarna spelar en stor roll i att dölja den grymma verkligheten för 

ickemänskliga djur. Men skillnader fanns i hur de olika tidningarna framställde djuren. El País 

hade en mer rättfram framställning än New York Times som hade en mer dold och bedräglig 

framställning. Den första mer rättframma framställningen benämner de som ”crude” speciesism, 

vilken avspeglar förnekelse för att djurs lidande existerar. Den andra mer dolda framställningen 

benämner de ”camouflaged” speciesism och den skildrar djuruppfödning som en industri med en 

etisk fasad. Det framkom att nyheter i båda tidningarna ofta framställdes som nyheter om 

djurvälfärd, men istället handlade om vinst, kostnadsfördelar och förluster följt av hälsorisker. 

Studien har ett tydligt djuretiskt perspektiv och de skriver att frågan är en viktig etisk fråga. De 

skriver att djurpopulationen idag är fyra gånger större än jordens mänskliga befolkning och att 

majoriteten av djuren finns i den intensiva djurproduktionen. Det stora antalet djur som drabbas 

gör det till det i särklass största djurvälfärdsproblemet i världen. 

De skriver vidare att jordbruksbranschen drivs av vinstintresse och ökad produktion och inte av 

motiv för djurens välbefinnande. Vilket de menar förnekar forskningsresultat som visar på 

ickemänskliga djurs mentala förmåga och deras förmåga att känna smärta. De beskriver också 

avel och genmanipulation som gör att djuren växer abnormt och pressar gränser för vad som är 

fysiskt möjligt i strävan att maximera kött, mjölk och äggproduktionen.  

Almiron & Khazaal anser att speciesismen är institutionaliserad och att människor profiterar 

ekonomiskt, socialt och kulturellt på att exploatera ickemänskliga djur. Vilket även innefattar en 

historiebeskrivning som skildrar djurs intressen som underlägsna människors intressen och 

rättfärdigar att de används för människans intressen (Almiron & Khazaal, 2014).  

 

Almiron & Khazaal delar Van Dijks ställningstagande för den dominerade gruppen och menar att 

synen att människors intressen går före djurens intressen inte längre är försvarbar, eftersom 

forskningen har visat att djur har ett rikt inre liv, likt människor, liksom att den senaste 

forskningen visat att djur även likt människor har moraliska beteenden och de hänvisar till Bekoff 

& Pierce 2009.  

 

Den här studien ger en historisk tillbakablick på hur kritisk diskursanalys använts för att granska 

mediernas framställning av djur i livsmedelsproduktionen.  De skriver att kritiska 

diskursanalytiker sällan har applicerat teorin på förhållanden för ickemänskliga djur, men att det 

finns studier inom språkvetenskap där man ser på hur språkbruk påverkar uppfattningar om 

ickemänskliga djur, där de hänvisar till Dunayer 1995.  De skriver också att det nya 
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forskningsfältet kritiska djurstudier analyserar diskurser av speciesism men att de inte använder 

sig av den kritiska diskursanalysens metoder såsom de beskrivs av Fairclough och Van Dijk.  

De tar även upp att forskare inom sociologi och psykologi på senare tid studerat hur människor 

använder bortträngningsmekanismer för att stänga ute empati för ickemänskliga djur och här 

hänvisar de till Joy (2014).  

Studien nämner att västerländska djuretiker såsom Peter Singer redan 1975 pekade ut att 

mediernas skildringar av djuren dominerades av vilket intresse de har för människor, då till 

exempel medier rapporterar om nyfödda gorillaungar på zoo istället för att skriva om de miljoner 

djur som hålls inspärrade i djurindustrin.  

Almiron & Khazaal skriver att den första textanalysen som konsekvent granskade hur medierna 

gestaltar djur i livsmedelsproduktionen gjordes av Freeman 2009. Freemans studie undersökte 

nyhetsskildringar i TV och i tidningar i USA mellan 2000-2003. Slutsatsen var att nyhetsmedierna 

ofta understödde speciesismens status quo genom att återge dominerande utsagor och underlåta 

att avspegla en balanserad bild. Detta gjordes genom att diskursivt objektifiera ickemänskliga djur 

genom kommersialisering och förneka dem som kännande varelser och enskilda individer.  

I studien hänvisas också till två övriga studier, Kiesel 2010 samt Almiron & Zoppeddu 2014, som 

har granskat mediadiskurser där diskursiva samband mellan köttkonsumtion och klimatpåverkan 

kopplats till upprätthållandet av det dominerande och osynliga karnistiska trossystemet.  

 

En annan studie återfinns i den vetenskapliga tidskriften Environmental Communication, ”Eating 

Meat and Climate Change: The Media Blind Spot - A Study of Spanish and Italian Press 

Coverage” (Almiron & Zoppeddu, 2014). Även denna studie baserar sig på kritisk diskursanalys 

och den undersöker hur sambandet mellan klimatförändringar och kött- samt mjölkproduktionen 

återges i nyhetsmedierna. De menar att det saknas medierapportering om detta samband. Det 

empiriska materialet bestod av artiklar från tio ledande spanska och italienska tidningar under en 

sjuårsperiod mellan 2006-2013.  

De skriver att nyhetsmediernas framing av klimatförändringar och dess orsaker är av stor 

betydelse för allmänhetens förståelse av ämnet och att medierna har en viktig roll i att forma 

åsikter och värderingar i demokratiska samhällen, där rapportering om klimatförändringarna inte 

är något undantag. De skriver att nyhetsmediernas skildring av klimatförändringar och den 

globala uppvärmningen till en början visade en allmän skepsis men att det nu övergetts av de 
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flesta medierna. Ändå visar rapporteringen idag upp flera brister, speciellt när det gäller 

sambandet mellan köttkonsumtion och klimatförändringar menar Almiron & Zoppeddu (2014). 

Studien hänvisar också till FAO:s rapport ”Livestock’s Long Shadow” (FAO, 2006) och skriver 

att flera andra vetenskapliga studier de senaste tio åren påvisat samma samband mellan 

djuruppfödning och klimatförändringar.   

I studien har de använt sig av framing som de definierar som: “the way journalists represent the 

facts and the value dimensions (or stances and angles) they highlight” (Almiron & Zoppeddu, 

2014). De skriver att de utgick från framing strategier utformade av Gitlin 1980, när de 

formulerade syfte och forskningsfrågor.  

Urvalet bestod av 138 artiklar från sammanlagt tio tidningar. Dessa artiklar uppfyllde kriterierna 

att behandla klimatpåverkan till följd av köttkonsumtion och kodades som MONC. De fem 

italienska tidningarna var: La Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, Il Resto del Carlino och 

Il Sole 24h. De fem spanska tidningarna var: El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico och 

ABC. Av de 138 artiklarna kom 102 artiklar från spanska tidningar och 36 artiklar från italienska 

tidningar. 

Den kritiska diskursanalytiska modellen som användes utgick från Wodak & Meyer 2001 samt 

Van Dijk 2011. Deras utgångspunkt var antagandet att den dominans som utövas av människor i 

förhållandet till andra ickemänskliga djur stöds av en ideologisk världsbild som återges i 

mediernas språkbruk på ett sätt som förhindrar läsarna från att förstå sin avgörande roll i 

relationen mellan att äta kött och klimatförändringar. 

Med sökordet Livestock Long Shadow valdes 19 av artiklarna ut från materialet för den kritiska 

diskursanalysen. De fick då fram 16 spanska artiklar och tre italienska. Dessa analyserades 

lingvistiskt för att se vad som framkom även implicit. Studiens forskningsfrågor var: Hur mycket 

utrymme gavs MONC? (täckning). Vilken betydelse tilldelades MONC som ett ämne? (relevans). 

Var köttnormen alltid närvarande? (fokus). 

Enligt studien förekom ämnet klimatförändringar ofta och tillskrevs stor betydelse i det totala 

urvalet men endast 1,5 procent av de spanska artiklarna och 3,6 procent av de italienska artiklarna 

nämnde sambandet mellan klimatförändringar och köttkonsumtionens negativa effekter på 

miljön. Textanalysen visade likheter i hur de båda ländernas tidningar framade rapporten 

”Livestock’s Long Shadow” (FAO, 2006).  
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I analysen tilldelades MONC artiklarna två variabler: köttkonsumtion respektive djuren i 

djuruppfödningen innan de blir kött. Sedan granskades om en eller båda variablerna förekom i 

artiklarna. Där framkom det att de flesta artiklarna från båda länderna fokuserade mer på 

köttkonsumtionen. När istället djuren togs upp (16 procent av de spanska artiklarna och 11 

procent av de italienska artiklarna) nämndes inte kostval. Studien analyserade också om artiklarna 

tog upp köttkonsumtion som ett etiskt dilemma och det gjordes bara i två av 19 artiklar. De 

skriver att detta visar på antagandet att ett sådant dilemma inte existerar, trots att många 

människor anser att det gör det. De två artiklarna som tog upp det etiska dilemmat publicerades i 

spanska ABC. De tonade ner det etiska dilemmat men berörde det ändå.  

 

Deras slutsats är att problemet med klimatförändringar ofta uppmärksammades i tidningarna 

men sällan i samband med köttkonsumtion och nästan aldrig uppmärksammades det etiska 

dilemmat. De skriver att speciellt en spansk socialdemokratisk tidning, El País, bidrog till 

förvirring genom att använda ironi, felaktigheter och motstridiga uppfattningar när de 

rapporterade om samband mellan köttkonsumtion och klimatpåverkan. 

 

En rubrik i studien tilldelas psykologi och den tar upp Melanie Joys forskning om karnism där det 

karnistiska trossystemet beskrivs. Karnismen beskrivs vidare under teori i den här uppsatsen. Här 

drar de också en koppling mellan maskulinitet och köttnormen som en möjlig förklaring till 

köttnormens starka position och hänvisar till forskning av Adams 2013. De går inte närmare in 

på detta samband än att nämna att det skulle kunna vara en möjlig förklaring till mediernas 

avsaknad av rapportering om köttkonsumtionen som en bidragande orsak till klimatförändringar.  

 

Studien identifierade tre diskursiva mönster som tidningarna använder för att undvika att 

rapportera om kopplingen mellan klimatförändringar och köttkonsumtion: ”suppression, 

ambiguity and sarcasm” (Almiron & Zoppeddu, 2014). Suppression gör människors ansvar nästan 

osynligt. Ambiguity fråntar läsaren möjlighet att kunna dra några slutsatser. Sarcasm förlöjligar 

forskning som drar kopplingar mellan klimatförändringar och köttkonsumtion. Almiron & 

Zoppeddu (2014) skriver som slutsats att de tre diskursiva mönstren döljer de miljömässiga och 

etiska konflikter som finns i den karnistiska ideologin vilket vidmakthåller systemets osynlighet 

och dominans.  

 
 
Det har också skrivits ett flertal c-uppsatser om köttkonsumtion tidigare inom flera 

ämnesområden som tar upp miljöpåverkan och även hälsa, men inte många som har tagit upp 
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djuretik. En av uppsatserna som tar upp köttkonsumtion är ”En kritisk diskursanalys av debatten 

om köttkonsumtion” av Carolina Lodeiro vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap på 

Göteborgs Universitet år 2012. Syftet var att synliggöra hur olika aktörer talar om 

köttkonsumtion, hur de motiverar sina ställningstaganden och att undersöka sambandet mellan 

språkbruk och upprätthållandet av normer i samhället. Det empiriska materialet bestod av arton 

tidningsartiklar från tre svenska dagstidningar och en interpellationsdebatt i riksdagen. Fem 

diskurser urskiljdes: den globala rättvisediskursen, folkhälsodiskursen, den nationalromantiska 

diskursen, den biologiska diskursen samt konsumentdiskursen. I analysen framgick att det fanns 

två olika uppfattningar om vad som är problemet med dagens köttkonsumtion. Den ena 

uppfattningen var att svenska folkets konsumtion av kött är för hög, och den andra 

uppfattningen var att den svenska importen av kött är för hög. Två olika lösningar kunde också 

urskiljas ur materialet, dels att reglera köttkonsumtionen genom politiska styrmedel som 

exempelvis en köttskatt, och dels att informera konsumenter om att handla ”rätt” kött, det vill 

säga svenskt kött, utan att behöva minska köttkonsumtionen. Analysens slutsats var också att alla 

diskurser är med att reproducera köttnormen. Uppsatsen är avgränsad till åren mellan 2002 och 

2011 och tar inte upp djuretik överhuvudtaget.  

