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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur vegetariska kampanjer, som exempelvis Köttfri 

måndag, framställs i svenska tidningar. Detta sker genom en diskursanalys av tidningsartiklar 

från både lokala och rikstäckande tidningar samt av artiklar som enbart finns publicerade på 

internet. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Foucaults tankar om diskursen och dess 

samband med makt och kunskap samt Laclau & Mouffes diskursteori. De tidningsartiklar som 

valts ut för analys har alla på något sätt kunnat relateras till vegetariska kampanjer. Under 

analysen har det insamlade materialet sorterats in under fem olika teman som de respektive 

artiklarna berör. Dessa teman är: politik, miljö, ekonomi, etik och hälsa. Resultaten visar att 

det, inom alla teman, har kunnat identifieras motstridiga diskurser som skiljer sig i sin 

framställning av vegetariska kampanjer och som använder sig av olika strategier i denna 

process. Ett av de mer intressanta resultaten visar på en tydlig skillnad i framställningen av 

vegetariska kampanjer mellan de två diskurser som identifierats inom det politiska temat. 

Vidare så anser vi att denna skillnad kan knytas till de politiska ideologierna liberalism 

respektive socialism och den motsättning avseende grundläggande värden som där föreligger. 

Något förvånande var frånvaron av artiklar under det etiska temat då de etiska implikationerna 

av köttätande förväntades spela en central roll i förespråkandet av vegetariska kampanjer. En 

slutsats som möjligtvis kan dras av detta är att vegetariska kampanjer bör betraktas som en del 

av miljörörelsen snarare än som en vegetarisk rörelse vilket namnet antyder. 

 

Nyckelord: diskursanalys, diskursteori, Foucault, Köttfri måndag, tidningar 

 

Abstract 

 

This essay aims to study how vegetarian campaigns, for instance Meatless Mondays, are 

presented in Swedish newspapers. This is done by a discourse analysis of newspaper articles, 

which include both regional and nationwide newspapers, as well as articles that are only 

available through the Internet. The essays theoretical background stems from Foucaults 

thoughts on the discourse and its relation to power and knowledge as well as Laclau & Mouffes 

discourse theory. All of the articles that have been selected for further analysis are in some way 

related to vegetarian campaigns. In the analysis of the gathered material, the articles have been 

sorted under five different themes, which in some way relate to the subject matter of the 



 

different articles. These themes are: political, environmental, economical, ethical and health. 

The results show that several contradicting discourses can be identified in all of the themes. 

These discourses differ in their presentation of vegetarian campaigns and utilize different 

strategies in doing so. One of the more interesting results showed that there is a clear difference 

in how the two discourses, that were identified in the politics theme, presents vegetarian 

campaigns. Furthermore we believe that this difference can been linked to the two ideologies 

liberalism and socialism and more specifically to the way in which they differ in their primary 

values. Somewhat surprising was the absence of articles in the ethical theme as we were 

expecting the ethical implications of meat eating to play a central role in the advocating of 

vegetarian campaigns. A conclusion that one might be able to draw from this is that vegetarian 

campaigns should be viewed as part of the environmental movement rather than as a vegetarian 

movement that the name suggests. 

 

Keywords: discourse analysis, discourse theory, Foucault, Meatless Monday, newspapers
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I Sverige har köttätandet stadigt ökat och nivån för en persons årliga köttkonsumtion mätt i 

totalkonsumtion ligger på 85 kg, över 25 kg mer än det gjorde år 1990. Detta är en ökning på 

drygt 40 procent. Samtidigt som denna ökning har skett så har även den svenska köttindustrin 

minskat och står nu för en allt mindre del av den totala köttkonsumtionen, där det främst är 

billigt importerat kött som ökningen består av. Möjliga orsaker till den ökade köttkonsumtionen 

är inträdandet i EU 1995 då konsumtionen av kött började stiga, detta i samband med sänkt 

matmoms, ökade inkomster samt influenser och dieter från andra länder. Den svenska 

konsumtionen ligger på nivån för medelkonsumtion inom EU, dock värt att notera är att denna 

konsumtion är mer än det dubbla av världssnittet som ligger på 42 kg per person och år. Viktigt 

att tillägga är också att det finns stora variationer länder emellan, där USA ligger på hela 121 

kg konsumerat kött per person och år medan Indien i snitt enbart konsumerar fyra kilo kött per 

person och år. Alla värden är mätta i totalkonsumtion som mäter slaktkroppsvikt, vilket 

underlättar jämförelser med andra länder. (Jordbruksverket 2013:2) 

 

Det går att utläsa en oroväckande trend mellan de ökade inkomsterna, influenserna från andra 

länder i och med globaliseringen samt den ökade köttkonsumtionen. Kina är idag ett land som 

går framåt ekonomiskt och där likheterna med västvärlden blir allt större. Om de förändringar 

som skett i Sverige gällande konsumtion av kött även skulle ske i Kina kan detta leda till 

allvarliga miljömässiga konsekvenser. Jorden är helt enkelt inte stor nog för att fler länder ska 

kunna ta efter den västerländska köttkonsumtionen (Stordalen 2011). Inte heller för hälsan är 

en ökad köttkonsumtion något positivt. Sir Liam Donaldson, Englands Chief Medical Officer, 

hävdar att 16 000 dödsfall per år kan förhindras om bara köttkonsumtionen minskar med en 

tredjedel, detta enbart i England (Beckford 2011). Därför behövs det en minskning i 

köttkonsumtion globalt, både för miljön och för hälsans skull. En kampanj som förespråkar just 

detta är Meatless Monday, eller Köttfri måndag på svenska. Kampanjen startade i samarbete 

med Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health under 2003 i USA med syftet att främja 

just hälsa och välbefinnande. Genth i Belgien blev år 2009 den första staden utanför USA att 

införa en köttfri dag, varpå Paul McCartney introducerade Storbritannien för rörelsen. Idag är 

hela 29 länder med i det internationella nätverk av kampanjer som förespråkar en köttfri 

veckodag (Meatless Monday Global, 2014). 
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Kampanjen Meatless Monday har även spridit sig till Sverige där det har mötts av blandande 

reaktioner. Detta har resulterat i en rad med artiklar som både hyllar initiativ och kampanjer 

som förespråkar vegetariska dagar och kritiserar dem. Demokratiska beslut som fattats på 

enskilda skolor om införandet av en vegetarisk dag i veckan har stött på motreaktioner utifrån, 

där ett uppmärksammat exempel är när Moderaternas Ungdomsförbund delade ut gratis 

hamburgare utanför en skola i Gävle med motiveringen att de värnar om valfriheten (Flores 

2013). Även andra kampanjer som förespråkar vegetariska alternativ, till den annars 

dominerande köttkosten, har mötts av starka reaktioner. Ett av de mest uppmärksammade fallen 

där en sådan kampanj stött på motreaktioner är när musikfestivalen Way Out West 2012 beslöt 

sig för att enbart servera vegetarisk kost inne på själva festivalområdet och tidningen GT, i en 

motaktion, beslöt sig för att stå utanför festivalområdet och dela ut köttbullar och prinskorv. 

Något som inte uppskattades av presschefen för Way Out West som svarade på tilltaget genom 

att skriva på sin twitter ”Snart antirasistgala i Gbg. Då kommer GT stå utanför och dela ut 

hakkors-pins och huvudkåpor. ’För att lyfta frågan med glimten i ögat’.” (Thomsen 2012). 

 

Att tillsynes oskyldiga kampanjer med, för både hälsan och miljön, positiva effekter skapar så 

stora debatter och möts av så starka reaktioner tyder på att vegetariska kampanjer symboliserar 

något mer än bara ett kostalternativ. Detta gör dessa kampanjer relevanta att undersöka ur ett 

sociologiskt perspektiv och inom en större social kontext. För att göra detta så är språket av 

central betydelse då det formar vårt sätt att prata och tänka kring olika frågor (Taylor, Wetherell, 

Yates 2001). Media som institution har en viktig roll i denna process och är således av särskilt 

intresse att undersöka, vilket leder oss in på studiens syfte. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svensk tidningsmedia framställer olika 

vegetariska kampanjer som förespråkar vegetariska alternativ till dagens köttbaserade kost. 

Vidare så är vi intresserade av att undersöka om olika diskurser kan urskiljas i denna 

framställning av vegetariska kampanjer, då det kan förväntas finnas dels diskurser som 

legitimerar köttätande och dels diskurser som ifrågasätter det. Slutligen kommer fokus i studien 

att ligga på att försöka identifiera de strategier som används i framställningen av vegetariska 

kampanjer. 
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Studiens frågeställningar är: 

 Hur framställs vegetariska kampanjer i svenska tidningar? 

 Vilka motstridiga diskurser kan urskiljas i denna framställning? 

 Vilka strategier kan identifieras i framställningen av vegetariska kampanjer? 

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i sex olika avsnitt. Inledningsvis presenteras studiens bakgrund följt av 

dess syfte och frågeställningar. I avsnittet som följer presenteras tidigare forskning som på olika 

sätt är relevant för det område uppsatsen ämnar undersöka. Efter det följer ett teoriavsnitt där 

vi redogör för studiens teoretiska förankring och utgångspunkt. Därefter behandlas studiens 

metodologiska tillvägagångssätt vilket innefattar val av analysmetod, studiens empiriska 

material samt hur insamling av denna har gått till. Avsnittet avslutas med en reflektion över de 

etiska överväganden som gjorts. I det nästkommande avsnittet presenteras studiens analys och 

resultat samt de tolkningar som vi gjort av materialet. Under det sista avsnittet besvaras studiens 

frågeställningar och studiens resultat relateras till teorin och den tidigare forskningen samt till 

metoden. Avslutningsvis sammanfattas här studiens viktigaste resultat följt av implikationer för 

framtida forskning inom området. 
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2 Tidigare forskning 

 

I det följande avsnittet presenteras ett urval av den tidigare forskning som gjorts på området. 

De studier som lyfts fram syftar främst till att ge läsaren en allmän bakgrund av matsociologi 

som fält, men ett särskilt fokus ligger här på studier rörande vegetarianism och veganism. Även 

forskning om medias bidragande roll i konstruerandet av kunskap samt tidigare 

diskursanalytiska studier med relevans för denna uppsats behandlas här. För att göra avsnittet 

mer lättöverskådligt så har vi valt att dela in den tidigare forskningen under ett flertal 

underrubriker, dessa är: (1) Maten som identitetsskapande (2) Skäl för vegetarianism (3) Media 

som informationskälla (4) Diskursens roll i framställningen av vegetarianism. Avsnittet 

avslutas därefter med ett stycke om hur vi avser tillämpa den tidigare forskningen i uppsatsen. 

 

2.1 Maten som identitetsskapande 

 

Maten och ätandet som fenomen är starkt kulturellt och socialt betingat med stora variationer 

både nationellt och internationellt. Torbjörn Bildtgård skriver i sin avhandling att definitionen 

av vad som anses ätbart skiljer sig åt länder emellan, där exempelvis hund länge varit en 

kulinarisk rätt i delar av Asien medan ätandet av hund i Sverige, eller majoriteten av västvärlden 

för den delen, skulle ses på med avsmak (Bildtgård 2002, 12). Även mellan länderna i 

västvärlden finns det tydliga exempel på skillnader i vad som anses vara ätbart och inte, där 

sniglar och grodor är delikatesser i länder som Frankrike, Spanien samt Italien medan det 

traditionellt undviks i de anglosaxiska länderna. Ytterligare ett exempel på hur starkt kulturellt 

och socialt betingat mat och ätande är går att hitta i vissa norrmäns hävdande av sin rätt att äta 

val, vilket enligt Bildtgård (2002, 13) går emot de moraliska värderingar som många svenskar 

har. 

 

På samma gång som vad vi väljer att äta baseras på vilken mat som finns tillgänglig rent 

geografiskt och vilken mat vi historiskt sett ätit, identifierar vi oss själva och blir identifierade 

utifrån det vi äter. Maten blir identitetsskapande på så sätt att det vi väljer att äta också definierar 

våra värderingar (Bildtgård 2002, 17). Dietär valfrihet blir en ny form av identitetsskapande 

som har möjliggjorts i och med kulturella och sociala förändringar. Globaliseringen samt den 

ökade tillgången till en större mängd livsmedel av en större variation har lett till att det mer fritt 

går att välja kost och därmed också mer fritt går att skapa sin identitet (Bildtgård 2002, 26). En 
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annan som skriver om mat som identitetsskapande i sin avhandling är Evers (2010, 10) som 

menar att vegetarianism aldrig praktiseras i ett socialt vakuum utan alltid i relation till andra 

individer och institutioner, vilket leder till att den vegetariska identiteten ständigt måste 

förhandlas om och försvaras i sociala sammanhang. Likt det Bildtgård och Evers skriver i sina 

respektive avhandlingar om hur maten fungerar identitetsskapande så menar Jabs, med fler, i 

sin intervjustudie att vegetarianismen blir en del av identiteten som det sedan är möjligt att 

definiera sig utifrån (Jabs, Sobal, Devine 2000, 382). Vegetarianism blir intressant då det, 

förutom att vara ett val av kost och identitet, också är ett val att gå emot den dominerande 

köttätarkultur som råder i västvärlden. (Jabs, Sobal, Devine 2000, 376). Trots att det på 

rationella grunder går att motivera sitt val att avstå från kött så krävs det ofta, i allmänhetens 

ögon, en förklaring från vegetarianers sida angående valet att avstå från kött. Detta då deras 

kostval avviker från det som uppfattas som det normala (Wilson, Weatherall, Butler 2004, 568) 

vilket även Taylor (2010, 87), som menar att vegetarianism är ett ständigt pågående sätt att 

differentiera sig från andra och från normen, påvisar i sin studie. 

 

Valet att avstå från kött kan även leda till att vissa traditioner och kulturellt betingade högtider 

utmanas då högtidsmåltider, som ofta innehåller kött, är symboliskt laddade och utgör ett 

centralt element i firande och stämningsskapande. Att avstå från kött kan därmed leda till att 

familjeidentiteten utmanas och i vissa fall till att disharmoni uppstår. (Jabs, Sobal, Devine 2000, 

377). Detta påstående styrks av Romo och Donovan-Kicken som i sin studie påvisar de 

obekväma situationer som kan uppstå vid familjemiddagar på grund av den alternativa kost som 

vegetarianism innebär och de problem relaterade till matlagning som uppstår till följd av detta. 

(2012, 412). De måltider som vanligtvis äts under olika högtider blir i synnerhet problematiska 

vid valet av en vegetarisk kost och resulterade, bland ett antal av de 19 respondenter från New 

York området som deltog i studien, i försämrad kontakt med familj och vänner på grund av att 

de gemensamma måltiderna upplevdes som problematiska. Respondenterna uppgav bland 

annat att de ville undvika att framstå som besvärliga genom att påpeka sin alternativa kost (Jabs, 

Sobal, Devine 2000, 384). 

 

Förutom att en vegetarisk kost kräver en förklaring eller motivering så kräver det även en viss 

försiktighet i hur denna uttrycks så att det inte uppfattas som ett dömande av andra av kostval 

(Wilson, Weatherall, Butler 2004, 571). Risken finns att det sker en stigmatisering av 

vegetarianism för att rättfärdiga det egna beteendet orsakat av en rädsla eller självinsikt i att det 

egna kostvalet inte nödvändigtvis är det rätta utifrån exempelvis en etisk synpunkt (Romo, 
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Donovan-Kicken 2012, 411). Denna stigmatisering kan ses som en motreaktion av att den egna 

identiteten upplevs som hotad. Avvikande val av kost kan i vissa fall uppfattas som en direkt 

attack mot en annan individs identitet och kultur (Taylor 2010, 81). Samtidigt kan valet att bli 

vegetarian istället betraktas som ett politiskt och estetiskt motdisciplinärt och 

självkonstituerande dietärt val (Taylor 2010, 75) samt som ett uttryck för en önskan att inte 

konformera efter rådande normer. 

