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1. Inledning  

Att äta kött är fortfarande en självklarhet för de flesta i dagens Sverige, men allt fler väljer att 

dra ned på sin köttkonsumtion och spär ut sin kosthållning med grönsaksrätter.1 Fler matbutiker 

tar in mer vegetariska produkter,2 restauranger serverar fler grönsaksrätter rätter3 och vissa 

kommuner har valt att införa en dag i veckan där skolor enbart bjuder eleverna på vegetarisk 

mat.4 Många väljer bort fisk och kött på heltid för att bli vegetarianer eller pescetarianer. Det 

finns dock några som väljer att ta ett steg längre och helt avstå från allt som kommer från djur 

och bli vegan.  

 Att gå från att dra ned på sin köttkonsumtion till att inte äta eller bruka något som 

kommer från djur skapar reaktioner – starka reaktioner. När frågan kring köttätandet lyfts och 

köttkonsumtionen ifrågasätts i debatten mellan köttätare och veganer händer något och heta 

känslor uppstår. Debatten provocerar och upprör och inte sällan slutar det i osämja de båda 

parterna emellan.  

 Denna uppsats ämnar undersöka denna debatt. Att med en retorisk infallsvinkel 

undersöka skillnaden mellan hur veganer och köttätare förhåller sig till kött anser jag vara 

relevant för en vidare förståelse av debatten som helhet. Genom att, med retorikens hjälp, 

analysera de båda sidornas sätt att tala om kött kan jag förhoppningsvis blottlägga vad i denna 

debatt dessa starka känslor har sin början.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur köttätare respektive veganer talar om kött. Jag 

kommer att begränsa mig till att studera de olika sidornas sätt att tala om kött, för att ta reda på 

hur de skiljer sig åt genom att bland annat studera olika typer av bildspråk. En inspirationskälla 

                                                      
 
 
1 Philip Ramqvist, ”Försäljning av vegetarisk mat ökar”, Sveriges radio 11/7 2016, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6471576 (2017-06-04). 
2 Axfood, ”Nästan varannan svensk äter vegetariskt”,  http://axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Nastan-

varannan-svensk-ater-vegetariskt/ (2017-06-04).  
3 Måns Wallgren, ”Nu blommar det på krogen”, Dagens Nyheter 7/1 2016,  http://www.dn.se/sthlm/nu-

blommar-det-pa-krogen/ (2017-06-04).  
4 TT, ”Allt fler kommuner inför köttfria dagar”, Svenska Dagbladet 17/6 2015,  https://www.svd.se/kottfria-

dagar-i-fler-kommuner (2017-06-04).  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6471576
http://axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Nastan-varannan-svensk-ater-vegetariskt/
http://axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Nastan-varannan-svensk-ater-vegetariskt/
http://www.dn.se/sthlm/nu-blommar-det-pa-krogen/
http://www.dn.se/sthlm/nu-blommar-det-pa-krogen/
https://www.svd.se/kottfria-dagar-i-fler-kommuner
https://www.svd.se/kottfria-dagar-i-fler-kommuner
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för denna analys kommer vara George Lakoffs och Mark Johnsons teori om konceptuella 

metaforer. Frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara är följande:  

• Hur talar köttätare om kött?  

• På vilket sätt skiljer sig veganers sätt att tala om kött från köttätarnas?  

 

1.2  Bakgrund 

1.2.1 Vegan  

Nationalencyklopedin definierar en vegan som en individ vars kost enbart består av föda från 

växtriket.5 Vissa menar att veganism snarare är ett etiskt ställningstagande som påverkar det 

egna sättet att leva och inte något som endast kan reduceras till en kostfråga.6 Som vegan avstår 

du från all kost och alla produkter där djur eller insekter har förekommit i produktionen.7 

 Det som gör att en person väljer att helt avstå från animaliska produkter är i 

grunden en högst individuell fråga, men de tre allra vanligaste anledningarna till varför en 

individ väljer veganism som kost och livsstilsval kopplas ofta ihop med djuretiska-, miljö- och 

hälsofrågor.8 

 Vegan kopplas ofta ihop med uttrycket militant vegan som myntades i början på 

1990-talet i Sverige när djurrättsaktivister började ta till våldsamma metoder för att föra fram 

ett politiskt budskap. Den militanta djurrättsrörelsens aktioner kom att få stort utrymme i media. 

Veganrörelsen kom därför att bli starkt förknippade med de våldsamma djurrättsaktivisterna 

och betraktades av allmänheten som hotfulla. Veganism likställdes i många fall med 

djurrättsaktivism, trots att det var många veganer och djurrättsorganisationer som fördömde de 

militanta aktionerna.9 

 

1.2.2 Kött som norm  

Köttkonsumtionen är idag norm i det svenska samhället och spelar en viktig roll inom den 

svenska kulturen. De flesta anser att kött är en naturlig del i sin kost och planerar ofta måltiden 

                                                      
 
 
5 ”Vegan”, Nationalencyklopedin, online ed., 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vegan (2017-04-21).  
6 Veganprojektet, ”Vad är en vegan?”, http://veganprojekten.se/vasteras-blogg/vad-ar-en-vegan/ (2017-04-21). 
7 The Vegan Society, ”Defenition of veganism”, https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism 

(2017-04-21).  
8 Djurens Rätt, ”Djurvänlig konsumtion: livsmedel”, https://www.djurensratt.se/djurvanlig-konsument/livsmedel 

(2017-06-05).  
9 P3 dokumentär, ”90-talets djurrättsaktivism och vegantrend”, Sveriges radio, 2008-11-24 (2017-04-22).   

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vegan
http://veganprojekten.se/vasteras-blogg/vad-ar-en-vegan/
https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism
https://www.djurensratt.se/djurvanlig-konsument/livsmedel
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runt köttet. År 2016 slaktades exempelvis över 100 miljoner djur i Sverige.10 Förbrukningen av 

kött låg på 87,7 kg slaktat kött per person och år, men man beräknar att den köttmängd som 

normalsvensken äter ligger runt 50 – 55 kg per person och år.11 Kött ses som en central och del 

i den svenska kosthållningen och kött betraktas som livsnödvändigt. Detta trots att 

Livsmedelsverket varnar att en för hög konsumtion av kött kan öka risken för tjock- och 

ändtarmscancer.12 Köttnormen är i regel osynlig, men synliggöras när någon avviker eller 

utmanar den rådande normen. Att undvika kött kan tolkas som ett avvisande av de samhälleliga 

normerna kring kött och kan ses som ett hån mot den egna kulturen.13 

 Lisa Gålmark myntar i sin bok Skönheter och odjur: en feministisk kritik av djur-

människa-relationen begreppet köttnormativitet. Med köttnormativitet syftar Gålmark till de 

strukturer, institutioner, handlingar och relationer som upprätthåller normen kring djur som 

något tillhörande människan som människan sedan har rätten att göra vad hon vill med, 

exempelvis utvinna kött.14  

 Karnism är ett annat begrepp som beskriver den ideologi som finns kring 

köttätandet som norm och förklarar varför vissa djurarter ses som mat medan andra ses som 

vänner. Detta ideologiska system är osynligt, men dominerande och medför att köttätandet 

anses normalt, nödvändigt och naturligt.15 

 

1.3 Teori och metod  

För att förstå vad det är i de olika sidornas sätt att argumentera och tala om kött som skapar så 

starka reaktioner anser jag det nödvändigt att analysera hur de olika sidorna uttrycker sig kring 

                                                      
 
 
10 Jordbruksverket, Jordbruksverkets statistikdatabas, ”Slakt av större husdjur vid slakteri. Månad 1995 – 2017”, 

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdataba

s__Animalieproduktion__Slakt/JO0604A4.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-

78e127837625 (2017-04-22). 
11 Jordbruksverket, ”Konsumtion och förbrukning av kött”, 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.46

5e4964142dbfe44705198.html (2017-04-22). 
12 Jordbruksverket, ”Konsumtion och förbrukning av kött”, 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.46

5e4964142dbfe44705198.html (2017-04-22).  
13Ingela Bohm, "We're made of meat, so why should we eat vegetables?": food discourses in the school subject 

home and consumer studies, Department of food and nutrition, Umeå university, (diss.) Umeå universitet, 2016, 

Umeå 2016, s. 18–20.  
14 Gålmark, Lisa, Skönheter och odjur: en feministisk kritik av djur-människa-relationen, Göteborg: Makadam 

2005, s. 67.  
15 Joy, Melanie, Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor en introduktion till karnismen: 

trossystemet som gör att vi kan äta vissa djur men inte andra, Johanneshov: MTM 2014. 