En annan uppsats är ”Det mediala köttet. En studie om hur den svenska pressen skildrar 

köttkonsumtion mellan åren 2002-2012” av Lisa Jansson vid Institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation på Göteborgs Universitet år 2013. Uppsatsen utfördes med kvantitativ 

innehållsanalys och granskade artiklar om köttkonsumtion. Materialet hämtades från mediearkivet 

Retriever och gav 131 träffar. Tidningarna som inkluderades i sökningen var: Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Artiklarna var övergripande positiva till en 

minskad köttkonsumtion, 109 utav de 131 var för en minskad köttkonsumtion. Artiklarna från 

samtliga tidningar som var positiva till en minskad köttkonsumtion var ofta överrens om att en 

minskning av köttkonsumtionen måste ske för miljöns skull. Ofta hänvisades också till FN:s 

Miljöorgan och liknande rapporter. Det var mest nyhetsartiklar i urvalet, Aftonbladet och 

Expressen var de tidningar som hade flest ledare och debattartiklar. Dagens Nyheter hade flest 

artiklar i ”övrigt-kategorin” och Svenska Dagbladet hade flest nyhetsartiklar. Teorierna som 

användes var agenda setting, framing, nyhetsvärdering och media logik. Vid 2006/2007 framkom 

en brytpunkt då antalet artiklar dubblades. Enligt uppsatsen skrevs det flest artiklar om 

köttkonsumtion med vinkling miljö (53,7 procent), följt av artiklar om djurhållning (17,2 procent) 

och minst skrevs det om hälsa (16,4 procent).  
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En studie som helt fokuserar på djuren, och inte på hälsa eller miljö, är ”Människans utnyttjande 

av andra djur – i dubbel bemärkelse. En kritisk diskursanalys av riksdagsdebatter om 

djurhållningen” skriven av Carina Nilsson vid Institutionen för individ och samhälle på 

Högskolan i väst år 2012. Syftet var att granska riksdagspolitiska texter för att synliggöra de 

diskurser som bidrar till att rättfärdiga och upprätthålla djurindustrin. Uppsatsen fokuserar 

uteslutande på djuretik och är skriven i ämnet sociologi. Metoden och teorin som användes för 

att analysera transkriberade riksdagsdebatter var kritisk diskursanalys, genom Faircloughs 

tredimensionella analysmodell. Studien identifierade tre diskurser: välfärdsdiskursen, 

Sverigediskursen och marknadsekonomiska diskursen. Slutsatsen är att välfärdsdiskursen är den 

hegemoniska diskursen som rättfärdigar och upprätthåller djurförtrycket, bland annat genom att 

förespråka antingen djurskydd eller djurvälfärd, men aldrig ifrågasätta utnyttjandet av djur. Istället 

förespråkas ”god djurhållning” och konsumtion av svenskt kött. Men Nilsson menar att djur inte 

kan ha det bra inom livsmedelsindustrin, vilket en ”god djurhållning” implicerar. Uppsatsen drar 

paralleller till slaveriet och skriver att det också ansågs omöjligt att avskaffa, men att det likväl var 

både möjligt och gjordes.  
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4. Teori 

I detta kapitel förklaras teorin som ligger till grund för studien. Avsnittet ger också definitioner på 

vanliga begrepp inom diskursanalyen och djuretiska begrepp som är av relevans för uppsatsen.  

 

4.1 Diskursanalys 

Jag var tidigt inne på att genomföra studien med kvalitativa metoder eftersom jag är intresserad 

av hur något sägs, i vilket sammanhang, sociala konstruktioner och vad som överhuvudtaget sägs 

och vad som utelämnas. Kvalitativa metoder ger en möjlighet att granska och fördjupa analysen i 

delar av debatten vilket också passade mitt syfte.  

Valet föll tillslut på kritisk diskursanalys. Ett inledande och begripligt svar på vad en diskurs är 

kan förklaras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:7).  Norman Fairclough ger begreppet diskurs två innebörder (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:72): 

1. Språkbruk såsom social praktik. 

2. Som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. 

Kritisk diskursanalys utgår från socialkonstruktionismen, vilket jag tolkar på följande sätt utifrån 

Vivien Burrs definition (enligt Winther Jörgensen & Philips, 2000:11): 

 En kritisk inställning till den kunskap som anses självklar. Kunskap kan inte betraktas 

som en objektiv sanning. Vår kunskap och världsbild är inte spegelbilder av verkligheten, 

utan beror på hur vi kategoriserar världen.  

 

 Våra uppfattningar påverkas av det samhälle och den kultur vi lever i. Våra uppfattningar 

kunde ha varit annorlunda om vi levt i en annan tid eller kultur. Världsbilder kan 

förändras över tid.  

 

 Det sätt som vi uppfattar världen skapas och upprätthålls genom sociala processer. 

Kunskap formas när människor tillsammans bygger upp sanningar och bestämmer vad 

som är sant och falskt.  
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 Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning gör att vissa typer av handlingar ses 

som naturliga och andra otänkbara. Den dominerande världsbilden formar vilka 

handlingar som anses socialt acceptabla. 

 

Både den karnistiska teorin och den kritiska diskursanalysen som utgör den teoretiska grunden i 

uppsatsen bygger på dessa premisser. Dessa teorier anser att den hegemoniska diskursen 

framställs som sanning vilken anses normal, naturlig och logisk, och båda menar att det finns 

bakomliggande ekonomiska intressen för att upprätthålla den dominerande diskursen.  

Köttbranschen har uppenbarligen ett starkt ekonomiskt intresse av att bevara sin hegemoniska 

ställning och enligt karnistisk teori ligger det i deras intresse att förbli osynliga och framstå som 

neutrala och nödvändiga.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen passade syftet att analysera debatten om köttkonsumtion ur ett 

djuretiskt perspektiv då den har en inbyggd systemkritik, och ser till sin uppgift att bidra till social 

förändring och därmed inte är politiskt neutral (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Det finns inte någon enhetlig beskrivning eller given modell för hur kritisk diskursanalys ska 

genomföras men många väljer att utgå från Norman Faircloughs tredimensionella modell, vilket 

även jag har valt för den här studien. Modellen lämpar sig för studier inom kommunikation och 

samhälle och ”förutsätter språkbruk i form av en kommunikativ händelse” (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:74).  

Faircloughs tredimensionella modell, som den beskrivs i ”Diskursanalys som teori och metod” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74f):  

1. Text. Analys av textens lingvistiska uppbyggnad.  

2. Diskursiv praktik. Analys av diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och 

konsumtionen av texten.   

3. Social praktik. Analys av överväganden om huruvida den diskursiva praktiken 

reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka 

konsekvenser de har för den bredare sociala praktiken.   
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Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell. 

 

Det övergripande syftet med modellen är att undersöka hur relationerna ser ut mellan diskurser 

och sociala strukturer (Bergström & Boréus, 2012). En viktig del av analysen, som skiljer ut 

Fairclough från andra diskursanalytiker, är att hans analys fokuserar på språkbruk och använder 

sig av lingvistisk textanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Men Fairclough menar att 

denna är otillräcklig i sig då även den större sociala kontexten måste tas in (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000).  

Fairclough ser i likhet med den marxistiska ideologin att diskursiva praktiker skapar och 

reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Forskningsfokus riktas både på 

diskursiva praktiker som konstruerar världsbilder och på den roll dessa världsbilder spelar i 

bevarandet av den dominerande klassens intressen. Fairclough menar att ogenomskinligheten i 

relationerna mellan diskurs och samhälle är något som säkrar makt och hegemoni. Målet är att 

synliggöra samband och ojämlika maktförhållanden för att bidra till en social förändring och 

jämlikare maktförhållanden (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Den kritiska diskursanalysen utesluter inte att även andra teorier används, utan tvärt om 

uppmuntras detta (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). En annan teori som studien utgår från är 

karnismen. Dessa två teorier kompletterar varandra eftersom karnismen förtydligar vilka 

gruppmotsättningar och ojämlika maktförhållanden som kommer granskas.  

Men karnismen spelar också en viktigare roll i min studie då den utgör den bakomliggande 

ideologin till den dominerande diskursiva och sociala praktik som jag kallar köttnormsdiskursen. 

Köttnormsdiskursen är den hegemoniska diskurs som fick flest antal artiklar i min undersökning 

och den reproducerar köttnormen. I denna sociala praktik anses det normalt att äta kött, och att 
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inte göra det blir en avvikelse. Även om det finns kritik mot köttkonsumtionen inom denna 

diskurs, anses det inte fel att äta kött.  

Både karnismen och den kritiska diskursanalysen uppmärksammar också vad som utelämnas, 

vilket är en sak som kommer undersökas i analysen. Joy skriver att medierna ”upprätthåller 

systemets osynlighet och bidrar till att rättfärdiga köttätandet” (Joy, 2014:119f). Hon menar att 

när det skrivs om köttproduktion i medierna är det ofta till följd av någon specifik skandal som 

då beskrivs som en avvikelse från normen och kritiken riktas sällan mot systemet, utan istället 

ofta mot ett specifikt företag. Här finns det säkert en viktig skillnad mellan Sverige och USA, 

eftersom allmän kritik mot köttnormen förmodligen förekommer oftare i Sverige enligt de 

artiklar jag granskat. I USA finns dessutom en lag som förbjuder att man kritiserar vissa livsmedel 

”utan rimliga vetenskapliga belägg” (Joy, 2014:104). Likväl ser man sällan alla de köttföretag vi 

har i Sverige i den offentliga debatten, där är nog förhållandena mer lika mellan Sverige och USA.  

 

4.3 Karnism 

Melanie Joy, professor i sociologi och psykologi vid University of Massachusetts, myntade 

begreppet karnism för att beskriva den ideologi och det trossystem som ligger till grund för 

köttkonsumtionen som är en norm i vår kultur. Hon jämför karnism med sexism och rasism och 

menar att det är först efter att man benämnt och definierat det, som systemet syndliggörs och 

därmed kan ifrågasättas.  

Joy menar att det är ett val att äta kött och att valet synliggörs genom att benämna det. Liksom 

vegetarianers val att inte äta kött synliggörs. Att vara vegetarian uppfattas ofta som att man har 

något skäl till det och det sätter valet att avstå kött i ett sammanhang. Ofta finns en förförståelse 

om att det är på etiska grunder som vegetarianer avstår från att äta kött. Likaså ger ordet karnism 

köttätare ett sammanhang och belyser det valet.  

Karnismen fungerar bland annat genom en serie försvarsmekanismer så djupt rotade att vi inte är 

medvetna om dem. Kött anses normalt, naturligt och nödvändigt, och om vi någon gång skulle 

känna oss tveksamma, sätter systemet av försvarsmekanismer igång att legitimera en fortsatt 

köttkonsumtion genom att förneka, undvika, rättfärdiga, objektifiera och avindividualisera djuren 

(Joy, 2014).  

Joy menar att det karnistiska systemet är fullt av motsägelser, absurditeter och paradoxer, varför 

också karnismens försvarsmekanismer är så omfattande. Själva titeln till boken som beskriver 
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systemet utgör en central fråga: ”Varför vi älskar hundar, äter grisar, och klär oss i kor”. Denna 

fråga har länge tagits upp av djurrättsförespråkare, men Joy bidrar med ett viktigt verktyg: 

karnismen. Karnismen är en ideologi som delar upp olika djur i ätliga och oätliga och får oss att 

rättfärdiga det. 

De karnistiska uppfattningarna är så djupt rotade att vi inte ifrågasätter dem fast de är felaktiga. 

