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Inledning 

Den köttfria dagen är en åtgärd som allt fler skolor väljer att införa som ett medel för ett 

hållbart samhälle och den är tänkt som en avlastning på en redan hög köttkonsumtion som 

finns i Sverige (Andersson 2015). Det är en medvetet skapad symbol vilken är tänkt att få en 

viss betydelse för mottagaren. Denna symbol, vilken främst ska stå för ett miljötänk, verkar 

dock ha tillskrivits en annan betydelse för olika grupper i samhället, vilka är emot dagen. 

Denna studie har till uppgift att undersöka den köttfria dagens symbolik och betydelse för 

motståndarna.  

Studiens syfte och bidrag 

Symboler är faktorer i gruppdynamiker och är därför viktiga att studeras för att se sociala 

relationer samt värderingar, normer och trosystem i ett samhälle (Turner 1970:36). Genom att 

studera den köttfria dagen utifrån ett symboliskt perspektiv ges en möjlighet att analysera hur 

en symbol kan fungera och hur dess betydelse kan vara vitt skilda för olika grupper. En 

symbol kan samla en grupp människor vilka känner sig associerade till den och göra dem 

allierade. Men om man gräver djupare i symbolens betydelse, och tankesättet kring den, kan 

denna allians te sig ytlig. Detta på grund av den variation i åsikter och tankesätt som kan visa 

sig finnas inom denna allierade grupp (Cohen 1998:18). I det här fallet skulle man dock kunna 

spekulera i att en symbol, vilken tvärt om, inte får människor att känna sig associerade, 

fortfarande skulle kunna fungera på liknande vis. Motståndet skulle då kunna ses som en 

grupp vilka allieras genom att de känner en avsaknad av association till symbolen.  

Denna studie har inte till uppgift att argumentera för eller emot den köttfria dagen. På samma 

vis är dess syfte inte att lägga fram den ”objektiva sanningen” om den. Syftet är istället att 

undersöka hur en symbol kan ha alternativa betydelser för olika grupper i samhället. Ett av 

studiens huvudsyfte är att belysa vilka olika betydelser, åsikter och tankesätt, som återfinns i 

det allierade motståndet mot den köttfria dagen. Det andra är att studera hur den köttfria 

dagen som symbol kan ha olika karaktär och funktion sett till mottagaren och denna analys 

kommer att utgå från Sherry Ortners klassificerande av symboler, vilket kommer beskrivas 

mer ingående i teorikapitlet. Denna studie är viktig då den är ett bidrag för förståelsen för hur 

samhälleliga konflikter kan uppkomma genom användandet och uppfattandet av symboler. 
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Frågeställningar 

Motståndet mot den köttfria dagen i Sverige kommer i denna uppsats att studeras för att få en 

förståelse för vilken betydelse som dagen tillskrivs för denna grupp. Motståndarna 

representeras i denna studie av de debattörer vilka på olika svenska webbdebattforum har 

uttryckt sig negativa till införanden av köttfria dagar, främst i skolan. Till en början kommer 

uppsatsen att gå igenom de teman som uppkommit och behandla empirin med 

frågeställningen: 

 

Vilken betydelse tillskrivs den köttfria dagen som symbol för dessa motståndare?  

 

Efter analysen om den köttfria dagens symboliska betydelse för denna grupp kommer 

uppsatsen, i en avslutande diskussion, även diskutera:  

 

Hur kan man se dagen som olika typer av symboler för olika mottagande grupper? 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras utefter följande upplägg: Först kommer en 

metodredovisning ske vilken behandlar metod, material, teoretiska utgångspunkter och 

begrepp samt reflexivitet. Efter det följer kapitlet bakgrund vilket ger en bakgrund om den 

köttfria dagen samt en historisk tillbakablick på ämnet. Därefter följer det undersökande 

kapitlet vilket består utav fyra sektioner. I den första beskrivs fältet sett till motståndarna, 

internetforumen och den litterära miljön. Därefter följer två kapitel om de två centrala 

huvudteman vilka kunnat urskiljas under studiens gång. Det första berör världsuppfattningar, 

främst gällande vetenskap och matupplevelser. Det andra kapitlet behandlar värderingar och 

belyser ideologiska principer och visioner. Det sista undersökande kapitlet belyser några av 

de föreställda hot och rädslor vilka går att återfinna i de två teman som presenterats. Efter det 

undersökande kapitlet avslutas uppsatsen med en avslutande diskussion där dagen som 

symbol kommer att diskuteras utefter de betydelser vilka framkommit i analysen. 
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Metod 

Material 

Empirin till denna studie kommer från fyra diskussionstrådar på internet vilka debatterar kring 

den köttfria dagen. Diskussionstrådarna var en givande källa till empirin då de på relativt kort 

tid ger tillgång till ett stort antal människors uttalanden, vilket har varit fördelaktigt sett till 

uppsatsens tidsram. Trådarna återfinns på tre olika webbplatser, en av dessa hade två trådar 

som berörde ämnet, och de olika webbplatserna har en bredd som kan ses fördelaktig för att få 

en förståelse och bild av motståndarna. Användarnamnen kommer är ersatta av pseudonymer 

i texten. 

Den första av dessa tre webbplatser är Familjeliv.se, vilken är tänkt att vara en mötesplats och 

plattform för föräldrar att få stöd, hjälp och råd gällande familj och föräldraskap. Det är en 

community som når ut till ca 780 000 unika besökare per vecka och enligt webbsidan själv 

når de ut till hälften av alla mödrar i Sverige med barn i de yngre åldrarna och detta gör den 

till den största svenska föräldrasajten på internet (Familjeliv n.d.). Denna grupp kan anses 

vara viktig att studera då den köttfria dagen i första hand påverkar skolbarn och därför även 

deras föräldrar. Av Familjelivs medlemmar är ungefär 86% kvinnor och 14% män (Damberg, 

2016).  

Den andra webbplatsen där empiri hämtats är Flashback.org. Detta internetforum är 

omdiskuterat sett till dess liberala syn på yttrandefrihet men sett till just detta, att människor 

inte håller tillbaka eller censurerar deras egna uttalanden, är det ur ett antropologiskt 

perspektiv, högst intressant. Det är en givande möjlighet att få höra röster och åsikter vilka 

inte anses rumsrena i den allmänna debatten men fortfarande finns representerade i 

motståndet. Flashback har över en miljon medlemmar (Flashback n.d.) vilket visar på att det 

är ett relativt populärt forum. På grund av användarnas anonymitet är det svårt att fastställa 

andelar män och kvinnor på forumet men Flashback brukar ändå omtalas av många som ett 

överlag mansdominerat forum. Flashback hade vid tidpunkten för studien två separata 

diskussionstrådar angående den köttfria dagen och båda dessa kommer att användas i 

materialet.  

Det tredje webbplatsen är SvD.se debattsida och denna valdes för att få en ytterligare bredd på 

motståndargruppen. Svenska Dagbladet beskriver sig själva som en redaktion som inte styrs 
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av politiska idéströmningar, men dess ledarsida är obundet moderat och redigeras utefter 

liberala och konservativa värdegrunder. Deras internettidning når ut till ca 750 000 personer 

och är därför ett betydande forum för nyhetsläsare (SvD n.d.). Med detta forum hoppas jag 

kunna få med andra intressegrupper än de som debatterar på de tidigare nämnda forumen. Hur 

könsfördelningen på internetforumet ser ut har inte gått att fastställa men i just denna debatt 

kan man räkna ut andelen kvinnor och män sett till deras signaturer. Det är efter uträkningar 

totalt ca 80 stycken som har debatterat och av dessa kan 52 räknas vara män och 22 vara 

kvinnor. Sex personer hade signerat med fiktiva namn vilka inte kunde könsbestämmas (SvD 

2014).  

Metod och analys  

Studien är en observation utav den debatt som förts på fyra diskussionstrådar angående det 

aktuella ämnet. Först gjordes en briefing av ämnet genom att studera den mediarapportering 

och de internetsidor vilka berör den köttfria dagen och statistik undersöktes för att se hur 

utbredd dagen är, detta för att få en förkunskap kring ämnet. Sedan organiserades de mediala 

händelserna utefter en tidsaxel för att få förståelse för hur händelserna och händelseförloppet 

fortlöpt. Sedan uppsöktes de fyra diskussionstrådar vilka studien bygger sin empiri på. 

Materialet på forumen undersöktes först utefter den mediala tidsaxeln och studerades sedan 

översiktligt för att få en förståelse för diskussionen och vilka övergripande teman som 

figurerade. Sedan gjordes en tematisk analys då en djuplodad genomgång utav motståndarnas 

inlägg och argument gjordes för att därefter dela upp uttalanden utefter teman vilka framkom 

under studiet. Analys gjordes på dessa inläggs utsagor för att förstå vilka olika tankesätt och 

värderingar som återfanns hos motståndarna, i vilken utsträckning de figurerade, samt vad 

detta säger om motståndet i stort. Detta berättar något om vad den köttfria dagen symboliserar 

för dessa människor och genom att undersöka just detta kan man jämföra detta med dagens 

tänkta symbolik. På detta vis kan den köttfria dagens symboliska egenskaper studeras mer 

ingående. 

