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Abstract 
 

In december 2017 Sweden’s public service operation Sveriges television launched the 

series Köttets lustar. The series is about the Swedish comedian Henrik Schyffert when he 

explores the Swedish meat industry. During the series, two piglets named after the 

Swedish princesses Viktoria and Madeleine moves in to his flat in Stockholm, as a result 

of a bet he has with his son Limpan. Limpan, who loves animals and thinks that Schyffert 

eats too much meat wants Schyffert to get to know an animal from the meat industry, and 

decide whether he could kill an animal he has gotten to know or not. If he lets the pigs live 

in the end of the series, then he must eat vegetarian food for the rest of his life and if he 

decides to kill them, then he can continue to consume meat. 

During the series, and before Schyffert decides whether the pigs should live or die, he 

examines whether he should eat vegetarian food or meat, and what consequences 

vegetarian food has for his masculinity.  

The aim with this analysis was to examine the series Köttets lustar and how it depicts 

men’s relationship to meat consumption and the consequences it entails, seen from a 

animal rights perspective.  During this analysis I used the Norman Fairclough critical 

discourse analysis with its three dimensions: texts, discourse practice and the sociocultural 

practice.  

My analysis showed that meat consumption is an important part of the masculinity and in 

Schyfferts case he wasn’t ready to give up meat because of a fear that a life as a vegetarian 

could deprive him of his masculinity. The series also showed meats impact on the climate 

and the fact that animals in the meat industry also have feelings and are intelligent.  

The main conclusion of the analysis was that meat in relation to animal rights is very 

complex because meat’s importance for the masculinity. Because of the society where the 

man is norm and animals, like women, are defined as the other, the man’s need for meat 

has a bigger importance than whenever the animals is abused or not, which is something 

that shows in the series.  
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1. Inledning 
 

Under 2010-talet har intresset för vegetabilisk kost vuxit sig allt större och under 2016 var 

vegetariska alternativ till kött det som ökade mest i försäljning i dagligvaruhandel 

(Nielsen, 2017). En bidragande faktor till detta kan vara att fler anser att köttkonsumtion 

är ett förtryck mot djur, men även att vegetabilisk kost ses som klimatsmart och 

hälsofrämjande.  

I december 2017 lanserade SVT sin serie Köttets lustar. Serien skildrar den svenska 

komikern Henrik Schyffert när han som köttätare undersöker köttindustrin.  

Schyfferts son Limpan som älskar djur tycker att hans pappa äter alldeles för mycket kött.  

Han vill därför att Schyffert ska lära känna ett djur för att sedan bestämma om han ska 

skjuta det eller inte. Om han klarar av att skjuta ett djur som han har lärt känna så får han 

fortsätta att äta kött, men om han inte klarar det så måste han vara vegetarian i resten av 

sitt liv. Därför flyttar de två grisarna Viktoria och Madeleine in till hans våning i 

Vasastan, Stockholm och Schyffert går in med en inställning om att han senare kommer 

klara av att skjuta dem. Han blir dock tveksam när han börjar se grisarna som individer 

istället för mat, men samtidigt har han en ständigt närvarande rädsla för att ett liv som 

vegetarian fråntar honom hans manlighet då kött är maskulint kodat.   

Under seriens gång besöker Schyffert ett antal aktörer som alla är en del av den svenska 

köttindustrin för att studera den på djupet innan han tar sitt beslut. Det blir en moralisk 

fråga där tittarna får följa Schyfferts inre resa och den stora frågan blir: Kommer han sluta 

äta kött eller bli vegetarian efter att ha sett verkligheten?  

 

I ett patriarkalt samhälle är mannen dominant och för att nå ett jämställt samhälle måste 

könen mötas på mitten. Det kan för män uppfattas som att de tvingas sänka sig själva till 

fördel för någon annan, en uppoffring de kan tänkas vara emot. Denna diskurs kring hur 

män ser sig själva som överordnad kvinnan kan liknas med hur människan ser sig själva 

som överordnad djur (Bryld och Lykke, 2000:32), det vill säga att människan ser sig själv 

ha en rätt att äta djur, äga djur och använda djur till sin egen vinning, om det så är att 

använda dem som substitut till sig själva i vetenskapliga experiment eller som en 

följeslagare i deras vardagliga liv. Djurens rätt till sitt eget liv blir därför en sekundär 

fråga, på samma sätt som frågor om jämställdhet kan bli en sekundär fråga för män. Så 
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länge det finns en vinning i att upprätthålla orättvisor så kommer det finnas grupper som 

rättfärdigar dessa.  

I det patriarkala samhället som råder kodas styrka som maskulint (Bourdieu, 1999: 65), 

och då det finns historiskt förankrade idéer om att män behöver kött från starka djur för att 

själva kunna bli starka (Adams, 1990: 33) har köttkonsumtion liksom styrka blivit ett 

tecken på manlighet.  

Under samma tid som intresset för vegetabilisk kost och frågor om djurrätt fått en allt mer 

framträdande roll i samhället har samhället även mötts av en ny feministvåg, framförallt 

bland unga tjejer. Vad feminismen och djurrättsrörelsen har gemensamt är att båda 

ifrågasätter och visar motstånd mot hierarkier, maktstrukturer och förtryck. Det går därför 

att fråga sig om det finns ett samband mellan feministrörelsen och att var femte ung 

kvinna mellan 16-25 år inte längre äter kött, vilket en undersökning från 2017 visade på 

(SVT, 2017). Då kvinnor har en sekundär roll i det patriarkala samhället kan kvinnor även 

lättare identifiera sig med förtryck och mest troligt även människans förtryck mot djur. 

Män å andra sidan har sin dominanta status ur båda avseenden, både i samhället gentemot 

kvinnor, men även gentemot djur på grund av att de är människor. Då kött även är en del 

av deras könsroll och på så sätt deras dominanta status, har de mest troligt svårare att 

övergå till att äta vegetabiliskt eftersom det skulle medföra att de skulle behöva sänka sig 

själva till vinning för någon annan.  

 

Det intressanta med Köttets lustar är det faktum att huvudpersonen Schyffert är en 

medelålders man, då medelålders män är den grupp i samhället som i minst utsträckning 

övergått till vegetabilisk kost. Under 2017 valde enbart 3 procent av män över 50 år i 

Sverige att inte äta kött (SVT, 2017). Denna låga siffra kan bero på att männen inte vuxit 

upp i ett samhälle som förespråkat och gett utrymme för frågor om jämställdhet på samma 

sätt som idag. Det kan därför bli intressant att se om Schyfferts medverkan i serien kan 

bidra till hur diskursen ser ut när serien skildrar Sveriges köttindustri.  

 

1.1 Syfte & frågeställning 
 

I min uppsats vill jag undersöka om programmet Köttets lustar reproducerar eller utmanar 

normen att kött är maskulint kodat samt se vilken syn på djur som skildras. Syftet med 

studien blir därmed att undersöka hur manlighet i samband med köttkonsumtion behandlas 

i Köttets lustar och hur förhållandet mellan människa och djur gestaltas.  

Jag har konstruerat följande forskningsfrågor för att få ett resultat: 
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- Hur skildrar serien köttets roll för att upprätthålla rådande könsnormer?  

- Hur skildrar serien relationen mellan människa och djur?  

 

2. Teori & tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom teorier och tidigare forskning om hur normer skapas 

och formar samhället utifrån medievetenskapliga och sociologiska teorier. Även teorier 

inom posthumanismen kommer att redovisas och slutligen tidigare forskning kring matens 

roll i mäns könsidentitet.   

 

2.1 Habitus, genus och massmedier  
 

Den franska sociologen och forskaren Pierre Bourdieus habitusteori beskriver hur 

människan förhåller sig till sin omvärld beroende på vilken klass i samhället den tillhör. 

Med klass menade Bourdieu en grupp i samhället som delar samma smak gällande vad 

man äter och hur man äter, vilken livsstil man lever och vilka politiska åsikter man har. 

Habitus påverkar därmed hur människor ter sig i det vardagliga livet och interagerar med 

varandra i sociala sammanhang (Bourdieu, 1995:19). Bourdieu menade att människor 

tänker i dikotomier, det vill säga att de skapar motsatspar till hur de upplever sin 

verklighet utifrån habitus, vilket i sin tur formar normer. Därmed blir de grupper som 

lever utanför ens habitus den andra (ibid:20). Detta skapar i sin tur hierarkier i samhället 

då människor tenderar att främst interagera med människor inom sitt eget habitus, vilket i 

sin tur stänger ute samhällsgrupper för att man inte kan relatera till deras världsbild och 

habitus (ibid:20, 21). På så sätt kan ett habitus bli dominant och ett annat undertryckt.  

 

Bourdieu menade att även kön och etnicitet bidrar till att forma habitus, där ett habitus kan 

vara dominant och ett annat i underläge i det gemensamma samhället (ibid:22). Detta 

bidrar i sin tur till förutbestämda normer om hur människan bör te sig och vilka 

förutsättningar hen har beroende på biologiskt kön då detta gör att föremål, arbeten och 

intressen blir könade (Bourdieu, 1999:20). Enligt Bourdieu tänker människan även i 

dikotomier gällande kön där mannen är norm och att kvinnan är den andra och på grund 

av detta är världen androcentrisk. Det vill säga att mannens syn på omvärlden är central 

och att detta möjliggör samt rättfärdigar en manlig dominans och på så sätt 

maktförhållanden mellan könen (Bourdieu, 1999:21). Idén om att kvinnan identifieras som 
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motsatsen till män menade Bourdieu grundar sig i att biologin tilldelat människokroppen 

olika egenskaper beroende på biologiskt kön. Det har därför legitimerat tanken om att 

kvinnor och män finns till på ojämställda villkor. Dikotomier gällande kön har även skapat 

sociala konstruktioner och definitioner av vad som är maskulint och feminint (ibid:35), det 

vill säga att människan tilldelas roller beroende på sitt biologiska kön. På grund av detta 

bildas habitus som baseras på kön, vilket möjliggör social dominans och exploatering 

mellan könen (ibid:37).  

 

Att män och kvinnor lever på ojämställda villkor kan ge konsekvenser i det vardagliga 

livet, vilket man inom genusteorin undersöker (Fagerström och Nilson, 2008:11). Inom 

genusteorin menar man att medier har ett stort inflytande på våra värderingar och därmed 

påverkar världsbilden, då medier kan reproducera samt påverka normer och värderingar 

angående kön, etnicitet, sexualitet och ålder. Då medier ofta speglar den hegemoniska 

världsbilden där en vit man är norm kan mediers reproduktion av normer upprätthålla 

maktordningar i samhället. Kvinnor och rasifierade hamnar därmed utanför normen och 

definieras som den andra. Normer utgör även skillnader mellan de förtryckta grupperna, 

då en vit kvinna fortfarande kan tillhöra normen genom sin hudfärg, men inte genom sin 

könstillhörighet. En rasifierad kvinna kan på så sätt bli förtryckt i dubbel bemärkelse på 

grund av sin etnicitet, men även hennes könstillhörighet. Fagerström och Nilson menar 

därför att medier ofta upprätthåller normer och förtryck genom att skapa stereotyper av de 

förtryckta grupperna i samhället. Dessa kan ofta ses som sexistiska och rasistiska 

(ibid:26). En stereotyp går att beskriva som en föreställning och förväntning om hur en 

person är, lever sitt liv och ser ut beroende på könstillhörighet och etnicitet (ibid:70,71). 