Några av de uppfattningar som man skulle kunna koppla till karnismen och ofta hör i debatten i 

Sverige är till exempel att kor måste mjölkas, som om det inte har ett orsakssamband med att 

producenten först inseminerat kon, och sedan tagit kons kalv. Eller att vi skulle svämmas över av 

kor om vi inte åt upp dem, vilket såklart inte är sant men om det nu vore det, skulle även detta gå 

att stoppa genom att vi slutade att producera dem. Eller uppfattningen att våra odlingslandskap 

skulle växa igen och all biologisk mångfald gå förlorad för alltid om vi inte hade djuren ute på 

bete, trots att de flesta av djuren i animalieproduktionen aldrig ser solen, och som om det vore 

omöjligt att ha djur ute på bete utan att också äta upp dem.  

Enligt den kritiska diskursanalysen är dessa exempel på transitivitet där man undersöker hur 

händelser och processer förbinds eller inte förbinds. Ett vanligt grepp är att man utlämnar 

agenten genom passivform. Man framställer något som om det bara hände, resultatet presenteras 

nästan som ett naturfenomen, och fokus läggs på effekten, vilket helt fråntar agenten ansvar.  Ett 

annat sätt att göra detta är genom nominalisering, då man ersätter hela processen med ett 

substantiv (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Likt den kritiska diskursanalysen ser även karnismen att språkbruket upprätthåller 

maktordningen. Karnismen menar att språket används som naturaliserande utsagor genom att 

tillskriva djuren de användningsområden de har för människor, till exempel mjölkko, köttdjur, 

värphöns o.s.v. Orden används för att neutralisera, rättfärdiga och upprätthålla utnyttjandet av 

djuren, vilket genom språkbruket framställs som något självklart och odiskutabelt (Joy, 2014).  

 

4.4 Begreppsdefinitioner 

Dialektiskt förhållande är förhållandet mellan diskursiva praktiker och andra sociala praktiker.  

Fairclough avser med diskursbegreppet text, tal och andra semiotiska system. Det betyder att 

vissa sociala fenomen, till exempel ekonomiska logiker, fungerar enligt andra logiker än 

diskurserna, och därför behöver undersökas med andra verktyg än de diskursanalytiska (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:25). 
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Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7). 

Diskursiv kamp granskar hur olika sätt att tala om verkligheten kämpar för att nå dominans på 

fältet (Börjesson & Palmblad, 2013:13). 

Diskursordning kan beteckna ett avgränsat antal diskurser som strider i samma terräng. 

Fairclough menar att texten/diskursen måste relateras till andra diskurser för att kunna säga något 

om hur dessa diskursordningar är konstruerade vilket kallas diskursordning (Bergström & Boréus, 

2012:377).  

Djuretik handlar om vår syn på andra djur och hur vi bör behandla dem. Djuretik innefattar 

olika hållningar. Richard Ryder är en engelsk psykolog och förgrundsgestalt inom 

djurrättsrörelsen. Ryder myntade begreppet speciesism (svenska: artism). Speciesism betyder att 

djur diskrimineras på grund av arttillhörighet i ett system där människan placerat sig själv över 

alla andra. Ryder menar att det är lika fel att behandla någon utifrån arttillhörighet, som att 

behandla någon utifrån vilket kön eller vilken etnicitet den har.  

Tom Regan och Peter Singer är två andra förgrundsgestalter inom djurrätt. Tom Regan, numera 

pensionerad professor, menar att djur likt människor är livssubjekt och ska ha rättigheter som 

sådana, och att de har rätt att leva för sin egen skull. Peter Singer är professor vid Princeton 

University och författare till ”Animal Liberation” (1975). Peter Singer räknar sig till utilitarismen 

och menar att alla varelser med intressen måste visas moralisk hänsyn, men vill samtidigt 

maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande. 

Djurskydd syftar enbart till att minska djurs lidande på rådande premisser. Begreppet djurskydd 

innebär att lagarna om djurskydd ska efterföljas. Det innefattar ingen systemkritik. Det finns både 

djurskyddsorganisationer såsom Djurskyddet Sverige och World Animal Protection och 

djurrättsorganisationer såsom Djurens Rätt.  

Hegemoni innebär enligt Fairclough inte bara dominans utan är en förhandlingsprocess vari 

man skapar betydelsekonsensus (Winther Jörgensen & Philips, 2000:80). Enligt Winther 

Jörgensen och Philips tillhandahålls i Faircloughs hegemonibegrepp ett sätt att analysera hur 

diskursiv praktik är en del i en större social praktik där maktrelationer ingår (2000:80f). De menar 

att diskursiv praktik kan ses som en aspekt av hegemonisk kamp som bidrar till att reproducera 

och transformera den diskursordning som den är en del av.  

Intertextualitet betyder att texter relaterar till tidigare händelser. Alla texter bygger på element 

och diskurser från andra texter. Genom att fokusera på intertextualitet kan man se om diskursen 
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reproducerar eller bidrar till förändring av diskursen genom att införa nya element (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:13).  

Neutraliserande utsagor är utsagor om världen som uppfattas som sanna eller till och med 

något som är onödigt att uttala (Börjesson, 2010:152). 

Passivform är när man utlämnar agenten som orsakar händelsen och presenterar det som om 

något bara hände, nästan som ett resultat av ett naturfenomen, vilket helt fråntar agenten ansvar 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:87).   
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5. Metod 

I det här kapitlet tas den kritiska diskursanalysen som metod upp och även forskningsetiska 

överväganden.  

 

Kritisk diskursanalys enligt Faircloughs tredimensionella modell är den metod som användes för 

att besvara studiens forskningsfrågor: Vilka diskurer kan utläsas i artiklarna? Vilken är den 

dominerande diskursen? Innehåller artiklarna kritik mot köttkonsumtionen? Finns ett djuretiskt 

perspektiv i artiklarna? Finns det likheter mellan diskurserna?  

 

En kritisk diskursanalys kan genomföras på olika sätt, men i den här studien användes främst de 

diskursanalytiska verktygen intertextualitet, hegemoni, neutraliserande utsagor och språkbruk.  

Förutom att söka svar på frågeställningarna undersöktes även hur respektive tidning behandlade 

ämnet, om man kunde se skillnader angående tidningens politiska färg och hållning i artiklarna, 

vilket tas upp i resultatet.   

 

 

5.1 Urval och materialinsamling 

För att operationalisera syftet, vilket var att granska mediedebatten om köttkonsumtion ur ett 

djuretiskt perspektiv, valde jag att söka artiklar i Mediearkivet Retriever. Sökordet var 

”köttkonsumtion” då jag bedömde att det ordet var det mest precisa för att få fram de artiklar 

som var intressanta för studien. Andra ord testades men valdes bort för att de gav alltför 

irrelevanta sökträffar där alltför många andra ämnesområden kom upp. Andra ord var istället för 

snäva och gav för få träffar och valdes därför också bort. Kombinationer av ord testades också, 

men då framkom enbart samma artiklar och ytterligare ett fåtal, fast med lägre relevans för 

studiens syfte. Sökordet ”köttkonsumtion” valdes tillslut för att det används av aktörer som 

representerar flera olika perspektiv och gav ett hanterbart urval med jämförelsevis adekvat 

träffsäkerhet. Sökningen avgränsades från och med 2014-01-01 fram till 2015-04-20, för att ge en 

aktuell bild av debatten. Sökningen begränsades till tryckta artiklar och gav 32 träffar.   

Valet av tidningar föll på Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De 

valdes för att de är rikstäckande och störst i Sverige och därför kan ses återspegla debatten i stort. 

De representerar också olika politisk färg och format, vilket är inressant att undersöka för att se 

om det finns skillnader i hur ämnet framställs.  
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I en första ämnessortering av träffarna framkom tre tydliga vinklingar: djur, hälsa och miljö. 

Ibland förekom flera vinklingar och då valde jag att räkna artikeln till det mest förekommande 

ämnet. Vid en närmare genomgång av artiklarna tillkom ytterligare ett ämne som främst kan 

beskrivas som marknad.  

Sju artiklar saknade relevans för studien och sållades bort, då de handlade om andra saker än 

köttkonsumtion. Jag valde också att granska redaktionellt material och av den anledningen var en 

av de bortsållade artiklarna en kort insändare.  

Vid granskningen av de återstående 25 artiklarna framkom att diskursordningen utgjordes av fem 

diskurser: köttnormsdiskursen, djurrättsdiskursen, hälsodiskursen, marknadsdiskursen och 

miljödiskursen. Av dessa var köttnormsdiskursen den mest förekommande. Den återfanns i åtta 

artiklar, djurrättsdiskursen i två artiklar, miljödiskursen i sju artiklar, hälsodiskursen i sex artiklar 

och marknadsdiskursen i två artiklar.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

När man genomför en kritisk diskursanalys bör validitetsfrågan relateras till vilket maktperspektiv 

man utgår ifrån (Bergström & Boréus, 2012). Här har jag varit öppen med mitt perspektiv och 

min förförståelse som en förutsättning för god genomlysning. I studien använder jag mig av 

lingvistiska inslag i analysen av citat vilket också bidrar till studiens genomskinlighet (Bergström 

& Boréus, 2012). För att uppnå god reliabilitet har ett systematiskt tillvägagångssätt tillämpats i 

urval och i analys av artiklarna. Jag är likväl medveten om att min förförståelse och mitt urval är 

faktorer som påverkar resultatet, oavsett hur öppen man är i sin redogörelse.  

Teorin och metoden för kritisk diskursanalys medför att andra personer gör andra val och får 

andra slutsatser eftersom utföraren är så närvarande i denna metod. Jag är också medveten om att 

min kunskap i teorin och metoden för kritisk diskursanalys kan ha begränsat mig, eftersom denna 

teori inte till fullo kunnat utforskas inom tidsramen för denna uppsats.  

De flesta av artiklarna hade en tydlig vinkling där diskursen framkom. Men en del av artiklarna 

var svårare att placera. De artiklar som var svårare att placera gällde främst de som hade ett 

tydligt djuretiskt perspektiv men i varierande grad var kritiska mot köttnormen. En del av 

artiklarna argumenterade till exempel för bättre djuromsorg och förespråkade därför svenskt och 

ekologiskt kött. Medan andra artiklar hade samma argument fast förespråkade mer vegetarisk 

kost och ibland helt tog avstånd från köttnormen. Eftersom argumenten var likartade men 
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slutsatserna så olika, delades dessa artiklar upp i två diskurser: köttnormsdiskursen respektive 

djurrättsdiskursen. I dessa få gränsfall, var det alltså graden av kritik mot köttnormen som 

avgjorde vilken diskurs som artikeln reproducerade. Antingen var den kritisk inom ramen för 

köttnormsdiskursen, eller så var den mer kritisk och kunde inte förlika köttkonsumtion med sin 

ståndpunkt.  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden  

Eftersom materialet utgörs av publicerade artiklar där skribenten redan visats med namn och i 

många fall även bild i tidningen (till exempel i byline) bedömer jag att det inte föreligger något 

hinder för att ange skribentens namn som källa. Då namnet däremot inte har någon direkt 

betydelse har jag istället valt att hänvisa till ”artikelförfattaren”.  Då syftet främst är att undersöka 

innehåll och dess förekomst i tidningarna framför hur det tolkas av mottagaren, har avsändarens 

namn inte heller lika stor betydelse.  
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6. Resultat 

I det här kapitlet framställs resultatet av det empiriska materialet, artiklarna, som ligger till grund 

för analysen och slutsatserna som ska basvara studiens forskningsfrågor: Vilka diskurer kan 

utläsas i artiklarna? Vilken är den dominerande diskursen? Innehåller artiklarna kritik mot 

köttkonsumtionen? Finns ett djuretiskt perspektiv i artiklarna? Finns det likheter mellan 

diskurserna? 

 

6.1 Artiklarna 

Sökningen i Mediearkivet Retriever gav sammanlagt 32 träffar. Sju av dessa artiklar sållades bort 

eftersom de saknade relevans för studiens syfte då de berörde andra ämnen än köttkonsumtion. 

Av de återstående 25 artiklarna framkom fem diskurser vilka utgjorde diskursordningen: 

köttnormsdiskursen, djurrättsdiskursen, hälsodiskursen, marknadsdiskursen och miljödiskursen. 