De två första diskussionstrådar att publiceras var Flashbacks som båda startade i november 

2013. Flashback diskussionstråd nr 1 var igång mellan 2013-11-08 21:50 –2014-10-25 20:05, 

dock verkar den huvudsakliga debatten ha avslutats 2013- 11-14 men efter detta inkom några 

enstaka inlägg. Flashback diskussionstråd 2 var igång mellan 2013-11-18 19:08 – 2013-12-06 

23:26 Efter det kom SvDs diskussionstråd vilket varade mellan 2014-01-29 10:00 – 2014-01-

29 11:02 och sedan kom även Familjelivs omröstning och diskussionstråd vilken varade 
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mellan 2014-02-09 17:36 – 2014-07-16 20:31 men debatten avslutades huvudsakligen 2014-

03-01. De olika debatternas längd varierar på de olika forumen. På SvDs forum var debatten 

endast öppen under 62 min, då de senare stängdes av administratören. På de andra två 

webbplatserna är diskussionstrådarna fortfarande är öppna. Debatterna på Flashback verkar 

dock huvudsakligen ha pågått i några dagar/veckor medan den på familjeliv verkar ha pågått i 

ungefär en månad först och sedan tagits upp senare och debatterats i ytterligare några dagar 

(Flashback A 2013, Flashback B 2013, Familjeliv 2014, SvD 2014). 

Debatternas längd kan tänkas påverka deras utföranden. Exempelvis ges inte mycket utrymme 

till utdragna diskussioner om sakfrågor i SvDs debatt som endast varade en timme. En annan 

faktor som kan ha påverkat det som skrivits är under vilken rubrik debatterna återfunnits på 

forumen. På Flashback hamnar båda debattforumen under politik och på Familjeliv hamnar 

den under rubriken samhälle. Detta kan sätta en prägel på innehållet då det kan ge implicita 

signaler om vad debatten handlar om. Exempelvis skulle debatten kunnat se annorlunda ut om 

den hamnade under kategorin ”Mat” eller ”Kropp och själ”. På samma vis kan det vara en 

viss typ av människor vilka söker sig till dessa kategorier på forumen. Exempel på det är att 

män på familjeliv oftare debatterar om samhälle, politik och sex och samlevnad än vad de gör 

om frågor gällande familjeliv och barn (Damberg, 2016).  

Ytterligare en faktor vilken kan spela in på vad som skrivs i dessa forum är vad 

debattforumets introducerande text är. En introducerande text kan vara vinklad eller mer 

neutral men den kan ofta tänkas sätta en viss prägel på det som senare debatteras. På 

Familjeliv exempelvis var skaparen förespråkare av dagen och argumenterade i en text om 

positiva hälso- och miljö effekter av vegetarisk mat samt ifrågasättande av 

valfrihetsargumentet. Omröstningsalternativen kan beskrivas som tämligen vinklade och detta 

är även något som många anmärker (Familjeliv 2014).  

Personerna som skrivit i debatterna har räknats, studerats och utvärderats efter deras 

uttalanden och åsikter för att fastställa om de tillhör motståndet eller ej. De personer vilka inte 

har kunnat fastställas var de står i debatten har utelämnats ur materialet. På de ställen där 

skribenternas könstillhörighet kunnat urskiljas har detta registrerats och på SvD har dessa 

även räknats sett till deras namn och åsikt i frågan. Förutom debattörernas åsikter har även 

deras litterära utföranden studerats. Detta för att undersöka om de olika webbplatserna har 

olika oskrivna regler på uppförande och framförande. Dessa aspekter skulle kunna tänkas 



8 

 

forma debatten i olika riktningar och detta kan vara värdefullt att ha i baktanke under studiens 

gång. 

Vad man också bör ha i åtanke gällande studien är att den endast är gjord med observation 

som metod. Ingen deltagande observation eller intervjuer är gjorda och detta är på grund av 

den tidsram som studien har. Materialet utgår även endast från fyra diskussionstrådar, vilka är 

de som gick att återfinna på ämnet under studiens gång. De flesta av personerna i materialet är 

anonyma eller kan ha uppgett falskt namn. Detta, tillsammans med avsaknaden av intervjuer, 

gör att personliga egenskaper såsom exempelvis ålder och socioekonomisk status är omöjliga 

att fastställa. Denna studie inriktar sig dock på motståndet som grupp och deras alternativa 

meningsskapade och inte faktorerna bakom de individuella utsagorna, vilket gör att denna 

aspekt spelar mindre roll. 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Denna uppsats kommer att studera motståndet mot den köttfria dagen genom symbolanalys. 

Några etablerade forskare vilka använder sig av denna analysmetod är Sherry Ortner, Mary 

Douglas, Clifford Geertz och Victor Turner. En symbol är, enligt Turner, en enhet vilken 

enligt allmän konsensus ges en större betydelse än det observerbara. Det är något som 

representerar samt frammanar någonting genom att den innehar jämförbara kvalitéer eller 

genom att den ger en association till sinnet (Turner 1970:19).  

A. P. Cohen likställer symboler med ordförråd, de ger oss en möjlighet att kommunicera men 

säger inte vad vi ska kommunicera. På samma vis berättar inte en symbol dess betydelse men 

den ger människan en möjlighet att skapa betydelser. Cohen belyser det faktum att en kultur 

delar symboler inte är detsamma som att den delar betydelser. Hur människor upplever och 

förstår deras samhälle bygger på hur de orienterar sig bland dess symboler. Tolkningar av 

symboler skapas på villkor av karaktäristika i det givna samhället och kan påverkas av 

ekologi, språk, ideologier och trossystem (Cohen 1998:16-17). Denna syn på symboler är 

central i studien då utgångspunkten är att den köttfria dagen inte har samma betydelse för alla 

grupper i samhället. 

Ortner delar upp symboler i två huvudklasser, summarizing symbols, summerande symboler, 

och elaborating symbols, utarbetade symboler. Summerande symboler sammanfattar, 

representerar och uttrycker för personen på ett emotionellt och relativt enhetligt sätt vad 

systemet betyder. De kan väcka vördnad och katalyserar ofta starka känslor. Exempel på 
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sådan är den amerikanska flaggan vilken för vissa står för känslor och idéer såsom demokrati, 

frihet och patriotism. Dessa symboler står för en samling av uttryck och leder inte till 

reflektioner av logiken i relationen mellan dessa idéer eller de logiska konsekvenserna av 

idéerna när de utövas i den sociala världen. Summerande symboler används generellt för att 

förena och syntetisera ett komplext system av idéer under en summerande symbol. De 

summerande symbolerna talar till attityder och engagemang mer än till tanke och handling, 

dock kan konsekvenser på tanke och handling ske på grund av attityd och engagemang 

(Ortner, 1973:1338-1340,1342-1343).  

Utarbetade symboler har motsatt karaktär då de förser möjlighet att sortera komplexa känslor 

och idéer för att göra dessa greppbara för individen själv, den är kommunikativ till andra och 

går att översätta till planmässig handling. Dessa symboler är analytiska då de hjälper till vid 

organisering av upplevelser och de är sällan emotionellt utlösande. Dessa utarbetade symboler 

kan delas upp i två huvudsakliga kategorier, rotmetaforer, root metaphors, samt 

nyckelscenarion, key scenarios. Rotmetaforer är symboler vilka ger orienterbara kategorier av 

världen. Dessa hjälper till att sortera upplevelser och visar på så vis hur saker hänger ihop. 

Den andra typen, nyckelscenarion, är symboler vilka visar på strategier för kulturell 

framgång. Nyckelscenarion förtydligar visionen om framgång och ger en strategi om hur 

människan ska handla för att nå dit. De kan ofta vara ritualer eller namngivna event och ett 

exempel på detta är Potlatch hos urbefolkningar i Nordamerika. Ortner menar dock att dessa 

två underkategorier ofta sitter ihop då rotmetaforer ger en viss bild av hur världen fungerar 

vilken proponerar sätt att handla för att nå framgång. På samma vis vilar strategierna för 

framgång på vissa antaganden om hur verkligheten fungerar (Ortner 1973:1340-1342).  

Studien kommer att studera den köttfria dagen ur ett symboliskt perspektiv med 

utgångspunkten att den köttfria dagen kan vara olika typer av symboler, med olika 

innebörder, för olika grupper i samhället. Förutom dagen i sig kommer symboliken av den 

mat som representeras och avsaknas denna dag studeras. En måltid handlar inte endast om att 

få i sig näring, det är en konsumtion utav betydelser och symboler. Varje måltidsupplägg bär 

en symbolisk laddning. Bilden av mat formas lika mycket utav den symboliska betydelsen 

som den görs av smak eller näringsinnehåll (Beardsworth & Keil 1997:51-52)  

Dikotomier är ett logiskt uppdelande av en huvudklass i två underklasser, där uppdelningen 

grundar sig på att den ena klassen har något som den andra inte har. Vad som är centralt i 

detta uppdelande är att det inte existerar mellanting (Britannica 2017). Det empiriska 
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materialet vittnar om att det finns tendenser hos motståndarna att dela upp flertalet aspekter i 

debatten i binära motsattspar och dessa dikotomier kommer att analyseras.   

Den köttfria dagen kan även benämnas ”Köttfri Måndag” eller ”Vegetarisk dag” på vissa 

ställen i empirin. I denna studie kommer dock Köttfri dag vara den gällande benämningen. 

I uppsatsen kommer politiska idéer och partier ibland att kategoriseras efter färg. De röda är 

socialistiska, vilket också innefattar socialistisk kommunism, och de gröna står här för 

miljöpartistiska. Liberalism och konservatism är två skilda ideologier men vilka ofta båda 

benämns blåa, vilket de även kommer göras i uppsatsen. 