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Animalieproduktion__Slakt/JO0604A4.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Animalieproduktion__Slakt/JO0604A4.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Animalieproduktion__Slakt/JO0604A4.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
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kött. Genom att analysera de olika sidornas språkval kan en förståelse för respektive sidas 

begreppsbild kring kött synliggöras. Jag har därför valt att utgå från en retorisk stilanalys. Detta 

för att analysera hur de språkval som veganer respektive köttätare använder när de talar om kött 

påverkar deras uppfattning om den verklighet som finns runt kött. Jag kommer att utgå från den 

retoriska stilanalys som Anders Sigrell presenterar i sin artikel Retorisk Stilanalys: ironi, 

presuppositioner och metonymier. Jag har även valt att till viss del utgå från George Lakoffs 

och Mark Johnsons teori om konceptuella metaforer, eftersom jag anser att den på ett bra sätt 

fångar upp en individs eller samhälles sätt att tala och tänka om något. På så sätt synliggörs 

diskurser som människan inte är medveten om eller reflekterar kring.  

 

1.3.1 Retorisk stilanalys  

En retorisk stilanalys görs för att uppmärksamma de aspekter av språklig påverkan som 

förekommer i en text. En retorisk stilanalys studerar därför de termer och begrepp som används 

i en text för att undersöka hur dessa påverkar kommunikationen. Analysmetoden har för avsikt 

att ta reda på hur språket har använts och vad detta i sin tur gör med de som budskapet förmedlas 

till. För att uppmärksamma aspekter av påverkande kommunikation plockas analysobjektet 

sönder i mindre beståndsdelar. De vanligast förekommande nivåerna av en stilanalys är: text, 

stycke, mening, sats och ord.16 De språkval som gjorts i en text eller kommunikation påverkar 

i sin tur hur betraktaren eller mottagaren uppfattar verkligheten.17 

 Metonymi är en trop som bygger på närhet och kan förklaras med att ett eller flera 

ord ersätts av ett annat som står i direkt relation till dessa.18 Metonymi går vanligen att finna på 

ordnivå och brukar förklaras vid att helheten står för delen (totum pro parte) exempelvis: 

”Sverige vann fotbolls VM”. I föregående mening får helheten, Sverige, stå för delen, samtliga 

fotbollsspelare.19 

 Quiltilianus ansåg att det gick att dela in metonymi i olika typer av metonymiska 

relationer och listar nio sådana: symbol för det symboliserade, orsaken före resultatet, resultatet 

                                                      
 
 
16 Anders Sigrell,”Retorisk stilanalys: ironi, presuppositioner och metonymier”, Retorisk kritik: teori och metod i 

retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 120. 
17 Sigrell 2014, s. 119.  
18 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur 2008, s. 259.  
19 Sigrell 2014, s. 127.  
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före orsaken, det styrande före det styrda, skaparen före det skapade, platsen före aktiviteten, 

behållare före innehållet, ägodel före ägare och objekt före användare.20 

 Tropen synekdoke anses av vissa samtida forskare vara en del av tropen 

metonymi, eftersom synekdoke bygger på relation, precis som metonymi. Synekdoke förstås 

som delen för helheten (pars pro toto) exempelvis: ”Emma var fjorton vårar”, där delen, vår, 

står för helheten, år.21 Samtidigt anser antika retoriker, så som Quintilianus, Vossius och Vico, 

att synekdoke är en egen trop som tillhör de fyra så kallade mästartroperna: metafor, metonymi, 

synekdoke och ironi.22 Denna uppsats kommer dock utgå från antagandet att synekdoke är en 

del av metonymin. 

 I den prototypiska metonymin är det den kontextuella närheten mellan orden som 

är grunden för namnbytet är skjutet i bakgrunden och informationsfokus ligger istället någon 

annanstans. Detta innebär att den kommunikativa avsikten inte grundar sig i att uppmärksamma 

mottagaren på den kontextuella närhet orden emellan, utan är något annat.23 På grund av att det 

metonymiska namnbytet hamnar i skymundan kan föreställningar förmedlas som tas emot som 

självklara.24 

 

1.3.2 Vad är en metafor?  

Metafor kommer från grekiskans metafora och betyder bortförande eller överförande till ett 

annat ställe.25 Metaforens innebörd är omtvistad och det finns idag en mängd olika sätt att se 

på en metafor. Aristoteles definierade en metafor som följande:  

 

ett ord som betecknar att en sak förs över till en annan sak, antingen så att ordet förs över så att ett 

allmännare begrepp används istället för ett mer speciellt, eller ett mer speciellt används för ett 

allmännare, eller ett speciellt för ett speciellt, eller så att det förs över genom analogi.26  

 

Enligt denna syn på metaforen sker det alltså en överföring av betydelsen från en sak till en 

annan, så att den andra saken förstås i relation till den första. Det två sakerna tillhör ofta olika 

                                                      
 
 
20 Sigrell 2014, s. 128. 
21 Sigrell 2014, s. 129. 
22 Gerhardus Johannes Vossius, Elementa rhetorica eller retorikens grunder, övers. Stina Hansson (Meddelande 

5), Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 1990, s. 22; Giambattista Vico, On the 

Study Methods of Our Time, Ithaca: Cornell U.P. 1990, s. 409.  
23 Sigrell 2014, s. 130. 
24 Sigrell 2014, s. 131.  
25 Anders Eriksson, ”Metaforens makt: Politisk retorik och utanförskap”, Retorisk kritik: teori och metod i 

retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 103. 
26 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, Göteborg: Anamma 1994, kapitel 21–22. 
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domäner, men måste generellt tillhöra någon slags gemensam överordnad kategori. 

Överförandet motiveras genom en jämförelse mellan de olika objekten som är grundad i mer 

eller mindre medvetna kognitiva överläggningar. Metaforen jämför ofta något okänt eller 

mindre känt med något mer välkänt. Metaforen skänker på så sätt en ökad förståelse inom det 

annars, för individen, okända området och fungerar på så sätt förklarande.27  

 Metaforen har länge ansetts ha sin utgångspunkt i språket, och har genom 

historiens gång kommit att ses som en språklig formuleringskonst eller som stilistiska 

utsmyckningar. Synen på metaforen har dock kommit att förändras under de senaste hundra 

åren vilket har inneburit att den traditionella synen på metaforen har ifrågasatts och förändrats. 

Från att enbart ha ansetts som ett utsmyckande bildspråk har man erkänt att metaforen även har 

viss betydelse och makt över tanken.28 

 

1.3.3 Lakoff och Johnsson  

1980 ger George Lakoff och Mark Johnson ut boken Metaphors We Live By, där de presenterar 

sin teori om metaforer som ett meningsskapande system. I boken argumenterar de för att dessa 

metaforer ligger till grund för hur vi tänker och agerar i olika sammanhang.  Lakoff och Johnson 

menar att metaforer fungerar som en övertygande process i vardagslivet. Metaforer är alltså inte 

enbart något som finns i språket och som endast fungerar som utsmyckande, utan något som 

finns med i människan sätt att tänka och agera. Lakoff och Johnson hävdar på så sätt att vårt 

meningsskapande system i grunden är metaforiskt.  

 Vårt meningsskapande system utgör en central del i vårt vardagliga liv. Det 

påverkar hur vi förstår och förhåller oss till omvärlden, men även hur vi förhåller oss till andra 

människor runt omkring oss. Konceptuella metaforer, eller begreppsbildande metaforer som 

det ibland kallas på svenska, styr på så sätt vår uppfattning av den värld vi lever i. Dessa 

meningsskapande system påverkar oss omedvetet varje dag och är något som vi, utan att vara 

medvetna om, handlar efter.29 Konceptuella metaforer strukturerar hur vi uppfattar, tänker och 

agerar i olika sammanhang.  

 Ett exempel på en konceptuell metafor är ARGUMENTATION ÄR KRIG. Denna 

metafor, menar Lakoff och Johnson, påverkar till viss del vårt sätt att förstå och agera när vi 

                                                      
 
 
27 Eriksson 2014, s. 104. 
28 Eriksson 2014, s. 106.  
29 Lakoff, George & Johnson, Mark, Metaphors We Live By, Chicago: Univ. of Chicago Press 1980, s. 3.  
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argumenterar. Argumentation förstås utifrån termer som är kopplade till krig: vi försvarar vår 

ståndpunkt, angriper motståndarens svaga punkter, vinner en argumentation eller förlorar den. 

När vi talar om argumentation utifrån krigstermer påverkar det vårt sätt att förstå 

argumentationen som just ett krig. Det är, för oss, fullt möjligt att vinna eller förlora en 

argumentation. Personen som vi argumenterar mot ses som en motståndare vars argument vi 

ska krossa. Hur vi argumenterar och strukturerar vår argumentation beror alltså till stor del på 

begreppsbilden kring krig.30  

 Eftersom dessa konceptuella metaforer finns naturligt i språket är vi ofta 

omedvetna om att de finns där, det är därför svårt att bli medveten om att de finns och hur de 

påverkar oss. Lakoff och Johnson menar dock att det går att synliggöra det omedvetna 

meningsskapandet genom att förstå det i termerna av något annat. Genom att använda exemplet 

ARGUMENTATION ÄR DANS argumenterar Lakoff och Johnson för en hypotetisk kultur där man 

ser argumentation utifrån begreppet dans. De som deltar i argumentationen ses som artister och 

målet med argumentationen är att föra sig på ett så balanserat och estetiskt tilltalande sätt som 

möjligt. Någon från västvärlden där argumentation förstås utifrån begreppet krig skulle 

troligtvis inte anse att det som utspelade sig var en argumentation, utan något helt annat. Detta 

på grund av att personen kommer från en kultur där argumentation förstås i termer av krig. 