Lisbeth van Zoonen, professor inom sociologi, anser att media både upprätthåller och 

förändrar existerande relationer mellan könen. Hon menar att medier skapar dikotomier 

som antingen är maskulin och aktiv, eller feminin och passiv (van Zoonen, 1994:93), på så 

sätt förväntas män i samhället vara starka och aktiva, och om en man inte kan leva upp till 

detta så riskerar han att förlora sin maskulinitet och kodas till maskulinitetens motsats, 

vilket är det feminina som definieras som svag och passiv (ibid:98).  

Genom att använda sig av genusteorier i analyser om hur män och maskuliniteter samt 

kvinnor och femininiteter representeras i massmedier går det därför att undersöka om och i 

vilken utsträckning medier förstärker rådande samhällsstrukturer (Fagerström och Nilson, 

2008:40).  

 



	  

	   5	  

 

 

2.2 Posthumanism och feministisk teori 
 

Ett karaktäristiskt drag inom posthumanismen är att den till skillnad från den klassiska 

humanismen kritiserar antropocentrism, det vill säga idén om att människan står i centrum 

och är överordnad icke-mänskliga arter (Åsberg, 2012:9). Istället bör människan se sig 

själv som en samexisterande art bland icke-mänskliga arter såsom djur, natur och miljö. 

Inom posthumanismen bör det icke-mänskligas roll erkännas då det påverkar det 

mänskliga livet och dess överlevnad. 

Teoretikern Donna Haraway, som har ett starkt inflytande inom det posthumanistiska 

fältet har gjort ett flertal studier om det icke-mänskligas betydelse i det mänskliga livet. 

Enligt Haraway är det icke-mänskliga betydelsefullt och ständigt närvarande i människans 

liv. Som ett bevis för detta belyser Haraway det faktum att människokroppen till 90 

procent består av det icke-mänskliga i form av bakterier och att dessa är nödvändiga för 

människans överlevnad, men även för det naturliga kretsloppet då de bryter ner människan 

när den dör (Haraway, 2008:3). Haraway menar att det icke-mänskliga även fått en stor 

roll i det mänskliga livet i och med domesticeringen, det vill säga det faktum att 

människan avlat vilda djur för att kunna samexistera med dem (ibid:5).  

 

Posthumanismens förhållningssätt till det icke-mänskliga har varit betydelsefull inom 

fälten för kritiska djurstudier och feministisk teori, då posthumanismen utmanar och drar 

paralleller mellan antropocentrism och androcentrism (Åsberg, 2012:11).  

Genusforskarna Mette Bryld och Nina Lykke menar att diskursen gällande djur kan liknas 

med diskurser gällande kön och etnicitet. Därmed kan frågor om djurrätt omvandlas till en 

feministisk fråga (Bryld och Lykke, 2000:32). Det vill säga att på samma sätt som en vit 

man kan ses som överordnad en rasifierad och/eller kvinna, menar Bryld och Lykke att 

människan ser sig själv överordnad djur och kan därmed utnyttja dessa för sin egen 

vinning (ibid:33).  

 

2.3 Genuskodad mat  
 

Den vetenskapliga artikeln ”Eat like a man”. A social constructionist analysis of the role 

of food in men’s lives av Mark A. Newcombe, Mary B. McCarthy, James M. Cronin och 

Sinéad N. McCarthy (2012) undersöker matens roll i mäns könsidentitet och sociala 
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upplevelser. Ett ämne artikeln undersöker är föreställningen om att köttkonsumtion är 

maskulint och vegetariskt feminint. Det författarna kommer fram till är att mannens 

förhållande till mat ser olika ut beroende på vilken roll han är i. Som exempel vill mannen 

äta nyttigare när han är i rollen som pappa, anpassa sig efter sin partner när han är med 

denna, och äta det som serveras när han är i rollen som barn till sina föräldrar (Newcombe 

et al., 2012:394). En viktig observation författarna gör är dock att oavsett rollen mannen är 

i för tillfället, så finns ett större sammanhang att ta hänsyn till. Ett bredare 

samhällsperspektiv visar att mannen överlag förväntas vara glupsk och äta allt. Detta var 

speciellt tydligt bland äldre män, då de växt upp i ett fattigare samhälle där de förväntades 

äta det som serverades. Författarna konstaterar även att stora portioner, kött och alkohol 

ses som maskulint, medan grönsaker ses som något feminint och att reflektera över 

huruvida maten är nyttig eller inte är inget män förväntas göra (ibid:395). Oavsett vilken 

roll mannen har, menar författarna att mat spelar en stor roll i mannens identitet, samt att 

mannen aktivt undviker feminin mat, då det tyder på svaghet (ibid:396). Avslutningsvis 

konstaterar författarna att det är viktigt att studera mannens förhållande till mat ur ett 

samhällsperspektiv, då det är komplext (ibid:397).  

  

I artikeln ”I don’t want to be a sexist but…”: Denying and Re-Inscribing Gender Through 

Food av Deborah McPhail, Brenda Beagan och Gwen E Chapman (2012) undersöker 

författarna om det finns maskulint respektive feminint kodad mat. Studien baseras på 

intervjuer där intervjupersoner svarar på frågor om vilken mat de anser maskulin, feminin 

och vilken mat de själva föredrar utifrån sin upplevda könstillhörighet. Resultatet visar att 

tunga rätter innehållande rött kött kodas maskulint, medan lätta, vegetariska rätter kodas 

feminint. Resultatet visar även att män och kvinnor i största utsträckning väljer att äta just 

maskulint respektive feminint kodad mat, och därmed reproducerar den bild som finns 

kring könskodad mat (McPhail, Beagan och Chapman, 2012: 486, 487). Författarna menar 

vidare att dessa diskurser, där mat är könskodad, leder till att kost kan bli ett uttryck för 

könsnormer och förtryck (ibid: 474). 

 

Feministen och Djurrättsaktivisten Carol J. Adams har haft en betydande roll inom fältet 

för feministisk teori och kritisk djurrättsteori. I sin bok The sexual politics of meat 

beskriver hon sambandet mellan manlig dominans och köttätande samt hur det går att dra 

paralleller mellan könsförtryck och djurförtryck. Enligt Carol J.Adams är idén om att män 

behöver kött djupt rotad i vår kultur, vilket har gjort att kvinnor lättare kan ge upp kött än 

män (Adams, 1990:13). Hon menar att detta grundar sig i maktstrukturer (ibid: 26,27), det 
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vill säga att kött är för mäktiga personer och vegetabiliskt för de som befinner sig lägre i 

rang och att det på så sätt går att dra paralleller mellan mat och förtryck (ibid:34).  

 

2.4 Sammanfattning  
 

Med hjälp av Bourdieus habitusteori går det att se hur grupper i samhället ser och förstår 

sin omvärld beroende på vilket habitus de besitter. Detta formar i sin tur maktstrukturer 

och normer inom samhället i stort, men även könsnormer vilket man i genusteorin 

undersöker för att se vilka konsekvenser det kan ge. Inom posthumanismen kritiserar man 

tanken om hur människan ses som överordnad djur och övriga arter i samhället, och 

likställer därför detta med hur dominanta grupper i samhället kan se sig själva som 

överordnad övriga samhällsgrupper. Könsnormer i samhället formar även normer 

angående vad man äter beroende på könstillhörighet. Då det finns en köttnorm i samhället 

och historiskt förankrade idéer om att kött är för mäktiga personer kan man se hur män 

tenderar att äta kött, då det definierar en riktig man och för att mannen är dominant.  

 

3. Metod   
 

Denna del beskriver den metod som användes i uppsatsen, nämligen en kritisk 

diskursanalys med hjälp av Norman Faircloughs tredimensionella modell samt hur 

analysen genomfördes och vilka utmaningar som fanns med vald metod.  

 

3.1 Kritisk diskursanalys 
 

Ordet diskurs betecknar förbestämda regler om hur man talar om och förstår omvärlden 

(Jørgensen och Phillips, 2000: 7). En diskursanalys går därmed att tillämpa i 

undersökningar av kommunikationsprocesser i sociala sammanhang, då diskursanalysen 

är en metod för att beskriva och förstå maktrelationer i samhället (ibid:8). I detta arbete 

kommer en kritisk diskursanalys tillämpas. En betydande person inom det kritisk 

diskursanalytiska fältet är den brittiska lingvisten Norman Fairclough. Fairclough menar 

att hur vi kommunicerar med varandra är baserat på ideologiska antaganden och att dessa 

antaganden är baserade på maktordningar i samhället. I det diskursanalytiska fältet ser 

man språket som en socialt och historiskt förankrad handling, då språket bidrar till att 

upprätthålla och omforma i samhället, sociala identiteter, sociala relationer, kunskap och 
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värderingar (Fairclough, 1995:54). Enligt Fairclough är det användbart att vid en 

diskursanalys urskilja två huvudsakliga diskurstyper, vilka är genre och diskurser. En 

diskurs är det språkbruk som används i ett sammanhang och som därmed skapar samt 

representerar en social praktik, medan en genre är ett specifikt språkbruk associerat till en 

redan bestämd social praktik (ibid:56). 

3.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 
 

I min analys har jag använt delar av Faircloughs tredimensionella modell. Detta är en 

vanlig modell när det kommer till kritiska diskursanalyser och den används för att 

undersöka en kommunikativ händelse. Enligt Fairclough är all typ av språkbruk en 

kommunikativ händelse (Jørgensen och Phillips, 2000: 73), i denna uppsats är alltså den 

kommunikativa händelsen scener ur Köttets lustar. De valda scenerna analyserades sedan 

utifrån de tre dimensioner Fairclough utvecklat: Text, Diskursiv praktik och Social 

praktik. I den första dimensionen studeras textens mening och form. Fairclough menar att 

det går att ställa dessa två delar mot varandra i en analys, men att de är svåra att separera, 

då meningen ofta blir förstådd med hjälp av formen den har. Texten kan syfta på både 

skriven och talad text, men enligt Fairclough bör analyser av television vara 

multisemiotiska och inkludera rörliga bilder samt ljudeffekter, då dessa påverkar 

meningsskapandet av texten (Fairclough, 1995:58). Denna dimension är den dimension 

jag använde mig mest utav i mitt arbete. Jag studerade därför hur texten samspelade med 

bilderna, tal, dialog, monolog och musiken i de scener jag valde att analysera för att sedan 

kunna dra mina slutsatser i de efterföljande dimensionerna. I den andra dimensionen, 

alltså den diskursiva praktiken, undersöker man vilka produktions- och 

konsumtionsmönster som är anslutna till texten (ibid: 57). Den diskursiva praktiken 

användes i analysen genom att ta hänsyn till bland annat det faktum att SVT ligger bakom 

serien samt att tv-serien utnyttjar dramaturgi och andra produktionsmönster som är typiska 

för genren. De produktions- och konsumtionsmönster som finns i den specifika diskursiva 

praktiken bidrar till att forma den kommunikativa händelsen, och hur den diskursiva 

praktiken ser ut kan påverkas av bland annat genrer (ibid: 64). 