 

2.2 Skäl för vegetarianism 

 

Hälsoskäl är tillsammans med etiska skäl några av de vanligaste motiveringarna till att välja en 

vegetarisk kost (Fox, Ward 2008, 2592). Stora delar av den forskning som bedrivs om 

vegetarianism handlar om just de hälsomässiga fördelarna med en kost som utesluter animaliska 

produkter och mättade fetter (Key, Davey, Appleby 1999, 271). Det som visat sig vara de 

främsta fysiologiska fördelarna med en vegetarisk kost är ett aningen lägre BMI-värde än hos 

personer som lever under liknande förhållanden men lever på en kost innehållande kött (Key, 

Davey, Appleby 1999, 272), men framförallt en tydlig minskning i dödlighet från IHD 

(Ischemic Hearth Disease). Resultatet av studien visar på en 24 % lägre dödlighet bland 

vegetarianer än bland icke-vegetarianer i just IHD, eller en dödlighetskvot på 0,76 bland 

vegetarianer i jämförelse med icke-vegetarianer (Key, Davey, Appleby 1999, 272). 

 

Deckers tar i sin artikel upp de etiska implikationerna av att äta kött. Författaren bemöter här 

den vitt spridda föreställningen om att vegetarianer skulle vara sentimentala eller känslostyrda 

och visar utifrån ett filosofiskt perspektiv de giltiga etiska skäl som kan anges för att avstå från 

kött (2009, 573). Dessa innefattar djurens lidande som ett resultat av köttindustrin (Deckers 

2009, 581) men även den moraliska uppfattningen att det är fel att döda andra djurarter oavsett 

om detta innebär lidande eller inte för djuren ifråga (Deckers 2009, 584). Någon annan som 

skriver om etisk vegetarianism utifrån ett filosofiskt perspektiv är Nobis som argumenterar för 

att vi alla har en moralisk skyldighet att bli vegetarianer, alternativt veganer (2002 135-136). 

Som argument för detta anges bland annat att ingen behöver äta kött för att överleva eller för 

att få i sig tillräckligt med näring, utan att detta är fullt möjligt på en vegetarisk eller vegansk 

kost. Nobis menar därmed att det inte på moralisk grund går att rättfärdiga köttätande då det 

lidande och den smärta som köttindustrin orsakar djur vida överstiger de mänskliga behov som 

kan tänkas anges för köttätande, till exempel att äta kött för smakens skull. (Nobis 2002, 141-

142). 
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2.3 Media som informationskälla 

 

I boken Mediating the Message, skriven av Reese och Shoemaker, är utgångspunkten att media 

inte speglar en objektiv verklighet, utan att innehållet i media påverkas av en rad olika faktorer 

vilket i sin tur resulterar i att media förmedlar olika versioner av verkligheten (1996, 1). 

Författarna anser att media har en stor roll i skapandet av vår bild av verkligheten då media, 

förutom våra personliga erfarenheter, i många fall är vår främsta källa till information om 

omvärlden (Reese, Shoemaker 1996, 56). Fürsich resonerar i liknande banor och skriver att 

medias framställning av olika fenomen, snarare än att vara en spegling av verkligheten, bidrar 

till att konstruera kunskap om människor och grupper och därmed bidrar till att skapa normen 

i samhället (2010, 115). Vidare anser hon att media, genom att rikta uppmärksamhet mot vissa 

fenomen, påverkar vilka frågor som bedöms som viktiga av allmänheten samt vilka frågor som 

ignoreras (Fürich 2010, 113).  

 

I en studie av Cole och Morgan undersöktes de diskurser om veganer och veganism som fördes 

i engelsk tidningsmedia under 2007. En utgångspunkt för studien var att medias 

nyhetsrapportering, i alla fall till en viss del, konsumeras och tolkas utifrån gemensamma 

föreställningar och överenskommelser som råder inom samhället. Även om media ger utrymme 

för motdiskurser så tar dessa ofta plats inom dessa redan etablerade föreställningar och 

överenskommelser. Detta gör att motdiskurser hamnar i en svårare situation gentemot 

dominanta diskurser och att representanter av minoriteters åsikter inte har samma möjligheter 

att få tillgång till media (Cole, Morgan 2011, 136). Det här är något som styrks av Reese och 

Shoemaker som menar att media bidrar till att konstruera vad som betraktas som normalt i 

samhället. Detta sker bland annat genom att framställa vissa grupper i fördelaktiga positioner 

genom att ge dem mer tid i media medan andra grupper marginaliseras, antingen genom att 

ignorera dem helt eller genom att framställa dem på ett negativt eller mindre fördelaktigt sätt 

(Reese, Shoemaker 1996, 44).  

 

Ett av de teoretiska perspektiv som Reese och Shoemaker redogör för i sin bok bygger på 

antagandet att media producerar en social verklighet där överensstämmelse mellan olika sociala 

grupper är normen och där allt som uppfattas som avvikande, exempelvis nya tankar och 

beteenden, behandlas som oönskade avvikelser (1996, 6). Reese och Shoemaker skriver vidare 

att media kan fungera antingen som ett verktyg eller som ett hinder när det kommer till 

kulturella och samhälleliga förändringar. Genom att spegla de maktförhållanden som finns i ett 
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samhälle, exempelvis det mellan människor och djur, så kan media bidra till att befästa dessa 

vilket gör det svårare att föreställa sig några alternativ (Reese, Shoemaker 1996, 57), som till 

exempel ett samhälle där ingen äter kött. Taylor stödjer denna syn och menar att media, 

tillsammans med vår uppväxt, jordbruksnäringen och statliga näringsprogram, disciplinerar 

människor att följa en specifik kost (2010, 73). Samtidigt är media en del av orsaken till att 

alternativa koster dyker upp som en motreaktion till detta. 

 

2.4 Diskursens roll i framställningen av vegetarianism 

  

I en studie av Packwood Freeman undersöktes i hur stor utsträckning som amerikanska 

miljörättsorganisationer lyfter fram köttätande som ett miljöproblem. Författaren analyserade i 

studien hur diskurserna fördes på 15 olika miljörättsorganisationers hemsidor och hur dessa 

förhandlade om kött- respektive växtbaserade dieter samt till vilken utsträckning som 

vegetarianism rekommenderades (2010, 255). Bakgrunden till studien är att den diskurs som 

används inom miljörörelsen inte verkar prioritera köttkonsumtionens inverkan på miljön och 

att frågan ofta förbises i amerikansk media (Packwood Freeman 2010, 256). I sin analys av 

diskurserna kom författaren fram till att hälften av de undersökta miljörättsorganisationerna 

föreslog en minskning av animaliska produkter. En majoritet av organisationerna var dock 

försiktiga när det kom till att rekommendera konsumenter att helt gå över till en växtbaserad 

kost, detta trots att ett flertal av organisationerna ansåg att veganism är det mest hållbara 

alternativet ur miljösynpunkt. Veganism framställdes i diskurserna som ett ouppnåeligt ideal 

och organisationerna rekommenderade i regel mer måttliga alternativ som att avstå från kött en 

gång i veckan (Packwood Freeman 2010, 269). 

 

I Cole och Morgans studie av diskurserna kring vegetarianism inom engelsk tidningsmedia, 

som nämndes tidigare, så utfördes en kritisk analys av språket som används för att beskriva 

veganer och veganism (Cole, Morgan 2011, 137). Sammanlagt så analyserades 397 

tidningsartiklar och dessa delades sedan in i tre olika kategorier; ”positiv”, ”neutral” och 

”negativ”. Av de analyserade artiklarna så bedömdes 5.5 procent som positiva, 20.2 procent 

som neutrala och 74.3 procent som negativa (Cole, Morgan 2011, 138). Bland de artiklar som 

bedömdes som negativa identifierades ett antal återkommande och nedlåtande diskurser som 

användes för att beskriva veganer och veganism. Vanligast förekommande bland de 

identifierade diskurserna var ett förlöjligande av veganism. Andra nedlåtande diskurser som 

identifierades var ett karakteriserade av veganism som asketism, som svårt eller omöjligt att 
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upprätthålla, alternativt som en trend eller fluga. Det förekom också diskurser som framställde 

veganer som överkänsliga och irrationella eller som fientliga (Cole, Morgan 2011, 139). En 

slutsats som författarna till studien drar av detta är att de negativa diskurserna angående 

veganism bland annat används som ett sätt att vidkännas veganism utan att egentligen erkänna 

de viktiga frågor som veganism lyfter (Cole, Morgan 2011, 142). De nedlåtande diskurserna 

kring veganism hjälper på så sätt icke-veganer att slippa konfronteras med de etiska aspekterna 

av att exploatera och döda andra djurarter (Cole, Morgan 2011, 148), vilket är likt det Romo 

och Donovan-Kicken (2012, 411) kommit fram till i sin studie. Genom att framställa veganism 

som främmande och/eller svårt att upprätthålla och genom att feltolka samt förvränga de skäl 

som anges för veganism så kan det fortsätta behandlas som en egendomlighet snarare än som 

ett seriöst alternativ till dagens köttbaserade kost. Författarna menar att denna negativa 

representation av veganism bidrar till att skydda den rådande allätarkulturen från kritik (Cole, 

Morgan 2011, 149). 

 

2.5 Tillämpning av tidigare forskning 

  

Den här uppsatsen syftar till att se på medias framställning av vegetariska kampanjer och de 

motsättningar som här kan uppstå, vilket den tidigare forskningen utgör en bra grund för. 

Däremot berör den tidigare forskningen enbart närliggande områden och inte specifikt det som 

vi syftar till att studera, utan har i en stor utsträckningen varit inriktad på hur vegetarianer och 

veganer förhåller sig till normer och blir bemötta samt hur vegetarianism kan ses som en del av 

identitetsskapande. Detta behöver inte ses som en svaghet utan visar snarare på ett behov av 

ytterligare forskning och ett vidgande av detta område. I och med att det är genom en analys av 

media som vi kommer studera vegetariska kampanjer blir Reese och Shoemakers verk relevant 

för vår studie då den inverkan media har i skapandet av verkligheten kan tänkas spela in i det 

material vi analyserar. Andra delar av den tidigare forskningen bidrar till att tematiseringen av 

materialet blir vetenskapligt grundad genom relevant medicinsk och etisk förankring. Med den 

här uppsatsen är vår förhoppning att bidra med resultat som kan bredda forskningen inom 

området och tillföra kunskap om svenska tidningsmediers delaktighet i den diskursiva 

framställningen av vegetariska kampanjer. 
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3 Teori 

 

Vi kommer här att presentera de teoretiska perspektiv som ligger som utgångspunkt för studien. 

Inledningsvis kommer Michel Foucaults begrepp makt och kunskap och hur dessa hänger ihop 

med hans begrepp diskurs att diskuteras. Därefter presenteras Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori samt ett urval av deras mest centrala begrepp som vi har valt att använda 

oss av i studien. Detta följs av en redogörelse över fördelarna med ett integrerat perspektiv och 

sedan avslutas avsnittet med en diskussion över hur de teoretiska perspektiven och deras 

respektive begrepp kan tillämpas i relation till våra frågeställningar. 

 

3.1 Foucaults diskursanalys 

 

Två centrala begrepp inom Foucaults teorier är makt och kunskap. Han var av uppfattningen att 

kunskap produceras inom ramen för maktutövning. (Foucault 2003, 188, 193). Begreppen makt 

och kunskap är även tätt sammankopplade med hans begrepp diskurs. Foucault skriver att 

diskurser består av grupper med relaterade utsagor som tillsammans producerar mening genom 

samexistens, inbördes påverkan samt inom den ordning de följer varandra (2002b, 45; 2003, 

195). Han ansåg att de kan ses som sätt att tänka, tala och agera kring något och att de sätter 

gränserna för vad som kan anses moraliskt och socialt acceptabelt inom ett samhälle (Foucault 

2002a, 43-70). Foucault menade vidare att det är inom diskursen som makt och kunskap 

kopplas samman (2002a, 110). Diskursen bör således betraktas som produktiv och som 

konstruerande av de objekt som den talar om samtidigt som den är konstituerande och skapar 

specifika sanningar om en bestämd fråga, detta genom att dels tillåta objekt att framträda och 

dels avgränsa området för objekten (Foucault 2002b, 57-67). Diskursen är på så sätt aldrig 

neutral utan har en inneboende makt som det pågår en ständig strid om. (Foucault 1993, 8) Ett 

annat begrepp som Foucault använde sig av är normalisering vilket även detta sker inom ramen 

för maktutövning. Genom att differentiera och jämföra individer med varandra så konstrueras 

inom olika institutioner normen vilket i sin tur gör det möjligt att definiera sådant som skiljer 

sig från normen som avvikande (2003, 184-186). 

 

Diskurser ska trots detta inte ses som allsmäktiga, utan Foucault menade att makten finns 

överallt i samhället och utövas inom alla relationer (2002a, 103-104) vilket gör diskurser 

föränderliga och ständigt hotade av konkurrerande tolkningar som kämpar om att skapa ny 
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kunskap och nya specifika sanningar om olika frågor. Foucaults begrepp diskursiv strategi 

syftar på de olika strategier som används för att ge diskurser dess mening och kraft (2002a 111; 

2008, 181-182). Diskursiva strategier kan, genom uteslutande av närliggande diskurser eller 

delar av dessa, skapa tystnad kring delar av en fråga. Möjligheten att definiera objekt och 

subjekt innebär samtidigt möjligheten att definiera dessa på ett sådant sätt att alternativa 

definitioner av objekten och subjekten döljs (Foucault 2002b, 62). Diskurser utgår ofta ifrån 

redan existerande föreställningar och utsagor som finns i samhället. Genom att bygga vidare på 

dessa utsagor och föreställningar, det vill säga den redan etablerade kunskapen och så kallat 

sunt förnuft, så producerar diskurser ny kunskap och nya sanningar (Foucault 2002b, 78). 

Diskurser bygger med andra ord vidare på det som kan uppfattas som en rådande norm i 

samhället och legitimerar på så sätt normen medan det som avviker från normen, måste styrkas 

med argument som har stöd i angränsande diskurser. Avvikelser från normen får därmed svårt 

att vinna legitimitet. 

 

3.2 Diskursteori 

 

Vi kommer i vår studie även att använda oss av Laclau & Mouffes diskursteori som bygger på 

en sammansmältning av de teoretiska traditionerna marxism och post-strukturalism (Phillips, 

Winther Jørgensen 2000, 32). Diskursteori utgår, precis som Foucaults teorier, från en syn på 

det sociala som en diskursiv konstruktion där olika sociala fenomen kan analyseras med hjälp 

av språket (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 31). En grundläggande tanke inom diskursteori 

är att diskursen aldrig är helt avslutad och att ett teckens fixerade betydelse aldrig är slutgiltig. 

Varje fixering av tecknens betydelse inom en diskurs är kontingent, det vill säga att den är 

möjlig men inte nödvändig (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 32). Diskurs innebär här en 

tillfällig fixering av betydelsen på ett visst sätt, men den bestämmer inte att betydelsen för alltid 

ska vara fixerad på just det sättet (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 36).  Istället sker det hela 

tiden en kamp i det sociala rummet där det genom konflikter och förhandlingar tävlas om att 

definiera och tillskriva tecken olika betydelser. (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 31) Det är 

denna kamp som diskursanalysen är intresserad av att undersöka, Winther Jørgensen & Phillips 

skriver; ”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar om hur 

tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade 

att vi uppfattar dem som naturliga.” (2000, 32). 
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De diskursteoretiska begrepp som kommer vara utgångspunkten för studien är moment, 

element, nodalpunkter, flytande signifikanter, samt artikulation. Diskursen kan enligt Laclau 

och Mouffe liknas vid ett språkligt nät där alla tecken i diskursen utgör knutar som står i relation 

till varandra (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 33). Hur dessa tecken relaterar till varandra i 

diskursen bestäms utifrån hur de definieras, vilket görs via artikulation. Artikulation definieras 

som varje praktik som skapar en relation mellan de olika elementen i en diskurs och det är 

genom denna praktik som deras betydelse förändras. Det är möjligt att, med hjälp av 

artikulation, både definiera och förändra diskursen genom att fixera tecknens betydelse på 

bestämda sätt. (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 35) Det är också genom artikulation som de 

för diskursen viktiga tecknen som ännu inte har en fastställd position, det vill säga elementen, 

förankras i diskursen och blir till moment. Begreppet moment syftar till de tecken som genom 

artikulation har en bestämd mening och position inom diskursen (Laclau, Mouffe 1985, 105). 