Bakgrund 

Den köttfria dagen 

Den köttfria dagen härstammar från Meatless Monday vilket är en kampanj vilken hade till 

syfte att få människor att konsumera mindre kött. Kampanjen startade 2003 med samarbete 

med Johns Hopkins Bloomberg School of public Health. Titeln var dock tagen från en äldre 

kampanj, då för att minska köttkonsumtionen i USA under första världskriget. Denna äldre 

kampanj stöttades av 13 miljoner familjer, vilka signerade ett löfte att tillämpa de köttlösa 

dagarna. Samma kampanj återkom under andra världskriget då försiktighet tillämpades på 

matkonsumtionen på hemmaplan men också som ett hjälpmedel att exportera mer kött till 

allierade länder i Europa (Meatless Monday n.d.).  

När Kampanjen reviderades återigen var det som en folkhälsokampanj, tänkt att 

uppmärksamma hälsosjukdomar vilka enligt instiftarna var kopplade till överdriven 

köttkonsumtion.  Instiftarna menade också att kampanjen gav människor en chans att göra 

någonting gott, för dem själva men även för planeten. Kampanjen har sedan växt till en global 

rörelse vilken drivs av olika instanser i samhället såsom privatpersoner, företag, 

organisationer och kommunala institutioner såsom skolan (Meatless Monday n.d., Köttfri 

Måndag n.d.). 

 

I Sverige förs Köttfri måndag som en kampanj och ett nätverk vilka verkar opinionsbildande 

gällande en minskning av konsumtionen kött i Sverige men även globalt. Nätverket har idag 

även utformat symbolen att stå för andra etiska aspekter, på nätverkets webbsida uppmanar de 

människor att, genom denna minskning av köttkonsumtion, ”Förbättra hälsan”, ”Minska 
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miljöförstöringen” men även ”Bekämpa hungern” och ”Hjälpa djuren” (Köttfri Måndag n.d.). 

På Facebook har nätverket funnits sedan 2009 och har över 7000 gilla-markeringar. Här 

uppmanar nätverket människor att rädda planeten genom individen avstår från kött på 

måndagar, för att sedan fortsätta avstå flera dagar i veckan (Köttfri Måndag fb n.d.). När det 

gäller det politiska stödet för kampanjen har, i en undersökning från 2016, 58 % av 

kommunerna svarat ja på frågan om de har infört en veckovis köttfri dag på minst hälften av 

de kommunala matserveringarna (eller gjort motsvarande åtgärder för till lika del minska 

köttkonsumtionen). Detta är en stor ökning från 33% år 2013 (Aktuell Hållbarhet 2016). 

Ett motstånd vaknar  

En 18-årig kvinna lade 2009 ett medborgarförslag om en köttfri dag i skolan till Östersunds 

kommunfullmäktige. År 2010 blev Östersund den första kommunen att besluta ett införande 

av köttfri dag på grund- och gymnasieskolor. Detta mötte dock motstånd och den 18-åriga 

initiativtagaren berättar i en artikel att hon fick motta hot via mail och facebook angående 

detta (Lindström 2011). Motstånd till kommunens införande av köttfri dag började även 

uttryckas i skolorna. I en artikel i Östersundsposten publicerad 2011 kan man läsa om en trio 

på tre unga tjejer vilka arbetade för att avskaffa den köttfria dagen på en utav Östersunds 

skolor med idrottslinje. De utförde själva en undersökning vilken visade på att en majoritet av 

en klass ville avskaffa den köttfria dagen. Förutom att visa på att dagen var illa omtyckt var 

gruppens huvudargument att den befintliga vegetariska maten blir sämre när den lagas i stor 

skala, att det är brist på näring i den vegetariska maten och att idrottare behöver ordentlig mat 

som kött. De menar att man inte kan tvinga någon att äta vegetariskt och att kommunen gör 

sig skyldig till översitteri genom att bestämma vad eleverna ska äta (Lindbäck 2011).  

Hamburgaren som skulle råda bot 

Den köttfria dagen och motståndet fick stor medial uppmärksamhet under vintern 2013/14. 

Detta främst på grund av två större motståndsaktioner vilka verkar ha fungerat som bensin på 

en tidigare glödande debatt. Den första av dessa aktioner skedde i november 2013 då 

Moderata Ungdomsförbundet, MUF, ställde sig utanför en skola i Gävle för att dela ut gratis 

hamburgare till eleverna. Detta gjorde de på skolans köttfria dag och anledningen framhöll de 

var att ingen ska behöva tvingas äta vegetarisk mat. De delade även ut ett flygblad där de 

förmedlade MUFs starka syn på valfrihet (Flores 2013). 

 

Efter denna aktions uppmärksammande i media startades två separata diskussionsforum på 
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Flashback om ämnet (Flashback A 2013, Flashback B 2013). Men debatten skulle komma att 

uppmärksammans ännu mer efter ännu en motaktion, även denna gång med hamburgaren som 

vapen och skolan som slagfält. Den här gången var det inte ett politiskt parti som var 

anstiftare utan en organisation. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Nyköping ställde sig 

utanför en skola för att föra en kampanj på den köttfria dagen. LRFs budskap med aktionen 

var enligt dem själva att väcka en diskussion kring matval flera dagar i veckan och promota 

svenskt kött (Koukkari Mbenga 2014). Aktionen fick medial uppmärksamhet och efter detta 

öppnades ett debattforum på Svenska dagbladets webbsida med rubriken ”Är det bra att 

skolor har köttfria dagar?” (SvD 2014). På Familjeliv startades en omröstning huruvida 

Köttfri dag var bra eller dåligt där 309 personer hade röstat och en klar majoritet var för 

dagen. I samband med omröstningen återfanns ett diskussionsforum vilket gav medlemmarna 

utrymme att motivera och argumentera för sina val (Familjeliv 2014). 

 

Alla dessa debattforum fungerar som arenor vilka motståndarna kan ge uttryck för sitt 

missnöje mot den köttfria dagen men förutom dessa forum har även längre debattartiklar 

publiceras i diverse tidningar där olika personer, bland annat politiker, privatpersoner och 

yrkeskunniga argumenterat för avskaffandet av köttfri dag (se Moderaterna 2015, Clemens 

2014, Engelbrektsson 2016). Motioner, ofta förda av främst röd-gröna partier och 

skolförvaltningar, blir nedröstade av andra, ofta blåa partier, i kommunstyrelser (se Stenberg 

2016; Engelbrektsson 2016; Malmström 2012; Persson 2016). Protester mot dagen kommer 

också från föräldrar och aktioner sker i form av namninsamlingar (Lindskog 2014; Drevfjäll 

2013). I skolor görs även individuella aktioner i form av bojkott mot den vegetariska maten. 

Många elever vägrar att äta maten denna dag och flera av dessa går istället och köper 

köttbaserad mat till lunch (Kristiansson & Danielsson 2015).  

 

Undersökning 

Motståndet 

Att en symbol, som tidigare nämnts, kan alliera människor som känner sig associerade till den 

är belagt. Följande kapitel kommer beskriva den grupp människor vilka i denna situation kan 

ses som motståndet mot den köttfria dagen. Analys kommer också utföras på hur detta 

motstånd uttrycks på de olika webbplatserna.  
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De upprörda 

Vilka är då människorna som ställer sig emot den köttfria dagen? Empirin utgörs utav ett stort 

antal människor vilka har uttryckt sitt missnöje och motstånd mot den köttfria dagen. Dessa 

människor är debattörer och skribenter på webbforum och de flesta har fiktiva användarnamn. 

Det har varit svårigheter att bestämma ålder och genus men många utav användarnamnen, 

tillsammans med skribenternas mer personliga uttalanden, kan ändå ses ge en indikation på 

dessa aspekter. Efter en tids empirisk studie framkom det att en stor del av detta motstånd 

kunde indikeras vara män, på samma vis som en stor andel av förespråkarna kunde indikeras 

vara kvinnor. Bland förespråkarna kunde man dock indikera att en betydande andel även var 

män men det motsatta, kvinnor bland motståndarna verkar vara en väsentligt mindre del.  

Motståndarna är enligt undersökningen bland annat föräldrar och tidigare elever, vilka har 

uttalat sig negativt mot den köttfria dagen. Dessa människor påverkas av den köttfria dagen 

och dens effekter men utöver dessa berörda grupper verkar även den breda allmänheten 

reagera starkt på införandet av dagen. Detta är intressant då denna grupp själva inte berörs av 

dagen i någon större utsträckning men att starka känslor och engagemang ändå väcks tyder på 

att dagen kan ses som ett hot och brott mot, för dessa människor, rådande kulturella normer 

och värden. Detta kommer att studeras närmare i efterföljande huvudkapitlen. 

De som syns och hörs, tonen och texten 

De olika debattrådarna, vilka är utgångspunkterna i empirin, skiljer sig bitvis i vad som 

skrivs, hur det skrivs och antagligen även vem som skriver. I SvDs forum håller debattörerna 

en relativt städad och saklig ton. Inläggen är ofta cirka fem rader långa och har ofta skrivits 

oberoende av den tidigare debatten, de är ”statements” med slagkraftig karaktär (SvD 2014). 

Rickard (SvD 10:42) på SvDs forum skriver: 

Ungefär varannan tonårsflicka har järnbrist och skulle därför må 

bra att att öka sitt intag av kött. Visserligen kan man få i sig järn 

även från grönsaker som spenat, men kroppen har mycket 

svårare att tillgodogöra sig det. Kött är nyttigt, gott och med 

svensk produktion även bra för miljön och etiskt försvarbart.  

