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Abstrakt 
The human consumption of meat is a major driver of climate change. According to The 

International Panel on Climate Change (IPCC) livestock industry contributes to 18 % of 

the global anthropogenic GAG emissions. This is more than the emissions produced 

from the transport sector combined. Despite of this, political and NGO action is 

showing weak responses in order to address the issue. Previous research has also found 

that the problem is being downplayed by news media all over the world, which is 

hindering public awareness to grow. In this study we want to examine the Swedish news 

media in order to understand how it works as a mediator between contemporary 

environmental research and the public. Setting out with this project we expected to see 

many of the same tendencies that have been confirmed in the USA, Britain, Spain and 

Italy, but we were positively surprised to see that the Swedish journalistic discourse to a 

high degree mirrors the extent of the problem. This results in a discussion of the 

difference between political context and the effect it has on the degree of journalistic 

responsibility. 

 

Nyckelord 
Climate change, meat, livestock, Sweden, journalism, framing, democracy, lobbyism, 

anti-globalization, capitalism 

 

Tack 
Tack till vår handledare Maria Elliot vars saklighet och förståelse ständigt har styrt oss i 

rätt riktning under arbetets gång. 
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“As the world begins seriously to take stock of the true cost of our food 

consumption—especially meat—the need to find powerful forces within 

ourselves and our cultures to help us change becomes more urgent” 

(Palmer, 2010. s.227). 
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Definitioner  
Klimatförändring - Förändring av klimatet på enstaka plats, i  en region eller på jorden 

som helhet. Vi använder oss av begreppet för att syfta till den antropogena 

växthuseffekt som är ett resultat av accelererade utsläpp av växthusgaser i atmosfären 

vilket leder till global uppvärmning. (NE.se, klimatforandring, 2016) 

 

Massmedier - “Tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information 

eller underhållning till en stor publik, vilken nås i stort sett samtidigt av 

massmedieinnehållet.” (NE.se, massmedier, 2016). Journalistik och massmedier nämns 

i denna uppsats omväxlande med varandra och syftar journalistiken som instution i en 

del av massmedierna. 

 

Köttinstudtri - I uppsatsen används detta uttryck för att beskriva den produktion, 

behandling- och försäljning av det kött som konsumenten senare köper.  

 

Legitimitet - Detta begrepp har använts i sammanhang med demokrati och 

samhällsinstansers påverkan av vad som rapporteras om i massmedier. Begreppet 

innebär huruvida någonting är berättigat eller vedertaget av aktörer i kontexten. (NE.se, 

legitimitet, 2016) 

 

Rättviserörelse - Social-politisk rörelse med syfte att förändra delar av, eller hela, 

samhällsstrukturer ofta genom att förespråka humanitära och demokratiska värden. 

(Ekman, 2011) 
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1 Inledning 
 
Köttkonsumtion är ett kulturellt laddat ämne som på många sätt är kopplat till den 

industrialiserade världens historia, kultur och värderingar. Knapps (1997) analyser visar 

att den genomsnittliga människan i Tyskland för 200 år sedan åt 12.7 kg kött per år, en 

lyxvara som var förunnad endast de mest välbärgade i samhället. I och med den 

industriella revolutionen gjordes köttet allt mer tillgängligt för den stora massan, och i 

och med detta ökade även konsumtionen per capita stadigt under 1800- och 1900-talet. 

Köttet blev en symbol för det välstånd som medföljde västvärldens snabba ekonomiska 

utveckling, en livsstilsmarkör som fortfarande lever sig vidare som eftertraktansvärd, nu 

främst i utvecklingsländer. (Röcklingsberg & Sandin, 1997). För att jämföra med den 

Tyske genomsnittsmänniskas köttkonsumtion under mitten av 1800-talet konsumerar 

samma tysk nu ca 88 kg kött per person och år (Chartsbin.com, 2013), vilket ger en bild 

av den lavinartade utveckling som har skett.  

 

Utvecklingen har dock lett till en baksmälla. Allt mer kontemporär forskning pekar nu 

på den ohämmade köttkonsumtionens höga pris vad det gäller människors hälsa, 

naturtillgångar och dess bidrag till växthuseffekten. Trots solida bevis för att en ökad 

konsumtion av kött skulle bli ödesdiger för planeten och människor, har både politiken 

och internationella organisationer varit mycket motvilliga till att föra upp frågan på den 

politiska dagordningen. Detta beror med sannolikhet på flera olika orsaker, bland annat 

köttets symboliska egenskaper i den västerländska kulturen samt de mäktiga 

intressegrupper som inte gärna ser att konsumtionen minskar. (Johanning, 2015) 

 

Möjligtvis behöver den stora förändringen ske hos allmänhet, väljare och konsumenter 

för att i sin tur påverka politiken och företagen i rätt riktning. I denna process är det 

allmänt vedertaget hur medierna spelar en viktig roll som informationsspridande och 

reproducerande instans. För att uppnå en medvetenhet på samhällsnivå behöver 

medierna agera i enlighet med sin roll som informationsspridande och granskande 

instans. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). Vi har därför vänt blicken mot deras 

roll i frågan om köttindustrins klimatimplikationer för att se om de lyckas leva upp till 

sitt uppdrag som stadsmakt. 
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Då den allmänna rapporteringen kring klimatfrågan har eskalerat under de senaste åren 

som ett resultat av en ökad global medvetenhet kring klimatförändringarna 

(Mühlhäusler & Peace, 2006), borde en logisk följd vara att även medvetenheten kring 

köttindustrins implikationer ökar. Trots detta visar forskning som utförts runt om i 

världen att det motsatta stämmer. Stora bevakningsluckor kan observeras när det 

kommer till nyhetsmediers rapportering i ämnet. I denna studie vill vi därför undersöka 

den svenska kontexten. Kan Sveriges medier fylla den roll som politikerna inte tycks 

beredda att göra vad det gället att förändra människors miljövådliga 

konsumtionsmönster? Eller kommer vi se att nyhetsrapporteringen uppvisar samma 

bevakningsglapp i relation till köttkonsumtion/produktion som iakttagits i Amerikansk-, 

Brittisk-, Spansk- och Italiensk rapportering? 
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2 Problembakgrund 
Människans konsumtion av kött är en stor bidragande faktor till klimatförändringarna. 

Industrin är världens största producent av metan (CH4) och lustgas (N2O), två potenta 

gaser som bidrar till den antropogena växthuseffekten. Vidare orsakar den en utbredd 

avskogning till fördel för betesmarker och odling av foder. Detta resulterar i längden till 

förhöjda koldioxidnivåer då mängden grönska minskar. Totalt står köttproduktion för 

omkring 18 % av världens totala utsläpp av växthusgaser enligt FN:s officiella 

livsmedelsorgan FAO, eller 15 % enligt Jordbruksverket i Sverige. (Gerber, 2013; 

Jordbruksverket, 2013). Hur som helst så är detta mer än världens kombinerade utsläpp 

från transportsektorn som står för 14 % av de antropogena utsläppen. Trots detta är 

transportfrågan en av regeringens huvudsakliga investeringar i den nyligen släppta 

bugetplanen, medan köttindustrin inte nämns. (regeringen.se, 2016). Nedan illustreras 

olika bidragande faktorer till växthuseffekten och hur de är uppdelade globalt vad det 

gäller växthusgaser samt ekonomisk sektor. (IPCC, 2014) 

 

 
Figur 1 Faktorer bidragande till växthuseffekten. (IPCC, 2014) 

 

Trots de många vetenskapliga bevis som bekräftar hur köttkonsumtionen behöver 

minska, har frågan i mångt och mycket blivit bortglömd på den offentliga arenan. 

Bailey, Froggatt och Wellesley (2014) kallar köttindustrin och dess implikationer för 

”klimatförändringarnas bortglömda sektor”, syftandes till de föga imponerande politiska 



 

 

 

9 

åtgärder som bedrivits på internationell nivå för att åtgärda klimatproblematiken. Ämnet 

har lämnats ute både från debatter på regeringsnivå som hos internationella NGO1:s. Ett 

exempel är FN:s klimatkonvention och de förhandlingar som bedrivs inom dess ramar, 

där köttkonsumtion som sakfråga har förbisetts. De ansatser som gjorts vad det gäller att 

åtgärda själva jordbruket har misslyckats, vilket har resulterat i att diskussionen har 

stannat vid en diskussion kring ramverk tänkta att minska utsläpp relaterade till 

avskogning. Vidare har denna tystnad bidragit till att den övergripande diskursen har 

stagnerat då både politiker och allmänheten förlorar intresse och medvetenhet kring 

frågans signifikans. (Bailey, Froggatt och Wellesley, 2014) 

 

Även i Sverige är åtgärder för att minska konsumtion av köttprodukter diffus. Statliga 

organ har länge påtalat hur den svenska köttkonsumtionen behöver minska. 

Naturvårdsverket menar i deras rapport Styr med sikte på̊  miljömålen från oktober 2015 

att; 
 

”Nuvarande trender med ökande utsläpp av växthusgaser från 

konsumtion av kött behöver vända om vi ska nå målet om begränsad 

klimatpåverkan och generationsmålet. Potentialen för att minska 

köttkonsumtionens klimatpåverkan är större med minskad konsumtion än 

med förändringar i den svenska köttproduktionen eftersom en stor del av 

det som konsumeras produceras utanför Sveriges gränser. Troligen krävs 

en rejäl höjning av priset på kött om det ska få någon tydlig effekt.”. 

(Naturvårdsverket, 2015. s.18) 
 

Även här läggs störst fokus på produktionssidan av industrin, men man antyder även att 

köttet kan komma att behöva beskattas för att konsumtionen skall minska, något som i 

dagsläget inte har skett.  

 

Politikerna tycks ha glömt inbegripa köttproduktionens inverkan på klimatet i sin 

retorik, vilket speglades nyligen då jordbruksminister Sven-Erik Bucht uttryckte sig i en 

intervju av SR där han slog fast att han inte ser några problem med svenskarnas höga 

köttkonsumtion som just nu är 25kg högre per person och år än 1990 (Öhman, 2016). 

Även då han sedan backade från detta uttalande och hävdade att ”En lägre 

                                                
1NGO =  Non governmental organisation 
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köttkonsumtion, både i Sverige och i andra länder, skulle vara bra för klimatet och i 

många fall även av hänsyn till andra miljöaspekter”, (Ministern backar om köttet: 

’Skulle vara bra med lägre köttkonsumtion’. Ottander, 2016) vidhåller han att han inte 

anser det vara politikernas roll att bestämma vad människor har på tallriken. ”Vi ska 

istället arbeta för att var och en ska kunna göra informerade egna val. Det är viktigt att 

konsumenter får bra information om hälsoeffekter och köttets miljöpåverkan” 

(Ministern backar om köttet: ’Skulle vara bra med lägre köttkonsumtion’. Ottander, 

2016.) 
 

2.1 Avsaknad av politisk agenda 

Till skillnad från andra samhälleliga frågor som står under politisk regulatorn och som 

blir behandlade i internationella organisationers kampanjer (så som energiomställning 

eller handelsvaror, exempelvis tobak eller alkohol), så erhåller kött en unik kulturell 

status i den industrialiserande världen. Det är även en statussymbol som 

utvecklingsländer strävar efter att få tillgång till. (Baily, Froggat & Wellesly, 2014; 

Nordgren et. al., 2012). Då fria val och individens rättigheter är grundvärderingar i 

marknadsekonomier, blir politiska regulatorer som lägger sig i dessa värderingar lätt 

ogillade av väljare samt av organisationers medlemmar. (Baily, Froggat & Wellesly, 

2014; Nordgren et al, 2012; Laestadius et al., 2014)  

 

En annan faktor som hindrar politiker från att agera är det potentiella motstånd de kan 

komma att möta från mäktiga intressegrupper, så som livsmedelsindustrin och 

köttproducenter (Baily, Froggat & Wellesly, 2014). Gossard (2003) menar på att 

köttindustrins strukturella makt direkt påverkar konsumtionsnivåerna, då de genom 

reklam och lobbyism påverkar konsumentens preferenser och kulturella ideal. Analyser 

över den lavinartade ökningen av köttkonsumtion under de senaste 50 åren står i direkt 

relation till livsmedelsföretagens ekonomiska tillväxt, vilket visar på hur 

konsumentvanor till stor del influeras av marknadsintressen. (Gossard & York,2003). 

