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Abstract
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Följande arbete är en studie i hur reklam från köttindustrin kan bidra till ett upprätthållande och 

skapande av den köttätande normen. Genom att låta tidigare teorier från discipliner såsom 

medievetenskap, sociologi och filosofi inneha en central roll, ämnar arbetet till att komma närmare 

en förståelse för hur ramverksbyggande inom reklam kan sätta produkter i sammanhang som 

anknyter till rådande normer och ideologier. Syftet med arbetet är således att undersöka på vilka 

sätt medierna, närmare bestämt reklam från de stora aktörerna inom köttindustrin, bidrar till att 

upprätthålla och skapa den köttätande normen. Frågeställningar som besvaras är i vilka 

sammanhang som djur i reklam från köttindustrin framställs, på vilka sätt relationen mellan 

människan och andra djur framställs som i dessa sammanhang och huruvida det finns kopplingar 

att urskönja mellan föregående frågeställning till hur den enskilda individen upplever sin 

inställning till andra djur och att hen väljer att äta vissa av dem. 

Med hjälp av tidigare forskning, en analys av tre reklamfilmer från köttindustrin och med svar från 

tre intervjuer som komplement, besvarar arbetet ovanstående frågeställningar samt undersöker 

huruvida processen som löper via ideologi, reklam, konsumtion och norm kan influera den enskilda 

människans perspektiv på andra djur än henne själv. Jag vill med följande sidor bidra till det 

ekologiska fältet inom medievetenskapen och belysa hur reklam som medium kan påverka miljön; 

ur arbetets perspektiv hur det kan besitta den potentiella makten att influera människans 

förhållande till andra djur och varför människan vidare väljer att se på vissa av dem som mat.

Nyckelord: reklam, köttindustrin, framing, antropocentrism, attityder, norm 



Innehållsförteckning

1. Inledning     1
 

1.1 Uppsatsens disposition             3       
1.2 Syftesbeskrivning och frågeställningar     4

2. Teoretiskt ramverk – djurrätt som normkritisk forskningstradition med 
medievetenskapliga inslag     5
    

2.1 Antropocentrism     6
2.2 Djur i massmediala budskap     8
2.3 Attityder gentemot andra djur                                                          11

2.3.1 Antropomorfism   12
2.3.2 ”Can an animal put on a face?”   14

2.4 Vad är en köttätande norm?   16
2.5 Från ideologi till norm – en cirkelmodell   18

3. Material och metod   20
    

3.1 Redovisning av konceptet ”framing”   20
3.2 Framing och tre reklamfilmer   23
3.3 Kvalitativ analys av intervjuer   24

4. Analys av reklamfilmer   25
    

4.1 Svensk Fågel (Svensk Fågel Service AB) - ”Petad av Gula Pippin”   25
4.1.1 Urskilda aspekter inom filmens ramverk   25
4.1.2 Bidragande egenskaper till filmens ramverk   27

4.2 Scan (HK Scan Sweden/HK Scan) - ”Svensk rapsgris bacon”   28
 4.2.1 Urskilda aspekter inom filmens ramverk   29

4.2.2 Bidragande egenskaper till filmens ramverk   30
4.3 Kalles Kaviar (Abba/Orkla Foods) - ”Kalles i New York”   31

4.3.1 Urskilda aspekter inom filmens ramverk   31
4.3.2 Bidragande egenskaper till filmens ramverk   33

5. Redovisning av intervjumaterial   34

6. Diskussion   35
    

6.1 Det frånvarande djuret i marknadsföring av kött   35
6.2 Konsten att förklä ett djur till mat   38
6.3 Den svenska nationaliteten som kamouflage   40
6.4 Att rama in en osynlig norm   41

7. Sammanfattande diskussion och slutsatser   44

8. Källförteckning   48



1. Inledning

Reklam som uppmuntrar till konsumtion av kött förekommer i många olika former och når fram till 

människor varje dag i olika sammanhang. Det kan dyka upp under en reklampaus i TV-rutan när 

familjen avnjuter en film i vardagsrummet efter en god fredagsmiddag, som en annons intill 

rulltrapporna nere i tunnelbanan på väg hem från jobbet eller som små erbjudanden utformade på 

inbjudande sätt i kvarterets livsmedelsbutik. Nog passerar flera av dessa obemärkt förbi, men 

kanske fastnar några av de kvar en stund på näthinnan och påminner den, i majoriteten, köttätande 

människan om olika känslor kopplade till just upplevelser kring att äta mat som kommer från djur. 

För visst hade de flesta Scans ”Mammas köttbullar” med snabbmakaroner som favoritmiddag när 

de var barn eller som vuxen det nostalgiska införskaffandet av en julskinka, som år efter år står i 

centrum på julbordet, nästan obligatorisk för att den rätta stämningen ska infinna sig. Och ingen 

svensk högtid är väl sig lik utan Abbas sill? 

I det vardagliga mötet med marknadsföring av djur som mat kan det diskuteras hur konsumenten 

reflekterar kring djuret som presenteras i sammanhanget. Är kon på bilden bara middag, är det 

kanske lite synd om grisen fastän den smakar gott eller ses kycklingen som lika nyttig som 

grönsaker? Om djuret inte ens finns med i reklamen för Mammas Köttbullar – hur kan vi relatera 

till djuret då? Oavsett vilka känslor och resonemang som inträffar för en köttätande människa inför 

reklam där djur är mat, kvarstår faktumet att djuret som representerar det köttet vi senare ska köpa, 

är dött och allt som oftast uppstyckat i en bit, redo att tillagas. Med andra ord är människan 

frånkopplad djuret vi ska äta upp; det finns någon annanstans, en plats vi inte känner till och som vi 

inte vet något om. 

Det finns givetvis andra sammanhang där människor ställs inför mötet med djur hon ska äta upp. En 

restaurang som serverar fredagsmiddagen kanske berättar för gästen hur gammal djuret var när det 

gick till slakt, vad det hette och vilken gård det växte upp på. Det finns människor som bara äter 

djur de själva jagat och står det öga mot öga innan djuret skjuts ihjäl – då inträffar också känslor 

som definierar relationen människa och andra djur emellan. Den typen av närkontakt förekommer 

däremot inte när vi står framför en reklampelare i tunnelbanan. Den gemensamma nämnaren är 

ändock att den ena arten ser sig överstående det andra och att andra djur ses som existerande för 

människan att förbruka. Så ser även jägaren på djuret i skogen, men i reklamen är själva syftet med 
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djurets förekommande att vi ska äta upp det. Om djuret inte finns med i reklamen, presenteras andra 

faktorer som syftar till att produkten är ett djur för människan att äta. Förutom faktumet att djuret 

kommer vara dött på tallriken är djuret i reklamen, närvarande eller ej, lika mycket djur som 

människan själv. Människan är ett djur som äter andra djur. 

Den köttätande normen som kan upprätthållas när djur marknadsförs som mat vill jag undersöka på 

vilka sätt de kan relatera till vilken inställning människan har till andra djur. Julia Corbett (2006, s. 

85), professor i kommunikation vid University of Utah, beskriver i Communicating Nature hur de 

flesta människor i det västerländska samhället lever sina liv inomhus och att naturen på många sätt 

enbart fungerar som en bakgrund till vår vardag; att naturen är något vi reser bort till när vi lämnar 

vårt vardagliga liv bakom oss. Hon förklarar vidare att aktiviteter kopplade till naturen är en 

miljardindustri, inte minst marknadsförd via reklam, som säljer en livsstil vilken människor 

konsumerar. Objekt eller aktiviteter kopplade till naturen sätts alltså i en materiell kontext och 

naturen blir därmed en handelsvara. Som resultat materialiseras våra erfarenheter av den och 

marknadsföringen dämpar vår upplevelse av naturen när vi tillbringar vår tid i den (Corbett 2006, s. 

109). 

Resonemanget vill jag applicera på när djur marknadsförs som mat och att på grund av detta blir 

människan frånkopplad från andra djur, precis som Corbett (2006, s. 85, 109, 148) menar att vi blir 

frånkopplade naturen eftersom marknadsföringen eller konsumtionen står i vägen för upplevelsen 

av den. Vi vet inte längre vad det är vi uppmuntras till att köpa, eftersom medier presenterar djuret 

vi ska äta upp med sätt som reducerar det till mat – inte som en annan art med säregna egenskaper.  

Att vi konsumerar dessa typer av budskap menar jag kan påverka människans inställning till andra 

djur i form av att medierna blockerar relationen emellan och skapar ett perspektiv som gör 

människan till en art som anser sig vara något annat än – just det – djur.

Att göra försök till att definiera en norm och analysera varför den ser ut som den gör är nödvändigt 

dels för att komma närmare en förståelse för ett särskilt beteende, det vill säga köttkonsumtion, och 

människans förhållande till andra djur – men också för att betona att det finns alternativ utanför 

normen och att den kan brytas. Att belysa hur reklam ”förvandlar” djur till mat, menar jag kan 

påvisa det antropocentriska synsättet människan har på andra djur och hur vi konsumerar dem som 

mat. Med detta vill jag bidra till det ekologiska fältet inom medievetenskapen och understryka vad 
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medier har för inverkan på miljön, i detta fall vad de har för inverkan på människans förhållande till 

andra djur och varför vi väljer att se på vissa av dem som mat. 

Följande arbete kommer att lägga en stor tonvikt vid litteraturen, som delvis utgör arbetets 

stöttepelare men som dessutom är tänkt att vara till hjälp för att besvara frågeställningarna. Tanken 

med en detaljerad redogörelse av litteraturen är att den ska integreras i uppsatsen och spela en lika 

central roll som det valda materialet och uppsatsens analys- och diskussionsdel. Detta motiverar jag 

med att djurrätt som forskningstradition är hittills relativt obehandlat ur ett medievetenskapligt 

perspektiv och en noggrann presentation av teorierna anser jag därför som nödvändig; teorier som 

på grund av denna ”lucka” inom medievetenskapen kommer till stor del att angränsa till andra 

discipliner såsom sociologi och filosofi. Medievetenskapen kommer att till trots vara närvarande 

under vissa rubriker i det ovannämnda kapitlet, men i sin starkaste form som arbetets material och 

metod, vilka grundar sig i kvalitativa analysverktyg från huvudämnet ifråga. 

1.1 Uppsatsens disposition

Uppsatsen kommer för det första att behandla den valda litteraturen, enligt ovanstående 

resonemang, på ett noggrant sätt för att komma närmare en förståelse för djurrätt som 

forskningstradition samt för att lyfta fram de medievetenskapliga perspektiven i de olika teorierna, 

då särskilt under rubriken ”djur i massmediala budskap”. Litteraturen spelar som nämnt en central 

roll i arbetet och för att tydliggöra detta har jag utifrån ett tolkande av litteraturen utformat en 

cirkelmodell bestående av fyra parametrar som kommer att prägla arbetets senare diskussionsdel; en 

cirkelmodell som vidare kommer att beprövas i uppsatsens slutsatser och som mynnas ut i 

avslutande resonemang. 

Eftersom arbetets valda material till stor del består av reklamfilmer, utgörs metoden till 

övervägande del av analysverktyget ”framing” med vilken jag kommer att urskilja aspekter och 

detaljer som bidrar till uppbyggandet av tre reklamfilmers olika ramverk, samtliga med stora aktörer 

inom köttindustrin som avsändare. Övrigt material i arbetet består av intervjuer med tre personer, 

som svarar på frågor sprungna dels från arbetets teoriavsnitt och dels från några av filmernas 
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urskilda aspekter. Intervjusvaren ämnar till att användas som komplement i diskussionsdelens 

resonemang som behandlar filmerna samt för att påvisa hur litteraturens olika teorier, vidare min 

eget utformade cirkelmodell, kan styrkas med påståenden och tankegångar från enskilda individer. 

Inslag från en kvalitativ analys av intervjusvar blir således ett bidrag till den dominerande 

diskussionen kring filmerna och ger ett helhetsperspektiv i hur filmernas ramverk kan anknytas till 

den behandlade litteraturen. 

Efter presentationen av valt material och tillhörande metod analyseras var och en av de tre filmerna 

var för sig, för att sedan efterföljas av en redovisning av hur intervjuerna gick till samt en 

presentation av de intervjuade. Arbetet avslutas med en diskussion som till stor del utgörs av en 

sammankoppling mellan litteratur och filmernas urskilda aspekter samt detaljer, vilka tillsammans 

har byggt upp dess olika ramverk. Ramverken diskuteras således inte så mycket i sin helhet var för 

sig, utan snarare enligt gemensamma nämnare filmerna emellan som resulterar i olika ramverk – 

detta för att komma närmare själva definitionen av ”framing” och för att påvisa hur avsändarens val 

av att framhäva särskilda detaljer gör att olika ramverk ser ut på olika sätt. Som nämnt fungerar 

intervjusvaren som ett komplement, snarare än ett självständigt avsnitt, till diskussionen för att 

komma närmare en förståelse för hur teoriavsnitten kan appliceras på de utstakade ”byggstenarna” i 

filmernas ramverk. Diskussionsdelen avslutas med slutsatser som arbetet utmynnat i; slutsatser som 

dras i enlighet med cirkelmodellen och som påvisar huruvida vardera av dess fyra parametrar kan 

leda till en annan.

1. 2 Syftesbeskrivning och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilka sätt medierna, närmare bestämt reklam från de 

stora aktörerna inom köttindustrin, bidrar till att upprätthålla och skapa den köttätande normen. 

Mina drivande frågeställningar blir således:

– I vilka sammanhang framställs djur i reklam från köttindustrin?

– På vilka sätt framställs relationen mellan människan och andra djur i dessa sammanhang?

– Finns det kopplingar att urskönja mellan hur relationen ifråga framställs i sådan reklam till   
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hur den enskilda individen upplever sin inställning till andra djur och att hen väljer att äta 

vissa av dem?

2. Teoretiskt ramverk – djurrätt som normkritisk forskningstradition med 

medievetenskapliga inslag

Arbetets följande kapitel kommer att utgöras av en kombinerad redogörelse av tidigare forskning 

och teori. Kapitlet fungerar således som uppsatsens teoretiska ramverk, men viktigt för mig är att 

framhäva litteraturen utöver fungerande som ramverk, en del av processen att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Den starka betoningen på litteraturen motiveras med att uppsatsens frågeställningar 

grundar sig i ett forskningsfält som hittills inte har behandlats särskilt ingående inom 

medievetenskapen. Därför angränsar det teoretiska ramverket på många sätt till sociologiska samt 

filosofiska teorier, men att jag med hjälp från vissa författare vill framhäva medievetenskapliga 

resonemang, särskilt under rubriken ”djur i massmediala budskap” som fokuserar på vilka sätt och i 

vilka sammanhang som djur framställs i reklam från köttindustrin. Under rubriken ”attityder 

gentemot andra djur” förklaras dessutom bakgrunden till människans inställningar till andra djur 

och hur dessa kan uttrycka sig exempelvis genom antropomorfism, som förekommer i många 

kommunikativa sammanhang där djur representeras på olika sätt. 

För att kunna komma närmare ett besvarande av arbetets frågeställningar måste alltså teorier som 

avviker från den medievetenskapliga traditionen redogöras, eftersom jag anser att 

medievetenskapen inte har behandlat ämnet tillräckligt för omfattningen av detta arbete. Djurrätt 

som normkritisk forskningstradition är dock en tämligen sammanhållen sådan, som i likhet med 

traditioner såsom postkolonial och feministisk forskning undersöker hur en osynlig norm måste 

definieras och ifrågasättas för att på så sätt kunna synliggöra den utsatta gruppen i samhället ifråga. 

Likt den postkoloniala och feministiska traditionen vill djurrätt som forskningstradition dessutom 

belysa hur en marginell grupp representeras i olika sammanhang; som nämnt utifrån sociologiska 

och filosofiska perspektiv hur det uttrycker sig i diskurser och samtal människor emellan, men 

därtill hur den representeras i medier som kan tänkas att pådriva och upprätthålla den dominerande 

normen.
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Inledningsvis utreds ideologin ”antropocentrism” för att kunna förklara faktorer som står bakom 

människors personliga idéer om, eller ställningstagande gentemot, naturen med dess icke-levande 

ting och levande varelser. På vilka sätt djur framställs i reklam alstrade från köttindustrin är något 

som det (som nämnt tidigare) ännu inte finns särskilt mycket forskning kring, möjligtvis eftersom 

det på många sätt hör till sociologiska forskningsfält; att studera representationer av djur kan tänkas 

ses som irrelevant då människor och andra djur vanligtvis inte uppfattas ha många gemensamma 

egenskaper. Hur djur blir förtäckta som kött i reklam är allmänt förstått, men saknar empirisk 

dokumentation (Grauerholz 2007, s. 336ff). Under rubriken ”djur i massmediala budskap” vill jag 

därför lyfta fram resonemang kring hur djur framställs i massmediala texter, framför allt reklam från 

köttindustrin, för att få en inblick i vilka sammanhang de förekommer och vilka kontexter som 

omger sådana typer av budskap. Liz Grauerholz (2007), professor i samhällsvetenskap vid 

University of Central Florida, och hennes undersökning om hur djur transformeras till mat i reklam 

vill jag framhäva som en central del för kapitlet, eftersom resonemangen står i direkt anknytning till 

en av arbetets huvudfrågor. 