Artiklarna var fördelade enligt följande i tidningarna: Aftonbladet totalt sex artiklar, Dagens 

Nyheter sex artiklar, Expressen tre artiklar och Svenska Dagbladet tio artiklar. Varav 

köttnormsdiskursen hade åtta artiklar, djurrättsdiskursen två artiklar, miljödiskursen sju artiklar, 

hälsodiskursen hade sex artiklar och marknadsdiskursen hade två artiklar.  

 

Tabell 1 - Diskurserna per tidning 

Diskurserna per 
tidning 
 

Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen Svenska 
Dagbladet 

Hälsodiskursen 1 1 0 4 

Djurrättsdiskursen 1 0 0 1 

Marknadsdiskursen 0 0 0 2 

Miljödiskursen 1 3 0 3 

Köttnormsdiskursen 3 2 3 0 

 
Totalt: 25 

 
6 

 
6 

 
3 

 
10 

 

Artiklarna i köttnormsdiskursen hade ofta en tydlig djurvinkling. Artiklarna innehöll ibland kritik 

mot köttnormen, men bara kritik som är förenlig med en fortsatt köttkonsumtion. Till exempel 

förespråkades hög djurvälfärd genom att välja svenskt kött inom denna diskurs.  

Köttnormsdiskursen reproducerar köttnormen och bygger på ideologin om karnismen. Denna 

diskurs är den rådande hegemoniska diskursen i samhället. Dessa artiklar publicerades främst i 
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Aftonbladet och Expressen, och två i Dagens Nyheter. Ingen av dessa artiklar publicerades i 

Svenska Dagbladet.  

Djurrättsdiskursen bestod av två artiklar, dessa tar avstånd från köttnormen och förespråkar 

vegetarisk kost. Den ena artikeln var publicerad i Svenska Dagbladets kulturdel och i den 

förekom enbart djuretiska argument.  Den andra artikeln var en ledare i Aftonbladet och i den 

fanns det både djuretiska och miljöargument. Dessa artiklar tas också upp i analysen. 

Hälsodiskursens artiklar handlade i fem av sex artiklar om olika studiers resultat och kostråd, där 

det konstaterades samband mellan hög köttkonsumtion och olika sjukdomar såsom cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar.  Fem av dessa var nyhetsartiklar och en var en debattartikel. De flesta 

skrevs i Svenska Dagbladet, samt en i Aftonbladet och en i Dagens Nyheter. 

Miljödiskursen var den diskurs med näst flest artiklar. I den här diskursen förekommer ofta 

argument för en minskad köttkonsumtion till följd av klimatforskning som påvisat samband 

mellan köttkonsumtion och miljö- och klimatpåverkan. I artiklarna pekas ofta nötkött ut som 

sämst miljöval. De flesta av dem skrevs i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet, och en av 

dem i Aftonbladet. Det var fyra debattartiklar och tre nyhetsartiklar. 

Marknadsdiskursen bestod av två artiklar. De tar upp marknaden, handel och resursfördelning, 

men från väldigt olika perspektiv. En av artiklarna ville utöka handel mellan Kina och Sverige, 

den andra pekade ut frihandel som orsaken till fattigdom. De var båda publicerade i Svenska 

Dagbladet, på debattsidan respektive en nyhetssida. De tas också upp i analysen.   

18 av de 25 artiklarna innehöll någon form av kritik mot köttkonsumtion, både om de uttalade sig 

i egen sak eller refererade till någon rapport eller studie.  

 

Tabell 2 - Artiklar för minskad köttkonsumtion per tidning och format 

Artiklar för minskad 
köttkonsumtion  

Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen Svenska 
Dagbladet 

Debatt 3 2 2 0 

Ledare  1 1 1 0 

Nyheter  1 2 0 5 

 
Totalt: 18 

 
5 

 
5 

 
3 

 
5 
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Artikelförfattarna till de 25 artiklarna var sammanlagt 52 stycken, fördelade på följande 

yrkeskategorier: 20 forskare, 15 journalister, tio artister, tre politiker, två intressenter, en 

nutritionist och en jordbrukskonsult. 

Ett par av debattartiklarna hade flera skribenter, och dessa artiklar var oftast skrivna av män, till 

exempel en artikel i miljödiskursen där 13 män och en kvinna stod som avsändare, och en artikel i 

köttnormsdiskursen där sju män och tre kvinnor stod som avsändare. Sammanlagt skrevs 

artiklarna av 37 män och 15 kvinnor.  

Räknar man aktörerna utifrån de 25 artiklarna, dvs. att varje artikel har en avsändare fast de 

ibland var flera, så skrev: journalister 14 artiklar, forskare fyra artiklar, politiker tre artiklar, artister 

en artikel, intressenter en artikel, nutritionister en artikel och jordbrukskonsulter en artikel. 

Det slutgiltiga urvalet bestod av sammanlagt 25 artiklar, och samtliga togs med i resultat och 

analys, eftersom resultatet annars inte skulle vara representativt. Men då mitt syfte var att granska 

debatten ur ett djuretiskt perspektiv lades störst vikt vid artiklarna som hade ett djuretiskt 

perspektiv trots att alltså även miljö-, hälso- och marknadsdiskursen granskades.   

 

6.2 Diskursanalysen 

Diskursordningen utgjordes enligt resultatet av fem diskurser: köttnormsdiskursen, 

djurrättsdiskursen, hälsodiskursen, marknadsdiskursen och miljödiskursen. Vissa artiklar hade 

tydligare formuleringar än andra men alla tillförde argument utifrån sin diskurs.  

Köttnormsdiskursen reproducerar köttnormen, men den argumenterar ofta för hög djurvälfärd 

och uppmanar ofta konsumenter att köpa ekologiskt och svenskt kött istället för utländskt. 

Köttnormen är den dominerande diskursen bland artiklarna, då den utgjordes av flest antal 

artiklar.  

Djurrättsdiskursen utgörs av de två artiklar med ett tydligt djuretiskt fokus som står utanför 

köttnormen då de aktivt tar avstånd från den. De ser inte att köttkonsumtion kan fortsätta genom 

till exempel en minskad konsumtion eller genom att enbart köpa svenskt kött utan de förespråkar 

uteslutande vegetarisk kost.  Detta perspektiv framkom tydligast i dessa två artiklar, även om 

andra förordade drastisk minskning av köttkonsumtion genom till exempel köttskatt.  
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Nedan följer diskursanalysen där resultat vävs samman med analys i och med citaten, enligt 

metoden för Faircloughs kritiska diskursanalys. Analysen diskuteras sedan vidare i följande 

kapitel.  

 

6.2.1 Köttnormsdiskursen 

En nyhetsartikel i Dagens Nyheter som tydligt reproducerar köttnormen är ”Låg efterfrågan gör 

att grisarna sänds till Polen” (Kihlberg, 2014). Artikeln tar upp att konkurrensen från billigt 

importerat griskött slår ut de svenska grisföretagarna, och att en uppfödare tvingats exportera 

sina tre månader gamla grisar till Polen för uppfödning. Artikeln nämner att många uppfödare har 

blivit av med sina kontrakt med slakterier och därför måste lägga ner. Det står också att Ryssland 

har importstopp för griskött från Europa och att detta också får konsekvenser för 

världsmarknaden. Detta befäster att köttkonsumtionen är en naturlig del av det rådande 

ekonomiska systemet. En mening som inte tycks passa in i artikeln för övrigt återfinns i mitten av 

artikeln: ”Trots att vi vet att vi antagligen skulle må bättre av att äta mer grönt så ökar vår 

köttkonsumtion” (Kihlberg, 2014). Denna mening står i stort sett för sig självt och artikeln 

återgår sedan till att tala om grisarna som exporteras till Polen för att ingen vill köpa dem i 

Sverige. För mig vittnar denna mening om att det inte går att undvika att bemöta den kritik som 

finns mot dagens köttkonsumtion. Men de väljer att benämna den som ett personligt val för 

hälsan för att ändå ge den en marginell betydelse i sammanhanget. Ingen systemkritik eller 

ifrågasättande av köttkonsumtionen i stort går att utläsa i denna artikel vilket gör att jag 

klassificerar den som att reproducera köttnormen. Rubriken är också ett klart exempel på hur 

man utlämnar agent, där ingen pekas ut som orsak till det inträffade. Senare i artikeln framställs 

agenten, uppfödaren, som skickade sina grisar till Polen, som ett offer för yttre omständigheter 

när han beklagar sig över sitt val. ”Det kändes inte alls bra att skicka iväg dem”, säger han 

(Kihlberg, 2014). Som om det är beklagligt men nästan skedde av sig självt och inte var agentens 

eget val (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:87). Grisproducenten framför heller inte någon 

lösning, eller riktar någon kritik mot det ekonomiska system som han är beroende av.   

 

Inom köttnormsdiskursen finns en uppfattning om att svenskt kött är bättre för miljön, djuren 

och hälsan, bland annat genom att antibiotika inte ges till djuren i preventivt syfte, eller att 

kupering av svansar på grisar inte utförs rutinmässigt och att det ofta används mindre 

bekämpningsmedel i odlingen i Sverige än i många andra länder (Världsnaturfonden, 2015). Detta 

kan vara sant, men det löser inte problemen med köttkonsumtions negativa effekter. Det är 

otvivelaktigt bäst att äta helt vegetariskt, då det ger betydligt mindre miljöpåverkan än all typ av 
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köttproduktion, minskar risk för flera sjukdomar och helt tar bort djurens lidande i 

animalieproduktionen. 

 

En debattartikel i Expressen, som inte bara reproducerar synen att svenskt kött är bättre, utan 

därtill gör anspråk på att forma debatten är: ”Bli ”svegan” och ät kött med gott samvete” 

(Yngwe, 2014), skriven av en centerpartist som ett svar på en tidigare publicerad debattartikel. 

I artikeln skriver hon att man ska köpa svenskt kött för djurens, miljöns och klimatets skull. Hon 

kallar det för att vara svegan, och skriver att hon väljer vegetariskt om det inte finns svenskt kött 

att köpa. Hon anger flera skäl till varför det svenska köttet är bättre.  

”Svenskt kött är producerat under hårdare djurskyddsregler, det svenskproducerade fodret är 

producerat med mindre klimat- och miljöbelastning, svenska producenter använder minimalt 

med antibiotika, och svenska betesdjur håller landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald” 

(Yngwe, 2014). 

Hon håller med den tidigare debattartikeln om att köttkonsumtionen inte är hållbar, och lägger 

till att vi skulle kunna halvera vår konsumtion av nötkött, bara genom att skippa det importerade 

nötköttet, utan att det för den skull skulle behöva påverka den svenska produktionen. Hon 

skriver vidare att hon inte tror att en köttskatt är lösningen, som den tidigare debattartikeln 

föreslog, utan konsumentmakt. Artikelförfattaren skriver att hennes val att vara ”svegan” delvis 

baserar sig på omsorg för djuren. Hon skriver att hon då kan äta kött med gott samvete genom 

att välja svenskt. Detta skiljer såklart ut henne från vegetarianerna milsvitt. Den här artikeln 

återkommer i analysen.  

Svenskt kött förespråkas också i en ledarartikel i Dagens Nyheter som handlar om LRF:s 

protestaktion på en skola i Nyköping som serverar vegetariskt en gång i veckan. Händelsen 

uppmärksammades i media då LRF serverade hamburgare utanför skolan på den vegetariska 

dagen. Artikelförfattaren skriver att manifestationen går emot LRF:s egna långsiktiga intressen 

eftersom det kan gynna LRF att konsumenter istället väljer svenskt kött.  

”Insikten om att en stor del av världens köttproduktion orsakar miljöförstöring, resursslöseri och 

klimatförändring leder till att jag äter mindre, men bättre, kött. Kött som jag vet har producerats 

på ett sätt som inte inneburit djurplågeri eller oförsvarbart slöseri med naturresurser. Kanske 

rentav svenskt, ekologiskt – och därför dyrare – kött” (Birgersson, 2014). 