Momenten i sin tur är direkt relaterade till ett fåtal priviligierade tecken som kallas 

nodalpunkter. Nodalpunkterna är de centrala tecknen i diskursen som alla tecken står i relation 

till och det är kring nodalpunkterna som diskursen utkristalliseras (Laclau, Mouffe 1985, 112). 

 

Genom att teckens betydelser fixeras inom diskursen, utifrån deras relation till varandra, så 

utesluter diskursen alla alternativa betydelser ett tecken kan tänkas ha (Phillips, Winther 

Jørgensen 2000, 33). De tecken som är extra mottagliga för att tillskrivas olika betydelser och 

som olika diskurser kämpar om att definiera kallas för flytande signifikanter. De är tecken som 

tillhör diskursen men på samma gång är centrala för angränsande diskurser (Phillips, Winther 

Jørgensen 2000, 35). Flytande signifikanter är därför viktiga för att förstå den kamp som pågår 

inom och mellan diskurser. De diskurser som är så pass etablerade att deras kontingens inte 

längre uppfattas kallas inom diskursteori för objektiva (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 43). 

Precis som Foucault så uppfattar inte Laclau & Mouffe makt som något som går att besitta eller 

enbart som något som utövas över andra. De uppfattar istället makten som produktiv i den 

mening att den skapar vår omvärld samtidigt som den utesluter alternativ till den. Objektivitet 

är makt där spåren av makt har utplånats och där något kommit att uppfattas som självklart eller 

naturligt (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 44-45). 
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3.3 Ett integrerat perspektiv 

 

Winther Jørgensen & Phillips skriver om fördelarna med att använda sig av ett integrerat 

perspektiv när det kommer till diskursanalys och menar att det är fullt möjligt att använda sig 

av begrepp från flera olika perspektiv så länge som premisser, teori och metod inte strider mot 

varandra (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 131). De föreslår till exempelvis kombinerandet 

av diskursteori med ett begrepp från den kritiska diskursanalysen, nämligen diskursordning 

(Phillips, Winther Jørgensen 2000, 134). Med diskursordning menas två eller flera diskurser 

som försöker etablera sig inom samma domän och som ligger i en diskursiv konflikt med 

varandra. Diskursordning kan även innebära att olika diskurser opererar i samklang med 

varandra inom samma sociala område (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 64-65). Genom att 

använda sig av en diskursordning som ram för sin undersökning så är det möjligt att identifiera 

olika diskurser. Det går även se vad dessa diskurser strider om och vad som tas för givet, det 

vill säga uppfattas som självklart inom alla diskurserna. Med hjälp av en diskursordning går det 

även att titta på fördelningen av diskurser inom denna då alla inte har lika stor tillgång till olika 

diskurser. Inom media så tillskrivs exempelvis vissa personer expertstatus vilket ger deras 

uttalanden en helt annan sorts auktoritet (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 135). De föreslår 

vidare att diskurs bör ses som ett analytiskt begrepp och som något forskaren själv konstruerar 

snarare än något som redan finns avgränsat i verkligheten. Avgränsningen av de diskurser som 

är av intresse att undersöka bör därför ske i förhållande till forskningens syfte och fungera som 

en ram för studien (2000, 137). Detta innebär dock inte att diskurser saknar verklighetsinnehåll 

eller att vad som helst kan räknas som en diskurs. En diskursanalytiker bör alltid kunna 

motivera sitt val, samt avgränsning, av en diskurs eller en diskursordning (Phillips, Winther 

Jørgensen 2000, 140). Slutligen så möjliggör tillämpningen av ett integrerat perspektiv att vi 

kan kombinera Foucaults teorier med Laclau och Mouffes diskursteori. 

 

3.4 Tillämpning av teori 

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är sammanfattningsvis att språket är avgörande för 

hur vi upplever och talar om olika fenomen samtidigt som det har en central roll i konstruerandet 

av desamma. Begrepp som diskurs och artikulering är lämpliga att använda för att visa på hur 

språket fungerar skapande. Intressant i denna studie är att se vilka diskurser som förekommer 

kring vegetariska kampanjer samt hur dessa kampanjer framställs. Att studera hur olika 

knuttecken, som nodalpunkter, artikuleras i de tidningsartiklar som berör de vegetariska 
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kampanjerna anser vi bör vara ett lämpligt sätt att synliggöra de olika diskurserna. Tanken om 

att de betydelser som skapas genom artikulering är kontingenta, det vill säga föränderliga, gör 

det även intressant att titta på den diskursiva kamp som kan förväntas hittas i framställningen 

av vegetariska kampanjer. Alltså hur aktörerna inom de olika diskurserna kämpar om att 

tillskriva dessa fenomen olika betydelser genom att sätta dem i relation till olika tecken och 

därmed cementera betydelsen inom just sin diskurs. Det är inom denna kamp som diskursiva 

strategier blir aktuella att undersöka i syfte att se hur denna framställning går till, om den till 

exempel är positiv eller negativ, samt med vilka medel detta sker. 
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4 Metod 

 

Vi kommer i det följande avsnittet att presentera den valda analysmetoden för studien. Därefter 

redogör vi för det empiriska materialet samt hur urvalet och analysen av detta gick till. Avsnittet 

avslutas med ett stycke där vi reflekterar över de etiska överväganden som gjorts samt vår roll 

som forskare och hur våra personliga erfarenheter kan tänkas ha påverkat forskningsprocessen. 

Vi tar här även upp olika bedömningskriterier som kan vara relevanta vid en kvalitativ studie. 

 

4.1 Analysmetod 

 

Då vi har utfört en kvalitativ diskursanalys så har de teoretiska begrepp vi tog upp under 

teoriavsnittet även fungerat som metodologiska verktyg. Vår metodologiska utgångspunkt har 

varit Laclau & Mouffes diskursteori vilken, tillsammans med Foucaults tankar om diskursen 

och tillhörande begrepp som makt och kunskap, även fungerat som studiens teoretiska 

utgångspunkt. Då det skulle bli allt för omfattande att utgå ifrån både Foucaults teorier och 

diskursteori i sin helhet och eftersom diskursteori främst syftar till teoriutveckling och inte 

direkt tillhandahåller några praktiska analysverktyg (Phillips, Winther Jørgensen 2000, 31) så 

har vi utgått ifrån ett antal teoretiska begrepp från respektive teorier som vi bedömt vara 

relevanta för det vi vill undersöka. Dessa är alltså samma begrepp som vi beskrev i det 

föregående teoriavsnittet. 

 

Wetherell, med fler, erbjuder ett antal konkreta steg som kan följas vid en Foucaultsk 

diskursanalys. Det första av stegen innebär val av ämne, detta steg innefattar även val av möjligt 

material för studien (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 281). Det andra steget går ut på att lära 

känna den data som ska användas, mer konkret så innebär detta att upprepade gånger läsa om 

det utvalda materialet då detta underlättar analys och tolkning. Syftet här är att få en känsla för 

själva materialet (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 282-283). I det nästkommande steget påbörjas 

identifieringen av olika teman och kategorier som förekommer i materialet såväl som olika 

objekt för diskursen (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 281). Nästa steg av analysen bör vara att 

leta efter inbördes samband mellan de olika diskurser som uppträder i materialet (Taylor, 

Wetherell, Yates 2001, 285). Vid det femte steget identifieras de olika diskursiva strategier och 

tekniker som används inom olika diskurser (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 281). Författarna 

råder vidare att tystnader och sådant som inte är närvarande i materialet men som förväntats 
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hittas bör uppmärksammas, detta rekommenderas ske vid steg sex (Taylor, Wetherell, Yates 

2001, 285). Nästa steg i analysen, blir att leta efter motstånd till diskursen och olika 

motdiskurser i materialet. Detta följs av steg åtta som går ut på att identifiera effekterna av 

diskursen. En annan viktig punkt är att som diskursanalytiker känna till kontexten eller 

bakgrunden för det ämne som ska undersökas. Den sista punkten som tas upp är vara medveten 

om de begränsningar som ens forskning och material har (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 281). 

Författarna betonar slutligen att dessa steg ofta går in i varandra och att en diskursanalys är en 

dynamisk process som ofta innebär ett behov av att gå tillbaka och omtolka materialet (Taylor, 

Wetherell, Yates 2001, 285). Vi utgick ifrån dessa steg vid analysen av materialet men följde 

inte dessa nitiskt utan betraktade dem snarare som generella riktlinjer. 

 

4.2 Empiriskt material 

 

Materialet vid en diskursanalytisk studie blir till data först vid själva urvalsprocessen, vad som 

räknas som data är därför beroende av den specifika studien och dess teoretiska utgångspunkt 

(Taylor, Wetherell, Yates 2001, 26). Det är därmed upp till forskaren att motivera och 

rättfärdiga sitt val av data samt att etablera en koppling mellan studiens syfte och det material 

som används (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 28). Som empiriskt material har vi valt att 

använda oss av tidningsartiklar som handlar om olika vegetariska kampanjer, främst Köttfri 

måndag, då vi är intresserade av hur dessa framställs diskursivt i svensk tidningsmedia. En 

fördel med att använda sig av tidningsartiklar är att materialet är lättillgängligt, det har även 

enkelt kunnat samlas in genom internet. Materialet är även intressant i sig då köttfria dagar och 

liknande kampanjer i regel väcker starka känslor vilket ofta resulterar i en hätsk debatt med 

många starka uttryck och ett målande språk. Att vi valt att använda oss av nutida material 

innebär rimligtvis också att risken för feltolkningar varit mindre jämfört med om vi till exempel 

hade valt att analysera historiska dokument då språket och ords betydelser är under ständig 

förändring. En nackdel med detta kan dock vara att vi som forskare får problem att identifiera 

diskurser som vi själva är inneslutna i och/eller tar för givna, alternativt håller med om (Taylor, 

Wetherell, Yates 2001, 307). Det vill säga att vi misslyckas med att distansera oss från de 

uppfattningar som präglar vår samtid och som för oss ter sig som självklara. Genom att välja ut 

tidningsartiklar från många olika tidningar så har vår förhoppning varit att få fram ett brett 

material där representanter från alla olika sidor i frågan får komma till tals och som speglar de 

olika diskurser som kan tänkas finnas. 
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4.3 Urval och insamling 

 

Det datamaterial som använts i studien samlades in i två steg. Första steget av insamlingen var 

att komma åt artiklar och debattinlägg publicerade i onlinetidningar samt på hemsidor som tar 

upp nyheter. Dessa hemsidor innefattar SVT samt hemsidan Pratapolitik som båda är 

partipolitiskt och kommersiellt obundna och som har publicerat artiklar vi ansåg bidra till 

debatten kring vegetariska kampanjer. Artiklarna och debattinläggen fann vi genom 

sökmotorsökningar på sökorden; Köttfri, köttfri dag, Köttfri måndag, vegetarianism, 

vegetariskt, vegetarian, vegetarisk kampanj, vegetariskt initiativ. Vid det andra steget användes 

samma sökord i en ytterligare sökning som gjordes med hjälp av Mediearkivet (Retriever), som 

är ett digitalt nyhetsarkiv innehållandes över 270 miljoner artiklar från tidningar runt om i 

Sverige och världen, med syftet att även fånga upp de artiklar som enbart publicerats i tryckt 

form. Hela detta arkiv gick att få tillgång till via Uppsala universitets biblioteks hemsida 

(ub.uu.se).  

 

I och med den omfattande mängd artiklar som finns att tillgå valde vi att begränsa oss till artiklar 

som på olika sätt berör vegetariska kampanjer från 2011 och framåt. Valet av tidsomfång 

baserade vi på att det under våra sökningar visade sig att 2011 var startpunkten för en ökning 

av artiklar kring just vegetariska kampanjer i svenska tidningar, då i synnerhet kampanjen 

Köttfri måndag, vilket gjorde detta till en lämplig startpunkt. En ytterligare avgränsning av 

materialet gjordes för att endast innefatta de artiklar som går att koppla till vegetariska 

kampanjer vilket uteslöt många artiklar som snarare berörde vegetarianism än de vegetariska 

kampanjerna. Vi valde även att inte innefatta artiklar om recept på möjlig mat att laga under de 

köttfria måndagarna i den mer djupgående läsningen då vi, efter den initiala läsningen av 

artiklarna, ansåg att dessa inte var bidragande i debatten kring vegetariska kampanjer och 

därmed inte heller relevanta utifrån studiens syfte. En del artikelförfattare publicerade även 

samma eller ytterst snarlika artiklar i ett flertal olika lokala dagstidningar som alla ingick i den 

övergripande läsningen av materialet men endast en publicering av artikeln valdes ut och ingick 

i den senare läsningen. Detta val motiverade vi med att de i grunden är samma artikel och att 

inkludera flera publikationer av den inte skulle tillföra något nytt till analysen. De 

urvalskriterier vi haft på materialet kan således sammanfattas som artiklar och debattinlägg från 

tryckta tidningar, onlinetidningar samt hemsidor som lyfter fram nyheter publicerade efter 2011 

och som berör vegetariska kampanjer. Av de artiklar vi läst igenom, baserat på de urvalskriterier 
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vi ställt upp, valdes totalt 47 artiklar ut för att sedan ingå i det material som lästes mer 

djupgående och som sedermera analyserades. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

Första steget, efter att vi tagit fram materialet, var att läsa igenom det ett flertal gånger. Detta 

gjorde vi för att lära känna materialet och för att skapa oss en övergripande bild av det. Vi 

identifierade under denna process ett antal återkommande teman som materialet kodades under 

(Phillips, Winther Jørgensen 2000, 121-122). Dessa var: Tema politik, tema miljö, tema 

ekonomi, tema etik och tema hälsa. Under det politiska temat samlades alla artiklar som på 

något sätt berör den politiska aspekten av vegetariska kampanjer, exempelvis kommuners 

beslut om att införa köttfria dagar på skolor. Ett flertal av de debattartiklar som valdes ut för 

analys hade även en tydlig ideologisk prägel och inte sällan var de skrivna av representanter 

från politiska partier vilket gjorde att de passade in under det politiska temat. Slutligen hamnade 

artiklar rörande politiska styrmedel, som förslag om att införa köttskatt, under detta tema. Under 

miljötemat lades alla artiklar som på något sätt behandlade de miljömässiga aspekterna av 

köttfria dagar samt alla artiklar där köttindustrins inverkan på miljön nämns. I det ekonomiska 

temat kodades alla artiklar som berör de ekonomiska aspekterna av att införa vegetariska 

kampanjer. Under det etiska temat samlades alla artiklar där de etiska aspekterna av köttätande 

tas upp. Exempelvis de artiklar som uppmärksammar de förhållanden som djur lever under 

inom köttindustrin hamnade här. Under hälsotemat sorterade vi in alla artiklar där de 

hälsomässiga aspekterna av köttfria dagar och vegetarianism kontra en köttbaserad kost 

behandlades. De artiklar som hamnade här handlar exempelvis om huruvida näringsbehovet 

uppfylls vid en vegetarisk kost eller om hälsoproblem kopplade till en överdriven 

köttkonsumtion. 