Utöver att fördjupa mig i ideologier som människan använder sig av i sin positionering gentemot 

naturen, vill jag komma närmare människans väg från idé till handlande – det vill säga att från att 

ha personliga tankar om naturen till att äta djur i praktiken. Därför reder jag, under den tredje 

rubriken, ut vilka typer av tankegångar som ligger bakom människors attityder gentemot andra djur; 

attityder som köttkonsumtionen kan tänkas att vila mot. Slutligen kommer jag att med Melanie Joys 

(2010) egenmyntade begrepp ”karnism”, definiera vilka särskilda drag som utgör en köttätande 

norm och på vilka sätt den syns, eller snarare inte syns, i människors dagliga liv. Forskningen som 

presenteras under samtliga fyra rubriker blir således till arbetets fyra, övergripande teman vilka 

kommer att redogöras under de redan nämnda rubrikerna ”antropocentrism”, ”djur i massmediala 

budskap”, ”attityder gentemot andra djur” samt ”vad är en köttätande norm?”. Efter genomgången 

av litteraturen kommer en egen utformad cirkelmodell att presenteras, vilken är en tolkning av 

resonemangen under följande rubriker. 

2.1 Antropocentrism

Ett miljötrossytem definieras enligt Julia Corbett (2006, s. 12f) som ett system inneboende i varje 
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enskild individ, vilket informerar hen om hur människan platsar i naturen. Värderingar kring allt 

ifrån skog till andra djur såsom hur individen uttrycker sig och mottager budskap om miljön 

grundar sig i detta system; ett system som enligt Corbett inte särskilt många människor är medvetna 

om. Miljötrossytemet är frukt av både individuella och kulturella faktorer såsom landshistoria, 

erfarenheter med naturen i det vuxna livet, vilka miljötrossystem individens närstående har och 

barndomen, i vilken systemet börjar formas, menar Corbett. När individen har blivit till en vuxen 

människa har systemet lagt grunden för en fullt utvecklad ”miljöideologi”, även om vuxna 

erfarenheter kan fortsätta att forma och utveckla den. En sådan ideologi är lika med ett sätt att tänka 

på naturen, som individen använder för att rättfärdiga sina handlingar gentemot den. Corbett 

förtydligar med att ideologin fungerar som en lins människan tolkar ord och beteenden igenom, 

sprungna från exempelvis nyhetsmedier, utbildning, reklam och populärkultur som anknyter till 

naturen på något sätt. 

En miljöideologi är djupt rotad och ändras sällan av externa faktorer, utan existerar på 

underliggande sätt inom individen och står stadigt som grund för hens relation till naturen. Corbett 

(2006, s. 26f) beskriver de främsta ideologierna som verkar i det västerländska samhället och sätter 

de sida vid sida i ett spektrum. På de yttersta sidorna av spektrat finns motpolerna 

”antropocentrism” och ”ekocentrism”; ideologier emellan dessa lutar mot antingen den ena eller den 

andra. Ekocentrism illustreras bäst som en cirkel eftersom enligt ideologin står ingen enstaka art på 

jorden över den andra och icke-levande ting såsom vatten, stenar och växter fyller lika mycket 

funktion och har samma värde som levande sådana, från insekter till däggdjur. 

Antropocentrism står som nämnt i kontrast till ekocentrism och är enligt Corbett (2006, s. 26f) den 

ideologin som de flesta västerländska inställningar till naturen lutar åt. Ideologin är centrerad runt 

människan som art, vilken anses vara överlägsen och dominera alla andra arter på jorden; resurser 

från naturen ses enbart som existerande för att tillfredsställa mänskliga behov. Människan ses här 

som en art separerad från resten av naturen, till och med så långt som alienerade och fruktande inför 

den. Corbett understryker att antropocentrism enligt vissa beskrivs som en tusenårig avstickare 

ifråga om människans förhållande till naturen, att olika faktorer genom tiderna resulterat i att de 

flesta kulturer blivit så pass antropocentriska. Exempel på sådana faktorer ska i sådana fall vara 

skiftet från jakt till agrikultur, det vill säga jordbruk, uppkomsten av civilisationer som grundar sig 

på vetenskap och teknologi samt kristendomens människocentrerade perspektiv. 
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2.2 Djur i massmediala budskap

I en studie vid namn Cute Enough to Eat: the Transformation of Animals Into Meat For Human 

Consumption In Commerzialised Images undersöker sociologen Liz Grauerholz (2007, s. 334) hur 

djur transformeras till mat i reklam från köttindustrin. Hon utgår från paradoxen att människor å ena 

sidan tycker om djur men samtidigt äter upp dem, en paradox som inte gärna synliggörs. Med 

studien vill Grauerholz poängtera att det är viktigt att se köttkonsumtionen konstruerad utifrån att 

paradoxen är utsuddad eller tillintetgjord. Hon menar att ett sätt som paradoxen suddas ut på, är 

genom att transformera dessa djur, som människan tycker om, till kött så att koncepten ”djur” och 

”kött” inte verkar ha något med varandra att göra. Genom en innehållsanalys av kommersialiserade 

bilder innehållandes djur, prövar Grauerholz tesen att transformeringen innebär två nyckelprocesser; 

dels att köttet som marknadsförs sällan eller aldrig visas ha något samband med djuret det kommer 

ifrån och dels att djuret framställs som ”gulligt” för att marknadsföra dess kött. Det är dock den 

första processen som är mest relevant att framhäva i detta arbete.

Grauerholz (2007, s. 335f) framhäver för det första att amerikaners köttkonsumtion ökar samtidigt 

som majoriteten av alla hushåll i USA har husdjur hemma. Hon menar, likt resonemang i 

nästkommande avsnitt, att människors attityder och beteenden ofta är motsägelsefulla eftersom 

många människor älskar djur samtidigt som de ägnar lite tankeverksamhet kring att äta dem. 

Människor som äter kött, menar Grauerholz, ser inte en koppling mellan vad de äter till vad de 

känner inför djur och att detta i sådana fall kan bero på hur djur marknadsförs som kött för 

människan att konsumera. Användandet av djur i reklam är vanligt förekommande rent generellt; i 

reklamfilmer med annonsplats i TV är ett djur ett snabbt sätt att framkalla känslor hos tittaren, 

antropomorfierade djur (när människor tillskriver djur mänskliga egenskaper) används ofta för att 

framhäva en produkts särskilda egenskaper. 

Grauerholz refererar till JoAnn Magdoff och Steve Barnett (refererade i Grauerholz 2007, s. 335f) 

som säger att det är en effektiv typ av marknadsföring, då igenkänningsfaktorn för tittaren är central 

för avsändaren. Även Julia Corbett (2006, s. 207) nämner igenkänningsfaktorn som en viktig del för 

avsändaren att förmedla, eftersom det representerade djuret och dess egenskaper kan uppfattas som 

idealistiska för tittaren. Både Corbett och Grauerholz refererar således till ett medievetenskapligt 

perspektiv som utgår ifrån vilken process mottagaren upplever i mötet med kommunicerande 
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budskap som innefattar människans konstruktioner av djur; budskap som således inte återspeglar en 

”objektiv” verklighet, utan snarare utgörs av konstruktioner av en verklighet om hur ett djur ”bör” 

vara för att mottagaren ska uppfatta det som tilltalande. Det konstruktivistiska perspektivet som 

antropomorfism redogörs genom, hävdas resultera i att separera människan från icke-mänskliga djur 

emotionellt, eftersom attityden upprätthåller myten om att djur inte är ”riktiga personer”, utan 

metaforer för det. Grauerholz (2007, s. 335f) understryker dock att Magdoff och Barnett inte 

studerat reklam som marknadsför djuret med syftet att det är mat.

Även fast köttätandet genomsyrar människans vardag på många olika sätt, verkar de flesta inte vilja 

bli påminda om att köttet kommer ifrån en en gång levande varelse som andats luft och som på 

många sätt påminner om oss själva, eller husdjuret hemma. Grauerholz (2007, s. 338f) understryker 

att marknadsförare måste med försiktighet vidmakthålla en tydlig åtskillnad mellan att framställa 

djuret som något vi ska äta eller något som ska älskas som en familjemedlem. Melanie Joy är 

professor i psykologi och sociologi vid University of Massachusetts i Boston. I verket Varför vi 

älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor förklarar hon att försvarsmekanismen som sätter igång 

när människor äter kött, är ett psykiskt konstruerat system som vilar på undvikande och förnekande 

(Joy 2010, s. 24). Joy utgår således från det psykologiska perspektivet när hon menar att systemet är 

psykiskt konstruerat, och inte kulturellt, vilket kan te sig problematiskt när diskussionen närmar sig 

förklarande av den köttätande normen som hon på många sätt motsägelsefullt nog menar är 

kulturellt betingad. Systemets främsta försvar, förklarar Joy vidare, är osynliggörande vilket gör att 

vi kan äta kött utan att skapa oss en bild av det vi äter. Osynligheten håller dessutom människan på 

ett avstånd från proceduren när djur föds upp till mat och hur det går till när de slaktas.

Beteendet återspeglas i reklamen som Grauerholz (2007, s. 338f) berättar om. Efter att ha 

exemplifierat hur begravningsbyråer jobbar hårt för att marknadsföra sina tjänster som något 

vackert och tilltalande för att undvika påminnelsen om negativa faktorer såsom död hos 

konsumenten, menar Grauerholz att marknadsföringen av kött går till på ungefär samma sätt. Att 

”förklä” kött innebär att presentera det med så minimala likheter som möjligt till djuret köttet 

kommer ifrån, vilket tillåter människan att uppleva mat från animaliskt ursprung utan något direkt 

möte med själva djuret ifråga. I förklädnaden, som resulterar i denna separation, ingår dessutom 

språkbruket kring kött. Ett djur som ska bli mat efter dess död blir till ”biff”, ”bacon” eller ”fläsk” 

och vi säger ”kycklingklubbor”, inte ”en kycklings ben”. Kött tillagas dessutom och vi använder 
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kryddor, såser och tillbehör för att ytterligare separera köttet från dess ursprung. 

I sin studie använder Grauerholz (2007, s. 344f) sig av 410 bilder från reklamsammanhang, 

samtliga ett resultat av sökande på Google med meningar innehållandes ”reklam”, ”produkt”, 

”kyckling”, ”ko” eller ”gris”. Det är djuret i bilderna som är objektet för hennes analys, även om 

bara någon del utav det blir presenterat i reklamen ifråga. Det är på vilka sätt det transformeras till 

mat som studien syftar till och resultaten visar att en tydlig majoritet av bilderna presenterar djuret 

som tillagat och uppstyckat, med en obefintlig koppling till djuret som köttet kommer ifrån. Resten 

av bilderna bestod oftast av att djuret blir illustrerat på något sätt medan det var ytterst sällan att 

djuret uppvisades som levande eller som dött och otillagat. Resultaten visar dessutom att 

majoriteten av bilderna inte gör några som helst försök till att göra djuret ”gulligare” som 

Grauerholz tes utgick ifrån, men att det ungefär rörde sig om en femtedel där djuret, levande eller 

illustrerat, framställs i komiska eller ironiska situationer. 

Kontentan, menar Grauerholz (2007, s. 346), är alltså att företagen säljer och marknadsför en 

produkt som kommer från ett djur, men i reklamen är det bara konsumtionen av djuret som är 

underförstått. Att kamouflera djur på det sättet som görs i dessa typer av reklam, det vill säga att ta 

bort själva djuret från sammanhanget, menar Grauerholz är det ultimata sättet att separera 

människan från djuren hon äter: konsumenten behöver inte ta något ansvar för att döda djur för mat 

och det finns ytterst lite som påminner om konsumenten om att maten kommer från djur.

Författaren förtydligar i sina sista kommentarer att kamouflerandet av djur är processer som är 

viktiga att tas i åtanke när det kommer till en förståelse för hur djurförtryck är en del av ett 

ojämställt, socialt system. Hon menar dessutom att djur som marknadsförs som kött tillåter 

människan att separera sig från andra djur helt och hållet, vidare att till och med ett förintande av 

dem resulterar i att uppfattas som acceptabelt. När djur transformeras till kött på ovannämnda sätt, 

det vill säga att när en hen blir till ”ett” för att bli uppätet, menar Grauerholz att människans 

dominans över andra djur är uppenbar vare sig dominansen är omedvetet upplevd eller ej 

(Grauerholz 2007, s. 349).
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2.3 Attityder gentemot andra djur 

Om vi föreställer oss den tidigare beskrivna antropocentrismen som en symbol, är en pyramid nog 

mest passande. Högst upp i toppen befinner sig människan, med icke-mänskliga varelser och ting 

ståendes under henne. Men hur positionerar sig, enligt människan, denna ”rest” i pyramiden – hur 

värdesätter människan andra djur och varför anses vissa som mer värda än andra? En sådan fråga 

fungerar som ingång för Mark Coeckelbergh, professor i filosofi vid University of Vienna och 

David Gunkel (2014, s. 715ff), professor i kommunikation vid Northern Illinois University, när de 

diskuterar i Facing animals: a relational, other-oriented approach to moral standing hur vi kan 

förklara människans moraliska ståndpunkt inför andra arter på jorden. Det brukar låta, menar de, att 

djur som uppfattas ha människolika egenskaper innehar en högre status än djur som ter sig olika 

människan. Resonemanget fungerar paradoxalt i praktiken och är därmed ohållbart, eftersom 

människan dödar och äter upp djur som till exempel grisar, vilka på många sätt innehar egenskaper 

som vi anser ”mänskliga”. Grisar känner smärta och glädje på samma sätt som människan gör och 

har på många sätt konsekventa beteenden. Faktiskt är det inte mycket som skiljer en gris från en 

hund och hundar behandlar vi som familjemedlemmar. Så vad är det egentligen som ligger bakom 

människans skilda attityder gentemot andra djur?

Med Melanie Joys (2010, s. 13f) tidigare forskning som grund gav hon ut Varför vi älskar hundar, 

äter grisar och klär oss i kor, i vilken hon vill synliggöra den dominerande och normerande 

gruppen ”karinister” samt deras ideologi ”karnism”; med andra ord människor som äter kött och 

deras trossystem bakom. I det första kapitlet, efter att Joy målat upp ett exempel om hur en 

västerländsk människa skulle reagera om hon fick reda på att grytan hon just ätit inte består av kött 

från en ko, utan av kött från en Golden Retriever, förklarar hon att anledningen till varför 

människan reagerar med avsmak inför att äta hund (eller snarare varför människan inte reagerar alls 

inför att äta ko). 

Joy (2010, s. 14f) menar att reaktionen sammanfattningsvis handlar om perception, det vill säga hur 

vi uppfattar en situation och vilken innebörd vi ger den, vilket avgör vad vi tänker och känner för 

den. Dessa känslor och tankar styr därefter våra handlingar – hundkött uppfattas på ett helt annat 

sätt än nötkött och ger andra känslomässiga reaktioner, vidare framkallas andra handlingar. 

Skillnaden mellan människans perception av hundar och ko, menar Joy, grundar sig att gemene hen 
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kan leva hela liv utan att någonsin uppleva närkontakt med en ko, medan hundar för de flesta 

människor är ett högst vanligt inslag i vardagen. Hon menar att anledningen till varför vi älskar 

hundar men äter upp kor inte beror på att arterna i sig är så pass olika, utan att det är vår perception 

av dessa som skiljer sig åt. 

Perceptionen menar Joy (2010, s. 17f) kan te sig olika människor emellan; i vissa kulturer ses det 

till exempel som helt normalt att äta hund, medan en ko är helig och anses som fel att äta. Hon 

understryker därför ett exempel som är viktigt att ha i åtanke under samtalet om hur uppfattningar 

kring omvärlden skiljer sig åt, i beroende på vilken del av världen samtalet berörs av; perceptioner 

skiljer sig människor emellan eftersom människor präglas av olika normer samt idéer som individer 

och institutioner tillsammans upprätthåller. Dessa normer kan skilja sig markant åt samhällen 

emellan, både nationellt och internationellt – det kan därför ses som problematiskt att Joy endast 

nuddar sådana skiljaktigheter eftersom hennes diskussion egentligen skulle kunna appliceras på 

vilket samhälle som helst. Joy väljer dock det västerländska, eller snarare de industrialiserade 

samhällena som hon senare nämner, vilket ger en något onyanserad helhetsbild av resonemangen. 

