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Abstract 
 

Title: Knowledge and consequence – A critical discourse analysis of the tv program Köttets 

lustar and the following debate on Facebook  

 

The world's high meat consumption is one of the main causes of global warming, it increases 

the risk of cancer and heart diseases, and causes a lot of suffering for animals. In December 

2017, SVT showed the TV program Köttets lustar, which highlighted the different aspects of 

meat consumption. The program put a lot focus on how animals are affected by the meat 

industry, and the question of whether it is ethical to eat meat. The program reached great 

attention in mainstream media and on social media. 

 

This study investigated the different discourses in the question of meat consumption in Köttets 

lustar, how they were framed by SVT, and the struggle between the discourses in the debate 

that the programme generated on SVT’s Facebook page. The aim was to see how the framing 

affected the debate on Facebook. The used method was Fairclough’s critical discourse analysis. 

In the analysis of the programme, six discourses were found: the animal rights discourse, the 

discourse about veganism as a sect, the masculine discourse, the public health discourse, the 

climate discourse and the economic discourse. In the debate on Facebook, the struggle was 

primarily conducted between the animal rights discourse and the economic discourse.  

 

The animal rights discourse advocated that we should not consume meat at all, and used 

arguments from the climate discourse and the public health discourse to strengthen its thesis, 

while all the other discourses advocated continued meat consumption. The main problem with 

meat consumption was that we eat too much meat, and not the ethical question. The economic 

discourse - which emphasizes the consumer's responsibility to choose the "right Swedish meat" 

in a fair amount that takes better account of climate, animals, health and the environment, was 

dominant. The economic discourse also increased its dominance by placing greater emphasis 

on parts of the animal rights aspect, which makes it more difficult for the animal rights 

discourse to enhance its power.  
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Inledning 
  

En av Sveriges mest kända komiker, tillika jägare och köttälskare, adopterar två griskultingar 

som flyttar in hos honom i hans lägenhet i Stockholms innerstad. Han lär dem sitta, han lever 

som vegan, praktiserar på ett slakteri, inseminerar suggor och träffar olika experter för att lära 

sig om köttkonsumtionens effekter på djurvälfärd, klimat, miljö och hälsa. Om han senare 

klarar att döda grisarna får han fortsätta äta kött, annars måste han vara vegetarian i resten av 

livet.  

 

SVT:s program Köttets lustar, som sändes i tre delar i december 2017, hade minst sagt en 

speciell knorr, för att belysa frågan om problematiken kring svenskarnas höga köttkonsumtion. 

Programmets avsnitt har i genomsnitt setts av omkring en halv miljon tittare, blivit omskrivet 

flera hundra gånger i svenska medier och innehållet har genererat i stor debatt på sociala 

medier, inte minst på SVT:s egen Facebooksida.1  

 

Köttets lustars syfte var att granska köttindustrin på ett annorlunda sätt, och att skapa 

samhällsdebatt, enligt SVT. Genom att SVT postat inlägg om delar av programmet på sin 

Facebooksida, såg jag en möjlighet att både studera programmets gestaltning av 

köttkonsumtionens olika aspekter, och de reaktioner det väckte bland allmänheten.  

 

I den här studien undersöker jag genom en kritisk diskursanalys vilka diskurser som går att 

utläsa i programmet, hur de gestaltas, och hur kampen mellan dem tar sig uttryck på i 

allmänhetens kommentarer om programmet på SVT:s Facebooksida. Min förhoppning är att 

denna studie kan bidra till djupare förståelse för hur ett tv-programs gestaltning av frågan om 

köttkonsumtion påverkar hur samhällsdebatten ser ut.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Informationen gällande tittarsiffror kommer från SVT och informationen gällande omskrivningar i svenska 

medier kommer från en sökning på artiklar innehållandes orden ”Schyffert” och ”Köttets lustar” i svenska källor 

i det digitala mediearkivet Retriever.  
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Syfte och Frågeställningar 

Syfte 

 

Studiens syfte är att se hur frågan om köttkonsumtion gestaltas i programmet Köttets lustar och 

hur dess innehåll debatteras på SVT:s Facebooksida, och således få ökad förståelse för hur 

gestaltningen påverkar den påföljande debatten.  

Frågeställningar 

 

1. Vilka diskurser kopplade till frågan om köttkonsumtion kan utläsas i programmet 

Köttets lustar? 

 

2. Vad kännetecknar de olika diskurserna på SVT:s Facebooksida?  

 

3. Hur förhåller sig de olika diskurserna till varandra?  
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Teori och tidigare forskning 
 

I det här avsnittet redogör jag för de teorier och den tidigare forskning som ligger till grund för 

min studie. Jag inleder med att förklara begreppet ”diskurs” och vad en diskursanalys grundar 

sig på, samt utgångspunkterna i den kritiska diskursanalysen som sedan beskrivs vidare i 

metodavsnittet. Därefter beskriver jag gestaltningsteorin, som i min studie utgör ett verktyg för 

att analysera hur SVT ramar in frågan om köttkonsumtion. Slutligen redogör jag för två tidigare 

studier, en med fokus på miljöjournalistiken i nyhets-tv, och en med fokus på debatten om 

köttkonsumtion, där ledartexter studerats.  

Diskurs som teori  

 

Begreppet ”diskurs” har olika definitioner, och används på olika sätt i olika versioner av 

diskursanalyser. I den här studien använder jag ”diskurs” i bemärkelsen: ”ett specifikt sätt att 

se och tala om världen”.2 Två diskurser kan se samma aspekt av världen på helt skilda sätt. 

Våra bilder av världen är alltså inte en neutral spegling av det samhälle vi lever i, utan delvis 

ett resultat av vårt sätt att tänka om det. De olika inriktningarna lägger olika stor vikt vid olika 

faktorer, men gemensamt för dem alla är att de analyserar språket.3 Det är genom språket som 

mening produceras, som vi förmedlar våra åsikter och tankar.  

 

Inom diskursanalysen är det socialkonstruktivistiska synsättet vanligt, vilket utgår från att den 

sociala världen är socialt konstruerad.4 Det innebär att vi genom vår interaktion med varandra, 

formar handlingsmönster, normer och värderingar, som blir till ramverk för den sociala 

världen, som existerar oberoende vilka konkreta aktiviteter som äger rum i.5 Detta synsätt tar 

Norman Fairclough, vars kritiska diskursanalys, CDA, jag kommer använda mig av som metod 

i min studie, delvis avstånd ifrån. Han menar att många socialkonstruktivistiska teorier tenderar 

att vara idealistiska istället för realistiska, vilket innebär en syn där verkligheten endast utgörs 

av våra föreställningar, vårt medvetande om den.6 Fairclough ser den socialkonstruktivistiska 

utgångspunkten, att det inte finns någon solid social verklighet, som problematisk, och menar 

                                                 
2 Fairclough, Norman. Analysing Discourse. London. Routledge. 2003, s 215 
3 Ibid, s 2 
4 Ibid, s 8 
5 Collin, Finn. Social Reality. London. Routledge. 1997, s 2 
6 Fairclough, Norman. Analysing Discourse. London. Routledge. 2003, s 209 
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att sociala institutioner och organisationer har konstituerats genom sociala processer och 

därmed är relativt permanenta.7 Han delar således den kritisk- realistiska disciplinen, som 

hävdar att det finns en värld som existerar oberoende vår kunskap om den.8 

 

Fairclough anser att textanalys är en viktig del av diskursanalysen, men menar att även de 

interaktiva processerna under vilka en text har kommit till behöver analyseras.9 Han lägger 

därför stor vikt vid vad han kallar för den ”interdiskursiva analysen”, vars innebörd jag kommer 

redogöra för i metodavsnittet.10  Fairclough beskriver mediering som att en text förmedlas från 

en social handling till en annan social handling, och även till andra sociala praktiker, och skapar 

nätverk av texter.11 Genom att analysera diskurserna och relationerna mellan diskurserna, går 

det att få en djupare förståelse för samhället vi lever i och de maktförhållanden som råder där, 

menar han.  

 

Enligt Fairclough är texter viktiga medel i social förändring, som både skapar direkta och 

långsiktiga förändringar hos människor och i samhällen.12 De direkta förändringarna sker 

genom att den som tar del av budskapet kunskap, vilket i sin tur kan leda till att uppfattningar, 

attityder och värderingar förändras.13 Långsiktiga förändringar kan handla om att till exempel 

regeringen lägger fram en proposition som leder till en ny lag. Genom att studera vilka 

förgivettaganden som finns i texter, kan en se vilka värderingar som är dominerande.14 

 

Fairclough menar att meningsskapandet sker i form av tre olika element: produktionen av 

texten, texten själv och mottagandet av texten.15 Mening skapas i samspel mellan dessa. I min 

studie är det SVT som står för skapandet (produktionen) av programmet (texten) Köttets lustar 

som diskuteras i kommentarerna på Facebook, av människor (mottagare) som tolkar innehållet. 

På Facebook står varje deltagare i debatten i sin tur för (skapandet) produktionen av en 

kommentar (texten) som läses av andra Facebookanvändare (mottagare) varav vissa väljer att 

                                                 
7 Ibid, s 209 
8 Sayer, Andrew. Realism and Social Science. London. SAGE Publications. 1999, s 2 
9 Fairclough, Norman. Analysing Discourse. London. Routledge. 2003, s 3 
10 Ibid, s 3 
11 Ibid, s 30 
12 Ibid, s 8 
13 Ibid, s 8 
14

 Helgesson, Karin. Kritiska ansatser – en introduktion. I Text och kontext. Helgesson, Karin, Landqvist, Hans, 

Lyngfelt, Anna. Nord, Andreas & Wengelin, Åsa (red). Malmö. Gleerups Utbildning AB. 2017. s 91 
15

 Ibid, s 10 
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delta i debatten. Ett centralt mål för kritiska diskursanalyser är att se vilka ideologiska effekter 

en text kan ha, såsom att etablera, bevara eller förändra sociala relationer av makt, dominans 

och utnyttjande.16  

Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin handlar om hur en händelse, en samhällsfråga eller ett problem ramas in.17 

Adam Shehata beskriver gestaltning som att en “väljer ut vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet och gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt främja 

en viss problemdefinition”.18 Vilken bild av den uppfattade verkligheten som förmedlas 

kommer således påverka vad publiken exempelvis uppfattar som orsak till ett problem. Enligt 

Denis McQuail är det i det närmaste oundvikligt för journalister att vara helt objektiva, 

eftersom en nyhet alltid har en vinkel, och att nyhetsrapportering styrs av vissa värdekriterier.19 

Gestaltning innefattar bland annat ordval, bildsättning, generalisering och val av referenser och 

källor.20  

 

I programmet Köttets lustar som kommentarerna jag ska analysera handlar om, har SVT valt 

att gestalta ett problem på ett visst sätt, vilket enligt gestaltningsteorin påverkar hur publiken 

tar emot budskapet. I programmet lyfter SVT flera aspekter av problem kopplade till 

köttkonsumtion i programmet. SVT har även uppgett att syftet med programmet är att 

människor ska reflektera kring sitt förhållande till kött, att programmet inte vill komma med 

några pekpinnar, och att var och en gör sitt eget val. Genom att analysera både programmet, 

vilka aspekter som SVT har lyft fram på Facebook, och debatten, kan jag få en bild av hur 

SVT:s gestaltning av problemet av köttkonsumtion tagits emot av publiken, och hur den ger 

avtryck – eller inte, i debatten, till exempel i form av vilka grupper som deltar och vilka frågor 

som debatteras mest.   

