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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en förändrad köttkonsumtion samt köttproduktion 

framställs i svensk media genom att analysera debattartiklar. Empiriskt material är insamlat 

från Mediearkivet Retriever i de största dags- kvällstidningarna i Sverige och Östergötland. 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ textanalys där olika teman har identifierats och 

analyserats utifrån frågorna; Hur förhåller sig olika aktörer till en förändrad köttkonsumtion 

och köttproduktion? Hur ramas perspektiven in och hur kopplas de till varandra? Hur kan 

denna debatt förstås ur ett miljöperspektiv? 

Utifrån denna studie kunde en konsensus identifieras kring att köttkonsumtionen och 

köttproduktionen är en viktig fråga och att det behövs en förändring. Det råder dock 

oenigheter om hur detta problem ska adresseras. 

Abstract 

The aim of this study is to investigate how the meat consumption and meat production is 

presented in Swedish media by analyzing debate articles. The empirical data is collected from 

Mediearkivet Retriever and limited to the biggest newspapers in Sweden and in Östergötland. 

The method used is qualitative text analysis and thematic analysis where the following 

questions were asked: How do different stakeholders view a change in meat consumption and 

meat production? How are the perspectives framed and how are they connected to each other? 

How can this debate be understood from an environmental perspective? 

From this study, a consensus is identified where meat consumption and meat production is an 

important question and that a change is necessary. There are, however, conflicts regarding 

how this issue should be addressed. 
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Inledning 

Livsmedelsproduktion förknippas idag ofta med miljöförstöring, utsläpp av växthusgaser och 

klimatförändringar, särskilt när det kommer till köttproduktion (Austgulen m.fl., 2015; 

Macdiarmid, 2016). Forskare är överens om att köttet har en påverkan på miljön, dock är de 

oeniga om hur mycket köttproduktionen faktiskt påverkar. Beräkningar på utsläpp av 

växthusgaser från köttproduktionen varierar exempelvis mellan 18 % till 51 % (Clapper, 

2013). Beroende på vilka metoder som används och vilka faktorer som tas med i 

beräkningarna kan resultaten variera. År 2006 gjordes en omfattande livscykelanalys (LCA) 

av FN:s jordbruksorgan FAO som fokuserade på hela produktionskedjan - från djurfoder till 

köttprodukten. En slutsats var att utsläppen av växthusgaser är högre från köttproduktionen än 

den som orsakas av hela transportsektorn. I FAOs rapport framgår även att köttproduktionen 

inte bara har en betydande påverkan på miljön via utsläpp av växthusgaser utan är också en av 

de största orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och vattenföroreningar. FAO 

förespråkar en bättre politik inom köttproduktionen och anser att det är nödvändigt ur både 

miljö- och hälsosynpunkt (FAO, 2006; Nordgren, 2012). En minskad köttkonsumtion är ofta 

en central del i den västerländska samhällsdebatten kring hållbara konsumtionsmönster idag 

på grund av köttproduktionens höga miljöpåverkan (Macdiarmid, 2016).  Enligt 

Naturvårdsverkets rapport (2011) är detta ett problem även i Sverige, utöver den negativa 

påverkan på miljön så äter vi mer kött än vad som är hälsosamt. I rapporten framgår det att vi 

alla måste jobba på en förändring men att det är svårt att lägga det på den enskilda individen. 

Som det ser ut idag så saknas det styrmedel som kan underlätta en förändring. Enligt 

Naturvårdsverket så finns det en vilja att minska sin köttkonsumtion men att just styrmedel 

efterfrågas. I rapporten förespråkas också ett eller flera styrmedel och menar att det är 

nödvändigt att införa när det kommer till ett sådant komplicerat problem som en 

beteendeförändring. En kostförändring är å andra sidan ett måste för att minska 

köttkonsumtionen.   

 

Mot denna bakgrund har våra matval, särskilt köttkonsumtionen, blivit en aktuell fråga när det 

gäller hållbar mat. Debatten om köttets olika negativa effekter är känslig. Maten vi äter är 

starkt kopplad till personliga, kulturella och sociala värderingar, vilket gör det till ett 

komplext problem att adressera (Macdiarmid, 2016). Då det inte råder någon konsensus bland 

maktaktörer om köttkonsumtionens negativa effekter så har ansvaret lagts mer på den 

enskilda individen att göra medvetna val (Austgulen m.fl., 2015). Det blir dock svårt för 

individer att konsumera hållbart när åsikterna går isär bland beslutsfattare. Det är därför 

viktigt att fortsätta forskningen på detta område för att försöka förstå vilka olika perspektiv 

som finns för att kunna sprida rätt information och införa anpassade styrmedel. Eftersom 

köttkonsumtionen och köttproduktionen har en negativ påverkan på miljön är det viktigt att 

förstå debatten ur ett miljöperspektiv, speciellt om vi ska försöka nå en hållbar utveckling och 

på något sätt kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov 

(FN, 1987). De perspektiv som får utrymme i media har dessutom stor betydelse för 

allmänhetens uppfattning i den här frågan (Almiron & Zoppeddu, 2015). 
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Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie är att analysera hur en förändring av köttkonsumtion och 

köttproduktion framställs ur ett miljöperspektiv i svensk media genom att undersöka vilka 

olika typer av argument som lyfts fram och hur de ramas in. Även andra perspektiv som lyfts 

fram, antingen tillsammans med miljöperspektivet eller ensamma, kommer att 

analyseras.  Den typ av media som har analyserats i denna studie är debattartiklar i svenska 

dags- och kvällstidningar. Valet att avgränsa till debattartiklar gjordes för att identifiera olika 

perspektiv i debatten om en förändrad köttkonsumtion och köttproduktion. För att syftet ska 

uppnås utgår studien från dessa frågeställningar: 

 

 Hur förhåller sig olika aktörer till en förändrad köttkonsumtion och köttproduktion? 

 Hur ramas perspektiven in och hur kopplas de till varandra? 

 Hur kan denna debatt förstås ur ett miljöperspektiv? 

 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Den här studien relaterar till olika typer av forskning som rör köttkonsumtion och 

köttproduktion. Det handlar bland annat om hållbarhet, hälsa, politik, beteendemönster och 

kött som norm. I den traditionella tallriksmodellen inkluderas köttet som en självklar del. På 

senare tid har dock forskning visat att vi bör minska köttkonsumtionen av både miljö- och 

hälsoskäl (Beverland, 2014). Forskaren Westhoek (2014) menar att konsumtionen av 

animalier ökar globalt. Parallellt med detta så ökar även försäljningen av vegetariska 

alternativ i de svenska matbutikerna enligt exempelvis koncernen Axfood (2015). 

Köttproduktionen leder idag till stor miljöpåverkan i form av växthusgasutsläpp, 

överutnyttjande av naturresurser, livsmiljöförlust m.m. (Beverland, 2014). Produktionen 

beräknas dessutom vara dubbelt så hög till år 2020, på grund av populationsökning och en 

ökad efterfrågan per capita (Petrovic m.fl., 2015). I FAOs omfattande rapport från 2006 om 

den globala köttindustrins påverkan på miljön framgår det att detta problem är något som 

måste åtgärdas snarast - “The impact is so significant that it needs to be adressed with 

urgency”(FAO, 2006, s. xx). Köttindustrin klassas enligt FAOs rapport som en av de största 

anledningarna till de stora miljöproblemen idag, som t.ex. mark- och vattenanvändning, 

avverkning av skog, minskning av den biologiska mångfalden, luftföroreningar och 

klimatförändringar. Under produktionsprocessen används dessutom en stor del sötvatten 

vilket stora delar av världen lider brist på och enligt forskarna Hedenus, Wirsenius och 

Johansson (2014) är våra matval en av de viktigaste faktorerna för att minska utsläppen från 

köttproduktionen. Samtidigt som debatten om köttkonsumtion har lyfts mer i samhället menar 

vissa att den behöver ges större plats, särskilt när det kommer till alternativ kost i form av 

vegetabilier (Beverland, 2014).  Sett ur ett miljöperspektiv är vegetabilier generellt betydligt 

bättre för miljön än kött, särskilt när det gäller nötkött som kräver skövling av 

koldioxidabsorberande växter, men också med tanke på metangasutsläppen från de idisslande 

djuren (Petrovic m.fl., 2015). Utöver miljöperspektivet finns också forskning som visar att 

kött är skadligt för vår hälsa. WHOs cancerorganisation IARC (2015) konstaterar till exempel 

att det finns ett samband mellan processat kött och cancer. Denna typ av forskning ifrågasätts 

av bland annat forskaren Klurfeld (2015) som menar att köttet är en viktig del i vår kost 
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eftersom det har lett till att våra hjärnor har utvecklats. Annan forskning har också visat att 

veganer oftare har brist på vitamin B12 än allätare (Woo m.fl., 2014). 

 

Forskningen och åsikterna går ofta isär kring köttets olika effekter. En anledning till det är att 

våra åsikter formas av hur olika frågor framställs i media. Silverstone (1999) skriver i sin bok 

att media är en stor del av det vardagliga livet då den konstant cirkulerar omkring oss, i allt 

från tidningar, tv och internet. Media formar och filtrerar den verklighet vi lever och 

därigenom tillhandahåller allmänheten en slags “grund” att utgå ifrån i det dagliga livet. Detta 

leder till att media har en stor makt över hur vi ser och reagerar på olika saker. Media har 

exempelvis makten att både sätta och förgöra en agenda eller att förändra samt påverka en 

politisk process. All den media som finns runt omkring oss har också makten att upprätthålla 

eller skapa betydelser i samhället genom att stödja, övertyga eller förstärka dessa. Silverstone 

anser att det är av just denna anledning som vi studerar media och varför vi behöver fortsätta 

studera media. Medias makt över det dagliga livet är viktig att förstå och ifrågasätta för att på 

sådant sätt kunna få en förståelse för den värld vi lever i.  