 I den tredje och sista dimensionen, alltså den sociala dimensionen, studerar man texten 

och den diskursiva praktiken utifrån det sociala sammanhang händelsen är en del av (ibid: 

62). Den sociala dimensionen är den som lät mig analysera serien utifrån det samhälle vi 

lever i. Jag kunde då se om normer reproducerades eller utmanades i scenerna jag 

analyserade, samt vilket budskap serien i sin helhet gav.  
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3.2 Material & avgränsningar 
 

Det material som användes i min studie var alla tre avsnitt ur TV-serien Köttets lustar. 

Varje avsnitt var cirka en timme långt och jag har därför inte analyserat ett helt avsnitt och 

hela serien. Då varje avsnitt har olika teman valde jag att analysera varje avsnitt var för sig 

för att sedan välja ut scener som stämde överens med uppsatsens syfte: att undersöka hur 

manlighet i samband med köttkonsumtion behandlas i Köttets lustar och hur förhållandet 

mellan människa och djur gestaltas samt mina forskningsfrågor: Hur skildrar serien köttets 

roll för att upprätthålla rådande könsnormer? Hur skildrar serien relationen mellan 

människa och djur? 

 

3.3 Utförandet av analysen 
 
För att samla empiri till min analys har jag sett alla tre avsnitt av TV-serien Köttets lustar. 

Under tiden som jag gick igenom varje avsnitt av serien skrev jag anteckningar för att 

sedan sortera dessa för att kunna se vilka scener som svarade mot mitt syfte och 

frågeställningar.  Den genomsnittliga tiden per avsnitt som jag analyserade var 27 minuter. 

När jag valt ut scener från varje avsnitt så gick jag tillbaka till dem för att undersöka dem 

på djupet för att sedan plocka ut det viktigaste ur varje avsnitt samt det som bäst stämde 

överens med det jag valt att undersöka. Genomsnittet för antal scener och tid per scen som 

jag analyserade var 18 stycken scener per avsnitt där den genomsnittliga längden var 1 

minut och 6 sekunder.  

I min analys har jag utgått från Faircloughs tredimensionella modell. När jag analyserade 

första dimensionen beskrev jag vad scener från programmet innehåller, det vill säga 

scenernas bildsättning, replikskiften och händelseförlopp. Jag har även i vissa delar haft 

ett multisemiotiskt tillvägagångssätt där jag beskriver vilka ljudeffekter scenen innehåller 

och hur det förstärker budskapet. Med hjälp av den tredje dimensionen har jag sedan 

redogjort mina huvudsakliga slutsatser om programmet, det vill säga den sociala 

praktiken, programmet i sin helhet. Jag har sedan gjort en redogörelse av vilka normer 

kring maskulinitet som reproducerades och utmanades, samt människans relation till djur. 

Då serien följer ett händelseförlopp blev även den andra dimensionen, alltså den 

diskursiva praktiken, intressant, eftersom serien följer ett visst produktionsmönster och det 

är tydligt att serien har en genomtänkt dramaturgi. I och med att det är en tv-serie tillhör 

diskursen en viss TV-genre och det som skildras i serien måste alltid ses som en del av 
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den diskursiva praktik den hör till. Genom att noggrant studera dessa delar blev det en 

täckande kritisk diskursanalys och det gav mig intressanta resultat att dra slutsatser 

utifrån. 

 

3.4 Metoddiskussion 
 
Då jag ville undersöka om programmet Köttets lustar reproducerade och utmanade 

rådande samhällsnormer så blev det anledningen till att vald metod blev kritisk 

diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell då det var den metod som lämpade 

sig bäst för mitt forskningsproblem. Som stöd till min analys har jag använt mig av teorier 

inom de områden jag ville undersöka, och detta tror jag stärker min studies reliabilitet och 

validitet. 

Då materialet analyserades av mig ensam fanns det en risk att jag skulle påverka studiens 

reliabilitet. Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, och om någon annan än jag gör 

samma studie, ska hen kunna få liknande resultat (Hartman, 2004:146). Eftersom jag själv 

är vegan och kvinna fanns det en risk att jag inte skulle se köttrelaterade frågor ur något 

annat än mitt eget perspektiv och att resultatet därmed bara skulle spegla min verklighet. 

Det fanns även en risk för att jag hade en förutbestämd bild av hur diskursen i programmet 

såg ut och att jag därför inte var öppen för andra alternativ och tolkningar i min analys 

(Jørgensen och Phillips, 2000: 43). Det var just dessa faktorer jag hade i åtanke när jag 

valde metod, då en kritisk diskursanalys inte ämnar att vara politiskt neutral, den är aldrig 

helt objektiv (ibid:70), men jag har aktivt varit öppen för olika tolkningar och därmed inte 

låtit min egen åsikt göra att jag eventuellt missar andra perspektiv. 

Det råder delade meningar kring huruvida reliabilitet ens är ett problem inom den kritiska 

diskursanalysen eller inte, då det är en metod med relativt svårtolkat tillvägagångssätt och 

resultat (Bergström och Boréus, 2000:405, 406). Genom att tydligt förklara och motivera 

mina tolkningar i analysen, tillsammans med det faktum att jag försökt se programmet ur 

olika perspektiv, anser jag att reliabiliteten för min studie förstärks. 

När det kommer till validiteten i en kritisk diskursanalys måste den bedömas för varje 

enskild analys, då validitet syftar på analysens giltighet. Det vill säga om jag verkligen 

mätte det jag verkligen ville mäta (Hartman, 2004: 146). För att stärka validiteten har, 

baserat på mina valda teorier, scener som speglar mitt forskningsproblem redovisats från 

alla tre avsnitt. På så sätt kunde analysen bli mer korrekt då den inkluderar scener från 

hela serien och inte ett visst avsnitt och enbart en scen som representerar mina 

forskningsfrågor. Ett annat viktigt begrepp när det kommer till validitet i kvalitativa 
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studier är sammanhang (Jørgensen och Phillips, 2000: 123). Då Köttets lustar kretsar kring 

köttproduktion, konsumtion och könsnormer samt att mina teorier, syfte och 

frågeställningar berörde just detta, anser jag att min analys har ett sammanhang och att 

validiteten därmed är hög.  

 

4. Analys & resultat   
 

4.1 Avsnitt 1 

Relationen mellan det mänskliga & Icke-mänskliga.  
 

Serien inleds med att Henrik Schyffert berättar att han älskar kött medan en scen där han 

äter en korv skildras. I ett scenbyte sitter han under en samling av djurhuvuden och 

berättar att han jagar. Han har armarna i kors och skryter om att djuren ovanför honom är 

djur som han jagat, skjutit och ätit upp. Här reproducerar programmet den ideala bilden av 

maskulinitet, då män förväntas vara starka och aktiva, en egenskap som även återges i 

medieproduktioner för att bevara definitionen av en riktig man (jfr. van Zoonen, 1994:98). 

Denna bild blir ännu tydligare när Schyffert i nästa scen är på gymmet och berättar att han 

tränar mycket. Man hör sedan hans röst säga att han behöver proteinet som finns i kött för 

att bygga upp sin kropp, vilket även det reproducerar den normativa maskuliniteten, där 

mannen är stark och köttätare. Då detta är hur serien inleds blir det tydligt att 

produktionen vill skildra en normativ köttätare och publiken får veta vem programmet ska 

följa.  

 

I en senare scen får serien sin ordentliga början. Schyffert skildras i sitt kök och i 

bakgrunden hör man en nyhetsuppläsare i radion som talar om att köttätandet har ökat 

trots livsmedelsverkets rekommendationer och den starka vegetariska trenden. I ett 

scenbyte diskuterar Schyffert sin köttkonsumtion med sin djurälskande son Limpan som 

tycker att Schyffert äter alldeles för mycket kött. Att programmet visar Schyffert när han 

diskuterar sin köttkonsumtion med sin son kan vara ett val som grundar sig i att en man i 

rollen som pappa ofta vill äta nyttigare och vara en förebild för sitt barn (jfr. Newcombe et 

al., 2012:394). Att programmet väljer att visa just denna scen kan därför vara ett sätt att få 

publiken att göra det Schyffert gör, det vill säga börja reflektera över sin köttkonsumtion. 

Limpan försöker sedan upplysa sin far om att djur har tvingats sätta livet till för att han 

ska få kött på sin tallrik och frågar sedan om han skulle kunna döda ett djur om det är ett 
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djur som han har lärt känna. Schyffert svarar att han ser sig själv som såpass ond och 

okänslig att han skulle kunna göra det. Han bestämmer sig därför för att slå vad med sin 

son genom att låta två grisar flytta in till deras lägenhet och lära känna dem. Om han 

lyckas skjuta grisarna får han äta kött i resten av sitt liv, men om han inte klarar det ska 

han bli vegetarian. Den huvudkonflikt som programmet kommer kretsa kring presenteras 

här och fungerar som ett dramaturgiskt grepp för att få publiken att fortsätta titta, då de 

vill veta hur konflikten kommer sluta. 

 

I en scen som skildrar Schyffert när han gör ett standup ber han en i publiken att berätta 

hur gammal hen är. Personen berättar att hen är 23 år gammal, varpå Schyffert svarar att 

det är okej att vara vegetarian när man är 23. Han berättar även att det är desto mer okej 

att vara vegetarian vid 23 om man går en filmvetarlinje, har rosa hår och vill få 

uppmärksamhet. Han börjar sedan skämta om vegetarianer genom att berätta att de är 

undernärda, gapar om att kött är dåligt så fort de får chansen och att de sitter under sina 

jävla drömfångare och slevar i sig sin överkokta linsgryta. Detta är ett tydligt exempel på 

hur stereotyper skapas för att gynna en dominant norm i samhället och missgynna de som 

befinner sig utanför (jfr. Fagerström och Nilson, 2008:128). Under scenen dyker en text 

upp som säger att Var femte kvinna i Sverige mellan 16-25 år uppger att hon inte äter kött. 

Bland män över 50 år är motsvarande siffra 3%. På grund av det faktum att Schyffert 

varken är 23 år gammal, har rosa hår eller går en filmvetarlinje kan produktionens 

budskap i denna scen vara att det bara är okej för en viss grupp i samhället att vara 

vegetarianer, men att Schyffert som är en medelålders man måste leva upp till 

samhällsnormer och sin maskulinitet. Det ger därför ett intryck av att en riktig man äter 

kött och den som inte gör det är avvikande och blir därför den andra, det vill säga någon 

som går utanför normen.  