 

                                                 
16

 Ibid, s 9 
17

 Shehata, Adam. 2012. Makten över publiken. I Medierna och demokratin. Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 

(red). Lund: Studentlitteratur AB, s 327 
18

 Ibid, s 327 
19

 McQuail Denis. 2010. Mass Communication Theory. 6. uppl. London: Sage, s 380 
20

 Ibid, s 380 
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Gröna Nyheter 

Monika Djerf Pierre  

 

I avhandlingen Gröna Nyheter skriver Monika Djerf Pierre, professor i journalistik, medier och 

kommunikation, om hur miljöjournalistiken vuxit fram och utvecklats i svensk televisions 

nyhetssändningar från 1961–1994. Studien innefattar tre dimensioner av utvecklingen: den 

organisatoriska, som handlar om det redaktionella arbetet och journalisternas bakgrunder, de 

formmässiga, som handlar om berättelseformerna, och den innehållsliga, som handlar om hur 

frågan om miljön som samhällsproblem har skildrats. 21 I studien identifierade Djerf Pierre tre 

epoker: den speglande från 1961–1969, den kritiskt dokumenterande från 1969–1991 och den 

populariserade från 1991–1994. 22    

 

Den speglande miljöjournalistiken prioriterade faktauppgifter och händelserapportering 

framför granskning, kritik och analys, och försökte sällan påverka miljödebatten eller 

miljöpolitiska institutioner.23 Bilderna fokuserades på det som sades i ord och experterna var 

de viktigaste källorna.24 Det var framförallt lokala och nationella problem som skildrades, och 

inte globala eller internationella.25 Miljödiskursen uttryckte en antropocentrisk etik, vilket 

innebar att den satte människans väl före naturens.26 Journalisterna hade bristande kompetens 

i miljöfrågor och var helt beroende av eliter som källor.27 

 

Den kritiskt dokumenterande miljöjournalistiken avsåg främst att visa miljöförstöringens 

orsaker och konsekvenser.28 På redaktionerna anställdes journalister som var specialiserade på 

miljöfrågor.29 Berättarformen gick från att vara refererande och iakttagande till att vara aktiv 

och kritisk, och det var inte självklart att hen skulle vara strikt neutral.30 Istället präglades 

journalistrollen av lojalitet mot naturen och de som drabbades av förstöringen, menar Djerf 

                                                 
21

 Djerf Pierre, Monika. Gröna Nyheter.  Diss. Göteborgs Universitet. 1996, s 357 
22

 Ibid, s 357 
23

 Ibid, s 359 
24

 Ibid, s 360 
25

 Ibid, s 360 
26

 Ibid, s 361 
27

 ibid, s 363 
28

 Ibid, s 364 
29

 Ibid, s 364 
30

 Ibid, s 364 
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Pierre.31 Här började en använda bilderna som bevis på katastroftillstånd, och estetiska effekter 

användes i gestaltningarna.32 Djerf Pierre skriver att konflikten mellan miljö och ekonomi “gick 

som en röd tråd genom miljödiskursen under den här tiden”.33 Här etablerades även en 

biocentrisk etik, vilket innebar att människans rätt att fritt utnyttja naturens resurser hur som 

helst inte längre sågs som självklar.34 Miljöproblemen övergick från att beskrivas som 

kunskapsproblem som krävde ökade forskningsinsatser och kunskapsfördjupning, till att 

framställas som åtgärdsproblem, vilket ledde till att man kom att granska de som kunde utgöra 

källor till miljöproblemen.35 Miljöproblemen framställdes inte som enskilda individens ansvar, 

utan samhällets och politikernas.36 

 

Den populariserade miljöjournalistiken var inte lika detaljerad som de tidigare epokernas 

miljöjournalistik, och lade istället större vikt vid att skapa engagemang och intresse för 

miljöfrågor hos allmänheten.37Här var reportrarna inte specialiserade endast på miljöfrågor, 

utan istället “vanliga” reportrar med miljöexpertis.38 Journalistollen var aktiv och deltagande 

och de personliga egenskaperna och expertkompetensen betonades.39 Att människor skulle 

känna igen sig, att det fanns identifikationsmöjligheter, var kärnan.40 Inriktningen i 

rapporteringen försköts från produktionsfrågor till konsumtionsfrågor.41 Stort intresse växte 

fram för framtida generationers miljö.42 

 

Djerf Pierre skriver i sin studie att alla hennes förklaringar utgår från att “all journalistik formas 

av de organisatoriska och samhälleliga villkor som det journalistiska arbetet bedrivs under.”43 

Under de nästan 24 år som gått sedan hennes studie utfördes har nyhetsjournalistiken 

genomgått en stor utveckling. Mediekonsumenternas möjlighet till deltagande, och deras 

betydelse för spridningen av det redaktionella materialet har också ökat, på grund av 

                                                 
31

 ibid, s 364-365 
32

 Ibid, 365 
33

 Ibid, s 366 
34

 Ibid, s 366 
35

 ibid, s 366 
36

 ibid, s 366 
37

 Ibid, s 371 
38

 Ibid, s 371 
39

 Ibid, s 371 
40

 Ibid, s 372 
41

 Ibid, s 372-73 
42

 Ibid, s 373 
43

 Ibid, s 357 



 

 

9  

 

 

digitaliseringen. Miljöfrågorna är också mycket aktuella inom politiken och samhället. I min 

studie ser jag att framförallt den populariserade miljöjournalistiken kommer vara relevant att 

jämföra med mina resultat. Detta kommer jag lyfta i slutdiskussionen.  

 

En kritisk diskursanalys av debatten om köttkonsumtion 

Carolina Lodeiro, 2012 

 

I en C-uppsats undersöker Lodeiro genom en kritisk diskursanalys vilka aktörer som finns i 

debatten om köttkonsumtion, vilka argument som används och vilka diskurser som går att 

urskilja i svensk dagspress mellan 2002 och 2011, och en interpellation ställd till dåvarande 

jordbruksminister och debatten som följde.44 I studien kommer hon fram till att det vanligaste 

argumentet för en minskad köttkonsumtion som användes i texterna var ”miljöargumentet” 

som handlar om köttproduktionens effekter på klimatet.45 Det andra argumentet är 

”folkhälsoargumentet”; att en minskad köttkonsumtion kan minska risken för att drabbas av 

vissa sjukdomar. Det tredje argumentet är ”rättviseargumentet” som kopplar köttkonsumtionen 

till ojämlika resursförhållanden i världen. Hon kommer fram till att det finns två uppfattningar 

om problemen med dagens köttkonsumtion: att svenskarna äter för mycket kött och att 

importen av utländskt kött är för hög.46 Hon urskiljer två lösningar; att staten reglerar 

konsumtionen med politiska styrmedel eller informerar konsumenter om att handla ”rätt” 

kött.47 

 

Det första motargumentet är ”miljöargumentet”, som handlar om att boskapssektorns 

miljöpåverkan går att lösa genom att konsumenterna väljer ”rätt kött”, alltså svenskt kött från 

naturbetande djur, som bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald.48 Den andra 

motargumentet är ”det biologiska argumentet” och handlar om att människan är allätare.49 Det 

tredje motargumentet är ”argumentet om den inhemska produktionen”, som handlar om att 

köttkonsumtionen är viktig för Sveriges ekonomi. 50 I studien framträder en konsumentdiskurs, 

                                                 
44 Lodeiro. Carolina. En kritisk diskursanalys av debatten om köttkonsumtion. C-uppsats. Göteborgs universitet. 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. 2012, s 12 
45 Ibid, s 16 
46 Ibid, Sammanfattning 
47 Ibid, Sammanfattning  
48 Ibid, s 19 
49 Ibid, s 20 
50 Ibid, s 21 
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där det ses som individens ansvar att konsumera ”rätt”, och den diskursen förekommer både på 

sidan som argumenterar för- och mot en minskad köttkonsumtion.51 

 

I texterna som ingår i Lodeiros studie framträder ingen djurrättsdiskurs. En kost helt utan kött 

ses inte heller som ett alternativ för att lösa köttkonsumtionens problem.52 Av författarna till 

debattexterna bör dock nämnas att ingen var djurrättsaktivist. Eftersom syftet med Lodeiros 

studie: att granska och analysera debatten om minskad köttkonsumtion i Sverige mellan 2002 

och 2011, har stora likheter med min studies syfte, menar jag att det är både relevant och 

intressant att jämföra våra resultat. Inte minst eftersom det gått sex år sedan Lodeiros studie 

gjordes, och debatten om köttkonsumtion trappats upp. Ytterligare en faktor som gör 

jämförelser med Lodeiros studie intressanta, är skillnaderna mellan våra material. Medan 

hennes material baserar sig på 18 debattartiklar och ledartexter samt en interpellationsdebatt i 

riksdagen om köttkonsumtionens miljöpåverkan, utgörs materialet i min studie av ett tv-

program där djuretiska frågor får stort fokus, där debattforumet är Facebook, och där deltagarna 

i debatten är allmänheten och inte riksdagspolitiker. 

  

                                                 
51 Ibid, s 25 
52 Ibid, s 18 
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Material och avgränsning 
 

Materialet består av SVT:s tre avsnitt á cirka 60 minuter av Köttets lustar, SVT:s tolv inlägg 

om Köttets lustar på Facebooksidan SVT mellan 2017-12-01 och 2018-03-01 och dess 

kommentarer, vilket totalt var 2123. 

Facebookinläggen 

Under perioden 2017-12-01 till 2018-03-01 publicerades 12 inlägg om Köttets lustar på 

Facebooksidan SVT. De innehåller ett klipp på cirka 1 minut inklusive en kort text. Totalt har 

inläggen över 2000 kommentarer, 6000 reaktioner och 1280 delningar.53  

 

”Seriestart”, där programmets intrig presenteras, har lagts ut en gång: 102 000 visningar. 

“Att älska ett svin”, där Schyffert umgås med grisarna, har lagts upp fem gånger: 207 000 

visningar.  

”Vilka är dina bästa julmatstips?”, där produktionen av julskinka spolas baklänges” har lagts 

ut en gång: 46 000 visningar. 

Paul McCartneys julhälsning ”Om slakterier hade glasväggar skulle alla vara vegetarianer” har 

lagts ut en gång: 48 000 visningar 

”Gullegris eller julskinka”, om synen på köttdjur och husdjur har lagts ut en gång: 55 000 

visningar. 

”Djurfritt kött” om nötkött odlat i laboratorium har lagts ut en gång: 32 000 visningar. 

”Vad händer med öppna landskap?” Om hur Sveriges landskap skulle påverkas om alla blev 

veganer har lagts ut två gånger: 96 000 visningar. 

Tillämpning 

Jag valde att använda mig av alla tre avsnitt, och alla Facebookinlägg samt dess kommentarer, 

vilket har gett ett omfattande material. Avsnitten har jag transkriberat samt tagit skärmdumpar 

av. Första gången tittade jag på alla avsnitt utan att pausa. Andra gången transkriberade jag 

dem, och under tiden gjorde jag vissa anteckningar och markeringar. Senare under analysen 

har jag ägnat mycket tid till att gå igenom det transkriberade materialet gång på gång och titta 

på utvalda delar från programmet för att urskilja olika teman. Jag har sedan lagt extra stort 

                                                 
53 Hämtad 2018-03-01  
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fokus vid vissa scener, dialoger och uttalanden som tydligt ger uttryck för de olika diskurserna, 

och analyserat dem närmare.  

 

Kommentarerna har jag också läst igenom flera gånger och sorterat utifrån teman, där jag 

senare lagt extra stort fokus vid vissa uttalanden och meningsutbyten som förefallit mer 

intressanta utifrån studiens frågeställningar. Kommentarer som enbart innehållit ett namn i 

form av en ”taggning”, eller enbart uttryckssymboler har exempelvis inte analyserats. I 

analysen har jag också valt bort SVT:s kommentarer, då de inte utgör en del av programmets 

publik, samt att SVT:s kommentarer inte heller tar ställning för någon sida, och således inte är 

en del av debatten, vilket gör deras kommentarer ointressanta för mina frågeställningar. Vid 

insamlingen av kommentarerna valde jag inställningen ”visa senaste” istället för den 

automatiska, som är ”visa relevanta”. Då visas nya kommentarer och kommentarer med nya 

svar först.  