 

Miljön har de senaste decennierna blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna för både 

politiker och allmänheten. I det sammanhanget är media och kommunikation mellan olika 

aktörer centralt. Det mesta vi vet om miljön idag kommer från media, som också fungerar 

som en arena för argument, åsikter och påståenden kring miljöfrågan. Studier har dock visat 

att yttre faktorer har stor betydelse för hur media rapporterar kring olika frågor. Medias 

rapportering om miljön är ojämn och ofta beroende av det allmänna intresset, ekonomiska 

förutsättningar m.m. (Hansen, 2011). Forskarna Castrechini, Pol och Guárdia-Olmos (2014) 

anser ändå att miljöfrågan har blivit mer aktuell i media. I deras artikel framkommer det att 

media i form av exempelvis tidningar spelar en viktig roll som medlare mellan forskare och 

allmänheten samt mellan politiker och allmänheten. De menar att media bidrar till allmän 

förståelse kring miljöfrågor idag vilket leder till att medvetenheten kring miljöproblemen 

ökar. Forskaren Awtar Yadav (2014) tar också upp media som en viktig aktör kring förståelse 

av miljöproblemen. Genom att publicera nyheter på ett sätt som gör det förståeligt för 

allmänheten så skapar det åsikter som i sin tur sätter press på politiker att komma med 

åtgärder. Forskaren påpekar dock att media inte är tillräckligt aggressiva i sina nyhetsartiklar. 

Nyheterna kring olika miljöproblem och miljökatastrofer förmedlas på samma sätt som en 

sporthändelse, där journalisten meddelar vad olika organisationen gör eller hur deras planer 

ser ut vid arbetet med miljöproblem. Awtar Yadav efterfrågar mer proaktiva initiativ i 

nyheterna så att allmänheten och politikerna ska vilja göra en förändring. 

 

Det finns många studier som handlar om köttets påverkan på klimatet, miljön och hälsan (se 

t.ex. FAO, 2006; IARC, 2015). Medias rapportering kring detta är bristfällig (Freeman, 2010), 

även om debatten lyfts på sistone. Forskaren Austgulen (2014) har studerat hur 

köttkonsumtion har debatterats ur ett hållbarhetsperspektiv i Norge det senaste decenniet. 

Enligt Austgulen har ansvaret för att minska ohållbar köttkonsumtion skiftats från 

myndighetsnivå till individnivå. Detta menar hen kan bero på att det inte råder konsensus 

bland beslutsfattare i den här frågan, vilket också blir en begränsning för individer att göra 

medvetna val. Austgulen menar också att det är två dominerande positioner i debatten om 

konsumtion generellt; en som bygger på neoklassisk ekonomi - att efterfrågan styr marknaden 

- där fokus ligger på det individuella valet och konsumentmakt, och en som bygger på ett 

marxistiskt synsätt där konsumtion anses styras av företagens vinstintressen. Det finns således 

en viktig skillnad i begreppen konsumtion och produktion; genom att prata om köttproduktion 

hamnar fokus på industrinivå medan köttkonsumtion handlar om den enskilda 

individen.  Forskarna Almiron och Zoppeddu (2015) har undersökt hur köttkonsumtionens 
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miljöpåverkan framställs i media i södra Europa. De anser att det finns en “död vinkel” när 

det kommer till medias rapportering om köttkonsumtionens miljöpåverkan; det rapporteras 

sällan om denna koppling. Forskarna menar att detta delvis beror på psykologi, ekonomi och 

kultur men att det också bygger på en föreställning om att människan står över djuren och har 

rätt att utnyttja dem.  

 

Hur olika aktörer, från beslutsfattare till enskilda individer, argumenterar i den här frågan är 

avgörande för hur den uppfattas. I det västerländska samhällets debattklimat råder en 

rationalitetsnorm, men forskning har visat att känslor spelar en avgörande roll för hur enskilda 

konsumenter agerar ur hållbarhetssynpunkt (Sundin, 2013; Koenig-Lewis, 2014). Forskarna 

Buijs och Lawrence (2013) menar att först när en fråga blir känslomässigt laddad kan ny 

information tas in av den enskilda individen som underlättar ett förändrat beteende. Enligt 

Buijs och Lawrence så blir allting som rör en personlig förändring känsloladdat, vilket kan 

vara en av flera orsaker till att kött generellt är en känslig fråga. Kött och köttindustrin har 

dock börjat bli en politisk fråga. Forskaren Latour (2004) pratar om detta fenomen i termer av 

“matter of fact” och “matter of concern”. “Matter of fact” innebär att en fråga är apolitisk och 

en slags “självklarhet”. “Matter of concern” innebär att frågan öppnas upp, ifrågasätts och blir 

flytande. Forskaren Gordon (2012) skriver att en fråga som blir “matter of concern” 

komplicerar diskussionen men gör den också mer meningsfull och demokratisk. Forskarna 

Schaeffer och Smits (2015) beskriver också denna process utifrån ett demokratiskt perspektiv 

och menar att en fråga som blir “matter of concern” rör sig bort från expertsamhället för att 

istället diskuteras av allmänheten. De senaste två decennierna har en debatt lyfts inom politisk 

teori som handlar om att vi befinner oss i en post-politik eller post-demokrati. Detta innebär i 

stora drag att experter representerar samhället och att detta i sin tur leder till att 

maktförhållanden och exkludering blir osynligt (Kenis & Mathijs, 2014). Den här debatten 

har blivit extra uppmärksammad i förhållande till klimatförändringar, där ett post-politiskt 

förhållningssätt enligt forskaren Swyngedouw (2007) är extra känsligt. Swyngedouw (2009) 

menar att vi är på väg in i en post-politik, där demokratin och politiken urholkas och allt 

istället handlar om populism. Swyngedouw skriver att samhällets uppmärksammande av 

samhällsproblem, som till exempel miljöproblemen, görs genom att hålla i energikrävande, 

pompösa konserter och kampanjer. Swyngedouw tar även upp exemplet Al Gore, som reste 

med flyg över världen för att föreläsa om klimatförändringarna och menar att detta är ironiskt 

och kontraproduktivt. Även om det inte råder någon konsensus bland beslutsfattare idag kring 

köttets effekter på exempelvis miljön så menar Swyngedouw att en annan typ av konsensus 

råder bland beslutsfattare. Swyngedouw hävdar likt Latour att politik är centralt för att kunna 

hantera viktiga samhällsfrågor och att det post-politiska samhället är ett resultat av att debatt 

har ersatts med en konsensus som osynliggör andra perspektiv än de som förs fram av 

etablerade röster. Genom att debatt och ifrågasättande ersätts med denna typ av konsensus så 

flyttas politiken bort från allmänheten och istället till givna aktörer som följer färdiga mallar 

för att åtgärda olika problem. Forskaren och teoretikern Mouffe (1996; 2005) är också kritisk 

till att det råder en slags konsensus i politiken och menar att det eliminerar passionen och 

debatten i viktiga frågor. Mouffe menar att det behövs en mångfald av olika perspektiv från 

allmänheten. Forskaren och teoretikern Zizek (1999) menar att post-politikens syfte är att 

avpolitisera konflikter i samhället genom att det skapas en illusion om att de kan lösas, vilket 

leder till att det post-politiska systemet tillåts fortsätta. Mouffe tar också upp denna 

problematik och menar att båda sidor i en konflikt, även om de inser att konflikten inte kan 

lösas, bör erkänna varandra. Enligt Swyngedouw (2009) finns det inget ifrågasättande av det 

givna i situationen i viktiga frågor, debatten handlar istället om detaljer kring hantering och 

förs bara av etablerade, kända röster vilket indikerar att utvecklingen går mot ett 

expertsamhälle. När det gäller debatten om kött så hörs dock många olika typer av röster; allt 
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från djurrättsaktivister till överläkare och bönder. Mat är starkt kopplat till gemenskap och 

tradition, det är även något som etableras redan från tidig ålder. Allt detta skapar en norm som 

sedan kan bli svår att avvika från. Detta kan också leda till att vegetarianer/veganer som 

avviker från köttnormen ses som konstiga eftersom de utmanar denna tradition (Bohm m.fl., 

2015). Köttnormen har länge varit en självklarhet men den har börjat ifrågasättas och således 

börjat bli “matter of concern”. Frågan har också öppnats upp på den allmänna arenan, där den 

debatteras av såväl experter som vanliga privatpersoner, i motsats till det post-politiska 

scenariot.  

 

Metod 

Vi har valt att till denna studie använda en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk 

utgångspunkt. Hermeneutik är läran om tolkning där till exempel en text ges en innebörd och 

ett sammanhang (Allwood & Eriksson, 2010). Det insamlade materialet har sedan tematiserats 

och analyserats, detta för att vi vill gå in på djupet i frågan om köttkonsumtion och 

köttproduktion och på så sätt kunna uppfylla syftet med studien. Enligt Richards och Morse 

(2013) bör en kvalitativ forskare börja brett för att sedan fördjupa sig, det är utifrån det som 

forskaren ofta tar fram specifika frågeställningar. Detta är enligt författarna helt olikt ifrån 

kvantitativ metod där forskaren utgår från en specifik frågeställning från början. Kvalitativ 

metod är mer nyanserad och komplex (Holloway & Toadres, 2003). Tematisering bör vara 

centralt i metoden enligt Braun och Clarke (2006). De menar att tematisering är den första 

vetenskapliga forskningsmetoden som forskare bör lära sig, för att den bidrar till kunskap som 

underlättar många andra kvalitativa analyser. Tematisering innebär att mönster eller teman i 

insamlad data identifieras och analyseras. Det finns dock ingen konsensus kring hur 

tematisering bör genomföras, utan det kan anpassas efter enskilda studier. Det gäller dock att 

vara tydlig med vad som har gjorts. En fördel med tematisering är alltså dess flexibilitet, en 

slags “teoretisk frihet” (Braun & Clarke, 2006), vilket har varit viktigt i den här studien där vi 

är intresserade av olika perspektiv på en viss fråga. Richards och Morse (2013) menar att 

metoder byggda på kvalitativ forskning ger läsaren en kunskap om vilka verktyg som kan 

behövas för att lösa oklarheter. Vid en kvalitativ metod använder forskare oftast en teoretisk 

ram där utgångspunkten är att ta reda på hur den sociala ”verkligheten” framställs i text. 