Då hon ser att en lösning kan vara att äta mindre men dyrare kött, innebär det klart marginella 

förändringar, och hon utgår från att det finns kött som kan produceras utan djurplågeri, och att 
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det köttet kommer från LRF: ”Fler efterfrågar ekologiskt och närproducerat – just sådant som 

LRF:s medlemmar, såväl kött- som spannmålsbönder, kan bistå med” (Birgersson, 2014). 

Artikeln tar även upp ett uttalande som en LRF representant yttrade till en journalist i samband 

med protestaktionen: ”tjejer som växer, idrottar och ska bli snygga behöver kött” (Birgersson, 

2014). Artikelförfattaren skriver att LRF knappast kommer gå ut som segrare ur debatten om 

köttfria dagar den här gången, då de missat poängen med en köttfri dag som belyser att: ”världens 

växande medelklass inte kan fortsätta att år efter år öka sin fisk- och köttkonsumtion” 

(Birgersson, 2014). Hon skriver att LRF istället borde protestera mot de stora grossistföretagen 

som drar kommunerna inför rätta när de ställer krav på matens kvalitet och efterfrågar ekologiskt 

och närodlat, och att det vore bättre använd pr-energi. 

En artikel som enligt min bedömning tillhör köttnormsdiskursen är debattartikeln ”Vår 

köttfrossa gör att grisarna far illa” (Gustafsson & Holm, 2014) i Aftonbladet som är skriven av 

två vänsterpartister. De är väldigt systemkritiska mot köttkonsumtionen och artikeln var därför 

ett gränsfall mellan köttnormsdiskursen och djurrättsdiskursen. Men de är trots kritiken eniga om 

att en ändring av köttkonsumtionen genom en minskning kan komma tillrätta med vad de kallar 

systematiska missförhållanden. Artikelförfattarna skriver att vi i Sverige inte ska slå oss för bröstet 

när det kommer till hur grisarna har det i grisproduktionen.  

”Svinproduktion är en högst centraliserad och industrialiserad företeelse. I Sverige föds den 

absoluta merparten av grisarna inomhus på betonggolv utan möjlighet till utevistelse (ungefär en 

procent är KRAV-grisar, och för dem gäller andra regler). Miljön är torftig och stimulansfattig. 

Diarré, magsår, luftvägssjukdomar och beteendestörningar är några vanligt förekommande 

åkommor. Hangrisarna kastreras utan bedövning. Det handlar om över 3 000 griskultingar om 

dagen som får sina testiklar uppskurna, utan bedövning. Unga grisar transporteras ofta till en 

intensiv uppfödning. Efter sex månaders torftigt liv väntar en ny djurtransport med minimalt 

utrymme till ett slakteri. I Sverige trängs två fullstora grisar per kvadratmeter på djurtransporten” 

(Gustafsson & Holm, 2014). 

Artikelförfattarna skriver vidare att: ”Det är den snabbt ökande köttkonsumtionen som fört med 

sig den intensiva produktionen där djurens rätt till naturligt beteende inte respekteras” 

(Gustafsson & Holm, 2014). 

De är klart systemkritiska när anser att EU:s subventioner till köttindustrin måste avskaffas och 

att det måste vara ett uttalat mål att minska köttkonsumtionen för att kunna lösa de systematiska 

missförhållandena. De skriver att det behövs en handlingsplan för att minska köttkonsumtionen 
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och de argumenterar för ett stärkt djurskydd både i Sverige och i EU. Denna artikel fokuserar 

helt på köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv, men ordar för en minskad köttkonsumtion 

och regeländringar inom systemets ramar.  

 

I en annan artikel ”Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul” (Ahlin, m.fl., 2014) skrev tio 

välkända artister strax innan jul en debattartikel i Expressen där de uppmanade folk att äta 

vegetariskt i jul, för miljön, djuren och vår egen skull. Denna artikel var också ett gränsfall till 

djurrättsdiskursen, i och med den likartade argumentationen, men de förespråkar ändringar på ett 

individuellt plan och reproducerar därför köttnormsdiskursen. 

 

Artisterna bakom artikeln var bland annat Lasse Åberg och Malena Ernman från nätverket 

Artister för miljön. Artikeln radade upp flera argument till varför vi behöver minska vår 

köttkonsumtion, däribland att 70 procent av världens sojaodling går till djurfoder, vilket är en 

onaturlig föda för djuren, och att sojan istället skulle kunna täcka hela världens befolknings 

proteinbehov om den gavs till människor. Artikeln säger även att julen borde vara en tid för 

återhämtning men istället ersatts av måttlöst frosseri: ”just vad vi äter har blivit en orsak till 

enorma problem och föremål för en måttlös överkonsumtion, frosseri och slöseri” (Ahlin, m.fl., 

2014) och de förespråkade en jul som: ”varken leder till ett stort ekologiskt avtryck eller till det 

inferno och djurplågeri som ett traditionellt julfirande tyvärr innebär” (Ahlin, m.fl., 2014).  

 

Jag tolkar denna artikel som ganska radikal i sin kritik, i stor kontrast till ”neutrala” utsagor om 

världen där köttätande är norm. Artikelförfattarna är tydligt kritiska mot systemet som ligger till 

grund för köttnormen och de kritiserar den ökade köttkonsumtionen som de skriver: ”beror till 

stor del på köttindustrins lobbyverksamhet som gjort att kött finns överallt, i alla sammanhang 

och dessutom nästan alltid till ett mycket lågt pris”(Ahlin, m.fl., 2014). Man kan inte missta sig på 

att de förordar en stor förändring mot hur det är idag. Men de menar att detta kan göras med 

konsumentmakt: ”En förändring är inte längre bort än våra personliga, vardagliga val” (Ahlin, 

m.fl., 2014). De förordar alltså inga regel- eller lagändringar för att uppnå en minskad 

köttkonsumtion, men de uppmanar ändå till handling för att åstadkomma förändring.  

 

En artikel i köttnormsdiskursen sticker ut för att den är starkt kritisk mot att köttkonsumtionen 

ifrågasätts. Det är en recension i Aftonbladet ”Kom igen, ta en köttfri dag” (Virtanen, 2014). 

Recensionen handlar om filmen ”Noah”, och i filmen är huvudperson den bibliska personen 

Noa, vegan. Detta kritiseras av artikelförfattaren som skriver att: ”Vad som inte framkom vid 
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mina bibelstudier var att hela storyn om Noak handlade om kött. Kött, kött, kött”. 

Artikelförfattaren skriver att det är rätt i tiden och att: ”Alla ifrågasätter kött nu, alla läser ”Green 

kitchen stories” och inser hur onödig vår köttkonsumtion är” (Virtanen, 2014). Jag tolkar denna 

artikel som okritisk mot köttkonsumtionen och snarare att den förespråkar köttkonsumtion än 

tvärt om. Men artikelförfattaren skriver också att det är en viktig miljöfråga, och inte ”barnslig 

ömhet om gullighet” (Virtanen, 2014) varpå en lång utläggning följer om hur moralisk vår samtid 

är som anser att djurs liv ska anses lika heligt som människans. Vilket artikelförfattaren tycks 

uppleva när han försvarar att ”man egentligen, i all enkelhet, föredrar en grillad kyckling framför 

selleri” (Virtanen, 2014). I den här artikeln skriver artikelförfattaren att han upplever att alla är 

kritiska mot köttkonsumtion nu och det framgår att detta perspektiv inte delas av 

artikelförfattaren, i varje fall inte ur ett djuretiskt perspektiv, utan möjligen ur ett miljöperspektiv.  

 

6.2.2 Djurrättsdiskursen 

En ledarartikel i Expressen lyder: ”Vi måste kunna fira jul utan döda grisar” (al Naher, 2014). 

Artikelförfattaren skriver att hon är trött på att folk ursäktar sin köttkonsumtion, vilket hon ser 

som en bekväm position för att kunna fortsätta konsumera kött. Hon skriver att folk ofta 

ursäktar sig inför henne och att hon tidigare skulle ha blivit glad för att de i alla fall reflekterar 

över att något är fel med djurindustrin, men att hon nu har tröttnat på att folk lättar sitt samvete 

för att bekvämt kunna fortsätta äta kött.  

 

Det står klart att artikelförfattaren vill se en förändring av köttnormen och argumenten är främst 

djuretiska. Argumenten och språkbruket, till exempel djurindustri, uttrycker att hon även är 

kritisk mot det ekonomiska system som möjliggör och upprätthåller köttnormen: ”Många känner 

till att industrin är ett rullande band som inte tar hänsyn till djurens liv. Att prispressen på kött 

gör att produktionen ofta blir grym och orsakar stort lidande” (al Naher, 2014).  

 

Hon skriver vidare att kravmärkta kotletter inte är tillräckligt ur miljösynpunkt och att det inte 

finns några genvägar om man vill rädda klimatet. Att diskurserna går in i varandra med argument 

som berör både djuretik, hälsa och miljö är vanligt och sker i fler av artiklarna.  Artikelförfattaren 

skriver att flera forskare anser att en förändring måste ske på politisk nivå, men tillägger att vad 

folk stoppar i sig anses vara en känslig fråga som få politiker vågar prata om.  

 

En annan artikel i denna kategori ”Köttätandet som omedvetet trossystem” (Björck, 2014) 

handlar om Melanie Joys bok om karnismen ”Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i 
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kor” (2014).  Artikeln publicerades på en helsida i Svenska Dagbladet och redogör grundligt för 

det system där kött är norm som Joy kallar karnism. Artikelförfattaren väver ihop bokens 

budskap med sina egna reflektioner. Hon sätter boken om karnismen i ett sammanhang bland 

flera andra böcker om köttkonsumtion som kommit ut på senare tid och som också fått stort 

genomslag, bland annat Jonathan Safran Foers ”Eating animals” (2009). Artikelförfattaren delar i 

stort uppfattningen om karnismen och reflekterar över sin egen oförmåga att integrera vetskapen 

om animalieproduktionens avigsidor med sin egen konsumtion. Hon beskriver sin egen process 

med att gå från vegetarian till vegan på ett personligt plan, utan systemkritik, men med en twist på 

slutet om att hon önskar branschen vore mer behjälplig, istället för att underlätta en fortsatt 

konsumtion med reklam och bilder av glada kor och ”kosläpp”.   

 

 

6.2.3 Hälsodiskursen 

Utav hälsodiskursens sex artiklar handlade två om Livsmedelsverkets nya kostråd, båda artiklarna 

publicerades 2014-06-18. Svenska Dagbladets artikelrubrik löd ”Dags att dra ner på köttkontot” 

(Nekham, 2014) och där stod att Livsmedelverkets rekommendation är man inte bör äta mer än 

500 gram rött kött och chark i veckan eftersom högre intag ökar risken att drabbas av tjock- och 

ändtarmscancer och att andra studier visar att man löper ökad risk för hjärtsvikt genom att äta 

processat kött. Enligt artikeln går Livsmedelsverket ut med rådet för att både män och kvinnor 

konsumerar mer än 500 gram i veckan. Av männen äter cirka 72 procent mer kött, och av 

kvinnorna äter cirka 42 procent mer kött. Artikeln är från TT och är väldigt informativt 

utformad, ändå tar den upp djuren i en mening:  

 

”På Livsmedelsverket tipsar man om att byta ut köttet mot exempelvis linser, bönor, rotfrukter 

och grönsaker och lägga pengarna man sparar på kött som är producerat på ett hållbart sätt och 

från producenter som tar hänsyn till djurens välmående” (Nekham, 2014). 

 

I den här artikeln, inom hälsodiskursen, förekommer alltså ett argument för djurens välmående. 

Vilket ännu en gång visar att de diskurser som utlästs inte är renodlade utan ofta går ihop, då 

djurvälfärdsargumenten går igen i flera diskurser.   

 

Den andra artikeln som handlar om Livsmedelverkets nya kostråd är från Dagens Nyheter med 

rubriken ”Nya rådet tydligt och klart: Ät mindre kött” (Bratt, 2014). Även den tar upp risker för 

olika sjukdomar, där hjärt- och kärlsjukdom och typ 2-diabetes nämns.  Men de skriver att rådet 
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är att äta mindre än 600 gram rött kött och chark i veckan, alltså 100 gram mer än vad artikeln i 

Svenska Dagbladet anger. För att se vilken siffra som är den rätta kontrollerades uppgiften på 

Livsmedelsverkets webbsida och där står det att rekommendationen för rött kött och chark är 

mindre än 500 gram i veckan (Livsmedelsverket, 2015). 