 

Analysen av programmet och kommentarerna har inte utförts åtskilda, utan parallellt. Eftersom 

studien handlar både om programmets gestaltning och om debatten, har jämförelser mellan 

programmets och debattens innehåll skett regelbundet.  
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Metod 

Kritisk diskursanalys  

 

En skillnad mellan Faircloughs kritiska diskursanalys, CDA och många andra diskursanalyser 

är hans betoning på vikten av att analysera vad som sker när en text skapas och när den tas 

emot. Han menar att ingen full förståelse för en texts sociala effekter kan nås förrän både själva 

texten och de diskurser som texten formats av analyseras eftersom dessa påverkar varandra.54 

Fairclough själv beskriver CDA som en analys av de dialektala relationerna mellan diskurser 

och andra element i en social praktik, och att det huvudsakliga intresset är att studera 

samhällsförändringar, och hur diskurser uppträder inom förändringsprocesser.55 CDA förklarar 

meningsskapandet utifrån en tredimensionell modell bestående av texten, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken.56  

 

Det är i den diskursiva praktiken som texterna produceras, distribueras och konsumeras. Med 

”text” avses här inte text i bemärkelsen skrivna ord, utan något som förmedlar mening genom 

språk. På textnivån analyseras dels vad som sägs och på vilket sätt det sägs. Detta görs genom 

att studera tre aspekter av mening: representationen: som handlar om vad texten representerar, 

agerandet: som handlar om vad texten gör: till exempel varnar, informerar, ger råd eller lovar, 

och identifieringen: som handlar om vilken ståndpunkt texten har, exempelvis om den dömer 

                                                 
54

 Fairclough, Norman. Analysing Discourse. London. Routledge. 2003, s 3 
55 Ibid, s 205 
56

 Ibid, s 24 

 

Social praktik 
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något eller medger något.57 På denna nivå analyseras språket i form av grammatik, ordval och 

så vidare.58  

En social praktik kan beskrivas som ett visst område i den sociala världen, som har ett relativt 

solitt ramverk som bestämmer och begränsar vilka typer av ageranden som äger rum inom 

den.59 De sociala praktikerna utgörs både av diskurser och av icke-diskursiva sociala element, 

såsom den materiella världen.60 Icke-diskursiva element kan utgöras av exempelvis en fysisk 

miljö, såsom ett klassrum, en fin restaurang, eller ett bibliotek. Diskurserna inom de sociala 

praktikerna bildar ett nätverk som tillsammans utgör vad Fairclough kallar för 

diskursordning.61 Mellan de olika diskurserna pågår hela tiden en kamp om vilken diskurs som 

ska vara dominant.62 Målet med kampen är att nå hegemoni, vilket innebär att en diskurs ses 

som allmängiltig.63  

Fairclough menar att diskurser figurerar på tre huvudsakliga sätt i sociala praktiker. Det första 

sättet är genom genrer, som syftar på olika sätt att agera och interagera.64 Det andra sättet är 

genom diskurser, i meningen att representera ett särskilt sätt att se på något.65 Det tredje sättet 

är genom stilar, som handlar om att diskurser formar våra identiteter, genom det språk vi 

använder.66  

Modalitet och är ett begrepp inom kritisk diskursanalys jag använder i min studie, som handlar 

om med vilken grad av affinitet (säkerhet), som någon ställer sig bakom sitt påstående. Om en 

person exempelvis säger ”det är fel att äta kött” uttrycker hen sig med hög modalitet. Om 

personen istället säger ”det kanske är fel att äta kött” uttrycker hen sig med lägre modalitet. 

Fairclough kopplar begreppet modalitet tillsammans med begreppet ”värdering”, till identitet, 

och menar att vad vi tillåter oss att säga i texter, beroende på vad vi uppfattar som sant, bra, 

dåligt, önskvärt, icke önskvärt, och så vidare, är en viktig del i hur vi identifierar oss.67 

                                                 
57

 Ibid, s 27 
58 Ibid, s 28 
59 Ibid, s 25 
60 Ibid, s 25 
61

 Ibid, s 206  
62

 Helgesson, Karin. Kritiska ansatser – en introduktion. I Text och kontext. Helgesson, Karin, Landqvist, Hans, 

Lyngfelt, Anna, Nord, Andreas & Wengelin, Åsa (red). Malmö. Gleerups Utbildning AB. 2017, s 91 
63

 Fairclough, Norman. Analysing Discourse. London. Routledge. 2003, s 45 
64 Ibid, s 26 
65 Ibid, s 26 
66 Ibid, s 26 
67 Ibid, s 165 
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Ett centralt begrepp inom den kritiska diskursanalysen är intertextualitet. Begreppet innebär att 

ingen text står för sig själv, utan att texten finns i relation till andra texter som finns “utanför”, 

men på något finns närvarande i texten. Närvaron kan vara både synlig i form av ett citat, och 

mindre synlig men ändå identifierbar. Till exempel kan en person argumentera för att kött är 

helt ofarligt, utan att för den delen nämna ett motargument, men det finns ändå en 

intertextualitet, eftersom det argument som framförs grundar sig på att det finns motsatta 

meningar i andra texter. För att analysera intertextualiteten undersöker en således vilka röster 

och texter som är inkluderade i texten, både explicit och implicit, samt vilka som är 

exkluderade. Begreppet interdiskursivitet innebär en form av intertextualitet där andra 

diskurser är synliga i en diskurs.68 En hög interdiskursivitet skapar en form av hybrid, som gör 

att gränserna mellan olika diskurser blir mindre tydliga.69  

 

Utgångspunkten i Köttets lustar är att köttkonsumtionen innebär problem som behöver lösas, 

vilket således medför förändring, vilket CDA används för att studera, vilket gör att den passar 

min studie väl. I min studie är också kampen om vilken diskurs som ska vara den dominanta, 

det vill säga vems synsätt på vad som är rätt handlande i frågan om köttkonsumtion, vilket gör 

CDA ännu mer passande. Frågan om köttkonsumtion är också aktuell på politisk nivå, och både 

i Köttets lustar och i debatten på Facebook är frågan om vilka i samhället som bär ansvaret för 

att lösa de problemen frekvent förekommande, vilket jag menar är ytterligare en faktor som 

gör CDA till det mest passande valet.  

 

Metoddiskussion 

 

I samhällsvetenskapliga studier finns mängder av teoretiska perspektiv och olika metoder att 

tillgå, vilket gör att samma material kan tolkas och förklaras på olika sätt beroende på vilka 

frågor som ställs till materialet.70 Fairclough menar att det inte finns någonting som kan påstås 

vara en fulländad och definitiv textanalys, och att det alltid finns mer som går att säga om en 

text.71 Det går inte heller att hävda att en analys som bygger på tolkning är objektiv, eftersom 

forskaren är en del i den sociala värld hen tolkar, och liksom alla andra bär på förförståelse. I 

                                                 
68 Ibid, s 35  
69 Ibid, s 35  
70 Svensson, Peter. Teorins roll i kvalitativ forskning. I Handbok i kvalitativa metoder. Svensson, Peter & 

Ahrne, Göran (red). Stockholm. Liber AB. 2015, s 210 
71 Fairclough, Norman. Analysing Discourse. London. Routledge. 2003, s 14 
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studier av samhällsfenomen är det därför viktigt att som forskare vara medveten om den 

förförståelsen, och utarbeta goda analysverktyg och förståelse för de teorier och den metod som 

ska användas och förankra sina tolkningar och argumentationer i materialet, för att studien ska 

bli väl genomförd.  

 

Sättet att öka reliabiliteten i diskursanalyser, bygger på att forskaren är transparent med hur 

hen gått tillväga under tolkningsprocessen.72 I CDA, där maktförhållanden studeras, används 

ofta citat för att öka genomskinligheten i studien.73 Detta gör jag ofta, genom att visa 

kommentarer och dialoger från de olika diskurserna som karaktäriserar en diskurs eller ett 

förhållande mellan olika diskurser. I relation till mängden material som analyserats är dock 

antalet exempel som lyfts fram litet, vilket kan göra att möjligheten till god intersubjektivitet 

minskar. 

 

Jag vill dock framhålla att den största styrkan i min studie ligger i att den inkluderar både vilka 

diskurser i frågan om köttkonsumtion som lyfts fram i Köttets lustar och debatten mellan de 

olika diskurserna på Facebook, eftersom studien således innefattar allmänheten, och aktörer 

verksamma i de olika branscherna, samt ”experter”. Jag menar att detta ger en tydligare bild av 

de olika diskurserna, och därmed ökar studiens trovärdighet.  

 

För att öka transparensen bör en som forskare också redogöra för eventuella brister i sin studie. 

Medan jag arbetat med denna studie har jag insett att det finns fler aspekter i tv-programmet 

Köttets lustar, som skulle vara intressanta att titta närmare på och beskriva, eftersom de, som 

tecken bärande på betydelser, påverkar vilka tolkningar som görs av de budskap som 

förmedlas. De aspekter jag avser är främst dramaturgi, musik och olika berättartekniker, vilket 

skulle ge studien mer tyngd när det kommer till hur de olika diskurserna gestaltas. Att inkludera 

samtliga delar skulle dock göra studien alltför omfattande i förhållande till den tid jag har på 

mig att utföra den, vilket gjort att jag avgränsat mig till det innehåll som jag menar är av störst 

betydelse för studiens syfte.  

 

  

                                                 
72 Bergström, Göran & Boréus Kristina. Diskursanalys. I Textens mening och makt. 3 uppl. Bergström, Göran & 

Boréus Kristina (red). Lund. Studentlitteratur. 2012, s 405 
73 Ibid, s 406 
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Resultat och Analys 
 

 
 

Redan i den första meningen i den första bilden i det första avsnittet av Köttets lustar ges 

uttryck för utgångspunkten i programmet, vilka programmet riktar sig till, makt, identifikation 

och förväntningar på tittaren. Meningen fastställer att det normala i Sverige är att äta kött, och 

inkluderar således tittaren i en köttätardiskurs, som en del av det normala. Att programmet tar 

förgivet att tittaren äter kött, visar på att köttätardiskursen är hegemonisk. Att äta kött är också 

en handling, som innebär konsumtion. Programmet ser därför tittaren som konsument. 

Eftersom programmet utgår från att köttkonsumtionen innebär problem, inkluderas då alla 

köttätare i problemen. Att mängden kött som konsumeras anges i djur i stället för i kilo kött, 

innebär att djuren ses som subjekt istället för objekt. Samtidigt lägger meningen extra betoning 

på just antalet genom den fetstilta texten, vilket tyder på att problemet är att köttkonsumtionen 

är hög, och inte den etiska frågan. Även programbeskrivningen signalerar att problemet är 

mängden som konsumeras, genom orden ”varje måltid”.  

 

Som jag beskrivit i metodavsnittet, anser den kritiska diskursanalysen att modalitet säger 

mycket om identitet. Det är också lättare att säga något med hög modalitet om det stämmer 

överens med vad som anses vara god moral, och bra värderingar. Ordet ”är” tillsammans med 

ordet ”typiskt” fastslår med hög modalitet att Schyffert representerar den målgrupp som 

programmet riktar sig till. Beskrivningen säger också att Schyffert bortsett från något, som han 

borde lyssnat på, vilket uppfattas som dålig moral, men att han nu ska ändra på det genom att 

”se köttindustrin i vitögat” vilket ses som god moral. Denna beskrivning främjar således att 

tittarna identifierar sig med Schyffert, och uppmuntras att ta efter.  

Henrik Schyffert är den typiskt velande köttätaren. Han äter kött i stort sett till varje måltid samtidigt som fler 

och fler rön säger att han inte borde det. Nu bestämmer han sig för att se köttindustrin i vitögat.74 

                                                 
74 SVT. Köttets Lustar. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-04-28) 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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Djurrättsdiskursen 

I programmet 

 

Djurrättsfrågan är den som programmets handling bygger på, som problematiseras mest och 

som genererar störst debatt på Facebook. Djurrättsdiskursen definieras av synsättet att alla djur 

är subjekt med känslor och behov, med rätt att leva för sin egen skull. Att äta kött för att få i 

sig näring ses inte som en godtagbar anledning, eftersom människan inte behöver animaliska 

livsmedel för att tillgodose sina näringsbehov. Djurrättsdiskursen ser köttätande som något 

egoistiskt, ett begär som människan tillfredsställer på någon annans bekostnad. 

 

Avsnittets titel ”Griseknoen” har intertextualitet i form av namnet på den gris som karaktären 

Emil i Astrid Lindgrens verk “Emil i Lönneberga” lär känna och tycka mycket om, medan 

personerna runtomkring som inte lärt känna grisen ser den som ett livsmedel. Bilden blir 

således att Schyffert kan väntas uppleva samma ambivalens. Djurrättsdiskursens antagande är 

alltså att människor som lärt känna djur och förstår djuret och får en relation till det inte kan 

tänka sig att äta det. Djurrättsdiskursen antar också att människor som får förståelse för att 

djuren har känslor och ser hur industrin fungerar, inte kommer vilja fortsätta äta kött. 

Djurrättsdiskursens kamp förs därför främst genom att lyfta fram djurens naturliga beteende, 

deras behov och intelligens göra liknelser med mänskliga egenskaper och handlingar. I Köttets 

lustar företräder Schyfferts son Limpan denna diskurs. Utmaningen som Schyffert går med på 

– att lära känna ett djur och döda det, eller bli vegetarian i resten av livet, är det Limpan som 

bestämmer premissen för. Schyffert ska förstå en annan diskurs genom att försätta sig i olika 

situationer som utmanar hans verklighetsbilder.  