 

I en mellanscen skildras de miljöfrågor människan står inför. Den inleds med en bild över 

jordklotet och en röst berättar att vi bara har en planet att bo på och att man därför inte har 

någonstans att ta vägen om människan fortsätter förorena vår planet. Man nämner även 

hur den eskalerade köttkonsumtionen påverkar planetens klimat. Mozarts Requiem 

Lacrimosa framfört av The choir of King’s college & Cambrige spelas under 

mellanscenen, vilket förstärker dramatiken i programmet när bilder av uttorkade landskap 

och smältande isar skildras. Att denna scen visas kan vara ett erkännande av det icke-

mänskligas roll i våra liv, då det icke-mänskliga och det mänskliga har en ömsesidig 

påverkan av varandra (jfr. Åsberg, Hultman och Lee, 2012:12). Det vill säga att om 
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människan fortsätter förorena planeten kan naturen slå tillbaka genom att landskap 

försvinner och förändras, vilket i sin tur påverkar huruvida människan kan fortsätta leva 

på vår planet. Att programmet visar detta kan ses som ett dramaturgiskt grepp där de 

spelar på publikens känslor. 

 

En bit in i programmet flyttar grisarna Viktoria och Madeleine, döpta efter de svenska 

prinsessorna, in i Schyfferts lägenhet i Vasastan, Stockholm. De får bo i en hage, även 

kallat grisakvarium, då Schyffert inte vill ha dem lösa i sin lägenhet. Schyffert visar inget 

intresse för sina nya husdjur och han säger att de snart ska ligga i hans mage.  

I en mellanscen berättar veterinären Bo Algers att djur ses som intelligenta om människan 

kan lära dem saker, vilket överensstämmer med Donna Haraways teori om att träning ihop 

med djur har stor betydelse för hur människan ser på djur (Haraway, 2008:207). 

Algers lyfter även grisarnas intelligens och berättar att de är självmedvetna, att de kan 

känna igen saker och sig själva. Att de, liksom människan, kan känna smärta, ångest, 

skräck och frustration samt positiva känslor som glädje. Algers menar därför att om 

intelligens grundar sig i känslor så kan även boskapsdjur ses som intelligenta.   

I en senare scen med Bo Algers nämner han att det finns två kategorier av djur, de vi 

älskar och de vi äter och att det beror på att vissa djur har blivit förmänskligade medan 

andra djur föds upp för att slaktas. Dock menar han att det i grund och botten är samma 

djur oavsett kategori. Detta kan liknas med hur Donna Haraway beskriver likheterna 

mellan henne och hennes australiensiska fårhund Ms Cayenne Pepper. Att den ena av dem 

har ett microchip injicerat i nacken medan den andra har ett foto-ID, den ena har en 

stamtavla av sina förfäder medan den andra inte kan namnet på sina gammelmor-och 

farföräldrar. En av dem kallas för renrasig och den andra för vit (Haraway, 2003:1, 2). 

Med hjälp av Haraways liknelser går det därför att förstå att på samma sätt som det finns 

hierarkier människor emellan så har människan även skapat hierarkier bland djur, där 

sällskapsdjur har fått en mänsklig status.  

Det intressanta här är hur produktionen väljer att låta Schyffert hålla en distans från 

grisarna, trots att de flyttat in hos honom och fått varsitt namn. Det kan därför tänkas att 

produktionen vill visa på den komplexitet som finns i skillnaden mellan husdjur och 

boskapsdjur och därför låter Schyffert stå inför ett dilemma. På ett sätt bör han se grisarna 

som husdjur eftersom de bor hos honom, men den distans som skildras mellan Schyffert 

och grisarna kan tyda på att han inte bör se dem som husdjur på grund av de hierarkier 

som finns djur emellan.  
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När Schyffert bestämmer sig för att lära känna sina djur bättre tar han dem till Gris-Eva 

som lär Schyffert allt hon kan om grisar och lyfter det faktum att grisar, liksom 

sällskapsdjur är intelligenta. Under besöket dyker även en text upp i bilden som berättar 

att minigrisar är av samma art som grisarna i köttindustrin. Då grisar har blivit bekräftade 

som smarta och kännande varelser kan texten tänkas vilja ifrågasätta den hierarkin som 

finns mellan boskapsdjur och sällskapsdjur, och att programmet på så sätt vill tala om för 

publiken att äta gris kan vara som att äta en hund eller katt. Detta blir desto tydligare när 

Schyffert efter sitt besök hos Gris-Eva berättar att han börjat se grisarna ur ett nytt 

perspektiv efter besöket, att han fattat tycke för dem och att han inte trodde att grisar 

kunde vara så mänskliga.  

 

I en senare scen ser man Schyffert ta med grisarna ut på en promenad och medan han sitter 

på en parkbänk bökar grisarna bredvid. På väg hem passerar de en matbutik där det finns 

en skylt med texten Fläskkotlett 59.90kr/kg. Schyffert tittar på skylten, sedan på Viktoria 

och Madeleine. Han väljer sedan att inte nappa på erbjudandet och tillsammans fortsätter 

de hemåt (se bilaga 1 och 2). Genom att titta på texten vid matbutiken i samband med att 

grisarna står bredvid kan det från produktionens sida tolkas som att de vill att publiken ser 

sambandet mellan de levande grisarna och köttet som annonseras utanför butiken då 

Viktoria och Madeleine i sinom tid också kan bli en del av de fläskkotletter som säljs i 

matbutiken. Sedan sker ännu ett scenbyte som skildrar Schyffert när han leker och kelar 

med Viktoria och Madeleine. Han har ständigt ett leende på läpparna och det ser ut som att 

han börjat trivas med deras sällskap. Under scenerna från parken och hemma hos 

Schyffert spelas låten Always you and me med Astropol. Då låten kan uppfattas som att 

den handlar om en omöjlig kärlek ger den en känsla av att produktionen målar upp ett 

kärleksdilemma som till viss del genomsyrar en stor del av seriens dramaturgi. Serien 

skildrar Schyffert som är den normativa maskuliniteten som äter kött, och Viktoria och 

Madeleine som är levande och kännande varelser, men som kan bli köttet på Schyfferts 

tallrik. Det blir två sidor som möts, där den ena sidan är dominant och har den egentliga 

makten för vilken riktning den andra sidans liv ska ta. Valet var till en början självklart, att 

grisarna ska dö och Schyffert ska fortsätta äta kött, men under tiden som går blir det allt 

mer komplext då båda parter börjat fatta tycke för varandra. Det blir en förbjuden kärlek, 

en kärlek som kan ha en stor inverkan på den enas identitet, och en stor påverkan på den 

andras liv.  

 

I en senare scen ser man Schyffert när han möter upp sin vän Shima Niavarani för att fika.  
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På cafét blir Schyffert avvisad då han inte får ta med sig grisarna in, däremot tillåts en 

kvinna fika med sin hund i sitt knä vilket gör honom upprörd. Han berättar för sin vän att 

han inte förstår varför Viktoria och Madeleine inte kunde följa med in då han anser att 

grisar är finare, intelligentare och renligare än hundar. Här visar produktionen den hierarki 

som finns emellan djur och ifrågasätter människans uppdelning av husdjur och 

boskapsdjur. För de flesta är det inte konstigt att se en hund på ett café, då hundar till 

skillnad från grisar har fått en nästintill mänsklig status. Det blir därför otänkbart att en 

gris som inte har samma status som en hund ska få vistas på caféer eller i andra sociala 

sammanhang, medan hundar obemärkt kan göra just det. Denna scen tolkas därför som att 

produktionen vill visa ett motstånd mot denna syn på djur som samhället har när de 

skildrar Schyfferts ilska över att ha blivit avvisad och när han målar upp grisarna som 

bättre än hundar.  

 

I slutet av avsnitt ett berättar Schyffert för sin son att det inte längre går att ha Viktoria och 

Madeleine boendes hos dem. Han berättar att de bara vill böka, att det blir för stökigt, att 

grannarna klagar, att det stinker och att han är allergisk, därför anser han att det bara finns 

en väg att gå. Sedan tar avsnittet slut. Detta avslut gör att publiken aldrig får se hur den 

historia som byggts upp under avsnittet kommer att sluta vilket mest troligt är ett medvetet 

val hos produktionen, det vill säga avsluta avsnittet med en cliffhanger för att publiken ska 

vilja fortsätta att se programmet och på så sätt ta del av hela seriens budskap. 

 

4.2 Avsnitt 2.  

Mänsklighetens våld mot det icke-mänskliga.  
 

Schyffert går ut ur sin bil och tar sitt vapen. Med tunga steg vandrar han iväg till Viktoria 

och Madeleine som kommer springandes mot honom. Han riktar sitt vapen mot dem och 

sedan blir det svart. Sedan sker ett scenbyte där Schyffert städar bort grisakvariumet. 

Under tiden spelas den tämligen melankoliska låten Funeral med Band of horses, ett låtval 

som kan tolkas som produktionens sätt att förstärka känslan av att Schyffert känner en 

sorg över att Viktoria och Madeleine ska flytta ifrån honom. På så sätt sammanstrålar 

denna scen med det kärleksdilemma som byggdes upp under avsnitt ett.  

Sorgen över att grisarna ska flytta blir desto tydligare när grisarna får flytta in på en gård 

och Schyffert säger att han måste gå innan han börjar gråta. Däremot tycks inte 

produktionen vilja visa Schyfferts sorg fullt ut, då sårbarhet kan tolkas som ett avsägande 

av sin maskulinitet (jfr. van Zoonen, 1994:98). Eftersom serien vill följa en normativ man 
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skulle en gråtande Schyffert framför kameran bidra till att den normativa maskuliniteten 

inte längre upprätthålls. Det kan därför tolkas som att programmet väljer att låta Schyffert 

lämna gården innan det är försent.  

På väg ifrån Viktoria och Madeleines nya hem säger Schyffert till sin son att han inte tror 

att köttindustrin kan vara så dålig och att han därför kan äta kött med gott samvete. 

Däremot erkänner Schyffert vid ett senare tillfälle att han inte har en aning om hur 

grisarna i köttindustrin har det och bestämmer sig för att se närmare på hur ett grisliv ser 

ut från början till slut.  

 

För att visa publiken hur grisar lever innan de slaktas visar programmet ett besök hos 

grisbonden Gunnar. Innan Schyffert får gå in till grisarna ber Gunnar honom att sätta på 

sig skyddskläder för att skydda grisarna från smittor, vilket Schyffert ifrågasätter och 

säger att det inte kan vara farligt att grisarna blir lite sjuka.  

Gunnar förklarar då att han inte föder upp grisar som hobby, utan att det är hans levebröd. 

Därför skulle det vara förödande för honom om grisarna blir sjuka. 