Detta indikerar att det finns en stor lobbyverksamhet bakom den massproduktion som 

köttindustrin bedriver, som i sin tur påverkar politiska beslut och konsumentval. 

(Johanning, 2015) 
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2.1.1  Konsumentens ansvar 

Oberoende av förbättringar inom köttindustrins teknologiska processer och en ökad 

effektivitet, är dess klimatpåverkan fortfarande tillräckligt hög för att göra det omöjligt 

att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader om produktionen fortsätter att 

bedrivas i nuvarande utsträckning. Trots detta beräknas den globala efterfrågan av kött 

stiga med 76 % till 2050 jämfört med 2005-2007. (Bailey, Froggatt & Wellesley, 2014) 

 

I Sverige uppmättes den högsta köttåtgången någonsin år 2011; 86 kg per person och år.  

Siffran sänktes till 85 kg per år 2012, en siffra som tidigare nämnt är 25 kg högre än den 

som uppmättes år 1990. (Jordbruksverket, 2013.) Detta talar för hur snabbt och mycket 

som köttkonsumtionen har eskalerat. Dessa siffror blir än mer problematiska i 

miljöhänseende då forskning visar att de största miljövinsterna i form av minskade 

utsläpp står att finna på just konsumentsidan av produktionsledet. IPCC:s (2013) 

bedömning av möjligheter till minskade växthusgaser inom jordbrukssektorn fastslår att 

en förändring av matvanor där världens genomsnittliga köttkonsumtion faller till 90g 

per capita och dag, hade inneburit en sänkning med 5.6Gt CO2e2 per år till och med 

2050. Denna mängd rekommenderas dessutom inte att överstigas av hälsosjäl enligt 

Harvard healthy diet (2016). Som kontrast hade en omorganisation av hela köttindustrin 

där alla produktionsled hade effektiviserats och gjorts mer hållbara resulterat i en 

sänkning av 4Gt CO2e (IPCC, 2014). Ett praktiskt exempel på potentialen av ett 

förändrat beteende hos konsumenten är de studier som beräknar att allätare i snitt bidrar 

med dubbelt så mycket utsläpp av växthusgaser än en vegan gör. (Scarborough, 2014). I 

vår undersökning tar vi med denna forskning i ryggen ståndpunkten att en sänkning av 

var persons genomsnittliga köttkonsumtion är önskvärd och kanske till och med 

nödvändig i arbetet för en hållbar framtid.  

 

2.2 Mediers roll i opinionsbildning 

I brist på adekvata politiska reformer hamnar större ansvar på konsumenten att agera i 

enlighet med de förändringar som behöver ske. Bailey, Froggatt och Wellesley (2014) 

hävdar att en markant social förändring måste ske för att medborgerligt handlande och 
                                                
2 CO2e är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av 
samma mängd (kg) koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter 
kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. (Vanliga frågor och svar om f-
gasförordningen. Naturvårdsverket, 2016) 
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politiska reformer skall komma att spegla den verklighet vi står inför, en förändring där 

medier i egenskap av åsiktsbildande instans kan komma att spela en viktig roll. (Bailey, 

Froggatt och Wellesley, 2014) 

 

Samtida klimatjournalistisk forskning visar att den typ av kollektiv medvetandehöjning 

som krävs i denna fråga är en komplex process där många aspekter spelar in. Faktorer 

som klimatproblemets grad av greppbarhet, dess kritiker, samt samhällets normativa 

uppfattningar och den allmänna sociopolitiska diskursen, bidrar till hur medborgare 

formar konsensus kring frågor relaterade till den globala uppvärmningen. I denna 

mångfacetterade process är det mediernas uppdrag att presentera den fakta som 

miljöforskningen publicerar på ett rättvisande sätt, vilket är en kritisk komponent för 

människors möjlighet att förstå och tolka abstrakt vetenskap och på så sätt skapa sig en 

ståndpunkt inom ämnet. (Boyce & Lewis. Eds. 2009). I denna process kan olika 

medienormer påverka sättet som klimatforskningen framställs. Bennett (2006) menar att 

medieinnehållet främst bestäms av tre system av normer som ofta hamnar i konflikt med 

varandra: (1) politiska normer, som refererar till den normativa bild av massmedier som 

informationsspridande samhällsinstans och arena för den demokratiska processen; (2) 

ekonomiska normer, som syftar till de ramverk som gör det möjligt för 

medieorganisationerna att upprätthålla sin effektivitet och omsättning; (3) journalistiska 

normer, som inbegriper etiska ideal, objektivitet och balanserad rapportering. Dessa 

system fungerar tillsammans på mediearenan, vilket kan innebära att implikationer 

uppstår när det kommer till rapportering av vetenskapliga ämnen så som 

miljöförändringar. I ett så svårgreppbart ämne som klimatförändringarna blir 

definitionen av vad som anses inneha nyhetsvärde automatiskt komplex (Bennett, 

2006). I framställningen av vårt teoretiska ramverk vill vi fördjupa oss i dessa processer 

för att finna en förklaring till varför en del frågor uppmärksammas och vissa 

missgynnas.  

 

Vad som gör forskning kring klimatjournalistik speciell är att det i dagsläget finns en 

vedertagen sanning kring de klimatförändringar som sker, vilket är de rapporter som 

IPCC regelbundet publicerar. I och med detta finns ett slags facit för all information 

kring den globala uppvärmningen som cirkulerar på den offentliga arenan, vilket gör det 

tacksamt för oss att undersöka hur pass rättvisande den miljöjournalistiska 
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framställningen är av den verklighet som har framtagits av världens forskarelit samt 

sammanställts av IPCC. I nästa avsnitt ser vi hur journalistiken tidigare har misslyckats 

med detta uppdrag vad det gäller köttindustrins problematik vilket uppdagas i den 

tidigare forskning som relaterar till vår studie. (Bailey, Froggatt och Wellesley, 2014) 

 

2.3 Tidigare forskning 

Trots stor bevakning av mediers rapportering av klimatfrågor i stort, finns relativt lite 

tidigare forskning som behandlar vår undersöknings specifika ämnesområde kring 

köttindustrin. Tre tidigare studier har identifierats som direkt undersöker hur 

köttkonsumtion och dess implikationer bevakas av nyhetsrapporterande medier, vilka 

alla identifierar sammanstämmande resultat.  

 

2.3.1 Amerikansk rapportering kring köttproblematiken  

I en studie utförd mellan 2005 och 2008 av Neff, Chan & Clegg Smith (2008) 

undersöks USA:s största dagstidningars bevakning av köttindustrins påverkan på 

klimatförändringar. Studien undersöker frekvensen av bevakningen genom att analysera 

4582 artiklar relaterade till klimatförändringar varav enbart 2.4% nämner 

livsmedelssystem eller jordbruk som bidragande faktor. Av dessa 2.4% nämns 

köttkonsumtionens påverkan på klimatet mer specifikt i enbart 0.48% av det totala 

antalet klimatartiklar. Analysen visar att bevakningen i USA ökar i både frekvens och 

kvalitet i takt med att diskussionen förs upp allt oftare på den politiska och sociala 

dagordningen. Trots detta motsvarar graden av bevakning långt ifrån problemets 

vetenskapligt bevisade utsträckning även under den senare perioden av undersökningen, 

inte bara på grund av svag frekvens, utan även på grund av en genomgående diskurs 

som förringar köttkonsumtionens relevans. (Neff, Chan & Clegg Smith, 2008)  

 

2.3.2 Komparativ studie mellan amerikansk och brittisk press 

Den andra studien uträttades av Antilla (2005) och behandlar amerikanska och brittiska 

mediers bevakning av köttkonsumtionens miljöimplikationer i kontext av FAO:s rapport 

Livestock's Long Shadow (2006). Genom en komparativ retorisk studie av New York 

Times och The Guardian/Observer mellan november 2006 och december 2010, fann 

Antilla (2005) endast tre artiklar relaterade till ämnet i New York Times och sex stycken 
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i The Guardian/Observer. Analysen visade att båda källorna erkände länken mellan 

köttproduktion och klimatförändringar, men att båda tidningarnas förslag till  

förebyggande åtgärder var restriktiv och hänvisades till varje persons fria val. (Antilla, 

2005) 

 

2.3.3 Bevakning av problemområdet i spansk och italiensk press 

Som svar på dessa två undersökningar utfördes en liknande studie av Almiron & 

Zoppeddu (2015) på spansk och italiensk press. Analysen baseras på en inledande 

innehållsanalys av nationella dagstidningar mellan november 2006 och september 2013. 

Även här observerades en bevakningslucka i rapporteringen, där kött nämndes i relation 

till klimatförändringarna i 1.5% av den spanska rapporteringen och 3.7% i den 

italienska under en sjuårsperiod. Denna studie erhåller specifik relevans för vår 

undersökning av flera skäl; dels för att den närmast vår studie i tid, dels för att det är 

den enda studie som uteslutande behandlar en europeisk diskurs, men även på grund av 

dess riggorösa diskursanalys som behandlar hur kött porträtteras. Diskursanalysen 

visade hur den övervägande andelen artiklar som nämner kött i relation till 

klimatproblem samtidigt förringade problematiken. Detta gjordes genom att tona ned 

köttkonsumentens ansvar, samt att uttrycka sig med en ironisk och nedsättande ton 

gentemot problemets signifikans i stort. De allra mest konservativa tidningarna gick till 

och med så långt som att uttrycka hån mot de vetenskapligt bevisade sambanden 

rörande köttkonsumtion och global uppvärmning.  (Almiron & Zoppeddu, 2015)  
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3 Syfte 
Det övergripande syftet med detta arbete är att bidra till forskningen om hur 

journalistiken fungerar som länk mellan miljöforskning och allmänheten med fokus på 

köttindustrin och dess klimatimplikationer. Vi vill undersöka huruvida det existerar en 

problematik i svensk kontext där medier framhäver vissa samhällsfrågor mer än andra 

så att dess proportion på agendan blir mindre än dess verkliga signifikans för 

klimatförändringarna. Vi vill även kunna utvärdera och spekulera kring om det uppstår 

kunskapsluckor om ämnen på grund av journalistiken och dess spelregler.  

 

Baserat på tidigare forskning, är målet att utöka den relativt lilla kunskapsbas som finns 

inom ämnet. Just nu finns undersökningar som behandlar andra länders 

medierapportering, men ingen liknande underökning om köttproblematik i 

nyhetsrapportering finns i skandinaviskt sammanhang. Även om resultatet kan variera 

från tidigare forskning är det viktigt att beakta nyhetsrapporteringens eventuella brister i 

ämnet. 

 

Sverige är ett land med ambitiösa klimatmål som överträffar exempelvis EU:s generella 

riktlinjer för klimatåtgärder (Regeringen.se, 2015). I detta anseende är det essentiellt att 

allmän kunskap finns för hur dessa miljömål ska kunna uppnås, där media spelar en 

betydande roll som producerande och reproducerande instans av den allmänna 

uppfattningen för hur klimatproblematiken bör åtgärdas. Med detta arbete vill vi 

granska hur proportionerligt till vedertagen forskning den svenska nyhetsrapporteringen 

ter sig.  
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4  Frågeställning 
Baserat på vår problembakgrund anser vi att medierna spelar en stor roll för de 

förändringar som behöver ske på samhällsnivå när det gäller klimatfrågan. Vi vill 

undersöka huruvida de största svenska nyhetstidningarna lyckas med detta uppdrag 

vilket leder oss fram till vår övergripande frågeställning kring mediernas rapportering i 

frågan om köttkonsumtionen och dess miljöpåverkan; 

 

Hur framställs köttproduktion/konsumtion som problem i klimatsammanhang i Sveriges 

största nyhetsrapporterande tidningar? 