Argumentation är på inga sätt en underkategori av krig och tillhör inte heller samma fält, men 

argumentation är delvis uppbyggd, förstådd, utförd och talad om i krigstermer.31  

 

1.4 Tidigare forskning  

Den forskning som finns kring området veganism och köttätande har många beröringspunkter. 

Medias rapportering av veganer och huruvida veganism porträtteras övervägande positivt eller 

negativt har undersökts vid ett flertal tillfällen såväl som vad det är som gör att en individ väljer 

en vegansk livsstil. Jeanette Thelander tar exempelvis upp detta i sin D-uppsats Kannibaler och 

veganer: avstånd och gränsdragningar i köttets värld. Hon undersöker, med en etnologisk 

infallsvinkel, bland annat den ambivalens västvärlden har kring djur och köttätande, men även 

                                                      
 
 
30 Lakoff och Johnson 1980, s. 4.  
31 Lakoff och Johnson 1980, s. 5.  
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vad det är som gör att vissa individer väljer att äta kött och andra väljer att avstå från detta 

helt.32  

 Thelander menar att det finns en ambivalens kring köttätandet som påverkar 

individer. Denna ambivalens hanteras genom gränsdragning och avståndstagande.33 Detta 

avståndstagandet verkar på olika plan. Det handlar delvis om ett fysiskt avståndstagande där 

det faktum att allt fler människor söker sig från landet in till staden gör att ett fysiskt anstånd 

till djuren och lantbruket skapas. En avsaknad av en personlig relation till djuren innebär alltså 

att köttet lättare kan ses som ett anonymt någonting istället för resterna av någon. Utan en 

personlig relation till produktionsdjuren, menar Thelander, skapas ett mentalt avstånd. Detta 

avstånd gör det lättare för individen att göra skillnad på produktionsdjur och sällskapsdjur.34 

Det mentala avståndet upprätthålls bland annat genom språket. De ord och uttryck som används 

i samtal om kött har betydelse för de associationer som skapas. Thelander lyfter eufemismer, 

alltså försökande omskrivningar, som en strategi som används för att dölja djurets lidande samt 

det faktum att köttet varit en levande varelse när man talar om kött.35 

 Vidare finns det mycket forskning som behandlar köttnormen och vilken 

påverkan denna norm har på livsstilsvalet vegan. Melanie Joy, professor i sociologi och 

psykologi vid University of Massachusetts, myntade begreppet karnism som beskriver den 

ideologi och det trossystem som ligger bakom varför köttkonsumtionen fungerar som norm i 

samhället. Joy menar, precis som Thelander, att språket spelar en viktig roll för att köttet kan 

ses som norm. I språket upprätthålls, enligt karnismen, en slags maktordning mellan människan 

och djuren. Genom att tillskriva djuren de användningsområden de har för människa, 

exempelvis köttdjur, värphöns, mjölkko, kan utnyttjandet av djuren neutraliseras och 

rättfärdigas. När man med språket framställer detta som något självklart och odiskutabelt kan 

köttkonsumtionen som norm på så sätt upprätthållas.36  

 Alexis Priestley, Sarah K. Lingo, och Peter Royal undersöker i artikeln “The 

Worst Offense Here Is the Misrepresentation”: Thug Kitchen and Contemporary Vegan 

Discourse den populära veganska bloggen Thug Kitchens språkbruk som varit en bidragande 

                                                      
 
 
32 Thelander Jeanette, Kannibaler och veganer: avstånd och gränsdragningar i köttets värld, D-uppsats framlagd 

vid avdelningen för etnologi, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan på Gotland 2011.  
33 Thelander 2011, s. 39. 
34 Thelander 2011, s. 45.  
35 Thelander 2011, s. 48.  
36 Joy, Melanie, Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor en introduktion till karnismen: 

trossystemet som gör att vi kan äta vissa djur men inte andra, Johanneshov: MTM 2014. 
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faktor till bloggens popularitet. Thug Kitchen använder sig av en afro-amerikansk engelska 

(African-American Vernacular English förkortat AAVE) i syfte att väcka humor. Denna 

engelska används i kombination med ett aggressivt och stötande språkbruk. Skaparna av den 

populära bloggen avslöjades vara ett ungt, vitt par och tillhör på så sätt inte den afro-

amerikanska kulturen. Författarna konstaterar i artikeln att Thug Kitchens framgång blir på 

bekostnad av den afro-amerikanska kulturen. Bloggens språkbruk blir rasistiskt eftersom den 

upprätthåller visa stereotypa och rasistiska föreställningar. Thug Kitchens språk blir på så sätt 

förtryckande mot vissa grupper i det amerikanska samhället. Den veganska bloggens stil har 

vunnit popularitet hos icke-veganer, men genom att upprätthålla en förtryckande diskurs i 

språket.37 

 Paul Rozin, Julia M. Hormes, Myles S. Faith, och Brian Wansink undersöker i 

artikeln Is Meat Male? A Quantitative Multimethod Framework to Establish Metaphoric 

Relationships om kött fungerar som en metafor för manlighet genom att bland annat undersöka 

vilka ord som associeras till manlighet respektive kvinnlighet. Kött associeras med jakt, styrka 

och makt föreställningar som är historiskt och kulturellt förknippat med manlighet. Författarna 

menar bland annat att kopplingen mellan kött och manlighet upprätthålls genom metaforer i 

språket och påverkar människans sätt att tänka kring kött som kopplat till manlighet. 38 

 Den forskning som idag finns om veganism och individer som äter kött är 

mångfacetterad och det finns många intressanta infallsvinklar. Jag anser dock att en viktig 

aspekt bör utforskas mer och det är den retoriska aspekten av vegan- respektive köttdebatten. 

En debatt som på senare tid har fått ta allt större plats i samhällsdebatten och som skapar så 

starka reaktioner är av intresse att granska ur ett retoriskt perspektiv. Min uppsats är därav 

relevant för förståelse kring veganer och köttätares sätt att utrycka sig.  

 Min forskning fokuserar dock inte enbart på veganers sätt att uttrycka sig kring 

kött, utan även – och kanske framförallt – på köttätares sätt att tala och tänka om kött vilket gör 

min forskning unik. Genom att synliggöra underliggande diskurser som ligger till grund för hur 

vi i samhället talar, tänker och ser på kött kan vi ta reda på hur veganers terminologi kring kött 

                                                      
 
 
37 Alexis Priestley, Sarah K. Lingo, Peter Royal, “The Worst Offense Here Is the Misrepresentation”: Thug 

Kitchen and Contemporary Vegan Discourse”, Critical Perspectives on Veganism, Jodey Castricano & Rasmus 

R. Simonsen, (red.) 2016, s. 349–366. 
38 Paul Rozin, Julia M. Hormes, Myles S. Faith, och Brian Wansink, ”Is Meat Male? A Quantitative 

Multimethod Framework to Establish Metaphoric Relationships”, Journal of Consumer Research, Vol. 39, No. 

3, oktober 2012, s. 629–643. 
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skiljer sig åt från köttätarnas. På så sätt kan vi få en förståelse för varför de heta känslorna 

uppstår, att konflikten kanske snarare ligger i en brist på förståelse över de olika sidornas sätt 

att tala om kött.  

 

1.5 Material  

Materialet denna uppsats kommer utgå ifrån är artiklar som publicerats i svenska tidningar samt 

en enkätstudie. För att få en bred uppfattning kring hur köttätare och veganer talar om kött är 

nyhetsartiklarna hämtade från olika svenska tidningar under perioden 2015 – 2017. Majoriteten 

av artiklarna kommer från några av Sveriges största nyhetsproducenter Svenska Dagbladet, SVT 

nyheter, Sveriges Radio, Sydsvenskan och Expressen.  

 Jag har använt mig av artikelsökdatabasen Mediearkivet Retriever Research där 

artiklar från svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter och fackpress från år 1981 och framåt går 

att finna. Jag har valt att utgå från denna sökdatabas eftersom det finns en bred variation av 

såväl artiklar som tidningar, och att samtliga artiklar presenteras i fulltext. Det är en tacksam 

databas att söka ospecificerade artiklar i. Det utökade sökfältet gör det lätt, genom att skriva 

ord där något av ordet eller exakta frasen finns med i artikeln, att hitta relevanta artiklar för det 

valda ämnet. På så sätt gick det att finna ett relevant, men även brett artikelutbud för min analys.  