 

Kodningen av artiklarna under de olika temana gjordes på ett sådant sätt att en artikel kan 

förekomma under flera olika teman. Av de totalt 47 tidningsartiklar som användes så var 

indelningen som följer: 

 Tema politik: 22 artiklar 

 Tema miljö: 32 artiklar 

 Tema ekonomi: 16 artiklar 

 Tema etik: 10 artiklar 
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 Tema hälsa: 18 artiklar 

 

Den initiala, mer övergripande, läsningen av materialet samt indelningen under de olika temana 

skedde gemensamt. Den mer djupgående läsningen av materialet som sedan följde skedde dels 

gemensamt men även individuellt. Vi tog under denna process kontinuerligt anteckningar som 

vi sedan jämförde och utvecklade gemensamt. I de allra flesta fall var vi överens om vad vi 

ansåg vara relevant eller intressant att följa upp för vidare analys. I de fall där vi var oeniga 

eller hade olika synpunkter på något så upplevde vi att detta bidrog till analysens utveckling 

snarare än att vara ett hinder för densamma då detta ofta resulterade i intressanta diskussioner. 

Den slutgiltiga analysen av materialet genomfördes gemensamt. Efter den mer djupgående 

genomläsningen av materialet så påbörjades letandet efter centrala knuttecken som diskurserna 

kunde tänkas utkristalliseras kring, så kallade nodalpunkter. Detta gjorde vi genom att se på de 

argument som var återkommande i debatten om vegetariska kampanjer samt vilka tecken som 

var frekvent förekommande bland dessa argument. Inom det politiska temat, för att lyfta fram 

ett exempel, så kunde vi ganska snart urskilja tecknen valfrihet och solidaritet som stod i 

motsats till varandra. Utifrån hur dessa tecken artikuleras i relation till övriga tecken har vi 

sedan lyckats urskilja två motstridiga diskurser, det vill säga två diskurser som ligger i diskursiv 

kamp med varandra och som försöker framställa vegetariska kampanjer på två olika sätt. Vi 

lyckades på detta sätt lokalisera två motstridiga diskurser inom samtliga teman. Efter detta så 

försökte vi identifiera diskursiva strategier som kunde tänkas förekomma inom de olika 

diskurserna, det vill säga olika sätt som används av aktörerna för att ge legitimitet åt just sin 

ståndpunkt.  

 

Vi gjorde även valet att nämna vilka aktörer som var delaktiga i konstruktionen av diskurserna 

där detta kändes relevant för analysen, i övrigt utelämnades den informationen. Detta skedde 

främst inom det politiska temat där en tydlig ideologisk uppdelning mellan de politiska blocken 

var närvarande. Vi tittade även på om någon diskurs inom temat kunde betraktas som en direkt 

reaktion på en annan, mer etablerad, diskurs och därmed ses som en motdiskurs i 

sammanhanget. Motdiskurser analyserades även utifrån utgångspunkten att det finns kunskap 

eller föreställningar som blivit objektiverade, det vill säga blivit så konventionaliserade att de 

kommit att uppfattas som självklara. Ett exempel på detta är den så kallade köttnormen som vi 

tar upp under det politiska temat och den motdiskurs som där kan identifieras och som utmanar 

legitimiteten i köttätandet som norm. Detta resulterade i att vi fann samband mellan flera teman 
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som vi sedan analyserade djupare, dels genom att problematisera relationen mellan de olika 

teman vi ställt upp och dels i syfte att skapa oss en bild av diskursordningen. 

 

4.5 Etiska överväganden och reflektion 

 

Eftersom vi har använt oss av offentliga dokument som skribenterna i fråga själva har publicerat 

med namn så har det inte funnits några etiska aspekter som anonymitet att ta hänsyn till. Dock 

har vi i så stor utsträckning som möjligt utelämnat kön och namn då detta enligt oss inte tillför 

diskursen något, utan i sammanhanget är ovidkommande variabler. Vi har även tagit 

sociologiska institutionens riktlinjer för uppsatsskrivande i beaktande och upplever att vi följt 

dessa. Det kan dock här vara på sin plats med en kortare beskrivning av de två författarna till 

uppsatsen, samt vår personliga relation till ämnet (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 19). En av 

författarna är sedan en tid tillbaka vegetarian och vi är båda positivt inställda till de vegetariska 

kampanjer som här undersöks vilket var en av anledningarna till att vi från början intresserade 

oss för ämnet. En risk som alltid föreligger vid diskursanalytisk forskning är att forskaren blir 

selektiv i sitt urval och i högre grad, medvetet eller omedvetet, väljer ut material som stödjer 

studiens förväntade resultat eller ens egna personliga uppfattning. Detta har varit en viktig etisk 

aspekt att ta hänsyn till och är något som vi har försökt undvika genom att vara medvetna om 

vår roll som forskare och som medskapare av diskursen.  

 

Forskaren är aldrig en neutral observatör som beskriver världen precis som den är utan bidrar 

genom sin kunskapsproduktion, som även den är diskursivt konstruerad, till att skapa 

verkligheten (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 148). Vidare så är diskursanalytikern alltid 

själv förankrad i någon form av diskursiv strukturering och inte sällan i just de diskurser som 

hen avser att analysera. Således bör förhoppningen aldrig vara att fullständigt lyckas distansera 

sig från de diskurser som undersöks i förhoppning om att hitta någon sorts objektiv sanning, 

detta eftersom sanningen i sig alltid är en diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen, Phillips 

2000, 56). Det är därför av vikt att som forskare vara medveten om sin egen identitet i relation 

till det ämne som studeras och hur detta kan tänkas påverka studiens resultat, (Taylor, 

Wetherell, Yates 2001, 17) något som vi försökt vara under studiens gång. 

 

Då uppsatsens ansats är kvalitativ så är utvärderingskriterierna reliabilitet och validitet, som 

används inom den positivistiska forskningstraditionen, här inte aktuella (Taylor, Wetherell, 

Yates 2001, 318). Wetherell, med fler, föreslår ett antal utvärderingskriterier som kan användas 
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vid diskursanalytisk forskning och vi kommer här att redogöra för ett urval av dessa. Ett av de 

kriterier som föreslås är att diskursanalytisk forskning bedöms efter dess relevans för, eller dess 

koppling till, något samhälleligt problem eller någon social fråga. Detta är dock inte i sig ett 

tillräckligt argument för en studie, men kan tillsammans med uppfyllandet av andra kriterier 

tala för dess akademiska värde. Ytterligare kriterier som här tas upp är relaterade till hur pass 

användbar en kvalitativ studie är och hur väl den kan tillämpas i “den riktiga världen” (Taylor, 

Wetherell, Yates 2001, 323). En tillämpning här kan vara att resultaten används för att kritisera 

ett status quo, till exempel genom att utmana auktoriteter eller genom att avslöja felaktiga men 

allmänt vedertagna föreställningar (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 326). Den kritik som 

diskursanalytisk forskning har möjlighet att lyfta kan även användas som ett verktyg för 

förändring, för att lyfta medvetenhet kring en viss fråga eller för att legitimera rättigheter som 

tidigare varit nekade en viss grupp genom att nysta upp negativa associationer kopplade till 

denna. Den kan även användas för att ge en röst åt en grupp som annars inte har någon möjlighet 

att göra sig hörd (Taylor, Wetherell, Yates 2001, 327). Vi har under arbetets gång haft dessa 

kriterier i åtanke och försökt uppfylla dem i den mån det varit möjligt utifrån studiens 

omfattning och tidsmässiga begränsning. 
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5 Resultat och analys 

 

Vi kommer här att presentera vår analys av materialet samt studiens resultat. Då vi har valt att 

dela in materialet under olika teman så kommer vi inledningsvis att presentera dessa var för sig, 

detta för att underlätta för läsaren. De olika teman vi har identifierat är: Tema politik, tema 

miljö, tema ekonomi, tema etik och tema hälsa. Dessa kommer sedan att diskuteras i relation 

till varandra under nästa avsnitt. 

  

5.1 Tema Politik 

 

Under det politiska temat har vi samlat alla de artiklar som på något sätt berör den politiska 

delen av vegetariska kampanjer. Detta innefattar bland annat kommuners beslut att införa 

köttfria dagar i skolor men även förslag om politiska styrmedel som köttskatt. Vi har under det 

politiska temat identifierat två tydliga motstridiga diskurser samt deras respektive 

nodalpunkter. Den ena diskursen som vi har identifierat är vanligast förekommande hos den 

politiska högern medan den andra, motsatta, diskursen främst ses hos personer med anknytning 

till den politiska vänstern. Med den politiska högern avser vi här representanter från något av 

de fyra allianspartierna och med den politiska vänstern avser vi personer från något av de 

rödgröna partierna där vi även räknar in Feministiskt initiativ. 

 

Inom den diskurs som förs av den politiska högern så har vi lokaliserat tecknet valfrihet som 

en tydlig nodalpunkt (Abenius 2013; Bergheden, Wachtmeister 2012; Drevfjäll 2013b; Flores 

2013; Handberg 2014; Hällberg 2013). Det huvudsakliga argumentet är att införandet av 

köttfria dagar i skolor strider mot just elevernas valfrihet. Den moderata politikern Abenius 

(2013) anser att ”En av alliansens viktigaste frågor är att sätta individen först. Detta genom 

större valfrihet i människors vardag.” och skriver vidare ”Jag framförde därför vid samtliga 

kommunstyrelsesammanträden där ärenden om vegetariska dagar var uppe hur oerhört viktigt 

det är att valfriheten inte sätts på spel om vegetariska dagar i skolan skulle införas.” (Abenius 

2013). Ett annat argument som lyfts fram i samband med värnandet om valfrihet är att ingen 

ska tvingas till att äta vegetariskt (Bergheden 2013; Handberg 2014; Pearson 2013). ”Ingen 

tvingar vegetarianer att äta kött – då ska man inte heller bli tvingad att äta vegetarisk mat, 

menar Simrén [representant från Moderaternas ungdomsförbund, förf. anteckning].” (Flores 

2013). Ytterligare ett argument som kan ses inom högerdiskursen, som hänger ihop med tanken 
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om valfrihet, går ut på att det inte är upp till politiker att bestämma vad folk ska äta (Hällberg 

2013; Sunesson 2014). Två moderata riksdagsledamöter och tillika lantbrukare skriver ” … men 

köttfria dagar är tvång och inskränker människors valmöjligheter. Människor kan och vill 

själva välja vad de äter.” (Bergheden, Wachtmeister 2012). 

 

I den motsatta diskursen ifrågasätts dock logiken i argumentet om valfrihet. Detta kan ses i 

följande citat, av en politiker från Feministiskt initiativ i Lund, ”Valfrihet i all ära men sedan 

när är det mer valfritt att tvingas äta pannbiff än kikärtsbollar?[…]Genom att rensa ut 

animaliska proteiner ur vår skolbespisning pareras en hel del allergier och det faktum att 

många elever inte äter vissa djur av religiösa skäl.” (Stigson 2014). I detta citat tar 

artikelförfattaren upp hur valfrihet, som den politiska högern definierar det, inte innefattar den 

norm gällande kost som finns inom vissa minoritetsgrupper. Valfrihet framställs som 

möjligheten att alltid kunna välja kött men inte som att, av exempelvis religiösa eller 

medicinska skäl, ha möjligheten att välja bort viss mat. 

 

Hos diskursen som förs av den politiska vänstern har vi lokaliserat solidaritet som en 

nodalpunkt (Paulsson 2013; Sommarström 2014). Detta kan ses i följande citat från Jonas 

Paulsson, en av initiativtagarna bakom införandet av Köttfri måndag i Sverige och före detta 

Miljöpartist: ”Men köttfria måndag handlar inte om personliga preferenser utan om praktisk 

solidaritet för miljön, för den globala matförsörjningen, för hälsan och för djuren.” (Paulsson 

2013). Det som gör ovanstående citat så intressant är att de två nodalpunkterna, solidaritet 

respektive valfrihet, här ställs mot varandra vilket tydliggör den diskursiva kampen som pågår 

mellan de politiska blocken gällande frågan. Vi anser oss se spår av diskursordningen inom det 

politiska temat då det är frågan om två motsatta diskurser som försöker tillskriva köttfria dagar 

olika betydelser. Genom att sätta förslaget om en köttfri dag i relation till minskad valfrihet så 

artikuleras det inom högerdiskursen som något negativt. Det är just i denna relation till valfrihet 

som dess betydelse cementeras inom högerdiskursen, detta utan att aktörerna inom 

högerdiskursen nödvändigtvis är emot vegetariska alternativ eller ser vegetariska kampanjer i 

sig som något negativt. Något annat som tydligt framgår i de texter vi har analyserat är att 

köttfria dagar uteslutande framställs positivt inom diskursen från vänsterhåll (Handberg 2014; 

Stigson 2014). Detta genom att artikulera de vegetariska kampanjerna i relation till de positiva 

aspekterna av det, men samtidigt utelämna de eventuella negativa aspekterna. Även i följande 

citat, från en artikel om ett lokalpolitiskt beslut att införa en vegetarisk dag i Motalas skolor, 

tydliggörs hur de två diskurserna inom det politiska temat strider mot varandra (Handberg 2014) 
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Initiativet till en helt vegetarisk dag i veckan i skolmatsalarna kom ifrån 

Miljöpartiet. Övriga politikerkollegor i majoriteten hängde på, men när förslaget 

skulle behandlas visade det sig att man inte hade oppositionen med sig. M, KD, C 

och FP motsatte sig förslaget eftersom de menade att valfriheten för eleverna 

minskade och att det inte var en fråga för Motalas politiker att bestämma att alla 

elever bara skulle äta grönsaker en gång i veckan. 

 

Denna diskursiva kamp kan även ses i följande citat gällande ett förslag, från riksdagsledamöter 

i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, om att införa politiska styrmedel i syfte att minska 

köttkonsumtionen i Sverige ”Ester Hedins [från Kristdemokraternas ungdomsförbund, förf. 

anteckning] reaktion på Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag är att det är fel att ’pådyvla 

alla någon slags extrem vegetarianism’ och hänvisar till det egna ansvaret.” (Eklund 2014). 

Detta ställs i samma artikel i kontrast till ett uttalande från vänsterpartiets representant angående 

köttkonsumtionens negativa effekter på miljön (Eklund 2014) ” - Det är fel att rulla över 

ansvaret på de enskilda individerna. Utsläppen för köttkonsumtionen ligger på cirka 10 

miljoner ton, räknat med import - ungefär som för privatbilismen, och där är vi överens och 

sätter upp mål”. Att hänvisa till det egna ansvaret kan knytas till nodalpunkten valfrihet och till 

grundtanken om att individer själva är kapabla att ta rationella beslut, något som genomsyrar 

högerdiskursen. Samma argument kan ses i en ledare i Expressen ”Många problem måste lösas 

på politisk nivå, andra saker kan vi påverka som individer, exempelvis vårt köttintag.” 

(Ledarredaktionen 2014). Motargumentet från vänsterpartiets representant kan i sin tur knytas 

till solidaritetstanken som genomsyrar vänsterdiskursen. Uttalandet att ”det är fel att rulla över 

ansvaret på de enskilda individerna” antyder här att köttkonsumtionen, och de negativa 

aspekterna av den, är en fråga som vi måste lösa tillsammans och att det krävs politiska 

styrmedel för att uppnå detta. Vi anser oss här kunna urskilja två ideologiska utgångspunkter 

som är oförenliga med varandra där frågan om vegetariska kampanjer blir en vattendelare. Dels 

har vi grundtanken inom den socialistiska ideologin om ett kollektivt ansvar och uppfattningen 

att samhälleliga problem bäst löses genom att organisera massorna. På andra sidan har vi 

liberalismen och dess grundläggande värde om individens frihet samt tanken om att minimera 

statligt inflytande över individen. 