 

4.1 Forskningsfrågor 

Först ska undersökningen svara på hur stor del av de tidningar som har störst spridning i 

Sverige som nämner köttproduktion/konsumtion som en viktig orsak till 

klimatförändringarna för att se om denna rapportering motsvarar problematikens 

faktiska utsträckning. Vi tar sedan reda på hur denna rapportering konstrueras. I 

bakgrund till teorier kring samhällsfrågors nyhetsvärde ämnar vi undersöka hur 

köttproblematiken kopplas samman med samhällsfenomen för att erhålla sitt 

nyhetsvärde och därmed hur frågan sätts på agendan. 

 

Frågeställningen har operationaliserats till följande två forskningsfrågor: 

Q1: Hur stor del av artiklar relaterade till klimatförändringar nämner köttkonsumtion 

som orsak? 

Q2: Vilken kontext vad det gäller orsak och samhälleligt sammanhang används för att 

förmedla kopplingen mellan köttkonsumtion och klimatförändringar? 

 

4.2 Hypotes 

Med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat inom ämnet, är vår hypotes att frågor 

relaterade till köttkonsumtion förminskas i relation till problemets verkliga omfång. Vi 

är dock öppna inför möjligheten att stöta på vissa skillnader i vår studie i relation till 

tidigare studier, då undersökningen utförs i en annan demografisk kontext. Vad dessa 

skillnader beror på kan vi enbart diskutera med hjälp av vårt teoretiska ramverk. 
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Vidare tror vi att den diskurs som omger köttindustrin och dess klimatpåverkan snarare 

handlar om att förändra dess förutsättningar till att bli mer hållbara än att förespråka en 

drastisk minskning av köttkonsumtion eller en helt vegetarisk livsstil. Vad det gäller 

bakomliggande kommersiella intressens påverkan på nyhetsrapporteringens vinkling, 

tror vi att vi kommer se spår av en diskurs som gynnar ekonomiska intressen.  
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5 Teoretiskt ramverk 
 

Journalistiken är viktig för alla typer av sociala rörelser som ifrågasätter sociala och 

ekonomiska maktstrukturer. Vi vill med vårt teoretiska ramverk påvisa den roll som 

journalistiken spelar i demokratiseringsprocessen, konstruktionen av allmän konsensus 

och vad som blir vedertaget som ett socialt problem. Vidare undersöker vi hur den 

maktfaktor som medierna erhåller i relation till detta kan användas för att vinkla 

samhällsproblem genom framing. Vi vill även beskriva hur lobbyism kan bidra till att 

den journalistiska bevakningen blir partisk i frågor som omges av starka ekonomiska 

intressen, samt hur dess kritiker riskerar att reduceras och fråntas legitimitet. (Ekman, 

2011) 

 

Ovanstående kan vara en förklaring till tidigare studiers resultat där köttproblematiken 

har förminskats och till och med trivialiserats i vissa länder. Med förförståelse för 

köttindustrins starka ekonomiska intressen och djup rotade lobbyism vill vi redogöra för 

hur medierna kan utgå från en ensidig synvinkel, där ekonomiskt inflytande gör att vissa 

problemområden, i detta fall köttproduktionen, inte får tillräcklig uppmärksamhet i 

förhållande till dess faktiska storlek. 

 
 
5.1 Journalistik och demokrati 

Norden anses ha en starkt etablerad demokrati med en lång tradition av öppna 

informationsflöden (Carlsson, 2014). Kommande avsnitt beskriver hur journalistik är 

sammankopplat med demokrativärden, samt det ansvar som massmedierna har 

gentemot samhället. Detta ska belysa relevansen av en journalistik som upprätthåller 

god kvalité vilket i förlängingen blir ett verktyg för demokratiska värden i samhället. 

 

5.1.1 Yttrandefrihet & opinionsrätt 

Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är två grundläggande värderingar och genom FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter erkänns de även som grundläggande komponenter 

för ett demokratiskt samhälle. På många håll i världen är yttrandefriheten 

grundlagsskyddad och Sverige är inte något undantag; ”All offentlig makt utgår från 
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folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika 

rösträtt” (Munck, 2016. 1 kap. 1 § RF).   

 

Yttrandefrihet är tätt sammankopplat med demokrati på grund av den mångfald 

i informationsflödet den skapar, vilket ger allmänheten verktyg för att erhålla 

information och bilda sig egen uppfattning kring samhällsproblem och politiska beslut. 

Idén är att den fria informationsspridningen skall ge utrymme för ett kritiskt 

ställningstagande och granskande av samhället som i sin tur kan fungera genom att 

avslöja och motverka korrupta förhållanden. Yttrandefrihet är alltså en förutsättning för 

att skapa opinionsfrihet där alla människor får möjlighet att skapa sig en egen 

uppfattning och möjlighet att agera utifrån den. (Mänskligarättigheter.se, 2016) 

 

5.1.2 Massmediers ansvar 

Det huvudansvar som medier har i demokratihänseende är att tillhandahålla allmänheten 

med information, att upplysa och skapa möjlighet att påverka politiken. Den skall även 

utgöra en granskande instans gentemot stadsmakten. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 

(2011) 

 

Informationsansvar 

I en antologi skapad av Krogh (2008) förklaras vidare det ansvar som journalistiken har 

i relation till den demokratiska process där korrekt källhänvisning, saklighet och 

samtidighet bidrar till att mottagaren får en representativ informationsbas för 

åsiktsbildning. Journalistiken bör därmed forna om läsarens fria tolkningsutrymme, 

vilket kräver att partiska åsikter som kan leda till en homogeniserad propaganda tonas 

ned. En opartisk nyhetsrapportering kräver även att journalistiken står fri från 

dominerande maktinstanser i samhället, såsom lobbygrupper och politiker. Detta krav 

hänger tätt samman med hur väl journalistiken uppfyller kravet som 

informationsspridare och opinionsbildare.  Händelser, rapporter och avslöjanden ska 

skapa reaktioner och upplysa allmänheten på egen hand, snarare än att vara beroende av 

kommersialism och marknadsintressen. (Krogh, 2008)  

 

På samma sätt som journalistiken påverkar demokratin, påverkar även demokratin 

journalistiken. Det krävs demokrativärden för att kunna säkerhetsställa att journalistiken 
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inte används som verktyg av korrupta förhållanden, vilket skulle göra journalistiken till 

en propagandamaskin snarare än ett verktyg för demokrati. Trots att svenska 

massmedier har en lång och förankrad tradition av pressetiskt medvetande har dessa till 

viss del förändrats till följd av kommersialisering och större konkurrens i medievärlden. 

I frågan om köttproblematiken kan detta vara en av förklaringarna till ett massmedialt 

ointresse att framhäva information som kan vara i förfång åt annonsörer och andra 

intressenter med ekonomiska investeringar i frågan. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2011) 

 

Massmedias sociala kontrakt 

Som tidigare nämnt har massmedia ansvaret att vara granskare av statsmakten. Detta 

ansvar är någonting som Strömbäck (2003) tar upp i sin avhandling om hur massmedier 

och demokrati fungerar som förutsättning för varandras existens. På samma sätt som 

media har ansvaret att informera allmänheten, är dess granskande funktion 

grundläggande för att allmänheten ska få relevant information om hur politiker och 

organisationer i samhället agerar. Syftet med den granskande journalistiken är att den 

ska syna missförhållanden. (Strömbäck, 2003). I själva verket är Sverige det enda landet 

som skyddas med grundlagsstöd att granska våra politiker genom 

Tryckfrihetsförordningen, vilket gör att det är fritt fram för offentligheten att 

offentliggöra alla meddelanden utan censur och att inneha rätten att vara anonym och 

ostraffad för ärendet. Detta skapar lagstyrda förutsättningar för den svenska 

journalistiken att uppfylla sitt uppdrag som granskande stadsmakt. 

(Mänskligarättigheter.se, 2016) 

 

Hur väl media hanterar sitt grundläggande ansvar är därmed någonting som påverkar 

demokrativärden, vilket är viktigt i vårt hänseende då klimatrapportering kräver 

mångsidig journalistik som bygger på vedertagna fakta. Detta är en förutsättning för den 

fria opinionsbildningen. Betydelsen av mediers ansvar som granskande instans är av 

stor vikt vid legitimeringsprocessen enligt framingteorin som följer nedan.  

 

5.2 Framing 

I bakgrund till mediernas pressetiska ansvar och dess roll som granskande 

samhällsinstans anser vi att framing-teorier är relevant att använda som konceptuellt 
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ramverk. Framing som koncept etablerades i sin nuvarande form av Ervin Goffman 

(1974) i boken Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience och har 

sedan dess blivit ett vedertaget teoretiskt redskap för medie- och 

kommunikationsforskningen men används allt oftare inom relaterade teoretiska fält så 

som sociologin och stadsvetenskapen (Goffman, 1974). I studiet av mediers framing är 

det fruktbart att använda sig av dessa relaterade vetenskapliga områden som 

kontextuellt ramverk, vilket öppnar upp för att betrakta medierna i relation till sociala 

och politiska fenomen. Då vår studie tar avstamp i en socio- politisk utgångspunkt blir 

framing-begreppet  relevant då dess angreppsätt tangerar frågeställningar kring hur 

mediebudskap konstrueras samt hur det påverkar samhällsdebatten och hur detta i 

längden formar allmänhetens åsikter och handlingar. (Reese, 2001) 

 

Gitlin (1980) identifierar framing som “principerna för de val, betoningar och 

framställningar som utgörs av underförstådda idéer om vad som existerar, vad som 

händer och vad som är viktigt” (Gitlin, 1980. s. 6-7). Konceptet beskriver 

journalistikens makt att framhäva och lägga fokus på vissa fakta, vilket innebär 

konstruktionen av en viss diskurs på ett medvetet eller omedvetet plan trots att 

resonemanget baseras på objektiva fakta. (Miller & Riechert, 2001) 

 

Tack vare en rad banbrytande framingstudier som utfördes under 1970-talet och 1980-

talet har framingteorier fått ökat fokus i relation till nyheter sen tidigt 1990-tal. Dessa 

studier betraktar ofta hur framingprocessen drivs av likartade ideologiska intressen som 

tillsammans formar nyhetsämnets innehåll till den tolkning som ligger i linje med den 

sociala elitens intressen. Enligt Stephen D. Reese (2001) kan dessa ramverk bidra till att 

svarta hål i rapporteringen uppstår där vissa åsikter eller fakta inte inkluderas i 

nyhetsrapporteringen och därmed inte blir tillgängliga för offentlig diskussion, något 

som direkt relaterar till vår undersöknings tema. (Reese, 2001) 

 

Då vi vill undersöka bevakning av ett specifikt problem och hoppas kunna se trender i 

den diskurs som råder gällande köttindustrins implikationer, anser vi att framing är en 

god förklaringsmodell för de resultat som vi hoppas kunna komma fram till. 
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5.2.1 Framing inom miljöjournalistik 

Den nyckelroll som medierna spelar i konstruktionen av sociala problem tas upp av 

Shonefield, Meier och Griffin (1978), som pekar på massmediernas nyckelroll som länk 

mellan klimatforskarnas komplexa publikationer och allmänheten. Djerf Pierre (1996) 

menar att miljöjournalistik skapas i mötet mellan två sociala fält; den journalistiska 

världen och den miljöpolitiska världen. Journalisten integrerar och tolkar den 

miljöpolitiska världen genom sin nyhetskälla. Den uppfattade verkligheten blir därmed 

en konstruktion av journalistikens interaktion med sina nyhetskällor. (Djerf Pierre 

1996). Möjligtvis kan miljöjournalistikens roll som medlare mellan dessa två sfärer 

förklara varför vissa viktiga ämnen blir undermåligt eller felaktigt rapporterade kring. I 

nästkommande stycke sker fördjupning av miljöjournalistikens arbetsprocess. 