När Schyffert har bytt om berättar Gunnar att de ska inseminera suggor. De fyller därför 

långa katetrar med sädesvätska för att sedan lura suggorna att en utfodring ska ske.  

Suggorna stängs sedan in och får en typ av sadel på sina ryggar. Sedan sätter de sig på en 

suggans rygg, gnider deras fötter mot suggans ljumske och för in katetern i suggans 

livmoder.  

Efter besöket på gården ifrågasätter Schyffert metoden för att få en sugga dräktig. Han 

berättar att han förstår att grisar måste insemineras för att kött ska produceras, men han 

säger även att han blir tokig på att det är det enda, av samhället, accepterade sättet att få en 

gris dräktig. Att produktionen låter Schyffert reflektera över metoden kan ses som ett sätt 

att även få publiken att fundera över huruvida metoden är försvarbar eller inte. 

Programmet väljer även att i en ny scen som skildrar grisarna på gården visa en text som 

berättar att 6000 suggor insemineras varje vecka i Sverige. Den berättar även att det går 

ungefär en vecka från det att kultingarna skiljs åt från suggan till att hon insemineras igen. 

Detta går att jämföra med det Adams säger, det vill säga att alla boskapsdjur blir 

exploaterade oavsett biologiskt kön, men att honorna utnyttjas i dubbel bemärkelse då de 

även måste producera animalier i form av ägg, mjölk och avkommor innan de blir slaktade 

och köttet på tallriken (Adams, 1990:72,73). Suggorna kan därför ses som en maskin som 

ska massproducera kultingar och på så sätt mer kött och pengar.  

Under besöket påpekar Schyffert att grisarnas tillvaro inte verkar speciellt rolig. Gunnar 

berättar då att han inte har något intresse för att djuren på hans gård ska ha det så roligt 
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som möjligt, utan för att han ska kunna producera livsmedel till en rimlig kostnad. Här går 

det att se hur produktionen skildrar två habitus där kött har olika betydelser. Bourdieu 

talade om sociala rum som beskriver hur grupper i samhället är fördelade beroende på 

ekonomiska och kulturella kapital (Bourdieu, 1995:16), vilket i sin tur påverkar hur 

människor lever utefter dessa faktorer och hur mycket de har gemensamt. Om man utgår 

från Bourdieus diagram över de sociala positionernas rum och livsstilarnas rum (se bilaga 

3) går det att se hur Schyffert befinner sig i den första dimensionen i diagrammet och 

Gunnar i det andra. I Schyfferts fall kan köttproduktionen betyda att han får äta någonting 

gott, men om produktionen av kött skulle minska skulle det inte ge en märkbar skillnad på 

hans ekonomi eller leverne, medan det för Gunnar skulle ge stora konsekvenser för hans 

ekonomi och på så sätt även hans leverne. Det kan därför förklara varför Gunnar inte 

resonerar kring grisarnas liv på samma sätt som Schyffert. Genom att skildra två skilda 

uppfattningar om kött kan produktionen visa publiken fler sidor av köttproduktion och 

konsumtion och inte enbart ett perspektiv av det.  

När Schyffert är på väg hem hör man hans röst säga att uppfödning av boskapsdjur är en 

industri, men fastän det finns stränga djurskyddslagar och att grisarna har det helt okej så 

tycker han inte att det är mycket till liv som grisarna lever. Sedan säger han att han kan 

hålla med om vad Gunnar säger, att grisar inte är husdjur utan att grisarna är mat och 

tillväxt. Det programmet förmedlar här är hur Schyffert slits mellan två världar, en värld 

där kött är färdigpaketerat och där man inte har en aning om hur köttet blivit producerat, 

och en värld där boskapsdjur är någons liv, någons ekonomi och har större inverkan på ens 

habitus. Det kan tolkas som att programmet vill visa att Schyffert nu börjar fundera mer på 

köttproduktionen och vela mellan ett liv med eller utan kött. 

 

Det blir sedan dags för Schyffert att besöka ett slakteri. En fullastad lastbil med grisar 

kommer till slakteriet och några grisar åt gången får lämna lastbilen för att sedan gå in i en 

hiss. Väl i hissen kommer grisarna bedövas med koldioxid. Sedan kommer en scen inifrån 

hissen. I denna scen ser man grisar som klättrar på varandra och försöker ta sig ut, man 

hör även ett hjärtskärande och panikslaget skrik. I nästa scen ser man Helena Elofsson, 

djurskyddssamordnare på jordbruksverket, som förklarar att koldioxid är den bästa 

bedövningsmetoden då grisarna blir ordentligt medvetslösa, mindre stressade och att 

grisarna gör det tillsammans, vilket i sin tur gör att de blir lugnare då de är flockdjur. 

Däremot går det att ifrågasätta huruvida grisarna blir lugnare då de skriker i panik och 

försöker ta sig ut. Det känns därför som att hon försöker legitimera våldet mot 
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boskapsdjur och att den smärtsamma bedövningsmetoden är en human handling för att 

grisarna gör det tillsammans.  

Efter att grisarna blivit bedövade är det dags för slakt och man kan se ett blött, blodigt 

golv där grisar hänger upp och ner med uppskurna bukar. Sedan syns en bedövad gris som 

är fasthängd i sina bakben med en kapad pulsåder och blod som forsar ner på golvet.  

En anställd på slakteriet visar sedan Schyffert slakteriets skåll-tunnel och skrapmaskin 

som grisen hamnar i efter att den blivit avblodad. När en avblodad, skållad och skalad gris 

kastas ut på ett band vill Schyffert inte längre stanna kvar (se bilaga 4). Han erkänner att 

hans besök på slakteriet var jobbigare och starkare än han trodde det skulle vara.   

I lunchrummet berättar Schyffert om Viktoria och Madeleine för den anställda, och undrar 

hur han ska klara av att slakta dem. Han berättar sedan att han börjat tveka om han 

verkligen ska döda dem och att han kanske vill lämna över det till någon annan, vilket kan 

ses som ett sätt av produktionen att ännu tydligare visa att Schyffert nu börjar slitas isär 

och inte längre vet vilken väg han ska gå. Detta bygger upp en spänning som kan vara ett 

sätt av produktionen att hålla kvar publiken, då publiken vill veta vad Schyffert till slut 

kommer välja. 

När det sedan blir dags att återvända till slakteriet ser man Schyffert sitta kvar i 

lunchrummet. Han tar sig för pannan och tittar ut genom fönstret med en tom blick (se 

bilaga 5). Han går sedan iväg mot slakteriet, och när han går in i rummet där arbetskläder 

förvaras håller han händerna för munnen. Detta kan tolkas som att han mentalt förbereder 

sig för vad som komma skall. Han går sedan ut till slakteriet. Upphängda grisar skildras 

ännu en gång och låten Man vänjer sig med Kjell Höglund spelas, vilket ger ett intryck av 

att man vänjer sig vid att se döden i vitögat. Man ser sedan Schyffert sittandes mot en 

vägg i ett hav av blod och tittar åt sidan med en tom blick innan han reser sig och går (se 

bilaga 6). Detta kan vara ett tecken på svaghet, då man med ett manligt habitus måste 

kunna utöva våld i det offentliga för att bli erkänd som en riktig man (jfr. Bourdieu, 

1999:65,66). Programmet skildrar därefter hur Schyffert ifrågasätter normen att djur ska 

dödas och konsumeras när han på väg hem börjar reflektera över sitt köttätande. Här låter 

produktionen Schyffert för första gången visa tecken på att han vill bli vegetarian då han 

som köttätare behöver vara en del av en industri där djur föds upp för att sedan slaktas, en 

industri han nu börjat ifrågasätta. 

 

I slutet av avsnitt två besöker Schyffert en ekologisk och kravmärkt gård tillsammans med 

sin son. Bonden berättar att grisarna på hans gård lever ett bättre liv under deras 7 

månader vid liv, men att de däremot slaktas på samma sätt som alla grisar. Han säger 
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sedan att hans uppfödning bidrar till att alla mår bättre av hans typ av uppfödning, det vill 

säga att både gris och människa mår bättre i huvudet då grisarna fått en bättre tillvaro och 

att människan vet att grisarna har haft det bra.  

Programmet skildrar sedan hur Schyffert berättar för sin son att han själv inte skulle få 

dåligt samvete av att äta kravmärkt och ekologiskt kött. Hans son ifrågasätter hans 

resonemang och undrar varför grisarna inte kan få leva som de gör för alltid utan att 

behöva dö. Sonens invändningar kring Schyfferts köttkonsumtion och böndernas 

resonemang kring köttindustrin kan ses som ett val av produktionen att förmedla ett 

dilemma där två sidor står mot varandra och som Schyffert nu slits mellan.  

 

4.3 Avsnitt 3.  

Köttets roll för miljön och manligheten 
 

Schyffert står och talar på ett standup. Han berättar om besöket på slakteriet och hur det 

var blod överallt. Han säger sedan till publiken att han inte kände någonting och att det 

beror på att han är så pass empatilös. Den känsliga Schyffert som man såg på slakteriet är 

som bortblåst och han går nu in för en tuff image som kan uppfattas som att han vill rädda 

sin manlighet, eftersom en känslig man kan uppfattas som feminin (jfr. Bourdieu, 

1999:65). Det går därför att tolka som att produktionen efter det känslomässiga besöket på 

slakteriet nu vill skildra Schyffert ur ett normativt perspektiv och framställa honom som 

en tuff, idealisk man.  

Efter Schyfferts föreställning har han en konversation med sin flickvän Nour El Refai där 

han berättar om sina upplevelser på slakteriet. Han berättar att det var vidrigt, att det vara 

rena rama dödsfabriken och luktade död och att han efter besöket inte alls var sugen på att 

äta kött. Han berättar sedan att han senare blev bjuden på en korv och att han då blev fast 

igen. När de diskuterar huruvida han ska bli vegetarian eller inte berättar han om grisarna 

på slakteriet men växlar snabbt över till att istället tala om miljön. Han säger sedan att 

valet mellan att bli vegetarian eller äta kött hade varit enklare om han skulle vinna 

någonting på det, att om han skulle bli friskare, fräschare och må bättre av det så skulle det 

bli en starkare anledning för honom att bli vegetarian. Detta tyder på hur mannen även är 

dominant gällande djur på samma sätt som att han är dominant gällande kvinnor (jfr. 

Bourdieu, 1999: 37), vilket gör att hans resonemang uppfattas som att om han inte tjänar 

någonting på att skona djuren så kan han fortsätta att utöva sin dominans mot djur.  

Då man i en grupp med samma habitus bland annat delar sina smaker gällande mat (jfr. 