Olikheterna människorna emellan, menar Joy (2010, s. 17f), beror på ett så kallat schema 

inneboende i människan. Ett sådant schema formas av, eller formar, perceptioner, tankar och 

erfarenheter – vidare sorterar och tolkar schemat inkommande information vilket resulterar i 

generalisering. Denna information innefattar hur vi uppfattar olika djur och schemat fungerar som 

ett klassifikationssystem, med vilket vi klassificerar djur som till exempel sällskapsdjur eller mat. 

Klassificeringen och generaliseringen understryker Joy är ett cykliskt förlopp; att övertygelser som 

ovannämnda inte bara förstärker människans handlande, utan att handlandet dessutom förstärker 

människans övertygelser. Det betyder att ju mer vi äter exempelvis kor och ju mer vi inte äter 

exempelvis hundar, desto mer förstärks övertygelsen om att respektive art är ätbar och oätbar. 

2.3.1 Antropomorfism

Perception av andra djur och hur uppfattningen av deras egenskaper avgör människans inställning 

till dem diskuterar även av Corbett (2006, s. 197), särskilt i form av antropomorfism; ett vanligt 

förekommande inslag i människans inställning till andra djur. Antropomorfism går ut på att 
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tillskriva mänskliga egenskaper till andra djur än människan, vare sig det handlar om känslor eller 

beteenden och är en människocentrerad attityd gentemot djurens beteenden och liv, särskilt 

förekommande gentemot djur vilka människan håller som husdjur. Corbett menar dock att det är 

nästintill omöjligt att inte tala om en annan art i mänskliga termer och språk och frågar sig om det är 

lika omöjligt att förstå ”de andra djuren” i deras egna termer. Den oundvikliga antropomorfismen 

har på många sätt ansetts hindra människan från att studera andra djurs beteenden på objektiva sätt. 

Vidare har Corbett, med hjälp av filosofen C. Lloyd Morgan Lockwood (refererad i Corbett 2006, s. 

198f), radat upp olika typer av antropomorfism som projicerar mänskliga egenskaper och som på så 

sätt resulterat i bristfällig forskning. 

Den första typen kallas för allegorisk antropomorfism, vilket består av beskrivningar som använder 

sig av djur för att göra något mer lockande eller för att dölja sanna identiteter. Exempel på sådana 

beskrivningar kan vara fabler och här grundas djurets beteenden inte på någon verklighet eller 

biologiska faktan, vilket gör att djuret allt som oftast framställs som ofarligt. Den andra typen kallar 

Lockwood (refererad i Corbett 2006, s. 198f) för personifikation som innebär människans 

överlagrande av önskningar till djuret; att klä ett husdjur är ett sådant exempel, där ett erkännande 

av djurets biologiska behov bortses. Den tredje kallas för ytlig antropomorfism, genom vilken 

människan tolkar djuret och tillskriver det egenskaper som inte har någon koppling till vad som 

faktiskt utlöste det särskilda beteendet. Lockwood återger berättelsen om en schimpans som kommit 

tillbaka från en amerikansk rymdresa som exempel, där schimpansen som kom ut från farkosten 

sades ”le” till publiken utanför. Medierapportering efteråt förklarade för sina läsare att schimpansen 

faktiskt verkade ha uppskattat resan, fastän leendet de facto var ett tecken på skräck. 

Andra exempel kan vara att en ugglas stora, klippande ögon är ett intelligenstecken eller att fiskar 

som trycker sina munnar mot varandra är kyssar. Den fjärde och sista typen av antropomorfism 

beskriver Lockwood (refererad i Corbett 2006, s. 198f) som en förklarande sådan, där ett 

namngivande av ett beteende tros förklara beteendet. Om en hund tuggar sönder våra skor kallar vi 

det till exempel för ”trots”, eftersom beteendet uppfattades som trotsigt. 

Lockwood (refererad i Corbett 2006, s. 198f) föreslår däremot en konstruktiv typ av 

antropomorfism som han kallar för tillämpad antropomorfism. Genom denna kan förståelse för en 

annan art uppnås, eftersom den tillämpade antropomorfismen använder sig av människans egna, 
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personliga perspektiv om hur det är att vara en levande varelse och på så sätt kan komma fram till 

idéer om hur det är att vara en annan sådan. Han menar att själva essensen i ett medvetande är att 

med självinsikt kunna förutse andras beteenden.

2.3.2 ”Can an animal put on a face?”

Mark Coeckelbergh och David J. Gunkel (2014, s. 715ff) greppar människans attityder gentemot 

andra djur på ett annorlunda sätt än Joy och Corbett (2010, 2006) i artikeln Facing animals: A 

Relational, Other-Oriented Approach to Moral Standing, då författarna vill lyfta blicken från hur 

människan uppfattar andra arters egenskaper till att sätta, ungefärligt sagt, hur vi bemöter dem i 

centrum. De vill att istället för att forskare ska försöka döma ut paradoxen varför människor inte 

handlar utefter våra värderingar (som nämnt i början av detta kapitel), bör moraliska bedömningar 

angående sådana problem skjutas åt sidan för att ge plats åt försök till att närma sig en förståelse 

varför människor anser sig inneha olika moraliska inställningar till olika djur. Det handlar således 

om för författarna att ändra den normativa frågan ”vad har djuret för egenskaper som människan 

uppfattar som?” till ”under vilka omständigheter blir ett djur en fråga om moralisk ståndpunkt?” och 

under denna paroll undersöka personliga relationer, materiella/teknologiska kontexter men framför 

allt språkets roll. Coeckelbergh och Gunkel uppmuntrar alltså till ett lämnande av moraliskt 

normativa frågeställningar såsom Corbett och Joy förespråkar, för att istället styra forskningen åt ett 

desto mer praktikorienterat håll.

Egenskaper hos djur och hur människan ställer sig till dem, är ett ämne som framför allt har 

behandlats av Peter Singer och Tom Regan (refererade i Coeckelbergh & Gunkel 2014, s. 715ff) i 

verk utgivna under 1970 respektive 1980-talet. Singer är utilitarist och utgår från konsekvensetik, 

det vill säga att resultat går före handling. Singer utgår i sina diskussioner från att vilken levande 

varelse som helst inte bara kan uppleva lidande utan dessutom har ett intresse i att inte lida, vidare 

att varelsen förtjänar att få det intresset i åtanke (då till exempel när människor ska göra beslutet att 

äta eller inte äta andra djur). Regan å andra sidan bidrar i kontrast till Singers utilitaristiska 

perspektiv med deontologiska resonemang (det vill säga med pliktetik som utgångspunkt; att 

handlingarna går före resultaten) kring djurrätt när han menar att gemenskapen mänskligheten delar 

inte rör sig om rationalitet, utan ett liv som betyder något för oss. Denna meningsfullhet menar 
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Regan är inneboende även hos många andra djur, som även de åtrår, har preferenser och känslor; att 

deras liv betyder något för dem. Det som både Singer och Regan har gemensamt är dock, enligt 

Coeckelbergh och Gunkel (2014, s. 715ff), att olika arters egenskaper står i centrum och ligger som 

grund för deras moraliska status bland människor. 

Coeckelbergh och Gunkel (2014, s. 715ff) föreslår att en bättre förståelse kan uppnås om 

diskussionen utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av referenser från filosofen 

Emmanuel Levinas (refererad i Coeckelbergh & Gunkel 2014, s. 715ff), förklarar de en ”tvärtom-

lösning”: att det etiska förhållandet (mellan människa - andra djur) och ett exponerande inför andra 

(exponerande av djur inför människa) går före det tidigare ontologiska perspektivet. Med andra ord 

är det alltså inte spekulationer kring djurets egenskaper som bestämmer människans uppfattning, 

utan att det är när vi utsätts för ett ansikte hos djuret som det krävs respons och ålägger ett 

grundläggande ansvar hos människan. Det krävs alltså först ett möte, sedan kan moraliska 

ståndpunkter urskönjas. 

Coeckelbergh och Gunkel (2014, s. 715ff) understryker därmed betydelsen av skiftet från att 

undersöka andra djurs ”sinnen” till att undersöka den fenomenologiska erfarenheten hos människan, 

det vill säga, hur människan som träffade djuret upplevde det. Rätt och slätt skiftar diskussionen 

från begreppet ”sinne” till ”ansikte”. Frågan måste således ändras från ”kan djur lida?” till ”under 

vilka omständigheter kan ett djur anta ett ansikte (för människan)?” eller ”har det här djuret ett 

ansikte (för människan)?”. Sådana omständigheter kan som tidigare nämnt, enligt författarna, 

utgöras framför allt av språk, det vill säga hur vi talar om ett särskilt djur. Exempelvis spelar 

människans namngivning av djur en stor roll – inte först och främst hur vi namnger enskilda djur, 

utan hur människan från tidernas begynnelse kategoriserat och namngivit olika arter som inte är av. 

De menar att människans möjlighet att tala och vidare att kunna namnge andra arter, är en makt 

med vilken människan ställer sig över andra djur. Namngivningen blir vidare ett utövande av makt 

när det till exempel kommer till djur som människan ska äta eller inte äta; ett djur blir längre inte 

”ett ting” när det får ett namn, utan blir till ”han eller hon”. Coeckelbergh och Gunkel (2014, s. 

715ff) målar upp ett exempel angående namngivandet av enskilda djur, då de förklarar att om ett 

barn uppväxt på en gård får namnge en nyfödd gris kan grisen inte längre födas upp med syftet att 

bli mat. De menar att ett sätt att ta bort subjektivitet hos ett djur är att inte namnge det, eftersom 
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människan då inlett en personlig relation med djuret ifråga och med en personlig relation kan vi 

oftast inte äta upp det. Särskilt viktigt att nämna i det här arbetet, där ordet ”djur” står i 

diskussionens centrum, är hur författarna understryker att enbart ”djur” som benämning fungerar 

långt ifrån som moraliskt neutralt, eftersom ordet ”djur” delar upp människan som distribuerande av 

ordet och de övriga arterna som ordets betecknade. Att människan kallar alla andra arter för ”djur” 

resulterar alltså i att människan separerar sig från dem och anser sig ha litet eller inget att göra med 

relationer till dem, eller inneha gemensamma nämnare inom biologi och genetik. 

Med ovanstående resonemang framhäver författarna ett högst alternativt utgångsläge när det 

kommer till att förklara människans motsägelsefulla attityder och vidare handlingar gentemot andra 

djur (Coeckelbergh & Gunkel 2014, s. 715ff). Perspektivet som utgår ifrån själva mötet mellan 

människan och andra djur frångår tydligt de desto mer återkommande teorierna som utgår direkt 

från människans perspektiv; det vill säga hur människan uppfattar olika djurs olika särdrag. Genom 

detta kan paralleller dras till hur Grauerholz (2007) utgår ifrån på vilka sätt människan möter, eller 

snarare inte möter alls, djur i reklam från köttindustrin vilka avsändarna allt som oftast valt att helt 

och hållet utesluta i marknadsföringen av köttet. Grauerholz undersöker alltså, i enlighet med 

Coeckelbergh och Gunkels förslag, snarare upplevelsen av att som människa (inte behöva) ställas i 

konfronterande läge med djuren som ämnas att ätas upp, än människans olikartade inställning till 

andra djurs egenskaper. På så sätt skiljer sig både Grauerholz samt Coeckelbergh och Gunkel sig 

från Joys (2010, s. 33) nedanstående resonemang, vilket på tydliga vis utgår från hur människan ser 

på djur i hennes direkta och indirekta omvärld.

2.4 Vad är en köttätande norm?

Många människor står och funderar länge på vilken tandkräm de ska köpa i snabbköpet; de väljer en 

särskild tandkräm för att de tycker att den är si eller så. Men ändå ägnar många ingen tid alls åt att 

fundera på vilka djurarter de äter och varför. Vad är det som får ett helt samhälle att inte tänka 

närmare på sådana val och vidare att inte inse att man inte gör valen? Alla vet nog vad en vegetarian 

är – en person som väljer att inte äta kött. De flesta av oss ser det som att vegetarianismen är ett 

uttryck oftast för en människas etiska uppfattning, så att när en människa tänker på en vegetarian 

dyker en rad andra föreställningar upp. Förutom att personen inte äter kött, kanske det rör sig om 
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någon som har en viss filosofi och att valet att inte äta kött ska återspegla någon typ av djupare 

övertygelse. Att det inte bara är en kosthållning, utan en livsstil (Joy 2010, s. 33).

Men om vi kallar en person som inte äter kött för vegetarian, vad kallar vi då en som äter kött? 

Oftast brukar det heta ”köttätare”, men som förklarat innan kallar vi inte en vegetarian för 

”växtätare”. Att äta växter och inte kött är under ordet ”vegetarian” ett beteende som är sprunget ur 

ett trossystem – suffixet ”-arian” syftar till en person som lever enligt en lära eller särskilda 

principer. Ordet ”köttätare” syftar enbart till vanan att äta kött, som att vanan är skild från 

övertygelser och värderingar hos den köttätande människan (Joy 2010, s. 34). Melanie Joy (2010, s. 

34) menar att i den övergripande delen av de industriella samhällena som finns på jorden äter 

människan inte kött för att överleva, utan eftersom det är en tradition, det vill säga att vi alltid har 

gjort det och för att många tycker om smaken. Människor äter kött för att ”det bara är så”. 

Vi ser alltså inte på köttätandet som grundat i ett val, i antaganden om djuren, i vår värld eller oss 

själva. Istället menar Joy (2010, s. 35) att vi förstår köttätandet som något ”naturligt” och som något 

givet. Hon menar att människor äter djur utan att tänka på vad de gör eller varför de gör det, 

eftersom trossystemet som beteendet grundar sig i är osynligt. Med andra ord är trossystemet en 

norm som inte syns, som inte behöver försvaras och som inte ägnas någon reflektion åt om 

människan följer normen. Det osynliga trossystemet är vad Joy har namngivit som ”karnism”. 

Osynligheten, som är karnismens främsta egenskap, är alltså orsaken till att de val som människor 

gör inte framstår som val. Trossystemet kan vidare likställas med en ideologi, likt 

antropocentrismen som redogörs i teorikapitlets första del. 

Efter att ha pekat ut ett antal ideologier, till exempel feminismen, frågar sig Joy (2010, s. 37f) 

vartifrån ”alla andras” (majoriteten som inte anser sig anhängande till en ideologi) övertygelser 

kommer ifrån. Hon menar att beteenden som majoriteten utför oftast uppfattas som en återspegling 

av universella värden, men att det som vi anser ”normalt” även det grundar sig i övertygelser. Joy 

exemplifierar genom att berätta om hur tron på att jorden var universums centrum var en en sådan 

starkt befäst och utbredd övertygelse i Europa innan den moderna vetenskapens genombrott, att den 

helt enkelt uppfattades som sunt förnuft. Att påstå något annat var att riskera livet. Hon menar att på 

samma sätt ses karnismen som fakta och som något givet, inte ett resultat av ett val. Eftersom 

karnismen är normen har den heller inte blivit namngiven. På samma sätt påpekar hon att 
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patriarkatet som ideologi har funnits i tusentals år innan feminismen namngav gav den ett namn. 

Det är givetvis begripligt att en ideologi som inte följer normen har blivit namngiven tidigare än den 

normativa, eftersom den är lättare att känna igen och definiera, menar Joy (2010, s. 38f). Däremot 

finns det ett annat skäl till att det hon kallar för ”karnism” inte givits ett namn på samma sätt som 

vegetarianismen. Detta menar hon är för att ”det bästa sättet för befästa ideologier att förbli befästa 

är om de förblir osynliga (…) och att förbli osynlig är att förbli namnlös”. Likt Grauerholz (2007) 

analys som påvisade att majoriteten av reklamfilmerna från köttindustrin aldrig visade ett levande 

djur; att köttet är ”förklätt” och djuret osynligt, är den köttätande normen osynlig och frånvarande i 

samtal om ideologier. Joy fortsätter med att poängtera att ”om vi inte namnger dem (de köttätande 

människorna) kan vi inte tala om dem, och om vi inte talar om dem kan vi inte ifrågasätta dem”.

2.5 Från ideologi till norm – en cirkelmodell

De olika avsnitten i genomgången av litteraturen fungerar som tidigare motiverat delvis som en 

nödvändig redogörelse för att ge bakgrund till och förståelse för de frågeställningarna som arbetet 

vilar på. Litteraturen ligger dessutom till grund för min nedanstående cirkelmodell. Det är ur 

författarnas resonemang som de olika parametrarna i cirkeln är sprungna ur, för att måla upp en 

bakgrund och på ingående sätt förklara de olika delarna var för sig, samt hur en parameter kan leda 

till en annan. Genom detta sammankopplas litteraturen, som till en början har en förklarande roll i 

arbetet, till den sist kommande diskussionsdelen och på så sätt integreras teorierna genomgående i 

uppsatsen. 