 

5.2.2 Praktiker och nyhetsvärde 
De faktiska omständigheterna kring journalistens dagliga arbete kan hjälpa till att 

förklara varför vissa nyheter blir publicerade och andra inte. Miljöjournalistens 

arbetsprocess bottnar i en daglig rutin där vederbörande strävar efter att fylla tidskriften 

eller programmet med relevant nyhetsmaterial. Detta är en process som i hög grad går 

på rutin. Djerf Pierre (1996) kallar denna rutin för Praktiker som en slags paraplyterm 

för de konventioner som styr journalistens dagliga arbete genom att erbjuda vissa 

tumregler som tillämpas automatiskt. Då det journalistiska arbetet grundas i automatiskt 

arbete talas det om en viss logik i deras sätt att beskriva verkligheten, deras sätt att 

arbeta, produktens karaktär samt själva berättandet och dess verklighetsbeskrivning. 

Tillsammans bildar de vad Djerf Pierre (1996) kallar för journalistikens 

föreställningsvärld, där den viktigaste aspekten är de föreställningar som bestämmer 

vad som anses vara en nyhet och hur den bör utformas. Detta är ett slags nyhetstänk som 

även involverar hur journalistiken skall förhålla sig till omvärldens population och 

makthavare. (Djerf Pierre, 1996) 

 

Miller & Riechert (2001) beskriver detta genom att påpeka hur nyheter nödvändigtvis 

inte behöver uppstå som ett resultat av ett stort problem eller överhängande hot, utan 

istället genom en triggande händelse. Journalistens arbete är således händelsebaserat 

vilket innebär att miljöjournalisten inte rapporterar miljöproblem, de rapporterar 
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nyheter. Deras arbete går ut på att betrakta världen utifrån nyhetsvärde, vilket kommer 

avgöra vad som blir publicerat eller ej. (Miller & Riechert, 2001) 

 

Klimathotet är till sin natur ett ämne med hög abstraktion. Det relaterar till möjligheter 

om framtida problem, men har ingen självklar förankring i kontemporära händelser 

vilket gör att det inte erhåller något nyhetsvärde på egen hand. På grund av detta 

behöver ämnet således knytas an till samtida händelser som naturkatastrofer, 

omdiskuterade politiska beslut eller offentliga personers ställningstaganden för att bli 

konkret nog att betraktas som en nyhet. Vare sig den utlösande faktorn är naturlig, 

orsakad av människor eller utlöst av en intressent så kommer nyhetshändelsen trigga de 

intressegrupper som berörs. Dessa intressenter kommer i sin tur försöka vinkla 

händelsen på ett sätt som gynnar deras egna intressen i offentligheten och politikernas 

ögon. Nyhetsrapporterande medier deltar i denna process genom att acceptera och 

bearbeta de ramar som de presenteras med av omvärlden. (Miller & Riechert, 2001). 

Som tidigare hävdat innebär detta att starka lobbygrupper ges makt att bestämma vilken 

tolkning som hamnar i nyhetsflödet och, som Miller & Riechert (2001) visar på, även 

bidra till att vissa frågor utesluts. Marknadsförhållanden kommer vidare förklaras i 

relation till uppsatsens huvudämne under rubrik 5.5. 

 

5.3 Diskursivt perspektiv 

Den diskursiva kontext som samhällsfrågor presenteras i är en viktig bidragande faktor 

till allmänhetens åsiktsbildning och i längden även till den politik som förs. Detta är 

särskilt aktuellt i miljörapporteringen, där frågor får helt olika klang beroende på om de 

exempelvis diskuteras utifrån ett ekonomiskt perspektiv kontra ett perspektiv som 

framhåller biodiversitet. I själva verket hävdar Miller och Riechert (2001) att 

miljödebatten oftare är upptagen med att diskutera hur ett problemområde borde 

beaktas, snarare än att tala om dess faktiska egenskaper. Detta har bidragit till att 

massmedier blivit en arena för konkurrens där intressenter på den offentliga arenan 

eftersträvar dominans över dagordningen med framing som redskap. (Miller och 

Riechert, 2001) 

 

Intressegrupper som står i opposition till den dominerande agendan behöver 

nödvändigtvis inte presentera ny fakta eller ändra sin ståndpunkt för att vinna 
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allmänheten och politikernas stöd. Ibland räcker det med att påverka själva ramverket 

där fakta bedöms. Naturen av denna process förklarar Hilgartner & Bosk (2006) genom 

sin teori om sociala arenor. Genom att betrakta allmänhetens uppmärksamhet som en 

begränsad resurs framstår mediearenan och andra offentliga arenor i ett ljus av 

konkurrens och urval. Processer inom samhällets offentliga arenor skapar feedback som 

driver på tillväxten av sociala problem som i sin tur är tillbakahållen av de offentliga 

arenornas konkurrens och ändliga resurser. (Hilgartner & Bosk, 2006) 

 

Utifrån ovanstående resonemang beskrivs massmedierna som en av de sociala arenor 

där samhällsproblem, exempelvis köttindustrins miljöpåverkan, definieras. Författarna 

menar att sociala problem uppstår som resultat av dess kollektiva definition, inte som 

den objektiva skada som problemet verkligen åsamkar. Enligt detta synsätt är sociala 

problem i själva verket inte objektiva och identifierbara till sin natur utan existerar 

endast i den mån de definieras och uppfattas av samhället. Detta gör att massmedierna i 

egenskap av opinionsbildande institution har ett stort ansvar att forma den allmänna 

debatten genom kunskapsspridning och utbildning. Samtidigt fungerar de som arena för 

en strid mellan olika opinionsbildande aktörers strategier där utfallet blir ett resultat av 

de aktörer som lyckas använda sina resurser på bäst sätt. (Hilgartner & Bosk, 2006) 

 

I relation till vår problemformulering ger denna förklaringsmodell viktiga redskap att 

betrakta medierna som både arena och aktör för den konstruktion av ramverk som 

presenteras av diverse intressegrupper. Perspektivet betonar även vikten av medierna i 

den process där en samhällsfråga förs upp på dagordningen och blir betraktad som ett 

samhällsproblem av medborgare och politiker.  

 

5.4 Globala rättviserörelser 

Den globala rättviserörelsen började behandla miljöfrågor i samband med 

kärnkraftsfrågan under 60-talet. Rörelsen fick partipolitisk förankring då diverse 

miljöpartier som framförde en del av den globala rättviserörelsens hjärtefrågor fick en 

stark ställning runt om i Europa. Sedan dess har rättviserörelsen varit starkt präglad av 

dess hängivenhet till miljöfrågor. Den globala rättviserörelsens världsbild kan ses som 

ett motsatsperspektiv till de ekonomiska strukturer som formar medielanskapet vilket 

gör den till en viktig utgångspunkt för vår diskussion. Den sammanfattar de 



 

 

 

25 

samhällsströmningar som ställer sig utanför kapitalistiska strukturer och agerar utifrån 

etiska värderingar och en tro på hållbart agerande. (Wennerhag, 2008) 

 

Begreppet “Globala rättviserörelser” innebär i korta drag en opposition till det 

kapitalistiska samhällsskicket och syftar ofta på en socialistisk frigörelse från 

hegemoniska förhållanden. Det är ett svårdefinierat begrepp då det inte beskriver en viss 

social grupp utan fungerar mer som en paraplyterm för de gräsrotsrörelser som utgår 

från samma kritiska ramverk, där medlemmarna sympatiserar med liknande ideologiska 

värden. Detta innebär att många kan identifiera sig och känna samhörighet med 

rörelsens värderingar utan vidare förståelse för rörelsen i stort. (Wennerhag, 2008)  

 

När rättviserörelser under 1970-talet växte sig starka präglades de av social rättvisa, 

jämställdhet och individuell frihet. Senare kom de att spegla ett kritiskt 

ställningstagande till nyliberalismen som man ansåg hade tagit sig en för stark ställning 

i den institutionella delen av politiken. I kombination med en ökad globalisering har 

hela världen blivit mer eller mindre påverkad av denna typ av ideologi och ekonomisk-

politiska ordning. Globala rättviserörelser riktar kritik mot det beroende som 

globaliseringen medför och anser att den behöver utformas på ett sätt som gynnar 

demokrati, gemenskap och social rättvisa. Kritik riktas därmed mot det rådande 

demokratisystemet som inte anses vara tillräckligt utvecklat, tydligt eller sakligt. Det 

värderas därmed som ett “ofärdigt” maktsystem. (Wennerhag, 2008) 

 

Utmärkande för globala rättviserörelser är dess nytänkande i skapandet av social- 

politiska forum, på allt från lokal till global nivå. Inom dessa forum på den offentliga 

arenan utbyts kunskap och diskurser vilket skapar och influerar medlemmarnas 

världsbild. Detta sätt att sprida ett budskap skiljer sig tydligt från den journalistiska 

informationsskapande processen då den istället fungerar som en typ av gräsrotsrörelse. 

Detta har resulterat i att rörelsen blivit bemött med motstånd från traditionella mediers 

håll vilka har av-legitimerat vissa frågor som rörelsen behandlar. Ekman (2011) menar 

att media “reducera[r], misstänkliggör och i värsta fall kriminalisera[r] radikala sociala 

rörelser och protester.” (Ekman, 2011. s13). Det blir därmed problematiskt för rörelsen 

att sprida sitt budskap via traditionella kanaler, vilket har resulterat i att andra kanaler 

har fått användas för att väcka uppmärksamhet. (Wennerhag, 2008) 
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Tidigare forskning i Spansk och Italiens kontext visar tydligt hur mediers attityd 

gentemot minskad köttkonsumtion präglats av ovanstående beskrivning, då 

klimatfrågan möter motstånd i form av ironi och skepsism. Detta kan ha sin grund i hur 

Italien och Spaniens statsskick historiskt har präglats av konservativa regeringsformer 

och att rättviserörelser i landet därmed inte fått samma utrymme som i exempelvis 

Sverige. (NE.se, italien, 2016)(NE.se, spanien, 2016). Sveriges system som har byggts 

upp av socialism står i direkt koppling till globala rättvisrörelser då socialismen 

skapades som en form av rättviserörelse, speciellt vad det gäller arbetsfrågor. För 

Sverige är de budskap som rättviserörelser för fram därför inte obekant. (Ekman, 2011). 

De historiska skillnaderna mellan Sverige och Italien/Spanien gällande rättviserörelser 

gör det intressant att jämföra vår undersökning som tar plats i svensk kontext med 

tidigare forskning. De teorier om globala rättvisrörelser som presenteras av Ekman 

(2011) menar på skepsism inom svensk journalistik kring rättvisrörelser, men frågan är 

om deras hjärtefrågor ändå visar sig influera den svenska kontexten än de har visat sig 

göra i andra länder. 

 

5.5 Marknadsförhållanden  
 
Med köttindustrins maktkapital vad gäller resurser och lobbyverksamhet ser vi att det är 

relevansen i att undersöka relationen mellan medier och maktförhållanden vidare. Vi har 

valt att förklara dessa förhållanden med hjälp av hegemoni som begrepp och inrikta oss 

på journalistikens roll i den. Genom att förklara de olika parterna i relation till varandra 

gällande makt, kan detta förklara varför viss information tas upp på ett visst sätt och 

annan information underprioriteras.  