 

Det går även att spekulera i att den skillnad som kan ses i framställningen av vegetariska 

kampanjer hos den politiska högern respektive vänstern delvis beror på att enskilda politiker 

inte vill gå emot den gemensamma partilinjen. För ett politiskt parti som Centerpartiet, som 
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historiskt sett varit ett bondeparti och bland annat representerat köttbönders intressen, finns 

risken att de alienerar stora delar av sin väljarbas om de skulle stödja ett förslag som Köttfri 

måndag. Ett citat som talar för detta kommer från en artikel i Södermanlands Nyheter ”Eva 

Andersson, (C), säger att centern ställer sig bakom intentionen med en vegetarisk dag i veckan 

eftersom det är bra för folkhälsan.” (Drevfjäll 2013b) och fortsätter ”- Men vi vill inte 

sammankopplas med nätverket som det refereras till. Och ordet ’Köttfri måndag’ ger en negativ 

klang som är kränkande för våra företagare som producerar kött.” (Drevfjäll 2013b). Att som 

representant för Centerpartiet ställa sig bakom ett förslag om att införa en vegetarisk dag i 

veckan skulle därmed vara strategiskt oklokt. Detta kan ställas i kontrast till följande uttalande 

av en Vänsterpartistisk riksdagsledamot ”Att driva på för minskad köttkonsumtion är kanske 

inte en ’valvinnare’ men det behöver inte vara en valförlorare heller” (Eklund 2014). För 

Vänsterpartiet, var politik grundar sig i en ideologi där kollektiva lösningar ses som centralt, så 

är det fullt förenligt med deras politik att driva en fråga som denna medan det för en 

Centerpartist mycket väl skulle kunna vara en så kallad ”valförlorare”. 

 

Miljöaspekten av köttkonsumtionen är något som visat sig spela en central roll inom de båda 

politiska diskurserna. Inom vänsterdiskursen framställs ofta köttkonsumtionen som själva 

problemet medan de inom högerdiskursen hellre artikulerar importen av kött som det egentliga 

miljöproblemet (Abenius 2013; af Sillén 2014; Bergheden 2013; Bergheden, Wachtmeister 

2012; Eklund 2014; Handberg 2014; Hällberg 2013). Där det inom vänsterdiskursen 

argumenteras för en minskad köttkonsumtion och politiska styrmedel i form av exempelvis en 

köttskatt (Eklund 2014; Hansson, Paulsson 2014) så argumenteras det inom högerdiskursen 

ofta för att vi istället bör fatta politiska beslut som gynnar de svenska köttproducenterna då 

detta är att föredra jämfört med import av kött ur miljösynpunkt (Abenius 2013; af Sillén 2014; 

Bergheden 2013; Bergheden, Wachtmeister 2012; Hansson Hässleby 2014; Sunesson 2014). 

Denna diskursiva strategi som syns i följande citat, som går ut på att ge svensk köttproduktion 

en positiv betydelse i relation till utländsk, är något som vi går in på mer djupgående under det 

ekonomiska temat (af Sillén 2014) 

 

Därför tycker jag att den rödgröna majoritetens beslut att införa en köttfri dag i 

kommunens skolor är ett steg i fel riktning. I stället för att ta ett helhetsgrepp på 

miljö och livsmedelsfrågan genom att exempelvis via upphandlingar till 

kommunala verksamheter stötta den närproducerade, miljövänliga maten (och 

minska på konsumtionen av den importerade mindre miljövänliga), tar man ett 
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snabbt och till synes dåligt underbyggt beslut, som förvisso minskar 

köttkonsumtionen i skolorna något. Men som får en marginell, om ens någon, 

positiv effekt på miljön som helhet. 

 

En väldigt intressant trend, som vi identifierat inom den diskurs som förs av den politiska 

vänstern, är ett öppet ifrågasättande av köttätande som norm i samhället. Ett tecken som här 

förekommer i ett flertal av texterna är köttnormen (Lindholm 2014; Paulsson, Päivärinta, 

Päivärinta 2014; Paulsson, Schlaug, Stenberg 2014; Sydsvenskan 2014). I en debattartikel i 

Borås tidning skriver Jonas Paulsson, tillsammans med Miljöpartiets före detta språkrör och en 

professor i sociologi om hur den rådande köttnormen utmanas av införandet av köttfria dagar 

(Paulsson, Schlaug, Stenberg 2014) 

 

Det finns starka belägg för att en beteendeförändring kan föregå en 

attitydförändring. En normändring i det svenska samhället som ännu befinner sig i 

sin linda är vår syn på vegetarisk mat. Den så kallande köttnormen utmanas av att 

fler och fler skolor och kommuner inför köttfria dagar. 

 

En diskursiv strategi som kan ses i artikeln är ett jämförande av dagens köttnorm med sådant 

som ansågs normalt förr i tiden, men som nu känns främmande (Paulsson, Schlaug, Stenberg 

2014) 

 

På 1950-talet när barnen i undersökningen föddes var normen att alla rökte. 

Barnaga var tillåtet, bilbälte var inte nödvändigt, homosexualitet klassades som en 

sjukdom och kvinnor förväntades vara hemmafruar. Så sent som 1968 svarade en 

tredjedel av mammorna att deras 15-åriga barn fick röka hemma. En av 

slutsatserna av studien är att man bör känna ödmjukhet inför sin samtids 

stridsfrågor. 

 

Lite längre ner i artikeln går det sedan att läsa ”Normer kan förändras och attitydpåverkan är 

ofta ett viktigt skäl bakom politiska beslut och lagstiftning.” (Paulsson, Schlaug, Stenberg 

2014). Här efterfrågas alltså politiska styrmedel i syfte att förändra allmänhetens attityd kring 

köttätande, i detta fall i form av köttfria dagar i skolor och kommuner. Detta återknyter till den 

socialistiska tanken om kollektiva lösningar på samhälleliga problem. 
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I en artikel från Norrländska socialdemokraten knyts istället köttindustrin till den diskurs som 

förs inom det etiska temat, detta görs genom att här artikulera tecknet köttnormen i relation till 

djurens lidande ”Men den snabba intensifieringen och hårda aveln ökar djurens lidande för 

varje dag som går. Därför måste köttnormen brytas med politiska styrmedel som prisar ut 

köttindustrins omänskliga djurfabriker.” (Paulsson, Päivärinta, Päivärinta 2014). Även här 

efterfrågas politiska styrmedel i syfte att förändra den rådande köttnormen. Ett liknande 

ifrågasättande av köttnormen kan även ses i Aftonbladet där en kolumnist skriver om de 

negativa reaktioner hen som vegetarian möter från omgivningen (Lundberg 2013) 

 

Men reaktionerna fascinerar. Vad är det i vegetarianismen som retar upp folk? 

Ingen frågar ju varför en köttis äter kött. Det är normen, det som majoriteten gör 

och vad människor anser vara normalt. Och strömbrytare upprör, vare sig de vill 

eller inte. Av den enkla anledningen att de får folk att tänka efter, kanske till och 

med ifrågasätta sina egna val. 

 

Kolumnisten i fråga spekulerar i att anledningen till att vegetarianism och införandet av köttfria 

dagar väcker så starka reaktioner är eftersom det utmanar och ifrågasätter köttnormen. Då 

köttätande betraktas som det normala inom dagens samhälle, något som upplevs som en 

självklarhet av en majoritet av befolkningen, så anser vi att detta ifrågasättande av den rådande 

normen vi här har identifierat kan klassas som en motdiskurs i Foucaultsk mening. Vi anser här 

att köttätandet som norm har objektiverats och kommit att uppfattas som något naturligt och 

självklart. Detta innebär att de diskurser som utmanar köttnormen får svårare att vinna 

legitimitet och bevisbördan ligger här på de aktörer som försöker förändra normen att legitimera 

sin ståndpunkt. 

 

5.2 Tema Miljö 

 

De artiklar som berör de miljömässiga aspekterna av de vegetariska kampanjerna, vilket 

innefattar bland annat diskussioner kring köttfria dagar samt köttindustrins inverkan på miljön, 

har vi samlat under miljötemat. De främsta anledningarna till att miljön lyfts fram i samband 

med köttätande är de utsläpp av koldioxid som köttindustrin står för, skövlingarna av 

regnskogarna för att göra plats åt köttdjur och foder till köttdjur samt försurning och förorening 

av färskvatten (Eklund 2014; Ennart 2014; Paulsson, Schlaug, Stenberg, 2014). Samtidigt 

används miljön som ett argument för fortsatt köttätande där det svenska köttet och 
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närproducerat lyfts fram som viktiga delar i ett steg mot en bättre miljö (af Sillén 2014; 

Bertilsson 2013). 

 

Det går att urskilja två olika diskurser inom miljötemat, den ena kritiserar köttätandet medan 

den andra försvarar och legitimerar det. Centralt för diskurserna inom miljötemat är tecknet 

koldioxidutsläpp som kan ses som nodalpunkten inom båda diskurserna då övriga tecken i 

diskursen definieras utifrån sin relation till detta. Vi anser även att tecknet koldioxidutsläpp här 

bör ses som en flytande signifikant. Även om tecknet koldioxidutsläpp tillskrivs en negativ 

betydelse inom båda diskurserna så artikuleras det i relation till olika tecken inom dessa och får 

därmed olika betydelser. De tecken som är frekvent förekommande och knyts till den diskurs 

som förespråkar en minskad köttkonsumtion är kött, kraftfoder eller synonymen djurfoder och 

köttfri (Paulsson 2013; Stordalen 2011). I den diskurs som försvarar och legitimerar köttätande 

är det istället tecknen svenskt, lokalproducerat, import och landskap som i stor utsträckning 

knyts till tecknet koldioxidutsläpp (af Sillén 2014; Bergheden 2013; Bergheden, Wachtmeister 

2012; Bertilsson 2013; Hällberg 2013). Den diskurs som används för att legitimera köttätande 

har vi valt att betrakta som en motdiskurs i sammanhanget då den dels kan ses som en 

motreaktion på den förstnämnda diskursen samt då den förstnämnda diskursen är mer etablerad 

under miljötemat. 

 

Den svenska köttindustrin och den svenska köttkonsumtion, ställs inom den diskurs där 

köttätande legitimeras, i ständig relation till omvärlden. ”Först och främst måste stora 

miljöbovar som USA och Kina visa engagemang i miljöfrågan, vilken Sverige för övrigt är 

världsledande i.” (Pearson 2013) skriver en krönikör i Pratapolitik som kritik mot införandet 

av köttfria dagar. Genom att påvisa den, i sammanhanget, marginella miljöpåverkan som den 

svenska konsumtionen av kött har så legitimeras här köttätande. I det följande citatet artikuleras 

den svenska köttindustrin som positiv i relation till den utländska köttindustrin som tillskrivs 

en negativ betydelse ”Men det måste sättas i relation, inte bara till dess positiva påverkan, utan 

också till hur det ser ut i andra länder.” (af Sillén 2014). Här ställs således två alternativ upp 

där det svenska köttet presenteras som det bättre av de två.  I en artikel i Södermanlands Nyheter 

argumenterar artikelförfattarna för vikten av en stark, svensk köttindustri och lyfter de redan 

hårda regler som svenska bönder arbetar efter. I citatet ”Svensk köttproduktion är bland de mest 

klimatvänliga i världen. Men köttimporten till Sverige har ökat de senaste 20 åren och uppgår 

idag till runt hälften av vår köttkonsumtion. För klimatets skull bör vi producera mer kött i 

Sverige och i stället minska köttimporten” (Bergheden, Wachtmeister 2012) hänvisas återigen 
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till de positiva aspekterna av den svenska köttindustrin. Detta är en diskursiv strategi som 

genom ett uteslutande av ett helt vegetariskt alternativ betonar de miljömässiga fördelarna av 

det svenska köttet i relation till det utländska, trots att ett vegetariskt alternativ rimligtvis skulle 

vara ännu bättre ur miljösynpunkt. Istället för att definiera miljöfrågan i termer av att äta kött 

eller att helt avstå från att äta kött så förflyttas fokus från de vegetariska kampanjerna till att 

framställs det här som en fråga mellan svenskt kontra utländskt kött, vilket ges medhåll i en 

artikel i SvD (Augustin 2014). Denna diskursiva strategi är något som vi återkommer till under 

det ekonomiska temat och där analyserar mer djupgående. 

 

I citatet ”Men det är knappast mer miljövänligt att äta ris från Indonesien, majs från Argentina 

eller kiwi från Nya Zealand än vad det är att äta svenskt kött.” (Bergheden 2013) ställs istället 

importerade grönsaker i relation till svenskt kött och hänvisar till vikten av att förändra 

köpvanorna snarare än kostvanorna. Tecknet import blir en viktig del av den miljödiskurs som 

legitimerar köttätande. I denna diskurs är det transportsträckan som maten färdas som har en 

miljöpåverkan, inte själva produkten i sig, och en minskad transportsträcka framställs här som 

lösningen på klimatproblemen. Den positiva betydelsen av det lokalproducerade och det 

svenska får ytterligare medhåll i följande citat (Bertilsson 2013) 

 

Om vi vänder på myntet och i stället ser till hur mycket CO2 utsläpp importerad 

frukt och sallad ger per kalori i jämförelse mot till exempel fläskkött och ost så ser 

man att frukten är en cirka 15 gånger större miljötjuv än fläskkött och sallad cirka 

fyra gånger värre miljötjuv än ost. 

 

Inom den diskurs som legitimerar köttätande innefattar tecknet lokalproducerat nästan 

uteslutande kött, lokalproducerade grönsaker nämns inte i samma utsträckning vilket ger en 

fingervisning om var fokus ligger inom denna diskurs. På detta sätt framställs vegetariskt och 

lokalproducerat som oförenligt och miljöfrågan decimeras, inom den diskurs som legitimerar 

köttätande, till att handla om importerad mat kontra svenskt kött. Tecknet lokalproducerat 

artikuleras här på ett sådant sätt att det enbart hänvisar till lokalproducerat kött och inte till 

exempelvis lokalproducerade grönsaker. Citatet ”Kritikerna däremot menade att det vore en 

större insats för miljön att satsa på närodlat i stället för helvegetariskt” (Handberg 2014) visar 

på hur tecknet närodlat, synonymt med lokalproducerat, exkluderar möjligheten till ett 

vegetariskt alternativ i sin artikulation. 
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”Svenskt lantbruk behöver dessutom bättre villkor - det skapar jobb, är miljövänligt och bidrar 

till en levande landsbygd.” (Handberg 2014) i citatet lyfts den estetiska miljön upp och det 

svenska lantbrukets påverkan på de vackra, svenska, landskapen betonas. Landskap är ett 

tecken som är centralt för den diskurs inom miljötemat där köttätande legitimeras och 

förekommer i ett flertal artiklar. Bland annat i en artikel från Kristianstadsbladet där författaren 

skriver ”Att välja svenskt kött är en del i det naturliga kretsloppet för att kunna bruka och 

gödsla åkrarna för att i sin tur kunna skörda åkrarna och behålla ett öppet landskap och ha en 

levande landsbygd.” (Bertilsson 2013) samt i en artikel i Miljömagasinet där citatet ” - Vi 

behöver inte attackera köttätning, det är inte ett problem i sig, vi behöver öppna landskap.” går 

att hitta (Eklund 2014). Även detta ser vi som en diskursiv strategi där fokus flyttas från frågan 

om minskad köttkonsumtion till att handla om det svenska landskapet rent estetiskt, inte om de 

globala miljöpåverkningar som köttkonsumtionen har. Utifrån hur tecknet landskap artikuleras 

i förhållande till miljö i diskursen framställs en minskad köttkonsumtion som ett hot, mot bland 

annat de vackra ängar och gröna kullar som går att njuta av längst de svenska vägarna. Tydligt 

framgår denna artikulation av tecknet landskap, som står i motsats till den andra 

miljödiskursens artikulation av tecknet, i följande citat (af Sillén 2014) 

 

 I Sverige tenderar vi att beskriva lantbruket som en miljöhotande verksamhet, trots 

att den i stor utsträckning utgör ett miljövårdande inslag i landskapet. det landskap, 

den miljö, som vi idag njuter av att ha omkring oss skulle se helt annorlunda ut om 

den yrkeskår som idag brukar och håller efter den inte fanns. 