I arbetets diskussionsdel vill jag undersöka huruvida relationen mellan reklam (med dess 

ramverksbyggande från köttindustrin) och köttkonsumtion, som resulterar i en norm, kan beskrivas 

som en cirkel bestående av fyra stadier – för det första att normen kring att äta kött utgår ifrån en 

antropocentrisk ideologi, det vill säga att allt som är icke-mänskligt finns till för att tillfredsställa 

människans behov utan någon typ av begränsning (Corbett 2006, s. 27). För det andra att det är 

genom detta perspektiv som reklam uppmuntrar oss till att äta mat av animaliskt ursprung, reklam 

som erhåller olika ramverk för att framhäva köttet i särskilda sammanhang, och vidare att 

människan konsumerar djuren som marknadsförs som mat, ur samma perspektiv. Köttkonsumtionen 
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blir slutligen till en norm, eftersom industrin uppmuntrar människan till ett dagligt intag av kött och 

på så sätt skapar efterfrågan; en efterfrågan som tillgodoses och som därmed ger näring till den 

antropocentriska ideologin som köttkonsumtionen präglas av. Ett förenklande av resonemanget 

illustreras nedan:

Cirkelmodellen föreslår alltså att antropocentrism som ideologi kan tolkas som bidragande till hur 

reklam från köttindustrin väljer att placera sina produkter i särskilda sammanhang, det vill säga 

olika ramverk. Ramverken byggs upp med hjälp av olika aspekter och detaljer; exempelvis genom 

hur avsändarna oftast väljer att utesluta levande djur i dessa sammanhang såsom Grauerholzs 

(2007) studie påvisat. Marknadsföringen med dess olika ramverk föreslås, enligt modellen, sedan 

att uppmuntra till och resultera i köttkonsumtion som vidare upprätthåller en köttätande norm – 

cirkelns tredje parameter, avläst medurs. Konsumtionen skapar och upprätthåller normen likt Joys 

(2010) resonemang kring människans motsägelsefulla inställning till olika djur och varför hon 

väljer att äta vissa, men inte andra. 

Precis som Grauerholz (2007, s. 338f) menar att marknadsföraren noggrant måste särskilja djur som 

ska ses som mat och djur som ska ses som en familjemedlem i reklamsammanhang, påpekar Joy 

(2010, s. 17f) att ju fler gånger människan äter gris och samtidigt väljer bort exempelvis hund som 

mat, upprätthålls normaliseringen kring konsumtionen av vissa djurarter. Eftersom normen inte 

ifrågasätts tillräckligt förblir den enligt Joy osynlig; en osynlig norm som upprätthålls av 

oreflekterande konsumtion. Med detta resonemang i ryggen föreslår jag att den köttätande normen 

kan komma att bidra till ett antropocentriskt perspektiv ur vilket köttindustrins reklam skapar sina 
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ramverk, som dess produkter framhävs inom.

Cirkelmodellen skulle visserligen kunna se ut på en rad olika, andra sätt än ovanstående illustration. 

Det skulle exempelvis kunnas tolkas som att antropocentrismen föder en norm, medan reklam från 

köttindustrin bidrar till antropocentrism; alternativt att den köttätande normen föder 

köttkonsumtion. Parametrarna i modellen skulle helt enkelt kunna ”möbleras om” på många olika 

sätt beroende på hur arbetets litteratur tolkas. Jag vill dock understryka att cirkelmodellen ger ett 

förslag på hur en köttätande norm skapas utifrån massmediala budskap och konsumtion. Modellen 

är således en variant på huruvida en ideologi kan föda en särskild norm, i detta fall hur 

antropocentrism kan föda en köttätande sådan, och vidare huruvida en ideologi kan resultera i vissa 

ramverk som reklam från köttindustrin präglas av. 

3. Material och metod

3.1 Redovisning av konceptet ”framing”

Att rama in något, det vill säga processen som kallas ”framing” på engelska, menas med att 

avsändaren på ett selektivt sätt väljer ut vilka aspekter av verkligheten den vill visa och att 

avsändaren samtidigt gör de till de mest relevanta i en kommunicerande text. Ramverket styr 

således vilka sätt avsändaren väljer att berätta sin text genom och har vidare potentialen att styra 

mottagarens uppfattning om det specifika ämnet (Corbett 2006, s. 236f). Den aktiva processen att 

rama in en kommunicerande text alstras ur, likt genomgången av Grauerholz (2007) tidigare 

resonemang om hur avsändare ”förklär” kött i marknadsföring genom exempelvis språkbruk och 

andra medel, ett konstruktivistiskt perspektiv där avsändaren konstruerar en verklighet vilken 

mottagaren förhoppningsvis uppfattar på det sättet som avsändaren vill. 

Genom att välja och samtidigt välja bort olika aspekter skapar avsändaren ett sammanhang som 

produkten placeras inom; ett sammanhang som alltså inte avspeglar en ”objektiv” verklighet, utan 

snarare har konstruerats med avsändarens subjektiva val och framhävande av exempelvis särskilda 

värderingar. Utifrån ramverket innebär det för den tolkande att, enligt kommunikationsprofessorn 

Robert Entman (1993, s. 51f), verksam vid The George Washington University, definiera 
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problemen, diagnosticera orsaker, göra moraliska bedömningar och föreslå botemedel samt 

förutsäger dess effekter. Oavsett vilket syfte ett ramverk används för, erbjuder konceptet ett sätt att 

beskriva vilken makt en kommunikativ text uttrycker. 

Även Julia Corbett (2006, s. 236f) vill understryka betydelsen av ”framing”, särskilt i 

nyhetssammanhang. Corbett definierar ett ramverk som ett centralt sammanhang för innehållet i en 

nyhet; en ram applicerar en kontext och alstrar nyheten genom journalistens inkluderande och 

exkluderande av vissa faktan, tonvikt och bearbetning. Kort sagt är nyhetens ramverk den 

subjektiva handlingen av att välja ”objektiva” faktan. Det handlar om, enligt Corbett, en aktiv 

process där journalisten organiserar diskurser till en meningsfull struktur, för att kunna skifta detta 

till en nyhet för publiken. Ramverken har vidare potentialen att lägga vikt vid särskilda värderingar 

och faktan som kan influera publiken; värderingar och faktan som framstår med en större relevans 

än om nyheten skulle haft ett annat, alternativt ramverk. En nyhet om till exempel terrorattentaten i 

Paris under november månad 2015 kan skrivas in i flera alternativa ramverk; journalisten kan välja 

att lyfta fram aspekter som skapar sammanhang vilka sätter terrorattentaten i kontexter om 

främlingsfientlighet, terrornätverk, integrationspolitik och så vidare. Varje sammanhang, det vill 

säga ramverk, är ett resultat från avsändarens aktiva process att framhäva vissa faktan och 

värderingar framför andra, för att mottagaren ska uppfatta nyheten på ett särskilt sätt.

Det är främst med betoning på Julia Corbetts (2006, s. 236f) resonemang och med Robert Entmans 

(1993, s. 51f) definition av ramverk som jag vill analysera de tre reklamfilmerna. Enligt Corbett 

konstrueras alltså ett ramverk av olika aspekter som avsändaren på ett subjektivt sätt valt ut; 

aspekter som kan igenkännas som värderingar och ”objektiva” faktan. Dessa aspekter kommer jag 

till en början att urskilja i filmerna, vilka kan komma att vara gemensamma sådana, till exempel 

avsaknandet av djuret ifråga eller unika såsom filmens språk. Därefter kommer jag enligt Entmans 

definition peka ut följande egenskaper, nedan beskrivet som bidragande till ramverk generellt men 

senare i analysen givetvis anpassat utefter filmerna. Korta exempel ges efter vardera.

1. Hur filmen definierar ett problem (det vill säga vilken kausal agent i texten gör vad med 

vilka fördelar och/eller kostnader. Mäts oftast genom gemensamma kulturella värderingar, 

texten och mottagaren emellan). Exempel: en film föreställer en bonde som ger en gris mat 

avsedd för hundar. Den kausala agenten i filmen kan då vara bonden, det den kausala 
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agenten gör är att mata grisen med hundmat, fördelar kan vara att handlingen uppfattas som 

komiskt för mottagaren medan kostnaden kan vara att handlingen uppfattas som förvirrande 

för mottagaren. 

2. Hur filmen diagnosticerar orsaker (det vill säga att identifiera krafterna som orsakar 

problemet). Exempel: utifrån ovannämnda exempel kan en kraft som orsakar problemet vara 

ifrågasättandet av varför en bonde skulle vilja mata sin gris med hundmat.

3. Hur filmen gör moraliska bedömningar (det vill säga att utvärdera den kausala agenten och 

dess effekter). Exempel: att bedöma om bondens handling framställs som rätt eller fel; det 

vill säga, framhäver filmen det som rätt eller fel att ge grisen hundmat och varför?

4. Hur filmen föreslår botemedel samt förutsäger dess effekter (det vill säga att filmen erbjuder 

och motiverar en lösning för problemet samt förutser dess förväntade effekter). Exempel: 

om filmen har framhävt att det var fel av bonden att ge grisen hundmat på grund av olika 

anledningar, kan filmen föreslå att det borde införas ett förbud mot att ge grisar hundmat och 

på så sätt kunna förhindra att de olika anledningarna inträffar i framtiden.

Det är viktigt att poängtera Entmans (1993, s. 52) förtydligande om att kommunicerande texter 

varierar i sättet att uttrycka sig enligt de ovannämnda egenskaperna; en text kan till exempel 

antingen uttrycka sig i enlighet med bara en egenskap medan en annan kan uttrycka alla fyra, 

samtidigt. Sammantaget bidrar dessa detaljer till en helhet, som utifrån avsändarens subjektiva val 

har satt den kommunicerande texten inom ett ramverk. För att kunna komma närmare en förståelse 

för ramverket som produkten placeras inom och uttrycks igenom, ämnar följande analys till att 

bryta upp filmernas ramverk enligt Entmans definierade egenskaper ovan. Det är först efter när 

varje egenskap har tolkats, som menar jag att en närmare förståelse för ramverket i sin helhet kan 

uppnås. Resonemang hur de fyra punkterna bidrar till uppbyggandet av ramverk utvecklas därför i 

arbetets sist kommande diskussionsdel. 

Konceptet framing handlar dessutom om ett tolkande hos mottagaren; olika personer som mottager 

texten kan exempelvis peka ut olika kausala agenter, då i enlighet med punkten ”hur filmen 

definierar ett problem”. I beroende på vilka förförståelser mottagaren besitter, kan ramverket 

således tolkas på olika sätt och uttrycka sig som ett helt annat ramverk för en människa med andra 

förförståelser än en själv (Entman 1993, s. 55).
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3.2 Framing och tre reklamfilmer 

För det första vill jag med hjälp av konceptet framing analysera tre stycken, aktuella och/eller 

kända, reklamfilmer producerade av stora aktörer inom köttindustrin för att undersöka hur dessa 

framställer relationen mellan människa och andra djur samt vilka sätt de använder sig av för att 

transformera djur till mat för människan att konsumera. Reklamfilmerna som kommer att behandlas 

utmärker sig eftersom deras gemensamma nämnare är att samtliga har uteslutit djuret, i sin levande 

form, som det marknadsförda köttet kommer ifrån. I filmerna riktas istället uppmärksamhet mot 

andra faktorer vilka indikerar till det aktuella djuret på olika sätt, men som alltså inte är närvarande. 

Indikerande faktorer kan exempelvis röra sig om den färdiga produkten som kommer från djuret, 

hur djuret smakar, vilket land djuret kommer ifrån eller ett särskilt språkbruk som filmens avsändare 

väljer att benämna djuret inom. Följande reklamfilmer kommer att analyseras och nedan ges en kort 

presentation av samtliga, inklusive länk till varje film:

Svensk Fågel (Svensk Fågel Service AB: branschorganisation som inkluderar bl.a 

företagen Kronfågel och Guldfågeln) - ”Petad av Gula Pippin” (2014)

https://www.youtube.com/watch?v=AhaF-TaoEik

Svensk Fågels reklamfilm ”Petad av Gula Pippin” från 2014 är 20 sekunder lång och är en del av 

deras kampanj ”Gula Pippin”. Den har under skrivande stund vunnit silver i kategorin ”Årets 

varumärkesbyggare” i den svenska PR-tävlingen Spinn. I filmen syns en äldre man framför en 

kyldisk i en mataffär, där han är i färd med att välja ut ett paket med kyckling. En människa utklädd 

i en stor, gul kycklingdräkt dyker upp, som med en pinne ”petar” mannen till beslutet av att välja 

kyckling från Svensk Fågel.

Scan (HK Scan Sweden/HK Scan) - ”Scan rapsgris bacon” (2012)

https://www.youtube.com/watch?v=RzDjA3_pA8I 

Scans reklamfilm som ämnar till att marknadsföra deras nya kött som kommer från grisar uppfödda 

på kallpressad rapsolja, är 30 sekunder lång och började sändas 2012. I filmen får vi se människor 
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på en bondgård köandes bakom staketet till en äng med raps, till vilken de får tillträde sällskapsvis. 

I slutet av filmen steks det bacon på en spis utomhus.

Kalles Kaviar (Abba/Orkla Foods) - ”Kalles i New York” (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=EIFOXjMrakc 

Filmen, som är 30 sekunder lång, gavs ut 2015 och är en del av Kalles Kaviars kampanj där 

produkten i en rad av reklamfilmer marknadsförs i olika storstäder runt om i världen. I just den här 

filmen får vi följa med till New York, där Kalles Kaviar serveras i ett litet stånd på gatan som 

människor går fram till och får ta smakprov. Filmens ”twist” är att människorna som smakar visar 

sig alla vara från Sverige och till synes älskar Kalles Kaviar.

3.3 Kvalitativ analys av intervjuer 

För det andra vill jag med intervjuande av tre personer som anser sig äta kött regelbundet och en 

kvalitativ analys av deras resonemang, komma närmare en förståelse för deras attityder till andra 

djur samt hur individerna ställer sig till särskilda aspekter och värderingar som uttrycks genom 

ramverken i reklamfilmerna. Det är framför allt utifrån tidigare presenterade resonemang kring den 

köttätande normen och attityder gentemot andra djur som frågorna kommer att utgå ifrån, vilket 

kommer att fungera som ett paraply för de övriga delarna i intervjuerna. Vissa frågor kommer som 

nämnt även att anknyta till särskilda aspekter som har urskiljts från reklamfilmerna. 

Intervjufrågorna delas in i fyra block, varav de första två kommer att bestå av frågor som anknyter 

till det teoretiska ramverket, närmare bestämt till kapitlen ”attityder gentemot andra djur” och ”vad 

är en köttätande norm?”. De sista två blocken kommer att bestå av frågor som anknyter till två 

aspekter som tolkades att vara gemensamma nämnare i de tre olika reklamfilmerna, närmare 

bestämt ”avsaknad av produktens ursprungsdjur” samt ”stark betoning på nationalitet”. 
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4. Analys av reklamfilmer 

4.1 Svensk Fågel (Svensk Fågel Service AB) - ”Petad av Gula Pippin” (2014)

Den 20 sekunder långa reklamfilmen från Svensk Fågel utspelar sig i en anonym livsmedelsbutik, i 

vilken en äldre person står framför en kyldisk i färd med att välja något vi senare får reda på är 

förpackningar innehållandes kyckling och/eller kalkon. Ingen musik spelas under tiden, men ett sorl 

av olika ljud förekommer i bakgrunden. Ljussättningen har kalla toner. Strax efter att den äldre 

personen har plockat upp ett paket dyker en person iförd en gul kycklingdräkt upp med ett rött 

hjärta på bröstet, som med upprepade gånger ”petar” personen ifråga. Efter varje ”petning” gömmer 

sig ”kycklingen” bakom kyldisken, men dyker upp igen för att ge den äldre personen en vinkning 

med ena handen. Efter att den äldre personen filmats framifrån, som kikar oförståeligt på den 

utklädda människan, hör vi en berättarröst säga ”vill du vara säker på att välja kyckling och kalkon 

från svenska bönder, kolla efter gula pippin”. Samtidigt lämnar filmen livsmedelsbutiken till plats 

för en gul bakgrund, på vilken Svensk Fågels logotyp finns med texten ”kolla efter den gula 

pippin!” nedanför. 