 

5.5.1 Hegemoniska formationer 

Tidigare har journalistiken setts som en samhällsspegel som står utanför de ständigt 

pågående samhälleliga processerna, men som tidigare konstaterat är journalistiken själv 

delaktig i samhällsförändring, vilket gör den till en institution styrd av strukturer. Då vi 

tidigare redogjort för journalistikens inre strukturer fokuserar vi under denna rubrik på 

dess yttre strukturer. Detta avser främst de ekonomiska förhållanden och förutsättningar 

som institutionen utgår från, det vill säga vem det är som äger produktionsmedlen. 
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Journalistikens externa relationer är mäktiga påverkande faktorer för de spelregler den 

agerar utifrån, gällande främst dess relation till marknader, företag, maktförhållanden 

samt ekonomiska och politiska intressen. Då journalistiken blivit allt mer ekonomsikt 

försvagad har marknadskrafterna samtidigt erhållit ökat inflytande vilket har tvingat den 

journalistiska produkten att bli allt mer kommersiellt anpassad. (Ekman, 2011)  

 

Hegemoni är ett begrepp som förklarar samhällets maktförhållanden, där olika grupper i 

samhället dominerar över andra. För att relatera till uppsatsens tema sätts begreppet här 

in i ett ekonomiskt-politiskt perspektiv som avser hur samhället präglas av två parter, 

vilka Ekman (2011) benämner som kapitalismen och det civila samhället. Ekman ser 

vidare hur kapitalismen, som i detta sammanhang avser den politiska instansen i 

samhället, står i dominansförhållande till det civila samhället med explicit makt att 

utöva våld och tvång. En viktig komponent i detta maktförhållande är mediernas 

reproduktion av det dominerande samhällssystemet. Samhällshegemonin upprätthålls 

därmed med hjälp av mediernas legitimering av det politiska samhället. För att relatera 

till tidigare teori om globala rättviserörelser kan media ses som en del av 

maktdominansen och rättviserörelser som en del av det civila samhället. (Ekman, 2011) 

 

Som tidigare teorier nämnt har svensk journalistik styrt bort något från den starka 

pressetiska linje som tidigare funnits. Ju mindre granskning av dominerande 

samhällsinstanser, desto lättare blir det att medierna riskerar används som ett medel för 

social dominans. Detta motverkar i sin tur journalistikens granskande kvaliteter 

ytterligare. Genom att konstruera verkligheten utövar journalistiken en social kontroll, 

där dess perspektiv och återgivelser etablerar ett ramverk för civilsamhällets paradigm. 

(Ekman, 2011) 

 

I relation till globala rättviserörelser som till stor del är avskilda från det politiska 

samhället blir de därmed inte heller återgivna av journalistiken på samma sätt som 

legitimerade samhällsinstanser. Detta är ett intressant perspektiv i betraktelsen av 

samhällsfrågor som relaterar till starka ekonomiska intressen och samtidigt blir 

underprioriterade av nyhetsmedier. Som vi ser i nästa avsnitt är livsmedelsindustrin i 

allra högsta grad en industri med stor lobbyverksamhet vilket gör dessa teorier relevanta 

för studiens konceptuella ramverk.  
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5.5.2 Marknadskoncentration och lobbyism 

Livsmedelsindustrin har gått från att mestadels bestå av mindre företag till att bli en allt 

mer koncentrerad marknad som domineras av ett fåtal stora producenter med höga 

intäkter. Detta har skett i samband med att allt mer pengar satsas på lobbyism för att 

påverka samhällets beslutsfattare. I USA sponsrades totalt 100 miljoner USD under 

2013 till kongressen av livsmedelsindustrin. Detta mynnade i sin tur ut i beslut som har 

gynnat de med mest ekonomisk koncentrerade producenterna på marknaden snarare än 

mindre näringsidkare. Det har även påverkat livsmedelslobbyns ståndpunkt i frågor om 

arbetsrätt och klimat till att allt mer missgynna mindre producenters arbetsvillkor. 

(Williams, 2015).  

 

I EU är livsmedelsindustrin den största i ekonomiskt hänseende och även den tredje 

största arbetsgivaren i unionen. EU:s livsmedelslobby är därmed en stark medverkande 

part i lagar som rör livsmedel och påverkar därmed beslut om bland annat miljö i 

relation till livsmedelsindustrin. En stor del av hur livsmedelsmarknaden borde utformas 

i EU bestäms därför av marknadskrafter och inte genom överstatliga eller statliga 

regulatorer trots allmänhetens vilja om strängare miljökrav på producenter. (Grant & 

Stocker, 2009)  

 

Köttindustrin är den industri som utnyttjat livsmedelslobbyismen mest; förutom 

politiskt inflytande har den även inflytande på forskning inom bland annat klimat och 

hälsa (Oppenheimer, 2014). På grund av köttindustrins stora omfattning och dess 

tydliga influens på den politiska agendan är den en tongivande maktstruktur inom det 

kapitalistiska systemet och i förlängingen även över massmediernas agendaprocess. 

(Ekman, 2011) 

 

De tidigare studier som påvisar hur medier förringar köttproblematiken, både genom 

bevakningsglapp samt genom en ton som förringar problemets signifikans, har alla 

utförts i länder som är bland de största köttkonsumenterna i världen. I Spanien och 

Italien går exempelvis 36 % av en medelfamiljs totala matutgift till inköp av 

köttprodukter. Detta förklarar industrins extra stora ekonomiska intressen i dessa länder. 

I Almiron och Zoppeddus (2015) undersökning tas detta upp som en förklaring till att 
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köttkonsumtionen förringas av den Spanska och Italienska pressen. (Almiron och 

Zoppeddu, 2015) 

 

I svensk kontext har ett pluralistiskt stadsskick länge präglat Sverige och fenomenet 

med intressegrupper är därmed välbekant i svensk kontext. I samband med att vi rört oss 

från den korporativa modellen mot ett mer konkurrensinriktat system har 

intressegrupperna tagit sig en ny form. I stället för en reglerad process där 

intressegrupperna förhandlar fram en konsensus, fokuseras det nu mer på samverkan 

mellan politiska och privata aktörer. (Lindholm, 2007). I och med medlemskapet i EU 

har Sverige vidare hamnat under influens av EU:s lobbyverksamhet och dess påverkan 

på lagar och regulatorer. (Van Schendelen, 2013) 
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6 Metod 
 

För att få fram data om hur klimatartiklar presenterar köttkonsumtion/produktion har vi 

valt att använda oss av kvantitativ metod i syfte att få fram ett empiriskt material som 

illustrerar hur mycket som tas upp om kött i relation till klimatförändringar, samt vad 

som tas upp i relation till köttfrågan. Syftet var att finna mönster mellan variablerna 

sinsemellan. 

 

Följande rubriker kommer förklara den analysmetod vi använt oss av och vidare 

redovisa tillvägagångssätt i två olika analysomgångar, av vilka är utformade för att 

kunna besvara undersökningens två forskningsfrågor var för sig.  

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att finna ett empiriskt underlag för att besvara för vår frågeställning användes 

innehållsanalys som metod, vilket gav oss möjlighet att undersöka de tryckta källor som 

behandlar den samhälleliga diskursen kring klimatproblematiken.  

 

Innehållsanalytisk metod används i syfte att kunna dra slutsatser om specifika budskap 

ur en dokumentation genom att först söka efter- och sedan tolka mönster. Genom 

observationsschema kategoriserades innehållet i dokumentationen i syfte att stå fritt från 

forskarens subjektiva tolkning. Innehållsanalysens redskap är formade för att kunna ge 

en så objektiv bild av vad som förmedlas som möjligt. Meningen är att undersökningen 

skall kunna utföras flera gånger av olika forskare med samma resultat. (Bryman, 2011) 

 

Analysen av tryckta texter har historiskt sett utnyttjats flitigt inom studiet av 

massmedier. Att först och främst utforma en frågeställning som är så precis som möjligt 

är en förutsättning för att forskaren ska kunna forma konkreta variabler som är nästa 

betydande del i processen. Här spelar kodschemat en viktig roll, då det tillåter forskaren 

att ta avstånd från subjektiv tolkning av dokumentationen genom att precisera variabler 

och variabelvärden på ett uttömmande och precist vis. (Bryman, 2011) 
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Ekström (2011), identifierar fyra centrala begrepp inom innehållsanalysen:  

– Objektivitet, där forskaren förhåller sig oberoende till materialet genom tydliga 

instruktioner med ett precist kodschema.  

– Systematik, där tillvägagångssättet för analysen ska vara väl formulerat för att kunna 

uppnå objektivitet. 

– Kvantitet, där innehållet ska kunna beskrivas med statistiska samband. 

– Manifest innehåll som innebär att variablerna enkelt ska kunna svaras på av 

innehållet. (Ekström, 2011) 

 

6.1.1 Kategorisering 

Semiotiken tar itu med hur tecken skapar betydelse och förståelse. Vidare skapas 

kategorier utifrån det som tecknet betecknar. Denna kategorisering sker automatiskt då 

vi tolkar världen utifrån vår kulturella prägling. Ett exempel på detta är hur ord delas 

upp i exempelvis färgkategorier, där olika nyanser av brun ingår vedertaget i kategorin 

“brun”. Dessa tecken skapar även betydelse i sammanhanget, där en viss brun färg är 

mörkare eller vackrare i förhållande till en annan brun färg. (Gripsrud, 2011) 

 

Kategoriseringens process är relevant för vår metod av flertalet anledningar. Vi använde 

oss av kategorisering i vårt kodschema, vilket gjorde att vi lade stor vikt vid att skapa 

genomtänkta kategorier med ett omfång som strukturerar upp innehållet och dess 

egenskaper så precist men även övergripande som möjligt. När vi sedan tolkade vilken 

kategori som artikeln skulle ingå i tog vi även hänsyn till den kontext som orden ingick 

i.  

 

Vår undersökning utgick från en frågeställning som skulle svara på frekvens samt 

vilken diskurs som förmedlades. Köttproduktion nämndes i olika kontexter, vilka inte 

alltid hade samma innebörd eller budskap. Genom att undersöka hur mycket 

köttproduktion nämns sa därmed ingenting om dess framställning. Hela undersökningen 

med två olika analysomgångar strukturerades upp med hjälp av semiotikens 

kategoriseringsprincip, där andra delen lade fokus på att peka på den kontextuella 

betydelsen. 
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6.1.2 Validitetstest 

På grund av det stora antalet undersökningsenheter var det nödvändigt för oss att dela 

upp analysmaterial och behandla det var för sig. För att försäkra oss om att 

undersökningen upprätthöll sin validitet krävdes det att vi kodade alla artiklar likadant. 

Vi kodade därmed de första 20 artiklarna tillsammans för att testa det kodschema vi 

gjort. Efter detta gjorde vi ytterligare ett test där vi analyserade samma tio analysenheter 

var för sig för att säkerhetsställa att vi kodade likadant.  

 

 

6.2 Urval  

Under denna rubrik motiverar vi vår urvalsprincip och förklarar vidare analysens 

villkor. 

 

6.2.1 Effektorienterad urvalsprincip 

Då vi ämnade behandla frågor på en övergripande samhällsnivå ansåg vi att det var 

motiverat att välja ut de största medierna som har störst genomslagskraft vad det gäller 

den allmänna samhällsdiskursen. Vi valde därmed svenska nyhetstidningar med störst 

spridning, då dessa har störst genomslag generellt och även störst potential att nå flest 

människor. Detta är en icke-slumpmässig urvalsprincip vilket innebär att 

undersökningen inte kan generaliseras för all svensk dagspress. Däremot skapades en 

bild om vilken agenda som sprids utifrån den större pressens påverkan på lokal press, 

samt kring den agenda som människor utsätts för i högst grad vilket relaterar direkt till 

vår forskningsfråga. (Ekström, 2010) 

 

6.2.2 Tidningsurval 

Vi ville analysera de tryckta tidningar vars innehåll når flest människor i Sverige för att 

kunna motivera innehållets samhällsrelevans på bästa sätt. Därför valde vi att analysera 

de fem största nyhetstidningarna i Sverige baserat på upplaga enligt TU:s rapport 

Svenska Mediehus 2015/16; 

 

- Dagens Nyheter 

- Aftonbladet 
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- Expressen 

- Göteborgs- Posten 

- Svenska Dagbladet 

 

För att få en mer solid grund att stå på valde vi även att inbegripa tre upplagor av 

gratistidningen Metro i vårt urval då det är den tidning som innehar störst spridning i 

Sverige generellt enligt tidigare nämnd TU rapport (Svenska mediehus 2015/2016, 

2016); 

 

- Stockholm 

- Göteborg  

- Malmö 

 

6.2.3 Sökord 

Vi fann vårt undersökningsmaterial via artikelbasen Retriever. Efter en kortare 

undersökning av klimatartiklar i stort identifierade vi de termer som används oftast i 

relation till klimatförändringar. Följande söktermer valdes för att ta fram det empiriska 

materialet: 

- Klimatförändring 

- Global uppvärmning 

- Miljöproblem 

- Klimatproblem 

- Växthuseffekt 

- Klimathot 

- Klimatpåverkan 

 

Ord som även förekommer i enkel form, exempelvis “klimat” och “miljö” valde vi att 

inte inkludera som sökterm, då de kan förekomma i så pass många olika kontexter 

utöver vårt undersökningsområde. Syftet var således att sålla bort de artiklar som inte 

hade med klimatförändringar att göra. De sökresultat med ett annat huvudtema än just 

klimatförändringar som trots detta dök upp sållades bort under kodningens gång.  
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6.2.4 Analysenheter 

Vi fann 569 analysenheter som kvalificerade sig efter första urvalsprocessen. Andra 

analysomgången baserades på resultaten av första innehållsanalysen där alla artiklar 

som nämnde kött sorterades ut. Dessa uppgick till 115 stycken. 