Vilken kvalitativ metod en forskare väljer kommer att ha betydelse för resultatet. Forskaren 

bör dock ha i åtanke att metoder aldrig förblir desamma utan utvecklas hela tiden, detta 

genom att forskare hela tiden stöter på problem i den valda metoden. Dessa hinder är det 

sedan enligt Richards och Morse (2013) upp till forskarna att ta sig igenom, oftast genom att 

utveckla metoden till något nytt. I analysen ville vi inte bara ta med innehållsaspekten, det vill 

säga det som faktiskt står. Anledningen till att kvalitativ metod valdes var för att kunna 

identifiera åsikter och synpunkter utifrån olika perspektiv vad gäller köttkonsumtion och 

kunna få fram det som faktiskt sägs både i text och det som sägs implicit. Detta för att få en 

bättre överblick av vad som var relevant i dessa texter samt se hur det insamlade materialet 

bäst kunde kodas. Debattartiklarna som analyserats har varit tydliga med sina budskap, så att 

hitta vad som har sagts implicit har inneburit att titta på vad de olika argumenten betyder. 

Detta har gjorts genom att lyfta fram viktiga citat och referat från artiklarna och diskutera 

dessa. Vi har valt en induktiv utgångspunkt, där materialet utifrån givna ramar har kodats och 

kategoriserats. Detta genomfördes genom att först överskådligt läsa igenom artiklarna för att 

få en uppfattning om vilka teman som tas upp, för att sedan färgkoda dessa vid en mer 

ingående läsning. 
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Viss kritik har riktats mot denna typ av forskning. Antaki m.fl., (2002) menar att det är lätt att 

göra en otillräcklig analys och missa mycket när resultatet summeras, att det är för många 

eller för få citat eller att de är i fel kontext. Enligt Bryman (2002) är även en del forskare som 

använder sig av kvantitativ metod kritiska till användningen av kvalitativ metod. Kritiken som 

framställs då är att kvalitativ forskning lätt kan blir alldeles för subjektiv och att det bara är 

forskarens egna uppfattningar om vad som är viktigt som tas med. Även om forskaren har ett 

“öppet” sinne när en studie påbörjas och sedan specificerar en frågeställning kan det enligt 

kvantitativa forskare blida en otydlighet för läsaren om vad som utelämnas och varför valet av 

avgränsningen har gjorts. Bryman tar också upp att kvantitativa forskare anser att det kan blir 

svårt att replikera en kvalitativ forskning då denna är på det stora hela byggd på det som 

skrevs tidigare, nämligen forskarens egna uppfattningar om vad som är viktigt. Eftersom 

kvalitativ och kvantitativ forskning kan kombineras och ofta går in i varandra så är 

distinktionen mellan dessa dock inte längre lika relevant, även om kritiken mot båda dessa 

metoder är viktig att beakta. Att skilja på metoderna kan också leda till uppfattningen att det 

bara finns antingen kvalitativ eller kvantitativ forskning (Allwood & Erikson, 2012). Lub 

(2015) tar i sin artikel upp att det är detaljerna som är viktiga i en kvalitativ metod just för att 

den ska bli så tillförlitlig som möjligt. Men också för att det ska kunna finnas en möjlighet att 

kunna upprepa studien om så önskas. Det är dock viktigt enligt Bryman (2002) att vara 

medveten om att en kvalitativ metod inte alls är lika strikt i sina anvisningar som i en 

kvantitativ metod. En kvalitativ metod behandlar mer “Vad säger texten?” istället “hur många 

gånger tas det upp i texten?”. Det vill säga tolkning av ord istället för antalet ord. Forskaren 

vill via en kvalitativ metod försöka tyda och förstå den sociala verkligheten. 

Denna kritik mot kvalitativ metod är något som vi har haft i åtanke under arbetets gång. Enligt 

Richards och Morse (2013) är själva nyckeln med att jobba kvalitativt att hela tiden tänka 

analytiskt. Om detta görs kommer de saker som uttrycks implicit och saker som forskaren 

kanske tar för givet synas i ett annat djup och därigenom kommer även studien att ses i ett 

annat ljus. Eftersom vi är två personer som har genomfört studien har vi kunnat ta hjälp av 

varandra genom att diskutera texterna analytiskt med varandra. Detta efter att på var sitt håll 

ha kodat texterna och på sådant sätt kommit djupare in i analysen. För att undvika att 

tolkningen av texten skulle bli för subjektiv har sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar 

använts. Där har våra tolkningar och de vetenskapliga artiklarna ställts mot varandra för att på 

så sätt få mer tillförlitlighet i studien. 

 

Materialinsamling och avgränsning 

Materialet som har analyserats är av typen debattartiklar och har hämtats från mediearkivet 

Retriever och i vissa fall tidningarnas hemsida. De tidningar som valts ut är Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Östgöta Correspondenten 

(Corren) och Norrköpings Tidningar (NT). Detta är fyra av de största tidningarna i Sverige 

och två av de största tidningarna i Östergötland. Anledningen till att de lokala tidningarna 

valts är att debatten om kött och vegansk kost inom offentlig sektor har varit stor i 

Östergötland den senaste tiden. Det är därför intressant att ta upp den lokala aspekten. Antalet 

artiklar som har analyserats är 23 st., detta för att få ett hanterbart material. Av samma 

anledning avgränsade vi oss till artiklar som låg under sektionen “Debatt”. Detta gjorde att 

urvalet blev ganska smalt, vilket underlättade vår kvalitativa analys av materialet. Genom att 

analysera just debattartiklar så inkluderas många olika perspektiv, då i princip vem som helst 

får skriva en debattartikel. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är tidningen som beslutar 

om den ska publiceras eller inte. Inledningsvis gjordes en tidsavgränsning på ett halvår; 2015-

09-01 - 2016-02-29, men denna utökades successivt eftersom materialet ansågs för tunt.  En 
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undersökning av ett mindre material vid en start av en textanalys är något som Bergström och 

Boréus (2013) rekommenderar. Den slutliga tidsavgränsningen blev 2006-01-01 - 2016-02-

29. Anledningen till detta är att FNs omfattande rapport Livestocks Long Shadow kom ut 

2006 och vi har uppfattat det som att många hänvisar till i den här frågan. De artiklar som var 

relevanta för oss var dock tidigast från 2012, vilket kan bero på att köttdebatten är en aktuell 

fråga. Det kan finnas fler artiklar som inte hittats i mediearkivet men som finns på respektive 

tidnings hemsida. Vi har ändå valt att avgränsa oss till de artiklar som finns i mediearkivet, 

samt de artiklar som har replikerats på (som vi har lyckats hitta), i syfte att uppnå så god 

intersubjektivitet som möjligt. Detta är enligt Bergström och Boréus (2013) problematiskt 

inom samhällsvetenskaplig forskning som rör tolkning eftersom en text kan uppfattas på olika 

sätt. Det är därför viktigt att vara transparent och ha väl underbyggda argument som gör att 

studien i princip går att rekonstruera, samt att vara konsekvent. Eftersom vi är intresserade av 

olika perspektiv så har det inte haft någon betydelse för studien vem som har skrivit artiklarna 

utan vad som lyfts fram i dem. De sökord som använts i studien är “Kött*”, “Kött* debatt” 

samt “Kött debatt”, för att få fram alla artiklar som på något sätt behandlar köttfrågan och 

sedan välja ut relevanta artiklar utifrån våra kriterier. 

 

Kodning, tematisering och tolkning 

Oavsett vilken metod som valts för en textanalys så måste texten tolkas. Texter kan tolkas på 

olika sätt, särskilt om det som eftersöks är idéer och argument. Hur vi tolkar och uppfattar en 

text är beroende av vår förförståelse. Utan förförståelse är dock tolkning omöjlig, forskaren 

kan aldrig vara en objektiv del i tolkningsprocessen. Inom vilka ramar texten är skriven i är 

viktigt att beakta eftersom det också anger vilka perspektiv som är relevanta (Bergström & 

Boréus, 2013). Detta är något vi har försökt vara medvetna om i analysprocessen och har 

därför valt att vara transparenta i sättet vi formulerar oss på. Under kodningen har vi fått 

kännedom om författarens namn, ibland även yrke och i vilken egenskap hen skriver artikeln, 

t.ex. för en organisation. Detta kan ha påverkat hur vi ser på innehållet i texterna, då en 

läkares ord exempelvis kan anses väga tyngre än den enskilde medborgarens. Det finns olika 

typer av kodningsschema, men en bra start enligt Bergström och Boréus (2013) är att läsa 

igenom det insamlade materialet, helst flera gånger för att på sådant sätt bekanta sig med det. 

Det kan vara fördelaktigt att göra en skiss över sitt kodverktyg som sedan testas på det 

insamlade materialet, det är till en fördel om det är fler än en person som testar verktyget. Vid 

prövning av verktyget stöter forskaren nästan alltid på problem i sin tolkning eller andra saker 

som kan verka oklart. Detta leder enligt Bergström och Boréus nästan alltid till att verktygen 

måste modifieras så det blir mer tydligt hur dessa oklarheter och tolkningsproblem bör 

hanteras. I denna studie har materialet först överskådligt genomgåtts för att hitta uppenbara 

centrala teman, sedan har en mer ingående kodning gjorts med hjälp av överstrykningspennor 

där olika färger representerade olika teman. Ytterligare teman som dykt upp under kodningen 

har markerats med bläckpenna. Färgkodningen gjordes på var sitt håll, för att inte påverka 

våra individuella bedömningar av texterna, samt för att öka reliabiliteten i analysen. Därefter 

har materialet analyserats gemensamt där varje artikel tematiserats och kommenterats 

skriftligt. Utifrån denna tematisering har de mest återkommande och centrala teman 

identifierats och sammanställts. Centralt i analysarbetet har varit frågor om olika perspektiv 

och i vilka sammanhang de lyfts fram. 

För att försöka undvika förvirring har vi i resultat- och analysdelen samt i avslutande 

diskussion valt att skriva “debattartiklar” och “debattörer” när vi hänvisar till vårt material 

och “artiklar” samt “forskare” när vi hänvisar till vetenskaplig forskning. Vi har även valt att 
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vara könsneutrala för att undvika de könsaspekter som finns i denna fråga. Därför har vi valt 

att i möjligaste mån att utesluta förnamnen. 