4.1.1 Urskilda aspekter inom filmens ramverk 

Livsmedelsbutik. Scenen som hela filmen utgörs av utspelar sig i en livsmedelsbutik där en äldre 

person står i färd med att välja ut ett paket innehållandes kyckling eller kalkon. Ljuset är kallt och 

det hörs sorl i bakgrunden; ingen musik spelas. Genom dessa aspekter kan det tolkas som att Svensk 

Fågel vill skapa en igenkänningsfaktor hos mottagaren av filmen – ett vanligt inslag i vardagen hos 

många är ju att gå till mataffären och försöka välja ut produkter som passar ens preferenser. 

Avsaknande av produktens ursprungsdjur. Filmen ämnar till att marknadsföra kyckling och kalkon, 

men ingen kyckling eller kalkon (vare sig död eller levande) är närvarande under den 20 sekunder 

långa reklamen.

Indikationer till produktens ursprungsdjur. Det förekommer vissa element i filmen som är 

betecknande för köttets ursprungsdjur, det vill säga kyckling och/eller kalkon. För det första, som 
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nog är det mest uppenbara, blir personen som dyker upp i en stor, gul dräkt föreställande en 

kyckling en stark indikation. För det andra syns en gul skylt ovanför kyldisken som den äldre 

personen står vid, på vilken det står ”fågel” med en symbol intill föreställande en höna. För det 

tredje avslutas reklamen med en röst som berättar för oss att ”vill du vara säker på att välja kyckling 

och kalkon från svenska bönder, kolla efter gula pippin”. På så sätt förstår vi, genom orden 

”kyckling och kalkon” samt ”gula pippin”, att det är de arterna som Svensk Fågel uppmuntrar oss 

till att äta. Svensk Fågels logotyp samt texten ”kolla efter den gula pippin” dyker dessutom 

samtidigt upp för att förtydliga. Förpackningar som troligtvis innehåller kyckling alternativt kalkon 

förekommer i filmen, dels i kyldisken och dels när personen tar upp en förpackning därifrån, men 

det går inte att urskilja om det ligger något kött i dessa eller inte. Det är enbart berättarrösten som 

indikerar på att det ska göra det.

Stark betoning på nationalitet. Varken den äldre personen eller personen i kycklingdräkten har 

några repliker över huvud taget och miljön som filmen utspelar sig skulle kunna vara var som helst i 

världen (med undantaget att skylten ovanför kyldisken står på svenska). Däremot är filmens 

huvudbudskap att människor ska välja kött från svenska bönder och vidare från Svensk Fågel. Detta 

framgår dels genom personen i kycklingdräkten, som ”petar” den äldre personen till ”rätt” beslut, 

det vill säga att välja kött från Sverige. Berättarrösten förtydligar dessutom föregående handling 

genom att säga ”vill du vara säker på att välja kyckling och kalkon från svenska bönder, kolla efter 

gula pippin”. Dock ska det poängteras att rösten inte säger att själva kycklingen och kalkonen är av 

svensk nationalitet, utan att de ”kommer från” bönderna som är det. 

Konsumentens perspektiv. Filmen utgår från scenariot att personen framför kyldisken försöker välja 

”rätt” kött för hen att köpa; detta förstår vi för det första genom att själva personen ifråga står 

framför kyldisken utan att ha valt ut en produkt, för det andra genom att personen i kycklingdräkten 

”petar” den andra personen som en gest för att hen ska välja ”rätt” och för det tredje genom 

berättarrösten som talar direkt till oss: ”vill du vara säker på att välja kyckling och kalkon från 

svenska bönder...”. På så sätt hamnar mottagaren av filmen i samma roll som den äldre personen i 

filmen, det vill säga rollen som konsument med den vardagliga handlingen att fatta rätt beslut bland 

alla varor i mataffären. Filmen utgår vidare från att mottagaren faktiskt vill köpa kyckling och 

kalkon från svenska bönder, i och med uttalandet ”vill du vara säker på att...”. Underförstått menar 

Svensk Fågel att konsumenten vill köpa svenskt kött, men att det kanske kan vara svårt att veta 
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djurets ursprungsland. Därför menar Svensk Fågel att om konsumenten köper kött från deras märke, 

är det garanterat att djuret kommer från Sverige. 

4.1.2 Bidragande egenskaper till filmens ramverk

Definierat problem

Den kausala agenten i filmen kan uttydas att vara personen som är utklädd i en gul kycklingdräkt. 

Handlingen som agenten utför är att ”peta” den äldre personen med en pinne. Fördelar med denna 

handling kan vara att mottagaren på ett komiskt men tydligt sätt förstår att Svensk Fågel garanterar 

konsumenterna att köttet kommer från Sverige, som är filmens huvudbudskap. Eventuella kostnader 

med handlingen kan tolkas resultera i att kycklingdräkten och ”petandet” uppfattas som anstötligt, 

då ett djur framställs som komiskt.

Diagnosticerade orsaker 

Varför ska personen i kycklingdräkten ”peta” den äldre personen framför kyldisken? Krafter som 

orsakar problemet är tydliga i filmen, då reklamen ifråga som tidigare nämnt har som 

huvudbudskap att mottagaren bör välja svenskt kött framför kött från andra länder, vidare att 

mottagaren bör välja kött från Svensk Fågel. Handlingen som personen i kycklingdräkten utför blir 

således en symbolisk handling för Svensk Fågel och företagets huvudbudskap.

Moraliska bedömningar

Filmens huvudbudskap, det vill säga att mottagaren uppmuntras till att köpa svenskt kött från 

Svensk Fågel framför kött av andra nationaliteter, står även under denna rubrik i centrum. Det kan 

tolkas som att ramverket antar den moraliska ståndpunkten att kött från Sverige är bättre än kött 

från andra länder och att mottagaren således bör köpa det förstnämnda. Inga orsaker uppges dock 

till varför svenska kycklingar och kalkoner skulle vara bättre än andra, men budskapet är tydligt och 

Svensk Fågel ställer sig starkt bakom med deras kommentar i slutet av filmen: ”vill du vara säker på 

att välja kyckling och kalkon från svenska bönder, kolla efter gula pippin”.
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Föreslagna botemedel och förutsägande av dess effekter

Lösningen på problemet, det vill säga hur konsumenten ska veta om köttet är från Sverige, skulle 

givetvis då kunna tolkas som att om konsumenten väljer kött från Svensk Fågel, är det garanterat att 

köttet kommer från Sverige. Effekten av detta, enligt Svensk Fågel, kan i sådana vara att 

konsumenten i fortsättningen enbart väljer kött från deras företag och samtidigt väljer bort utbudets 

andra alternativ.

4.2 Scan (HK Scan Sweden/HK Scan) - ”Scan rapsgris bacon” (2012)

I början av filmen får vi se en lång kö av människor med en bonde längst fram ihållandes ett staket, 

filmade framifrån, på något som kan tolkas vara en bondgård. Det finns ett rött, stort hus i 

bakgrunden med vita knutar och en traktor parkerad intill. ”Berättelsen” utspelar sig i naturen; 

filmad med varma toner som får det att se ut som en sommardag med vackert väder. Ingen musik 

spelas i bakgrunden, men röster kan höras från kön (kommentaren ”det är helt otroligt”) medan 

bonden säger till sällskapet längst fram ”ja, det är lite mycket just nu”. Därefter lyfter bonden 

grinden, som vi inte fått se vad som döljer sig bakom än, och släpper ut två personer som utbrister 

”det var helt fantastiskt, vi måste hit igen, jag tror att det har blivit populärt också”. 

En av personerna i sällskapet längst fram säger ”spännande” och bonden släpper därefter in dessa. 

Det är då vi får se vad som uppenbarar sig bakom staketet; ett stort gult fält som det insläppta 

sällskapet försvinner in i. En berättarröst säger strax ”vår största nyhet kommer från rapsen – vi har 

gett våra grisar kallpressad rapsolja, det ger ett saftigare och smakrikare kött”. Samtidigt byter 

filmen scen till en person som steker bacon på en spis, men befinnandes utomhus av att döma från 

ljussättningen och att spisen är omgiven av växter. Under tiden dyker förpackningar från Scan upp 

föreställande ett paket med bacon längst fram, följt av paketerad falukorv och köttbullar. Längst upp 

i det högra hörnet finns en svart text som lyder ”svensk rapsgris” med en gul logotyp intill. 

Berättarrösten avslutar då filmen med att säga ”svensk rapsgris från Scan”.
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4.2.1 Urskilda aspekter inom filmens ramverk 

Natur. I filmen fungerar naturen som ett genomgående tema. Vi får se en bondgård, en hage, öppna 

fält och solsken. Bacon steks dessutom på en spis i slutet av filmen, med spisen placerad utomhus 

av att döma från ljussättningen och att spisen omges av växter.

Avsaknad av produktens ursprungsdjur. Reklamen marknadsför kött från gris; bacon framhävs 

särskilt men även köttbullar och falukorv presenteras som färdiga, förpackade produkter i slutet av 

filmen. Som nämnt i förra aspekten utspelar sig filmen på en bondgård och naturen är högst 

närvarande, men ingen gris syns till. Istället är det grisens mat som står i centrum, i detta fall 

rapsolja. 

Indikationer till produktens ursprungsdjur. Indikationer att den marknadsförda produkten kommer 

från gris förekommer. Exempelvis berättar rösten i filmen för oss att Scan har matat sina grisar med 

raps, vilket är filmens huvudbudskap: ”vi har gett våra grisar kallpressad rapsolja för ett saftigare 

och smakrikare kött”. Grisen är med andra ord närvarande i språket, men inte som ett djur utan som 

mat, eftersom rösten kallar den för ”saftig och smakrik”. Berättarrösten kallar dessutom grisen för 

”rapsgris” i det sista uttalandet (även i text) vilket betyder att Scan uppkallat grisen efter vilken föda 

de ger den.

Koppling till urban kultur. Bonden, likt en dörrvakt till en nattklubb, står och släpper in människor 

vilka tycks bli exalterade över vad som ska hända innanför staketet. De får bara gå in sällskapsvis. 

Människornas språk spelar dessutom en roll, då sällskap som gått ut från hagen säger kommentarer 

som ”det var helt fantastiskt, vi måste gå hit igen, jag tror att det har blivit populärt också”, precis 

som att de just lämnat en restaurang eller något liknande.

Stark betoning på nationalitet. Förutom att alla talar svenska i filmen, är det röda huset i 

bakgrunden, de varma tonerna och miljön ifråga något som skulle kunna tolkas som en idyll ur den 

svenska landsbygden. Givetvis finns det liknande miljöer från andra länder, men detta i samband 

med att berättarrösten i slutet säger ”svensk rapsgris från Scan” med en förtydligande text i 

bakgrunden ”svensk rapsgris”, gör att det är tydligt att ramverket vill framhäva produktens 

ursprungsland – som är Sverige. 
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4.2.2 Bidragande egenskaper till filmens ramverk

Definierat problem

Den kausala agenten i filmen kan tolkas vara bonden. Handlingen som utförs av bonden är att 

släppa in och ut människor i en hage bestående av raps. Fördelar med denna handling skulle kunna 

vara att mottagaren av filmen uppfattar det som komiskt att raps skulle vara så spännande att titta 

på, som människorna gör i filmen. Kostnader skulle kunna vara att mottagaren uppfattar det som 

trivialt, att rapsen är så pass mycket i centrum när det är köttet som egentligen marknadsförs.

Diagnosticerade orsaker

Varför ska bonden släppa in och ut människor till en hage med raps? Krafter som skapar problemet 

kan vara att Scan vill framhäva grisens mat som avgörande för smaken; då särskilt när 

berättarrösten förklarar att de givit grisarna kallpressad rapsolja som ska göra köttet ”saftigare och 

smakrikare”. Detta i kombination med in- och utsläppet på fältet sätter grisens föda i centrum, för 

att marknadsföra köttet som extra aptitligt för konsumenterna. Här vill alltså Scan marknadsföra 

själva smaken av djuret ifråga, utan att uppvisa själva djuret. Närskådningen av rapsen och dess 

centrala roll i filmen kan dessutom tolkas som att framhäva Scan som noggranna; som att rapsen är 

utvald från hagar liknande den i filmen och att grisen således får mat av bästa kvalitet.

Moraliska bedömningar

En viss moralisk bedömning Scan kan tänkas att göra är att betona köttets svenska nationalitet, när 

företaget understryker att det är en svensk gris som köttet kommer ifrån. På så sätt kan det tolkas 

som att Scan vill att människor ska välja svenskt kött framför kött från andra länder. En annan 

moralisk ståndpunkt Scan kan tolkas att anta är att uppmuntra konsumenten till att tänka på vilken 

typ av föda som ges till grisen, då rapsen är i centrum i filmen. I detta fall skulle det kunna vara för 

att Scan gör anspråk på att raps som föda resulterar att grisen smakar godare, men i ett större 

sammanhang kan det tänkas att Scan vill lyfta ögonen hos konsumenten om vad djuret ifråga ges för 

mat. Det är dock tveksamt om det senare handlar om en moralisk ståndpunkt, då människans 

smakupplevelse står i fokus och inte djurets välbefinnande ifråga om vad det matas med alternativt 
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människans välbefinnande ifråga om vad människan får i sig för mat.

Föreslagna botemedel och förutsägande av dess effekter

Att människan ska välja kött från en gris som matats med rapsolja, som blir Scans lösning på 

problemet, kan effekten från Scans ramverk vara att människan i framtiden väljer Scans kött 

framför kött från andra företag, eftersom Scan kan ha övertygat konsumenten om att deras kött 

erhåller bättre smak. 

4.3 Kalles Kaviar (Abba/Orkla Foods) - ”Kalles i New York” (2015)

Filmen börjar med en skyline som vi får reda på är New York, när en gul text som lyder ”Kalles i 

New York” omedelbart dyker upp. Musik spelas i bakgrunden under hela filmen. Därefter syns en 

man gå över en högtrafikerad gata, bärandes på ett stort paket med Kalles Kaviars logotyp på. 

Mannen ställer sig sedan på en myllrig plats, som kan tolkas vara en central del av staden, på vilken 

han börjar montera upp ett stånd från Kalles Kaviar. I ståndet serverar mannen snittar utbredda med 

produkten och människor kommer dit för att smaka. Mannen börjar prata engelska (säger 

kommentarer som ”hey New Yorker, please try Kalles, it's delicious right?”) med den första 

personen, som strax visar sig tala svenska vilket resten av ”provsmakarna” i filmen också visar sig 

göra. Kommentarer från människorna i filmen är sedan ”jag älskar Kalles, jag älskar Kalles”, ”får 

man bara ta två” och ”åh, herregud, Kalles, Kalles i New York, hello mamma och pappa” medan 

den serverande mannen försöker hänga med i konversationerna. I slutet av filmen tonas musiken 

ned och Kalles Kaviar dyker upp i sin förpackning, en tub, med den gula texten ”en väldigt svensk 

smak” nedanför sig. 

4.3.1 Urskilda aspekter inom filmens ramverk

Storstad. Filmen utspelar sig i New York, USA. Detta kanske för att locka en yngre publik; Kalles 

Kaviar är ett gammalt varumärke som kan tänkas behövas uppdateras med jämna mellanrum.
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Mestadels unga människor. Återigen kanske för att Kalles Kaviar vill locka en yngre publik. Ett 

äldre par förekommer också, men merparten av skådespelarna i filmen kan tolkas att vara yngre än 

30 år.

Positiv tonalitet. Människorna som får provsmaka kaviaren uppvisar ett till synes glatt humör och 

uttryckligen älskar Kalles Kaviar, med kommentarer som ”jag älskar Kalles, jag älskar Kalles”, ”får 

man bara ta två” och ”åh, herregud, Kalles, Kalles i New York”. Även musiken är av positiv 

karaktär.

Avsaknad av produktens ursprungsdjur. Kaviar består av rom som kommer från fisk, men ingen fisk 

är närvarande i reklamen. Inte heller några indikationer kommer fram som skulle kunna peka på att 

kaviar kommer från fisk. Produkten ses enbart i glimtar på snittarna som människorna äter upp, 

bredd i snirkliga former. I slutet av reklamen dyker den upp i sin förpackning, det vill säga tuben 

med Kalles Kaviars signaturfärger gult och blått samt den gulhåriga pojken på.