På SvDs forum använder de flesta även, vad man kan anta är, deras egna namn. De har 

signerat med deras förstanamn, några tillsammans med deras efternamn (SvD 2014). 
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På Flashback använder sig debattörerna av sina användarnamn, de flesta av dem är på 

engelska och fiktiva, många även med en tillhörande användarbild. Denna bild föreställer 

sällan medlemmen själv utan är kända illustrationer, bilder från filmer, på kändisar eller 

symbolbilder exempelvis flaggor eller tecken. Språket är ofta relativt välskrivet men det som 

skiljer denna debatt, från SvDs, är de grövre ordvalen samt att argumentationen ofta går ut på 

att smutskasta de av annan åsikt i frågan. Flera utav inläggen är korta svar på tidigare citat 

men andra är även längre utläggningar på runt 15 rader (Flashback A 2013, Flashback B 

2013).  

På Familjelivs diskussionstråd hålls även där ofta ett relativt välskrivet språk. Vissa av 

inläggen är, som på Flashback, korta svar på tidigare skribenter medan andra kan vara längre, 

ungefär 15 rader långa och ytterligare andra kan vara nära 30 rader. De flesta användare håller 

en relativt städad ton, men vilken tidvis kan blir irriterad och frustrerad.  

El Sanita (Familjeliv 1 2014) skriver på Familjelivs forum: 

Men varför är vissa människor så förbannat rädda för vegetarisk 

mat?!  

Herregud, en gång i veckan handlar det om. Ganska säker på att 

era barn inte kommer dö svältdöden! 

Denne medlems profil har, som många andra ett fiktivt användarnamn. Men flera utav just 

motståndarna i diskussionstråden om den köttfria dagen är dock anonyma medlemmar vilket 

gör fastställandet av individuella egenskaper begränsat till det som framgår i uttalanden 

(Familjeliv 2014). 

 

Tema 1: Vetenskapen och magkänslan 

Detta kapitel behandlar de argument som berörde den till synes biologiska diskussionen av 

den köttfria dagen. Detta tema innefattar världsbilder och föreställningar gällande miljö, 

kunskap, kropp och mat med undertoner av etiska problemformuleringar, sunt förnuft och 

sinneliga upplevelser.  Det handlar om vilken syn individen har på världen, hur den är 

uppbyggd samt hur vi upplever den. Det belyser föreställningar om vilka saker som är 

miljövänliga, vad vi behöver för att överleva samt vilken mat som faktiskt gör oss mätta. 

Dessa är aspekter i samhället som kan anses vara objektiva, att det finns faktiska sanningar 

om dem. Men empirin tydliggör att dessa sanningar är högst subjektiva och ingår i den 

världsbild som individen har.  
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De falska miljöargumenten 

Att den köttfria dagen, från förespråkarnas håll, anses vara en praktisk och symbolisk 

handling för att minska miljöbelastningen är något som många av motståndarna vänder sig 

mot (se SvD 2014, Familjeliv 2 2014, Flashback A 1 2013). Flera utav de uttalanden från 

motståndare som återfinns i empirin handlar om hur dessa miljöargument är missvisande och 

orationella.  

Viktor (SvD 10:07) skriver på SvDs forum: 

De allra flesta grönsaker på min tallrik däribland: tomat, 

paprika, salladsblad, avokado, zucchini m.m. kommer allra 

oftast från kontinenten med hundratals mil i transportsträcka. 

Varför skall svenskt kött anses som så dåligt då? Framförallt när 

vi har en sådan hård djurhållningslagstiftning. 

Flera, som Viktor, menar på att grönsaker som ska ersätta köttet, med tillhörande transporter, 

är minst lika miljöbelastande som köttproduktionen anses vara. När det kommer till vad som 

är bra för miljön, är synen på vad miljö handlar om bitvis skiljd. Vissa talar i vetenskapliga 

termer om kemiska miljöaspekter så som koldioxidbelastning och metangasutsläpp 

(Familjeliv 3 2014, Familjeliv 4 2014) medan andra talar om mer biologiska och ekologiska 

så som artrikedom och växter (Flashback A 2 2013, SvD 10:44, Familjeliv 1). Ytterligare 

finns mer traditionella argument om miljön som att svenskt kött leder till frigående djur och 

öppna landskap (SvD 10:40).  

I diskussionen menar flertalet att det snarare handlar om var och hur köttet är producerat 

snarare än köttet i sig själv (SvD 10:37, Flashback A 3, Familjeliv 5). Man menar att 

närproducerat till skillnad från utländskt kött till och med kan anses bra för klimatet då de 

leder till korta transporter. Hur köttet framställs, alltså hur djurhållningen är i olika länder, är 

även en aspekt som lyfts fram för att påvisa att kött i sig inte är någonting negativt så länge 

man har en god djurhållning vilket de menar finns i Sverige. 

Flera menar att miljöargumenten endast är falsk kunskap med en ibland politisk agenda 

(Familjeliv 6, Flashback A 4, Flashback A 5, Flashback A 6 ). Det talas främst om att 

vänstern vinklar och propagerar kunskap, vilket kommer diskutera mer i kapitlet om hot och 

rädslor. 
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Detta motstånd kan sägas vara mot vetenskapen och kunskapen som sprids till allmänheten. 

Det verkar här främst handla om de vetenskapliga argumenten vilka bygger på etiska 

problemformuleringar. Dessa är främst våra livsmedels påverkan på miljö samt djurens 

välfärd. Falska argument gällande köttet som bov ur ett etiskt perspektiv gällande miljö och 

djursynpunkt förkastas av många motståndare och den traditionella livsmedelsproduktionen 

försvaras. Argumenten från förespråkarna av dagen bemöts med alternativa vetenskapliga rön 

och andra argument som försöker belysa miljöproblemen ur en annan vinkel. Förespråkarnas 

vetenskap anses vara politiserad, vinklad och känslostyrd medan motståndarnas ses som 

neutral, sann och rationell.  

Rationalitet är något som förespråkas i en liberalistisk kunskapssyn och även att människan 

ständigt väger sina mål med kostnaden för att ta sig dit. Detta kan ibland betyda att viss fakta 

ignoreras då det anses kostsamt. Liberalismen förespråkar också försiktighet i reformer. Detta 

i motsatts till ett socialistiskt tänk där radikala förändringar anses nödvändiga för att förändra 

samhället till det positivare. En motsatts till båda dessa är de konservativas tänk vilket helt 

ställer sig emot radikala förändringar, med utgångspunkten att bevisbördan ligger hos de som 

vill införa förändring. Den konservativa synen på kunskap bygger även till stor del på sunt 

förnuft och traditionellt tänk i större utsträckning än modern forskning. Socialismen i sin tur 

ser på kunskap som något som måste frigöras från traditionella föreställningar och ärvd 

kunskap (Ljunggren 2014:19,28,34,35,36). Den köttfria dagen, att banlysa kött en dag i 

veckan, kan här ses som en radikalare insatts för att nå ett samhälleligt mål. Insatsen bygger 

på ny revolutionerande kunskap som om köttet som bov, vilket bryter mot den traditionella 

uppfattningen och förespråkarnas argument bemöts med skepsis då de anses sakna rationalitet 

och sunt förnuft. Det verkar här bli en polarisation där liberala och konservativa tankar och 

åsikter motsätter sig de rödas vetenskapliga argument som anses icke övertygande. Den 

köttfria dagens betydelse, för dessa motståndare, är irrationell och missvisande kunskap som 

saknar sunt förnuft. 

Staten och intressegrupper kan medvetet försöka förändra allmänhetens matvanemönster. 

Detta kan göras antingen i relation till en viss målgrupp eller befolkningen generellt och en 

bärande princip i svensk reformpolitik är just folkupplysning (Beardsworth & Keil 1997:56, 

Daun, 1994:165). Här skulle man kunna se olika röda partiers motioner, om köttfri dag i 

skolan, som försök att upplysa medborgaren med information och tankesätt kring hur 

individen bör agera för att bidra till ett hållbart samhälle. Livsmedelsverket beskriver sin syn 

på skolmåltiden genom att belysa att skolmaten, förutom att den ger energi och glädje, kan 
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användas som ett pedagogiskt verktyg. De understryker att detta pedagogiska arbete kan 

fungera som ett viktigt verktyg för att lära ut kunskap till eleverna om hållbara livsstilar, 

vilket enligt dem är skolans ansvar (Livsmedelsverket 2017). Livsmedelsverket är även en av 

de instanserna vilka förespråkar mer vegetarisk mat i skolan, detta bland annat på grund av de 

vetenskapliga rönen om köttets negativa miljöpåverkan, vilka går att läsa om på deras 

webbsida om skolmat (Livsmedelsverket 2015).  

En annan intressant aspekt som uppkommer i empirin är att det i många uttalanden kan 

urskiljas en distinktion och värdering i vad som är ”bra” samt ”dåligt” kött och detta verkar 

grunda sig mycket på de etiska aspekterna. För dessa motståndare verkar kött delas upp i 

binära motsatspar där utländskt kött symbolisera miljöbelastande och bristfällig djurhållning 

som i sig väcker negativa känslor medan det svenska köttet istället symboliserar 

miljöfrämjande och högt djurskydd vilket väcker positiva känslor. Etnocentriska attityder 

placerar ett folks egen kultur och praktiker i toppen av en pyramid och andras under. Man 

använder sig av måttstockar vilka grundar sig på egna föreställningar av vad som bör mätas 

(Eriksen 2000:21). Kött blir här alltså en etnocentrisk företeelse som används som 

motargument i debatten kring den köttfria dagen. Bra kött, mätt efter egna kulturella värden, 

har en god djurhållning samt är närproducerat, det är alltså svenskt. 