 

Validitet och reliabilitet 

En god validitet är viktigt att uppnå i sitt forskningsunderlag (Bryman, 2002). Forskarna 

Bergström och Boréus (2013) menar att en metod är valid om den mäter det den är tänkt att 

mäta och tar upp ett exempel med måttband; det är givet att måttband mäter längd vilket gör 

den till en valid metod. Validiteten kan vara tveksam i sammanhang där något mäts utan att 

hänsyn tas till vilken kontext mätningen görs, vilka frågor som ställs etc. För att kunna ha en 

god validitet är detaljer i hur forskaren tar till sig material samt analyserar och diskuterar ett 

material viktigt att tillföra. Vetenskapliga artiklar bör också användas som stöttar upp ens 

teorier och hypoteser för att inge ett förtroende för skribenten (Lub, 2015). Validiteten i en 

studie förutsätter även reliabiliteten, det vill säga tillförlitlighet att studien blir densamma om 

den görs om igen (Bryman, 2002). Reliabilitet handlar om precision; att undersökningen eller 

mätningen har gjorts noggrant och riktigt. I vårt fall är det framförallt tolkningsaspekten som 

är aktuell när det kommer till frågan om validitet och reliabilitet. Den kan också påverkas i 

vår studie med tanke på att vissa replikerade debattartiklar togs med som inte fanns med i 

mediearkivet. Debattartiklarna som är hämtade på respektive tidnings hemsida kan tas bort 

från hemsidan men arkiveras alltid i Kungliga biblioteket. 
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Resultat och analys 

Kodningen av materialet resulterade i identifiering av fyra huvudteman som har varit fokus i 

debattartiklarna. Dessa kommer att diskuteras och exemplifieras med citat och referat från 

debattartiklarna för att sedan knytas ihop i en avslutande diskussion. De huvudteman som 

identifierats är: 

 

 Miljö 

 Hälsa 

 Djuretik 

 Politik 
 

Köttkonsumtionen och köttproduktionen ur ett 

miljöperspektiv 

Knappt hälften av de analyserade debattartiklarna tar explicit upp miljöaspekten som det 

centrala kring kött. Även de debattartiklar som adresserar andra teman talar implicit eller 

underordnat om köttets miljöpåverkan, ofta genom att visa på hur en förändrad 

köttkonsumtion inte bara gynnar exempelvis hälsan, utan även miljön - miljön framstår som 

en bonus eller som något som förstärker de andra argumenten. I de debattartiklar där miljön är 

central argumenteras det för att köttet har en betydande klimat/miljöpåverkan på ett positivt 

eller negativt sätt. De flesta som tar upp köttkonsumtion som miljöproblem stödjer sina 

argument mot forskning som visar hur det påverkar miljön negativt. Två debattartiklar från 

Aftonbladet hänvisar till exempel till FNs jordbruksorgan FAO (Paulsson, 2013; Smedjeback, 

2015). Andra debattartiklar hänvisar till hur köttkonsumtion leder till ökade utsläpp av 

växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, bottendöd och liknande (Gordon & Olofsson, 

2016; Paulsson, 2015b; Yngwe, 2014; Lindström, 2013; Paulsson, 2015a; Nilsson, 2013; 

Andersson m.fl., 2015). 

 

I en uppmärksammad intervju i radioprogrammet Matens pris- Det laddade köttet (Sveriges 

radio, 2016) säger landsbygdsminister Sven Erik Bucht att han inte ser den svenska 

köttkonsumtionen som ett miljöproblem och att köttproduktionen bör öka i Sverige. Bucht 

anser även att politikerna inte bör lägga sig i med “pekpinnar” i individens matvanor. 

Ministerns uttalande gav upphov till motreaktioner. Naturskyddsföreningens ordförande anser 

t.ex. i Svenska Dagbladet (2016) att uttalandet var bekymrande och förvånande och hänvisade 

till forskningen på området. Han fick även mothugg av sina egna partimedlemmar. I 

Aftonbladet (2016) uttrycker Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens miljö- och 

jordbruksutskott, att köttkonsumtionen behöver minska och att partiet är enigt om det. Bucht 

får också stöd för sitt uttalande. I en debattartikel i Expressen tar debattörerna ministerns parti 

vilket antyds redan i titeln “Därför har ministern delvis rätt om köttet” (Gordon & Olofsson, 

2016). Debattörerna menar i denna artikel att om köttet produceras på rätt sätt kan det snarare 

gynna flera miljövärden såsom biologisk mångfald, öppna landskap och en levande 

landsbygd. Utifrån debattörernas och Buchts uttalande kan en uppdelning av köttkonsumtion 

och köttproduktion identifieras. En minskning av köttkonsumtionen behöver nödvändigtvis 

inte innebära en minskning av köttproduktionen. Genom att konsumera mer närproducerat 

kan produktionen öka lokalt samtidigt som konsumtionen minskar som en följd av t.ex. högre 

priser på kött. 
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FNs jordbruksorgan, FAO (2006) konstaterar att köttproduktionens påverkan på miljön är 

omfattande och de negativa miljöeffekterna kommer att påverka framtida generationers 

välfärd.  Efterfrågan på kött beräknas öka, vilket också ökar trycket på miljön ytterligare. 

Detta indikerar att det finns en tidsaspekt och att det är bråttom att införa åtgärder som 

bromsar denna utveckling. De debattartiklarna som handlar om den negativa miljöpåverkan 

tar också upp tidsaspekten. Debattartikeln med rubriken “Vi hinner inte vänta på det odlade 

köttet” är som titeln indikerar en kritik mot att vänta på en lösning i form av tekniska 

lösningar. Det är en vädjande text som efterfrågar politiska krafttag. Debattören argumenterar 

för att något måste göras nu med hänsyn till klimatet: 

“Klimatförändringarna sker nu och vi kan inte vänta”...”Att hoppas på konstgjort 

kött innebär en risk i form av förhoppningar och framtida lösningar på dagens 

problem. Visionerna är så fantastiska att politikerna inte behöver ta ansvar idag” 

(Paulsson, 2013). 

I en artikel i Dagens Nyheter med titeln “Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och 

flygresor” (Andersson m.fl., 2015) är också tidsaspekten högst närvarande. Debattörerna 

bygger debattartikeln på en rapport av Naturvårdsverket som rör styrmedel för att minska 

utsläppen från köttkonsumtion (och flyg). De skriver att framtidens teknologi har potential 

men att det inte räcker när det kommer till mat (och flygresor). 

Att värna om miljön innebär att det finns en tidsrelaterad oro eftersom det handlar om att 

säkra naturresurser för framtida generationer. Detta tidsperspektiv på miljön är också högst 

närvarande i den så kallade Brundtlandrapporten (FN, 1987) där hållbar utveckling handlar 

om att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov. Studier har 

visat att tidsperspektivet har stor betydelse för huruvida vi agerar miljövänligt och att de 

individer som tänker på framtiden tenderar att agera mer miljövänligt än de som till exempel 

lever i nuet (Milfont, Wilson & Diniz, 2012). Enligt FAO (2006) kommer dock odlings- och 

betesmarker antagligen fortsätta öka i framtiden under “business as usual” - scenariot (ett 

scenario om framtida mönster som antas förbli oförändrade (IPCC, 2016)). 

 

Olika typer av “vinster” är också något som återkommer i de debattartiklar som främst 

behandlar kött som miljöproblem. Det är framförallt hälsovinsterna som kopplas till 

miljövinster. Debattörerna i de debattartiklar som tar upp köttets negativa miljöpåverkan vill 

förmedla att en minskning av köttkonsumtion ger en vinst, inte är en förlust. Forskarna 

Machinova, Feeley och Ripple (2015) menar att en minskning av köttkonsumtion kan 

kombineras med förbättrad miljö och samtidigt tillgodose näringsbehovet för hela jordens 

befolkning, trots den förutspådda befolkningsökningen med 2-3 miljarder. Även forskarna 

Hallström, Röös och Börjesson (2014) skriver att en minskad köttkonsumtion kan kombineras 

med god hälsa och hänvisar till överkonsumtion av kött idag. De menar att genom att följa de 

riktlinjer som finns och minskar köttkonsumtionen med 25 % skulle det även ge en minskning 

i växthusgaser med 15-20 % samt utöka odlingsytor till växtbaserade grödor. Vilket tyder på 

att en minskning av köttkonsumtion kan leda till en vinst i flera avseenden. Det finns även de 

debattörer som hävdar att vi behöver djurhållningen för att bevara våra miljö- och 

samhällsvärden. Detta i form av levande landsbygd, öppna landskap och den biologiska 

mångfalden. 

“Producerat på rätt sätt kan djurhållning och dess produkter medföra stora och 

omistliga värden för miljön och samhället. [...]Sverige har ett klimat som passar 

utmärkt för djurhållning” (Gordon & Olsson, 2016) 
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Debattörerna argumenterar för att köttproduktionen kan ge vinster i miljön men bara om det 

görs på “rätt sätt”. Enligt jordbruksverkets rapport (2013) så bidrar den svenska mjölk- och 

köttproduktionen till att gynna den biologiska mångfalden. Betesmarkerna har blivit färre 

under de senaste åren vilket också har påverkat den negativt. Enligt Jordbruksverket så 

behövs det alltså mer betesdjur till naturbeten för att återigen gynna den biologiska 

mångfalden. En annan debattartikel replikerar på vad Gordon & Olsson, 2016 skriver i sin 

debattartikel och menar på att Sveriges klimat inte alls fungerar till djurhållning med tanke på 

våra årstider: 

“Forskarna Line Gordon och Olof Olsson påpekar att Sverige har utmärkt klimat 

för djurhållning. De räknar då inte med de långa stallperioderna - ungefär halva 

året. Sverige är ingen prärie.” (Söderfeldt, 2016) 

Debattören menar alltså att det svenska klimatet inte fungerar till djurhållning och kan därför 

inte heller bidra till miljövinster, då djuren måste stå installade under en stor del av året. 