Stark betoning på nationalitet. Detta tema förekommer på ett flertal, olika sätt i filmen. För det 

första själva faktumet att Kalles Kaviar, som är en svensk produkt, reser till New York för att låta 

dess invånare provsmaka den. På det sättet kan produkten tolkas som att fungera som en typ av 

”ambassadör” för Sverige i sammanhanget; att Kalles Kaviar marknadsför Sveriges varumärke 

utomlands. För det andra framhävs den svenska nationaliteten i filmens ”twist”, det vill säga när 

människorna som kommer fram till ståndet visar sig tala svenska, inte engelska. Det ska tilläggas att 

reklamfilmen ifråga är en del av en kampanj med en rad andra, liknande filmer som på samma sätt 

låter människor i andra delar av världen provsmaka Kalles Kaviar. I dessa filmer talar dock 

människorna det besökta landets språk, vilket gör att de svensktalande människorna i New York får 

en överraskande effekt. För det tredje dyker den gula texten ”en väldigt svensk smak” upp i sällskap 

med Kalles Kaviar-tuben, under de sista sekunderna i filmen. Att Kalles Kaviar skulle smaka 

”svenskt”, kan tolkas att kopplas till att varumärket, som får räknas som ett starkt sådant, har funnits 

i Sverige sedan 1950-talet och nog är väl känt bland Sveriges befolkning.
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4.3.2 Bidragande egenskaper till filmens ramverk

Definierat problem

Den kausala agenten i filmen kan tolkas vara mannen som är ”utsänd” av Kalles Kaviar. Handlingen 

som utförs är att mannen serverar kaviar. Inga direkta fördelar eller kostnader med denna handling 

kan uttydas. 

Diagnosticerade orsaker

Varför ska mannen servera Kalles Kaviar i New York? Krafter som skapar problemet kan vara att 

Kalles Kaviar (eller Orkla Foods som är moderbolaget) vill framhäva varumärket i en mer 

uppdaterad och ung kontext eftersom varumärket är flera decennier gammalt, som beskrivet under 

filmens teman. New York har blivit en allt mer populär destination och många influenser i svensk 

matkultur kommer från USA. Att det ska serveras svensk kaviar i USA kan dessutom vara för att 

framhäva produktens nationalitet.

Moraliska bedömningar

En moralisk bedömning som Kalles Kaviar uttrycker kan uttydas i filmens sista sekunder, där det 

dyker upp en gul mening som lyder ”en väldigt svensk smak”. Detta kopplat till att människor i 

reklamen uppfattas att älska Kalles Kaviar, kan slutsatsen dras att de älskar en så kallad ”svensk 

smak”. På så sätt kan reklamen uttrycka att människor helst ska välja svensk mat, framför mat med 

andra ursprungsländer. Om mottagaren av reklamen dessutom är medveten om och har sett de andra 

reklamfilmerna från samma kampanj, där människor i andra länder smakar Kalles Kaviar och 

uppfattas som att de tycker det smakar äckligt, kan det tolkas som att svenskarna i New York älskar 

Kalles Kaviar eftersom det är en svensk smak. Reklamens ramverk kan alltså tolkas som att vilja 

uppmuntra till en gemenskap bland människor tillhörande en särskild nation, i detta fall Sverige, 

eftersom ”Sverige har något som inte andra länder har” och att genom detta kan den svenska 

befolkningen känna samhörighet till varandra.
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Föreslagna botemedel och förutsägande av dess effekter

Eftersom Kalles Kaviar enligt föregående tolkning har uttryckt att svenskar gillar svensk smak och 

att människor från andra länder inte gör det, ska vi då välja svenska livsmedel. Effekten av det 

menar Kalles Kaviar blir känslan av gemenskap.

5. Redovisning av intervjumaterial

Samtliga intervjuer, det vill säga tre stycken individuella sådana, som gjordes ägde rum på 

offentliga platser i Stockholm under december månad 2015. De intervjuade var alla mellan 20 till 

30 år och valdes ut slumpmässigt via bekanta till mig själv. Det enda kriteriet för att kunna bli 

intervjuad var att den intervjuade skulle uppfatta sig själv äta kött regelbundet; med regelbundet 

menades ungefär intag av kött mer än några gånger om året. Det viktiga var således inte att de 

intervjuade skulle äta kött ofta, utan snarare att de var innehavande en inställning som tillät de 

själva att göra det då och då. Vardera intervju tog cirka 20 minuter och spelades in med hjälp av 

diktafonen på min telefon. Samtliga deltagare ställde upp som anonyma; namnen som återges i 

arbetet är därför fingerade och de intervjuade benämns som ”Kim”, ”Robin” och ”Alex”.

Intervjuerna bestod av 21 frågor som följde något av en så kallad trattmodell, med generella frågor i 

början och desto mer personliga mot slutet. De var dessutom uppdelade i fyra block vilka har sitt 

ursprung dels i arbetets teoretiska ramverk och dels i arbetets analyserade filmmaterial. De två 

första blocken går under rubrikerna ”attityder gentemot andra djur” och ”vad är en köttätande 

norm?”, vars frågor alltså är sprungna ur teoriavsnitten med samma namn. Många av frågorna är 

således inspirerade av Melanie Joys resonemang kring tankegångar som ligger bakom människors 

attityder gentemot andra djur samt hennes definierande av den köttätande normen. De sista två 

blocken går under rubrikerna ”aspekt från film: avsaknad av produktens ursprungsdjur” och ”aspekt 

från film: stark betoning på nationalitet”. Dessa rubriker utgörs som uppenbarat av resultaten från 

analysen av reklamfilmerna; de två aspekterna var filmernas främsta gemensamma nämnare och 

vidare reklamfilmernas mest framstående bidragande faktorer till dess uppbyggande av ramverk. 

Under dessa rubriker ställs frågor som berör de intervjuades uppfattningar om reklam från 

köttindustrin samt deras tankar bakom köttprodukters ursprungsland. 
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Samtliga frågor var utformade på så sätt att de skulle inneha potentialen att täcka så gott som 

möjligt de intervjuades inställning till att äta djur, deras attityder gentemot djur generellt samt deras 

personliga erfarenheter av reklam från köttindustrin; närmare bestämt ramverk verkande inom 

sådana typer av reklam. Jag ville dessutom att frågorna skulle vara tillräckligt många i antalet för att 

svaren skulle ge ett brett spektrum av personliga värderingar och erfarenheter; till fördel för arbetets 

diskussionsdel. Det ska understrykas, som nämnt i arbetets inledning, att bara ett fåtal av de 

intervjuades svar behandlas i diskussionsdelen, eftersom detta material endast har ämnats till att 

fungera som ett komplement till den dominerande analysen och dess efterföljande diskussion (det 

vill säga de tre reklamfilmerna) samt för att komma närmare en förståelse för resonemangen i de 

teoretiska avsnitten. Intervjusvaren bidrar således till diskussionens helhet och till en förståelse för 

ramverkens potentiella makt och influerande på individnivå. 

6. Diskussion 

Under följande avsnitt kommer de tre filmerna att diskuteras utifrån föregående analys, med 

anknytning framför allt till den tidigare behandlade litteraturen men även med inslag av svar från de 

redovisade intervjuerna. Filmernas ramverk kommer att diskuteras med koncentration på de 

aspekter och egenskaper som jag anser är särskilt bidragande till dess helhet samt som jag anser 

utgör ramverkens främsta stöttepelare. Dessa stöttepelare menar jag kan bidra till ramverkens 

maktpotential över individers konsumtionsbeteenden gällande köttprodukter. Det är på sin plats att 

understryka att ramverken således inte kommer att diskuteras i större sammanhang, utan att med en 

djupdykning i dess olika detaljer, som bidrar ramverkens helhet, vill jag komma närmare en 

förståelse för hur ramverk kan placera produkter i olika sammanhang; sammanhang som har 

potentialen att styra konsumentens uppfattning om budskapens avsändare och vidare deras 

inställning till andra djur än människan. 

6.1 Det frånvarande djuret i marknadsföring av kött 

I samtliga tre reklamfilmer var en av de tydligaste urskilda gemensamma aspekterna, och således 
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filmernas främsta sammanhang som dess produkter förekommer i, att avsändarna har valt att inte 

låta djuret som det marknadsförda köttet kommer ifrån, vara närvarande i sin levande form. I Liz 

Grauerholz (2007, s. 339) studie om hur djur framställs i reklam från köttindustrin, berättar 

resultaten för oss att majoriteten av hennes analyserade bilder inte innehåller levande djur. Hon 

menar att avsändaren istället ”förklär” köttet, genom att presentera så få likheter med 

ursprungsdjuret som möjligt i sammanhanget. Språkbruket spelar enligt Grauerholz en central roll i 

den så kallade förklädnaden – djuret som köttet kommer ifrån får heta exempelvis ”biff” eller 

”bacon” efter dess död. Att uppvisa tillagning av köttet ingår även det i denna process. 

Grauerholz (2007, s. 339) resonemang kring språkbruk ger förvisso exempel på hur 

reklamfilmernas avsändare kan försätta produkten i ett ramverk som genom särskilda benämningar 

på djuret separerar människan från det, men jag vill poängtera att med Entmans (1993, s. 51) och 

Corbetts (2006, s. 236f) definitioner av ramverk, som innebär tolkande av särskilda aspekter och 

egenskaper, kan själva framing-konceptet erbjuda en desto mer konstruktiv förståelse för hur 

filmernas ramverk byggs upp. Exempelvis ger den urskilda aspekten att avsändarna valt att utesluta 

djuret från sammanhanget, en direkt förståelse för hur avsändaren konstruerat ett ramverk som får 

mottagaren att snarare tänka på mat än levande djur.

I Scans film (2012) nämns djuret förvisso vid dess ”rätta” namn, det vill säga ”gris”, till skillnad 

från Kalles Kaviar (2015) som aldrig nämner att kaviaren kommer från fisk. Istället för att visa upp 

en levande gris väljer Scan att visa upp en närbild av hur köttet tillagas i en stekpanna följt av en 

uppvisning av färdiga produkter, såsom ”bacon”, ”falukorv” och ”köttbullar”. Att förklä kött på 

sådana vis menar Grauerholz (2007, s. 348) är att tillåta människan uppleva mat från djur utan att 

behöva möta det faktiska djuret ifråga. De intervjuade känner igen köttindustrins vilja att ta bort 

djuret från sammanhang där kött marknadsförs när jag frågade hur de skulle beskriva djuren som 

framställs i medier generellt: ”... det är ju inte reklam för korv, så springer det omkring en gris” 

svarade Kim och slog fast att ”... dom skiljer ju på kött och djur”. Således kopplade Kim direkt 

frågan om framställningen av djur i medier till köttindustrins reklamer, men med insikten att djuren 

ifråga faktiskt inte närvarar i dessa. Varför vill inte köttindustrin att det här mötet ska ske? Och hur 

avspeglar en sådan aspekt sig i människorna som köttet marknadsförs till? Robin menade att ”... jag 

tror det blir jobbigt för dom som ska handla och se 'såhär ser grisen verkligen ut' (…) när dom står 

bredvid varandra så blir det jobbigare tror jag och det kanske inte säljer lika bra”. 
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Inte heller Kalles Kaviar (2015) eller Svensk Fågel (2014) väljer att visa upp djuret som det 

marknadsförda köttet kommer ifrån. Vi får istället se kaviaren i någon sekund utbredd på snittar och 

kycklingen från Svensk Fågel gissningsvis liggandes i förpackningar som kan skymtas i en kyldisk, 

vilket kan härledas till hur Grauerholz (2007, s. 338) understryker att marknadsförare måste med 

noggrannhet skilja ytterst tydligt om djuret är tänkt att ätas upp eller älskas som en familjemedlem. 

Melanie Joy (2010, s. 35) studerar individens upplevelse av att äta kött och menar att 

försvarsmekanismen som sätter igång när människan äter kött, innehar ett osynliggörande som 

främsta faktor. Osynliggörandet gör att människan kan äta kött utan att samtidigt föreställa sig 

djuret hon äter och håller henne på avstånd från hur djurets liv har sett ut innan. Ingen av de 

intervjuade svarade att de föreställde sig djuret innan de åt köttet från det, men att det kändes viktigt 

för dem att veta dess bakgrund, det vill säga vilken gård den har vuxit upp på; att den har mått bra 

innan och så vidare.

Det kan tolkas som att reklamfilmernas ramverk gärna vill möta just dessa inställningar till att äta 

djur; för det första genom valet att inte visa upp djuret som köttet kommer ifrån, eftersom det är 

inget som konsumenten uppenbarligen vill göra och för det andra att, trots avsaknaden, uppvisa 

någon typ av information om vart köttet kommer ifrån. Det verkar handla om en balansgång mellan 

att dölja själva djuret, men att framhäva andra aspekter runt omkring det. Kalles Kaviar (2015) och 

Svensk Fågel (2014) lyfter exempelvis fram faktumet att köttet är svenskt, medan Scan (2014) vill 

upplysa mottagaren om vad grisen har fått för mat. Frågan huruvida hönan eller ägget kom först 

uppstår dock direkt. De intervjuade föreställer sig aldrig djuret innan de äter det medan 

köttindustrin inte visar upp det i sina reklamfilmer. Vill köttindustrin möta konsumenternas 

inställning och sätter sina produkter på medvetna sätt i dessa ramverk eller tillåts konsumenterna 

helt enkelt att inte få se djuret? 

När de intervjuade fick frågan om de tyckte att djuret borde visas upp för dem i sådana 

sammanhang ansåg de att det borde det ”för att få folk att äta mindre kött” och för att ”det är lättare 

att göra kopplingen då, till det du faktiskt har på tallriken”. Grauerholz (2007, s. 339) menar att 

företagen marknadsför produkter som härstammar från djur, men att det är enbart konsumtionen av 

djuren som framhävs i marknadsföringen vilket kan ledas till Corbetts (2006, s. 85, 109, 148) 

tidigare presenterade resonemang om hur konsumtion blockerar människans direkta upplevelse med 

naturen. På samma sätt som att Svensk Fågel (2014) gör antagandet att konsumenten endast bryr sig 
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om att ”välja rätt kött”, vidare att det ”rätta” köttet är svenskt, sätter Scan (2012) samtidigt smaken 

av grisen i fokus genom att beskriva grisen som ”smakrik och saftig”, istället för faktumet att 

mottagaren uppmuntras till att äta gris. Konsumentens problem med att välja ”rätt” produkter kan 

därför betraktas som något som bidrar till exempelvis Scan och Svensk Fågels ramverk; ramverk 

som driver påståendet att det rätta beslutet är att välja svenska produkter, vilket är lika med deras 

produkter. Att kamouflera djur på det här viset, menar Grauerholz (2007, s. 347f), är det ultimata 

sättet för avsändaren att separera människan från djuren hon äter. Genom att företagen istället 

framhäver olika aspekter som utgår från konsumtionen av djur istället för att framhäva själva djuret, 

behöver konsumenten av köttet inte känna något ansvar för dödandet av djuret samtidigt som det 

finns ytterst få faktorer som påminner konsumenten om att maten som hen köper kommer från djur 

– ett djur som konsumentens upplevelse av blockeras på grund av konsumtionen. 

När djur transformeras till mat på ovanstående sätt, det vill säga när ”en gris” blir till ”ett kött” för 

att bli uppätet, poängterar Grauerholz (2007, s. 349) att människans dominans över andra djur är 

uppenbar vare sig avsändaren och konsumenten är medveten om maktpositionen eller ej. Att Scan 

(2012) som exemplifierat tidigare berättar att rapsen som de matar grisarna mer gör de ”smakrikare 

och saftigare” kan direkt liknas vid det antropocentriska synsättet som utgår ifrån att djur enbart 

finns till för att tillfredsställa mänskliga behov. Genom att beskriva grisen utifrån hur den smakar 

för människan och inte på sätt som beskriver den som en enskild art, resulterar i att Scans ramverk 

uttrycker människan som överlägsen det djuret som köttet kommer ifrån. 

6.2 Konsten att förklä ett djur till mat 

Även om det levande djuret som det marknadsförda köttet kommer ifrån inte är närvarande i 

filmerna, framhäver förutom Kalles Kaviar (2015), både Scan (2012) och Svensk Fågel (2014) 

indikationer till djuret ifråga. Indikationerna kan diskuteras fungera som en del av den tidigare 

nämnda processen att ”förklä” djuret som köttet kommer ifrån, snarare än att härleda mottagarens 

tankar till det levande djuret. Scans ramverk indikerar exempelvis till att produkten kommer ifrån 

gris via filmens berättarröst som förklarar att de matat sina grisar med kallpressad rapsolja, som på 

så sätt gör att mottagaren snarare tänker på smaken av köttet än hur en gris ser ut. Svensk Fågel 

indikerar framför allt till att köttet kommer ifrån kyckling och/eller kalkon genom den utklädda 
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personen som förekommer i filmen. Svensk Fågels huvudbudskap som går ut på att mottagaren 

uppmuntras till att köpa svenskt kött, vidare från Svensk Fågel, framkommer genom att 

kycklingfiguren i filmen på ett komiskt vis ”petar” på den äldre personen med syftet att hen bör 

välja kött från deras företag. På så sätt skulle det kunna tänkas att kycklingfiguren kamouflerar 

köttet mindre än vad till exempel berättarrösten i Scans film gör, eftersom dräkten föreställer en 

kyckling och att mottagarens tankegångar skulle kunna gå direkt till en livs levande sådan. Men 

kycklingfiguren skiljer sig på många sätt från en levande kyckling, eftersom den levande 

kycklingen blir antropomorfierad i Svensk Fågels reklam. 