 För att finna artiklar som jag ansåg relevanta för det valda forskningsområdet 

använde jag mig av sökord som ”kött”, ”köttätare”, ”vegan”, m.m. Sökningen resulterade i ett 

tusental träffar och jag blev därför tvungen att begränsa materialet. Detta gjordes genom att 

enbart välja svenska artiklar och begränsa mitt tidsspann till att endast beröra artiklar 

publicerade mellan åren 2015 – 2017. Ytterligare begränsningar genom att sålla bort samtliga 

lokaltidningar gjordes, detta för att begränsa materialet ytterligare, men även för att 

lokaltidningarna ofta bara riktar sig till en begränsad publik i lokalområdet. Artiklar som enbart 

nämnde sökordet i förbigående valdes även bort, såväl som tidningar som fokuserade på olika 

typer av matlagning eller över huvud taget inte berörde mitt undersökningsområde. Jag valde 

att använda mig av de större nyhetsproducenterna eftersom de riktar sig till en bredare publik 

och på så sätt kan spegla en mer allmän bild av köttätares respektive veganers syn på kött.  

 Den enkätstudie som kommer användas består av sju frågor som alla berör 

veganism och köttätarkulturen. Jag använde mig av det sociala nätverket Facebook för att få ut 

enkäten till så många som möjligt och för att få bra variation på svaren. Frågorna jag ställde var 

följande: Varför valde du att bli vegan? (om du är vegan) Om du inte äter kött, varför avstår du 

från kött? Varför valde du att äta kött? (om du äter kött) Om du inte är vegan, varför avstår du 
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från en vegansk livsstil? Vad är det första du tänker på när någon säger vegan? Vad är det första 

du tänker på när någon säger att hen äter kött? Hur definierar du kött?39  

 Sammanlagt svarade ca 900 personer. 400 av dessa svar var irrelevanta för min 

undersökning, det kunde exempelvis vara svar från vegetarianer eller pescetarianer, och 

sållades därför bort. 500 svar kvarstod som jag därför valde att basera min undersökning på. 

Det var en jämn fördelning mellan köttätare och veganer.   

 

1.5.1 Avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa detta arbete till att endast beröra veganer och de som äter kött (hädan 

efter refererat till som ”köttätare”). Detta för att lättare kunna urskilja skillnaden i de båda 

sidornas sätt att tala om kött. Jag har valt att endast fokusera på de som anslutit sig till en 

vegansk livsstil, och på så sätt utesluta alla andra livsstilar där man delvis utesluter kött ur sin 

diet. Därför kommer denna uppsats inte belysa hur exempelvis vegetarianer, flexetarianer, det 

vill säga någon som sporadiskt utesluter kött, eller pescetarianer, någon som utesluter kött men 

äter fisk och skaldjur, talar om kött. 40 Jag har valt att göra följande avgränsning eftersom 

veganen helt väljer att avstå från alla produkter som kommer från djurriket. Veganen blir på så 

sätt kompromisslös i sitt förhållningssätt till kött och animaliska produkter och fungerar som 

en bra kontrast till någon som väljer att äta allt som kommer från djurriket – alltså en köttätare.  

2. Analys 

2.1 Köttätare 

2.1.1 Kött är värdefullt 

I de artiklar jag undersökt gick det att finna en koppling mellan kött och kvalité. I en 

debattartikel från Expressen går det att läsa om hur köttet är kopplat till höga naturvärden och 

beskrivs som en exklusiv kvalitetsprodukt. Läsaren uppmanas att unna sig bra kött, kött som i 

sin tur gynnar ett flertal miljövärden. Genom att använda sig av ord som höga naturvärden, 

                                                      
 
 
39 Enkätundersökning, Google docs, publicerad på Facebook 28/4 2017, Uppsala, 

https://docs.google.com/forms/d/1UNeRdw2JQ8JCJ36mlo7-tDqE-dLAbfBrMJYnLgDQcBA/edit#responses 
(2017-06-22).  
40Ät Mer Vegetariskt, ”Stockholmsvegetarian, fegvego, flexetarian eller vegan”, 

http://www.atmervegetariskt.se/stockholmsvegetarian-flexetarian-eller-vegan/#more-3833 (2017-06-14). 

https://docs.google.com/forms/d/1UNeRdw2JQ8JCJ36mlo7-tDqE-dLAbfBrMJYnLgDQcBA/edit#responses
http://www.atmervegetariskt.se/stockholmsvegetarian-flexetarian-eller-vegan/#more-3833


 
 
 

13 

exklusiv, kvalitetsprodukt kopplas kött ihop med ord som alla associeras till föreställningen om 

kött som något viktigt och värdefullt.41  

 Denna syn på kött går även att finna i hur organisationen WWF beskriver kött. På 

deras hemsida går det att läsa följande: ”Kött bidrar med viktiga (min kursiv) näringsämnen i 

den svenska kosten och är en nyckelfaktor (min kursiv) för vårt öppna landskap. […]  Ett av de 

viktigaste valen du kan göra för vår planet, är att äta mindre men bättre (min kursiv) kött.”42 

Kött beskrivs som en nyckelfaktor, innehålla viktiga näringsämnen och som bättre kött. Trots 

att WWF uppmärksammar de negativa aspekterna kring kött så används fortfarande ett 

övervägande positivt förhållningssätt som framställer kött som värdefullt. Kött anses i grunden 

som något bra, en kvalitetsprodukt.  

 Detta gick även att spåra i den enkätundersökning som gjorts i samband med 

denna uppsats. Kött beskrevs i termer som associerades till kött som något oumbärligt och 

värdefullt. Även här framställdes kött som något av kvalité.  Kött beskrevs bland annat som 

livsnödvändigt, inneha hög kvalité, viktigt, naturligt, nyttigt, nödvändigt, vara bra för individen 

och att människan behöver kött. Kött ställdes ofta mot en vegansk kost som sågs som 

ohälsosam, näringsfattig och oaptitligt.  

 Det går alltså att urskilja en diskurs i köttätares sätt att prata om kött där kött 

kopplas ihop med värde och kvalité. Denna diskurs gör sig synlig när de talar om kött i olika 

sammanhang och kanske framförallt när denna diskurs ifrågasätts. Kött förstås som något 

positivt och exklusivt, något som har värde och som är livsnödvändigt för människan. Trots att 

allt fler studier talar för att en för hög köttkonsumtion kan öka risken för cancersjukdomar i 

olika delar av kroppen, fanns det snarare en rädsla att äta för lite kött.43   

 

2.1.2 Kött är en produkt   

Kött beskrivs som en produkt, en resurs, som kommer från djur i de flesta artiklar och texter 

som undersökts. I vissa fall nämns inte djuret som köttet kommer ifrån överhuvudtaget, utan är 

något som är underförstått i texten. Köttet får då stå för sig själv som en produkt. Ofta överförs 

                                                      
 
 
41 Linn Gordon och Olof Olsson, ”Det är alldeles för tyst om fördelarna med kött”, Expressen 17/2 2016, 

http://www.expressen.se/debatt/det-ar-alldeles-for-tyst-om-fordelarna-med-kott/ (2017-05-08).  
42 WWF, ”Köttguiden – WWFs konsumentguide för kloka matval”, http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-

fotavtryck/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide (2017-05-08).  
43Öhman Daniel, ”Tema 2016: Matens pris”, Sveriges Radio 8/2 2016, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3737&artikel=6359796 (2017-05-08).  

http://www.expressen.se/debatt/det-ar-alldeles-for-tyst-om-fordelarna-med-kott/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3737&artikel=6359796
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konceptet kring produkten på själva djuret som köttet kommit ifrån. Man talar om 

produktionsdjur och att dessa djur producerar kött. Detta resulterar i att de först och främst 

förstås som köttproducenter vars funktion är att ge människan kött och andra animaliska 

produkter. I en artikel från SVT är denna diskurs tydlig:  

 

Nötkött är absolut sämst och orsakar mest växthusgasutsläpp. Kor är väldigt ineffektiva (min kursiv) 

som matmaskiner (min kursiv) sett. Man skulle kunna säga att kött bara är en mycket liten biprodukt 

från kon (min kursiv) och metangasen som den släpper ut huvudprodukten (min kursiv), förklarar 

David Bryngelsson.44 

 

Kon producerar, likt en maskin, kött. Detta kött beskrivs senare som en biprodukt och ställs i 

förhållande till metangasen som förstås som huvudprodukten. I detta citat är det tydligt att 

produktionstänket har först över till själva djuret. Kon ersätts med metaforen matmaskin och 

förstås därför som en maskin som produkten kommer ifrån. Kon förstås dessutom som en 

ineffektiv matmaskin. Det är tydligt att man överfört sättet man pratar om produktion – 

effektivitet, maskiner, producenter, produkter, industri – på sättet man talar om kött. I 

ovanstående mening ersätts ordet ko med metaforen matmaskin. Kon förstås på så sätt som en 

maskin vars enda funktion är att producera mat. Detta ordbyte kan förklaras som en metonymi, 

där helheten får stå för delen. Ordet mat, som alltså är något som är ett resultat av själva 

köttproduktionen, betecknar ordet ko, som alltså är en del av köttproduktionen, vilket resulterar 

i att kon i sin tur förstås utifrån detta begrepp.  