 

Artikeln i Dagens Nyheter nämner inte djuren alls, utan skriver bara att köttet bör vara 

producerat utan antibiotika, för hälsans och miljöns skull: ”För både hälsans och miljöns skull 

bör köttet vara producerat på ett hållbart sätt, utan antibiotika” (Bratt, 2014). Här kan man tydligt 

se hur djuren utlämnas i resonemanget då effekten för människor av att antibiotika ges till djuren, 

nämns men inte djuren. Frånvaron tolkar jag som en syn där man inte tillskriver dem särskilt stor 

betydelse. Djuren reduceras underförstått till ett verktyg varifrån människor får kött, och 

problemen formuleras enbart utifrån effekten för människor. De problem med högintensiv 

djurhållning som skapar behovet av antibiotikaanvändning för djuren utelämnas. Då Svenska 

Dagbladet som täckte samma nyhet från TT valde att ta med hänsyn för djuren i sin artikel, blir 

det särskilt tydligt att de utelämnas i den här artikeln.   

 

Två andra artiklar i hälsodiskursen fokuserar på olika sjukdomar kopplade till en hög 

köttkonsumtion men de hänvisar till en annan studie från forskarna bakom 5:2-dieten. I Svenska 

Dagbladets artikel ”Kött fyrfaldigar cancerrisk” (Ennart, 2014) står det att: ”Överkonsumtion av 

animaliskt protein från kött och mjölk ökar risken att dö i cancer fyra gånger, visar en ny studie” 

(Ennart, 2014). I anslutning till artikeln intervjuas fyra vanliga konsumenter, där tre av fem säger 

att de dragit ner på sin köttkonsumtion, och två av dem uppger att de prioriterar kvalitén på det 

kött de köper. De övriga två säger att de inte alls har några direkta betänkligheter angående kött, 

men den ena tillägger att hon nog skulle skära ner om det visade sig vara farligt.  En av dem som 

hade betänkligheter säger däremot: ”Jag tänker absolut på vilket kött jag konsumerar. Det blir 

mest lamm från en bonde jag känner. Jag har sett hur grisar har det i köttproduktionen” (Ennart, 

2014). Man kan här se att personen svarar att hon tänker på djuren, fast studien gällde hälsan. En 

av de fem intervjuade vinklade alltså sin syn på kött helt utifrån ett djurperspektiv. Återigen går 

diskurserna ihop, då en person anger djuren som starkaste skälet för sin minskade 

köttkonsumtion trots att artikeln handlade om ökad cancerrisk. 

 

Den andra artikeln ”Kosten måste anpassas till var vi är i livet” (Ennart, 2014) som refererar till 

samma studie tar också upp hälsoriskerna och det framgår inget nytt förutom att ett ökat 

proteinintag, som kan behövas efter 65 års ålder, likväl kan fås från växtbaserat protein. 



Debatten om köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv 

50 
 

I Svenska Dagbladets artikel ”Så mycket kött kan du ge ditt barn” (Åkerman, 2014) intervjuas en 

nutritionist på Livsmedelsverket om barns näringsbehov. Kostexperten säger att barn inte 

behöver kött utan likväl kan få sitt järnbehov från andra berikade produkter eller kosttillskott: 

”Man kan låta bli att ge sitt barn kött, men då måste man se till att barnet får i sig extra järn i 

form av exempelvis järnberikad gröt eller välling” (Åkerman, 2014). I artikeln står det också att: 

”Såväl rött kött som kyckling och fisk kan enligt Åsa Brugård Konde uteslutas från barnens 

matsedel – om man är noga med att se till att barnen får i sig alla näringsämnen” (Åkerman, 

2014). Av artikeln framgår att man måste ge B-12 och D-vitamin genom tillskott eller berikade 

produkter om man vill ge sitt barn vegankost.  

 

Att Livsmedelsverket går ut med att barn likaväl kan äta vegetariskt anser jag visar på en möjlig 

uppluckring av gamla normer där kött traditionellt ansetts ”normalt, naturligt och nödvändigt” 

(Joy, 2014:111).  

 

 

6.2.4 Miljödiskursen 

En av artiklarna i miljödiskursen är en debattartikel undertecknad 14 miljö- och energiforskare 

som sammanställt en rapport för Naturvårdsverket. Artikeln publicerades på DN Debatt i 

samband med att rapporten med namnet ”Hållbara konsumtionsmönster - analyser av maten, 

flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050” (Naturvårdsverket, 2014) 

släpptes. Av artikeln framgår att det är främst matproduktion och flyg som är de stora 

miljöbovarna.  När det gäller maten är det största hotet mjölk- och nötköttsproduktionen och de 

skriver att man kan minska utsläppen betydligt genom att ändra matkonsumtionen. I 

debattartikeln ”Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor” i Dagens Nyheter skriver 

de att: 

 

”Förändrade kostvanor har stor potential för att minska utsläppen i framtiden, detta då fläsk och 

kyckling orsakar 80–90 procent lägre klimatutsläpp per kalori jämfört med nötkött. Motsvarande 

siffra för baljväxter är ungefär hundra gånger lägre än för nötkött” (Andersson, m.fl., 2015).  

 

Genom hela artikeln skriver de ”matkonsumtion”, men det är uppenbart att de avser 

”animaliekonsumtion”, eftersom den enda mat som pekas ut som miljöbov är kött och mjölk. 

Enligt min uppfattning kan det vara ett sätt att tona ner budskapet, eftersom radikalt minskad 

köttkonsumtion och även en köttskatt föreslås: ”När det gäller mat så är en klimatskatt på i första 
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hand nötkött en möjlig väg” (Andersson, m.fl., 2015). De skriver också att det är viktigt att 

utforma styrmedlen så att de uppfattas som rättvisa och inte drabbar svaga grupper orimligt hårt. 

En eventuell köttskatt har debatterats flera gånger tidigare i media och återkommer i den här 

rapporten. Förslaget brukar väcka debatt, men snabbt avfärdas. Förmodligen tillskrivs förslaget 

större betydelse då det framförs av forskare. 

 

En artikel som sticker ut i miljödiskursen är Aftonbladets nyhetsartikel ”Nu är det dags. Den 

elaka kassen” (Rundkvist, 2014) som jämför olika matvarors miljöpåverkan. Artikeln täcks till 70 

procent av stora bilder och tecknade sura gubbar. På ett informativt och lättsamt sätt radas 

elakingarna upp med förklaringar och bättre alternativ. Kött, soja, palmolja, potatis och kaffe ska 

man se upp med, här är det ekologiskt och miljömärkt som gäller. Det står att kött är matkassens 

miljövärsting, och att man ska välja kött från svenska frigående djur. Artikeln bygger på 

Världsnaturfondens rapport om ekologiska fotavtryck där Sverige kom på tionde plats.  

Artikeln skrivs kortfattat och koncist på ett sätt som lätt kan förstås i ett större sammanhang där 

klimatfrågan ofta debatteras. Läsaren har redan förförståelsen att klimatförändringar är något 

aktuellt och viktigt, och artikeln ger därför bara korta förklaringar. Istället ges lättsamma 

illustrationer utrymme och vi erbjuds snabba lösningar inom ramen för konsumentmakt. En 

intervjuad företrädare för Världsnaturfonden säger att vi bör äta mindre kött och slänga mindre 

mat eftersom maten står för ungefär en tredjedal av vår klimatpåverkan och att:  

”köttproduktionen står för 50 procent av världens antibiotikaförbrukning – vilket bidrar till en 

snabbt ökad resistens hos bakterier” (Rundkvist, 2014). Någon direkt djuretisk aspekt framgår 

inte, här går alltså inte miljö- och det djuretiska perspektivet ihop.  

 

I miljödiskursen återfinns en artikel som vid första anblicken tycks handla om en nysläppt 

rapport, men i samband med artikeln finns också en intervju med en ung kvinna (Ennart & 

Mächs, 2014). Intervjun är gjord på en vegetarisk restaurang. Den intervjuade kvinnan är inte 

vegetarian, fast hon säger att hon tänker på miljön och hälsan och därför äter mindre kött och 

siktar på att bli vegetarian. Hon säger att det känns dumt att äta djur. Uttalandet avspeglar det 

dubbla i att inte kunna vara konsekvent, vilket säkert gäller praktiskt taget alla människor i olika 

sammanhang. Men när uttalandet gäller karnism kan något mer utläsas, något som Joy (2014) 

skrev om på systemnivå men som här utspelar sig på individnivå.  

 

Joy ser karnismen som en våldsideologi, och hon menar att när dödandet nått en viss nivå verkar 

det omöjligt att ändra på, samt att dödandet då måste fortsätta för att rättfärdiga det dödande 
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som redan har skett (Joy, 2014). Om man äter kött kan det nog vara ett resonemang man brottas 

mycket med, speciellt om man vill sluta äta kött.  

 

 

6.2.5 Marknadsdiskursen 

Det finns två artiklar i denna kategori. Den ena handlar om jordbrukspolitik ”Det är ingen brist 

på mat i världen” (Rundgren, 2015) och är skriven av en av initiativtagarna till KRAV, men den 

tar inte direkt upp köttkonsumtionen, utan tar snarare upp ojämlik resursfördelning. 

Artikelförfattaren skriver att frihandeln som pekas ut som vägen ut ur fattigdom för världens 

fattiga bönder inte gynnar de fattiga småbrukarna utan utnyttjas av jätteföretag som våldtagit 

landskapet, han ger som exempel Brasiliens export av soja och kött. Artikelförfattaren nämner 

djuren som en liten parantes, utan att det går att utläsa något djuretiskt perspektiv, då han istället 

lägger vikt vid andra saker. Som en av grundarna till KRAV, som marknadsför ett tydligt 

djuretiskt perspektiv, verkar det djuretiska perspektivet saknas i denna artikel.  

 

Den andra artikeln ”Kinas grishunger kan rädda svenska bönder” handlar om hur handelsavtal 

med Kina på fler animaliska livsmedel än mjölk kan rädda svenska bönder. Artikelförfattaren 

skriver att danskarna redan har det: ”Danskarna var tidigt ute, fick avtal redan på 90-talet och 

gräver nu kinesiskt guld med grisfötter” (Wong, 2014). Artikelförfattaren har även en utläggning 

som sammanfattar den senaste forskningen om kött, men detta skrivs nästan i en ironisk ton, 

som ett drömscenario som vi inte ens behöver försöka uppnå: ”Det bästa för miljö, hälsa (och 

djuren) vore om alla äter mycket mindre kött. Köttindustrin är en av världens värsta miljöbovar. 

Men kineserna kommer inte att bli vegetarianer” (Wong, 2014).  

 

Hans slutsats är att regeringen bär ansvaret för att de svenska bönderna går omkull eftersom de 

inte tillåts sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. I detta exempel ser man hur 

ekonomin sätts i första rummet, medans andra saker får stå tillbaka. Artikelförfattaren uttrycker 

att handelsavtal med Kina väger tyngre än att försöka minska köttkonsumtionen. Trots att han 

själv skriver att köttindustrin är en av världens värsta miljöbovar. Att djuren också får plats inom 

parantes i hans resonemang, visar vilken underordnad ställning han tillskriver dem.  
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7. Analys 

Syftet med uppsatsen var att granska mediedebatten om köttkonsumtion ur ett djuretiskt 

perspektiv. I det här kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till teorin. Här diskuteras 

också studiens forskningsfrågor: Vilka diskurer kan utläsas i artiklarna? Vilken är den 

dominerande diskursen? Innehåller artiklarna kritik mot köttkonsumtionen? Finns ett djuretiskt 

perspektiv i artiklarna? Finns det likheter mellan diskurserna? Studiens forskningsfrågor kommer 

även att besvaras i efterkommande slutsatser.  