Antropomorfism går ut på, som förklarat under arbetets teoretiska ramverk, att tillskriva mänskliga 

egenskaper till icke-mänskliga djur. Av de olika kategorierna som antropomorfism utgörs av, kan 

kycklingfiguren i filmen diskuteras att hamna under ”allegorisk antropomorfism” vilken definieras 

som ett sätt att använda djur för att göra något mer lockande eller för att dölja sanna identiteter 

(Lockwood, refererad i Corbett 2006, s. 198f). Definitionen kan på ett direkt sätt appliceras på 

Svensk Fågels (2014) reklamfilm, när kycklingen för det första används som ett uppenbart komiskt 

inslag för att locka mottagaren till att köpa produkter från Svensk Fågel. För det andra döljer 

kycklingfiguren den verkliga kycklingens ”sanna identitet”, det vill säga hur en kyckling ser ut och 

beter sig i verkligheten. Detta eftersom den stora dräkten och utförandet som präglas av mänsklig 

karaktär, gör det underförstått för mottagaren att kycklingdräkten inte är tänkt att avspegla 

verklighetens kyckling, utan snarare att det är en människa utklädd till kyckling.

Kycklingfigurens beteende är således inte grundat på biologiska faktan eller någon verklighet och 

framställer därför inte kycklingen som ett levande djur, utan något som kan skrattas åt eller ätas upp 

av människan. Antropomorfism av ovannämnda slag för alltså inte mottagaren närmare djuret som 

köttet kommer ifrån, utan snarare, enligt Grauerholz (2007, s. 348) resonemang, separerar 

människan emotionellt från djuret eftersom antropomorfism som attityd upprätthåller myten om att 

djur inte är ”riktiga personer”; snarare fungerande som metaforer för det. Kycklingfiguren i Svensk 

Fågels (2014) film kan med andra ord diskuteras att separera mottagaren ytterligare från kycklingen 

och/eller kalkonen vilka köttet kommer ifrån, eventuellt ännu mer än om kycklingfiguren hade varit 

frånvarande i filmen. 
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6.3 Den svenska nationaliteten som kamouflage

En tydlig och central aspekt som var genomgående i samtliga reklamfilmers ramverk var deras 

starka betoning på att köttet som marknadsfördes var av svensk nationalitet. Kalles Kaviar (2015) 

framhävde detta genom sin servering av kaviar i USA med svensktalande skådespelare, Svensk 

Fågel (2014) med sin berättarröst vilken säkerställde att om mottagaren väljer kött från deras 

företag är det garanterat svenskt och Scan (2012) som även de (förutom filmens miljö samt att 

skådespelarna talade svenska) med hjälp av en berättarröst förklarade för mottagaren att produkten 

är ”svensk rapsgris”. Budskapet från de tre filmernas ramverk var således tydligt: köttet är svenskt, 

men inga förklaringar till varför det svenska köttet skulle vara att föredra framför något annat 

uppges. 

Hur kommer det sig då att Sverige framhävs som en sådan central aspekt från tre företag som 

marknadsför kött från tre olika djur? När jag frågade de intervjuade om vilket land de föredrar att 

köttet som de äter ska komma ifrån, blev svaret från samtliga tre just ”Sverige”. Skäl som gavs 

utgjordes framför allt av miljömässiga sådana; att köttet inte har fraktats så långt och på så sätt 

resulterat i mindre klimatpåverkan. På så sätt speglas de intervjuades anledningar i reklamfilmernas 

ramverk, vilka framhäver den svenska nationaliteten som ett av köttets eller djurets främsta 

egenskaper, trots att ingen av filmerna förklarar varför. Det är på sin plats att ifrågasätta huruvida, 

precis som föregående diskussion, köttindustrin med sin marknadsföring vill möta en sådan typ av 

inställning till miljön eller om marknadsföringen snarare uppmuntrar och upprätthåller sådana 

preferenser hos konsumenter. 

Även uppfattningen om att Sverige skulle behandla djur inom köttindustrin bättre än andra länder 

uppgavs som anledning till valet av svenskt kött, trots att frågan som ställdes efteråt poängterade att 

exempelvis slakten av kycklingar utförs på samma sätt i de flesta av världens hörn. Den 

gemensamma anledningen var således viljan att deras köttkonsumtion inte skulle påverka miljön 

negativt, dock paradoxalt med deras andra svar i vilka djurens bakgrund och att de behandlats väl 

innan slakt fungerade som en viktig vetskap när de skulle välja kött i livsmedelsaffärerna. Alla tre 

respondenter upplevde beskrivningen av slakten som obehaglig och att de förmodligen inte skulle 

vilja köpa kyckling efter att ha bevittnat en sådan på film, åtminstone inte efter en så pass kort tid. 
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Det motsägelsefulla i att inte vilja se hur djuret dödas om det ska ätas upp och diskussionen om 

moraliska ståndpunkter som följer, kan appliceras på Coeckelberghs och Gunkels (2014, s. 715ff) 

resonemang om att en övergång måste ske i diskussionen kring människans uppfattning om djur; att 

diskussionen måste skifta från människans spekulationer om djurets egenskaper till att diskutera 

människans upplevelse av mötet med djuret, för att komma närmare en förståelse för ovanstående 

exempel. Således blir diskussionen om varför människan tillskriver olika egenskaper till olika djur 

irrelevant (en av respondenterna uppgav exempelvis att djur som hen uppfattade som mindre smarta 

än människan var desto mer naturliga för människan att äta upp); diskussionen om hur människan 

upplever djuret ansikte mot ansikte innan den äter upp det, blir istället det som får rikta ljus 

gentemot tidigare nämnda motsägelsefulla attityder.

Coeckelbergh och Gunkel (2014, s. 715ff) menar att när vi utsätts för ett ansikte hos djuret krävs det 

per automatik en respons från människan och ett ansvar åläggs hos henne. Grauerholz (2007) studie 

utgår från samma perspektiv när hon undersöker människans möte med, eller snarare det uteblivna 

sådana, djur i reklam från köttindustrin. Resultatet blir en separation mellan människa – andra djur 

och det kan vidare tolkas att produktens ”svenskhet” som framhävs genom starka grepp, bidrar till 

att djuret kamoufleras till mat och vidare till att filmernas ramverk försätter avsändaren i en position 

med makten att påverka konsumentens beslut att välja kött från Sverige. I större utsträckning kan 

den starka betoningen på nationalitet utan förklaringar om varför, sedd som kamouflage, bidra till 

det styrande ramverket på så sätt att konsumenten ser djuret desto mer som en produkt med 

ursprungsland, snarare än en individ med hemland.

6.4 Att rama in en osynlig norm

Samtliga urskilda kausala agenter i Scan (2012), Svensk Fågel (2014) och Kalles Kaviars (2015) 

reklamfilmer uppmuntrar på direkta eller indirekta vis deltagarna i reklamen, och därför även 

reklamens mottagare, till att välja kött från Sverige. Under Scans regi släpper bonden in och ut 

människor till ett rapsfält, som mottagaren strax får reda på är deras svenska grisars föda. Därav 

uppmuntras mottagaren till att välja kött från den ”svenska rapsgrisen” framför kött från andra djur. 

Svensk Fågels kycklingfigur ”petar” den äldre personen till ett beslut framför kyldisken med 

kyckling och därmed mottagaren av filmen, till att välja kött från Svensk Fågel som med en 
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berättarröst förklarar att deras kött är garanterat svenskt. Kalles Kaviar utsända ”ambassadör” i 

USA uppmuntrar passerande människor till att smaka kaviar, som med svensktalande skådespelare 

tydliggör att produkten är svensk och älskad av svenska invånare, till skillnad från människor i 

andra länder som i de tidigare reklamfilmerna fått prova produkten. Avsändarnas uppmuntran till att 

välja svenskt kött, framför något annat, är som tidigare diskuterat inget som förklaras av företagen, 

utan att det kan tolkas som att dessa snarare vill möta konsumenternas preferenser angående djurets 

ursprungsland alternativt att uppmuntrandet av ovanstående typ tvärtemot snarare ”spär på” 

konsumenternas uppfattning om att svenskt kött skulle vara bättre än annat. Detta grundat på, enligt 

de intervjuades svar, faktorer som rör miljöpåverkan eller djurhållning. Även de tolkade moraliska 

bedömningarna som reklamfilmernas ramverk framhävde, genomsyras av att svenskt kött skulle 

vara bättre än kött från andra länder. 

Det rör sig således om underliggande budskap utan några direkta förklaringar om ”varför”; det är 

som om företagen anar konsumenternas inställningar till frågan och möter dem, utan att ge 

påståenden om varför det ena skulle vara bättre än det andra. Då detta arbete inte har behandlat 

faktan som förklarar djurhållning inom Sveriges köttindustrier eller köttkonsumtionens 

miljöpåverkan, är det snarare på sin plats att hitta svar i attityder gentemot själva köttätandet och 

huruvida reklamfilmerna framhäver ”den svenska faktorn” som en del av uppbyggandet av ett 

ramverk, eftersom den skulle kunna tolkas att vara en del av ett rättfärdigande gentemot att äta kött. 

När de intervjuade fick frågan vad de skulle berätta om någon ville få förklarat deras motivation 

bakom att äta kött, uppgav Alex att hen inte hade något svar alls, vidare att hen ofta ställde sig 

frågandes inför sitt egna beteende. Kim svarade att köttet ger hen energi och att det smakade gott; 

även Robin uppgav smaken som den främsta anledningen samt att köttet fungerar som en 

proteinkälla, men också för att hen är uppvuxen med en kost bestående av kött. 

Sammanfattningsvis stod alltså smaken i centrum, i sällskap med åsikter kring näringsvärden. Ingen 

rättfärdigade köttätandet genom hävdande av mindre miljöpåverkan eftersom köttet de äter helst är 

svenskt, eller att köttätandet är acceptabelt eftersom den svenska djurhållningen kanske är bättre än 

andra länders (som var deras svar på frågan om vilket land köttet de köper bör komma ifrån). Det 

kan givetvis röra sig om två separata frågeställningar, men det är likväl intressant att de intervjuade 

i ena läget tycker att köttet å ena sidan är bättre ur en moralisk synpunkt att äta om det är från 

Sverige, medan de å andra sidan uppger exempelvis smak och uppväxt som anledning till varför de 
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äter det. 

Som nämnt i det teoretiska ramverket menar Melanie Joy (2010, s. 33f) att människor i de 

industrialiserade delarna av världen inte äter kött för att överleva, utan just för att det är traditionellt 

– det vill säga att ”vi alltid har gjort det” och för att många tycker om smaken; att människor äter 

kött för att ”det bara är så”. Vidare poängterar Joy att människor ägnar många minuter till att välja 

produkter som till exempel tandkräm, men att få ägnar lika mycket tid till att reflektera över varför 

de väljer att äta vissa djurarter. Resonemanget kan appliceras på ovanstående diskussion; att det ges 

ingen närmare reflektion om varför de intervjuade just äter vissa djur, utan snarare anges uppväxt 

(liknandes resonemanget att ”det bara är så”) och att det smakar gott (liknandes resonemanget att 

köttätandet är tradition – något människan har ätit i många år är vi vana vid smakmässigt). Vidare 

uppges som nämnt preferensen att köttet bör vara svenskt när de intervjuade är i färd med att välja 

kött, snarare än att reflektera över att vilka djur de intervjuade väljer att äta. 

När jag bad de intervjuade att definiera en norm uppgavs ”... en oskriven regel som man bör följa”, 

”något som alla gör” och ”nånting som många människor följer för att samhället har skapat den”. 

Hur en norm upprätthålls menade de är genom att ”folk fortsätter att leva upp till (…) normen”, ”för 

att den inte ifrågasätts” och ”för att många människor gör det och till slut blir det en norm”. Att äta 

kött grundar sig således, likt svaren, inte i aktiva val om antaganden om djuren, utan snarare att de 

intervjuade förstår deras köttätande som något givet; utan ett reflekterande över varför de gör det. 

Detta menar Joy (2010, s. 35) är eftersom beteendet grundar sig i ett trossystem som är osynligt; det 

vill säga en norm som inte syns och som inte behöver försvaras eller bli ägnad någon reflektion åt 

om människan följer normen. 

De intervjuade väljer svenskt kött, eftersom det är ett antagande om att svenskt är bättre, men inte 

ett antagande om vilket det svenska djuret är ifråga eller i enlighet med en reflektion kring  varför 

köttet ska ätas över huvud taget. Således stämmer Joys (2010, s. 35) resonemang överens med de 

intervjuades svar eftersom svaren på ovanstående frågor aldrig innebär ett försvar till varför djuren 

ska ätas och inte leva. Även i de analyserade reklamfilmernas ramverk framgår det att dessa präglas 

av en osynlig norm, då i form av att de enbart understryker faktorer som köttets nationalitet, men 

desto mer tydligare hur de valt att göra djuret som köttet kommer ifrån frånvarande i sin levande 

form.
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7. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Med ovanstående diskussion har jag dykt djupare i de analyserade filmernas ramverk genom att 

koppla somliga till resonemang från tidigare forskning samt till de intervjuades svar, vilket har 

resulterat i en djupare förståelse för arbetets behandlade litteratur. Diskussionen ligger dessutom till 

grund för att slutsatser ska kunna dras om arbetets cirkelmodell, det vill säga de tidigare förklarade 

fyra parametrarna. För att kunna ge en helhetsbild av ovanstående diskussion vill jag med följande 

sammanfattning på ett direkt sätt svara på arbetets frågeställningar som tidigare presenterades att 

vara: ”i vilka sammanhang framställs djur i reklam från köttindustrin?”, ”på vilka sätt framställs 

relationen mellan människan och andra djur i dessa sammanhang?”, samt ”finns det kopplingar att 

urskönja mellan hur relationen ifråga framställs i sådan reklam till hur den enskilda individen 

upplever sin inställning till andra djur och att hen väljer att äta vissa av dem?”.

Djur i reklam från köttindustrin är enligt analysen djur som inte finns, filosofiskt talat. Den mest 

framstående aspekten i filmernas ramverk från Scan (2012), Svensk Fågel (2014) och Kalles Kaviar 

(2015) var nämligen att ingen av företagen lät ett levande djur medverka; det vill säga djuret som 

det marknadsförda köttet kommer ifrån. De intervjuade uppgav dessutom att ingen av dem hade sett 

ett levande djur i sådana sammanhang, vidare att de ansåg att djuren borde visas upp för att få 

människor att äta mindre kött eftersom det skulle vara påträngande för konsumenten att lättare 

kunna dra kopplingen mellan djuret och köttet de äter. Avsaknaden av djuret kan ses som en del av 

kamouflerandet av det, eller en del av processen att ”förklä” djuret till kött och enligt Grauerholz 

(2007, s. 347f) fungerande som det ultimata sättet för avsändaren att separera människan från djuret 

hon äter. Genom att företagen istället framhäver ett ramverk som utgår från konsumtionen av djuret 

(exempelvis i form av de ovan diskuterade indikationerna, men även den starka betoningen på 

köttets svenska nationalitet) istället för att framhäva själva djuret, behöver konsumenten av köttet 

inte känna något ansvar för dödandet av djuret samtidigt som det finns ytterst få faktorer som 

påminner konsumenten om att maten som hen köper kommer från djur.

När en reklam beskriver ett djur som ”smakrikt och saftigt” i Scans (2012) reklamfilm, när Svensk 

Fågel (2014) antropomorfierar kycklingen vars kött de marknadsför och att över huvud taget inte 

låta det levande djuret vara närvarande, resulterar detta i att avsändaren utgår från ett 

antropocentriskt perspektiv. Att ramverket beskriver ett djur utifrån smak påvisar hur människan 

44



enbart ser djuret som en resurs för henne att förbruka. Att förklä ett djur till något som inte har 

någon koppling till dess sanna natur separerar, lika mycket som avsaknaden av själva djuret, 

människan från andra djur och upprätthåller uppfattningen om människans dominans över andra 

arter. Grauerholz (2007, s. 349) beskriver den resulterade separationen som ett bevis för människans 

dominans över andra arter, precis som Coeckelbergh och Gunkel (2014, s. 715ff) påvisar 

människans användande av ordet ”djur” som betecknade för alla icke-mänskliga arter verkandes för 

att separera människan som om hon vore något annat än just djur. Relationen mellan människan och 

andra djur framhävs därför i dessa ramverk som en obalanserad sådan, med människa innehavande 

av maktpositionen och det andra djuret underordnat henne.