 När man benämner kon som matmaskin avindividualiserar man djuret. Djuret 

likställs med maskinen vars enda syfte är att producera produkter – i det här fallet mat. Maskiner 

är något som används inom industrin för att effektivisera och förbättra produktionen. En maskin 

är ett verktyg, en mekanisk anordning, som utför ett arbete. I det här fallet förstås kon som ett 

verktyg, ett livlöst ting, vars uppgift är att producera mat. Kon får stå som själva producenten, 

matmaskinen, varifrån köttprodukten sedan kommer ifrån.  

 Även i en artikel från Expressen är denna konceptuella metafor tydlig: ” Grisarna 

fungerade då även som kompostkvarnar och jordförbättrare (min kursiv). I dag finns det grisar 

på färre än 1 000 gårdar, och de har sällan kvar andra funktioner än att bli skinka och bacon 

                                                      
 
 
44 Malin Syrstad, ”Chalmersforskarnas råd: bli vegan och rädda klimatet’”, SVT nyheter 5/12 2015, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/chalmersforskarnas-rad-bli-vegan-och-radda-klimatet (2017-05-09). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/chalmersforskarnas-rad-bli-vegan-och-radda-klimatet
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(min kursiv).”45 Grisarna beskrivs återigen som en slags maskin, där ”maskinens” funktion är 

viktig. I detta fall är grisens funktion att producera mat. Men istället för att, som tidigare citat, 

benämnas som matmaskin beskrivs de denna gång som kompostkvarnar och jordförbättrare. 

Grisens enda funktion förstås bestå i att bli skinka och bacon. På så sätt förstås grisen som själva 

produkten. Även här är del-helhet-relationen tydlig. Orden kompostkvarn och jordförbättrare 

kan förstås som ett resultat av att grisens äter mat som sedan förvandlas till spillning som 

resulterar i förbättrad jord. Dessa delar, spillning och matsmältning, får beteckna helheten 

grisen.  

 I en artikel från Södermanlands Nyheter som belyser årets gastronomiska samtal 

är detta extra tydligt: ”Han visar ett diagram över hur det till en början var ett svalt intresse för 

MSC-märkt fisk, alltså fiskad på ett hållbart sätt. Men när stora matkedjor, som Walmart, 

satsade på de produkterna (min kursiv) ökade försäljningen enormt och fler hängde på.”46 I 

föregående citat ser man djuret som en produkt. I citatets andra mening byter journalisten ut 

ordet fisk med ordet produkt. Det går alltså att finna tropen metonymi även i detta citat. Delen 

produkt får stå för helheten fisk. På så sätt likställer journalisten fisk med en, i detta fallet 

särskild, produkt som företaget valde att satsa på, vilket bidrar till att fisk först och främst 

förstås som en produkt. Ordet satsa används vanligtvis i affärsmässiga sammanhang och 

kopplas ihop med att investera i något. Att författaren väljer att använda sig av just ordet satsa 

förstärker föreställningen om fisk som en produkt.  

 Detta sätt att tala om kött var även genomgående i de enkätsvar jag fått från 

köttätare. Där beskrev köttätarna kött som något närproducerat, en produkt som kommer 

(naturligt) från djur, livsmedel som kommer från djur, animaliskprodukt, livsmedel 

producerade av animaliska produkter, en produkt vi måste ha för att få i oss viktiga ämnen, 

köttråvaror, gräsbetande kött. Ofta användes även den klassificering av kött som görs i butik, 

det vill säga nöt, fågel, gris, vilt m.m., för att förklara vad kött var för något.  

 

                                                      
 
 
45 Linn Gordon och Olof Olsson, ”Det är alldeles för tyst om fördelarna med kött”, Expressen 17/2 2016, 

http://www.expressen.se/debatt/det-ar-alldeles-for-tyst-om-fordelarna-med-kott/ (2017-05-08). 
46 Annika Hedberg, ”Framtidens mat måste göras smartare”, Södermanlands nyheter 29/3 2017,  

http://www.sn.se/nykoping/framtidens-mat-maste-goras-smartare/ (2017-05-09).  

http://www.expressen.se/debatt/det-ar-alldeles-for-tyst-om-fordelarna-med-kott/
http://www.sn.se/nykoping/framtidens-mat-maste-goras-smartare/
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2.1.3 Djur är kött  

Som tidigare nämnts talar och tänker köttätare kring kött som en produkt. Detta överförs i sin 

tur till djuret vilket leder till att djuret även betraktas som en produkt, en köttproducent. Detta 

är tydligt i hur köttätarna talar om produktionsdjur som först och främst kött. Genom att ersätta 

ordet djur med ordet kött ersätts helheten med delen. Delen kött får beteckna helheten djuret, 

vilket kan förklaras som en synekdoke. När dock ordet produkt eller mat får beteckna ordet djur 

är det frågan om ett metonymiskt namnbyte, där man väljer att byta ut ordet djur mot resultatet 

av själva slaktprocessen exempelvis produkt eller mat.  Tropen metonymi är tydlig i köttätarnas 

sätt att tala om kött. I och med att köttätare talar om djuret som en produkt resulterar detta i att 

djuret först och främst betraktas som en produkt. Namnbytet hamnar i skymundan vilket 

resulterar i att föreställningen om djuret som exempelvis mat kan tas emot som självklar. På så 

sätt ifrågasätts inte det som förmedlas och föreställningen kan fortsätta vara allmängiltig.  

 Att djur kopplas ihop med funktionen att ge produkter och mat går bland annat att 

urskilja i hur köttätarna i den enkät som gjorts valde att uttryckt sig kring kött. Kött beskrevs 

komma från djur, djur som i sin tur ger människan kött eller att kött kom från djurriket. Vissa 

svarade att djur helt enkelt var mat. Här går det att finna en idé om en slags frivillig aspekt av 

köttproduktionen där djuret frivilligt lämnar ifrån sig sitt kött. Djuret ger människan kött, 

människan får kött från djuret eller kött kommer från djurriket.  

 Att djur beskrivs ge kött kan även kopplas till föreställningen om att djuret finns 

till för människans skull. Djuret tolkas på så sätt som en resurs som är människans att bruka 

och något som måste tas till vara på och en resurs som inte tas tillvara på riskerar att gå förlorad. 

Ofta kan denna förställning ta sig uttryck i att djur istället beskrivs i termer som kopplas ihop 

med köttindustrin och produktionen.   

 

2.2  Veganer   

2.2.1 Kött är individer  

Den tydligaste skillnaden mot hur köttätare beskriver och förstår kött som går att finna i 

veganers sätt att tala om kött var individualiserandet av köttet. Veganer gjorde köttet till en – 

ej längre levande – individ. Genom att belysa att kött hade varit del av någon, en tänkande och 

kännande individ uppfattades inte längre köttet som ett anonymt något. Det sätt samhället talar 

om individer, och om människor, överförs till hur veganer talar om och förstår kött. Det går 

därför att urskilja ett antropomorfistiskt språkbruk i veganers sätt att tala om kött. 

Analysmaterialet visar att veganer för över mänskliga egenskaper på köttet. Veganers kött-



 
 
 

17 

terminologi har sin utgångspunkt i att kött förstås som en individ – precis som människan. Det 

sker ett överförande av de föreställningar och tankar som finns kring en individ i samhället till 

veganers föreställning kring kött. Kött betraktas alltså först och främst som en individ. Även 

andra aspekter som hör till individ begreppet överförs till hur veganer talar om kött. 

 Detta sätt att tala om kött var vanligt förekommande i den enkätundersökning som 

gjorts. När veganerna besvarade frågan om varför de valt att avstå kött uttryckte de sig som 

följande: ”Djur inte är till för att utnyttjas (min kursiv) enbart för vår egoistiska girighets skull. 

Djur är egna individer med känslor och önskar att få leva (min kursiv)”, ” Jag vill inte äta 

någons döda kropp (min kursiv) och jag tycker det är fruktansvärt att vi har fabriker som 

producerar livsmedel genom att hålla individer fångna och avrätta dem (min kursiv)”, ”Jag 

anser det perverst att äta andras kroppsdelar (min kursiv)”, ” Vill inte äta en annan individ (min 

kursiv)” Ordet kött ersätts med någons döda kropp, andras kroppsdelar och en annan individ. 

Genom att tala om kroppsdelar och döda kroppar associeras kött till den mänskliga kroppen, 

vilket stärker förståelsen kring kött som en individ ytterligare. Även andra termer som 

förekommer inom individ-diskursen som exempelvis önskar att få leva och att hålla individer 

fångna tillämpas. Det sker alltså en överföring av hur samhället vanligtvis talar om människor 

och individer på veganer sätt att tala om kött. Köttet går från att av köttätarna förstås som en 

produkt, ett något, till att av veganerna först och främst förstås som en individ, som någon. 