Det perspektiv som framkom oftast i artiklarna var köttnormsdiskursen. Köttnormsdiskursen 

anser att det är naturligt, normalt och nödvändigt att äta kött. Även om det framkom i många av 

artiklarna att det finns problem förknippade med köttkonsumtion, var det inte många som 

ifrågasatte köttätande som social praktik och därmed tog avstånd från köttnormen. Kritik mot 

köttkonsumtionen förekom inom alla diskurserna och återfanns i 18 av de 25 artiklarna, men ett 

avståndstagande från köttnormen kunde bara utläsas i djurrättsdiskursen. Problemen ansågs i 

övrigt kunna lösas utan att man slutade äta kött. Istället förespråkades minskad konsumtion, 

svenskt och ekologiskt kött, i de flesta artiklar i köttnormsdiskursen samt i en del av de övriga 

diskurserna.   

I granskningen av artiklarna framkom vilken stark position köttnormen har, vilket även teorin om 

karnismen beskriver. Enligt min analys av artiklarna utgör den karnistiska ideologin grunden för 

köttnormsdiskursen. Ideologin om karnismen beskriver den hegemoniska köttnormsdiskursens 

diskursiva och sociala praktik. Förhållandet mellan ideologier och diskurser beskrivs i ”Critical 

Discourse Analysis. The Critical Study of Language”:  

”The fact that all discourse are open in principle and no doubt to some extent in fact in our 

society to ideological investment does not mean that all types of discourse are ideologically 

invested to the same degree” (Fairclough, 2010:67).  

Detta förklarar att vissa diskurser har ett tydligt ideologiskt perspektiv medan andra inte har det, 

det vill säga att en del av diskurserna som utlästs har en tydligare ideologisk koppling än andra. 

Till exempel har marknadsdiskursen en tydligare ideologisk koppling än hälsodiskursen.  

Winther Jörgensen & Phillips skriver att: ”diskursiv förändring äger rum när diskursiva element 

artikuleras på nya sätt” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:80). Detta görs när karnismen 

benämner en tidigare osynlig norm i vårt samhälle, i syfte att förändra den diskursiva och sociala 

praktiken, enligt Faircloughs teori. Även artikeln ”Bli svegan och ät kött med gott samvete” 
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(Yngwe, 2014) ger uttryck för att omforma diskursiva element för att förändra den sociala 

praktiken, genom att förespråka svenskt kött framför utländskt.  

Utöver de artiklar som omformulerade diskursiva element för att påverka den diskursiva och 

sociala praktiken, reproducerar främst de övriga artiklarna de existerande diskurserna. Likväl är de 

delaktiga i den hegemoniska kampen i sin strävan att uppnå dominans för sin diskurs.  

Man kan genom artiklarna se hur den hegemoniska kampen pågår för att få makt över vilka 

normer som ska råda i samhället. Det finns både likheter och skillnader i de olika synsätten på 

världen, där både olika ämnen ses som olika viktiga, men även där samma ämnen ses som olika 

viktiga. Till exempel vill många att vi ska ha ett starkt djurskydd, vilket flera av artiklarna 

argumenterar för, men slutsatserna är olika. En del tror på förändrad köttkonsumtion, genom 

minskning och att äta svenskt kött, medan andra helt avstår från att äta kött eftersom de inte 

anser att en förändrad konsumtion är tillräcklig. Målen är ibland olika, en del argumenterar att 

minskad köttkonsumtion är bättre för hälsan, medan andra anser att det är viktigare att minska 

sin köttkonsumtion för miljön. Men i flera av artiklarna anses orsakerna hänga ihop, till exempel i 

artiklarna ”Vi önskar dig en god, klimatsmart, grön jul” (Ahlin, m.fl., 2014) och ”Vi måste kunna 

fira jul utan döda grisar”(al Naher, 2014) uttrycks argument som reproducerar flera diskurser.   

Det visade sig att den tidning som skrivit mest om köttkonsumtion under perioden 2014-01-01 

till 2015-04-20 är Svenska Dagbladet, därefter Aftonbladet och Dagens Nyheter, följt av 

Expressen. De två artiklar som tydligast tog avstånd från köttnormsdiskursen representerades av 

djurrättsdiskursen. Denna diskurs hade två artiklar, en i Aftonbladet och en i Svenska Dagbladet.  

Lite förvånande visade det sig att flest artiklar återfanns i Svenska Dagbladet, med en obunden 

moderat ledarsida, eftersom Moderaterna inte är kända för att driva denna fråga. Men de flesta av 

dessa artiklar handlade om hälsa och miljö, och saknade ett djuretiskt perspektiv. Av de som var 

för en minskad köttkonsumtion var heller ingen skriven på debatt- eller ledarsidan, utan de var 

nyhetsartiklar. Svenska Dagbladet betecknar inte heller övriga sidor som oberoende moderata. 

Ändå var det oväntat att även återfinna en artikel om Melanie Joy och karnismen på en helsida i 

Svenska Dagbladet. Detta uttrycker enligt min mening att köttkonsumtion inte heller är en 

klassisk höger eller vänsterfråga, utan en allmän fråga.  Fast tidningen uppger som sagt att den 

saknar politisk tendens på övrigt innehåll än ledarsidan.  

En annan diskurs var marknadsdiskursen som hade två artiklar. Båda publicerades i Svenska 

Dagbladet, men de hade väldigt olika utgångspunkter. Den ena ”Kinas grishunger kan rädda 

svenska bönder” (Wong, 2014) handlade om handel och export och den andra ”Det är ingen 
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brist på mat i världen” (Rundgren, 2015) handlade om jordbruk, fattigdom och rättvis 

resursfördelning. Den första publicerades som en kolumn under nyheter och den andra 

publicerades på debattsidan. Här ser man tydligt att två olika perspektiv samsas i samma tidning 

vilket är genomgående för hela resultatet. I Aftonbladet till exempel, som är oberoende 

socialdemokratisk, återfanns den artikel som är mest kritisk mot köttnormen ”Vi måste kunna 

fira jul utan döda grisar”(al Naher, 2014), samtidigt som Aftonbladet också innehöll den artikel 

som var minst kritisk mot köttnormen ”Kom igen, ta en köttfri dag” (Virtanen, 2014). I den 

senare artikeln framgick tydlig kritik mot vad artikelförfattaren tyckte var moraliserande tider, där 

han upplevde sig behöva försvara sitt val att: ”man egentligen, i all enkelhet, föredrar en grillad 

kyckling framför selleri” (Virtanen, 2014). Denna syn avviker stort från de övriga artiklarna. 

Ingen annan uttrycker att vi skulle leva i moraliska tider där köttätande inte utgör den sociala 

praktiken. Däremot skrivs det mycket om att köttkonsumtionen borde minska och många artiklar 

ger uttryck för att den höga köttkonsumtionen är ett problem. Detta problem erkänns i samtliga 

diskurser, vare sig de tillskrivs djuretiska, miljö- eller hälsoskäl.  

 

Ändå ser man att köttkonsumtionen fortsätter att öka i samhället. Enligt de artiklar som ingick i 

granskningen uppmärksammar medierna frågan och det sätter fingret på glappet mellan 

kunskapen om köttkonsumtionens negativa effekter och den sociala praktiken i samhället. 

Normer, värderingar och samhällen förändras inte över en natt. Men verktyg finns för att 

åskådliggöra, benämna och erkänna problemen med köttkonsumtionen. Det är första steget mot 

social förändring.  

 

Några av artiklarna som granskades ansåg att en förändring måste komma från politiskt håll.  Till 

exempel debattartikeln i Dagens Nyheter som skrevs av forskarna bakom rapporten ”Hållbara 

konsumtionsmönster - analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan 

idag och 2050” (Naturvårdsverket, 2014). De ansåg att en skatt på nötkött och flygresor kan vara 

ett viktigt steg för att begränsa klimatförändringarna.  

 

Resultatet av granskningen visar också att tidningarnas politiska färg inte påverkar hur de skriver 

om köttkonsumtion eftersom vinkling varierar så mycket inom varje tidning. Det kan också visa 

att frågan är lika viktig för samtliga tidningar oavsett politisk färg, utefter den ordning artiklarna 

mest frekvent förekommer. 
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Eftersom de flesta av artiklarna var för en minskad köttkonsumtion, kan man fråga sig varför det 

inte fanns fler artiklar som förespråkade köttnormen. Enligt Joy finns det en förklaring till varför 

aktörerna bakom det karnistiska systemet inte finns representerade i större utsträckning i den 

offentliga mediedebatten. Joy menar att det är ett strategiskt val, och att de arbetar aktivt för att 

hålla sig dolda (Joy, 2014). Enligt Joy finns det ingen vinst i att göra slakthus transparenta. Om de 

sågs mer i debatten skulle de ifrågasättas mer skriver hon. Därför ges en annan bild istället genom 

till exempel reklam som understödjer romantiserade föreställningar om hur djuren har det i 

industrin. Ofta framställs deras produkter i reklam, vanligtvis mejerivaror, som naturliga genom 

att bilder på gröna ängar visas i kombination med slogans som marknadsför produkten där ordet 

”naturlig” används.  

Marknadsdiskursen innehöll artikeln i Svenska Dagbladet ”Kinas grishunger kan rädda svenska 

bönder” (Wong, 2014) som avvek från normen då den uttalat förordade ekonomisk vinst framför 

djuren, miljön och hälsan. Artikelförfattaren skrev om problemen som köttkonsumtionen 

medför, men skrev att det var bäst att exportera det svenska köttet till Kina eftersom kineserna 

ändå inte kommer bli vegetarianer och svenska bönder behöver pengarna. Det enda hindret var 

regeringen som inte fixat handelsavtal än. Denna artikel avvek då de flesta andra artiklar som 

beskrev att det fanns problem med köttkonsumtionen, vilket även denna gjorde, istället ville hitta 

lösningar för dessa.  

 

Oavsett vilket värde som tillskrivs djuren, innehöll 18 av de 25 artiklarna som granskades kritik 

mot köttkonsumtionen. I 14 av dem återfanns även djuretiska argument, och i 14 av artiklarna 

fanns också argument för att äta mer vegetabilisk kost istället för kött.   

 

Tabell 3 - Andel artiklar som förespråkar mer vegetabilisk kost per tidnig 

 Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen Svenska 
Dagbladet 

Förespråkas mer 
vegetabilisk kost? 

4 4 2 4 

 
Totalt: 14 

    

 

 

I en artikel i köttnormsdiskursen ”Bli ”svegan” och ät kött med gott samvete”(Yngwe, 2014) 

skriver artikelförfattaren att hon kan äta svenskt kött med gott samvete. Denna ståndpunkt 

förutsätter att det finns köttproduktion som inte innebär onödigt lidande och djurplågeri, vilket 

artikelförfattaren påstår att svenskt kött borgar för. Min uppfattning är att det finns många saker 
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som djuren utsätts för i livsmedelsproduktionen som innebär onödigt lidande och djurplågeri 

oavsett produktionssätt. Till exempel att kalvar separeras från kon inom ett dygn, kastrering av 

smågrisar utan bedövning, nötdjur som står uppbundna året om, inseminering, avhorning av 

nötdjur, aveln och det energirika kraftfodret som gör att muskelmassan växer snabbare än 

skelettet på 99 procent av alla kycklingar, listan kan göras lång.   

 

Att vara vegetarian innebär för många att inte bidra till det system som utnyttjar djuren. Ordet 

svegan för associationerna till vegan och min åsikt är att detta är ett sätt att ta udden av kritiken 

genom att åka snålskjuts på de mervärden som ordet vegan står för, samtidigt som innebörden 

förändras så att en fortsatt konsumtion kan ske utan större förändring. Detta kan även vara ett 

exempel på hur systemet alltid klarar sig (Joy, 2014) då enbart det utländska köttet ses som dåligt 

och en fortsatt konsumtion av svenskt kött uppmanas. Jag uppfattar också att begreppet svegan 

är en form av diskursiv och social praktik som ifrågasätter diskursordningen enligt Faircloughs 

teori eftersom ordet svegan inte existerar, men tillskrivs ett perspektiv som artikelförfattaren vill 

tillföra debatten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). I och med det är hon också med och 

formar debatten, men då begreppet fortfarande är okänt för de flesta kan bara ambitionen utläsas.  