Bourdieu, 1995:19) kan det ses som att programmet vill visa att Schyffert ännu inte är 
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redo att övergå till ett liv som vegetarian, då det är ett hot mot huruvida han kan inneha 

sitt manliga habitus eller inte då kött är maskulint kodat. Detta kan även uppfattas som att 

produktionen vill skildra en problematik i män som äter vegetabilisk för någon annans, det 

vill säga djurens, skull och för att en man ska kunna ge upp en del av sitt manliga habitus 

där man äter kött så måste det även gynna honom själv, hans manlighet och inte enbart 

djuren. När programmet under avsnitt ett lyfte köttets roll i miljö- och klimatfrågan visar 

det på att produktionen vill skildra köttkonsumtionen som ett hot mot samhället och 

planeten. Om en man då slutar äta kött för klimatets skull så kan han ses en man som tar 

sitt ansvar, en hjälte som räddar samhället och inte en känslig man som vill skona djur 

från att bli slaktade.   

 

Under ett läkarbesök berättar Schyffert om sin köttkonsumtion, vilken läkaren tycker är 

alldeles för hög. Hon berättar därför vilka konsekvenser det kan ge om man äter över 

livsmedelsverkets rekommendationer som bland annat är ökade risker för att drabbas av 

hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Hon föreslår därför att han ska vara vegan under fyra 

veckor, vilket Schyffert inte tar med ro. Han säger att han tänkt sig ett liv som vegetarian 

men att vegan känns för radikalt (se bilaga 7 och 8). Att Schyffert blir upprörd över 

läkarens ord kan vara ännu ett exempel på att den normativa maskulinitet programmet vill 

visa står på spel och att den kan tas ifrån Schyffert om han börjar äta vegansk mat då det 

ses som avvikande med hans habitus. 

I en scen efter Schyfferts besök hos läkaren gör han en lista med sin son över allt han 

fruktar med veganism vilket är: (Inte kunna) laga riktig mat, rädd att bli tjafsig (gällande 

mat), näringsbrist/proteinbrist, sakna kött, bli en tönt. Detta kan tolkas som att 

produktionen vill förmedla de vanligaste fördomarna som finns kring veganism och att 

mat har en stor roll betydelse för hur man som människa uppfattar sig själv och andra.   

Schyffert börjar dock äta vegansk kost trots allt, vilket han inte alls tycker om. Han 

berättar att han känt sig svagare, att vegansk mat är äckligt och att hela hans kropp tar 

stryk av det. I en senare scen träffar han sin personliga tränare som vill se vad som hänt 

med hans kropp sedan han blev vegan genom att träna styrka, uthållighet och kondition. 

Hans tränare anmärker på att det skett en märkbar skillnad och att Schyffert inte orkar 

någonting längre. Schyffert börjar därför googla tränande veganer inom elitidrotten. Han 

hittar Patrik Baboumian som sägs vara världens starkaste vegan och han bestämmer sig 

för att besöka honom i Berlin.   
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Väl i Berlin kan man i en scen se Schyffert när han sitter på en spårvagn. Mitt emot 

honom sitter en man som äter en frukt. Han är klädd i gröna kläder, har tatueringar och 

långt hår samt en tanig kropp, vilket gör att han liknar den stereotypa vegetarianen som 

Schyffert tidigare nämnde under sitt standup i avsnitt ett. Det vill säga den person som 

Schyffert är rädd för att han riskerar att bli då han kan uppfattas som omanlig och 

avvikande. Denna scen kan därför tolkas som att produktionen vill bekräfta Schyfferts 

rädsla, att manliga vegetarianer faktiskt är omanliga och avvikande genom att skildra en 

stereotyp vegetarian i serien. 

 

När Schyffert träffar Patrik befinner de sig på ett gym. Patrik gör marklyft och berättar om 

de världsrekord han har vunnit. Han berättar sedan att han övergick till veganismen av 

etiska skäl, men att han är starkare än aldrig förr. Det vill säga att trots att Patrik har gått 

emot sitt manliga habitus gällande vad han äter, väger han upp sin manlighet genom att 

vara stark, då styrka kodas maskulint (jfr. Bourdieu, 1999:65).  

Efter att de har varit på gymmet tar Patrik med sig Schyffert till en vegansk restaurang för 

att äta lunch tillsammans. Schyffert avslöjar då att han är rädd för att veganism inte är 

manligt nog (se bilaga 9). Patrik berättar då sin definition av manlighet, vilket är att en 

riktig man ska ta sitt ansvar och med tanke på den miljöpåverkan som köttkonsumtionen 

har så finns det inget mer maskulint än att bli vegan (se bilaga 10 och 11). Denna scen gör 

att produktionen bekräftar idén om att en manlig vegetarian som äter vegetabiliskt för 

miljöns skull kan upprätthålla sin maskulinitet, och att han därför inte behöver sänka sig 

själv och bli omanlig om han väljer att ge upp kött av den anledningen. Serien skildrar 

även ännu en gång två habitus som möts då Patrik och Schyffert har olika 

konsumtionsvanor, skilda definitioner av manlighet och hur de ser på världen.  

Efter sitt besök hos Patrik tycks Schyffert stå vid ett vägskäl mellan två habitus. Han 

berättar att han är en stereotyp man och att allt maskulint han känner till är förknippat med 

jakt, stora båtar och feta bilar, medan Patriks definition av maskulinitet är raka motsatsen. 

Däremot erkänner Schyffert att han gillar Patriks definition av manlighet, men att han 

tycker att miljöfrågan är svår att greppa. Han frågar sig själv om han som individ påverkar 

så mycket genom att äta några köttbitar och om han verkligen är en hjälte när han äter 

veganskt.  

 

En mellanscen skildrar ett uttorkat landskap som sedan växlar om till en bild från 

klimattoppmötet. En röst säger samtidigt att man under mötet fastställde att människan 

måste börja ta hand om miljön och klimatet. Sedan sker ett scenbyte som skildrar en fabrik 
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som släpper ut ett moln av avgaser för att sedan växla om till en scen över ett 

ökenlandskap. Rösten berättar då att om planeten blir två grader celsius varmare kommer 

antal översvämningar öka och att människor världen över kommer lida av färskvattenbrist.  

Sedan kommer en scen som skildrar en skogsbrand och rösten berättar att om jorden blir 

fyra grader celsius varmare så kommer somrar med skogsbränder ses som en normal 

sommar och att 12,5 miljarder människor kommer drabbas av extrema värmeböljor år 

2100. Rösten säger sedan att det kommer innebära att flyktingströmmarna kommer 

mångdubblas och samtidigt skildras en scen med en folkström som flyr.  

Dessa scener visar ett samhälle som kan hamna i kris om inte människan börjar ta miljö- 

och klimatfrågan på allvar. Då köttkonsumtionen har en stor roll i denna fråga kan 

scenerna tolkas som produktionens svar på Schyfferts fråga i föregående scen, det vill 

säga huruvida han är en hjälte eller inte om han slutar att äta kött. Scenen kan även tolkas 

som att produktionen valt att skildra bilder av miljökatastrofer för att spela på publikens 

känslor och samvete, att det inte bara är Schyffert som bör minska sin köttkonsumtion, 

utan även publiken.  

 

I en senare scen ser man Schyffert laga mat i sitt kök. Han berättar att hans vegandiet 

fungerat rätt bra och att han känner sig pigg och mätt. Medan han lagar mat är fokus på en 

vägg i köket med bilder på Schyffert när han jagar och man kan bland annat se en bild där 

han poserar med en död älg. Valet att skildra detta kan uppfattas som att programmet vill 

få publiken att tänka att om Schyffert blir vegan kommer han lämna en del av sitt manliga 

habitus bakom sig, då han inte längre kan dräpa djur (jfr. Bourdieu, 1999:43). 

Vid ett scenbyte kan man se Schyffert äta en gryta under djurhuvudena från djuren han har 

skjutit. Schyffert berättar att han är kluven och att hans största problem är att han saknar 

smaken av kött. Han vill därför hitta ett kryphål där han kan fortsätta äta kött men att 

djuren han äter mår bra. Här tycks Schyffert tveka igen. Då mannen är i överläge gällande 

kvinnor liksom djur (Bryld och Lykke, 2000:32), kan hans tveksamma inställning grunda 

sig i att han inte vill sänka sig själv för djurens skull och skona dem från en säker död. 

Även fast Schyfferts veganism inte räddar alla djur så är han ändå en del av en industri där 

djur dödas för sitt kött oavsett om djuren har haft det bra.   

 

För att hitta ett kryphål låter produktionen Schyffert besöka ett labb där de försöker 

framställa kött av muskelvävnader från boskapsdjur, som är klimatsmart samt skonar djur 

ifrån slakt. Schyffert diskuterar tekniken med en anställd på labbet och frågar vilka 

konsekvenser den nya tekniken kan ge för alla lantbrukare om 95% av jordbruket 
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försvinner när det syntetiska köttet kommer ut på marknaden. Den anställda berättar då att 

det enbart kommer innebära att lantbrukare behöver ställa om från boskap till att odla 

grönsaker istället. Han säger även att människan måste acceptera nya tekniker och berättar 

att det redan nu finns ett flertal tekniker som tagit över sådant arbete som människan 

tidigare behövde utföra på egen hand.  

 

Programmet låter sedan Schyffert fundera över om det verkligen bara är att lantbrukare 

måste börja odla grönsaker istället. Produktionen besöker därför sedan en lantbrukare som 

är forskare på mat och miljö, som berättar att om köttproduktionen läggs ner så ger det 

stora konsekvenser i form av att all mark inte går att odla på och därför ger för lite skörd. 

På så sätt skulle mer skog bre ut sig över landet och hota de öppna landskapen. Hon tycker 

därför att människan istället bör variera sin kost genom att somliga dagar äta vegetariskt 

och andra dagar äta kött, just för de öppna landskapens skull. Här möts två habitus igen, 

där boskapsskötseln har en stor inverkan på lantbrukarens liv och ekonomi. Man förstår 

därför att hon vill uppmuntra till en fortsatt köttkonsumtion för att inte ge lantbrukare 

förödande konsekvenser om köttkonsumtionen skulle upphöra. På så sätt rättfärdigar hon 

även tanken om att boskapsdjur inte existerar för sin egen skull utan ses som någonting 

människan har rätt att äta. Programmet skildrar sedan hur Schyffert blir kluven, han vill 

inte skada djur men vill ändå hålla landskapen öppna. I ett scenbyte skildras betande kor 

med texten Nötkreatur bidrar till ett öppet och varierat landskap i Sverige. Sedan sker 

ännu ett scenbyte där texten Samtidigt är nötkött ett av de köttslag som släpper ut mest 

växthusgaser visas. Detta kan ses som att programmet vill visa dubbla budskap, både att 

köttkonsumtion är bra för de öppna landskapen, men samtidigt negativt för miljön och 

klimatet. 
 