 

Som svar på de försök att artikulera miljö som en estetisk fråga skriver författarna av en artikel 

i Gotlands Tidningar ”De cirka 1,5 miljoner grisar som varje år föds upp i Sverige bidrar ju 

till exempel inte till att hålla naturbetesmarkerna öppna. Även av nöt- och lammproduktionen 

är det långt ifrån alla som går på naturbetesmarker.” (Bokelund, Johansson 2012). Detta för 

att visa på att det är en väldigt liten del av den svenska köttindustrin som gör nytta för 

landskapen. De fortsätter med att skriva ”Enligt FN har djurhållning större klimatpåverkan än 

transportsektorn. Vi lever i en global marknad så en minskad köttkonsumtion bland svenskarna 

är därför viktigt för att minska klimatpåverkan.” (Bokelund, Johansson 2012) och genom detta 

artikuleras miljö här som klimat, inte som estetik. Här kan diskursordningen urskiljas vilket 

yttrar sig i en diskursiv kamp mellan dessa två diskurser om att artikulera tecknet miljö. De 

skillnader i betydelse som försöker tillskrivas tecknet miljö blir tydliga när frågan om 
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köttkonsumtion berörs. I flera andra artiklar tilldelas samma artikulation till tecknet miljö som 

i ovannämnda artikel (Höglund 2013; Lindström 2011; Stjärne 2014). 

 

De miljömässiga fördelarna med vegetariska kampanjer ställs i motsats till rätten till valfrihet 

även under detta tema (Hällberg 2013). ” – Det är helt fel att tvinga barn att äta vegetariskt. 

Det kan väcka intresset att bli vegetarian, barn ska inte behöva ta ställning på det viset. Det är 

helt fel att tvinga människor att äta vegetariskt.” (Drevfjäll 2013a) är en av de reaktioner som 

uppstått efter att en kommun tagit upp ett förslag om att införa en vegetarisk dag i kommunala 

förskolor och skolor. Citatet lyfter fram valfriheten som en viktigare rättighet än den positiva 

miljöpåverkan förslaget är tänkt att ha. ”Vegetarisk mat är jättebra ur flera aspekter, 

miljöaspekten till exempel. Men vi tycker att det är jätteviktigt med valfrihet. Man ska alltid ha 

ett alternativ att äta kött i stället för vegetarisk mat” (Flores 2013) är ytterligare ett citat som 

betonar vikten av valfrihet trots vetskapen om de positiva miljöaspekterna. Det som går att 

utläsa ur dessa citat är att miljön, om än viktig, inte får komma i vägen för valfriheten. Detta är 

något som vi inte kommer gå vidare på då det redan har behandlats under det politiska temat, 

men det är relevant att lyfta fram även här för att visa på den nära koppling som miljötemat har 

med det politiska temat. 

 

Inom den miljödiskurs som förespråkar en minskad köttkonsumtion ställs köttet i relation till 

koldioxidutsläppet det orsakar och är därmed direkt relaterat till dess klimatpåverkan.  I en 

artikel i GP går det att läsa att ”Ett kilo potatis släpper ut mindre än ett halvt kilo 

koldioxidekvivalenter, medan köttet släpper ut mer än 60 gånger så mycket” (Stordalen 2011). 

Här jämförs köttet med ett annat vanligt svenskt livsmedel i miljöpåverkan och artikeln 

fortsätter med att sätta den miljöpåverkan som köttet har även i relation till utsläppet från bilar 

”Utsläppen från ett kilo kött motsvarar utsläppen fån en typisk personbil som körs 150 

kilometer.” (Stordalen 2011). Genom detta tydliggörande av utsläppen som kött har kan ett 

engagemang för köttfria kampanjer skapas då den konkreta, miljömässiga, nyttan synliggörs. 

Detta ser vi som en diskursiv strategi genom vilken diskursen kan vinna en större legitimitet 

och utmana normen om köttätande. Då köttkonsumtionens påverkan på miljön kan presenteras 

statistiskt genom siffror styrks argumenten för vegetariska kampanjer och framstår som mer 

tillförlitliga. Det båda dessa citat visar på är den centrala roll som tecknet koldioxidutsläpp har 

i den miljödiskurs som förespråkar en minskad köttkonsumtion vilket även går att se i flera 

andra artiklar (Dzami 2014; Kulturnyheterna 2013; Stigsson 2014; Thomsen 2012). Tecknet 

koldioxidutsläpp är som tidigare nämnt centralt inom miljödiskursen och i de två ovannämnda 
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citaten knyts tecknet kött till tecknet koldioxidutsläpp. ”Är det verkligen helt omöjligt att tänka 

sig att bara äta kött en gång i veckan?” (Hagen 2014) är ett citat hämtar ur en krönika i 

Expressen som ställer köttätandet i relation till miljön och ser köttfria dagar som en del i 

lösningen på miljöproblemen. Krönikören fortsätter med att ställa frågan om ” … raskt 

genomförda åtgärder av detta slag skulle kunna hindra klimatet från att löpa amok?” (Hagen 

2014) vilket återknyter till förslaget om köttfria dagar. Detta är bara en i raden av artiklar som 

föreslår vegetariska kampanjer som en del av lösningen på miljöproblemen (Höglund 2012, 

Ledarredaktionen 2014; Ljung 2012; Mirjamsdotter 2014; Ström Melvinger 2012; Tångenberg 

2012; Wreede 2013) även köttfri blir därmed ett viktigt tecken i den miljödiskurs som 

förespråkar en minskad köttkonsumtion. 

 

Köttproduktionen står för runt 15 procent av jordens växthusgasutsläpp. Idisslare 

släpper ut metangas, en ytterst kraftfull växthusgas. Därtill kommer 

växtnäringsläckage och följder av bekämpningsmedel, skogsavverkning för att 

skapa betesmark och utrymme för foderproduktion, övergödning av hav och sjöar, 

erosion, jordskred och andra negativa effekter. 

 

(Ledarredaktionen 2014) lyfter den miljöpåverkan som köttindustrin har på jorden. Bland dessa 

ord som beskriver de negativa effekterna av köttproduktionen går ett tecken att hitta som 

förekommer i flera artiklar, detta är tecknet foderproduktion. Tecknet är viktigt i och med att 

det har en nära koppling till flera andra tecken inom den miljödiskurs som förespråkar minskad 

köttkonsumtion. Genom foderproduktionens direkta påverkan på koldioxidutsläppen knyts 

tecknet till nodalpunkten i diskursen, men det är även knutet till tecknet kött utifrån sitt 

användningsområde som foder till köttdjur. Det ställs även i direkt relation till köttet sett till 

koldioxidutsläpp vilket går att se i följande citat ”För att producera ett kilo kött krävs uppemot 

tio kilo spannmål. I dag används nästan hälften av världens samlade spannmålsproduktion som 

djurfoder” (Bergström 2014). Denna relation blir relevant inom den miljödiskurs som 

förespråkar en minskad köttkonsumtion då spannmålet ursprungligen är en fullvärdig 

näringskälla för människor och genom denna process istället blir till foder och förlänger kedjan 

av livsmedel från jord till bord. 

 

Inom den miljödiskurs som legitimerar köttätandet, som vi har valt att betrakta som en 

motdiskurs till den mer etablerade miljödiskursen, spelar det miljömässiga en underordnad roll 

och fungerar här mest som ett sätt att förflytta fokus till andra diskurser inom närliggande 
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teman. Detta kan bland annat ses i hur argumentet om valfrihet, ett argument som spelar en 

central roll inom det politiska temat, här ställs emot vegetariska kampanjer och dess 

miljömässiga fördelar vilket gör att miljön får en sekundär roll i förhållande till det ideologiska. 

Det svenska köttet lyfts även fram för sina miljömässigt positiva aspekter i relation till 

importerat kött, men detta i sin tur går snarare in i det ekonomiska temat som ska presenteras 

härnäst, och kan därmed inte sägas bemöta de negativa miljömässiga aspekter som argumenten 

inom den motsatta miljödiskursen bygger på. 

 

5.3 Tema Ekonomi 

 

Under det ekonomiska temat har vi lagt de tidningsartiklar där de ekonomiska aspekterna av 

vegetariska kampanjer behandlas. Vi har här identifierat två motsatta diskurser där den ena är 

mer vanligt förekommande. Inom den diskurs som kan sägas vara dominant inom ekonomiska 

temat råder en öppen kritik mot införandet av vegetariska kampanjer. Argumenten inom denna 

diskurs rör i regel svensk köttproduktion som artikuleras som något positivt, främst i relation 

till utländsk köttproduktion vilket i sin tur istället artikuleras som något negativt. Vanliga tecken 

som knyts till tecknet kött är här svenskt, utländskt samt import där tecknet svenskt framställs 

som positivt och tecknen utländskt och import framställs som negativa (Augustin 2014; 

Bergheden, Wachtmeister 2012; Clemens 2014; Eklund 2014; Hansson Hässleby 2014; 

Ledarredaktionen 2014; Thomsen 2014). Ett annat tecken som får en positiv betydelse inom 

det ekonomiska temat och som inom denna diskurs ställs i relation till svensk köttproduktion 

är arbetstillfällen (Bergheden, Wachtmeister 2012; Clemens 2014; Thomsen 2014; TT 2014). 

 

Inom den motsatta diskursen förespråkas istället en minskad köttkonsumtion och vegetariska 

kampanjer, som Köttfri måndag, framställs som något positivt. Tecknet kött artikuleras här i 

relation till tecken som kostsamt (Stigsson 2014) och tillskrivs därmed en negativ betydelse 

inom diskursen. Även det politiska temat är närvarande då politiska styrmedel i form av 

exempelvis köttskatt förespråkas inom denna diskurs (Lindholm 2014; Sydsvenskan 2014). 

Detta kan bland annat ses i följande citat från en debattartikel publicerad i Borås tidning där 

författarna skriver ”EN STOR del av EU:s skattefinansierade budget används till 

jordbrukssubventioner. Köttet subventioneras i flera led. Det gynnar köttet på de vegetariska 

alternativens bekostnad. Därför är det rimligt att kompensera detta med en köttskatt.” 

(Hansson, Paulsson 2014).  
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En diskursiv strategi som vi har lokaliserat inom den förstnämnda, mer vanligt förekommande, 

diskursen går ut på att ta fokus från köttindustrins negativa aspekter och istället framhålla 

svensk köttproduktion som ett bättre alternativ till det importerade köttet från utlandet. Som 

tidigare nämnts i miljötemat så förflyttas därmed fokus i frågan till att handla om svenskt mot 

importerat kött istället för att handla om kött kontra ett vegetariskt alternativ. Svenskt kött 

artikuleras därmed på ett sådant sätt att det får en positiv betydelse. Ett citat som illustrerar detta 

kommer från en artikel i Svenska dagbladet där LRF:s expert på hållbar utveckling citeras 

(Augustin 2014) 

 

”Lösningen är mer komplex än kött eller inte kött”. Han skriver vidare: "Den 40-

procentiga ökningen av köttkonsumtion i Sverige sedan 1990 har nästan 

uteslutande bestått av importerat kött. Om den offentliga upphandlingen valde 

svenska livsmedel i större utsträckning skulle det gynna både den biologiska 

mångfalden, klimatet och svenska företag". 

 

I citatet går att utläsa att köttätandet i sig inte är problemet utan att vi i för hög grad importerar 

kött från utlandet. Den ekonomiska aspekten kan ses i argumentet att det skulle gynna svenska 

företag. Det framkommer även i flera av texterna som analyserats att svenska köttproducenter 

känner sig utpekade eller kränkta av införandet av köttfria dagar i skolor (Drevfjäll 2013b; 

Sommarström 2014; Thomsen 2014). Exempelvis i följande citat av den före detta ordföranden 

i LRF Nyköping ” … Dessutom går de ut och talar om att vi producerar en dålig produkt. Vilka 

andra företagare prickar de på det sättet?” (Thomsen 2014). I ytterligare en artikel gällande 

införandet av en köttfri dag på en skola går det att läsa ”Vi vill att man lyfter in frågan om 

svenskt kött i diskussionen. Det här skickar ut signaler att det inte är bra att äta kött och vi 

känner oss utpekade.” (Clemens 2014). 

 

Ett annat sätt att ta fokus från köttindustrins negativa aspekter är att lägga fokus på exempelvis 

det matsvinn som finns och det faktum att mycket kött hinner bli gammalt och slängs innan det 

äts upp, vilket även det kan knytas till den ekonomiska aspekten då det upplevs som slöseri av 

resurser (Bertilsson 2013; Bergheden 2013; Bergheden, Wachtmeister 2012; Eklund 2014). 

Ytterligare ett exempel på denna strategi, det vill säga att ta fokus från köttfrågan och lägga den 

på något annat, kan ses i citatet ”Vi vill bara att ungarna ska få ordentligt med näring alla 

dagar.” (Thomsen 2014) av tidigare ordföranden för LRF Nyköping, som svar på frågan om 

varför de motsätter sig en köttfri dag i skolan. Då LRF representerar Svenska köttbönders 
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intresse kan antagandet att de har ett ekonomiskt egenintresse i att driva frågan göras. Genom 

att anknyta till en annan diskurs, nämligen den rörande de positiva hälsoaspekterna av 

köttätande, görs ett försök att knyta det svenska köttet till tecken som näring och därmed ge det 

en positiv betydelse. Genom att visa på hur bra det svenska köttet är ur miljösynpunkt och 

därefter lyfta vikten av kött för hälsans skull, för LRF en argumentation som gynnar just 

svenska lantbrukares ekonomiska intressen, vilket kan ses som en diskursiv strategi. 

 

5.4 Tema Etik 

 

Inom det etiska temat har vi samlat de tidningsartiklar som behandlar den etiska aspekten av 

köttindustrin och vegetarianism. Detta sker främst genom ett uppmärksammande av de 

förhållanden som djur lever under inom köttindustrin men även av ett ifrågasättande av den 

etiska legitimiteten i att äta andra djurarter över huvud taget (Lundberg 2013). Även en motsatt 

diskurs har identifierats där köttätandet istället försvaras eller legitimeras, främst genom att 

hänvisa till att det är naturligt. Den nodalpunkt som vi lokaliserat inom den förstnämnda 

diskursen är djuretik. Vanligt förekommande tecken här är djurhållning och synonymer till 

detta som djurförhållanden, men även djurrätt och djurskydd är tecken som återkommer 

(Bokelund, Johansson 2012; Eklund 2014; Hansson Hässleby 2014; Lundberg 2013; Paulsson 

2013; Paulsson, Päivärinta, Päivärinta 2014; Sydsvenskan 2014). 

 

I en artikel i tidningen Miljömagasinet kan följande citat, beträffande en representant från 

Kristdemokraternas ungdomsförbund, läsas ”Vad gäller djurskydd och den etiska aspekten 

tycker hon att Sverige ska vara ett föredöme men påpekar samtidigt att konkurrenskraften måste 

värnas.” (Eklund 2014). Att konkurrenskraften måste värnas tolkar vi här som att Sverige måste 

kunna konkurrera ekonomiskt med köttleverantörer från andra länder och att den etiska 

aspekten måste vägas mot detta. Förutom det politiska temat som genomsyrar hela debatten så 

förekommer i citatet alltså det etiska temat i samband med det ekonomiska temat. Lite längre 

ner i artikeln uttrycker Miljöpartiets representant sin ståndpunkt i köttfrågan “Hon vill inte 

heller se att kycklingindustrin växer för att det är mer klimatvänligt, eftersom det ofta är 

djuretiskt ohållbart.” (Eklund 2014). Här förekommer det etiska temat i samband med 

miljötemat. Det etiska aspekten av köttätande tycks därmed inte spela en central roll i debatten 

utan nämns enbart i samband med andra teman vilket ger en indikation om hur högt den 

värderas. 
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En diskursiv strategi som identifierats i den diskurs som förs av de som förespråkar 

vegetarianism och/eller en minskad köttkonsumtion är att uppmärksamma läsaren på de 

missförhållanden som djuren lever under inom köttindustrin och på så sätt betona det oetiska i 

att äta kött. Ett tecken som används för att beskriva detta är förhållanden som i följande citat 

ställs i relation till tecken som trånga och stressiga (Paulsson 2013). 