 

I början av Köttets lustars första avsnitt introduceras Schyfferts syn på djur i 

livsmedelsindustrin, som utgör en kontrast till bilden av dem som subjekt. Medan han står 

framför en vägg med uppstoppade djur i sin lägenhet berättar han att han både skjutit och ätit 

upp dem. Kontrasten uttrycks även i följande konversation mellan honom och sonen Limpan, 

som föranleder vadet som utgör programmets intrig.    
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Limpan: Om du hade ett djur hemma, skulle du kunna äta det, om du hade lärt känna det? 

Schyffert: Jag tror att jag är så pass kall... 

Limpan: ...ond. 

Schyffert: Och ond, och död inombords att jag tror jag skulle klara av det. Att jag är så känslomässigt störd att 

det skulle gå faktiskt.75 

 

Uttrycken “klarar av” och “utmaning”, antyder att det finns ett moraliskt och främst 

känslomässigt problem i att döda ett djur en lärt känna. Schyfferts senare uttalande ”jag är 

nämligen beroende av kött, och Limpan älskar djur”, visar att han ser en motsättning mellan 

att äta kött och älska djur. Denna moraliska aspekt är mycket stark i djurrättsdiskursen.   

 

 

 

När Schyffert levt med grisarna under en tid ser han dem mer som subjekt än som livsmedel, 

vilket visar att hans synsätt påverkats av djurrättsdiskursen. Vid ett tillfälle säger han följande: 

 

Jag måste erkänna att jag börjar fatta lite tycke för Madeleine. (…) Jag trodde inte de här grisarna skulle vara 

såhär mänskliga men man märker skillnad, bara efter ett tag såhär.76 

 

Ordet ”mänskliga” används i ett sammanhang när Schyffert insett att grisarna är sociala 

individer med personligheter. För honom har det blivit lättare att förstå det genom att hitta 

gemensamma egenskaper hos människor och grisar. Den expert som ger uttryck för 

djurrättsdiskursen är veterinären, professorn och djurvälfärdsdebattören Bo Algers. I 

programmet berättar han om djurens behov och naturliga liv, hur köttindustrin påverkar dem 

och om deras intellekt.  

                                                 
75 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 1: Griseknoen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-04-28) 
76 Ibid 
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Vi tänker väl ofta att djur är intelligenta om vi kan lära dem saker. Grisar kan lägga pussel (…) kor kan öppna 

grindar och pumpa vatten (…) men egentligen är de mycket mer intelligenta än så. (…) Om man med intelligens 

menar att man är utrustad med ett rikt känsloliv så är djur väldigt intelligenta.77 

 

 

I programmet görs ofta liknelser med mänskliga känslor, handlingar och egenskaper för att 

förklara grisarnas beteende. Schyffert använder uttryck som ”griskonferens” och ”grisrasism” 

när han talar om grisarna. Grisarna får även mänskliga namn. När han får förklarat för sig hur 

grisar reagerar på ensamhet, används ordet ”utmattningsdepression”. När Schyffert ska 

”komma närmare” grisarna vänder han sig till en minigrisuppfödare som tränar grisar till 

filmer. Följande konversation äger rum mellan Schyffert och ”Gris-Eva”:  

Schyffert: Nu står de mest bara och äter och bajsar, jag har liksom ingen glädje av dem riktigt.  

Gris-Eva: Du vill att de ska kunna lite roligare saker, och vara lite mer personliga. 

Schyffert: Ja (…) det vore kul att försöka komma lite närmare.  

Gris-Eva: Jomen alltså grisar är helt fantastiska djur så att jag kan absolut hjälpa dig med att visa deras verkliga 

jag.78 

Att lära känna grisarnas ”verkliga jag” innebär här innebär delvis att grisarna ska lära sig göra 

konster på kommando från Schyffert. Men det ”verkliga grislivet” är inte att hoppa över hinder 

och göra konster. Detta tyder snarare på ett sätt att främja förståelse för djur som subjekt, 

eftersom Schyfferts förståelse för grisarna som kännande och förstående individer ökar, när 

han upptäcker att de kan uppfatta kommandon från honom. Det är också denna syn, samt 

närheten till dem, som gör att han inte klarar av att döda dem i slutet av programmet. Ett 

effektivt verktyg i djurrättsdiskursens kamp om makten är således att relatera människor och 

djur till varandra. Det framkommer tydligt i debatten på Facebook.  

 

 

                                                 
77 Ibid 
78 Ibid 
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I programmet tydliggörs att djurrättsdiskursens kamp främst förs på gräsrotsnivå, till exempel 

genom djurrättsaktivism, till skillnad från klimatdiskursen och den ekonomiska diskursen, som 

senare beskrivs. Programmet använder också bilder från djurrättsorganisationen 

Djurrättsalliansen, som är för att visa hur grisar lever i köttindustrin, och missförhållanden där. 

Följande nyhetsinslag från 2013 är ett exempel på det: 

 

Svenska grisar som vadar i avföring och döda djur som ligger kvar i boxarna. Ett regelbrott menar 

djurrättsalliansen som tagit bilderna i smyg.79 

 

Detta visar att djurrättsdiskursens fråga, inte är något som prioriteras av varken politiker eller 

medier. Bilden blir således att de som tillhör djurrättsdiskursen aktivt har tagit ett steg från det 

som framställs som politiskt aktuellt. Det innebär också att samhället blir beroende av 

djurrättsaktivister som engagerar sig för att missförhållanden inom djurhållning ska 

synliggöras. Bo Algers uttrycker frustration över hur politiker hanterar frågan om djurvälfärd. 

Följande uttalande gör han med hög modalitet. Den första meningen argumenterar för att 

politikerna är gör fel som lägger ansvaret på konsumenterna, medan uttrycket ”fegar ur”, i 

slutet av uttalandet tyder på att frågan om djurvälfärd är känslig och politiker inte vågar lyfta 

den. I debatten på Facebook framkommer båda dessa uppfattningar.  

 

En sak som gör mig förbannad det är när politikerna menar att det är konsumenterna som ska fixa det här. 

Konsumenterna har ett ansvar. Men det är medborgarnas syn på vad vi får göra med djur och vad vi inte får göra 

med djur som är det viktiga, det grundläggande. Och politikerna representerar medborgarna. Men politikerna 

fegar ur när det gäller frågor om djurvälfärd. Det gör mig förbannad.80 

På Facebook 

 

Till skillnad från i Lodeiros studie där ingen av debattörerna i de texter ifrågasatte köttätandet 

som norm, och ingen djurrättsdiskurs framträdde, ifrågasätts köttnormen genomgående i 

Köttets lustar-debatten och djurrättsfrågan är precis som i programmet den fråga som har störst 

fokus. Lodeiro konstaterar i sin studie att ingen av debattörerna var djurrättsaktivist, vilket kan 

vara en orsak till att någon djurrättsdiskurs inte förekom där. I Köttets lustar tycks dock 

djurrättsfrågan vara viktig för många, även för personer som äter kött. Att djuren står i centrum 

i programmet, och att SVT ställer frågor till publiken som handlar om deras tankar om djuren 

                                                 
79 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 2: Ett grisliv. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-04-28) 
80 Ibid 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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i köttindustrin bidrar givetvis till detta. Även bland människor som äter kött, är kommentarer 

om att hädanefter äta mindre kött, välja närproducerat, köpa ekologiskt, eller gårdsslaktat 

vanliga. Uttryck som förekommer väldigt ofta är ”se”, ”inse”, ”blunda för” och ”öppna 

ögonen”. Dessa uttryck används även ofta i programmet.   

Samtidigt som SVT får kritik för att sprida ”veganpropaganda”, vilket beskrivs i nästa diskurs, 

finns också många exempel på kommentarer som uttrycker tacksamhet för att SVT visar vad 

som pågår bakom ”stängda dörrar”. SVT får också kommentarer där det används ord som 

”mod”. Detta tyder på att allmänheten inte förväntar sig att medier ska ta upp djurrättsfrågan. 

Om frågan om djurens livsvillkor inom kött- ägg- och mjölkindustrin stod högt upp på 

politikers dagordning, skulle Köttets lustar sannolikt inte väcka lika stor uppmärksamhet.  

Uttrycken ”mod” och ”känsligt ämne”, kopplas inte till klimat och hälsa, utan endast 

djurrättsfrågan. Att det saknas kommentarer som uttrycker förvåning över att medier och 

politiker inte rapporterar om dessa frågor, visar att djurrättsdiskursens kamp främst förs från 

gräsrotsnivå, och att förespråkarna för djurrättsdiskursen upplever att det är nödvändigt att de 

engagerar sig för att frågan ska lyftas på högre nivå. 

 

Är vegan. Tittar på detta och blir så galet berörd, gråter! Delar inlägget och hoppas att någon köttätare känner 

som jag och tar ett bra beslut som gör skillnad.81 

 

Kommentaren ovan är av flera exempel som visar detta. Här framhåller också personen i fråga 

att hen själv är vegan. Genom att betona att hen är vegan, förstår vi också att det beslut hen 

anser är ”bra” och hoppas att andra ska ta, är att bli veganer. Hen uttrycker också en övertygelse 

om att hens val är det rätta för alla köttätare. Denna övertygelse är väldigt stark hos 

djurrättsdiskursen.  

I beskrivningen av programmets andra avsnitt där Schyffert synar grisköttindustrin och 

praktiserar på ett slakteri står det att han ”förträngt” att branschen existerar. Men i programmet 

visar det sig att Schyffert inte tidigare förstått hur köttindustrin fungerat, och när han ringer till 

slakterier för att få komma på besök nekas han först, vilket visar bristen på insyn. Att många 

på Facebook uttrycker att de är villiga att förändra sin köttkonsumtion i samband med 

programmet visar också att uppmärksammande av missförhållanden bidrar till ökad villighet 

                                                 
81 Hämtad 2018-02-10 
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att kompromissa om sina beteenden. Som jag beskrivit i analysen av djurrättsdiskursen i 

programmet är djurrättsdiskursens förespråkare övertygade om att människor som förstår hur 

djuren påverkas av köttindustrin, inte vill konsumera kött. Det exemplifieras av följande svar 

på en kommentar där en person uttrycker att hen aldrig skulle kunna sluta äta kött: 

A: Varför måste det ena utesluta det andra? Jag äter mycket vegetariskt men skulle aldrig kunna vara utan goda 

rökta korvar, rökt griskött i surkålen eller grytan, en blodig oxfilé eller en god råbiff. 

B: Det är jag övertygad att du faktiskt skulle klara av! Du har antagligen inte sett tillräckligt mycket av skiten 

som köttindustrin med alla medel vill dölja från dig (…) 

C: Konsumenten kan visst veta genom att välja rätt, välj lokalproducerat från svenska gårdar. Välj bort 

utländskt där andra djurskyddslagar råder. 

A: C, Du har helt rätt! Jag väljer endast lokalproducerat (…). Men att välja bort kött är helt fel ände att börja i. 

Är som att be en rökare att sluta röka där man kan köpa i vart och vartannat hörn.82 

 

Argumentet att djur är individer som ska få leva för sin egen skull, är det fundamentala som 

används genomgående i debatten för att inte äta kött. Intertextualitet handlar här i hög grad om 

kopplingar mellan köttindustrin och hur människor behandlat varandra historiskt och hur 

människor behandlar varandra idag. Till exempel liknas köttindustrin med koncentrationsläger, 

häxbränning, slaveri och rasism. Till skillnad från synsättet där köttätande ses som något 

naturligt och självklart, och ordet ”slaktmästare” används, som kopplar slakt till en 

yrkesprofession, ses slaktare här snarare som mördare, eftersom slaktning innebär att döda 

någon som vill leva. Följande exempel är ett av många som visar hur djurrättsdiskursen liknar 

människors förhållningssätt till djur med människors förhållningssätt till andra människor.  

 

Kommentar: ”Det är stor skillnad på att äta ett husdjur. Och på att äta mat. (Producerad för att konsumeras)”.83 

Svar: Tänk om liknande sak gjordes mot människor. Att de producerades för att exempelvis vara slavar? Är det 

okej med slavar då eftersom de föds upp i just syftet att vara slavar? (…) Jag mår illa av tanken att de flesta, inkl. 

dig, tycker det är okej att djur förslavas, stängs in och mördas trots att det inte behövs. 84 

 

De som tillhör djurrättsdiskursen uppmuntrar också personer som uttrycker en vilja att sluta 

äta kött, och tipsar om Facebookgrupper om vegetarisk och vegansk mat, eftersom kost utan 

                                                 
82 Hämtad 2018-03-01 
83 Hämtad 2018-03-01 
84 Hämtad 2018-03-01 



 

 

24  

 

 

kött och andra animalier ofta framställs som tråkig. I frågan gällande vad som är naturligt för 

människan när det kommer till att äta kött hävdar djurrättsdiskursen att det naturliga är att vara 

empatisk, och att det inte ligger i människans natur att ”mörda”. Till exempel förekommer 

argumentet att det inte vattnas i munnen på människor när vi ser levande djur och att vi är nära 

släkt med apor, som ju är växtätare. Följande kommentarer är ett exempel på en debatt om 

detta.  