 

Hos läkaren visar det sig att vegankosten inte gett någon märkbar skillnad på Schyfferts 

värden i kroppen förutom att hans tarmflora fått en positiv förändring som i sin tur 

minskar risken att drabbas av sjukdomar. Med läkaren pratar han även om vilken väg han 

ska gå. Att han inte bara ska besluta om han ska fortsätta vara vegan utan även om han ska 

låta grisarna leva. Läkaren säger då att han kanske bryr sig mer om omgivningen än sig 

själv. Här ställer produktionen Schyffert inför ett personligt dilemma där han frågar sig 

själv vem han är och han berättar att han alltid sett sig själv som en egoist, men att han nu 

har sett världen ur ett annat perspektiv under de veckor som gått. Han säger att han har sett 

djuren och att de också har ett liv, att de är kännande varelser precis som människan. Han 
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säger även att han måste tänka på sin sons framtid om miljön blir ännu sämre. Detta kan 

ses som ett sätt av produktionen att sammanfatta det publiken fått se under de tre 

avsnitten, och summerar det som ett personligt dilemma för Schyffert. Konklusionen kan 

ses som ett tecken på hur människor tänker i dikotomier, och att Schyfferts nu måste välja 

mellan rätt eller fel, manligt eller icke-manligt.  

 

Ännu en gång dyker scenen upp där Schyffert går mot Viktoria och Madeleine med sitt 

gevär. Han ställer sig framför dem och riktar geväret mot dem. Viktoria och Madeleine 

tittar upp och sedan blir det svart. Sedan hör man honom säga nej och att han inte kan 

döda dem, han börjar sedan kela med dem. Programmet visar här att Schyffert inte är så 

tuff och känslokall som han tidigare ville framställa sig själv för att vara, och de utmanar 

den normativa maskuliniteten. Då ett tecken på manlighet är att utföra våld (Bourdieu, 

1999:65), visar programmet att Schyffert har en sårbarhet och ödmjukhet. Det faktum att 

Schyffert som framställts som en stereotyp man nu går emot sitt eget habitus kan ha en 

positiv inverkan på hur man ser på mannen och det som definieras som manlighet. 

Bourdieu menade att män är fångade i sitt habitus och att de måste agera på ett visst sätt 

för att de inte vet hur de annars bör bete sig för att fortsätta räknas som en man (Bourdieu, 

1999:64). Därför kan denna scen vara ett sätt av produktionen att sända ett positivt 

budskap till männen som sett programmet.  

 

I den näst sista scenen har Schyffert bjudit över några vänner på middag. Han kommer 

fram med en kastrull som har locket på, vilket kan ses som att dramaturgiskt val av 

produktionen att skapa spänning och inte avslöja vad som blev hans slutgiltiga val. 

Han säger att gästerna får gissa vad som ligger i grytan. Sedan lyfter han på locket och det 

visar sig vara kött i grytan. Han berättar att det varken är Viktoria eller Madeleine som 

ligger i grytan utan en annan gris då han inte klarade av att döda dem. Han säger sedan att 

köttet i grytan är kravmärkt och berättar att han kommer fortsätta äta kött, men i mindre 

mängder och som har mindre påverkan på djurens välmående och på miljön. Schyfferts 

slutgiltiga val blev därför att hitta ett mellanting av de alternativ som han stod inför, vilket 

visar på ett starkt habitus då en riktig man äter kött. Däremot tycks han ändå vilja vara den 

där hjälten som Patrik talade om och nu får han enligt sig själv en del av både och.  

Dock tyder scenen även på att han försöker rättfärdiga sitt val genom att äta ekologiskt 

och kravmärkt kött, fastän det kan uppfattas som att han enbart försöker lindra sitt dåliga 

samvete över att boskapsdjur fortsätter att slaktas för sitt kött. Detta slutgiltiga val kan ses 
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som ett aktivt val av produktionen för att inte ge ett entydigt budskap, utan istället visa på 

en komplexitet och ta hänsyn till flera olika diskurser. 

 

I den sista scenen av serien kan man se Viktoria och Madeleine som springer i sin hage.  

En text dyker upp som berättar att Viktoria och Madeleine levde ett fridfullt liv efter 

inspelningen. Sedan sker ett scenbyte där man ser Viktoria och Madeleine betandes i sin 

hage. En ny text dyker upp som berättar att Viktoria och Madeleine till slut blev, som 566 

000 andra grisar, en del av det svenska julfirandet. Sedan ser man hur Viktoria och 

Madeleine börjar suddas ut och till slut kan man bara se en tom hage (se bilaga 12,13,14). 

 

4.4 Den diskursiva praktiken 
 

Det går att se ett visst produktionsmönster i och med att det är en TV-serie som 

analyserats och jag har tagit hänsyn till den diskursiva praktiken genom min textanalys, då 

produktionen genomsyrar hela serien. Man måste därför ta hänsyn till genren som serien 

är en del av och det är vid flera tillfällen tydligt att serien följer en viss dramaturgisk kurva 

och att denna påverkade vilken riktning serien tog och hur den skulle sluta. Då SVT 

dessutom är public service och ska tjäna allmänhetens intressen, är det viktigt att kunna 

visa köttindustrin ur fler perspektiv än bara ett. Detta genom att skildra boskapsdjur som 

kännande varelser och visa hur de lever innan de dör, men även lyfta miljö- och 

klimatfrågan, de öppna landskapen och hur en befolkning med enbart veganer skulle vara 

ett hot mot dessa. Det huvudsakliga budskapet i serien har varken varit att uppmana 

publiken om att de ska sluta eller fortsätta att konsumera animalier, istället landar den på 

ett mellanting där det huvudsakliga budskapet blir att konsumenter ska bli desto mer 

medvetna om vad dem äter, hur dem äter och vilken påverkan det har på jordens resurser. 

För att kunna illustrera detta på bästa sätt skildrar de flera problematiker inom 

köttindustrin som människan är en del av och kan påverka. Detta genom att låta en 

människa få bekanta sig med boskapsdjur, men även lyfta köttets roll för att kunna 

upprätthålla ett öppet landskap och hur en eskalerande köttkonsumtion är en del av det 

klimathot som människan står inför. Att budskapet appliceras på en medelålders och känd 

man som Henrik Schyffert kan vara ett högst medvetet val från produktionen, just för att 

han tillhör den grupp i samhället som i minst utsträckning valt att äta vegetabiliskt, det vill 

säga medelålders män. Detta kan bero på att medelåldersmän möjligen inte använder 

exempelvis sociala medier för att få information på samma sätt som unga människor, utan 

är mer benägna att få informationen genom traditionella medier vilket SVT är. Det kan 
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därför inte vara en slump att programmet lyfter det faktum att var 5:e ung kvinna mellan 

16-25 år äter vegetabiliskt, medan motsvarande siffra för medelålders män är 3 procent, 

eftersom det är dessa tre procent som kan vara den grupp av samhället som produktionen 

främst ville nå med sitt budskap.  

4.5 Den sociala praktiken 
 

4.5.1 Serien i sin helhet  
 

I serien får maskulinitet och hur den upprätthålls en central roll. Schyffert framställs redan 

i seriens början som en stereotyp man som jagar, tränar, äter kött och ser ner på 

vegetarianer. Ett första intryck av serien är därför att Schyffert under seriens gång kommer 

förändra sin inställning till köttindustrin, då serien lyfter flera problem som köttindustrin 

är en del av. Serien tar dock aldrig ställning och ger ingen lösning på problemet då den i 

princip slutar där den började eftersom Schyffert väljer att fortsätta konsumera kött. 

Fastän han väljer att äta KRAV-märkt och ekologiskt kött från djur som har det bättre 

under sin korta levnadstid så är det ingenting han förlorar på. Däremot kommer djuren han 

äter fortsätta att bli exploaterade, inseminerade och slaktade för sitt kött oavsett vilken 

märkning köttet har.  

En av de tydligaste normerna som reproduceras i serien är just den kring maskulinitet. 

Som jag beskrivit i min textanalys framställer serien Schyffert som en man som faller in i 

ramen för det normativa, då han vill vara stark, inte visa för mycket känslor samt 

konsumerar kött. Han säger själv i serien att han är rädd att det inte är tillräckligt manligt 

att vara vegetarian och serien kan därför i sin helhet ses som en berättelse om en man som 

genomgår en identitetskris och som snarare undersöker sin manlighet än köttindustrin, då 

hans beslut till viss del grundar sig i vad som är bäst för den. Detta blir tydligt dels genom 

programmets dramaturgi, men även genom Schyfferts egna tankar kring vegetarisk kost. 

Det går därför att se hur serien reproducerar mannens sätt att se på köttindustrin och 

köttets roll för att upprätthålla identiteter, och det är just den normen Schyffert får gestalta. 

På så sätt är maskuliniteten och ett upprätthållande av den det primära under hela seriens 

gång, eftersom skildringen av Schyffert ständigt utgår från hans maskulinitet, medan 

frågor som klimathot och djurrätt istället blir det sekundära.  
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4.5.2 Hierarkin mellan sällskapsdjur och boskapsdjur  
 

Serien utmanar till viss del den hierarki som finns djur emellan genom att två grisar flyttar 

in hos Schyffert. Den skildrar även boskapsdjur som kännande varelser och kritiserar till 

viss del hur människan förmänskligat sina husdjur medan boskapsdjur finns till på helt 

andra villkor. Däremot tyder det faktum att Schyffert i seriens slut väljer att fortsätta äta 

kött och att grisarna i slutändan blir slaktade på att han aldrig kunde se grisarna som 

fulländade familjemedlemmar som han säkerligen gjort om grisarna istället hade varit ett 

klassiskt husdjur, såsom hund eller katt. Eftersom grisar ses som mat i ett samhälle där 

kött är norm så rättfärdigas miljön som slaktgrisar lever i och det faktum att de enbart föds 

upp för att slaktas. Däremot hade det i vårt samhälle aldrig varit accepterat att föda upp 

hundar av samma syfte. Då hade många antagligen hävdat att det var djurplågeri oavsett 

om köttet var KRAV-märkt och ekologiskt, fastän det i Sverige är lagligt att slakta och äta 

sin hund. Trots att serien lyfter det faktum att grisar liksom hundar är kännande och 

intelligenta varelser och på så sätt ifrågasätter människans sätt att äta den ena och älska 

den andra, så reproduceras ändå köttnormen genom att upplysa människor om att man 

visst kan fortsätta att äta kött, så länge det är bra kött. På så sätt kan man under seriens 

gång se hur det finns en hierarki djur emellan.  

 

4.5.3 Köttets roll i den manliga könsidentiteten 
 

I seriens början framställs Schyffert som den manliga mannen som älskar kött, tränar hårt 

och som vill leva upp till den stereotypa mannen som är ett ideal i vårt samhälle. Han 

berättar att han jagar och serien framställer honom som känslokall gällande hur han ser på 

djur. Den skildrar honom även när han gör narr av de som befinner sig utanför hans 

manliga habitus genom att måla upp stereotyper av en typisk vegetarian, vilket blir en 

iscensättning av köttets roll i den manliga identiteten. Det vill säga att en riktig man, som 

Schyffert framställs för att vara, äter kött och om han inte gör det är han avvikande. På så 

sätt framställs Schyffert som en stereotyp man med normativa åsikter gällande 

köttkonsumtion.  