 

Fabriksuppfödning är beroende av kommersiella djurraser som går upp i vikt 

supersnabbt genom onaturligt proteinrikt foder. Djuren lever under trånga, 

stressiga och ofta ohygieniska förhållanden. Många av världens miljarder 

kycklingar bor på en yta som är mindre än storleken av ett pappersark. 

 

Andra tecken som används för att beskriva djurens situation är djurplågeri samt lidande 

(Lindholm 2014; Paulsson, Päivärinta, Päivärinta 2014; Sydsvenskan 2014). Tecknet onaturligt 

som används i citatet ovan knyter även an till en annan diskursiv strategi vi identifierat där det 

onaturliga i den moderna köttindustrin betonas genom att belysa djurens levnadsförhållanden. 

Detta illustreras i följande citat ”I dag finns grisarna på mindre än 2000 gårdar varav många 

har över 1 000 grisar. Verksamheten tar inte hänsyn till djurens behov. De bor på betonggolv, 

saknar sysselsättning och får aldrig komma ut.” (Paulsson, Päivärinta, Päivärinta 2014) som 

också hänvisar vidare till djurskyddslagen. Djuren tillskrivs inom denna diskurs ett egenvärde 

vilket sker genom att betona att de är levande varelser som är kapabla att uppleva och känna 

(Lindholm 2013; Sydsvenskan 2014) ”När jag tänkte på det, här sitter jag med en köttbit på 

tallriken. Den har sprungit omkring och levt. Då kändes det absurt … ” (Bergström 2014). 

Detta sätts i sin tur i kontrast till köttindustrin som framställs som kall och avhumaniserande 

”’Vi söker en person som kan sortera kycklingar med en säkerhet på 99 procent och en 

sorteringshastighet på 900 per timme’. Att de 450 utsorterade tuppkycklingarna mals ned 

levande berättas det inte om.” (Paulsson, Päivärinta, Päivärinta 2014). Ett annat argument som 

lyfts fram inom denna diskurs är att djuren inte kan föra sin egen talan utan att någon måste 

göra det åt dem (Lindholm 2013; Sydsvenskan 2014). 

 

Vi har i materialet även lyckats identifiera en motsatt diskurs där, i motsats till den förstnämnda 

diskursen, det naturliga i just köttätande betonas. Genom denna diskursiva strategi så 

kommuniceras att köttätande är en oundviklig konsekvens av den naturliga ordningen. I en 

debattartikel publicerad i Kristianstadsbladet kan följande läsas (Bertilsson 2013) 
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En del, likt Jonas Paulsson verkar tro att vi lever i en sagovärld där djur av olika 

arter är vänner och alla är vegetarianer, likt Jonas själv. Men det är dags att vakna 

upp ur denna dröm och inse att problemet inte är att vi äter kött som är fullt med 

fullvärdiga näringsämnen och mineraler. 

 

Artikelförfattaren använder sig här av en tydlig diskursiv strategi. Genom att sätta 

vegetarianism i relation till tecken som sagovärld och dröm så artikuleras vegetarianism som 

något naivt och orealistiskt. Artikelförfattaren går även in på den hälsomässiga aspekten av 

köttätande och artikulerar det som något positivt genom att sätta kött i relation till tecknen 

fullvärdiga näringsämnen och mineraler. Detta implicerar att en vegetarisk kost inte kan 

uppfylla våra näringsbehov på samma sätt som en köttbaserad kost kan och anknyter till den 

diskurs som förs inom hälsotemat. Denna strategi, att legitimera köttätande genom att hänvisa 

till att det är naturligt, går att knyta till Foucaults uppfattning om att diskurser ofta bygger vidare 

på redan etablerade föreställningar som tas för givna inom samhället. Vi anser att detta 

argument bygger på det faktum att köttätande har objektiverats och kommit att ses som något 

så naturligt att detta i sig används som ett argument för att legitimera det. 

 

Något som förvånade oss var hur pass frånvarande det etiska temat var i materialet. Vi hade 

förväntat oss att det skulle spela en central roll i argumenten hos förespråkarna av vegetariska 

kampanjer då detta, inom den tidigare forskningen, lyftes fram som ett av de vanligaste skälen 

för en vegetarisk kost. Varför det etiska temat var så pass frånvarande i materialet misstänker 

vi beror på att vegetariska kampanjer som Köttfri måndag, trots vad namnet antyder, faktiskt 

har väldigt lite att göra med vegetarianism och snarare bör ses som en del av miljörörelsen. 

Denna tolkning styrks ytterligare av att miljötemat visade sig vara det mest omfattande i 

materialet som analyserades. Ytterligare en anledning till att det etiska temat är frånvarande i 

stora delar av materialet kan vara att köttnormen är så pass stark att alla motdiskurser till den 

får svårt att vinna legitimitet. Det kan också ses som ett taktiskt drag av förespråkarna av 

vegetariska kampanjer, att istället fokusera på miljöaspekten, då det eventuellt är lättare att 

vinna en argumentation baserat på kvantitativa fakta och sådant som kan vinna legitimitet 

genom sitt stöd i forskning och statistik. Vi anser oss vidare kunna urskilja en diskursordning 

där diskursen inom det etiska temat ligger i konflikt med diskurser som förs inom övriga teman. 

Detta i och med att den etiska diskursen grundar sig i värderingar och en tanke om alla varelsers 

lika värde vilket inte nödvändigtvis är förenligt med logiken inom de andra teman vi 

presenterat, till exempel det ekonomiska där fokus istället ligger på vad som är lönsamt, 
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miljötemat där den huvudsakliga prioriteringen är miljön eller inom politiken där frågan istället 

får en ideologisk prägel och har delat den politiska opinionen i två läger. 

 

5.5 Tema Hälsa 

 

De artiklar som tar upp de hälsomässiga för- respektive nackdelarna med köttkonsumtionen 

och de vegetariska kampanjerna har placerats under temat hälsa. En dominant diskurs går att 

urskilja inom hälsotemat som förespråkar en minskning i köttkonsumtion. I denna diskurs ges 

tecknet kött en central roll och bör enligt oss ses som en nodalpunkt. De övriga tecknen 

artikuleras utifrån sin relation till tecknet kött, dessa tecken är protein, näring samt sjukdomar 

(Berg 2014; Bergström 2014; Höglund 2014; Stjärne 2014; Wreede 2013). Även tecknet 

antibiotika förekommer i materialet och artikuleras utifrån sin relation till köttindustrin (Eklund 

2014; Ennart 2014; Sunesson 2014) och de negativa hälsoeffekter det har i och med att det 

orsakar multiresistenta bakterier (Sunesson 2014). Vi ansåg dock att antibiotika inte var 

relevant i relation till vegetariska kampanjer och således är detta inte med i analysen. Inom den 

motdiskurs som vi urskilt är det främst tecknet näring som knyts till nodalpunkten kött. 

 

Inom den diskurs, som vi har valt att betrakta som motdiskursen, så betonas vikten av att få i 

sig tillräckligt med näring vilket fungerar som ett argument mot vegetariska kampanjer, 

exempelvis införandet av köttfria dagar på skolor. En tidigare ordförande i LRF Nyköping 

hävdar att hen inte direkt är emot en köttfri dag i skolor, men anser att kärnfrågan om näring 

glöms bort i debatten ”Vi vill bara att ungarna ska få ordentligt med näring alla dagar. Det är 

särskilt viktigt för tjejer som växer, idrottar och ska bli snygga. De har ett väldigt stort 

järnbehov och jag tror inte alltid att man tänker på flickorna.” (Thomsen 2014). Frågan om 

hur eleverna ska orka med skoldagen utan kött, och underförstått de näringsämnen som kött 

innehåller, tas även upp i en annan artikel ”Man behöver kött för att fungera. Frågan är hur 

eleverna ska orka med en hel dag i skolan om de bara äter grönsaker.” (Drevfjäll 2013a). 

Ytterligare en artikel lyfter vikten av näring i relation till kött, som svar på en tidigare artikel 

om vegetarianism ”Men det är dags att vakna upp ur denna dröm och inse att problemet inte 

är att vi äter kött som är fullt med fullvärdiga näringsämnen och mineraler.” (Bertilsson 2013). 

Återigen lyfts vikten av näringsämnen i relation till kött, men alternativa källor till dessa 

näringsämnen nämns inte. Här görs ett försök att artikulera tecknet näring som exklusivt i dess 

relation till tecknet kött. Författaren fortsätter att skriva ”Hälsoproblemet i dagens samhälle är 



39 
 

att vi äter för mycket halvfabrikat och högförädlade produkter som socker och spannmål” 

(Bertilsson 2013) för att sedan övergå till att prata om de miljöfördelar svenskt kött har. 

Gemensamt för dessa artiklar är att hälsofrågan lyfts fram som en viktig del i debatten kring 

vegetariska kampanjer, men hälsan framstår aldrig som särskilt relevant eller för den delen 

egentligt hotad. Det dessa artiklar ställer sig emot är införandet av en vegetarisk måltid i veckan, 

vilket rimligtvis inte har någon större inverkan på elevernas hälsa. 

 

De negativa effekterna av köttkonsumtionen tas överhuvud taget inte upp utan gemensamt i 

dessa fall är att kött framställs som en viktig del av en god hälsa. Genomgående bland dessa 

artiklar är även att det är just svenskt kött som ställs i relation till näringsämnen. Således kan 

den positiva framställningen av köttet i relation till hälsa handla om något annat. Det verkar 

röra sig om ett ekonomiskt intresse snarare än en fråga om hälsa, vilket vi redan har berört inom 

det ekonomiska temat. Denna tanke lyfts även i citatet ”Allt handlar så klart om pengar. Så när 

LRF säger att det är av oro för elevernas näringsintag som de serverar hamburgare så blir jag 

förolämpad.” (Dzami 2014). Som ett svar på några idrottselevers oro över tillräcklig näring i 

den vegetariska kosten, vid införandet av en köttfri dag i skolan, försäkrar det företag som 

ansvarar för skolmaten att ”näringsinnehållet inte kommer att vara lägre än i vanliga 

kötträtter.” (Höglund 2012), vilket tyder på att den oro om näringsbrist som målats upp med 

stor sannolikhet är obefogad. Särskilt med tanke på att detta, som tidigare nämnts, endast rör 

sig om en av veckans alla måltider. 

 

Som svar på den tidigare ordföranden i LRF Nyköpings påstående om riskerna med införandet 

av en vegetarisk måltid i veckan skriver författaren av en artikel i Aftonbladet ”en vegetarisk 

måltid i veckan för ungdomar medför inga hälsorisker, snarare tvärtom då de flesta ungdomar 

äter mer snabbmat än frukt och grönt.” (Berg 2014). Vidare fortsätter författaren med att svara 

på påståendet om vikten av kött bland tjejer ”Man är inte på något sätt immun mot järnbrist 

bara för att man äter kött.” (Berg 2014) och ifrågasätter genom detta den centrala roll i kosten 

som köttet tillskrivs bland de köttförespråkande artiklarna inom hälsotemat, vilket ett flertal 

andra artiklar också gör genom ifrågasättandet av kött som enda proteinkälla (Berg 2014; 

Bergström 2014; Lauffs 2014; Stjärne 2014; Wreede 2013). Proteinbehovet används inte i 

särskilt stor utsträckning för att legitimera köttätande, utan tecknet protein används främst som 

ett motargument på ett förväntat argument om att köttet skulle vara den enda källan till protein, 

vilket aldrig explicit uttrycks av motståndarna till köttfria dagar. Tecknen protein och kött är, 

trots hur tecknet protein artikuleras, intimt förknippade vilket går att se i citat ”Det finns ingen 
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som ber dig om att bli vegetarian. Du behöver protein. Men du har starka skäl att förändra 

dina matvanor.” (Stordalen 2011). 

 

Det som är genomgående för hälsodiskursen är köttet i relation till sjukdomar. ”Om en del av 

köttkonsumtionen ersätts med mer frukt och grönsaker, förbättras hjärtstatistiken ytterligare 

och förekomsten av fetma, högt blodtryck och diabetes blir betydligt lägre.” (Stordalen 2011) 

vilket lyfter fram ett flertal anledningar till att överväga en minskad konsumtion av kött. Även 

i citatet ”En hög köttkonsumtion ökar däremot risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 

och övervikt.” (Berg 2014) lyfts samma negativa aspekter av köttätandet fram. Den ökade risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer som kan uppstå vid köttkonsumtion tas upp i en ledare 

i Expressen där de skriver ”Rött kött och charkprodukter ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar 

och vissa cancerformer, som tjock- och ändtarmscancer.” (Ledarredaktionen 2014) och samma 

risker omnämns i andra artiklar (Berg 2014; Paulsson 2013). Tecknet sjukdomar innefattar en 

mängd olika sjukdomar och de som tas upp konkret i citaten ovan bidrar alla till artikulationen 

av tecknet och dess relation till en överdriven köttkonsumtion. Det är dock inte alla artiklar som 

relaterar köttkonsumtion till tecknet sjukdomar på ett detaljerat sätt, utan nämner det enbart i 

förbifarten som ett argument för en minskad köttkonsumtion vilket indikerar att det är 

underförstått vad som ingår i begreppet sjukdomar och hur köttätande påverkar hälsan 

(Paulsson, Schlaug, Stenberg 2014; Ström Melvinger 2012). 

 

  



41 
 

6 Avslutande diskussion 

 

I det följande avsnittet så kommer vi inledningsvis att redogöra för en summering av studiens 

resultat. Detta följs av ett stycke där vi diskuterar dessa resultat i relation till den valda teorin 

och den tidigare forskningen. I det nästkommande stycket så diskuterar vi hur de metodologiska 

val vi gjort kan tänkas ha format våra resultat samt vilka begränsningar som vår valda 

analysmetod har inneburit. Slutligen kommer vi att diskutera vilka slutsatser som kan dras av 

studien och vilken betydelse dessa kan tänkas ha för framtida forskning på området. 

 

6.1 Summering 

 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat och ämnar således att här besvara 

uppsatsens frågeställningar. Denna presentation av resultaten kommer att ske tematiskt med 

syftet att göra dem mer lättöverskådliga. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur vegetariska 

kampanjer framställs diskursivt inom svensk tidningsmedia. Vidare så var vi intresserade av att 

titta på om det går att identifiera olika, motstridiga, diskurser inom denna framställning. 

Slutligen så har vi försökt identifiera de strategier som tillämpas inom de olika diskurserna i 

framställningen av vegetariska kampanjer. 

 

Våra frågeställningar var: 

 Hur framställs vegetariska kampanjer i svenska tidningar? 

 Vilka motstridiga diskurser kan urskiljas i denna framställning? 

 Vilka strategier kan identifieras i framställningen av vegetariska kampanjer? 

 

6.1.1 Tema politik 

 

Det politiska temat visade sig vara mer frekvent förekommande i materialet än vi ursprungligen 

hade föreställt oss. Det genomsyrar även i mångt och mycket de andra teman vi analyserat vilket 

bitvis gjorde det svårt att särskilja dem. I det material som analyserades under detta tema så 

kunde vi urskilja två motstridiga diskurser. Dessa diskurser hade en tydlig ideologisk prägel 

och kunde vidare knytas till den politiska högern respektive den politiska vänstern vilket 

resulterade i två vitt skilda framställningar av vegetariska kampanjer. Inom den förstnämnda 

diskursen så artikuleras köttfria dagar, som var en av de vegetariska kampanjer vi undersökte, 
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nästan uteslutande som något negativt. Detta sker främst genom att sätta det i motsats till tecknet 

valfrihet då köttfria dagar upplevs som en inskränkning av denna. Köttätande legitimeras utifrån 

det fria valet, vilket har en tydlig koppling till den liberala ideologin där just valfrihet betraktas 

som ett grundläggande värde. Att reducera köttätande till en fråga om valfrihet kan ses som en 

diskursiv strategi. Ett annat återkommande argument inom diskursen var att ingen ska tvingas 

att äta vegetariskt vilket även det kan kopplas till det fria valet. Inom den motsatta diskursen 

artikuleras istället köttfria dagar på ett sätt som ger det en positiv betydelse, detta sker främst 

genom att sätta köttfria dagar i relation till solidaritet vilket i sin tur sätts i relation till tecken 

som miljö och djur. Även detta kan betraktas som en diskursiv strategi. Det efterfrågas inom 

denna diskurs politiska styrmedel i syfte att bryta köttnormen i samhället, till exempel i form 

av införandet av köttfria dagar i skolor och kommuner vilket kan kopplas till tanken om 

kollektiva lösningar på samhällsfrågor, något som spelar en central roll inom den socialistiska 

ideologin. Vi är medvetna om att detta är något av en generalisering, då exempelvis Miljöpartiet 

inte betecknar sig som ett socialistiskt parti och då Kristdemokraterna inte är liberala i samma 

mening som till exempel Moderaterna. Trots detta anser vi att liberalism och socialism här är 

passande benämningar då de argument som framhålls av de båda sidorna tycks vara starkt 

präglade av respektive blocktillhörighet samt de politiska ideologier som dessa bygger på. 