Näringen och det oersättliga proteinet    

Förutom de etiska argumenten lyfter flera utav debattörerna fram hälsoargumenten i 

diskussionen . Kött är någonting nyttigt för dessa motståndare och det anses även vara 

essentiellt ur flertalet aspekter. Man menar att vegetarisk mat inte uppfyller det näringsintag 

som ett barn, eller vuxen, behöver och den vegetariska måltiden kan leda till bristsjukdomar 

samt trötthet (SvD 10:43, SvD 10:39, Flashback A 4, Flashback A 7, Familjeliv 7). Vissa 

debattörer framhäver köttets nyttighet men motiverar inte varför det skulle vara det. Andra 

talar bland annat om ämnen som keratin och järn men den främsta och mest omdebatterade av 

köttets innehåll är proteinet.  

Köttets protein anses viktigt och för många även oersättligt. I många delar av debatten verkar 

kött och protein nästintill bli synonymer. Här handlar det om att barnen måste få i sig protein 

och därmed kött. Andra har synen att man kan få i sig protein ifrån andra livsmedel men de 

menar att kött är fullvärdigt protein till skillnad från den vegetariska kosten. Kosttillskott, 

vilket ibland anses vara alternativet, kan inte ersätta köttets essentiella ämnen.    
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Att en vegetarisk kost leder till undernäring är något som flertalet håller med om. Några 

menar även på att vegetarisk mat är onaturlig då människan som köttätare är byggd för att äta 

kött. En skribent som försvarade MUFs aktion och menade att de gav barnen en chans att ta 

ställning om de vill stötta köttkonsumtionen. Denne skrev sedan: 

Roppen (Flashback A 14) skriver på Flashbacks forum: 

[…] Jag tycker det viktigaste är att barnen får en näringsriktig 

måltid och som de faktiskt äter. Därmed underlättas för dem att 

tillgodogöra sig undervisningen. Bl.a. biologi. Då kan de till 

exempel lära sig att det inte är biologiskt naturligt att vara 

vegetarian för en människa. […] 

Människan är för dessa motståndare född köttätare, inte växtätare, vår kropp är anpassad efter 

detta och den vegetariska maten passar därför inte. I övrigt möter man i empirin även andra 

evolutionistiska föreställningar om köttet som en essentiell del i samhällets utveckling till det 

moderna samhället vi har idag (Flashback A 7, Flashback A 8).  

Flertalet av förespråkare av den köttfria dagen belägger argument kring vegetarisk mat som 

hälsosam men bland flera av motståndare hävdas motsatsen. Argumentationerna i 

diskussionen kring köttets näringsinnehåll verkar till stor grund vila på antaganden om köttet 

som något oersättligt där proteinet utgör den viktigaste delen. Motargumenten hos dessa 

motståndare styrks med föreställda vetenskapliga belägg men också vad som skulle kunna ses 

som mer traditionella föreställningar om mat. De vetenskapliga beläggen bland motståndarnas 

argument grundas på idéer om näringslära och fysiologisk kunskap. Beardsworth och Keil 

menar att rationella och medikaliserade modeller av sambandet mellan mat och hälsa påverkar 

allmänna antaganden kring mat i stor utsträckning i modern tid (Beardsworth & Keil 

1997:142).  

Denna vetenskap kan dock vara svår att förstå och tolkas för allmänheten och av denna 

anledning kan rationella syner på måltider sakna den intuitiva förståelse som traditionella 

idéer har. På så vis överlever föreställningar som bygger på sunt förnuft, vilka fortsätter 

påverka synen på näring och måltidspraktiker (Beardsworth & Keil 1997:142-143). Dessa 

föreställningar som bygger på sunt förnuft skulle kunna ses återfinnas i konservatismens 

kunskapssyn. Där finns idén om en tyst kunskap vilken bygger på intuition och vad som 

uppfattas kännas rätt. Detta kan rättfärdigas utan rationella argument och bygger ofta på 

https://www.flashback.org/leave.php?u=http%3A%2F%2Fwww.perfekthalsa.se%2Ftag%2Fvegetarian%2F
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erfarenheter från tidigare generationer (Ljunggren 2014:35). Här verkar synen på kött som 

viktigt för kroppen anses vara sunt förnuft. 

De mer traditionella föreställningar som verkar figurera framställer kött som essentiellt men 

ger inte några vetenskapliga förklaringsmodeller till varför detta är fallet. Beardsworth och 

Keil talar om traditionell livsmdelessyn och refererar till Twigg som menar att köttet ofta 

befinner sig i toppen av mathierarkin med det röda köttet högst upp. Denna ranking görs efter 

livsmedlets styrka, status och hur eftertraktat det är. Twigg menar att det som gör att det röda 

köttet hamnar i den absoluta toppen är dess höga blodinnehåll. Det är den övertygande och 

ambivalenta symboliska laddning av blod som ger styrkan och attraktionen då blod ofta ses 

inneha essensen av djuret och kopplas till fruktsamhet, aggression och styrka (Beardsworth & 

Keil 1997:210). På Flashback, främst, var synen på människan som omnivor sällan 

representerad bland de motståndare vilka argumenterade kring den mänskliga kosten. Att 

variera mellan vegetarisk mat och köttbaserad mat verkade vara svårgreppligt för dessa 

motståndare. Istället verkar distinktioner göras binär där köttätare står i motsatts till växtätare.  

Diskussionen om näring och protein var i proportion mest synbar på Familjelivs forum. Detta 

skulle kunna indikera att frågan är extra känslig när det gäller föräldrar och barn. Att värna 

om sitt barns hälsa och välmående verkar här ställa den köttfria dagens huvudsakliga syfte, att 

värna om miljön, i sekundärt fokus. Föräldrar vilka kan ses ha till uppgift att uppfostra och att 

förse föda till sina barn blir genom den allmänna skolgången, och skolmaten, fråntagna denna 

uppgift. Uppdraget hamnar istället i händerna på kommunen vilka genom skolans 

matbespisning ska förse barnet med det den behöver. Skolmaten i sig är inget nytt påfund men 

när förändringar införs, vilka skulle kunna ses som försummande på barnens näringsintag, 

verkar starka reaktioner uppkomma. Bland dessa motståndare verkar den köttfria dagen skapa 

eller förstärka en misstro gentemot kommunen att tillgodose barnens näringsbehov och detta 

blir ett hot mot barnens välfärd. Den köttfria dagen som symbol betyder för dessa samt andra 

motståndare en felaktig mänsklig kosthållning vilken genererar protein- och näringsbrist.  

 

Mättnaden av en god och riktig måltid  

Förutom näringen finns ytterligare några aspekter gällande en måltids uppbyggnad där köttet 

görs väsentligt. Att vegetarisk mat inte mättar är en föreställning som återfinns i empirin. Att 

barnen inte skulle bli mätta och därför inte ha tillräckligt med energi för att kunna tänka eller 

träna belyses av vissa som ett hot och en reell risk om man inför en köttfri dag (SvD 10:27). 
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En kvinna i 50-årsåldern som har barn i tonåren skriver följande i diskussionen om köttfri 

dag: 

Askkvinnan (Familjeliv 7) skriver på Familjelivs forum: 

Eftersom man i tonåringens skola serverar ett vegetariskt 

alternativ varje dag, så ser jag inte behovet. Jag vill att eleverna 

ska få mat som gör de mätta och som de äter av. […] 

En del menar att barnen skulle avstå från att äta den vegetariska maten. Smaken är något som 

enligt vissa även spelar in i nackdelarna med att ha en köttfri dag. Den kurdinariska 

upplevelsen är helt enkelt inte den samma i den vegetariska maten menar dessa. Den benämns 

utav några som smaklös, oätbar och att den ”smakar röv” (Flashback A 2, Flashback 

5,Flashback A 9, Flashback A 10). Rosebed tycker att en köttfri dag i skolan är dåligt. När en 

annan skribent vill höra argumenten till detta listar Rosebed upp dessa: 

Rosebed (Familjeliv 8) Familjelivs forum: 

*Det är inte skolan som ska bestämma vilken typ av 

kosthållning barnen ska hålla. 

*Vegetariskt är till 99,99% äckligt 

*Skolans vegetariska är dessutom oftast sjukt enformig och 

smaklös 

Ätligt och oätligt är en av de mest fundamentala distinktionerna som människor gör, detta i 

nära relation till andra binära motsatspar av mer abstrakt karaktär så som exempelvis gott och 

ont. Men vad som anses ätligt är kulturellt präglat. (Beardsworth & Keil 1997:51). I empirin 

kan man urskilja en distinktion och ett polariserande av maten, där den vegetariska maten 

framhävs som oätlig av många. Det verkar därför finnas en kulturell distinktion på vegetariska 

och köttbaserade maträtter hos denna grupp. Enligt Susan Rasmussen är mat ett språk vilket 

används för att kategorisera och beskriva erfarenheter och interaktioner vilka har olika sociala 

distinktioner (Rasmussen 1996:71). Här kan den vegetariska maten ses som en kategori vilken 

distinkteras på grund av erfarenheter och interaktion. Den vegetariska maten tillskrivs även 

viss karaktäristika vilket står i motsatts till köttet som tillskrivs en annan. Polariserandet har 

här en högst negativ och positiv nåd där köttet tillhör den sistnämnda. 