En efterfrågan av politiska krafttag i form av styrmedel för att minska köttkonsumtionen för 

miljöns skull är också återkommande i debattartiklarna. Det vanligaste styrmedlet som 

efterfrågas är en köttskatt (Paulsson, 2015a; Paulsson, 2013; Nilsson, 2013; Stenholtz, 2015; 

Andersson m.fl., 2015; Paulsson, 2015b). Motiveringen är ofta att större samhällsproblem inte 

kan lösas på individnivå utan måste hanteras högre upp samt att något konkret behöver göras. 

Här eftersöks alltså en top-down lösning som ska leda till förändrade kostvanor. I en 

debattartikel i Aftonbladet från 30 januari 2013 med titeln “Rimligt att betala vad köttet 

faktiskt kostar” förespråkar debattören Nilsson en köttskatt som ett rättvist styrmedel, utifrån 

principen “förorenaren betalar”. Här kritiseras köttsubventionerna och debattören anser att 

den som konsumerar kött själv ska stå för kostnaden. Nilsson skriver utifrån 

köttkonsumtionens totala samhällskostnad för miljöförstöringen den orsakar. Liknande 

resonemang finns hos Paulsson (2015b) som tar upp samhällskostnaden i termer av både 

miljöförstöring och sjukvård som en köttskatt skulle hjälpa till att minska. Detta visar på en 

tendens att vilja förstärka sina ståndpunkter med olika perspektiv, i detta fall hälsan. 

“Kött är en hälsosam och nödvändig del i människans 

kost” 

Även om miljöaspekten är närvarande i alla debattartiklar framförs även andra argument som 

är relaterade till köttkonsumtionen. Ibland kopplas dessa perspektiv samman med miljön och 

ibland tas de upp separat. Paulssons (2015a) kopplar i sin debattartikel samman att en 

förändrad köttkonsumtion inte bara skulle gynna miljön utan också folkhälsan. I den här 

kontexten är det också tydligt att köttkonsumtionen blir en känslig och personlig fråga. 

“Pekpinnarna” som landsbygdsminister Bucht tar upp är närvarande även här, då det handlar 

om att gå in och styra den enskilda individens kostvanor. Forskaren Klurfeld (2015) skriver 

att kött som livsmedel innehåller många näringsämnen som människor behöver, exempelvis 

vitamin B6 och B12. Det är även enligt Klurfeld väldigt proteinrikt och hen hänvisar till 

forskning som visar att det är tack vare köttet som våra hjärnor har utvecklats och gjort 

människan till en framgångsrik art. Samtidigt visar ny forskning att detta livsmedel även 

orsakar många av våra välfärdssjukdomar idag. Världshälsoorganisationen, WHO, gick 

nyligen ut med ett larm att kött nu tillsammans med tobaksrökning, asbest, arsenik och radon 

klassas som cancerframkallande för människor. De debattörer som har hälsan som en central 

del i sina debattartiklar grundar ofta sina argument i WHOs rekommendationer om minskad 

köttkonsumtion. Citatet i rubriken är taget från debattören Åström (2016) som anser i en 

debattartikel i Aftonbladet att de hälsoaspekter som är kopplade till köttkonsumtion inte är 
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övertygande. Debattören hänvisar till en överläkare som hävdar att vi människor är rovdjur 

från grunden och att vi behöver köttet för att överleva: 

“Kött är en hälsosam och nödvändig del i människans kost.[...] Alltför mycket 

vegetabilier, kolhydrater, gynnar flera vanliga folksjukdomar[..].”(Åström, 2016) 

Åström använder sig också av ett exempel där inuiter som börjat äta mer vegetabilier och 

kolhydrater “som har anammat vårt leverne” har drabbats av fler sjukdomar som sedan 

försvunnit igen när de återgått till deras tidigare kosthållning, säl och fisk. Åström hänvisar 

även till dieten Low carb high fat, LCHF, som går ut på att minska intaget av kolhydrater och 

öka intaget av fett. Debattören använder LCHF i en kontext där fett och protein förespråkas 

över kolhydrater som något livsnödvändigt. Detta går emot WHOs rekommendationer. 

Forskaren Klurfeld (2015) menar att studierna som dragit slutsatserna att kött framkallar 

cancer inte har tagit med alla påverkande faktorer i deras beräkningar, exempelvis rökning 

eller demografisk information så som ålder, kön, religion m.m. Klurfeld hävdar också att 

studierna behöver bli mer objektiva vad gäller kopplingen mellan köttkonsumtion och 

folksjukdomar. Mcafee m.fl., (2010) tar också upp de brister som finns i metoder när det 

kommer till forskning om kött kopplat till hälsa och menar likt Klurfeld att fler faktorer måste 

inkluderas. Enligt forskaren Bouvard m.fl. (2015) så har WHO inkluderat flera hundra olika 

rapporter samt flera fallstudier för att öka validiteten i deras slutsatser om kopplingen mellan 

kött och cancer. Resultatet är tydligt där de kommer fram till att processat kött (kött som är 

rökt, saltat m.m.) orsakar cancer hos människor och att rött kött kan öka riskerna för cancer. 

Flera debattörer ifrågasätter dock om en minskning av köttet är nyttigt för vår hälsa. I en 

debattartikel i Corren kritiserar två debattörer beslutet att servera veganmat i förskola och 

skola i Linköping. De menar att vegankost inte täcker näringsbehovet för barn och att det 

krävs mycket kunskap om näringslära för att äta veganskt: 

“Barn som växer behöver energi och näring och det är svårt att tillgodose i 

tillräcklig mängd i vegankosten. Det krävs kunskap och medvetenhet inte minst 

hos den som är vegan.” (Rosencrantz & Undén, 2016) 

Debattörerna hänvisar även till Livsmedelsverket och menar att de har avrått från att ge 

veganmat till barn. På Livsmedelsverkets hemsida går det dock att läsa att barn kan äta 

vegankost om föräldrarna har kunskap om näring och planerar maten (Livsmedelsverket, 

2015). Appleby och Key (2015) har gjort en studie på veganer och vegetarianers långsiktiga 

hälsa och kommit fram till att de är lika bra som allätares, ibland bättre. De poängterar 

däremot att det behövs mer forskning för att kunna dra säkra slutsatser om veganers 

långsiktiga hälsa. En debattartikel med rubriken “Många skäl att äta veganskt” som är en 

replik på Rosencrantz och Undén. Där skriver debattörerna Nordh och Ekerstad (2016) att 

föräldrar alltid ska se till att deras barn äter bra mat, oavsett vilken kosthållning de har. De 

hänvisar till forskning som visar att vegankost är hälsosamt och förebygger sjukdomar. De 

menar också att veganer ofta har mer kunskap om näringslära: 

“Eftersom vegansk kost inte är norm har de som äter veganskt ofta haft ett 

intresse att sätta sig in i näringslära och har därför i många fall större kunskaper 

på det området” (Nordh & Ekerstad, 2016). 

Woo, Kwok och Celermajer (2014) har gjort en studie om veganers hälsa och kommit fram 

till att de oftare lider av brist på vitamin B12. Brist på vitamin B12 är allvarligt och kan leda 

till permanenta nervskador. Även de påpekar dock att det finns för få studier om veganers 

långsiktiga hälsa för att kunna dra några säkra slutsatser. Forskningen går isär på det här 
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området, precis som åsikterna.    

  

I och med WHOs larm om att köttet nu klassas som cancerframkallande tillsammans med 

andra farliga ämnen, som exempelvis arsenik, anser Paulsson (2015b) i sin debattartikel att 

det är dags för riksdagen att göra någonting åt den höga köttkonsumtionen i Sverige. 

Debattören menar att riksdagen kan använda rapporten som en sorts språngbräda till att införa 

styrmedel som kan minska vår köttkonsumtion. Paulsson (2015b) menar också att ett 

införande av styrmedel skulle tillföra mer pengar till statskassan samt även minska de 

medicinska kostnader som uppkommer tillsammans med intag av kött. Debattören hävdar att 

om riksdagen inför styrmedel i form av en köttskatt samt att samhället gör en övergång till en 

mer vegetarisk omställning så skulle det gynna både den enskilda personens hälsa, miljön 

samt Sveriges välfärd. Detta är även något som forskarna Säll och Gren (2015) nämner i sin 

artikel om ett möjligt införande av köttskatt i Sverige. Forskarna tar upp att en köttskatt 

dessutom skulle minska de miljöfarliga metoder som används vid köttproduktion samt även 

främja en kostförändring som författarna anser behövs i dagens samhälle. Forskarna tar även 

upp en nackdel med införande av köttskatt, nämligen att det importerade köttet troligtvis 

skulle öka vid ett införande av sådant styrmedel. Däremot menar Säll och Gren att en skatt på 

allt kött inklusive importerat kött kommer gynna det svenska köttet prismässigt, men också 

miljön och hälsan. Enligt forskarna skulle det svenska köttet bli billigare då det inte tillför lika 

mycket utsläpp per kg som vid importerat kött. 

 

Medan vissa debattörer förespråkar närproducerat så vill andra istället införa helt köttfria 

dagar, framförallt inom den offentliga sektorn. I den lokala debatten kring köttfria dagar inom 

offentlig sektor är hälsoaspekten central, där oro uttrycks för huruvida vegetariskt eller 

vegansk kost är nyttigt eller inte. Debattörerna Nordh och Ekerstad (2016) som tidigare 

nämnts är positiva till mer växtbaserat i skolorna inte minst för folkhälsan men också ur 

miljösynpunkt. Däremot så är debattörerna Rosencrantz och Undén (2016) oroliga för 

näringsinnehållet i maten. De anser att barn inte har kunskap och medvetenhet om näring i 

maten och skulle därför gå miste om viktiga näringsämnen. Debattören Paulsson (2012) 

menar däremot att det är en hälsosam kosthållning och att Sveriges kommuner och landsting 

bör införa köttfria dagar och kombinera detta med informationsinsatser och utbildning för 

kökspersonal i vegetarisk matlagning. Paulsson nämner också att våra val styrs av utbud och 

kopplar samman hälso- och miljöaspekten i sina argument: 

“Ett medvetet val ur hälso- och miljösynpunkt är att gradvis ersätta kött med 

bland annat baljväxter. En köttfri dag i offentlig verksamhet är ett viktigt steg i 

den riktningen.” (Paulsson, 2012). 