 

6.1.2 Tema miljö 

 

Miljötemat visade sig vara det mest omfattande temat och är närvarande i majoriteten av de 

artiklar som handlar om vegetariska kampanjer. Precis som med det ekonomiska temat så går 

miljötemat på flera ställen in i diskurser inom angränsande teman. Inom miljötemat så har vi 

identifierat två diskurser som befinner sig i en diskursiv kamp med varandra där den ena 

legitimerar köttätande medan den andra förespråkar en minskad köttkonsumtion. 

Legitimerandet av köttätande sker, inom den förstnämnda diskursen, främst i relation till de 

miljöproblem som följer av att importera kött från utlandet. Genom att sätta det importerade 

köttet i relation till den, förhållandevis, miljövänliga svenska köttproduktionen så artikuleras 

det svenska alternativet som något positivt. Köttfria dagar framställs här bland annat som 

verkningslösa, då Sverige är för litet för att kunna göra någon nämnvärd skillnad jämfört med 

de stora miljöbovarna USA och Kina. Inom den motsatta diskursen, som förespråkar en 

minskad köttkonsumtion, så formuleras problemet något annorlunda. Här ges köttätande i sig 

en negativ betydelse genom att knyta köttätandet till tecken som koldioxidutsläpp vilket ger 

associationer till de negativa miljöaspekterna av köttindustrin. Vegetariska kampanjer 
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artikuleras inom denna diskurs utifrån sina positiva miljöaspekter och som ett alternativ till 

köttindustrin. Därmed görs inte samma distinktion mellan inhemskt och importerat kött, som 

inom den motsatta diskursen, utan köttätande ställs emot vegetarianism vilket framställs som 

det bästa alternativet av de två ur miljösynpunkt. En diskursiv strategi som vi identifierat inom 

denna diskurs går ut på att konkretisera köttindustrins inverkan på miljön genom att presentera 

den i form av siffror. Begreppet miljö artikuleras även olika inom de båda diskurserna där den 

ena delvis artikulerar miljö i förhållande till det estetiska i form av öppna landskap, medan den 

andra diskursen artikulerar miljö utifrån klimatpåverkningar och utsläpp. 

 

6.1.3 Tema ekonomi 

 

I de artiklar som vi sorterat in under det ekonomiska temat så har vi identifierat två diskurser 

varav den ena är mer vanligt förekommande i materialet. Inom den mer vanligt förekommande 

diskursen så framställs svenskt kött som det bättre alternativet i relation till importerat kött, i 

likhet med dess framställning inom miljötemat. Detta ser vi som en tydlig diskursiv strategi där 

det vegetariska alternativet utesluts och där de två alternativen svenskt kött och utländskt kött 

är de enda alternativen som presenteras. Ett centralt tecken inom denna diskurs är 

arbetstillfällen som knyts till svensk köttproduktion vilket ger det en positiv betydelse i 

sammanhanget, det vill säga att svensk köttindustri generar arbeten. Svenskt kött anses, förutom 

att vara mer miljövänligt, även gynna svenska företag. Införandet av köttfria dagar framställs 

utifrån detta som kränkande och ett återkommande argument är att svenska köttbönder känner 

sig angripna av initiativet. I den motsatta diskursen ställs istället kött i relation till tecken som 

kostsamt vilket ger det en negativ klang. Inom denna diskurs hänvisas det till att köttindustrin 

redan gynnas ekonomiskt genom jordbrukssubventioner från EU. Istället förespråkas politiska 

styrmedel, exempelvis i form av en köttskatt för att främja vegetariska alternativ med 

argumentet att detta skulle gynna skattebetalarna och samhällsekonomin. 

 

6.1.4 Tema etik 

 

Ett starkt ifrågasättande av köttätande är närvarande i det etiska temat. Genom att synliggöra 

de förhållanden som djuren i köttindustrin lever under så ifrågasätts den etiska legitimiteten i 

att äta kött. Ett centralt tecken inom den här diskursen är djuretik och genom att sätta djurens 

levnadssituation i förhållande till tecken trånga och stressiga så framställs köttindustrin, och 

därmed köttändade, som oetiskt. Andra tecken som ställs i relation till djurens 
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levnadsförhållanden är djurplågeri och lidande. Detta knyter an till den diskursiva strategi som 

vi har identifierat där djurens levnadsförhållanden framställs som onaturliga då de strider mot 

deras naturliga behov. I det etiska temat har vi även identifierat en motdiskurs där köttätande 

legitimeras med hänvisning till just att det är naturligt att äta kött. Tecknet naturligt kan ses 

som en flytande signifikant som båda diskurserna försöker definiera på sitt sätt, antingen genom 

att framställs djurens livssituation som onaturlig eller genom att framhålla köttätande som en 

naturlig del av kretsloppet. Vegetariska alternativ till köttätande, som exempelvis köttfria dagar, 

artikuleras inom diskursen som legitimerar köttätande som något naivt och orealistiskt med 

hänvisning till den naturliga ordningen. Detta sätt att legitimera köttätande på kan knytas till 

Foucaults teorier om hur diskurser ofta bygger på redan etablerade föreställningar, i det här 

fallet om kost. Det etiska temat var förvånansvärt frånvarande i materialet, trots att det angavs 

som ett av de mest centrala argument för vegetarianism i den tidigare forskningen. Detta kan 

tänkas bero på att de vegetariska kampanjerna egentligen inte har så mycket med vegetarianism 

att göra, utan bör betraktas som en del av miljörörelsen. Vi har dock under arbetets gång sett en 

ökning av artiklar rörande just den etiska aspekten av köttindustri i samband med att Djurens 

Parti lyfter frågorna inför det stundande EU-valet. På grund av den tidsmässiga begränsningen 

har vi dock inte haft möjlighet att inkludera dessa artiklar i analysen. 

 

6.1.5 Tema hälsa 

 

Inom temat hälsa kunde vi urskilja två diskurser där den diskurs som förespråkade en minskad 

köttkonsumtion, samt var positivt inställd till vegetariska kampanjer, var den dominerande 

diskursen. Centralt för hälsotemat är att en stor del av de viktiga tecken som förekommer i 

hälsodiskursen definieras utifrån sin relation till tecknet kött. De som är emot, eller skeptiska, 

till vegetariska kampanjer använder hälsoaspekten som ett argument för att lyfta det svenska 

köttet och således rör det sig möjligtvis om annat än just en oro över att inte få i sig tillräckligt 

med näringsämnen. Vi anser att detta kan ses om en diskursiv strategi då hälsoskäl här sannolikt 

används i syfte att främja politiska eller ekonomiska intressen. Den roll, som de som ställer sig 

skeptiska till vegetariska kampanjer, har i konstruerandet av hälsodiskursen verkar vara ganska 

liten. Detta då den diskurs de för snarare berör andra teman som exempelvis det politiska och 

det ekonomiska temat. Det är uteslutande de som förespråkar en minskad köttkonsumtion som 

talar om relationerna mellan kött och sjukdomar. Något som tydligt framkom i analysen av 

materialet var att det, från flera håll, uttrycktes en oro över om näringsmängden i den 

vegetariska kosten är tillräcklig. En oro som kan anses vara obefogad då införandet av en köttfri 
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måltid i veckan inte bör påverka hälsan i någon nämnvärd utsträckning, vare sig negativt eller 

positivt, förutsatt att de övriga måltiderna under den resterande delen av veckan förblir 

desamma. 

 

6.2 Relation mellan tidigare forskning, teori och analys 

 

Den tidigare forskningen vi tagit del av har främst berört matens betydelse i människors liv 

samt matens roll i identitetsskapande. Ingen av den tidigare forskningen som vi tagit del av 

berörde specifikt vegetariska kampanjer utan tog ett mer generellt grepp om vegetarianism och 

veganism, samt de skäl som anges för dessa kostval. Forskningen gällande medias roll i 

representationen av verkligheten har däremot känts relevant för vår studie då det direkt anknyter 

till det medium som vi har haft för avsikt att undersöka. 

 

Tematiseringen av materialet gjordes delvis utifrån de aspekter av frågan som vi förväntade oss 

finna. Detta grundade sig i sin tur i den tidigare forskningen då denna har lyft de miljömässiga, 

hälsomässiga och etiska orsakerna till vegetarianism som centrala för valet av en vegetarisk 

kost. Vi förväntade oss således att dessa aspekter borde reproduceras även i tidningsartiklarna. 

Det var dock inte uteslutande dessa teman som förekom i diskurserna om vegetariska kampanjer 

utan det visade sig att både politik och ekonomi spelade en central roll i dessa och blev således 

ytterligare teman vi har använt oss av. Den etiska aspekten, som lyftes fram som central inom 

den tidigare forskningen, visade sig även spela en relativt liten roll i materialet. Det politiska 

temat spelade en större roll än vi hade kunnat tro på förhand och stora delar av debatten kring 

vegetariska kampanjer hade en tydlig ideologisk prägel. Genomgående i det material vi 

analyserade var att vegetariska kampanjer sattes i relation till valfriheten när skribenterna till 

artikeln hade anknytning till ett alliansparti medan stora delar av de artiklar som istället 

förespråkade vegetariska kampanjer hade anknytning till något av oppositionspartierna där vi 

även räknar in Feministiskt initiativ. Det visade sig även att de teman vi valt att utgå ifrån alla 

relaterar till varandra på ett sådant sätt att det inte helt går att separera dem åt utan analyserna 

av dessa teman går i viss mån in i varandra. En av de teoretiska utgångspunkterna för studien 

har varit tanken om att diskurser bör betraktas som ett analytiskt begrepp och något som 

forskaren konstruerar snarare än något som redan finns avgränsat i verkligheten. Detta kan vara 

en av anledningarna till att de diskurser vi har identifierat inom de olika temana bitvis har varit 

svåra att särskilja. 
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Vi har i analysen genomgående använt oss av Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp. 

Bland annat är det genom användandet av artikulation som vi fastställt betydelsen hos de tecken 

som är centrala inom diskurserna. Det är även genom dessa artikulationer, som görs inom de 

olika diskurserna, som framställningen av vegetariska kampanjer i svenska tidningar sker rent 

praktiskt. Dessa har därmed varit av stor vikt att undersöka. Foucaults tankar om att diskurserna 

kring ett fenomen grundar sig i redan etablerade normer är en del av den teoretiska ansats vi 

bygger den här uppsatsen på och något som vi anser oss ha påvisat i analysen av artiklarna inom 

det etiska temat där köttätande legitimeras utifrån att det är naturligt. Vi menar således att vårt 

analysresultat visar på att redan etablerade normer faktiskt påverkar framställningen av 

vegetariska kampanjer och att det således är till just dessa normer som motdiskurserna måste 

förhålla sig. 

 

Exempel på intressanta resultat som vi fått fram, och som går i enlighet med den tidigare 

forskningen, är det hot mot köttnormen som vi tycks se att vegetariska kampanjer uppfattas 

som. Förvrängningen av vegetarianism och veganism samt misstolkandet av skälen till dessa 

kostval tas upp i Cole och Morgans studie och ses där som sätt att försvara köttnormen på. Det 

finns flertalet likheter mellan deras studie och vår analys. I analysen urskiljer vi ett antal 

diskursiva strategier varigenom normen försvaras på. Bland annat i en av miljödiskurserna där 

köttätandet försvaras genom att utesluta ett vegetariskt alternativ och istället ställa svenskt mot 

importerat kött som de enda, uttömmande, alternativen. Detsamma går att se inom det politiska 

temat där rätten till valfrihet ställs emot en vegetarisk kost och där de vegetariska kampanjerna 

framställs som ett hot mot självbestämmandet. 

 

6.3 Relation mellan metod och analys 

 

Vi har i studien genomfört en diskursanalys av artiklar publicerade i dags- och kvällstidningar 

samt debattinlägg. Totalt analyserades 47 artiklar, detta för att vi ansåg det viktigt att ha en stor 

datamängd som är representativ för mer än ett förhållningssätt i frågan samt för att inte missa 

relevanta inlägg i debatten. De artiklar som vi analyserade ingick i de flesta fall under mer än 

ett tema vilket gjorde att vi bedömde datamängden som tillräcklig. Att vi inte valde fler artiklar 

beror dels på att vi inte längre hittade någon ny data i artiklarna och att materialet därmed 

kändes mättat, dels spelade också arbetets tidsmässiga begränsning in. Tanken har inte varit att 

ta ställning i frågan angående vegetariska kampanjers vara eller icke vara utan vi har försökt att 

lägga våra personliga åsikter och värderingar åt sidan. På de ställen i analysen där vi har 
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granskat ett visst argument i debatten så har vi försökt göra detta utifrån huruvida vi anser att 

argumentets premisser håller och inte utifrån vad vi personligen anser i frågan. Som vi skrev 

under etiska överväganden så är en diskursanalys dock aldrig neutral utan innebär alltid en 

urvals- samt tolkningsprocess, denna studie är såklart inget undantag på denna punkt. Slutligen 

så har vi inte haft som förhoppning att fullständigt lyckas distansera oss från de diskurser vi 

undersökt och upptäcka någon sorts objektiv sanning utan varit medvetna om att även våra 

resultat är att betrakta som diskursiva konstruktioner. 

 

6.4 Slutsats och implikationer för vidare forskning 

 

En av de mest betydelsefulla upptäckterna i studien var att det fanns en så pass tydlig 

uppdelning i framställningen av vegetariska kampanjer mellan de politiska blocken, där högern 

i regel motsatte sig köttfria dagar medan vänstern nästan uteslutande var positivt inställd till 

initiativet. En annan intressant upptäckt är att den etiska aspekten var så pass frånvarande i 

materialet då vi hade förväntat oss att detta skulle vara ett av de huvudsakliga argumenten hos 

förespråkarna av de vegetariska kampanjerna. Detta kan tyda på att vegetariska kampanjer inte 

nödvändigtvis är att betrakta som en vegetarisk rörelse, vilket namnet antyder, utan snarare bör 

ses som en del av miljörörelsen. Frånvaron av den etiska aspekten i materialet skulle därmed 

kunna förklaras med att det huvudsakliga syftet med kampanjen Köttfri måndag är att göra en 

insats för miljön och inte att minska djurens lidande, vilket i regel framhålls som ett viktigt mål 

inom den vegetariska rörelsen. Något som slår oss är hur rätt i tiden ämnet för studien ligger 

med tanke på det uppsving som vegetariska kampanjer och främst Köttfri måndag har fått den 

senaste tiden. Detta kan ses i den stora mängd artiklar om djuretik som dykt upp under 

skrivandets gång. Det stundande EU-valet har lett till att det politiska partiet Djurens Parti fått 

mer utrymme i media vilket resulterat i en stor mängd material som berör de djuretiska 

aspekterna av köttätande. Således kan det tänka att de etiska aspekterna hade varit mer 

framträdande ifall studien påbörjats ett par månader senare. Framtida studier av ämnet skulle 

därmed troligtvis ha tillgång till en större mängd material vilket hade kunnat resultera i helt 

andra upptäckter. Förutsättningarna för fortsatta studier inom området kan därför ses som goda.  
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