Smak är något som är kulturellt präglat och det fysiologiska behovet av mat är starkt kopplat 

till kulturella begär. På grund av detta blir en måltid och smakandet av den en situationell 
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utövning vilken beror på flertalet faktorer så som klass, kön och andra sociala aspekter. Att 

smaka på mat är ett sätt att motta, känna igen, urskilja, njuta eller ogilla och dessa processer är 

baserade på kulturella värden (Spronk & Klaufus 2012:9). Köttet verkar här ses som en viktig 

ingrediens för att måltiden ska smaka gott. Smak präglar sociala relationer och fungerar 

separerande. Det tillåter en brygga mellan olikheter men den är även central för att markera 

och reproducera dessa. På grund av att smak är viktigt i igenkännandet så är det centralt i 

vardagliga processer som inbegriper idéer och uppdelande av saker, ett exkluderande och 

inkluderande (Spronk & Klaufus 2012:10). Genom att dela upp maten i vegetarisk och 

köttbaserat mat och exkludera den vegetariska med belägget att det är oaptitligt markerar man 

olikheter. Detta positionerande men hjälp av att markera olikheter kan tänkas ytterligare dela 

upp människor i dikotoma fack, vegetarianer och köttätare.     

Att vegetarisk mat inte mättar är en åsikt som uppkommer på olika ställen i empirin och 

liknande föreställningar om att köttet behövs för att mätta återfinnas i andra kulturer. 

Beardsworth och Keil refererar till Harris som för in begreppet meat hunger i diskussionen 

kring köttets roll i samhällen. Harris belägger etnografiskt att köttet i flertalet traditionella 

samhällen har en betydligt högre status än resterande livsmedel. Han belyser även att många 

traditionella samhällen har ord och koncept som beskriver detta fenomen, vilket är en hunger 

som bygger på lust till animaliskt kött och denna hunger kan inte stillas av något annat 

livsmedel (Beardsworth & Keil 1997:203). När man studerar empirin kan man utläsa 

föreställningar om hur en riktig måltid ser ut. Denna måltid verkar för många vara baserad på 

kött. I en undersökning som gjordes angående måltider i England under 1900-talet, visade det 

sig att det finns en traditionell syn på en ”riktig måltid”. Den riktiga måltiden anses vara 

grunden i en god hälsa och i denna måltid har köttet den centrala rollen (Beardsworth & Keil 

1997:212).  Dessa båda syner på köttet som en symbol för riktig mättnad av en riktig måltid, 

verkar i stor utsträckning vara representeras bland motståndarna.  

Dessa uttalanden om smak och mättnad vittnar om traditionella och kulturella föreställningar 

om vad som anses vara en riktig måltid och hur den ska smaka. Den vegetariska maten kan 

ses som en ny förändrig i synen på vad en måltid är. Olika förändringar har en ständig 

påverkar på samhället, vilket ofta leder till en synkronisering av det nya samt traditionella. 

Men Cohen jämför samhällen och kulturer med kroppen, vilken symboliserar kulturen, och 

maten, vilken symboliserar utomstående influenser. Maten bryts ned och absorberas med 

hjälp av kroppens egna magsafter. Men, Cohen belyser vidare att förändring ofta kan ses ge 

upphov till matsmältningsproblem och ibland undvikande att svälja. Författaren menar att det 
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tuggande och idisslande, vilket kulturen kan ses göra, är ett sätt att behandla och adoptera de 

strukturella former som kommer utifrån och tillskriva dessa egen betydelse (Cohen 1998:46). 

Den köttfria dagen symboliserar för dessa motståndare oaptitlighet, oätlighet och hunger och 

den blir också till en symbol som betyder förändring i något välbekant. 

 

Tema 2: Värdefyllda principer 

Detta kapitel behandlar de argument vilka berör värderingar och idégrunder. Detta tema 

innefattar normer, värdegrunder och politiserande av maten och visar på konflikter i 

idéströmningar men också synen på måltiden som ett ställningstagande och en markör i ett 

identitetsskapande. Den värdegrund som främst belyses och debatteras bland motståndarna är 

valfriheten, att var person själv ska få besluta över och ta ställning kring sina val. Utöver detta 

debatteras idén om rättvisan 

Valfriheten 

Det tema som kanske dominerade mest utav de som uppkommit i materialet är diskussionen 

och argumenten om valfriheten. Många utav debattörerna, på samtliga forum, var upprörda 

över den köttfria dagens uppkomst då den anses vara ett inskränkande på det fria valet. Den 

Köttfria dagen på skolorna erbjuder inget köttalternativ vilket då tvingar barnen att äta av den 

vegetariska kosten som serveras (SvD 10:02, SvD 10:42, Flashback 11, Familjeliv 9) .  

Peter Paulsson (SvD 10:50) skriver på SvDs forum: 

Att tvinga barn i skolan till en sorts kost är alltid fel. I grund och 

botten är det ett hot mot friheten, valfriheten och även 

demokratin. Att ha en ”köttfri” dag är lika illa som att ha en 

”endast köttdag”. Eleverna ska kunna välja sin kost oavsett vad. 

Olika alternativ är en mycket bättre lösning. Länge leve 

valfriheten. 

Ordet ”tvång” i dess olika former är centralt för detta tema och dyker upp i ett ansenligt antal 

inlägg. Många menar att det vegetariska alternativet som normalt serveras är en valmöjlighet 

som gör att individen själv kan ta ställning om denne vill äta vegetariskt eller inte. Men när 

köttalternativet istället tas bort tvingar man barnen att äta den vegetariska maten, vilket anses 

fel och väcker irritation och ilska. Många menar att när man inför en köttfri dag tvingar 
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kommunen och skolan därmed på barnen en livsstil som de själva inte valt (SvD 10:44, SvD 

10:48). En aktiv skribent skriver följande som svar på ett inlägg som framställer MUFs aktion 

som omogen. 

Repturn (Flashback A 2013) skriver på Flashbacks forum: 

”Snare omoget av skolan att ha en vegetarisk dag. Skulle någon 

försöka tvinga på mig deras livsstil skulle jag bli tokig på dem.” 

Att den Köttfria dagen ses som ett fråntagande av valfrihet är intressant att studera sett till att 

traditionell skolmat inte har varit valbar. Skolan har sedan början på 1900-talet serverat endast 

en måltid (Pitea.se n.d.), med undantag för specialkost (Livsmedelsverket n.d.), och det val 

som funnits har då varit att tvinga i sig det man ogillar eller avstå från lunchen. Vad är det då 

som gör att den köttfria dagen blir ett inskränkande på en valfrihet? Här kan man diskutera att 

den tidigare nämnda polariseringen av maten spelar in där den vegetariska maten kan sägas 

tillhöra ett läger medan den köttbaserade tillhör ett annat. Den vegetariska maten blir då inte 

ett naturligt alternativ eller komplement utan en motsatts till den kost vilken individen 

normalt äter. Detta kan man också urskilja i rösterna som talar om den köttfria dagen som ett 

val av livsstil. 

Att många anser att vara vegetarian är en livsstil och inte en kosthållning tydliggör att maten 

till stor del kan kopplas till identitet. Beardsworth och Keil menar att mat kan användas för att 

uttrycka sociala olikheter. De refererar till Fischler som menar att matens symbolik är så pass 

mäktig att den blir central i vårt identitetsskapande. Matvanor i en grupp hävdar en kollektiv 

identitet (Beardsworth & Keil 1997:53) När en av måltiderna tas bort tvingas individen att 

göra något som strider mot dennes identitet, nämligen att äta som ”de andra”. Den vegetariska 

maten symboliserar någonting större än bara avsaknad av kött. Vegetarisk mat blir en 

symbolisk markör för ett val och en livsstil och att äta den vegetariska maten blir då ett 

bekräftande på denna livsstil.  

Att valbarheten till mat eller livsstil denna dag anses försvinna verkar vara en känslig fråga 

för många bland motståndarna och detta indikerar att individens valfrihet är en stark norm 

bland dessa. Frihet är ett centralt begrepp i Liberalismen, liber betyder fri på latin (Ljunggren 

2014:16) och individens frihet kan ses begränsad i många delar av samhället. Åke Daun 

menar att Sverige kan ses som ett homogent land med en inre samstämmighet där kollektivet 

alltid är överordnat individen ur maktsynpunkt. Som medlem i ett kollektiv tvingas individen 

att anpassa värderingar och åsiktsuttryck till kollektivet (Daun 1994:129)  
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Att Sverige skulle ha en stark kollektiv anda kan ha diverse förklaringar men en av dessa kan 

vara det socialdemokratiska partiets styre vilket har varit under en betydande lång tid. Daun 

menar att den socialdemokratiska ideologin har präglat den samhälleliga strukturen under 

längre tid än i något annat land. I den återfinns värderingar som exempelvis de om att staten 

och myndigheter, vilka är kollektiva representationer, anses göra de beslut vilka ger den mest 

rättvisa ordningen (Daun 1994:159). Detta verkar dock vara något som många utav 

motståndarna vänder sig mot då de avlägger protester gentemot inskränkandet på det fria valet 

där beslutet om mat och livsstil anses fråntas individen. Det verkar vara en ilska som gäller 

individens aktörutrymme i proportion till kollektivets och statens, där de senare ses försöka 

utöka sitt. Maten ses som en identitetsmarkör och dagen, samt symbolen, betyder för dessa 

motståndare, ett inskränkande i individens valfrihet. 