 

A: Har inte sett det där programmet (…) för då skulle jag inte må bra, men människan är ett rovdjur som andra 

rovdjur och det är egentligen fruktansvärt att det är så. 

B: Människan är inget rovdjur, precis som schimpanser och gorillor inte heller är det. Om vi vore rovdjur, så är 

vi det enda rovdjuret som behöver skjutvapen och slaktknivar (…) och som behöver tillaga det. 

C: …Du tror att du kommer må dåligt men är ändå övertygad att det ligger i din natur som människa att döda 

och äta djur? (…) Då borde man ju inte må dåligt av att se ett djur slaktas?85 

 

Diskursen om veganism som sekt 

I programmet 

 

 

 

                                                 
85 Hämtad 2018-03-01 
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Personer som tillhör denna diskurs förknippar veganism och vegetarianism med egenskaper de 

ser som icke önskvärda och som de därför tar avstånd ifrån. Under ett ståupp-framträdande 

uttrycker Schyffert sina fördomar om personer som inte äter kött, och om vad deras kostval 

innebär. Han lägger in fler innebörder i begreppen än etiska ställningstaganden kopplade till 

exempelvis djur, miljö och hälsa. Han framställer vegetarianism som något radikalt, beskriver 

det som en uppoffring att hälsa på en vegetarian och påstår att vegetarianer hela tiden försöker 

övertyga andra att gå över till samma typ av kosthållning. När han senare får rådet av en läkare 

att leva som vegan i en månad säger han ”det är ju ganska radikalt”, och menar i en diskussion 

med sin syster att endast en ”fundamentalist-vegan” låter bli att dricka vin som använder 

animaliska produkter i klarningsprocessen. Hans uppfattning är således att den som tar avstånd 

från precis allt som involverar utnyttjande av djur är radikalt.  

 

Schyfferts bild av vegetarianer som påstridiga förändras när han i det sista avsnittet provar att 

vara vegan. Det blir tydligt när han befinner sig hemma hos sin syster där hans mamma ska 

laga ugnsfalukorv. När han får frågan av hans mamma Eva om hur det går med den nya 

kosthållningen upplever han att det inte är han som själv gör veganismen till samtalsämne, utan 

att andra är de som ställer frågor. Hans bild av veganer och vegetarianer som tjafsiga har alltså 

nyanserats efter att han provat att tillhöra motsatt sida än den majoritet av köttätare han normalt 

tillhör, vilket gett honom en ökad förståelse för ett annat sätt att se på de som väljer bort att äta 

kött.  

 

På Facebook 

 

Bland kritiken som riktas mot programmet förekommer ofta denna diskurs. Här förknippas 

veganism med militant djurrättsaktivism, och djurrättsdiskursen som tar stor plats i Köttets 

lustar anses vara ett sätt att sprida ”veganernas propaganda”. Kritiken som riktas mot veganism 

som sekt är tydligt inriktad mot djurrättsdiskursen och inte folkhälsodiskursen eller 

klimatdiskursen. Således utgår denna diskurs från att veganer har valt bort animalier med 

anledning av djuretiska skäl.  

 

Intertextualiteten handlar främst om att veganerna liknas vid en sekt som sprider propaganda. 

Uttryck som ”religiös fanatism”, ”ledband”, ”veganernas väg”, ”minoriteters propaganda” och 

”militanta veganer” används. I följande kommentar syns detta:  
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Exakt! Lägg ned hyckleriet och fortsätt ät kött med en för övrigt varierad kost. Inga extrema mängder åt något 

håll. Kött är gott och kött är nyttigt. Veganer/vegetarianer är som religiösa stollar som försöker trycka ner sin 

livsstil i halsen på andra människor.86 

 

Det är också av denna diskurs som SVT får mest kritik från, som då handlar om att SVT går 

veganernas ärenden. Ordet ”propaganda” betyder intensiv påverkan för att breda ut en åsikt. 

Att sprida propaganda kan beskrivas som avsiktligt ge ensidig och vilseledande information, 

alltså motsatsen till SVT:s public service-uppdrag och syftet att belysa frågan om 

köttkonsumtion opartiskt ur olika perspektiv. Det innebär också att detta diskursiva synsätt är 

att veganer sprider bilder som inte är sanna. I ett exempel beskriver personen programmet som 

att Schyffert framställs som en förebild som ska vägleda ”pöbeln”, som är ett nedsättande 

uttryck för de lägsta samhällsklasserna, kopplat till obildning och omoral. När en annan person 

frågar hur Schyffert, som jagar, kan kopplas till veganism menar hen att, Schyffert är ett 

”monster” som ska ”frälsas”.87   

 

Liknelserna med veganism som en religion, eller en sekt är alltså vanliga. Detta synsätt 

återspeglas också i programmets titel. “Köttets lustar” är ett uttryck som har intertextualitet 

från bibeln, där det har använts som en metafor för synd, ond drift, och ogudaktighet, kopplat 

till sexuella begär, och setts som motsatsen till att följa “den helige ande”. Det ger bilden av att 

köttätande är ett omoraliskt begär som är svårt att kontrollera. Att programmet lyfter fram 

köttkonsumtionen som ett problem, och använder en titel kan ge uppfattningen av att SVT tar 

ställning för djurrättsdiskursen, eftersom djurrättsdiskursen anser att köttätande är onödigt, 

egoistiskt och innebär att människor låter andra individer påverkas av sina smaklökar medan 

de blundar för vilka konsekvenser köttätandet har. Som jag förklarat tidigare i analysen av 

programbeskrivningen. Att Schyffert då ska genomgå ”resan” i programmet, på villkor som 

bestämts av en förespråkare av djurrättsdiskursen, som tycker att det är omoraliskt och onödigt 

att äta kött, skulle kunna förstärka bilden av vegetarianer och veganer som en religiös grupp.  

 

  

                                                 
86 Hämtad 2018-02-10 
87 Hämtad 2018-02-10 
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Manlighetsdiskursen 

I programmet: 

 

Något centralt Köttets lustar är frågan om köttkonsumtionens kopplingar till identitet. Det tar 

sig uttryck i form av traditioner och normer. En specifik aspekt av temat identitet är manlighet 

kopplad till köttätande. I programmet uppges att var femte kvinna i Sverige mellan 16–20 år 

uppger att hon inte äter kött medan motsvarande siffra bland män över 50 år är 3 procent. I det 

första avsnittet av Köttets lustar säger en faktaröst följande:  

 

För att förstå uppdelningen i husdjur och köttdjur går vi tillbaka i historien. Fram till mitten av 1800-talet hade 

människan levt i ständig smärta. (…) Ett tecken på manlighet var att kunna uthärda och utdela smärta. 

Offentliga plågsamma avrättningar och systematiska grymheter mot djur, var ett sätt att hantera och leva med 

smärtan.88 

 

Här tycks ordet ”manlighet” vara synonymt med makt och tuffhet. Även idag tillskrivs 

manlighet sådana innebörder. I början av det tredje avsnittet säger Schyffert att han är en ”riktig 

köttkille” och förknippar det med att äta mycket kött, jaga och inte ”gulla med djur”. Att ”gulla” 

innebär att visa ömhet, vilket är motsatsen till den manlighetsnorm som faktarösten beskrivit. 

Under tiden han provar att vara vegan tar han upp sina tankar kring manlighet och köttätande 

med ”world’s strongest vegan” Patrik Baboumian och tar upp sin syn på veganism och 

maskulinitet, och menar att han är rädd att det inte är manligt nog att vara vegan. Baboumian 

argumenterar då för att veganism i själva verket är manligt, då han menar att det är manligt att 

ta ansvar. I följande citat kan vi se hur han applicerar normen om att mannen ska vara 

beskyddande och ansvarstagande, till att även innefatta att beskydda planeten, vilket han valt 

att göra genom att inte äta animaliska produkter.  

 

I can totally understand what you mean (…) But what’s really manly comes down to taking responsibility in my 

eyes. (…) And when you take a look at what our consumption of meat and animal products and so on, does to 

the environment (…)  going vegan is actually one of the most masculine things you can do.89 

 

                                                 
88 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 3: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 
89 Ibid 
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Här får vi sedan följa hur Schyfferts tankar utvecklas när han tagit del av ett för honom nytt 

sätt att se på maskulinitet och veganism. Han frågar sig ”är jag en hjälte nu?”, vilket tyder på 

att han reflekterar över det nya perspektivet. Manlighet tillskrivs nya innebörder, såsom att vara 

en medveten konsument och bry sig om miljön.  

På Facebook 

 

I debatten på Facebook finns en tydlig interdiskursivitet mellan diskursen om veganism som 

sekt och manlighetsdiskursen. Båda tar avstånd från veganism med anledning av att de 

tillskriver veganer egenskaper som de tar avstånd ifrån. Det finns inga kommentarer där någon 

uttrycker i ord att det känns omanligt att vara vegan, såsom Schyffert säger i programmet. 

Däremot finns ett flertal kommentarer som tar avstånd från veganismen genom att uttrycka sig 

om veganer med ord som syftar till att förminska deras makt på olika sätt, genom att exempelvis 

beskriva dem som fysiskt svaga och med brist på kunskap om hur lantbruket fungerar och dess 

roll i samhället. Ett exempel är en kommentar där personen i fråga undrar hur många veganer 

som egentligen har kroppsarbeten. Att vara stark är en del av manlighetsnormen.  
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Manlighetsdiskursen blir också synlig när den bemöts av djurrättsdiskursen. Här påtalas att det 

finns många ”kränkta män” som blir upprörda och går i försvarsställning när vegetarianism och 

veganism kommer på tal.90 En sådan reaktion visar på att köttätandet är en viktig del av 

identiteten hos de som tillhör manlighetsdiskursen, och inte bara en handling de utför när de 

tillför sin kropp näring. Således kan argument för att sluta äta kött uppfattas som ett hot mot en 

del av mannens identitet, vilket gör att denne går i försvarsställning. På det sättet utgör denna 

syn på maskulinitet ett hinder för att minskad köttkonsumtion. Bilden av att köttätande 

uppfattas som maskulint, och att skepticismen mot en vegetarisk kost är större hos män än hos 

kvinnor stärks också av att betydligt färre män än kvinnor är vegetarianer eller veganer. Ett 

nödvändigt steg för att minska köttkonsumtionen kan således vara att förändra synen på 

maskulinitet, vilket Baboumian visade exempel på i programmet.  

Folkhälsodiskursen 

I programmet 

 

I folkhälsodiskursen menar en att köttkonsumtionen behöver minska med anledning av att 

människor blir sjuka och dör på grund av att de äter för mycket kött. Faktarösten berättar om 

cancerrisker och Världshälsoorganisationen WHO:s dödsfallsstatistik, och 

vetenskapsjournalisten Henrik Ennart säger följande: Både folkhälsan och klimatet är frågor 

som i programmet lyfts som globala på politisk nivå, till skillnad från djurrättsfrågan.  

 

Om man tittar på riskerna med att äta kött, och tar den här globala WHO-siffran över antalet dödsfall, och om 

man räknar om den svenska andelen, så motsvarar det ungefär en tredjedel av trafikdöden, eller ungefär så 

många som blir mördade i Sverige varje år.91 

 

Köttätandets hälsoeffekter gestaltas i programmet genom att Schyffert testar att vara vegan i 

fyra veckor. Månaden föranleds av att han ställt frågan ”så om jag ska bli så frisk som möjligt, 

hur tycker du att jag ska förändra min kost?” till Stella Cizinsky, överläkare i kardiologi och 

debattör i kost och hälsa. Stella menar att en individ inte bara behöver ta ansvar för sin 

köttkonsumtion för sin egen hälsas skull, utan även för andras:  

 

                                                 
90 Hämtad 2018-03-10 
91 Ibid 
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Jag jobbar ju mycket med förebyggande sjukvård och framförallt inom hjärt- och kärlområdet, och sen så har 

jag ju dessutom själv blivit mer och mer övertygad om att det finns vissa saker vi måste göra för att hela 

samhället ska må bra.92 

 

Hon berättar för Schyffert att han äter mer än dubbelt så mycket som den rekommenderade 

mängden kött, och förklarar hur köttätande påverkar kroppen. Sedan tar han prover som ska 

jämföras med nya prover en månad senare. Innan veganmånaden börjar beskriver Schyffert 

följande att han alltid tänkt att han behöver kött för att må bra, och att om något skippas ”då är 

det brödet”.  