 

6.3 Avgränsning 

Vi valde att inte avgränsa oss vid en typ av textform vid vår innehållsanalys. Vi ville få 

en bild av hur kött porträtteras på alla nivåer av det publicerade materialet, dels i 

journalistiska texter men även åsikter som förs fram av allmänheten och politiker. Detta 

för att resultatet ska passa vår frågeställning och litteraturbakgrund. Vi valde därmed att 

inkorporera alla typer av texter som har publicerats av de valda medierna under valt 

tidsspann, alltså både regelrätta artiklar, debattartiklar och krönikor. Anledningen till 

varför dessa delar tagits med är att journalistiken i denna uppsats fokuserar på den som 

samhällsinstans. Det intressanta i sammanhanget blir därmed vad som tidningarna väljer 

att publicera, inte vad som är skrivet av en journalist eller ej. Detta gör att tyngdvikt 

läggs på vad tidningarna väljer att publicera, vilket har potential att påverka den 

allmänna diskursen.  

 

6.3.1 Tidsspann 

Generellt vid innehållsanalyser är det vanligt att den undersökta tidsperioden tar sin 

början vid en specifik händelse för att kunna säga någonting om diskursen som följer. 

Exempelvis kan innehållsanalyser med hjälp av detta belysa den massmediala 

uppmärksamheten som en viss samhällelig händelse givit (Ekström, 2010). Vi baserade 

vårt tidsspann med två motiveringar; 

 

(1) I och med att vår övergripande frågeställning bottnar i en problematisering av 

mediers framställning av konkreta miljöfakta. Då IPCC är det officiella organet 

för presentationen av dessa fakta, var det viktigt att vårt tidsspann relaterar till 

de mest tongivande rapporternas publiceringsdatum. Vi har därför valt att utgå 

från IPCC:s femte utvärderingsrapport, där den första delen Working Group I 

Report Climate Change 2013: The Physical Science Basis publicerades 2013. 

Vidare delar av femte utvärderingen publicerades under gången av 2013/2014 

vilket vi tog hänsyn till vid tolkningen av vårt resultat. Urvalet blev således 
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relevant då våra undersökta enheter indirekt eller direkt har uppkommit som ett 

resultat av denna nya kunskap som blev den nya vedertagna klimatfaktan år 

2013. I syfte att få undersökningen så pass samtida som möjligt inleddes 

insamlingen av artiklar från början av 2013 (2013.01.01) till och med dagen då 

empirin för denna undersökning samlades in (2016.04.31). 

 

(2) De tidigare forskningsrapporter som vi till stor del bygger på i denna 

undersökning avgränsar sig alla i relation till att en viktig klimatrapport släpps, 

varav två av dem använder sig av FAO:s Livestock’s Long Shadow samt den 

tredje Al Gores An Inconvenient Truth. Då dessa är de enda tidigare studier som 

liknar vår analys såg vi att det var passande att också använda oss av en stor 

klimatrapport vid val av tidsspannets startdatum.  

 

Då vi i skrivande stund befinner oss i maj 2016, valde vi att ta med de månader vi kunde 

av detta år vilket blev januari till slutet av april. Att vi valt att ta med 2016 i vårt urval 

innebär att vi är medvetna om att inga generaliseringar kan dras om 2016 års 

rapportering i stort.  

 

6.4 Första analysomgången 

Första forskningsfrågan lyder: “Hur stor del av artiklar relaterade till klimatförändringar 

nämner köttkonsumtion som orsak?”, vilket den första analysomgången syftar på att 

undersöka. Nedan redovisas hur operationalisering gjorts, och hur kodschemat och 

variabelvärden skapats. 

 

6.4.1 Operationalisering 

Operationalisering av första forskningsfrågan skedde med hjälp av tre variabler, där den 

första beskrev det år som artikeln publicerades och de två andra definierade olika orsak 

till klimatförändringar. Klausulsambandet mellan de olika variablerna utgick från att 

året är det som är mer definitivt och oföränderligt och gav antydan på de sociala 

diskurser som förklarats i teorin. Med hjälp av att utgå från år, gav det oss möjlighet till 

att inte enbart se hur mycket som rapporteras om kött, utan även hur diskursen 

förändrats genom tid vilket i vidare forskning kan vara användbart.  
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Variabeln som definierar vilket tema som problematiseras syftar på att undersöka vad i 

artikeln som tas som huvudsaklig orsak till klimatförändringarna. De olika 

variabelvärdena valdes ut baserat på två olika grunder; dels vilka faktorer som är de 

största orsakerna till antropogena utsläpp enligt Greenpeace (2016), men även vad vi 

kunde observera som vanligt förkommande orsaker i artiklarna. Vidare var det i denna 

variabel viktigt att inte skapa överlappande teman, utan istället tydligt skilja dem åt för 

att så få missbedömningar som möjligt skulle kunna ske. 

 

Ett verktyg som använts för att bestämma det huvudsakliga temat är att den omvända 

pyramiden, vilket är ett metaforiskt begrepp som används inom journalistiken för att 

beskriva upplägget där det viktigaste i artikeln disponeras först, gärna i rubriken. Det 

som anses vara mindre viktigt placeras längre ner i texten. Detta upplägg tillåter läsaren 

att lämna texten när som helst men ger ändå tillräckligt med kunskap. (Häger, 2009). 

För oss innebar detta att vi under analysen huvudsakligen utgick från denna modell men 

behövde samtidigt bekräftade att detta stämde i varje enskild artikel. För de artiklar där 

vi bedömde att modellen inte kunde tillämpas, gjordes en manuell analys av artiklarna. 

”Den omvända pyramiden användes alltså som hjälpmedel, men med stor hänsyn till 

undantag. I analysomgång två har variablerna även där operationaliserats enligt 

bestämda teman, så den omvända pyramiden tillämpas även i analysomgång två. 

 

En tredje variabel utformades även som visade hur många artiklar det var som nämnde 

kött överhuvudtaget. Detta gav oss ett komplement till andra variabeln och ett 

ytterligare verktyg till att svara på vår första forskningsfråga. 

 

Undersökningens variabler bestod av nominalvariabler, då ingen av dem gick att 

rangordna utan enbart kategorisera. 

 

Analysens bortfall bestod av de artiklar som handlade om klimatförändringar, men som 

inte nämner orsak. Istället för att benämna dessa som bortfall, blev de namngivna som 

“Nämner ingen orsak” på grund av att detta var den gemensamma komponent som band 

dem samman, vilket kunde säga någonting om bortfallet i sig. 
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6.4.2 Kodschema 

Följande figur redovisar vårt kodschema. 

 
Figur 2: Första analysomgångens kodschema. 

 

“Huvudsakligt tema” syftar till det ämne som står i huvudsakligt fokus som orsak till 

klimatförändringar. Artiklarna kan därmed ta upp fler orsaker i sammanhanget, men den 

huvudsakliga orsaken som förmedlas är den som vi valt att fokusera på. 

 

I variabeln “Nämns kött?” undersöks om kött nämns i artikeln överhuvudtaget. Denna 

variabel innefattar ord som ingår i ordkategorin “kött”, såsom exempelvis nöt, gris etc.  

 

6.4.3 Variabelvärden 

V1 beskrev fördelningen av analysenheterna efter år för att vi skulle kunna jämföra 

fördelningen av kommande variabelvärden efter år. Variabelvärdena i denna variabel 

var 2013, 2014, 2015 och 2016. 

 

V2 beskrev vilket tema som problematiseras främst i texten där följande variabelvärden 

utvecklades: 

1. “Antropogena utsläpp”: Artiklar som behandlade klimatproblematiken i stort 

utan att nämna specifika orsaker föll under detta variabelvärde, exempelvis 

orsaksförklaringar så som “människans utsläpp av växthusgaser”. 
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2. “Fossila bränslen”: Under detta variabelvärde föll de artiklar som främst 

problematiserade kol, olja och gas samt artiklar som behandlar omställning från 

fossila bränslen till andra typer av energikällor. Även olika typer av fenomen 

som direkt resulterar i en ökad förbrukning av kol olja och gas, så som byggen, 

gruvarbete etc. ingår under detta variabelvärde. Vi inkluderade slutligen alla 

typer av transport i detta variabelvärde. 

3. “Jordbruk”: Under denna variabel föll all jordbruksproduktion och 

livsmedelsfrågor som inte direkt relaterar till köttproduktion. Det avser även 

artiklar som behandlar produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel, 

beskattade livsmedel samt trender i livsmedelsindustrin.  

4. “Avskogning”: Artiklar som tar upp problematiken med skövling av skog, både 

på grund av det direkta utsläpp som skövling bidrar till samt den ökade 

koldioxidhalt i atmosfären som står till följd av minskade regnskogar. 

5. “Ingen orsak nämns”: Här faller artiklar där vi inte kan se att frågan 

problematiseras eller en orsak tas upp. Dessa artiklar kan vara korta notiser som 

nämner global uppvärmning som fenomen, eller längre informativa artiklar som 

inte fokuserar på klimatproblemets orsak. 

6. “Kött”: Här faller de artiklar som tar upp köttkonsumtion och/eller 

köttproduktionens klimatpåverkan. Här faller både de artiklar som ser problemet 

från en global nivå och de artiklar som uppmanar konsumenter till förändrade 

matvanor vad det gäller kött. Mejeriproduktion och konsumtion ingår ej i detta 

variabelvärde. 

7. “Resursslöseri”: Artiklar som problematiserar överdriven konsumtion och 

överbelastning av jordens ändliga resurser. Problem så som lyxkonsumtion, 

livsmedel som slängs, elektronikvaror som kastas utan att återvinnas etc. är 

exempel på teman som ingår under detta variabelvärde.  

 

V3 utformades med variabelvärdena ja/nej som svar på om kött nämns i artikeln. 

 

6.4.4 Bortfall 

Vi hanterade bortfall på två olika sätt. Vid kodningen vid första omgången var vissa 

artiklar inte relevanta för klimatproblematiken. Med anledning av att de inte handlade 
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om klimatet uteslöts de från kodningen. De artiklar som vidare inte hade någon orsak 

föll inom variabelvärde sju. 

 

6.5 Andra analysomgången 

Andra forskningsfrågan lyder: Vilken kontext vad det gäller orsak och samhälleligt 

sammanhang används för att förmedla kopplingen mellan köttkonsumtion och 

klimatförändringar? vilket den andra analysomgången syftade på att undersöka. Nedan 

redovisas hur operationalisering gjorts och hur kodschema samt variabelvärden 

skapades. 

 

6.5.1 Operationalisering 

Andra forskningsfrågan syftar till att reda på hur köttkonsumtion/produktion framställs i 

svenska dagstidningar. För att få svar på detta behövde vi operationalisera variabler som 

kunde uttala sig om den diskurs som används i köttariklarna. 

 

V1 behandlar den huvudsakliga åtgärd artikeln fokuserar som lösning till problematiken. 

Anledningen var att kunna se om artiklarna ansåg att det var viktigt att en förändring 

sker, och i så fall med vilket med. Med hänsyn till att resultatet i förra 

undersökningsområdena enbart pekade på hur mycket köttkonsumtion/produktion 

nämns som orsak, tar denna omgång upp den kontext som köttkonsumtion/produktion 

sätts i och hur viktig en förändring anses vara. Variabelvärdena utvecklades för att vara 

så övergripande men samtidigt så precisa som möjligt. Vi gjorde detta genom att utgå 

från vad som generellt tas upp i artiklarna och skapade därefter övergripande teman som 

de enkelt kunde falla inom.  