Rättvisan 

Något som ofta figurerar tillsammans med argument om valfrihet gällande mat är att en köttfri 

dag är högst orättvist (SvD 10:14,  Familjeliv 11). Många jämför situationen med den 

motsatta och en anonym person som kallar sig Biffen skriver: 

Anonym (Biffen) (Familjeliv 11) skriver på Familjelivs forum: 

[…] Skulle vi då införa grönsaksfri tisdag? För ska vi tvingas äta 

vegetariskt en dag i veckan så kan ni få tvingas äta kött en gång 

i veckan... 

låt alla äta vad de vill finns iallfall hos oss alltid ett vegetariskt 

alternativ så då finns det ju mat för er. ingen som tvingar er att 

äta kött varför ska vi då tvingas äta av er mat.  

skulle vi införa att varje tisdag ska alla tro på islam, varje 

torsdag är det kristendom eller liknande.  Alla har olika 

värderingar och det tycker jag man ska få ha men man ska inte 

pracka på andra sina värderingar utan låta alla få göra sitt eget 

val. 

Detta är en jämförelse som många håller sig med (Flashback B 1, Flashback A 12) . Om 

köttätare tvingas äta vegetariskt ska vegetarianerna tvingas äta kött. När en Köttfri dag-

förespråkare poängterar att det är en mycket liten uppoffring att avstå från kött endast en 

måltid, en dag i veckan svarar Potatoman så här: 
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Potatoman, (Flashback A 13) skriver på Flashbacks forum: 

Lika liten uppoffring som det är för en vegetarian att äta kött EN 

dag EN måltid, eller för en muslim att äta fläsk EN dag EN 

måltid. Men inte fan ser du oss köttätare tvinga er till det? Och 

om vi skulle erbjuda det som enda alternativ, vore det så hemskt 

om t.ex. miljöpartiet kom och erbjöd ett vegetariskt alternativ? 

Dessa argument, om rättvisa, bygger på idéer av egalitär karaktär. Att individer är jämlika 

samt ska behandlas därefter (Oxford 2016). Sverige har en historia av att ha en stark egalitär 

norm. Rättvisa och jämlikhet är principer vilka är bärande i Sveriges reformpolitik (Daun 

1994:164) Dessa idéer, tillsammans med individens frihetsutrymme, finns representerade i 

den svenska skollagen. I skollagen står det att utbildningen i skolan ska följa grundläggande 

demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter vilka bland annat förespråkar individens 

frihet, integritet, jämställdhet och jämlikhet (Riksdagen 2010). Jämlikhet är något som ingår i 

liberalalismens paroll och liberalismen uppkom som ett svar på en tidigare politik där 

individer inte hade samma rättigheter och skyldigheter (Ljunggren 2014:16,21) Att jämlikhet 

och rättvisa ska gälla i synen på skolmaten anses viktig, under de förutsättningarna att 

köttätarna tvingas äta vegetarisk mat ska vegetarianerna behöva göra motsvarande. Detta ses 

som ett ofrånkomlig och rättvis princip om den köttfria dagen ska införas. Men detta 

argument använder motståndarna oftare för att avskräcka än för att förhandla. Rättvisan är 

viktig men den sätts inte före individens frihet, vilken diskuterades i föregående kapitel.  

Daun refererar till European Values, vilket är en undersökning där svenskar i början på 80-

talet fick två påståenden angående frihet och jämlikhet där den ena sattes framför det andra 

och vice versa. 56% av svenskarna stödde då frihet framför jämlikhet medan 35% gjorde det 

motsatta. Detta tolkar Daun som ett möjligt uttryck på att rättvisan och jämlikheten är så 

inkorporerad i Sverige att friheten anses vara viktigare men det kan även vara en indikator på 

att människor anser att jämlikheten drivits så långt att frihetsprincipen kan ses hotad. I en 

studie vilken gjordes nio år senare hade andelen som valde frihet framför jämlikhet ökat till 

63% respektive 27% på det motsatta. Detta menar Daun är logiskt sett till förändringar vilka 

har skett inom politiken och opinionen (Daun 1994:203-204). Motståndarnas uttalanden visar 

att individens frihet går före det mesta men även att rättvisan som princip bör tas i akt. Den 

köttfria dagen blir en symbol vilken, för dessa motståndare, betyder ojämlikhet och orättvisa.  
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Hotet och rädslan 

Genom att analysera motståndarnas utsagor kring den köttfria dagen går det att, hos vissa, 

urskilja vissa teman som berör hot och rädsla. Den aktsamhet som kan sägas prägla skepsisen 

mot den köttfria dagen för dessa människor är främst gentemot de hotbilder vilka kommer att 

presenteras framöver. Detta kapitel tar upp rädslor som återfinns i de två tidigare teman 

gällande världsföreställningar och värderingar, kapitlet belyser vad som är hotet och från vilka 

det kommer.  

Bland vegetalibaner och kommunister   

På flera av forumen uttrycks stark kritik mot vegetarianer och veganer. Dessa ses ofta som en 

tänkt gemensam grupp människor med tydlig agenda. Denna grupp framställs på flertalet 

ställen som fanatiska och extremister (SvD 10:14).  

Vincent (SvD 10:59) skriver på SvDs forum: 

Hänvisningar till miljö och klimat är totalt irrelevanta. Vad det 

handlar om är att vegetarianrörelsen använder dessa som 

svepskäl för att missionera bland våra barn. 

Men vegetarianer och veganer är inte den enda grupp som många uttrycker kritik mot. Många 

uttrycker upprörda känslor mot miljöpartister, vänsterpartister och kommunister (SvD 10:48, 

Flashback A 12). En anonym person på Familjeliv uppmanar: 

Anonym (Ring) (Familjeliv 12) skriver på Familjelivs forum: 

Skit med köttfria dagar. Jag vill at mina barn ska få riktigt käk. 

Bort med alla moralister till miljöpartister från 

beslutandeposition!  

Gör ditt vid valet i höst! 

Den köttfria dagen menas av flertalet vara ett medel att utöva diktatur med hjälp av 

åsiktsförtryck. Barnen anses vara ifråntagen deras frihet till att ha egna åsikter och göra egna 

val. Några utav av motståndarna uppmanar människor att se och stå emot hotet från 

vänsterrörelsen och liknande krafter som försöker att frånta medborgaren sin frihet (Flashback 

A 4). 

Vaststone (Flashback A 12) skriver på Flashbacks forum: 

Det är bara i Sverige som någon, någonsin kan tycka att en 
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vegetarisk dag kan var bra. Kommunismen och 

åsiktspåtvingandet har blivit värre de senaste åren. Jag hade 

aldrig en vegetarisk dag i skolan och skulle aldrig acceptera det. 

På ett annat ställe i debatten skriver en annan debattör: 

Riskofdestruction skriver på (Flashback A 2) Flashback forum: 

Varför ens försöka få folk att bli veganer på en skola - skall inte 

denna vara fri från sådana "politiska" utspel? 

Att äta en kost utan kött är något som vi sett tidigare något kopplat till en röd-grön politik och 

att en dag endast servera vegetarisk mat blir alltså ett politiskt intrång i en tänkt politiskt 

neutral skola (Flashback A 13). 

Mat markerar gemensamma och kollektiva kontext men det markerar även sociala och 

politiska spänningar i samhället (Rasmussen 1996:63). Politiska spänningar kan här 

visualiseras i rädslan för de röda och gröna som kan urskiljas på samtliga forum men det är 

främst på Flashback som dessa röd-grönskeptiska åsikter gör sig mest synliga. Motståndarnas 

värderingar om individens valfrihet kan karaktäriseras som ett liberalt slagträ (Ljunggren 

2014:16) och kan då bli en naturlig motsatts mot det socialistiska tänket för dessa individer. 

Den mer konservatistiska synen på frågan, vilken har diskuterats tidigare, blir även den en 

motsatts till en socialistiskt. Miljöfrågor är något som skulle kunna karaktäriseras som 

miljöpartiets slagträ (Miljöpartiet n.d.) och då de kan sägas befinna sig på den röda sidan om 

blocket skulle även de kunna ses som en motsatts till ett blått och liberalt tänk. Debatten 

verkar här vara tydligt polariserad där blått står i motsatts till röd-grönt.  

Om symbolen står för ett politiskt och ideologiskt ställningstagande för dessa människor kan 

detta ses än mer problematiskt när det gäller skolan. Objektivitetsprincipen bygger på att 

domstolar och myndigheter ska vara opartiska och sakliga samt beakta likhet inför lagen (NE 

2017). Denna princip är något som den svenska skolan ska följa (Riksdagen 2010) men denna 

neutralitet kan i praktiken tänkas vara svår att åstadkomma. Detta på grund av att skolan ofta 

är en kommunal verksamhet (Riksdagen 2010) och därför till viss del styrd av politiska 

partier. Regeringen är en annan instans som utövar makt på skolan exempelvis genom 

läroplan och andra föreskrifter (Riksdagen 2010) och det gör att skolans ramar, samt vad som 

lärs ut, är politiskt influerat. Trots detta verkar föreställningen om skolan som en neutral plats 

vara inkorporerat i dessa motståndares tankesätt och då blir symbolen ett hot. Att avskaffa den 
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köttfria dagen blir alltså ett sätt att försvara sig mot hotet om ideologiska strömningar med 

felaktiga värderingar. 