 

Till en början under veganmånaden mår Schyffert inte bra. Han beskriver att han i princip lever 

på bröd och guacamole, är orkeslös på träningen och har ”stopp i förhandlingarna”.  Tittarna 

får följa honom på träningen där hans personliga tränare säger att han inte känner igen honom, 

men att det finns många vältränade veganer. När han sedan lärt sig vad han behöver äta för att 

få i sig det han behöver som vegan börjar uppfattningen om att veganism innebär näringsbrist 

ändras: 

 

Nu ska vi laga mat. Det här är jag sugen på nu för jag mår ganska bra faktiskt. Jag liksom känner mig piggare 

såhär. Som en avtänd narkoman på något sätt.93 

 

Tillsammans med att han sedan får se att de bra värdena är fortsatt bra, och att de dåliga 

bakterierna i tarmarna har minskat och att de goda bakterierna har ökat förändras också hans 

bild av att behöva kött för att må bra förändrats. 

På Facebook 

 

Folkhälsodiskursen tar inte stor plats i debatten på Facebook i jämförelse med 

djurrättsdiskursen, klimatdiskursen och den ekonomiska diskursen. Antalet kommentarer om 

hälsa och köttkonsumtion hade med största sannolikhet varit fler om SVT lyft fram den frågan 

i Facebookinläggen på liknande sätt som frågan om öppna landskap och djurens livsvillkor i 

köttindustrin. Att helt utesluta kött ur sin kost, såsom Schyffert gör i programmet är det få 

köttätare som anger som ett alternativ i debatten, precis som i djurrättsfrågan. Precis som hos 

                                                 
92 Ibid 
93 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 3: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 
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Schyffert, är den allmänna uppfattningen att det är naturligt för människan att äta kött, vilket 

är en anledning till att en vegansk kosthållning ifrågasätts som den mest hälsosamma.  

 

Istället förespråkas att välja ”fint” svenskt kött och dra ner på mängden. Det råder oenighet 

kring huruvida en vegan kan få i sig tillräckligt med protein, vilket är en bild Schyffert tar upp 

vid flertalet tillfällen i programmet. När hälsoargumentet används för att motivera en helt 

köttfri kost, är det ofta av förespråkare av djurrättsdiskursen. Kommentaren nedan lades till 

Facebookinlägget ”Vad skulle hända om alla blev veganer, Skulle du sakna öppna landskap?” 

som fick kritik från djurrättsdiskursen. Här använder personen folkhälsoargumentet för att 

påtala fördelarna med veganismen.  

 

A: Om alla blev veganer skulle det finnas lediga parkeringsplatser utanför våra sjukhus (…) Alla mediciner 

utvinns ur växtriket. Från, eller ur likdelar, kött alltså, finns inte en enda medicin utvunnet, varför tror ni? 

B: Hur skulle då maten räcka till? Ska vi importera mer? Befängt! Ät svenskt närodlat kött så blir du inte sjuk!94 

 

Det Stella uttryckte i samtalet med Schyffert om att hälsoproblemen som köttkonsumtionen 

orsakar inte bara påverkar individen utan samhället, och att individen därför behöver äta mindre 

kött lyfts fram i ett kommentarssvar när SVT kritiseras för vad de använder tv-licenspengarna 

till. I hälsodiskursen ligger fokus på människor.  

 

A: “Förlora” är fel uttryckt. Han skulle snarare vinna (...) eftersom det ur hälsoaspekter och miljöaspekter är 

bättre än att äta kött.  

B: Det tror vi inte på. Har en vän som varit vegetarian i 20 år, och varit konstant sjuk sen det. Läkaren rådde 

honom att äta kött fast med måtta. Vips inte sjuk längre. 

C: Varenda läkare och forskare jag hört prata om ämnet har rekommenderat att vi ska äta mindre kött.  

D: Hans hälsa är hans. Lägger ingen värdering i det. 

A: Eller allas! Eftersom vi alla betalar skatt så…jag vill gärna att alla är friska. 

E: Han kanske inte åt bra (…) Det är nu faktiskt bevisat att om man är vegan och äter bra kan man må väldigt 

mycket bättre. 

B: Inte för fem öre, vi är skapta att äta kött, och varför skulle vi inte?95 

 

 

 

  

                                                 
94 Kommentarstråd hämtad 2018-02-10  
95 Kommentarstråd hämtad 2018-03-01 
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Klimatdiskursen 

 

I programmet 

 

I denna diskurs är det den globala uppvärmningen som ses som huvudanledningen till varför 

köttkonsumtionen behöver minska. Till skillnad från folkhälsodiskursen där konsumentens 

ansvar och möjlighet att påverka främst gestaltas som begränsat till inom landet, gestaltar 

programmet klimatfrågan som ett område där ansvaret ligger på en global nivå, med anledning 

av att utsläppen av de växthusgaser som köttkonsumtionen orsakar i Sverige påverkar även 

människorna på andra sidan jordklotet. Redan några minuter in i det första avsnittet 

introduceras klimatdiskursen, och då med ett tydligt globalt-rättviseperspektiv. Till exempel 

anges flera gånger i programmet att var och en får äta 75 gram kött per dag om FN:s 2-

gradersmål ska nås.  

 

Något som präglar klimatdiskursen är att stort ansvar läggs på konsumenten, och i programmet 

framställs det som en självklarhet att ta ansvar för sina ekologiska fotavtryck, till skillnad från 

att ta ställning till huruvida det ur en djuretisk synpunkt är rätt att äta kött eller inte. I 

programmet används i huvudsak faktarösten för att beskriva köttkonsumtionens kopplingar till 

klimat. Ordet ”trots” i följande citat visar att svenskarna förutsätts vara medvetna om 

konsekvenserna av köttkonsumtionen, och därmed agerar oaktsamt genom att äta kött på 

samma sätt som idag.  
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Djuren vi föder upp påverkar jorden mer än hela transportindustrin. Alla båtar, flygplan, bilar och tåg, tillsammans. 

Trots kunskap om det här äter vi i Sverige mer och mer kött, och samma ökande trend syns runtom på jorden.96 

 

I programmet framställs det också som att det finns ett större substans i argumenten för att 

minska köttkonsumtionen, eller inte äta kött, för klimatets skull, eftersom klimatfrågan 

behandlas aktivt på hög politisk nivå, exempelvis nämns klimattoppmötet i FN, till skillnad 

från djurrättsfrågan där argumenten framförs främst från organisationer, vars argument baseras 

på ”mjuka värden” medan klimatdiskursen domineras av ”hårda värden”.  

 

När klimatfrågan belyses i programmet är det främst med hjälp av faktarösten och bilder på 

olika scenarion som väntas uppstå i takt med att jordens temperatur stiger. Medan både 

djurrättsdiskursen, folkhälsodiskursen och den ekonomiska diskursen innefattar att Schyffert 

möter ”vanliga” människor, såsom bönder, slakteripersonal, en minigrisuppfödare och 

”världens starkaste vegan”, träffar han endast experter i frågan om klimat. I programmet ges 

ofta bilden av att en kost utan kött skulle innebära stora uppoffringar. Patrick Babomian som 

uttryckte att han blivit vegan av miljöetiska skäl berättade att han inte trodde att han skulle 

kunna bli starkare om han blev vegan, men ansåg att ansvaret för planeten vägde tyngre. Han 

blev starkare, men hans utgångspunkt var att han offrade styrkan. Följande samtal utspelar sig 

på en brygga mellan miljöexperten Johan Kuylenstierna och Schyffert efter att Johan förklarat 

hur mycket vatten Schyffert sparat genom att vara vegan i en vecka.  

 

Schyffert: Så jag hjälper till lite just nu i alla fall?  

Johan: Jamen du gör det. Jag tycker du kan klappa dig själv på axeln lite och känna dig lite nöjd. 

Schyffert: Men jag är sugen på oxjärpar och osso buco och sådana här engelska frukostkorvar… 

Johan: Det är mycket uppoffring. 

Schyffert: Ah, det är det fan.97 

 

Måltidshistorikern i programmet ger också tydligt uttryck för att en kost utan kött innebär en 

övergång till något sämre:  

 

                                                 
96 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 1: Griseknoen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-04-28) 
97 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 3: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 

 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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34  

 

 

Den medvetna konsumenten har gått från den här franska kanske finare maten med vita servetter och dukar till 

att äta böngryta till exempel.98 

 

Här sägs ingenting om vad den franska maten egentligen innehåller, men den tillskrivs ”lyxiga” 

attribut, medan böngrytan framställs som dess motsats. Att gå över till en kost utan kött, eller 

minska sitt köttätande, framställs således som något mindre attraktivt. 

 

 

Klimatfrågan tas upp tidigt i programmet, och är även den som är mest framträdande i 

Schyfferts slutsats, då han bestämmer sig för att inte döda grisarna, men fortsätta äta 75 gram 

kött om dagen, vilket är så mycket kött som forskare vid Chalmers universitet har räknat ut att 

människor kan äta för att FN:s klimatmål ska nås. Att Schyffert väljer att gå emot vadet med 

sin son, visar att han väljer klimatdiskursen före djurrättsdiskursen. När sonen påtalar att 

utvägen är ”fusk”, svarar Schyffert följande:  

 

Men här kommer min förklaring. Om alla på jorden äter kött, om alla ska få göra det, då kan inte en viss del av 

oss äta så jävla mycket. (…) Ska vi klara av 2-gradersmålet och hålla klimatet och alla ska få äta kött, och vi 

äter hälften bara, då kan man äta det med gott samvete.99 

 

I förklaringen ingår inte djurrättsdiskursens fråga ”döda någon som egentligen vill leva”, som 

grundpremissen handlade om. Han bortser exempelvis från känslan efter dagen på slakteriet 

när han kände för att ”äta grönsakssoppa i resten av livet”, och att han inte kunde döda två 

grisar han lärt känna. Istället är det klimatdiskursen som står i centrum, medan 

djurrättsdiskursen stått i centrum annars i programmet, och möjligheten att, vilket berättigar 

fortsatt köttkonsumtion.  

 

 

 

                                                 
98 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 2: Ett grisliv. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-04-28) 
99 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 3: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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På Facebook 

 

I klimatdiskursen förekommer annars sällan kommentarer för en helt köttfri kost. Istället är 

många av samma uppfattning som Schyffert, att köttkonsumtionen behöver minska, men inte 

upphöra. Precis som argumentet att sluta äta kött för att bli friskare, används argumentet att 

sluta äta kött med anledning av klimatet ofta av förespråkare för djurrättsdiskursen för att 

förstärka incitamenten att sluta äta kött.  

För oss är det som att argumentera mot barnmisshandel (…) det är tusentals offer inblandade. Vi överlever och 

mår till och med bättre utan att äta kött och mejeriprodukter. (…) Överflödet av djuren som vi föder upp har större 

inverkan på miljön än alla bilar tåg och flyg sammanlagt.100 

Nej SVT, det bör INTE vara ett personligt val att äta kött eftersom det finns ett offer med i bilden och det dessutom 

är dåligt för miljön, vilket också skördar offer, däribland människor. Skärpning!101 

 

Utgångspunkten i debatten är hela tiden att köttkonsumtionen behöver minska, och i 

programmet förutsätts konsumenten ha kunskap om köttkonsumtionens påverkan på klimatet. 

Det kan vara en anledning till att SVT inte ställer någon fråga i Facebookinläggen om huruvida 

köttkonsumtionen bör minska för klimatets skull, vilket tyder på att klimatdiskursens synsätt 

har stor makt, eftersom det tas för givet. I analysen av kommentarerna har jag inte heller funnit 

någon kommentar som förnekar klimatdiskursen, vilket pekar på att den är dominant. Att 

köttkonsumtionen behöver minska med anledning av klimatet ses således som ett mer 

godtagbart argument än att det behöver minska med anledning av huruvida människor behöver 

äta kött eller inte. Det finns också kommentarer som följande, som lyfter fram miljöfrågan som 

det viktigaste argumentet för att helt utesluta köttet, och liksom djurrättsdiskursen kopplar 

köttätande till ”bristande kunskap” och ”egoism”.  