 Även i media syns detta tydligt. I en debattartikel från Sydsvenskan beskrivs 

köttproduktionen som följande: ”Hur kan vi sätta oss till doms över andra levande varelser? 

(min kursiv) […] Grisar är levande kännande varelser (min kursiv). Med stor empati (min 

kursiv). Klokare än hundar (min kursiv). Vänligt sinnade (min kursiv). Till vilken nytta? Att 

trängas i djurfabriken under stor ångest, tills de körs till avrättningsplatsen (min kursiv).”47 

Också här lyfts de levande djuren fram som individer, med tankar och känslor. Skribenten 

använder sig av adjektiv som vanligtvis används för att beskriva en mänsklig individ. Genom 

att beskriva grisar med ord som empati, klokare, vänligt sinnade och ångest associeras de med 

egenskaper som tillskrivs en individ och förstås därför även som en sådan. Denna föreställning 

förstärks ytterligare när djuret även beskrivs som en levande kännande varelse. Vidare väljer 

författaren att byta ut ordet för slakthus mot avrättningsplats vilket förmänskligar djuret.  

                                                      
 
 
47 Rigmor Tjerngren, ”Jag kallar inte djur för kött och rangordnar oss inte”, Sydsvenskan 1/9 2016, 

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-01/jag-kallar-inte-djur-for-kott-och-rangordnar-oss-inte (2017-05-11).  

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-01/jag-kallar-inte-djur-for-kott-och-rangordnar-oss-inte
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 Ett annat exempel är följande citat taget ur en krönika från Expressens där 

skribenten använder sig av just andra varelser för att ersätta ordet djur: ”hur kan vi anse oss ha 

rätten att bestämma över andra varelsers (min kursiv) rätt att leva? […] Jag kunde inte sluta 

tänka: varför är det ingen som ifrågasätter mig när jag sitter här med likdelar (min kursiv) på 

tallriken?”48 Författaren går ett steg längre och benämner här istället kött som likdelar. Här 

beskrivs köttet snarare komma från en död individ än ett dött djur.  

 Benämningen likdelar förekommer i ett flertal andra artiklar, där journalister bytt 

ut ordet kött mot likdel. Ofta används ordet i kombination med termer som på något sätt 

associeras till köttet som en kännande individ. Genom att göra djuret, och på så sätt även köttet, 

till en individ likställer veganen djuret med människan och för över de diskurser som gäller för 

människan på köttet.  

 

2.2.2 Kött är mord  

Veganer ersätter ordet kött med ord som associeras till kött som en individ, som bygger på 

föreställningen där djur, likt människan, förstås som individer. Kött definieras vanligtvis som 

muskeldel från slaktade djur. Eftersom veganer talar om djur som individer förstås kött, utifrån 

detta synsätt, som muskeldel från slaktade individer. I ett samhälle kallas den handling där en 

individ med uppsåt dödar en annan individ för mord.49 Denna diskurs går att hitta i veganens 

sätt att tala om kött, där kött likställs just med mord och att beröva en annan individ livet. 

 Veganer för, genom ett antropomorfistiskt språkbruk, över de diskurser som finns 

kring ordet individ, där exempelvis en individ som medvetet dödar en annan individ kallas 

mördare, till det sättet man talar om kött. Att mörda en annan individ anses vidare vara 

omoraliskt och fel, vilket även i detta fall förs över till veganers sätt att tala och tänka kring 

köttkonsumtion som etiskt fel.  

 Eftersom kött, enligt veganen, definieras som en mördad individ lägger veganen 

stor vikt vid själva dödandet. Detta var även tydligt i enkätundersökningen där kött definierades 

som: ”någon som varit levande innan det dog för vår skull (min kursiv)”, ”produkter från 

dödade djur (min kursiv)”, ”likdelar/muskler från dödade varelser, allt som utvinns från någon 

                                                      
 
 
48 Julia Mjörnstedt Karlsten, ”Slut på argument till varför jag äter kött”, Expressen 24/1 2016, 

http://www.expressen.se/gt/kronikorer/julia-mjornstedt-karlsten/slut-pa-argument-till-varfor-jag-ater-kott/ 

(2017-05-11). 
49 ”Mord”, Nationalencyklopedin, online ed., 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mord (2017-05-08). 

http://www.expressen.se/gt/kronikorer/julia-mjornstedt-karlsten/slut-pa-argument-till-varfor-jag-ater-kott/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mord
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som har blivit dödad (min kursiv)”. Ett flertal valde även att belysa det faktum att köttet varit 

en levande varelse eller individ som mördats. Det var även vanligt att en del svarade att 

individen enbart bragts om livet för vår, det vill säga människans, skull.  

 Den allra vanligaste definitionen av kött som veganer använde sig av i min 

enkätstudie var likdelar, kroppsdel av dödad varelse eller en mördad individ. Det här är alla 

ord som på något sätt associeras till mord-diskursen och är vanligt förekommande i 

mordsammanhang. Man talade bland annat om kött som offer, oskyldiga varelser, lik och 

kadaver. Detta var även genomgående i de artiklar som analyserats. I följande citat, hämtat ur 

en artikel från Svenska Dagbladet, beskrivs kött just som ett offer och köttkonsumenten förstås 

som bödel:  

 

De plastförpackade styckningsdetaljerna är inte slaktade bara litet grand. De är en gång levande, nu 

stendöda djur. Inte ens ett gårdsslaktat, närproducerat, gräsuppfött, hängmörat köttstycke är något 

annat än… en likdel (min kursiv). Men när samhället gömt undan både offer och bödel (min kursiv) 

förvandlas köttet till ett objekt bland många andra.50  

 

Här är det tydligt att samma terminologi som används inom exempelvis mordutredning 

förekommer i veganer sätt att tala om kött.  

 Vidare svarade många i enkätundersökningen att de själva inte ville vara med och 

delta i mord på en andra individer:  ”vill inte mörda andra levande individer och sedan äta upp 

deras likdelar (min kursiv)”, ”Vill inte vara en mördare (min kursiv)”, ”jag vill inte bidra till 

mord på oskyldiga varelser (min kursiv)”. Genom att formulera sig på följande sätt betonar 

veganerna den roll den egna individen, genom att välja att avstå eller inte avstå från kött, spelar 

i dödandet av djuret. Här går även att finna ett implicit antagande att den som väljer att äta kött 

inte bara bidrar till själva mordet på individen utan även själv är en mördare. På så sätt går det 

att läsa ut att veganen indirekt beskyller köttätaren för att vara en mördare.  

 

2.2.3 Kött är tortyr  

Gällande vidare studier av veganers sätt att tala om kött gick det att finna ytterligare språkbruk 

som konnoterade till individ-diskursen.  Framställningen av kött kopplar veganer ofta ihop med 

djurs lidande vilket även är tydligt i deras språk. Veganer överför det sätt samhället talar om 

tortyr på deras sätt att tala om kött. Eftersom veganer använder sig av ett antropomorfistiskt 

                                                      
 
 
50 Margit Richert, ”Likdelar till middag eller köttfri måndag”, Svenska Dagbladet 3/10 2016, 

https://www.svd.se/likdelar-till-middag-eller-kottfri-mandag/om/kultur (2017-05-11). 

https://www.svd.se/likdelar-till-middag-eller-kottfri-mandag/om/kultur
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språkbruk talas kött om och förstås som en individ, där även andra aspekter av individ-

begreppet överförs. Att en individ medvetet föder upp, stänger in och håller en annan individ 

på en, i vissa fall, mycket liten yta för att sedan låta slakta individen skulle kallas för tortyr. 

Genom att använda ord som vanligtvis används när man talar om tortyr, får veganen kött, och 

framställningen av kött, att framstå som tortyr.  

 Detta var ett tydligt genomgående tema i de svar jag fått från veganer i den 

enkätundersökning som gjorts. De allra flesta använde sig av en terminologi som konnoterade 

till tortyr. Djur beskrevs få genomlida mycket stress, få utstå onödigt lidande, utnyttjas, plågas 

och torteras. Veganer kopplade ofta ihop köttproduktionen med brister inom djurindustrin som 

man menade i sin tur orsakade djur mycket lidande. Andra menade att hela systemet var fel och 

talade om köttindustrin som fångenskap och ett förtryck mot andra individer. I en artikel från 

SVT nyheter där djurrättsalliansen intervjuas är det antropomorfistiska språkbruket tydligt och 

de likställer just förtryck mot djur med förtryck mot människor:  ”På samma sätt som att vi inte 

kan förtrycka (min kursiv) andra människor kan vi inte förtrycka (min kursiv) andra djur.”51 I 

föregående citat går det att avläsa just det förtryck som veganer anser att kött är.  