När Schyffert berättar han att han inte kände någonting angående sina upplevelser på 

slakteriet går det att se hur Schyffert i den sociala praktik som han är en del av ska leva 

upp till normer kring maskulinitet, det vill säga att han framställs som känslokall och 
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oberörd. När han sedan träffar Patrik som avviker från ett samhälle där det finns en 

normativ maskulinitet att leva upp till och som köttkonsumtion är en viktig del av ska 

Schyffert, och i sin tur publiken se manlighet ur ett nytt perspektiv. Det viktiga verkar inte 

längre vara att äta kött, utan hur manlig man är i sin kropp, sitt utseende och sin 

personlighet, vilket Patrik har funnit ett nytt sätt att leva upp till. Då han inte äter kött 

lyckas han trots det leva upp till definitionen av manlighet som finns inom den sociala 

praktik de båda befinner sig i och som serien vill återspegla genom att vara muskulös och 

stark. Han kodas därför inte som den typiska vegetarianen som Schyffert tidigare målat 

upp i seriens början.  

Efter sitt besök hos Patrik börjar Schyffert tveka kring huruvida han ska bli vegetarian 

eller inte. Han berättar att han är kluven, saknar smaken av kött och att vegetarisk kost kan 

frånta honom hans manlighet, men att han samtidigt vill att djuren ska ha det bra. Detta 

visar på att köttkonsumtion i den sociala praktik som Schyffert är en del av spelar stor roll 

i mannens könsidentitet.  

5. Slutsatser och diskussion  
 
Jag har i denna uppsats genomfört en kritisk diskursanalys av alla tre avsnitt ur SVT-

serien Köttets lustar med den anledning att jag ville undersöka om serien reproducerar 

eller utmanar normen att kött är maskulint kodat samt se vilken syn på djur som skildras. 

Mitt syfte med uppsatsen var därmed att undersöka hur manlighet i samband med 

köttkonsumtion behandlas i serien och hur förhållandet mellan människa och djur 

gestaltas. För att kunna undersöka detta konstruerade jag två forskningsfrågor, vilka var:  

 

1. Hur skildrar serien köttets roll för att upprätthålla rådande könsnormer?  

2. Hur skildrar serien relationen mellan människa och djur?   

 

5.1 Köttets roll för att upprätthålla rådande könsnormer  
 
Serien belyser och reproducerar det faktum att kött behövs för att män ska kunna 

upprätthålla sin upplevda könstillhörighet. Om mannen mot all förmodan går emot 

köttnormen måste han kunna väga upp sin maskulinitet på ett annat sätt för att inte förlora 

sin manliga status, vilket kan vara att ha en stark kropp. Serien utgår från ett normativt 

maskulint perspektiv då den ständigt tar avstamp i Schyfferts tankar. Serien speglar på så 

sätt bara hur han och hans del av samhället ser på köttkonsumtion, vilket för honom 

innebär protein för att kunna fortsätta att ha en stark kropp. Det blir därför problematiskt 
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att ge upp köttet, då han anser att kött hör ihop med att vara stark och att det på så sätt är 

omöjligt att vara vegetarian, då det kan frånta honom hans maskulinitet. Detta speglar till 

stor del hur män i samhället ter sig gällande mat och träning. Bara av att gå in i närmsta 

matbutik eller kolla flödet på sociala medier går det att se hur män förväntas vara 

vältränade och starka, för att uppnå detta behöver de äta protein i form av kött, kvarg och 

proteinpulver. Att äta vegetariskt kan på så sätt upplevas som extremt då de kan riskera att 

tappa vikt och uthållighet, vilket var någonting Schyffert fick uppleva när han provade på 

att äta veganskt under fyra veckor. 

Denna tes förstärks av det faktum att Schyffert i serien får träffa världens starkaste vegan. 

Även fast det kan ses som normbrytande med en såpass stark och vältränad vegan, anser 

jag även att det reproducerar en norm. För samtidigt som köttnormen ifrågasätts, förstärks 

och reproduceras normen kring maskulinitet. Att upplevas som tillräckligt manlig är 

såpass viktigt för Schyffert att han måste träffa världens starkaste vegan. En intressant sak 

med detta är att jag inte upplever det som att Schyffert eftersträvar att bli starkast i 

världen, men jag tolkar det som att Schyffert anser att uppoffrandet av kött skulle innebära 

att ge upp en del av sin manlighet, vilket innebär att han måste överkompensera genom att 

bli extra stark. Det räcker inte att se en människa med genomsnittlig kroppsbyggnad för 

att övertyga Schyffert och männen som ser programmet att man kan bli stark på 

vegetabilisk kost, han behöver i serien träffa den absolut starkaste veganen för att väga 

upp för det faktum att hans maskulinitet sjunkit i och med uteslutande av köttätande. Med 

andra ord måste alltså en manlig vegan vara starkare och mer muskulös än en köttätande 

man, då den köttätande mannen är tillräckligt manlig bara genom att äta kött. 

 

En annan intressant aspekt är hur serien hade sett ut om en kvinna var huvudpersonen. 

Eftersom det finns skillnader mellan könen i samhället, hade det bidragit till att 

programmets diskurs hade sett annorlunda ut än den gör nu. En kvinna har inte samma 

krav av samhället att leva upp till dominanta kriterier, utan måste snarare anpassa sig efter 

hur mannen ser på världen. Det hade därför inte varit nödvändigt att ställa samma 

ultimatum på en kvinna som serien gör på Schyffert. Då en kvinna av samhället inte 

förväntas vara stark och kunna utdela våld så har kött heller inte samma påverkan på 

hennes könstillhörighet som det har för män som Schyffert. I ett patriarkalt samhälle är 

mannen dominant, han behöver inte rätta sig efter samhället om han inte vill det men han 

måste samtidigt leva upp till definitionen av en riktig man för att kunna fortsätta ha denna 

status. Han gör på så sätt allt som krävs för att förtjäna sin manlighet och viker sig inte för 

någonting som inte gynnar honom. Kvinnor å andra sidan behöver ständigt anpassa sig för 
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den androcentriska världsbilden, och på så sätt hade ett liv utan kött inte varit en lika stor 

uppoffring som det är för en man.  

En annan sak som hade kunnat se annorlunda ut om huvudrollen hade varit en kvinna, är 

empatin för djuren. Då kvinnor lever i förtryck i en mansdominerad värld, tror jag att en 

kvinna hade reagerat starkare på exempelvis ett besök på en grisgård eller ett slakteri. 

Detta eftersom det är ett exempel på när en art är underordnad människan, vilket en 

kvinna kan känna igen sig i då hon är underordnad mannen i samhället.  

 

5.2 Relationen mellan människa och djur 
 
Serien kritiserar till viss del den hierarki som finns djur emellan, det vill säga att 

människan väljer att älska vissa djur men äta andra. Serien öppnar även köttindustrins 

stängda dörrar och skildrar hur slaktdjur lever och hur de dör. På så sätt får man ett intryck 

av att serien vill ta ställning till boskapsdjurens situation och upplysa publiken om att det 

är fel hur djur som inte kategoriseras som sällskapsdjur blir behandlade. Däremot belyser 

serien klimatfrågan under seriens gång och i näst sista scenen av serien upplyser den att 

människan visst kan fortsätta att äta kött, men i mindre mängd och av bättre kvalité, vilket 

reproducerar hierarkin som finns djur emellan då boskapsdjur kommer fortsätta dö, fastän 

det blir i en mindre mängd. På så sätt tar serien aldrig ställning till värdet av djurs liv i 

köttindustrin utan vill snarare uppmana publiken att behandla boskapsdjur med respekt 

innan de dör, detta genom att välja bra kött och som i serien även uppmålas som 

klimatsmart. Att inkludera miljön i begreppet bra kött kan även påverka huruvida 

publiken blir villiga att köpa dyrare kött av bättre kvalité, då en bättre miljö är någonting 

som alla gynnas av och inte enbart boskapsdjuren.  

Detta budskap tyder på den komplexitet som finns kring köttkonsumtion. Det vill säga att 

normen att äta kött är så pass utbredd i vårt samhälle att det inte går att uppmana om att 

sluta att äta kött, utan istället börja behandla boskapsdjur med respekt och gynna klimatet. 

Jag är medveten om att serien antagligen inte velat ge ett entydigt budskap, men jag anser 

ändå att den säger emot sig själv då den problematiserar det faktum att människan 

behandlar djur olika, för att sedan uppmuntra publiken till att fortsätta äta kött om det är 

bra kött. Ett klimatsmart kött från en hund som haft det bra hade varit problematiskt, men 

då köttet i serien kommer ifrån en gris är det okej då grisar inte har samma status som 

hundar i vårt samhälle. Men andra ord är djurrättsfrågan aldrig central under seriens gång 

och man kan se hur serien reproducerar hierarkin som finns djur emellan.  
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Ett tydligt sätt samhället upprätthåller hierarkin är genom de stängda dörrarna. Genom att 

låta våldet mot djur ske bakom stängda dörrar slipper människor se det lidande som djur 

kan uppleva innan de blir en köttbit i en förpackning inne i en matvarubutik. Hade man 

visat det som sker bakom slakteriers stängda dörrar mer öppet för samhället, tror jag inte 

att lika många hade ätit djur, då de stängda dörrarna är ett sätt att förtränga det faktum att 

köttet vi äter är levande djur från början. Boskapsdjuren ses alltså enbart som produkter 

och inte som kännande individer, och därmed upprätthålls hierarkin. 

Det främsta argumentet serien tar upp för att fortsätta äta kött är det faktum att 

boskapsdjur behövs för att behålla Sveriges öppna landskap. Detta blir alltså ännu ett sätt 

att sätta klimatet och människan högre än djurens värde, då bevarandet av de öppna 

landskapen väger tyngre än djurens liv. Genom att avsluta serien med budskapet att 

människan kan fortsätta äta kött men i mindre utsträckning och av bättre kvalitet, blir 

alltså djurrättsfrågan sekundär och miljöfrågan primär. Att välja bättre kött gynnar inte 

djuren, det gynnar endast klimatet och i sin tur människans fortsatta existens på planeten.   

 

5.3 Avslutande ord och förslag till vidare forskning 
 
Vad jag kunnat se under mitt arbete är att Köttets lustar reproducerar och till viss del 

utmanar rådande könsnormer och hur människan ser sig överordnad djur. Då serien 

producerades av SVT som ska tjäna allmänhetens intresse anser jag att framtida SVT-

produktioner bör utmana normer desto mer. Detta anser jag inte nödvändigtvis behöver 

uppfattas som att SVT skulle vara partiska, då ett utmanande kan gynna samhället i stort 

då sådana produktioner kan visa motstånd mot rådande könsnormer, ideal och förtryck 

vilket kan påverka de maktstrukturer och normer som idag finns i samhället.  

Förslag på vidare forskning kan exempelvis vara kritiska djurrättsstudier i samband med 

hur förtryck mot djur skildras i dagens medier eller i studier som granskar huruvida 

medier upprätthåller och problematiserar förtryck.  
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