 

Problemet är miljöfrågan. Köttindustrin står för mer utsläpp än all transport kombinerat. Ur miljöperspektiv så 

borde vi ha rätt hög skatt på kött. Vi kan inte leva utan grönt, men vi kan leva utan kött. Kött äts idag främst för 

att fylla ens eget ego (eller för bristande kunskaper).102 

 

 

 

                                                 
100 Hämtad 2018-02-10 
101 Hämtad 2018-02-10 
102 Hämtad 2018-02-10 
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Den ekonomiska diskursen 

I programmet 

 

 
 

I den ekonomiska diskursen betonas vikten av att vara en medveten konsument, och handla för 

att minimera de negativa konsekvenserna av köttkonsumtionen. Samtidigt förespråkar inte 

denna diskurs en kost utan kött. Enligt denna diskurs bör svenskar istället sluta konsumera 

importerat kött, och endast äta svenskt kött, och då satsa på ekologiskt och KRAV-märkt, för 

att gynna de svenska bönderna, djurvälfärden i Sverige, den svenska ekonomin och de öppna 

landskapen. I den ekonomiska diskursen har det svenska lantbruket en vidare betydelse för 

landet Sverige än att förse befolkningen med mat. Det finns en tydlig uppfattning av att 

lantbruket är något vi ska vara stolta över, och att det landskap som arbetats fram av 

generationer av bönder är ett arv som skulle bli ett minne blott om alla övergick till en köttfri 

kost. Här förknippas det svenska lantbruket med bilden av betande kor på gröna ängar, och 

småskaligt jordbruk, och inte med dagens storskaliga köttindustrier. Detta ger Schyffert uttryck 

för när han träffar en KRAV-certifierad bonde, efter att först ha besökt en konventionell 

grisbonde:  

 

Schyffert: Det är precis som man tänker att det ska se ut. Det är som att de har skickat oss såhär en reklambyrå 

har skickat oss till en gård för att man ska känna att precis såhär ska det vara.103 

 

                                                 
103 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 2: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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Detta indikerar på att hans bild av svensk köttproduktion stämmer mer överens med hur det 

svenska jordbruket såg ut före rationaliseringen, vilket också är de förhållanden som den 

ekonomiska diskursen förespråkar. Ett emotionellt band till öppna landskap uttrycks när 

Schyffert i det tredje avsnittet träffar forskaren mat- och miljöforskare Christel Cederberg i en 

kohage, och Christel säger ”här har vi fantastiska landskapsvyer” och Schyffert säger ”gud så 

pittoreskt”. Hon förklarar att många fjärilar och blommor skulle försvinna, och ängsmarker 

ersättas med skog, om köttproduktionen skulle minska kraftigt i Sverige. Den del som SVT 

lyfter fram av gestaltningen av denna diskurs på Facebook, är just den som riktar sig till den 

känslomässiga kopplingen till blomstrande ängar, med frågan ”Vad skulle hända om alla blev 

veganer? Skulle du sakna öppna landskap”, följt av ett klipp där Schyffert går med utsträckta 

armar över ett fält till tonerna av Ulf Lundells låt ”Öppna Landskap”.  

 

I programmet sägs även att kor, grisar och höns kommer försvinna om ingen äter dem. På grund 

av detta, ser den ekonomiska diskursen inte ett Sverige med endast veganer som ett bra 

alternativ. Att hålla boskapsdjur utan att äta upp dem, tas inte upp som en lösning på problemet 

med dagens köttkonsumtion, vilket senare kritiseras i debatten på Facebook.  

 

I programmet belyses den ekonomiska aspekten för köttkonsumtionen genom att visa vilka 

konsekvenser konkurrensen med det importerade köttet, som producerats under 

omständigheter som är otillåtna i Sverige, fått för produktionen av svensk köttindustri. Detta 

sker genom att Schyffert dels praktiserar på ett slakteri, dels besöker en bonde som bedriver 

konventionell grisproduktion och en bonde som bedriver KRAV-certifierad grisproduktion. 
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I den KRAV-certifierade grisproduktionen visas hur det ser ut när grisarna får utlopp för sina 

naturliga beteenden under uppfödningen. Den bedrivs i betydligt mindre skala än den 

konventionella, där djuren lever under helt andra förhållanden. I den ekonomiska diskursen 

anges främst konsumenternas ovilja att betala för kött som producerats på ett bättre sätt som 

anledning till att det importerade köttet väljs. I programmet läggs ingen skuld på de svenska 

bönderna över hur produktionen av kött ser ut idag. Istället läggs ansvaret på politiska beslut, 

och konsumenter som upprätthåller efterfrågan på den typen av kött som producerats till ett 

lägre pris, under sämre förhållanden. Tullavgifter som gjort att bönderna behöver producera 

kött till lägre pris. Emilia Widerström, ordförande i LRF Ungdom, uttrycker sig såhär:  

 

Att vara bonde idag och tro på sin produkt hjälper inte om konsumenten själv inte känner att den är schysst och 

betalar därefter (…)  vi har inte råd som bönder att stå för mellanskillnaden för vad det kostar att producera och 

det priset ni vill ha i affären (…) Nånstans känns det som vi har tappat respekten för hur mat kommer till (…), 

och det för mig är ett väldigt farligt spår.104  

 

Här betonas att konsumenten behöver ”känna” att produkten är schysst, för att välja ett bättre 

alternativ. Indirekt sägs att en behöver veta att det finns skillnader mellan hur kött produceras, 

att de olika märkningarna på köttförpackningarna betyder olika saker, och att en som 

konsument kan främja en bättre köttproduktion genom att öka efterfrågan på bättre alternativ. 

Dock bor de allra flesta köttätare, liksom Schyffert, i städer och få känner till hur ett grisliv ser 

ut. I programmet nämns också att antalet grisgårdar minskat med 97 procent sedan 1970-talet. 

Distansen framställs som ett huvudsakligt problem till varför köttkonsumtionen är så hög, och 

varför det ekologiska och det KRAV-märkta köttet utgör en så liten andel av den totala 

konsumtionen.  

 

 

 

                                                 
104 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 2: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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I programmet blir det tydligt att Schyffert blir en del av klimatdiskursen, i och med att han 

väljer att endast äta 75 gram kött om dagen, men han blir även en del av den ekonomiska 

diskursen som värnar om de öppna landskapen och det småskaliga traditionella lantbruket. 

Samtidigt framstår det som att valet att inte bli vegetarian föregicks av ett aktivt sökande efter 

en anledning till att fortsätta äta kött, och ändå inte döda Victoria och Madeleine vilket visas 

av att han i programmet säger:  

 

Det är en sak som gnager. Jag saknar smaken av kött. Tänk om det bara fanns en väg ut ur det här, om jag kunde 

få kött utan lidande, alltså något slags kryphål liksom.105 

 

Och det är först när han kommer fram till att han inte kan äta labbodlat kött förrän han ”matar 

duvor på heltid” ställer han sig frågan om det inte har några vidare konsekvenser för jordbruket 

om alla skulle bli veganer. Eftersom han i programmet påtalar att han saknar kött, och sedan 

väljer att tillhöra de diskurser som upprätthåller köttnormen.  

På Facebook 

I debatten på Facebook argumenterar den ekonomiska diskursen främst mot djurrättsdiskursen. 

Medan ekonomiska diskursen betonar det fina i att bevara lantbruket som gått i arv i 

generationer, och den förlust det skulle innebära i form av igenvuxna landskap och tradition 

om alla blev veganer, hävdar djurrättsdiskursen att djur kan hållas för bete utan att dödas för 

köttets skull, exempelvis genom EU-bidrag, eller att Sverige kan välja att lägga resurser på att 

bevara öppna landskap om samhällsintresset är tillräckligt stort. Djurrättsdiskursen menar 

dessutom att argumentet att bevara öppna landskap endast är ett ”desperat argument” för att 

rättfärdiga köttätande. Följande kommentar är ett exempel som ger uttryck för detta:  

 

Naturbeteskött är det enda kött man bör äta som svensk om man verkligen bryr sig om svensk natur, men det gör 

långtifrån alla i Sverige. Om det hade varit sant hade vi inte kunnat äta de mängder kött vi gör idag och vi hade 

inte ätit gris eller kyckling alls.106 

 

I den ekonomiska diskursen förespråkas en återgång till den ”naturliga” produktionen av kött. 

Här nämns i kommentarer exempelvis att lantbruket bör se ut som i programmet Mandelmanns 

gård eller 100 procent bonde. Följande kommentar ger uttryck för den ekonomiska diskursen. 

                                                 
105 SVT. Köttets Lustar: Avsnitt 3: Den ofrivillige veganen. https://www.svtplay.se/kottets-lustar (Hämtad 2018-

04-28) 
106 hämtad 2018-02-10 

https://www.svtplay.se/kottets-lustar
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Här gör personen ett tydligt ställningstagande där personen i fråga uttalar sig med hög grad av 

modalitet. Här ger personen också uttryck för att diskursen är en del av hens identitet, genom 

att framställa sin form av köttkonsumtion som någon hen förknippar med sin uppväxt. Liksom 

exemplet jag gav på en kommentar där en person i djurrättsdiskursen kommenterade att hen 

var vegan och hoppades att köttätare skulle ta ett bra beslut, framhåller denna person att hens 

konsumtion baserar sig på vilka värderingar hen har om hur djur bör behandlas. Det finns 

således interdiskursivitet mellan den ekonomiska diskursen och djurrättsdiskursen, genom att 

den ekonomiska diskursen framhåller att en bör välja kött som främjar produktion med bättre 

djurvälfärd.  

 

För mig är det enkelt! Jag äter lokalt producerat kött fast i mindre mängd och vegetariskt (…) Problemet är 

stordriften. Hela djurskyddet faller där. Själv uppväxt på gård där vi hade namn på varje djur. Varje djur fick 

kärlek, slaktades hemma på backen. Det köttet kan jag stå för och det köttet kan jag med gott samvete äta.107 

 

Lodeiro fann i sin studie att ”den nationalromantiska diskursen” dominerade. Den utgick från 

en bild med ”öppna ängar och hagar där fridfulla kor betar fritt” och där en småskalig 

köttproduktion är något för Sverige att vara stolt över, som kopplas ihop med öppna landskap 

och en levande landsbygd genom att arbetstillfällen skapas.108 Den förespråkade ökad 

konsumtion av svenskt kött och minskad konsumtion av importerat kött. Ytterligare en diskurs 

gav hon namnet ”konsumentdiskursen” vilken handlade om att konsumenten som individ har 

möjlighet att påverka köttkonsumtionen. Hon fann att dessa två ofta kombinerades med 

varandra. I min studie är utgångspunkten i debatten att köttkonsumtionen behöver minska. I 

vissa av kommentarerna påtalas att köttkonsumtionen ska minska, medan andra endast skriver 

att det är viktigt att bevara de öppna landskapen, vilket kan bero på att SVT aldrig ställer en 

fråga om huruvida köttkonsumtionen behöver minska, utan förutsätter att alla vet att svenskar 

generellt äter för mycket kött.  

 

I den ekonomiska diskursen är det vanligt att de som kommenterar refererar till egna 

erfarenheter, att de har vuxit upp på landet, på gårdar, eller själva är bönder. Exempel är 

”uppvuxen på bondgård”, ”stolt bonde”, ”vi lantbrukare” och ”fiskardotter”. Att vara stadsbo 

ses som något negativt och personer som förespråkar djurrättsdiskursen kritiseras ofta för att 

                                                 
107 Hämtad 2018-02-10 
108 Lodeiro, Carolina. En kritisk diskursanalys av debatten om köttkonsumtion. C-uppsats. Göteborgs 

universitet. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. 2012, s 22 
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inte känna till hur lantbruk fungerar. Sådan kritik riktas dock inte mot personer som ”står upp” 

för att den svenska köttproduktionen är viktig:  

 

Vet du hur stort tak 100 kor skulle behöva!!!?? Tänk då större besättningar (…) Det är mycket jobb (…) 

Märkligt att du ifrågasätter kunskap hos oss bönder som jobbar med detta när du inte har någon.109 

 

Motargumenten mot de som vill bevara öppna landskap, genom att fortsätta äta kött, är att det 

ses som egoistiskt. Till exempel hävdar klimatdiskursen och djurrättsdiskursen att argumenten 

för att inte äta kött väger tyngre.   

 

A: Vem bryr sig om öppna landskap? När hälsa, klimatet och djuren är viktigare. Bara ett värdelöst argument 

för att legitimera sitt köttätande och inte känna skuld till hur man massmördar miljarder oskyldiga, förstör sin 

hälsa och dödar planeten. 