 Detta är särskilt synlig i följande citat hämtat från enkätundersökningen: ”Jag blir 

arg och ledsen för att det är ett vidrigt, oförsvarbart val att döda djur endast pga egoism (min 

kursiv). Jag tycker synd om djuren som dessa människor plågar och dödar genom att stödja 

djurindustrin (min kursiv).” I detta citat går det att finna ett flertal ord som associerar 

köttindustrin med tortyr mot djuren. Människor beskrivs plåga och döda djur genom att stödja 

djurindustrin. Det beskrivs som vidrigt och oförsvarbart, ord som ofta används för att förklara 

och förskjuta tortyr. Köttindustrin förstås vidare som något omoraliskt och oetiskt: ”finns inget 

som rättfärdigar en individ att skada eller döda andra individer (min kursiv).” 

 För att förstärka den avsky som man kände inför denna, enligt veganerna, tortyr 

som djuren ansågs få genomlida användes ord som exempelvis makabert, barbariskt och 

fruktansvärt: ”Det är makabert att döda andra bara för att äta dem (min kursiv)”, ”Jag tycker 

att det är barbariskt och otroligt onödigt att äta kött när det finns mat utan lidande (min kursiv)” 

och ”Jag blev vegan eftersom att jag blev uppmärksammad om hur fruktansvärt djuren blir 

behandlade/plågade/utnyttjade (min kursiv).” 

                                                      
 
 
51 Hans-Åke Mossberg, ”Djurrättsalliansen vill uppmärksamma äggindustrin”, SVT nyheter 12/4 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/at-inte-agg (2017-05-11).  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/at-inte-agg
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 De veganer som intervjuas eller gör sig hörda i media talar om kött utifrån denna 

terminologi och likt de svar jag kunnat utläsa ur den enkätstudie som gjorts fokuserar man vid 

att kött orsakar plåga och stort lidande hos djuren: ”De lever inte sitt liv, som de själva vill, utan 

under bestialiska djurfabriken och stort lidande (min kursiv) […] att människan behöver kött, 

alltså djur som avrättats under plågsamma former? (min kursiv) […] Vi som plågar andra för 

att kunna frossa (min kursiv)”.52 

 

2.3 Nationalencyklopedins definition av kött   

Nationalencyklopedin (fortsättningsvis förkortat NE) är ett uppslagsverk som av de flesta anses 

vara en pålitlig källa med ett neutralt förhållningssätt. Eftersom kött är norm i samhället och 

NE förväntas spegla allmänhetens bild av vad kött är, blir detta analysobjekt på så sätt ett bra 

exempel för att undersöka vad textens termer och begrepp förmedlar för budskap kring kött. På 

NE går det att läsa följande definition av kött:  

 

Med kött avses vanligtvis muskler av nöt, gris, får, fågel och vilt. Kött är en ömtålig färskvara (min 

kursiv) med begränsad hållbarhetstid och består från näringssynpunkt av protein, fett och vatten 

samt vissa vitaminer och mineralämnen. Kött är rikt (min kursiv) på högvärdigt (min kursiv) protein; 

protein från växtriket har i regel inte samma höga kvalitet. (min kursiv) Rött kött, främst av nöt, får 

och vilt, är rikt på (min kursiv) järn och zink. Kolhydrathalten i kött är mycket låg och saknar 

näringsmässig betydelse; kostfiber förekommer inte.53 

 

Det som är allra tydligast i denna faktatext från NE är avsaknad av själva slaktprocessen, alltså 

djurets död. Denna process nämns först lite senare i artikeln och då enbart förbigående. 

Författaren av texten nämner inte någon gång att djuret måste dö för att köttet ska kunna 

avlägsnas, utan fokus ligger vid kött som produkt. Termer som används vid försäljning av kött 

i butik – det vill säga klassificering av köttet som exempelvis nöt, gris, får, fågel och vilt – 

förekommer även i texten. Detta hjälper till att upprätthålla avståndet mellan produktionsdjur 

och människa samt anonymisera köttet. Avståndstagandet är ett effektivt sätt att 

avindividualisera köttet på och detta görs bland annat genom att tala om köttet som en produkt.  

                                                      
 
 
52 Rigmor Tjerngren, ”Jag kallar inte djur för kött och rangordnar oss inte”, Sydsvenskan 1/9 2016, 

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-01/jag-kallar-inte-djur-for-kott-och-rangordnar-oss-inte (2017-05-11).  
53 ”Kött”, Nationalencyklopedin, online ed., 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kött (2017-05-10). 

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-01/jag-kallar-inte-djur-for-kott-och-rangordnar-oss-inte
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kött
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 Benämnandet av kött som färskvara bidrar även till föreställningen om kött som 

en produkt. En ”färskvara” är något konsumenten kan finna i butiken, och associeras vidare till 

livsmedel som används i matlagning. Köttet går alltså från att i textens inledning förstås som 

en muskel till att benämnas i termer som associeras till produkter och livsmedel.  

 Kött beskrivs som en ömtålig färskvara, med begränsad hållbarhetstid. Det 

beskrivs vara rikt på högvärdigt protein, järn och zink. Växtprotein beskrivs i motsatta termer 

som något som inte innehar samma höga kvalité. Denna mening gömmer i sin tur ett implicit 

antagande att kött ska förstås som något av hög kvalité. Genom att använda ord som ömtålig, 

begränsad, rikt, högvärdigt och hög kvalité framställer författaren kött som något viktigt och 

värdefullt som är att föredra framför exempelvis livsmedel från växtriket eftersom de inte 

innehåller protein med samma höga kvalité. Kött framstår som det enda livsmedlet som kan ge 

människan de ämnen hon behöver för att överleva och associeras på så sätt med en positiv 

känsla. Genom att tala om kött i termer som associerar till värdefulla kvaliteter förstås kött som 

något som i första hand är värdefullt. Kött blir på så sätt något som visar tecken på lyx och 

kvalité.  

 Trots att NE fungerar som ett neutralt uppslagsverk går det att synliggöra en 

övervägande positiv diskurs som är kopplad till både kött och köttkonsumtionen. Kött 

framställs i första hand som en produkt och skiljs från det faktum att det tidigare varit en 

muskeldel på ett slaktat djur. På så sätt kopplas djuraspekten av köttet bort och köttet står för 

sig själv som produkt. Denna produkt beskrivs sedan som något viktigt, vilket förmedlar en bild 

av kött som något exklusivt och för människan värdefullt.  

 

3. Diskussion  

Lakoff och Johnson menar att konceptuella metaforer finns inbäddat i språket och påverkar hur 

människan uppfattar och förhåller sig till den värld hon lever i och människorna runt omkring 

henne. Omedvetet påverkar dessa meningsskapande system oss varje dag och ligger till grund 

för hur vi tänker och agerar i olika sammanhang. Så gäller även de föreställningar som ligger 

till grund för köttätares och veganers sätt att tala om kött.54 

 I min studie har jag funnit två fundamentalt skilda sätt att tala om kött. Köttätarna 

talar främst kött som en produkt som kopplas ihop med värde. Detta påverkar deras sätt att 

                                                      
 
 
54 Lakoff och Johnson 1980, s. 3.  
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tänka och förhålla sig till kött. Eftersom kött beskrivs som en produkt skapas ett tankesystem 

kring detta där kött först och främst förstås utifrån detta begrepp. Kött förstås som en produkt, 

till viss del, skilt från djuret det tagits ifrån. Köttätarna talar om kött som köttprodukter, 

animaliska produkter och köttråvaror. Det är en självklarhet att se kött utifrån detta perspektiv. 

Detta synsätt ligger så djupt rotad i köttätarnas, och till viss del även hela samhällets, sätt att 

tänka kring kött att man inte är medveten om att den finns där. Eftersom köttätandet är normen 

i vårt svenska samhälle blir detta ett naturligt sätt att tala om och tänka kring köttet. Vilket även 

gjorde det svårt att lägga märke till och synliggöra denna diskurs. Lakoff och Johnson menar 

att man genom att förstå den omedvetna begreppsbilden i termer av något annat kan synliggöra 

den.55 Detta innebär att den begreppsliga förståelse som ligger till grunden för hur köttätarna, 

och även samhället, talar om kött kan synliggörs när veganen använder sig av en annan 

terminologi för att förklara kött.  

 Eftersom kött ses som en sak, ett ting, ett dött objekt, betraktas det även som 

något. Det ses inte längre som en del av ett tidigare levande, nu dött, djur, utan ses som en egen 

produkt. Köttet betraktas inte som något före detta levande, det är, i och med att det ses som en 

produkt, något eget som finns att köpa i affären. Det är en produkt som vilken annan produkt – 

ett klädesplagg, en kruka, en kalender. Så när veganen, som ser och talar om kött som en individ, 

påstår att en köttbit är en mördad individ krockar detta med produktkonceptet som köttätare ser 

kött utifrån. Det stämmer inte överens med den bilden av och det sätt att tänka kring kött som 

finns inbäddat i den relation köttätare har till kött. Veganen bryter mot det traditionella sättet 

att tala om kött, vilket skapar starka reaktioner hos köttätarna. Precis som Lakoff och Johnson 

påstår, förnekas denna syn av köttet. Det veganer pratar om som en likdel, en bit av en kropp, 

ett kadaver, en före detta levande varelse som mördats stämmer inte in på produktdiskursen 

och förnekas därför. Det veganerna talar om är inte kött, det är något helt annat.  