Känslostyre  

Feminister är en annan grupp som för flera motståndare kopplas till den köttfria dagen, främst 

på Flashback. Rixtorn uttrycker det så här: 

Rixtorn (Flashback A 10) skriver på Flashback forum: 

Jag tycker att MUF gjorde helt rätt. Självklart ska 

skolungdommar få välja mat. Ingen Ska tvingas att äta 

salladsblad. Det ska finnas hamburgare för valfrihet. Bara för att 

några feminister säger att vegatariskt är bra betyder inte att alla 

tycker det.l 

Och på samma vis som feminister kopplas till den köttfria dagen kopplas även kvinnor 

stundtals till denna. Pepparkvarn kommenterar den köttfria dagen såhär: 

Pepparkvarn (Familjeliv 2) skriver på Familjelivs forum: 

[…] Det handlar om livsstilar, inte om symbolik som gör 

känslomänniskorna (kvinnorna alltså) nöjda för stunden. Lägg 

om livsstilen om du vill förändra något istället för att hålla på 

med sådant här trams. 

Andra feminint präglade ord som exempelvis fjollighet kan också återfinnas i motargumenten 

bland motståndarna.  

Montainfox (Flashback B 2013) blir trött på debatten och skriver 

på Flashback forum: 

Det här landet fullkomligt kryllar av bögfjollor som TS 

nuförtiden. Det här är inget som ens behöver diskuteras. Riktiga 

män behöver kött. För kvinnor och kaniner räcker det säkert 

med grönsaker. Ska det vara så svårt att förstå?  

Som tidigare kapitel tog upp kan mat fungera som en markör för olika grupper och kan även 

bli till en markör för sociala spänningar. Empirin kan visa på att man kan urskilja vissa 

sociala spänningar kopplat till genus. Vegetarisk mat verkar för vissa vara förknippad med 

femininitet och detta verkar även vara fallet med dagen i sig för dessa personer. Feminister, 



29 

 

vilka förespråkar kvinnor och mäns jämlikhet (Ljunggren 2014:95), blir här kopplade till en 

dag då man inte äter kött. Detta kan utifrån te sig ologiskt då det handlar om två separata 

sakfrågor men om man studerar köttet som traditionell symbol kan man se ett samband.  

I många västerländska samhällen kan mat ha genusrelaterad laddning. Denna föreställning om 

maskulin och feminin mat samt livsmedel grundas ofta på antaganden om styrkegivande 

livsmedel som maskulina, vilka ska täcka ett manligt behov, medan livsmedel som anses 

svagare ses som feminina. Män anses ofta som aktiva och behöver då mat med styrka i medan 

kvinnor ofta ses som passiva och äter då växter vilka, bland annat på grund av sin 

immobilitet, ses som passiv mat. De män vilka äter vegetarisk mat kan då ses förkasta och 

underminera konventionella föreställningar om maskulinitet (Beardsworth & Keil 

1997:53,213) och detta kan ha en inverkan på att ord som ”bögfjolla” uppkommer i empirin.  

Man talar också om kvinnor som känslomänniskor vilka styrs och agerar efter emotionella 

faktorer. Att vara känslosam blir alltså en kvinnlig egenskap. Men känslor, samt att agera 

efter dem istället för rationalitet, framhävs här som något negativt. Sverige är, enligt Daun, en 

nation vilkens kultur genomsyras av ett ideal av rationalitet och på samma gång nedvärderar 

känslomässiga uttryck och handlande (Daun 1994:143-144,158). Sett ur den synvinkeln blir 

det feminina något negativt medan det maskulina blir eftersträvansvärt. 

Dessa tidigare nämnda faktorer gällande femininitet kan påvisa en manlighetsnorm som 

ibland präglar diskussionen om den köttfria dagen för vissa utav motståndarna. Det är 

intressant att studera genusfördelningen i debatten när man behandlar kött och vegetariskt 

som manlig respektive kvinnlig symbol. På SvDs forum var det ca 65% män jämfört med ca 

27,5% kvinnor, och ca 7,5% med obestämt kön, som debatterade. Av dessa män var det 

36,5% som var för medan 56% var emot, och 7,5% hade oidentifierbar åsikt. Hos kvinnorna 

däremot var det 91% som var för och 9% som var emot, endast två personer. På Familjeliv 

hade 309 personer hade röstat. 249 personer, 81%, röstade för dagen medan 34 personer, 

11%, var emot. 26 personer, 8%, röstade på annat. Om man ska följa tidigare statistik 

gällande genusrepresentation hos motståndarna gentemot förespråkarna stämmer dessa siffror 

relativt bra överens, sett till att 86% av familjelivs medlemmar anses vara kvinnor.  
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Avslutande diskussion 

Den köttfria dagen kan ses som en utarbetad symbol för den grupp som kan sägas förespråka 

den och kan, med Ortners termer, ses som en utarbetad symbol för ett miljötänk. Det är ett 

nyckelscenario där den köttfria dagen visar på strategier att få ett hållbart och välmående 

samhälle ur djurrätts och miljösynpunkt. Detta gör den genom att vara ett event som 

uppmanar till handlingar, konsumera vegetariskt, vilka är del av en strategi, minska 

köttkonsumtion, för att nå en vision, hållbart och etiskt försvarbart samhälle.  

Det är också en symbol för hur individen ska klassificera och strukturera världen. Exempel på 

detta är att dagen ger idéer om skillnad på mat och mat, vegetarisk och animalisk samt 

miljövänligt och miljöbelastande. Genom titeln förmedlar den också en skeptisk syn på kött. 

Detta skulle, efter Ortners termer, beskrivas som en rotmetafor men här skulle man dock 

kunna föra in ett nytt begrepp i diskussionen. Metaforer är symboler vilka står för någonting 

annat än det rent greppbara. Metonymier är även de symboler men de är istället delar av en 

helhet vilken symboliserar helheten i sig. Ett exempel på detta är att kungens krona är en 

symbol för kungen (Eriksen 2000:257). Idén om att äta vegetarisk mat på en köttfri dag blir 

en symbol, en del, för och i någonting större, ett miljötänk. På så vis kan man istället definiera 

den köttfria dagen som en rotmetonymi.  

Denna studie visar på att den köttfria dagen inte är en utarbetad symbol för alla grupper i 

samhället. Genom att studera vad den köttfria dagen symboliserar och gör för motståndarna 

kan dagen istället anses vara en summerande symbol för denna grupp. Detta på grund av att 

det är en symbol vilken, istället för att tala till tanke och handling hos motståndarna, talar till 

deras attityd. Attityden kan, som Ortner belyst, i sig leda till tankar och handlingar och det är 

just dessa som kan sägas komma fram i det empiriska materialet. Attityden till dagen har en 

negativ prägel och symbolen väcker, som andra summerande symboler, starka känslor, i detta 

fall ofta irritation, ilska, och rädsla. Dagen blir en summering, representation och uttryck av 

någonting större än den vegetariska maten.  

Denna studie har visat på vad den köttfria dagen som symbol betyder för motståndarna. 

Empirin visar på att den köttfria dagen som symbol ges andra betydelser än de vilka är tänkta 

för den. Dessa betydelser kan förstås genom att visualisera tre huvudsakliga samhälleliga 

aspekter; världsåskådningar, värderingar och rädslor. De tydligaste idéer och betydelser som 

återfinns under dessa samhälleliga aspekter är; missvisande och falsk information och 
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kunskap, näringsbrist, hunger och aptitlöshet, intrång i valfrihet, tvång, ojämlikhet, röd 

ideologi samt femininitet. Många av dessa betydelser är symboler i sig själva och dessa 

verkar, av studien att döma, vara dikotomier och kontrasterande till motståndarnas egna idéer 

och känslor i en ideell värld. Det uppstår därför en konflikt, vilken är polariserad och ofta 

grundad i ett dualistiskt tänk, vilket empirin visar på.  

Vad som är viktigt att poängtera att motståndet inte är en homogen allierad grupp. Alla dessa 

betydelser finns inte representerade hos alla debatterande motståndare. Detta är endast en 

sammanställning av de centrala teman som uppkommit i debatten. Vissa av motståndarna 

talade endast om ett tema medan andra nästintill snuddade vid alla. Men vad som kan sägas är 

att de flesta uttryckte betydelser vilka skilde sig från den tilltänkta. Den köttfria dagen betyder 

också förändring för flertalet motståndare. Den konflikt och skillnad i symbolisk betydelse 

som uppstått kan vara uttryck och svar på samhälleliga förändringar där möten sker mellan 

olika världssyner, värderingar och normer vilka står i kontrasterande motsatser och 

konkurrerar med varandra. Exempel på sådana dikotomier är modernitet – tradition, 

individualism – kollektivism, frihet – tvång samt manligt- kvinnligt. Den dikotomi som vi sett 

kanske främst verkar prägla föreställningar och tankesätt i empirin är rött mot blått, socialism 

mot liberalism och konservatism. Att studera vidare på hur symboler spelar in vid konflikter, 

hur de kan skapa motsättningar i samhället, alternativt, hur motsättningar skapar symboler är 

ett intressant ämne för framtida forskning.   

Cohens liknelse, med kultur som kropp och förändring som mat, är passande då motståndarna 

kan ses tugga på den köttfria dagen, och vegetariska maten, för att tillskriva den en egen 

betydelse. Om betydelsen ger positiv respons kan den sväljas och bli till en del av kroppen, 

den adapteras i synen på vad en måltid kan vara. Om den tvärtom ger negativ respons kan den 

istället stötas ut. Den köttfria dagen och den vegetariska maten, verkar dock i denna studie 

vara något som för många är svårsmält. 
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