 

V2 syftar till att ta reda på vilken samhällsfråga som nämns i samband med 

köttproblematiken. Som tidigare redovisat i teoriavsnittets del om praktiker och 

nyhetsvärde, se 5.2.2, tas miljöfrågor ofta upp i samband med en samhälshändelse. 

Därmed ansåg vi att variabeln var relevant i samband med vår frågeställning och 

teoribakgrund. Variabelvärdena skapades med hjälp av samma metod som i V1. 

 

I båda variablerna kan fler variabelvärden vara aktuella för artikeln, men på grund av 

undersökningens kvantitativa natur syftade vi på att peka ut den huvudsakliga lösningen 
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och diskursen. Därmed utgick vi efter samma metodik för att identifiera det 

huvudsakliga innehållet som vi använde oss av i analysomgång ett. Denna 

analysomgång saknar variabel om år, vilket är ett medvetet val då vi anser 

undersökningsmaterialet vara för litet för att kunna se pålitliga mönster. 

 

6.5.2 Kodschema 

Nedan, i figur 3, redovisas det kodschema som använts. 

 
Figur 3: Andra analysomgångens kodschema. 

 

6.5.3 Variabelvärden 

V1 förklarar vilken åtgärd som diskuteras i artikeln. Följande förteckning av 

variabelvärdena gäller: 

1. “Ekologi”: Detta variabelvärde innefattade alla artiklar som nämnde ekologisk 

köttproduktion som lösning. 

2. “Inhemsk köttproduktion”: Diskurser som utgår från att inhemskt kött är 

klimatsmartare än utländskt kött ingår i detta variabelvärde. Alternativ 

benämning för detta i artiklarna var “svenskt kött”. 
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3. “Minskning av köttproduktion”: Under detta variabelvärde föll de artiklar som 

utgick från att köttproduktionen generellt bör minska.  

4. “Vegetarianism/veganism”: Artiklar som förespråkade vegetarianism eller 

veganism föll under detta variabelvärde. Med vegetarianismens och 

veganismens definitiva betydelse, skulle ingen konsumtion av kött nämnas som 

lösning i detta variabelvärde. Veganism innebär uteslutning av alla animaliska 

produkter, därmed även mejeriprodukter. I denna undersökning var det 

irrelevant att sära på dessa begrepp så med anledning av detta har veganism och 

vegetarianism slagits ihop i kategoriseringsprocessen. 

5. “Förändring av köttyp”: Artiklar som föreslog att ett byte från en viss typ av kött 

till ett annat animaliskt alternativ är klimatsmart föll inom detta variabelvärde. 

Exempelvis kunde vissa köttyper påstås vara sämre för klimatet än andra. 

6. “Förnekar behov av förändrad köttproduktion”: Detta variabelvärde innebar 

artiklar som riktade kritik mot att köttkonsumtionen/ produktionen bör 

förändras. 

7. “Förespråkar andra klimatåtgärder” (framför kött): Skillnaden mellan 

ovanstående variabelvärde och detta variabelvärde var att detta syftade på de 

artiklar som erkände köttets klimatpåverkan, men menade att andra åtgärder är 

viktigare.  

 9.  ”Ingen åtgärd diskuteras”: Bortfallsvariabel där köttkonsumtion behandlats men 

utan att nämna en lösning.  

 

V2 förklarar vilken samhällelig fråga som kopplats samman med köttproblematiken. 

Variabelvärden och dess innebörd förtecknas nedan: 

1. “Klimatmöte”: Alla artiklar vars rapportering utgick från ett klimatmöte ingår i 

detta variabelvärde. Exempel på de klimatmöten som benämnts är de 

internationella klimatmötena i Köpenhamn (2009) och Paris (2015). 

2. “Vetenskaplig publikation”: Detta variabelvärde innebar de artiklar som baserats 

på information från vetenskapliga rapporter från forskare inom universitet, 

myndigheter eller företag. 

3. “Politisk reform”: Artiklar som är en reaktion på politiska reformer rörande 

klimatproblematiken ingick i detta variabelvärde. Exempelvis miljöskatter på 

kött eller andra politiska reformer som reglerar köttproduktionen. 
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4. “Uttalande av offentlig person”: Artiklar som baserats på uttalanden av en 

offentlig person, exempelvis politiker, ingick i denna kategori. 

5. “Klimatevent”: Event för att belysa eller förändra klimatförändringarna som 

rapporterats om ingick i detta variabelvärde.  

6. “Klimataktion”: Rapportering om händelser där aktivism på något sätt bedrivs 

ingick i detta variabelvärde. 

7. “Publikation av annat medie”: De artiklar som ingick i detta variabelvärde avsåg 

rapportering som var en reaktion på ett annat medies rapportering.  

9. “Ingen samhällsfråga kan kopplas till artikeln”: Bortfallsvariabel där ingen 

kontext uppgavs. 

 

6.5.4 Bortfall 

De artiklar som vidare inte hade någon lösning eller samhällelig fråga föll inom 

variabelvärde nio. 

 

6.6 Forskningsetik 

Att forskning bedrivs är ett krav från samhället och dess individer, vilket kallas 

forskningskravet. Detta forskningskrav måste ständigt övervägas i relation till 

individskyddskravet vilket innebär individers skydd mot insyn på dess privatliv. För att 

forskningen inte skall inkräkta på någons individuella sfär, ska relevant forskningsetik 

övervägas för den specifika undersökningen som utförs. (Fakultetsstyrelsen för 

fakulteten för konst och humaniora, 2013) 

 

Det material som vi valt att använda oss av är inget som berör specifika individer då vi 

utgått från artiklar. Dessa är publicerade enligt pressetiska krav enligt 

tryckfrihetsförordningen. Frågan om möjliga inskränkningar på individer har därmed 

redan genomgått ett ställningstagande av journalisten. Även om vi frigörs något från 

ansvar på grund av detta, är det fortfarande viktigt att i redovisning av artiklarna ta 

hänsyn till de forskningsetiska reglerna. Det krav som är mest väsentligt för oss att ta 

hänsyn till är konfidentialitetskravet då privatpersoner som kan nämnas i artiklarna inte 

bör identifieras. Detta är, som tidigare nämnt, redan ett krav från de pressetiska linjerna 

som bör följas av journalister, men det kan fortfarande vara viktigt att ha detta i åtanke 

för oss som forskare. Däremot, i fall om källhänsvisning, är det väsentligt för oss att 
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nämna vart artikeln är publicerad och av vem den är skriven. (Fakultetsstyrelsen för 

fakulteten för konst och humaniora, 2013) 

 

6.7 Metodreflektion 

I utformandet av vår undersökning lades stor vikt vid att erhålla så hög reliabilitet och 

validitet som möjligt. Det har därmed varit viktigt för oss att utforma en undersökning 

som mäter det vi syftar på att undersöka, samt att utföra undersökningen så gediget som 

möjligt. Att därmed omkringgå de utmaningar som uppstått i detta hänseende har varit 

av stor vikt och är till mestadels beskrivet i metodavsnittet. I denna rubrik redovisas 

dock det moment varit svårt att kringgå. 

 

Analysen av budskapsinnehåll innebar att vi som forskare krävde självdistans från vår 

subjektiva tolkning för att skapa reliabilitet. Då vi vet med oss att vår ståndpunkt i 

frågan är positiv gentemot en drastisk minskning av köttkonsumtion i allmänhet, var det 

viktigt att utgå från den metod vi valt och utveckla tydliga ramverk för att motverka 

subjektiv tolkning. Om arbetet blivit påverkat av vår ståndåunkt i ämnet, har det blivit 

det i det kritiska förhållningssätt vi har gentemot mediers rapportering. För att inte få 

siffror som påverkats av vår ståndpunkt i ämnet var det viktigt för oss att ha en väl 

formulerad metod. 
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7 Resultat 
Denna del är uppdelad i de två olika analysmoment som de redovisats i metodavsnittet, 

rubrik 5. 

 

7.1 Första analysomgången 

I vår genomgång av urvalet fann vi 581 artiklar som relaterar till klimatfrågan sedan 1 

januari 2013.  

 

Tabellen nedan visar hur artiklarna är distribuerade över tidsperiod och kategori. Värt 

att notera är att antalet klimatartiklar ökade markant under 2015 jämfört med tidigare år.  

 

 
Figur 4: Huvudsaklig orsak nämnd i artiklarna fördelat på år. 

 

Analysen visar att artiklar med köttkonsumtion/produktion som huvudtema står för 14 

% av det insamlade materialet, vilket innebär att köttproblematiken utgör den tredje 

mest frekvent nämnda orsaken i svenska dagstidningars klimatbevakning sedan 2013. 

Då det är näst mest nämnda orsaken är antropogena utsläpp kan vi tolka resultatet som 

att köttproduktion/konsumtion är den näst mest nämnda “kategoriserade” orsaken i 

klimatartiklarna.  
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Figur 5: Fördelningen av andelen orsaker som huvudsakligen tas upp i artiklarna. 

 

Störst andel av urvalet utgörs av artiklar som främst berör fossila bränslen, som står för 

33 % av det totala urvalet. Vi anser att detta resultat stämmer väl överens med IPCC:s 

vetenskapliga belägg även om köttindustrin bidrar lika mycket, om inte mer, till 

växthuseffekten som transportsektorn. Vi kan dock inte uttala oss om transport i sig då 

vi har slagit samman detta med andra frågor relaterade till fossila bränslen så som 

koldriven energiproduktion, stadsbygge etc. De frågor som ingår under variabeln utgör 

tillsammans ett tematiskt mycket större område än köttproduktion. Vi anser därför att 

den markant större andel som denna kategori utgörs av i det analyserade materialet är 

befogad i relation till faktisk miljöpåverkan. 

 

Tabellen nedan (Figur 6) redovisar hur antalet artiklar som tagit upp 

köttkonsumtion/produktion som orsak generellt inte förändras avsevärt i frekvens under 

de tre år som undersökts. Den märkbara skillnaden som vi observerar har skett under 

2016, men då vi inte har mer än 4 månaders material under detta år kan vi ej 

generallisera dessa resultat. 
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Figur 6: Korstabell som visar antalet artiklar som nämner kött fördelat på år. 

 

Kött som begrepp tas upp i endast 6 % utöver de artiklar som inte redan behandlar kött 

som huvudtema och då främst i artiklar relaterade till jordbruk. Detta är till föga 

förvåning med tanke på att de tillhör samma övergripande kontext. Utöver detta 

nämndes kött fåtal gånger i relation till resterande kategorier (se figur 7). Resultatet 

indikerar att köttindustrins implikationer inte har blivit särskilt vedertagen som 

orsaksförklaring i mer övergripande klimatartiklar, exempelvis i de artiklar som 

behandlar antropogena utsläpp eller fossila bränslen som primär orsak, utan att kött 

främst behandlas som ett separat ämne. 

 

 
Figur 7: Fördelningen av artiklar som nämner kött som orsak, jämfört med det huvudsakliga temat. 

 

7.1.1 Resultatsammanfattning analysomgång ett 

För att svara på första forskningsfrågan “Hur stor del av artiklar relaterade till 

klimatförändringar nämner köttkonsumtion som orsak?”, visar vårt resultat hur kött 

nämns i samband med klimatförändringarna i sammanlagt 20 % av artiklarna, varav 14 

% behandlar ämnet kött som huvudsaklig orsak. Det har inte skett någon vidare 

utveckling av rapportering av kött i klimatsammanhang, utan genom de år som 

analyserats har det placerats på en stabil nivå. Journalistiken har därmed rapporterad en 

rättvisande bild under loppet av de ca 3,5 åren i första forskningsfrågan. 
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7.2 Andra analysomgången 

Vad det gäller vår analys av vårt underlag av köttrelaterade klimatartiklar ser vi att 

underlaget domineras av artiklar som övergripande handlar om att minska 

köttkonsumtionen. Då detta är det mest generella variabelvärdet förutom variabelvärdet 

“Ingen åtgärd diskuteras” är resultatet inte särskilt förvånande.  