I debatten som rör hälsoperspektivet så är köttkonsumtionen central och köttproduktionen 

utelämnas. Debatten får en ny dimension när hälsoperspektivet lyfts in. I kontrast till 

miljöargumenten som handlar om en kollektiv förändring så handlar hälsoargumenten om den 

individuella förändringen. Debatten blir mer personlig och känslomässigt laddad då det 

handlar om individens egen hälsa. Eftersom forskningen går isär på det här området så blir 

också debatten polariserad; antingen anses kött vara ett nödvändigt och hälsosamt livsmedel 

eller så anses det orsaka flera av våra stora välfärdssjukdomar idag. Även om argumenten 

kring en förändrad köttkonsumtion ur ett miljö- eller hälsoperspektiv kan förankras 

vetenskapligt så handlar det också i slutändan om den “egna viljan”. Detta förhållningssätt 

lägger ansvaret på den enskilda individen och i den kontexten används ofta känsloargument i 

debatten genom att fokus läggs på djurens situation. 
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“Grisarna vinner på en sakligare debatt” 

Att vädja till läsarens känslor genom att använda sig av djuretiska argument är ett 

återkommande tema i texterna. Debattörerna vill få läsaren att förändra sin kost genom att 

uppmärksamma djurens lidande i köttproduktionen. Det handlar alltså om djurens välfärd och 

ifrågasättandet av att äta kött överhuvudtaget när djur måste slaktas. Detta känsloargument är 

svårt att ifrågasätta vilket gör att debatten kan stanna upp. Att anse att det är fel att slakta djur 

för att konsumera kött handlar om känsla. Medan miljö- och hälsoargumenten kan styrkas 

med vetenskaplig forskning så är känslor mer personliga åsikter och värderingar. Enligt 

forskarna Buijs och Lawrence (2013) så är dock känslor en annan form av vetenskap, där 

dessa blir fakta för den enskilda individen, vilket kan vara svårt att säga emot. Istället för att 

ifrågasätta känslan kring djuretiken så skiftar debattörerna fokus istället till hur närproducerat 

kött gynnar miljön. De undviker att prata om djurs lidande, även om det uttrycks implicit att 

djurvälfärden är en viktig fråga. Detta kan vara ett exempel på hur komplext människors 

förhållande med djur är. Enorma summor kan spenderas på omsorg för husdjur medan andra 

djur går under kategorin mat. Forskarna Piazza m.fl. (2015) menar att en anledning till detta 

är att vi på individnivå tenderar att rationalisera vår köttkonsumtion trots att kritiken växer 

mot den från flera håll. Safran Foer skriver i sin bok “Eating animals” (2009) om den etiska 

problematiken kring köttkonsumtion och poängterar: 

“While it is always possible to wake a person who's sleeping, no amount of noise 

will wake a person who is pretending to be asleep.” (Safran Foer, 2009) 

Genom att rationalisera ett beteende så kan ingen förändring ske då personen “låtsas sova” 

och enligt Safran Foer inte går att väcka. Detta är högst aktuellt när det kommer till djuretik 

och kött, som är en känslig fråga. Ofta undviker debattörer som är för köttkonsumtion att 

bemöta de djuretiska argumenten och lägger fokus på andra frågor. Ett exempel på detta är 

citatet från rubriken: “Grisarna vinner på en sakligare debatt” i Aftonbladet av Fjellner 

(2015). I debattartikeln använder sig Fjellner av djuretiska argument inte för att argumentera 

mot köttkonsumtion utan för att argumentera för en ökad produktion av svenskproducerat 

kött. Debattören bygger idén på att det finns ett bättre och ett sämre kött. Kritik som riktats 

mot danskt fläskkött ifrågasätts och Fjellner menar att det har lett till ökade importer av ännu 

sämre kött. Titeln på debattartikeln antyder att grisarnas välmående är det centrala, dock 

ligger inte fokus på grisarnas välmående överlag utan på att de har det bättre i Sverige än 

utomlands. Här används också djuretiska argument i en rationell kontext, där debattören vill 

få andras åsikter att framstå som för känslosamma genom att efterlysa saklighet: 

“Det är hög tid att lägga flaggorna åt sidan och ha en saklig diskussion om 

djurvälfärd” (Fjellner, 2015). 

Mat i allmänhet symboliserar gemenskap sedan långt tillbaka i historien, det är därför inte 

konstigt att köttkonsumtion väcker starka känslor. Enligt forskarna Bohm m.fl. (2015) så är 

normer viktiga för hur människor agerar. Eftersom det råder en köttnorm i Sverige så kan 

således en förändring av matval vara problematisk. Bohm m.fl. menar att våra matval handlar 

om både rationalitet och känslor. Forskaren Jasper (2011) ifrågasätter den binära 

uppdelningen mellan rationalitet och känsla. Hen menar att tänkande och känslor hör ihop och 

att det inte finns någon motsättning mellan dem som skulle innebära att känslor är irrationellt. 

Rationalitet är en norm inom såväl forskning som det vardagliga livet i Sverige (Sundin, 

2013). Debattören Fjellner (2015) vill ha en saklig och rationell debatt om djurvälfärd. 

Debattörerna Rutegård och Wierup (2014) efterlyser också en rationalitet i debatten om 

djurskydd: 
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“Vi måste inse att djurskydd skall baseras på fakta och inte på känslor och 

tyckande” (Rutegård & Wierup, 2014). 

Rutegård och Wierup delar här upp fakta (rationalitet) och känslor som två skilda saker och 

menar alltså att rationalitet ska väga tyngre i frågan om djurskydd. Både Rutegård och Wierup 

och Fjellner likställer känslor med irrationalitet. Detta indikerar att debattörerna utgår ifrån 

rationalitetsnormen som forskaren Jasper (2011) ifrågasätter. Att dela upp rationalitet och 

känsla leder till att debatten blir polariserad eftersom det antingen bara handlar om känslor 

eller rationalitet. Att istället förena känslor och rationalitet skulle kunna göra den mer 

nyanserad och lyfta den till en ny nivå eftersom rationalitetsnormen då ifrågasätts. Oavsett om 

det handlar om känslor eller rationalitet så är det tydligt att det är viktigt att ha djuretiken på 

sin sida i debatten. Många debattörer är av uppfattningen att Sverige har det bättre 

djurskyddet i jämförelse med andra länder eftersom många förespråkar närproducerat, svenskt 

kött med djurens välmående som argument. Enligt Jordbruksverket (2013) är djurvälfärden i 

Sverige jämförelsevis god. Enligt ett rankningssystem av World Animal Protection (2014) 

som jämför djurskyddslagstiftningen i 50 olika länder hamnar Sverige emellertid inte i 

toppen, utan får nöja sig med ett “B” i en betygsskala på A-G där A är högst betyg. Huruvida 

detta är ett bra betyg eller inte är dock subjektivt. I denna rankning har en av världens största 

advokatbyråer DLA Piper tillsammans med djurskyddsorganisationer och en internationell 

expertpanel bidragit. Enligt rankningen ligger Sverige på samma nivå som t.ex. Danmark 

gällande djurskyddslagstiftning. En annan studie som tittat på fyra olika svenska 

kommersiella slakterier visade att minst 64 % av djuren som slaktats där uppvisade beteenden 

som indikerar bristfälligt djurskydd (Hultgren m.fl., 2014). Fler och fler blir medvetna om hur 

djuren behandlas inom köttindustrin och efterfrågan på “humant” slaktade djur, där de ska ha 

blivit bra behandlade, har blivit stor de senaste åren (Williams, 2015). Detta kan tolkas som 

att det finns ett bra och ett dåligt slags kött; genom att köpa det som definieras som “bra” kött 

kan konsumenten alltså fortsätta äta kött utan dåligt samvete. Forskaren Williams (2015) 

menar att detta förhållningssätt är motsägelsefullt, eftersom det aldrig kan anses vara humant 

att döda ett djur i onödan. Williams utgår ifrån en definition av omsorg som går ut på att det 

är vårt ansvar att ta hand om djuren som vi har gjort beroende av oss för överlevnad och 

välmående. En debattartikel i Expressen med titeln “Nej, det finns inget “fint” och bra kött” 

(Söderfeldt. 2016) skriver debattören att det inte finns något kött som är fritt från lidande: 

“Inget kött, inte ens det finaste, är utan lidande för djuren. Det rör sig om allt från 

att skilja djurmammorna från deras barn, till långa, tråkiga dagar bakom 

elstängsel eller i ladugårdar.” (Söderfeldt, 2016). 

Här ligger alltså fokus på djurens perspektiv. Debattören stärker sina påståenden med att hen 

själv har varit grisbonde men nu gått över till att bli vegan och grönsaksodlare när hen insåg 

att grisarna led i onödan. Här antyds det i linje med Williams (2015) att det är onödigt att 

konsumera kött. 

 

Debattartiklarna som rör etik och känslor handlar också om ansvar och rättvisa, både från den 

enskilda individen och politikerna. De finns även de debattörer som anser att det stora 

ansvaret inte bara ligger hos politikerna utan också hos andra myndigheter samt hos media 

och affärerna m.m. Debattören Modin (2013) anser att om andra myndigheter, tillverkare, 

media m.m. tar sitt ansvar så kommer det bli lättare för konsumenten att göra “bra” och 

medvetna val i form av att äta mindre kött och mer vegetabilier. Det finns också de debattörer 

som menar att det svenska folket har fått så pass lång tid på sig att göra en förändring utan 

resultat och att det nu är upp till politikerna. Andersson m.fl. (2015) nämner dock att det 
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kommande styrmedlet behöver att vara rättvist, på sådant sätt kommer ett framtida styrmedel 

bli mer accepterat i samhället: 

“För att öka acceptansen för nya styrmedel är det också viktigt att de utformas 

som så att de uppfattas som rättvisa” (Andersson m.fl. 2015). 