 Genom att beskriva kött i termer som associeras till diskursen kring en produkt 

skapas även ett avstånd mellan köttet och djuret som köttet kommer ifrån. Precis som Jeanette 

Thelander skriver i sin D-uppsats, uppstår ett avstånd mellan människan och djuret. Thelander 

talar om ett fysiskt såväl som ett mentalt avstånd som bland annat tar sig uttryck i språket, där 

exempelvis eufemismer skapar avstånd till det faktum att köttet varit en del av ett, numera dött, 

djur. Jag har kunnat bevisa att detta mentala avstånd verkat på ett ännu djupare plan. Eftersom 

                                                      
 
 
55 Lakoff och Johnson 1980, s. 4. 



 
 
 

24 

kött talas om och förstås utifrån ett synsätt där kött snarare förstås som en produkt än en del av 

ett djur, upprätthålls avståndet till djuret och gör att djuret anonymiseras. Denna anonymisering 

gör sig även tydlig i det sätt köttätare pratar om de djur som köttet kommer ifrån. Genom att 

benämna dessa djur som produktionsdjur, köttproducenter, köttdjur, matmaskiner, 

jordförbättrare och gräsbetande kött förstärker man avståndet till djuret och anonymiserar det 

ytterligare. Djuret blir en del av produktionen, blir ett något som producerar, fungerar och ger 

människan kött. Köttätare kan därför sägas tala om dessa djur ur ett synekdokiskt 

förhållningssätt. Delen köttet förs över på helheten djuret, vilket är tydligt i ovanstående 

exempel. Detta resulterar vidare i att djuret betraktas utifrån denna språkliga glidning och 

betraktas på så sätt endast utifrån detta begrepp. I och med att namnbytet, här exempelvis 

matmaskin istället för ko, hamnar i skymundan kan den föreställning som förmedlas tas emot 

som självklar. Föreställning att en ko i grund och botten är något som producerar mat blir 

allmängiltig. På så sätt upprätthålls en diskurs där djuren som slaktas och blir till kött, även 

innan själva slakteriprocessen förstås som dess del – köttet.   

 Det veganerna gör när de pratar om kött är att avlägsna detta avstånd. Istället för 

att anonymisera köttet förmänskligas det. Veganer använder sig på så sätt av ett 

antropomorfistiskt språkbruk och för över mänskliga egenskaper på köttet, och även på djuret. 

Genom att tala om kött som en individ för de över alla de aspekter som gäller för individen – 

och människan – på djuret. De likställer köttet från djuret med en dödad människas kött, som 

skulle kallas för en likdel, och applicerar den terminologi som finns kring en dödad individ på 

sättet att tala om kött. Att äta en annan människas kött är för de allra flesta något absurt, 

makabert och helt otänkbart. För en vegan är det precis lika otänkbart att äta kött. Eftersom 

köttätarna inte ser kött som en individ, kommer köttätaren att koppla detta till en mänsklig 

individ och inte till kött. Genom att definiera kött som exempelvis en likdel kommer köttätaren 

att tolka det som att veganen indirekt påstår att köttätaren lika gärna kunnat sitta och gnaga på 

en bit kött från en mänsklig individ, vilket troligtvis är ett påstående som skulle uppröra och 

väcka avsky. Veganen påstår trots allt, om än implicit och ibland även explicit, att köttätaren är 

kabal. Samma sak gäller när veganer talar om kött som mord. Veganer beskriver själva 

slaktprocessen, utifrån ett antropomorfistiskt synsätt, som just mord. Även det kan, av 

köttätaren, tolkas som att köttätaren blir beskylld för att vara en mördare – ett ut av de värsta 

sakerna en individ kan vara i ett samhälle.  

 Det antropomorfistiska synsätt från vilket en vegan talar om och förstår kött 

utifrån skiljer sig mycket från köttätarnas anonymiserande produkt-terminologi. Att förstå kött, 
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och även djuret från vilket köttet kommer ifrån, som först och främst en produkt är för veganen 

helt absurt, rent av omoraliskt. Detta synsätt stämmer inte överens med den världsbild veganen 

har kring kött. Det sätt ett djur, en individ, behandlas inom köttindustrin är, för en vegan, att 

likställa med just tortyr och mord. Detta eftersom samhället skulle kalla den process där en 

människa som skulle födas upp och behandlas på det sätt som ett produktionsdjur görs för att 

slutligen bli slaktas för sitt kött, för tortyr och mord.  

 En konflikt kommer därför uppstå redan innan någon av de båda parterna tagit till 

orda. Detta eftersom konflikten inte enbart ligger i det de båda parterna diskuterar kring, utan i 

deras sätt att tala om och tänka kring kött. De båda sidorna förstår kött utifrån olika synsätt som 

inte stämmer överens med den andres. De synsätt som de båda sidorna förstår kött utifrån skiljer 

sig så mycket ifrån varandra att de inte kan identifiera sig med den andres världsbild. Köttätarna 

kan inte förlika sig med veganernas världsbild och veganerna kan inte förlika sig med 

köttätarnas. Eftersom deras begreppsliga förståelse kring kött skiljer sig så fundamentalt åt 

kommer ingen utav parterna acceptera den andres synsätt kring kött, utan kommer snarare 

förneka och ifrågasätta den andres synsätt. När någons världsbild ifrågasätts som icke korrekt 

är det oundvikligt att starka och upprörda känslor uppstår. Köttätaren ser veganen som hatisk, 

rabiat och verklighetsfrånvänd och veganen köttätaren som en osympatisk, självisk mördare. 

Innan någon hunnit argumentera för den egna ståndpunkten har de båda parterna hamnat i 

osämja med varann och starka känslor har uppstått – kanske till och med utan att någon av 

parterna hunnit öppna munnen först.  

 

4. Sammanfattning   

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur veganer och köttätare talar om kött. 

Undersökningen har ämnat synliggöra hur köttätare talar om kött och på vilket sätt veganers 

sätt att tala om kött skiljer sig från köttätarnas genom att bland annat studera bildspråk.  

 Jag har i denna studie funnit olika diskurser som köttätarna, och till viss del även 

samhället, talar om kött utifrån. Kött beskrevs ofta i termer som associerade till kött som något 

värdefullt och viktigt. Vidare gick det att konstatera att köttätare talade om kött som en produkt. 

Det sätt man vanligtvis talar om en produkt överfördes till hur köttätare talade om kött. Kött 

definierades ofta som en produkt, en resurs och inte sällan ersattes ordet kött av ordet produkt. 

Ofta överfördes produkts-begreppet även på själva djuret som kom att ses som en 

köttproducent. Köttätare talade om produktionsdjur som producerar kött. Djurens enda 

funktion bestod i att ge människan köttprodukter.  
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 Slutligen gick det att finna tropen metonymi i köttätares sätt att tala om djur som 

kött. Djuret likställdes på så sätt med köttet. I och med att produktstänket överförts till djuret 

förstås djuret först och främst som kött. Detta är synligt i språket där djur benämns som 

kompostkvarnar, matmaskiner och i vissa fall även som mat.  

 Vid en analys av hur veganer talar om kött gick det att finna ett synsätt där kött 

talades om utifrån termer som konnoterade till en individ. På så sätt kunde det konstateras att 

veganer använde sig av ett antropomorfistiskt språkbruk när de talar om kött. Detta innebär att 

de diskurser som finns kring ordet individ, och människa, överförts till hur veganen talar om 

köttet. Veganer beskrev exempelvis att de inte ville äta andras kroppsdelar, en annan individs 

kropp och att kött är någons kropp. Kött sågs först och främst som en del av en individ som 

dödats för människans skull. Det gick därför att finna två synsätt som påverkade veganers 

språkbruk där kött beskrevs som mord och tortyr. Veganer ser köttindustrin som ett strukturellt 

dödande av individer. Eftersom det i samhället kallas mord när en individ medvetet väljer att 

döda en annan individ, överförs denna aspekt till veganernas sätt att tala om kött. Kött beskrivs 

som likdelar, mördade individer, offer och oskyldiga varelser. Vidare överför veganer ord som 

vanligtvis används för att tala om tortyr till deras sätt att tala om kött. Genom att använda ord 

som onödigt lidande, utnyttjas, plågas och torteras likställer veganer kött, och framställningen 

av kött, med tortyr.  

 Denna undersökning har visat att veganer och köttätare talar olika om kött. Detta 

resulterar i en brist på förståelse för de båda parternas syn på kött, vilket ofta resulterar i osämja.  
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