Figur 8: Fördelningen av åtgärder nämnda i artiklarna. 

 

Utöver detta är det även vanligt att artiklarna föreslår byte eller minskning av en viss 

köttyp till förmån för en annan med mindre klimatpåverkan. En betydligt mindre del av 

materialet, men ändå tredje vanligast, är artiklarna som diskuterar svensk 

köttproduktion i relation till lägre klimatpåverkan, något som även är tydligt kopplat till 

en diskussion kring politiska reformer i variabel två (Figur 10). 
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Figur 9: Vilken samhällelig fråga som artikeln ställs i relation till 

 

Ca 70 % av det rapporterade materialet står i anknytning till någon typ av 

samällshändelse. Främst är det vetenskapliga publikationer, uttalanden av offentliga 

personer samt olika politiska reformer som diskuteras då köttproblematiken förs fram.  

 

De 30 % av artiklarna som inte har någon direkt anknytning till en samhällshändelse 

består till över hälften av artiklar som förespråkar minskad köttkonsumtion som åtgärd 

(se figur 10), vilket indikerar att nyhetvärdet i minskad köttkonsumtion till viss del är 

högt nog att stå på egna ben. Även av de artiklar som behandlar politiska reformer 

relaterar 50 % till en minskad köttproduktion. De artiklar som relaterar till ett 

klimatmöte diskuterar alla en minskning av köttkonsumtion/produktion.  
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En annan intressant korrelation är att 41 % av de artiklar som relaterar till en 

vetenskaplig publikation samtidigt diskuterar förändrad köttyp som åtgärd på 

problemet.  

 

Värt att notera är att denna analysomgång visar de 14 % av klimatartiklarna som nämner 

kött i första analysomgången, så förnekar 2 % köttets negativa klimatpåverkan helt, 

samt 3 % förspråkar vikten av andra kilmatpåverkande förändringar, vilket gör att de 14 

% som uppmättes i första anlysomgången inte enbart ser köttet som klimatvådligt. Med 

tanke på det relativt lilla urvalet väger dessa artiklar dock inte särskilt tungt då vi drar 

våra slutsatser.  

 
Figur 10: Korstabell som redovisar den samhälleliga frågan i relation till årgärder. 

 

7.2.1 Resultatsammanfattning analysomgång 2 

I frågan “Vilken kontext vad det gäller orsak och samhälleligt sammanhang används för 

att förmedla kopplingen mellan köttkonsumtion och klimatförändringar?” ser vi hur en 

större andel av köttrelaterade artiklar tillhör en diskurs baserat på uttalande av offentlig 

person (15 %) eller på politisk reform (11 %). Dock var det en större andel artiklar som 

saknade anknytning till samhällsdiskurs (31 %). Vad gäller åtgärder föreslår 47 % av 

artiklarna minskad köttkonsumtion/produktion. Vidare är de två näst största 

åtgärdsdiskurserna i storleksordning; förändring av köttyp (19 %) och inhemsk 
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produktion (10 %).  Betydelsen av detta resultat för journalistiken diskuteras vidare i 

resultatdiskussionen. 
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8 Diskussion 
Under denna rubrik följer resultatdiskussion, slutdiskussion och avslutas med ett 

utvärderingsavsnitt. 

 

8.1 Resultatdisussion 

Det är häpnadsväckande att notera att den svenska nyhetsbevakningen till hög grad 

speglar IPCC:s rön om problemområdets utsträckning. Att kött som huvudsakligt tema 

står för 14 % och nämns i 20 % av det totala materialet speglar nästan exakt den 

procentuella del som köttindustrin uppskattas bidra med vad det gäller antropogena 

utsläpp. Detta betyder att själva frekvensen av köttrelaterade artiklar speglar 

verkligheten till hög grad. Vår andra forskningsfråga som behandlar artiklarnas kontext 

visar också på positiva tendenser, där den huvudsakliga mängden föreslår förändring av 

konsumtionsmönster vad det gäller köttprodukter. Vi ser att mycket få artiklar 

förespråkar mer radikala förändringar, exempelvis en omställning till en vegetarisk eller 

vegansk kosthållning, vilket bekräftar vår hypotes. Sammantaget visar resultatet att kött 

erhåller tillräckligt hög status på den sociala arenan för att legitimeras som ett 

samhällsproblem. Det visar även att den svenska journalistiken lever upp till sin roll vad 

gäller att skapa en verklighetsförankrad bild av verkligheten. 

 
Resultatet visar upp tydliga trender som är intressanta att notera i bakgrund till 

problemområdet. En grundläggande trend kring klimatjournalistiken i stort tycks vara 

att de allmänna klimatförändringarna fått större plats på den svenska dagordningen de 

senaste åren jämförelsevis med tidigare år. Detta är möjligvis kopplat till den ökade 

uppmärksamhet den fått från både regeringen, näringslivet, samt internationella 

organisationer. Gällande andelen köttrelaterade artiklar är dock mängden relativt jämt 

uppdelad över de ca 3.5 år vi fokuserat på. Även om dessa studier bearbetat större 

datamängder än vad vi har, samt operationaliserat sin analys något annorlunda, kan vi 

ändå se att den generella trenden i vårt resultat skiljer sig stort från dessa tidigare studier 

där andelen köttrelaterade artiklar är omkring 2 % av den totala mängden klimatartiklar. 

Då dessa studier utfördes omkring 2007-2013 tar vår studie vid där de slutar, så 

skillnaden i resultatet kan möjligtvis bero på att problematiken fått större utrymme 

under de senaste åren på både internationell och nationell nivå. I alla fall lär detta delvis 



 

 

 

52 

vara en förklaring. Det kan också ha att göra med att lobbyverksamhetens historia i 

Sverige inte är lika präglad av marknadskoncentration. Detta kan innebära att svenska 

medier tillåts stå sig relativt fria från ekonomiska påtryckningar. I relation till 

journalistikens ansvar kan vi konstatera att svenska nyhetstidningar tar stort ansvar för 

sin nyhetsspridning, speciellt i relation till andra länders journalistik. 

 

En intressant del av första analysomgången var att se om kött togs upp som en 

underordnad orsaksförklaring i artiklar som behandlar klimatproblematiken på ett mer 

övergripande sätt. Vi observerade att detta var relativt ovanligt i vårt material, vilket 

indikerar att köttindustrins klimateffekter tenderar att tas upp och behandlas avskilt från 

den resterande miljödebatten. Detta trots den stora roll den bevisligen spelar i den 

övergripande antropogena uppvärmingen. Vi kan endast spekulera kring om detta är ett 

bevis på att köttproblembatiken fortfarande inte är tillräckligt erkänd som problem för 

att få anses besitta lika stor tyngd som exempelvis transport- eller energisektorn.  

 

I analysens andra omgång fick vi fram ytterligare intressanta resultat som visar att kött 

som tema får stor plats i den svenska klimatbevakningen, men att diskursen ofta 

behandlar politiska debatter, reformer eller andra samhällshändelser. Detta relaterar väl 

till vår teoribakgrund kring nyhetsvärde. Vi ser att klimatrapporteringen delvis är 

beroende av speciella händelser för att nyhetsvärde ska skapas. Trots detta ser vi ändå 

att 30 % av materialet enbart fokuserar på att förespråka en sänkning av kött. I bakgrund 

till samma teori indikerar detta att frågan erhåller ett visst nyhetsvärde i sig själv, vilket 

är mycket positivt. Vi kan endast spekulera kring om detta är en uppåtgående trend och 

om huruvida frågan kommer erhålla ytterligare nyhetsvärde ju mer medvetenheten ökar 

kring dess signifikans.  

 

En relativt stor del av materialet förespråkar byte av köttyp alternativt byte till 

svenskproducerat kött. I detta sammanhang kan vi enbart spekulera om huruvida detta 

har med lobbyverksamhet att göra, då det finns större ekonomiskt intresse i att ändra 

konsumtionsmönster snarare än att minska konsumtionen nämnvärt.  

 
Som vår teori påvisar är det vanligt att globala rättviserörelser, exempelvis de grupper 

som framför kritik kring köttkonsumtion, misstänkliggörs och radikaliseras. Detta har vi 
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sett tydliga fall av i tidigare forskning samt teori. I vår undersökning visade det sig att 

endast 5 % av artiklarna antingen förnekade kött som bidragande faktor till 

klimatproblematiken, eller föreslog andra åtgärder som ansågs vara viktigare. Detta är 

en liten procentandel i jämförelse med Almiron & Zoppeddus (2015) undersökning som 

såg hur Spansk och Italiensk press i hög grad förhöll sig skeptisk mot 

köttproblematiken. Vi anser att detta talar för hur olika typer av stadskick påverkar 

journalistikens framställning av rättviserörelser. Vi ser därmed samband mellan den 

svenska rapporteringen och dess ursprung i ett stadsskick som bottnar i demokrati och 

rättviserörelser. Den fortsätter bevisligen uppfylla demokratiska ideal, även i frågor där 

politiken misslyckas med att föra upp sakfrågan på agendan.  

 
 
8.2 Slutdiskussion 

Det visar sig att verkligheten av vårt problemområde är mer positivt än vad vi initialt 

trodde. Vår hypotes som influerats starkt av tidigare forskningsresultat kunde inte 

bekräftas av vår empiriska undersökning som visade på helt andra trender. 

 

De positiva strukturer vi kan se indikerar att Sveriges klimatjournalistik fungerar som 

en effektiv länk mellan miljöforskning och allmänhet. I och med att frågorna bevakas i 

relativt god proportion till dess storlek innebär det även att klimatjournalistiken lever 

upp till sin roll som stadsmakt där människor ges möjlighet att skapa sig välgrundade 

åsikter och agera utifrån ett medvetet håll.  

 

Kanske har köttindustrins roll i klimatfrågan nu blivit tillräckligt etablerad för att 

fungera som vedertagen världsbild i miljöjournalistikens föreställningsvärld, där köttet 

inte längre nödvändigtvis behöver knytas samman till en direkt händelse för att erhålla 

nyhetsvärde. I en tid där medvetenhet kring klimatförändringarna eskalerar i storlek kan 

detta vara början på en trend som kommer att växa sig starkare i framtiden. En 

intressant vidare studie hade varit att upprepa analysen om fem år och jämföra 

resultaten med vår undersökning. Möjligtvis har även politiken då börjat agera mer 

proaktivt vad det gäller att minska köttkonsumtionen vilket säkerligen kan bidra till att 

köttfrågan binds samman med nya samhällsdiskurser. Annat förslag för fortsatta studier 

är att studera samma material vi använt oss av fast med kvalitativ analysmetod i syfte att 
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skapa djupare förståelse för diskursen. Detta skulle eventuellt kunna påvisa tendenser 

till framing till högre grad än vad vi har kunnat göra med denna studie. 

Framingteorierna visade sig vara mer kopplade till tidigare studier än vad vi har kunnat 

påvisa, då de såg en mycket mer vinklad diskurs i koppling till köttrapporteringen.  

 

 

Våra resultat visar på en positiv trend men lämnar samtidigt vissa saker att hoppas på 

inför framtiden. Att köttkonsumtionen till liten del profileras som en konsumtionsvara  

som vi behöver bli mycket mer restrektiva gentemot, utan i stället målar upp en 

verklighet där det räcker med att förändra köttets konsumtionsmönster, kanske inte är en 

tillräckligt radikal uppfattning för att åtgärda de stora klimatmässiga utmaningar som 

världen nu ställs inför. Kanske är de positiva resultat vi ser dock ett första steg i 

riktningen mot att ställa om den allmäna bilden av kött som en kultursymbol och 

livsstilsmarkör. Kanske kommer allmänheten inom en snar framtid vara redo för en mer 

aggressiv klimatdiskurs där sanningen kring de uppoffringar som krävs blir allt mer 

accepterade.  
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