Enligt forskaren Nordgren (2012) måste vi ta tag i problemet med köttkonsumtion från “båda 

hållen”. Som nämnts tidigare måste den enskilda individen ta ansvar och göra en förändring i 

sina kostvanor och samtidigt sätta press på politikerna. Politikerna måste också sätta press på 

den enskilda individen genom styrmedel så att en förändring i konsumtion kan ske. Forskaren 

nämner att det är lika viktigt att förändringarna sker från “båda hållen” för denna typ av 

problem som behöver brådskande åtgärder. 

 

Debattartiklarna anspelar också på samvetet hos läsaren. Debattörerna (se till exempel 

Branderud, 2014) sammankopplar högtider - som vi i allmänhet förknippar med kärlek, 

vänner och familjen - med död och lidande för dessa individer: 

“Hur ska vi fira en högtid som historiskt sett står för gemenskap, liv, ickevåld och 

kärlek? Ska vi fira den med att äta produkter av våld, lidande, splittring av familjer 

och vänskapsrelationer och död?” (Branderud, 2014) 

Forskarna Velarde m.fl. (2015) menar att samvetet påverkar val av livsmedel. I och med att 

konsumenter får mer förståelse om köttproduktionen så växer även samvetet mot djuren och 

deras förhållanden. Detta antas leda till att konsumenten väljer ett “bättre” kött, där 

djurhållningen är god eller kanske till och med väljer bort köttet helt. Forskaren Rothgerber 

(2015) nämner att det har utvecklats en ny kategori inom kosthållning; samvetsallätare. Där 

handlar det om att välja “bra” kött, där bra miljö och djurhållning ligger i fokus. Definitionen 

av “bra” djurhållning är dock väldigt varierad. Rothgerber skriver att dessa åsikter oftast är 

kopplade till veganism/vegetarianism där köttkonsumtion undviks helt och mänskliga känslor 

likställs med djurens. Hos samvetsallätaren så finns det oftast en annan acceptans vid 

dödandet av djuret än inom veganismen/vegetarianismen. Detta är även något som tas upp av 

debattören Yngwe (2014) som förespråkar en mer hållbar köttproduktion genom att bli 

“svegan”. Debattören anser att konsumenten alltid bör välja närproducerat (svenskt) kött, för 

djurens och miljöns skull. Detta för att det svenska köttet anses vara producerat under bättre 

förutsättningar för djuren och miljön och att det därför kan ätas med gott samvete. 

När det kommer till djurvälfärd är de flesta debattörerna överens om att det är viktigt att värna 

om denna. Debatten om djurens välmående består av i princip samma grundargument, men de 

används i olika syften; antingen för att förespråka en mer växtbaserad kost eller för att lyfta 

det närproducerade köttet. De djuretiska argumenten kopplas ofta samman med 

miljöargumenten när debattörerna skriver om närproducerat kött. Det har även debatterats om 

ansvar och rättvisa både från den enskilda individen till makthavare angående hur detta ska 

genomföras. 

 

  



20 
 

“Matter of fact” måste bli “matter av concern” 

Våra matval har blivit en högst politisk fråga, vilket återspeglas i debattartiklarna. Ofta 

handlar debatten om politiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen och då i förhållande 

till miljön eller folkhälsan. Idag finns det inga styrmedel för att minska köttkonsumtionen, det 

är inte en angelägenhet på den politiska agendan. En anledning till detta kan vara att kritik har 

riktats mot forskningen kring huruvida köttkonsumtionen är ett stort miljö- och hälsoproblem 

eller inte. Enligt forskaren Latour (2004) så är kritiken som riktas mot forskningen generellt 

idag inte konstruktiv och används ofta i syften den inte är tänkt att användas för. Latour 

använder sig av begreppen “matter of fact” och “matter of concern”, där hen kritiserar 

innebörden av “matter of fact” som för endimensionellt. Hen menar att fokus i viktiga frågor 

måste skiftas från “matter of fact” till “matter of concern”. Enligt forskaren Hill (2014) skulle 

detta göra den aktuella frågan till en allmän angelägenhet och bidra till en gemensam 

ansträngning för att lösa samhällsproblem som exempelvis klimatförändringarna. En sådan 

politisk dimension handlar också om var denna åtgärd bör ske. För landsbygdsminister Bucht 

är köttnormen fortfarande “matter of fact”, eftersom han inte ser köttkonsumtionen som ett 

miljöproblem. Hans uttalande om att det inte ska finnas “pekpinnar” i politiken som styr 

människors livsstil indikerar också att individens fria val inte får hotas, medan debattören 

Paulsson (2015a) menar att stora samhällsproblem bara kan lösas politiskt. Enligt 

Swyngedouws (2009) teori om post-politiken kan detta bli problematiskt. Om det politiska 

håller på att avlägsnas från allmänheten och viktiga beslut läggs i händerna på “experter”kan 

ingen nyanserad debatt ske. Viktiga perspektiv på olika frågor kan gå förlorade. Något har 

dock hänt i den här debatten, köttnormen har börjat ifrågasättas och frågan har börjat röra på 

sig.  

 

Intresset för vegetarisk mat har ökat (Craig, 2009). Att vara vegetarian eller vegan är ofta att 

göra ett politiskt ställningstagande och bojkotta djurindustrin genom konsumentmakt, ett slags 

bottom-up-motstånd i syfte att påverka samhället. En annan typ av politiskt ställningstagande 

är att exempelvis bara äta närproducerat och/eller ekologiskt kött, detta också med hänsyn till 

miljön, folkhälsan och djurvälfärden. Den vanligaste politiska åtgärden som tas upp är 

köttskatt, både som något positivt och negativt. De debattörer som är för ett införande av 

köttskatt anser att miljöproblemet med köttkonsumtionen är så pass akut att det behövs göras 

något nu. Andra debattörer förespråkar styrmedel som ska underlätta för konsumenterna att 

göra medvetna val. Här spelar beslutsfattare i den här frågan en stor roll. Eftersom 

landsbygdsminister Bucht inte anser att köttkonsumtion påverkar miljön indikerar det att den 

här frågan behöver öppnas upp mer. Detta för att även politiker ska börja ta ansvar och se 

värdet i en fråga som har blivit en central del i debatten om hållbar konsumtion. Forskarna 

Röös, Ekelund och Tjärnemo (2014) anser att politiska styrmedel i form av information är en 

viktig del för att minska både hälso- och miljöproblem. Med information kan politikerna 

guida konsumenterna att göra medvetna val när det gäller sin konsumtion. Ett informativt 

styrmedel skulle även enligt författarna kunna bidra till en ökad acceptans vad gäller fortsatta 

styrmedel i form av exempelvis köttskatt. Röös, Eklund och Tjärnemo påpekar att det är 

viktig att informationen är tydlig och att den “bjuder in” konsumenter och återförsäljare att 

kommunicera med varandra angående förväntningar på de livsmedel som säljs och köps. 

Debattörerna Yngwe (2014) och Modin (2013) anser också att information om 

köttkonsumtion och andra livsmedels för- och nackdelar behöver komma ut direkt till 

konsumenterna. Forskarna Isenhour och Feng (2014) menar att information som styrmedel 

har funnits länge i form av olika informationskampanjer där miljön och konsumtionsmönster 

har varit i fokus, detta har dock inte bidragit till någon märkbar förändring i våra 

konsumtionsmönster. Forskarna anser därefter att det behövs mer akuta och direkta styrmedel 
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från politikerna. Detta kan vara svårt att införa. Landsbygdsministern Bucht är kritisk till 

politikers “pekpinnar”, vilket även forskarna Isenhour och Feng belyser. De menar att 

politiker kan möta motstånd från konsumenter vid ett införande av ett påtvingat styrmedel 

som hotar valfriheten. Forskarna förespråkar ändå denna form av politik för att ta itu med 

köttkonsumtionen. Paulsson (2015a) anser att konsumenter idag är mer medvetna och att det 

inte skulle vara ett problem att införa ett styrmedel eftersom det finns en vilja att göra de 

förändringar som behövs: 

“Det finns alltså folkvilja för en politik som minskar köttkonsumtionen men det 

saknas politiskt ledarskap”. (Paulsson, 2015a) 

Paulsson (2015a) och Yngwe (2014) menar att en köttskatt även kan medföra negativa 

effekter. Debattörerna anser att i samband med införandet av köttskatten så måste även andra 

beslut fattas, som gör att allt kött blir dyrare. Paulsson och Yngwe menar att 

köttsubventionerna måste avskaffas för att få bort det importerade “sämre” köttet från 

marknaden och därigenom även konkurrensen mellan det importerade (billigare) och 

närproducerade (dyrare) köttet: 

“En köttskatt som inte gör skillnad på köttslag och produktionsmetod riskerar 

snarare att öka konsumtionen av kött med sämre produktionsvillkor,” (Yngwe, 

2014) 

Eftersom köttskatt är det styrmedel som har varit genomgående i debattartiklarna så har även 

ekonomi debatterats. Det har indirekt handlat om vem som egentligen skulle gynnas 

ekonomiskt av en köttskatt. De debattörer som är emot menar att det bara skulle gynna 

statskassan och sätta våra bönder i konkurs, om det inte görs på “rätt sätt”. Vad som menas 

med “rätt sätt” förtydligas inte i debattartiklarna. Enligt Säll och Gren (2015) så har båda 

sidorna en poäng. En köttskatt som bara är riktad mot produktionen av det svenska köttet som 

då gör köttet dyrare, kan det leda till att konsumenter väljer det billigare köttet - importerat 

kött. Däremot om det införs en skatt på allt kött skulle det svenska köttet ha en prismässig 

fördel på grund av de minskade utsläppen det ger per kg. Detta kan vara ett sätt att införa 

köttskatt på “rätt sätt”. 

 

Påverkan genom offentlig upphandling är ett annat sätt att styra eller driva igenom en 

förändring. Det finns en utbredd uppfattning om att offentlig upphandling har potential att 

påverka producenter och industrier, vilket i så fall gör den till ett viktigt verktyg för att bidra 

till en mer hållbar samhällsutveckling (Konkurrensverket, 2009). En del offentliga 

verksamheter i Sverige har öppnat upp för köttfria dagar eller veganska alternativ. Detta har 

lett till både positiva och negativa reaktioner. I debattartiklarna tas vegansk kost upp som ett 

hälsosamt/ohälsosamt alternativ för skolelever och närproducerat kött efterlyses till bland 

annat äldreboenden. I debattartikeln “Bli “svegan” och ät kött med gott samvete” (Yngwe, 

2014) uppmanar debattören privata och offentliga aktörer till att bli “sveganer”; att enbart 

konsumera svenskt kött. Liknande uppmaning kan urskiljas i artikeln “Enbart valfläsk i 

Åtvidaberg?” (Ridderström, 2016) där debattören kritiserar kommunpolitikernas löfte om 

närodlat i offentlig upphandling som enligt dem inte efterlevts. 