B: Öppna landskap ger biologisk mångfald. Till exempel fler blommor, vilket leder till flera vilda bin som i sin 

tur pollinerar och förenklar odling av annat. Skog, som skulle vara alternativet, finns det redan gott om i Sverige 

(…) 

C: B, Att ”öppna landskap” generellt ger biologisk mångfald är bara en myt. (…) Vad gäller bin dör de av 

bekämpningsmedel, sjukdomar, parasiter som sprids när vi handlar med bin, färre boplatser när skogen rensas 

och av ensidigt jordbruk med korta blomningstider.  

B: Nu menade jag inte betesmark specifikt (…) Men på vår gård hemma har antalet blommor ökat markant 

sedan vi började göra eget hö.  

D: Jag bryr mig väldigt mycket om öppna landskap. Även klimatet, djuren och hälsan. Det ena utesluter som 

sagt inte det andra. 110 

 

I den ekonomiska diskursen läggs ingen skuld på bönderna, när det kommer till hur djuren har 

det i köttindustrin. Istället ligger ansvaret på konsumenterna, som styr produktionen genom sin 

efterfrågan, och på politikerna som tillåter import av kött som är mycket billigare än det svensk-

producerade, som kommit till under förhållanden som skulle ”sätta en svensk bonde bakom 

galler.111  

 

 

 

 

                                                 
109 Hämtad 2018-02-10 
110 Kommentarstråd hämtad 2018-02-10 
111 Citat från kommentar hämtat 2018-03-01 
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Slutdiskussion 
 

I programmet har jag kunnat utläsa sex olika diskurser: djurrättsdiskursen, diskursen om 

veganism som sekt, manlighetsdiskursen, folkhälsodiskursen, klimatdiskursen och den 

ekonomiska diskursen. Djurrättsdiskursen är den enda diskursen som menar att kött inte bör 

konsumeras över huvud taget. Dess argumentet är att djur är kännande, tänkande individer som 

ska få leva för sin egen skull. Djurrättsdiskursen förutsätter att personer som förstår att djuren 

är subjekt, och hur de påverkas av köttindustrin, kommer sluta äta kött. Argumenten riktar sig 

till människors känslor och empati. Kampen förs främst på gräsrotsnivå, och förespråkarna 

förväntar sig inte att politiker och medier självmant ska lyfta frågan om djurens rättigheter. Inte 

sällan lyfter förespråkare för djurrättsdiskursen fram argument från de andra diskurserna som 

visar hur individen vinner på att sluta äta kött, för att stärka incitamenten till att välja bort köttet.  

 

Diskursen om veganism som sekt ser veganer som en radikal, fanatisk rörelse som sprider 

propaganda. Denna diskurs talar som om alla veganer uteslutit animalier från sin kost av 

djuretiska skäl, och inte av hälso- eller klimatskäl. Det finns interdiskursivitet mellan denna 

diskurs och manlighetsdiskursen, då båda handlar om att veganismen tillskrivs andra 

innebörder än ett val kopplat till djur, hälsa eller klimat, som personen i fråga inte vill 

identifiera sig med. Manlighetsdiskursen handlar däremot mer om att köttätande ses som en 

del i det stereotypt manliga, exempelvis innefattar den jakt, makt, att vara stark och att inte visa 

känslor. 

 

Folkhälsodiskursen menar att köttkonsumtionen behöver minska med anledning av att ett högt 

köttintag ökar risken för cancer och hjärtsjukdomar. Folkhälsodiskursen förespråkar i huvudsak 

en minskad köttkonsumtion, och inte en övergång till en vegetarisk kost. På Facebook används 

folkhälsoargumentet i huvudsak tillsammans med ett eller flera argument för att minska 

köttkonsumtionen. Endast djurrättsdiskursen framhåller en kost helt utan animalier som det 

mest hälsosamma alternativet, medan de flesta, framförallt förespråkare av den ekonomiska 

diskursen, framhåller att köttet är en naturlig del i människans kostcirkel eftersom vi ”alltid har 

ätit kött”, och att det mest hälsosamma är att äta en lagom mängd av svenskt, ekologiskt kött.  

 

Klimatdiskursen menar att köttätandet behöver minska eftersom den höga konsumtionen 

släpper ut stora mängder växthusgaser och således är en stor orsak till den globala 



 

 

43  

 

 

uppvärmningen. Att människors höga köttkonsumtion bidrar till den globala uppvärmningen 

ifrågasätts inte i någon av de över 2000 kommentarer som jag analyserat, vilket visar att den 

synen är hegemonisk. I klimatdiskursen finns både de som förespråkar en vegansk kost och de 

som förespråkar en halverad köttkonsumtion, som i programmet framhålls som det en kan äta 

med ”gott samvete” enligt forskning. Precis som gällande folkhälsoargumentet, är 

klimatargumentet mest synligt tillsammans med andra argument. Det är i princip endast 

djurrättsdiskursens förespråkare som använder klimatargumentet för en helt köttfri kost. 

Klimatdiskursen innefattar ansvarsutkrävande ovanifrån, till skillnad från djurrättsdiskursen. 

Här ska medborgarna anamma politikernas åsikter och ta sitt samhällsansvar, medan 

djurrättsdiskursens förespråkare försöker få politikerna att agera i djurrättsfrågan.  

 

Den ekonomiska diskursen anser att vi bör fortsätta äta kött, men i mindre mängd och välja det 

”fina”, ”schyssta” köttet, som gynnar de svenska bönderna, det svenska landskapet, 

djurvälfärden och den svenska ekonomin. Det finns en idyllisk bild av svenskt småskaligt 

lantbruk, och öppna landskap där djuren strövar fritt. Enligt denna diskurs är de politiska 

besluten om slopade tullavgifter, förklaringen till stordriften och dess dåliga livsvillkor för 

djuren, då dessa beslut gjort att det svenska köttet tvingas konkurrera med importerat kött som 

producerats under sämre förhållanden och därför är billigare. Den ekonomiska diskursen 

betonar konsumentens ansvar och möjlighet att främja en mer hållbar köttkonsumtion för hälsa, 

miljö, klimat och djur, genom att konsumera ”rätt”.  

 

Den ekonomiska diskursen är den dominanta i Köttets lustar och även i debatten på Facebook. 

Det är mellan den och djurrättsdiskursen som den huvudsakliga debatten förs. Den ekonomiska 

diskursen är djurrättsdiskursens främsta utmanare, eftersom den anser att människor kan 

fortsätta konsumera kött, och samtidigt bry sig och klimat, miljö, hälsa och djur. Den ger även 

en bild av den ”rätta” köttätaren, som en person som tar ansvar, och värnar om de öppna 

landskapen och den svenska traditionen, vilket motstrider djurrättsdiskursens bild av att 

köttätande är egoistiskt.  

 

I jämförelse med den ekonomiska diskursen kan djurrättsdiskursen uppfattas som vad som 

inom politiken kallas för ett ”enfrågeparti”. Målet som djurrättsdiskursen kämpar för, handlar 

dessutom om djurens rättigheter, och inte förbättringar för människor. I programmet framställs 

en kost utan kött som något tråkigt, och i debatten på Facebook liknas det med ”ett förhållande 

utan kärlek”. Detta kan förklara varför djurrättsdiskursen i hög grad använder sig av argument 
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från andra diskurser, såsom folkhälsodiskursen och klimatdiskursen, för att visa vilka positiva 

effekter ett minskat köttätande får för individen. Samtidigt som konflikten mellan dessa 

diskurser är som störst, finns många likheter. Förespråkarna för diskurserna uttrycker sig ofta 

med hög grad av modalitet, och framställer diskursen som en del av sin identitet. Konkreta 

exempel på detta är signaturer som ”uppvuxen på landet” och ”stolt vegan”.   

 

Ytterligare likheter är uppfattningen om att konsumentens kunskap om köttet kommer påverka 

hens konsumtion. Den ekonomiska diskursen menar att konsumenten behöver förstå hur köttet 

produceras och konsekvenserna av de olika typerna av produktionerna, för att kunna värdera 

och välja ”rätt” kött, och djurrättsdiskursen menar att konsumenten kommer välja att avstå från 

att äta kött om hen förstår att djur är individer med känslor och tankar, som har en vilja att leva, 

precis som människor har.  

 

Enligt gestaltningsteorin, som jag beskrivit i teori-avsnittet främjar olika gestaltningar olika 

uppfattningar och problemdefinitioner. I Köttets lustar är det tydligt att den globala 

uppvärmningen ses som den allvarligaste konsekvensen av köttkonsumtion, och att det 

viktigaste således är att minska köttkonsumtionen med anledning av klimatet. Samtidigt 

definierar programmet fler problem kopplade till köttkonsumtion, genom att belysa andra 

aspekter såsom djurvälfärd, hälsa och miljö. Detta gör att tittaren får ta del av fler argument för 

att välja bort kött, vilket kan öka motivationen för att minska köttkonsumtionen. I programmet 

får tittarna exempelvis höra Schyfferts tankar om hur han ska finna något som kan motivera 

honom till att ta steget till att bli vegetarian.  

 

Både personer i programmet och deltagare i debatten på Facebook, framhåller distansen som 

en viktig faktor till att människor i allmänhet har för lite kunskap om till produktionen av köttet 

och dess konsekvenser. Kunskap ses också som en nödvändighet för att lösa problemen med 

köttkonsumtion. Eftersom samtliga diskurser som jag utläst i programmet även finns i debatten 

på Facebook, kan SVT:s gestaltning av köttkonsumtionen således beskrivas som ett effektivt 

sätt att skapa förutsättningar för en mångfaldig debatt, som minskar avståndet och främjar 

kunskapsutbyte och argumentation.  

 

Jämfört med Monika Djerf Pierres studie Gröna Nyheter har Köttets lustar stora likheter med 

den populariserade miljöjournalistiken, där fokus inte ligger på att förmedla detaljrika fakta, 

utan beröra publiken, främja intresse och skapa engagemang. I den populariserade 



 

 

45  

 

 

miljöjournalistiken ligger också fokus på att ge publiken möjlighet till identifikation, vilket 

Schyffert står för i Köttets lustar. Genom att han som huvudfigur beskrivs som den ”typiskt 

velande köttätaren” och tillhör den målgrupp som programmet riktar sig till, blir det enklare 

för publiken att ta till sig budskapen. Både i Köttets lustar och i debatten på Facebook är också 

den biocentriska etiken som karaktäriserade den populariserade miljöjournalistiken 

allmänrådande.  

 

I programmet nämns att svenskar äter mer kött än någonsin. Det påståendet baserade sig på 

Jordbruksverkets statistik från 2016. När statistik för 2017 publicerades, visades den största 

årliga minskningen av köttkonsumtion sedan 1990. Samtidigt valde svenskarna i allt högre grad 

svenskt kött trots att konsumentpriserna ökat, vilket gjort att den svenska produktionen stigit.112 

Detta stämmer väl överens med den ekonomiska diskursens dominanta ställning, som 

framkommit i denna studie. Samtidigt visar statistiken att produktionen av samtliga köttslag 

har ökat, och att nötköttet stod för den minsta ökningen procentuellt jämfört med lamm, gris 

och kyckling. Det visar på att djurrättsdiskursens tes om att argumentet att konsumera kött med 

anledning av att hålla landskapen öppna, bara är ett sätt att finna en motivering för att utan 

dåligt samvete tillfredsställa ”köttets lustar”, inte bör avfärdas, eftersom kor är de djur som 

betar mest.  

 

Ett intressant resultat är att förutom från djurrättsdiskursens förespråkare, är det få som riktar 

kritik mot bönderna när de skriver kommentarer att de upprörs över hur djuren behandlas i den 

konventionella köttindustrin, och uppger att de tänker övergå till att äta mer vegetariskt eller 

köpa ekologiskt. När konsumenterna får insyn i hur djuren behandlas, gör många alltså ett etiskt 

ställningstagande. Men de utkräver inget ansvar från de bönder som har daglig insyn i hur den 

konventionella köttindustrin påverkar djuren, utan lägger ansvaret på politikerna och 

konsumenterna.  

 

 

 

  

                                                 
112 Jordbruksverket. Nyheter om handel: Tydlig utveckling - vi äter mindre kött och mer svenskt. 2018-03-01. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/nyheteromhandel/nyheteromhandel2018/tydligut

vecklingviatermindrekottochmersvenskt.5.42a946c0161df8b7b8f27f38.html  (hämtad 2018-04-14)  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/nyheteromhandel/nyheteromhandel2018/tydligutvecklingviatermindrekottochmersvenskt.5.42a946c0161df8b7b8f27f38.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/nyheteromhandel/nyheteromhandel2018/tydligutvecklingviatermindrekottochmersvenskt.5.42a946c0161df8b7b8f27f38.html
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