 

Ytterligare en möjlig diskurs är den ekologiska, men den är mer svårgreppbar då den i högre grad 

än de andra återfinns i de flesta diskurserna. En ekologisk diskurs kan finnas inom ramen för 

såväl hälsodiskursen, miljödiskursen, köttnormsdiskursen och djurrättsdiskursen. Den skulle 

också kunna finnas inom marknadsdiskursen då ekologiskt är en attraktiv produkt och efterfrågas 

av allt fler. Eftersom den återfinns inom de flesta andra diskurserna får den inget specifikt 

utrymme.  

 

7.1 Slutsatser 

Nedan sammanfattas resultat och analys för att besvara studiens forskningsfrågor.  

Vilka diskurer kan utläsas i artiklarna? 

De fem diskurserna som kunde utläsas i artiklarna är: hälsodiskursen som utgjorde sex artiklar, 

djurrättsdiskursen som utgjorde två artiklar, marknadsdiskursen som utgjorde två artiklar, 

miljödiskursen som utgjorde sju artiklar och köttnormsdiskursen som utgjorde åtta artiklar. 

Miljödiskursen tar oftast upp argument för en minskad köttkonsumtion där de påvisar miljö- och 

klimatpåverkan till följd av hög köttkonsumtion. Både ordet miljöpåverkan och klimatpåverkan 



Debatten om köttkonsumtion ur ett djuretiskt perspektiv 

58 
 

förekommer i lika hög grad i artiklarna, men artiklarna har oftast valt att använda ett av dessa ord. 

I artiklarna pekas ofta nötkött ut för att ha störst klimatpåverkan. Fyra av artiklarna förekom på 

debattsidor och tre var publicerade under nyheter. De flesta av dem skrevs i Dagens Nyheter och 

i Svenska Dagbladet, och en av dem i Aftonbladet.  

I hälsodiskursen hänvisar fem av sex artiklar till olika forskningsresultat och myndigheters 

kostråd. Ofta handlar dessa om påvisade samband mellan hög köttkonsumtion och olika 

sjukdomar, däribland cancer, hjärt- och kärlsjukdom samt typ 2-diabetes. Fem av dem var 

nyhetsartiklar och en var en debattartikel. De flesta skrevs i Svenska Dagbladet, samt en i 

Aftonbladet och en i Dagens Nyheter. 

Köttnormsdiskursen reproducerar köttnormen, som bygger på ideologin om karnismen. Inom 

denna diskurs finns ibland kritik mot köttnormen, men aldrig kritik som skulle vara oförenlig 

med en fortsatt köttkonsumtion. Istället ses en minskad köttkonsumtion och konsumentmakt 

som en lösning där argument för att välja svenskt, och ibland ekologiskt kött, framför utländskt, 

förs fram. Fyra av dem var debattartiklar, två var ledare, en nyhetsartikel och en övrigt. De flesta 

skrevs i Aftonbladet och Expressen, samt två i Dagens Nyheter. Ingen artikel ur denna diskurs 

förekom i Svenska Dagbladet. 

Marknadsdiskursen framkom i två artiklar. De hade väldigt olika utgångspunkter och perspektiv. 

En av artiklarna framhöll handel och export, medans den andra handlade om jordbruk, rättvis 

resursfördelning och fattigdom. Båda var publicerade i Svenska Dagbladet, en på debattsidan och 

en under nyheter.   

Djurrättsdiskursen återfinns i två artiklar. Denna diskurs förespråkar uteslutande vegetarisk kost 

främst på grund av djuretiska skäl. I den ena artikeln, i Svenska Dagbladets kulturdel, förekom 

uteslutande djuretiska argument och i den andra artikeln, i Aftonbladets ledare, fanns både 

djuretiska och miljöargument.  

Vilken är den dominerande diskursen? 

Resultatet av studien visar att köttnormsdiskursen är den hegemoniska diskursen i samhället och 

den bygger på den karnistiska ideologin.  

Innehåller artiklarna kritik mot köttkonsumtionen? 

18 av de 25 artiklarna innehöll kritik mot köttkonsumtionen. Kritiken återfanns i alla diskurser 

och den förkom i samtliga tidningar, men den ifrågasatte sällan en fortsatt konsumtion utan ville 
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istället förändra den. Flera av artiklarna förespråkade en minskad köttkonsumtion genom att 

konsumera främst svenskt och ekologiskt kött. Det fanns även de som förespråkade att äta mer 

vegetariskt, eller helt vegetariskt. Mer men inte uteslutande vegetarisk kost förespråkades i 14 av 

artiklarna. Uppdelningen mellan de olika tidningarna var väldigt jämn.  

Expressen hade överlag betydligt färre artiklar om köttkonsumtion än de andra tidningarna, 

endast tre artiklar mellan 2014-01-01 till 2015-04-20. Av dessa innehöll alla kritik mot 

köttkonsumtionen. Aftonbladet hade sex artiklar, varav fem var för en minskad köttkonsumtion. 

Dagens Nyheter hade sex artiklar varav fem var för minskad köttkonsumtion. Svenska Dagbladet 

hade tio artiklar varav fem var för en minskad köttkonsumtion. De flesta artiklarna för en 

minskad köttkonsumtion var skrivna på ledarplats eller på debattsidor, utom i Svenska Dagbladet. 

I Svenska Dagbladet var ingen av de fem artiklarna för minskad köttkonsumtion skriven på 

ledarpalts eller på debattsidan.  

Finns det ett djuretiskt perspektiv i artiklarna? 

I 14 av de 25 artiklarna fanns också ett djuretiskt perspektiv, som yttrade sig till exempel som en 

önskan att ”kunna köpa kött från djur som betat och fått utlopp för sitt naturliga beteende” 

(Holm, 2014). Djuretiska argument förekom främst i artiklarna i Expressen procentuellt sett, då 

samtliga av Expressens tre artiklar innehöll djuretiska argument. De andra tidningarna hade ett 

större antal artiklar om köttkonsumtion, och i dessa återfanns djuretiska argument i hälften.   

Aftonbladet hade djuretiska argument i tre av sex artiklar, Dagens Nyheter i tre av sex artiklar och 

Svenska Dagbladet i fem av tio artiklar.  

Finns det likheter mellan diskurserna?  

De allra flesta artiklarna är överrens om att köttkonsumtionen måste minska. I många av 

artiklarna förespråkas svenskt och ekologiskt kött.  

 

 

7.2 Diskussion 

Ett sätt att förvränga verkligheten är att förneka problem, inte se, inte tala om, inte erkänna att de 

existerar (Joy, 2014). Detta tas även upp i diskursteorin där dominerande diskurser sätter gränser 

för vad som får sägas och inte sägas (Börjesson, 2010). Men det finner jag inte är fallet i kritiken 

av köttkonsumtionen. Enligt min slutsats är den hegemoniska diskursen köttnormen, men den är 

långt ifrån oemotsagd. Från att ha varit en smal fråga för miljö- och djurrättsrörelsen, har 

köttnormen pekats ut som en bidragande orsak till klimatförändringar av en i stort sett enhällig 
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forskarkår och frågan får alltmer uppmärksamhet i medier, även det djuretiska perspektivet 

framkom i flera av artiklarna. För att se att köttnormen utmanas idag behöver man inte se sig om 

särskilt länge, kritiken återfinns idag nästan dagligen i dagspressen på debattsidor, nyhetssidor och 

i ledare, i övrig media och inte minst i flera rapporter och studier.  

Även om kritiken innehåller både miljöargument, hälsoargument och djuretiska argument, är det 

sällan artiklarna helt tar avstånd från köttnormen. Köttkonsumtion som social praktik ifrågasattes 

sällan, utan istället ansågs problemen överkomliga genom en förändrad köttkonsumtion, utan att 

sluta äta kött. Artiklarna uppmanade ofta läsarna att köpa svenskt kött som ansågs bättre för 

miljön och djuren. Även minskad köttkonsumtion förespråkades för att minska risken för olika 

sjukdomar.  

Utav de fem diskurserna: köttnormsdiskursen, djurrättsdiskursen, hälsodiskursen, 

marknadsdiskursen och miljödiskursen, framkom det tydligt att köttnormsdiskursen, trots 

inbördes kritik är den hegemoniska diskursen i samhället. Men kritiken finns närvarande i flertalet 

artiklar där även alternativa lösningar framkommer, till exempel i form av köttskatt, avskaffande 

av subventioner till köttindustrin eller en handlingsplan för minskad köttkonsumtion.   
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8. Framtida forskning 

I studien ”An Angry Cow is Not a Good Eating Experience” (Almiron & Khazaal, 2014) som 

presenteras i kapitlet tidigare forskning står det att kritisk diskursanalys sällan används i 

forskningen för att undersöka människans förhållande till andra djur. Det är enligt min mening en 

utmärkt teori och metod just för detta syfte då det förhållandet så fundamentalt beskriver de 

ojämlika maktförhållanden som den kritiska diskursanalysen vill synliggöra. Det finns inga andra 

maktförhållanden som är så oförsvarbart ojämlika. Det vore en hoppfull utveckling om fler 

kritiska diskursanalyser påvisade dessa maktrelationer i syfte att möjliggöra förändring.  

Den andra utländska studien som togs upp i tidigare forskning ”Eating Meat and Climate 

Change: The Media Blind Spot - A Study of Spanish and Italian Press Coverage” (Almiron & 

Zoppeddu, 2014) skriver att klimatförändringar sällan kopplas samman med köttkonsumtion, och 

att ett djuretiskt perspektiv nästan aldrig förekommer. Här finns det säkert skillnader mellan 

länder då jag såg att dessa samband återspeglades oftare i de svenska artiklarna. En internationellt 

jämförande studie skulle vara av intresse för att se hur medier i olika länder rapporterar om 

köttkonsumtion. 

Min slutsats är att köttkonsumtionen i Sverige ifrågasätts alltmer enligt de granskade artiklarna. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur denna uppfattning förändrats över tid. Anser fler 

människor idag att köttkonsumtionen måste minska och när skedde i så fall förändringen? En 

historisk analys av diskursens utveckling kunde visa förändringen över tid. 

Odlat kött är en annan spännande utveckling att följa. I augusti 2013 spreds nyheten att forskare 

vid universitetet Maastricht i Holland hade skapat världens första hamburgare gjord av odlat kött. 

Provsmakningen ägde rum i London och sändes av BBC News. Forskaren bakom det odlade 

köttet, professor Mark Post, säger i en intervju att dagens sätt att producera kött är ohållbart och 

att odlat kött kan vara ett alternativ (Gosh, 2013). Produkten är ännu inte klar för försäljning och 

forskarna säger att det nog kommer dröja 20 år innan det odlade köttet finns i matbutiker. Det 

skulle vara intressant att analysera mediedebatten om det odlade köttet framöver.  
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9. Implikationer för samhället 

Min studie visar att det finns kritik mot köttkonsumtionen i 18 av de 25 artiklarna som 

analyserades. Argumenten kommer fram i flera diskurser där man anser att en förändrad 

köttkonsumtion är nödvändig eftersom dagens höga konsumtion inte är hållbar. Min 

förhoppning är att uppsatsen visar på den livliga debatt som pågår i medierna om 

köttkonsumtion.  

Min studie visar också i likhet med tidigare studier som tagits upp i kapitlet tidigare forskning att 

köttnormen är den hegemoniska diskursen. Även i de övriga svenska studierna påfanns argument 

för att konsumera svenskt kött. Förhoppningsvis fortsätter medierna att debattera detta viktiga 

ämne och diskutera fler eventuella lösningar på de problem förknippat med köttkonsumtion som 

artiklarna belyser.  

En möjlig åtgärd för att minska köttkonsumtionen är förslaget om en köttskatt som togs upp i 

två av artiklarna. Köttskatt framkom också som en möjlig åtgärd i artiklarna som analyserades i 

en av de svenska studierna som togs upp i tidigare forskning. Liksom det föreslogs i ett par av de 

artiklar som fanns med i underlaget i min studie, anser också jag att frågan måste upp på den 

politiska dagordningen för att nödvändiga resultat ska uppnås. 
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