 

I Linköpings kommun där skolor öppnar upp för veganska lunchalternativ handlar debatten 

främst om huruvida näringsbehovet täcks eller inte samt om det verkligen är det offentligas 

ansvar att tillgodose detta alternativ. Debattörerna Nordh och Ekerstad (2016) är dock positiva 

till beslutet: 

 



22 
 

“Vi anser att nämnderna har tagit ett mycket klokt beslut. Ett beslut för framtiden 

och ett beslut som gör det möjligt för Linköpings barn och ungdomar att göra 

medvetna val och utvecklas till tänkande och självständiga elever i en kommun 

där idéer verkligen kan bli verklighet!” (Nordh & Ekerstad, 2016). 

Här antyds att offentlig sektor har möjlighet att påverka beteende även på individnivå. 

Det finns de debattartiklar som förespråkar en mer helhetssyn på köttproduktionen, där de 

hänvisar till EU:s lagar och regler. Debattörerna anser att regler bör vara lika i hela EU för att 

på sådant sätt minska det importerade köttet från marknaden i Sverige, Debattörerna Rutegård 

och Wierup (2014) menar att anledningen till att Sveriges bönder blir färre idag är för att vi 

importerar alldeles för mycket kött, detta för att det importerade köttet är mycket billigare än 

det svenska. Debattörerna kopplar detta till den svenska djurhållningen och menar att den har 

“skadat möjligheterna för den svenska djuruppfödningen att överleva”. Djurskyddsreglerna är 

inte detsamma för den svenska köttproduktionen som det är för dem inom EU vilket har lett 

till att det importerade köttet har ökat. Forskarna Ingenbleek m.fl. (2012) diskuterar EU:s 

regelverk om djurhållningen och att det kretsar en del problematik kring att införa ett 

regelverk som ska gälla för hela EU då förutsättningarna inte är detsamma länderna emellan. 

Forskarna menar att en del länder ligger en bit före andra länder när det gäller djurskyddskrav 

samt att djurskyddskraven kan variera politiskt mellan länderna. För de länder som har höga 

djurskyddskrav anser Ingenbleek m.fl. att det finns risker för utkonkurrens då detta kött oftast 

ligger högre i pris. Forskarna anser att medborgarna bör få information om fördelarna med 

köttproduktion med bra djurhållning så att sådant kött efterfrågas. Detta menar de kan leda till 

att köttproduktionen med högre djurskyddskrav även kommer att öka inom EU-länderna. De 

anser även att en gemensam politik inom EU som ska fungera unisont och effektiv är något 

som är och kommer att förbli en viktig utmaning. 
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Denna avslutande diskussion kommer att utgå ifrån studiens frågeställningar: 

 Hur förhåller sig olika aktörer till en förändrad köttkonsumtion och köttproduktion?  

 Hur ramas perspektiven in och hur kopplas de till varandra? 

 Hur kan denna debatt förstås ur ett miljöperspektiv?  

Utifrån vår analys är ett genomgående tema i debattartiklarna miljöaspekten i förhållande till 

olika andra utgångspunkter. Debattörerna är överens om att miljön är en viktig fråga och att 

köttkonsumtionen och köttproduktionen påverkar den på olika sätt. Det uttrycks implicit och 

explicit att något bör göras, genom att olika styrmedel diskuteras. De flesta förespråkar en 

köttskatt och hänvisar till att det är bråttom, något måste göras nu, samt att det kan vara 

fördelaktigt för samhällsekonomin om det görs på rätt sätt. De debattörer som är emot 

köttskatt menar att den fria viljan hotas och tror istället på konsumentmakt och 

informationsinsatser, där det närproducerade köttet är i centrum. Enligt forskarna Bohm m.fl. 

(2015) är människan rotad i samhällsnormer vilket gör att ett enskilt val att inte äta eller 

minska sitt köttätande kan bli svårt. Detta kan innebära att det behövs styrmedel som gör att 

normen ändras och på så sätt underlättar för den enskilda att göra medvetna val. Detta kräver 

även engagemang hos politiker, eftersom ansvaret annars hamnar helt och hållet på den 

enskilda individen. Att debattera frågan, genom att till exempel skriva en debattartikel, kan 

emellertid fungera som ett informativt styrmedel då det leder till att frågan synliggörs. 

Debattörerna är även överens om att köttproduktionens och köttkonsumtionens negativa 

effekter är ett brådskande problem att lösa. Många inkluderar tidsperspektivet i sina 

debattartiklar. Det är i sammanhanget att det behövs åtgärder nu för miljön, hälsan och 

djurens skull eller att vi måste stå upp för den svenska produktionen för att våra bönder är på 

väg att försvinna. Även om det forskas om nya tekniska möjligheter som odlat kött så verkar 

den allmänna åsikten vara att vi inte hinner vänta på det.  

 

Debatten är polariserad, men det finns även en slags “mitten” där debattörer ibland möts och 

är överens om att köttkonsumtionen och köttproduktionen åtminstone bör förändras och bli 

mer hållbar. Det är sällan ett argument står ensamt, det förstärks ofta genom att använda fler 

perspektiv. Debattörerna kopplar samman exempelvis miljöargumenten med hälsoaspekter 

och vice versa. Ett undantag är när det handlar om de djuretiska känsloargumenten som ibland 

får stå ensamma och oemotsagda. Motargumenten förs istället fram genom att skifta fokus 

från djuretik och känslor till miljö och en slags rationalitet. 

 

Miljöperspektivet i den här debatten fungerar ofta som en slags grundpremiss som 

återkommer genom att antingen vara det centrala eller för att förstärka det centrala. Miljön är 

det som alla samlas kring, vilket gör den till en slags språngbräda för andra perspektiv. En 

anledning till detta skulle kunna vara att det finns mycket vetenskapligt underlag som visar 

köttets negativa effekter på miljön (se t.ex. FN, 2006) som blir svårt att säga emot. Miljön är 

också något som vi alla är beroende av för att överleva och som vi alla har ansvar för att 

förvalta. Det är också något som blir särskilt tydligt i debatten när det handlar om framtida 
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generationers möjligheter att tillgodose sina behov (FN, 1987). Debatten kan ibland framstå 

som förvirrande då det ibland förespråkas en minskad köttkonsumtion och ibland en minskad 

köttproduktion. Debatten är däremot inte svartvit; en minskad konsumtion innebär inte 

automatiskt en minskad produktion. Konsumtionen av importerat kött kan minska parallellt 

med att produktionen kan öka lokalt - vilket oftast används som argument när det diskuteras 

om närproducerat kött. Det handlar också om individnivå och industrinivå; genom att prata 

om produktionen läggs ansvaret på industrin och genom att prata om konsumtion läggs det 

istället på individen. Detta kan kopplas till forskaren Austgulens (2014) teori om nyliberalism 

och marxism i debatten om konsumtion. Hen menar att den består av två läger; ett som 

handlar om det individuella valet och ett som handlar om industrin. Denna uppdelning finns i 

vårt material också, i termer av konsumtion och produktion. Debatten om en förändrad 

köttkonsumtion vilar på premissen att köttkonsumtionen och köttproduktionen bidrar till de 

miljöproblem som finns idag, däremot råder det oenigheter kring hur detta bör adresseras. 

Denna oenighet kan dock vara positiv. Enligt forskaren och teoretikern Mouffe (1996) är 

konflikter viktiga för demokratin och politiken; det behövs enligt Mouffe en friktion och en 

passion i samhällsdebatten för att driva utvecklingen framåt,  

 

En förutsättning för att kunna förändra köttkonsumtionen och köttproduktionen och göra den 

mer hållbar är att frågan blir vad forskaren Latour (2004) kallar för “matter of concern” där 

den diskuteras politiskt. Individuella kostvanor är emellertid en personlig fråga, vilket gör 

denna debatt känsloladdad och därigenom komplicerad politiskt. Om samhället är på väg in i 

en post-politik (Swyngedouw, 2009) så kan frågan heller inte bli en “matter of concern”, 

eftersom politiken avlägsnas från den allmänna arenan. Debatten och konflikten kring kött har 

således ett egenvärde; de perspektiv som lyfts fram i den här debatten (och andra debatter) är 

viktiga för att upprätthålla den politiska dimensionen på ett demokratiskt sätt. Den här studien 

har inte fokuserat på debattörernas bakgrund, men utifrån de olika perspektiv som lyfts så är 

det många olika åsikter som får ta plats. Utifrån denna studie är det tydligt att frågan har 

börjat röra på sig. Sökningen efter debattartiklar gjordes utifrån en tioårsperiod och den 

tidigaste var från år 2012, vilket indikerar att det är en aktuell fråga. Landsbygdsminister 

Buchts uttalande indikerar dock att ansvariga politiker fortfarande ser frågan som en “matter 

of fact”, vilket kan försvåra en förändring mot ett mer hållbart konsumtions- och 

produktionsmönster. Det finns två typer av konsensus där den ena leder till att frågor blir 

apolitiska; ett post-politiskt samhälle, och en där frågor blir politiska och “matter of concern”. 

Det senare förutsätter en demokratisk debatt i samhället. 

 

Fortsatta studier kan förslagsvis undersöka hur beslutsfattare ser på frågan om köttproduktion 

och köttkonsumtion. Att undersöka bakgrund eller i vilken egenskap olika debattörer pratar 

om den här frågan och hur mycket utrymme de får kan också vara intressant för fortsatt 

forskning. Om till exempel enbart experter eller beslutsfattare får tolkningsföreträde i frågan 

kan det indikera att vi är på väg mot, eller redan befinner oss i, ett post-politiskt samhälle. 
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