Den ojämställda relationen återspeglades dessutom i de intervjuades svar. Ingen av dem uppgav att 

de föreställde sig djuret innan de åt upp det och samtliga tyckte att det kändes obehagligt att se ett 

djur bli dödat för att bli mat, vilket kan härledas till att reklam från köttindustrin väljer att inte låta 

levande djur medverka i deras reklamer. Det antropocentriska perspektivet som reklamernas 

ramverk präglades av kan dessutom kopplas till respondenternas paradoxala inställning till att äta 

kött. De intervjuade tyckte att köttet å ena sidan är bättre ur en moralisk synpunkt att äta om det är 

från Sverige, medan de å andra sidan uppger exempelvis smak och tradition som anledning till 

varför de äter det. Köttets svenska nationalitet kan därför tänkas att fungera som ett rättfärdigande 

av att äta kött, eftersom moraliska ståndpunkter inte uppgavs när de intervjuade skulle motivera sitt 

köttätande. Den starka betoningen på att köttet är från Sverige genomsyrade nämligen samtliga tre 

reklamfilmer; en aspekt i ramverken som möter de intervjuades inställning till sitt köttätande. 

Likheter mellan filmernas ramverk och de intervjuades svar blir således det icke-föreställda djuret 

samt, av köttindustrins uppmuntrade, inställningen att om det ska ätas kött, ska köttet vara svenskt.

Med mitt arbete har jag velat undersöka huruvida relationen mellan reklam med dess uppbyggande 

av ramverk från köttindustrin och köttkonsumtion kan beskrivas som en cirkel bestående av fyra 

stadier – för det första att normen kring att äta kött utgår ifrån en antropocentrisk ideologi, det vill 

säga att allt som är icke-mänskligt finns till för att tillfredsställa människans behov utan någon typ 

av begränsning (Corbett 2006, s. 27). För det andra att det är genom detta perspektiv som reklam 

genom uppbyggande av särskilda ramverk uppmuntrar oss till att äta mat av animaliskt ursprung, 

och vidare att människan konsumerar djuren som marknadsförs som mat, ur samma perspektiv. 

Köttkonsumtionen blir slutligen till en norm, eftersom industrin uppmuntrar människan till ett 
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dagligt intag av kött och på så sätt skapar efterfrågan; en efterfrågan som tillgodoses och som 

därmed ger näring till den antropocentriska ideologin som köttkonsumtionen präglas av. Den 

tidigare uppmålade cirkeln beskriver resonemanget förenklat, men i en mening kan kedjan se ut 

som: antropocentrism – reklam (ramverk med potentiell makt) – köttkonsumtion – norm (skapar 

efterfrågan) – antropocentrism.

Med hjälp av den tidigare forskningen och analysen med efterföljande diskussion står det klart att 

antropocentrismen fungerar som en kärna i cirkelmodellens samtliga, fyra delar men dessutom, som 

modellen utgår ifrån, att reklamfilmernas ramverk utgår ifrån ett antropocentriskt perspektiv 

alternativt att det antropocentriska perspektivet föder en sådan typ av marknadsföring. Detta 

eftersom Scan (2012), Svensk Fågel (2014) och Kalles Kaviar (2015) bygger ramverk som för det 

första har valt att inte låta ett levande djur som köttet kommer ifrån närvara i deras marknadsföring. 

För det andra eftersom antropomorfismen som i sällskap med andra indikationer ingår i processen 

att ”förklä” eller ”kamouflera” djuret till något annat, samt beskrivningarna av djuret som utgår 

efter dess smak, inte utefter dess individualitet. Dessa faktorer resulterar sammanfattningsvis i ett 

antropocentriskt perspektiv då avsändarna separerar människan från djuret ifråga och skapar en 

ojämställd relation där människan ser sig överordnad alla andra arter, vidare att arterna ses som 

resurser för människan att förbruka. 

Arbetet innehåller visserligen för liten mängd material för att avgöra om ovannämnda 

marknadsföring driver på köttkonsumtionen generellt, men jag menar att vissa aspekter som bidrar 

till filmernas ramverk ändå kan härledas till hur de intervjuade dels upplever reklamen och dels 

vilka inställningar och attityder som ligger bakom deras konsumtion av kött. Exempelvis står 

filmernas avsaknad av djur i likhet med att de intervjuade inte har uppfattat att reklam från 

köttindustrin uppvisar levande djur, vilket kan tolkas som en bidragande orsak till varför de 

intervjuade aldrig föreställer sig djuret som köttet kommer ifrån innan de äter det. De intervjuades 

meningar om att det levande djurets deltagande i marknadsföringen skulle resultera i att människor 

lättare gör kopplingen mellan kött och djur, menar jag kan bevisa att det frånvarande djuret i 

reklamen blockerar människan från djuret ytterligare. Grauerholz (2007, s. 348) förklarar, som 

tidigare nämnt, att det frånvarande djuret resulterar i att konsumenten inte behöver ta något ansvar 

för att döda djur för mat och det finns ytterst lite som påminner om konsumenten om att maten 

kommer från djur.
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Reklamfilmernas sätt att dölja och kamouflera djuret menar jag bidrar till den oreflekterande 

konsumtionen som köttindustrin i sin tur gynnas av. De intervjuade uppgav smak och tradition som 

anledningar till deras köttkonsumtion, vidare att jag tolkade köttets svenska nationalitet som ett 

rättfärdigande av köttkonsumtionen, men ingen av de intervjuade uppgav att de reflekterade varför 

de åt vissa arter, inte heller att de föreställde sig djuret innan de åt upp det. Beteenden som präglas 

av icke-existerande reflektioner som ovan, grundar sig i ett enligt Joy (2010, s. 35), trossystem som 

är osynligt. Med andra ord vill jag hävda att den oreflekterande konsumtionen bildar en norm som 

inte syns och som inte behöver försvaras eller bli ägnad någon reflektion åt om människan följer 

normen; majoriteten följer den osynliga normen utan några övertygelser eller anledningar till varför 

de gör det. Köttkonsumtionen både präglar och blir präglad av denna norm, eftersom den centreras 

kring motsägelsefulla och oreflekterande attityder. Den köttätande normen, som utgörs av att 

betrakta djur som mat och inte som levande individer, anser jag därmed som gödande av men också 

sprunget ur, ett antropocentriskt perspektiv. 

Antropocentrismen utgör alltså kärnan i den förklarade processen, från vilket perspektiv 

reklamfilmerna med dess ramverk från köttindustrin utgår ifrån. Vidare återspeglar 

köttkonsumtionen på ömsesidiga vis en konsumtion som präglas av motsägelsefulla och icke-

reflekterande attityder; en konsumtion som därefter föder en köttätande norm. Normen skapar 

därefter efterfrågan, bland annat genom moraliska ståndpunkter som utgörs av uppfattningar om att 

de svenska djuren är ”bättre” att äta jämfört med andra. Den köttätande normen leder alltså slutligen 

till ett antropocentriskt perspektiv, vilket i sin tur bidrar med ovannämnda typer av marknadsföring. 

Reklamfilmerna, de intervjuade samt det teoretiska ramverket menar jag har därmed påvisat att 

cirkelmodellen, illustrerad i arbetets inledande del, rimligtvis stämmer överens med attityderna som 

präglar relationen mellan köttkonsumtionen och reklamen från köttindustrin. 

Med detta arbete har jag velat synliggöra hur det antropocentriska perspektivet genomsyrar 

människans attityder gentemot att äta djur samt hur köttindustrin genom samma perspektiv, med sin 

marknadsföring och dess ramverk, uppmuntrar en konsumtion som sällan tar andra djurs, än 

människans, välbefinnande och individualitet i beaktning. Arbetet vill jag således se som ett 

uppmuntrande till att framtida forskning som angränsar till djurrätt och reklam, ställer sig kritisk till 

antropocentriska utgångslägen och uppmärksammar hur köttindustrins marknadsföring präglas av 

ramverk med potential att influera konsumenters attityder till att äta djur. 
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Appendix

Intervjufrågor 

Attityder gentemot andra djur

1. Vilka djur har du kommit i kontakt med hittills i ditt liv? Nämn några av dem och i vilka 
sammanhang det har skett. Det kan röra sig om vilka djur som helst.

2. Vilka djur har du kommit i kontakt med oftast? Nämn de vanligaste sammanhangen det har 
skett i.

3. Om någon ville få förklarat för sig hur din inställning till djur ser ut, vilka som helst, vad 
skulle du berätta då? 

Skiljer sig din inställning åt, beroende på vilket djur det är?

4. Hur skulle du beskriva en gris respektive en katt? 

Varför beskriver du grisen och katten på just de sätten?

5. Vilket är ditt favoritdjur? Förklara varför!

6. Vilket kött tycker du mest om att äta? 

Hur skulle du beskriva djuret som det köttet kommer ifrån?

7. Föreställ dig följande scenario. Du sitter vid middagsbordet hos en vän, som just serverat 
dig en väldoftande gryta innehållandes kött. Du tycker att det smakar fantastiskt bra. Du 
frågar vad det är för kött och till svar får du att det är kött från ett enligt dig oväntat djur. 
Vilket djur skulle det oväntade djuret vara, enligt dig? 

Varför?

8. Hur skulle du reagera om vännen säger att det är kött från en ko? 

Varför tror du att du skulle reagera på det särskilda sättet?

9. Vilket typ av medium (det vill säga medium som till exempel film, internet, reklam, tryckta 
medier såsom tidningar eller böcker, radio etc) möter du oftast som framställer djur på olika 
sätt? 

På vilka sätt anser du att djuren har framställts i det valda mediet?

10. Föreställ dig följande scenario. Olika nyhetsmedier börjar rapportera om att en, för 
människan hittills okänd, levande art har börjat fånga in människor runt om i världen vilka 
de sedan äter upp. Till slut hör du på nyheterna att stora delar av världen nu består av 
industrier som håller människor i fångenskap, med syfte att bli till mat för den okända arten. 



Inom vissa av industrierna har människorna det ganska bra; de får vara utomhus ibland och 
de nyfödda kanske till och med får vara med sin mamma i ett helt år. En industri ligger ute 
på Värmdö och där har de faktiskt bara 20 människor i fångenskap per år. Inom de flesta 
andra industrierna har människorna det sämre. De får bo i burar där de bara kan stå upp eller 
ligga ner och blir matade med tillväxthormoner som gör att de bara lever ungefär i tio år, en 
tiondel av en människas naturliga livslängd optimistiskt uppskattat. I Skåne finns det en 
industri som har 900 000 människor i fångenskap per år. Hur skulle du reagera när du hörde 
dessa nyheter?

Varför?

11. Nyhetsmedierna rapporterar efter en tid att den okända arten har försvunnit och att 
industrierna läggs ned. Under den okända artens utnyttjande av människan har miljontals 
människor dödats och ätits upp varje dag. Skulle du fortfarande äta kött efter den 
rapporteringen? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Vad är en köttätande norm?

12. Hur skulle du definiera en norm, vilken som helst?

13. Hur tror du att en norm, vilken som helst, upprätthålls?

14. Om en vän eller en kollega bad dig att motivera varför du äter kött, vad skulle du berätta då?

15. Om du sitter på en restaurang med en bekant och personen ifråga beställer in en rätt med 
kött, vad tänker du då?

16. Om samma person istället beställer in en grönsaksbaserad rätt, vad tänker du då?

17. Vilka faktorer spelar roll för dig när du ska köpa kött i livsmedelsbutikerna? 

Varför just de faktorerna?

Aspekt från film: avsaknad av produktens ursprungsdjur

18. Upplever du att du ser några levande djur (genom bild eller film, till exempel) i 
sammanhang där kött marknadsförs? 

Om ja, hur framställs djuret? Om nej, tycker du att djuret som köttet kommer ifrån borde 
visas i sådana sammanhang?

19. Brukar du föreställa dig djuret som köttet kommer ifrån innan du äter det? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?



Aspekt från film: stark betoning på nationalitet 

20. När du ska köpa kött, vilket som helst – vilket land tycker du att det bör komma ifrån?

 Varför just det landet?

21. Föreställ dig följande scenario. Någon visar dig en film inspelad i Tyskland, föreställande en 
kyckling som blir slaktat i syftet att bli mat. Strax efter visar någon dig en film inspelad i 
Sverige, föreställande en kyckling som blir slaktat i syftet att bli mat. I båda filmerna går det 
till som det brukar göra vid slakt av kycklingar i de flesta länder; kycklingen hängs upp 
levande i fötterna, doppas sedan i ett elektriskt bad som ska bedöva den och därefter får 
halsen avskuren med en roterande klinga. En vecka efter filmvisningen går du till 
livsmedelsaffären för att köpa just kyckling. I kyldisken ligger det en tysk kyckling bredvid 
en svensk kyckling. Vilken väljer du och varför?



Transkribering av intervjuer 

”Kim”, 25 år, Stockholm:

Vilka djur har du kommit i kontakt med hittills i ditt liv? Nämn några av dem och i vilka 
sammanhang det har skett. Det kan röra sig om vilka djur som helst.

Svar: Jag och min mamma har en hund... som vi har haft i tre år. Så den är jag mycket med. Min 
mosters katt, eller alla hennes katter. Hon har haft tre. Jag har gått på ridning när jag var typ sju-åtta 
men jag gillar hästar så att alltså... jag brukar promenera på Gärdet och klappa hästarna där. Jag 
hade en fågel fast den dog efter två veckor. Fiskar tror jag att vi hade någon gång. 

Är det några andra djur som inte är husdjur?

Svar: Hm... alltså jag gick på en... när jag var liten och gick på dagis så bodde jag i Värmland. Och 
då gick jag hos en dagmamma som hade liksom en bondgård. Så då hade ju hon kossor och hästar 
och grisar och höns och allt sånt där. Eller det är såklart jag gått ute i naturen och sett en räv och 
rådjur... vi bodde ju i hus när jag växte upp. Alltså det kunde man ju se...

Vilka djur har du kommit i kontakt med oftast? Nämn de vanligaste sammanhangen det har skett i. 

Svar: Men då är det ju husdjur. Alltså katter, hundar. Främst mammas hund. Och min mosters 
katter.

Om någon ville få förklarat för sig hur din inställning till djur ser ut, vilka som helst, vad skulle du 
berätta då?

Svar: Att jag tycker mycket om djur. Jag är en djurmänniska. Ja, jag tycker det är jättemysigt.

Skiljer sig din inställning åt, beroende på vilket djur det är?

Svar: Ja, det gör det. Det gör det definitivt.

Hurdå?

Svar: Alltså... typ... om jag skulle se... en skada. Och en fisk och en hund. Då får jag ju definitivt 
fler såhär känslor för hunden, om den ligger och gnyr. Än om en fisk ligger och... skippar efter luft. 
Eller typ ett rådjur. 

Varför tror du det är på det sättet då?

Svar: Alltså jag vet inte, det är kanske för att man mer... alltså hundar är ju liksom husdjur för oss i 
Sverige. Så att man räknar mer dom som individer, som en vän till människan. Mer än typ vilt, som 
man ser som mat. Eller dom flesta iallafall. 

Hur skulle du beskriva en gris respektive en katt? 

Svar: Ja katter... gud vad ska jag säga. Katter är typ ett vanligt husdjur. Söta. Mysiga. Grisar, det är 
ju smarta djur. Det vet man ju. Men såklart, man tänker ju på julskinka. Alltså mat. Jag äter gris. 

Finns det några egenskaper du skulle beskriva den med, som du tror att den har, om du föreställer 



dig?

Svar: Alltså jag vet ju att dom är väldigt smarta, dom är ju typ som hundar egentligen. Det är 
hemskt när man tänker på det. Dom är ju väldigt trofasta. Just det här med, när vi växte upp på den 
här bondgården. Då hade vi faktiskt en liten minigris som sprang omkring som ett djur, inomhus 
och sådär. Ja men dom är ju snälla djur liksom. 

Vilket är ditt favoritdjur? Förklara varför!

Svar: Det är nog hund. Just för att dom är så personliga liksom. Dom är roliga och mysiga att ha 
med. 

Vilket kött tycker du mest om att äta? 

Svar: Gud vad svårt... lamm. Eller fisk. 

Hur skulle du beskriva lammet och fisken som det köttet kommer ifrån?

Svar: Alltså fisken... jag känner inte så mycket att den har någon personlighet. Eller jag tror inte att 
den är tillräckligt smart. Alltså såklart den har sina instinkter... att den söker efter mat och sådär. 
Men just dom fiskarna vi äter... jag tänker inte att dom har så mycket personlighet. Sen så jag 
menar... fisk... delfiner är ju också fiskar. Men det känns som ett annat djur. Typ så.

Och lamm då?

Svar: Lamm... absolut, dom är söta och sådär. Men jag tänker att dom inte heller är så smarta. Har 
jag fått för mig. 

Föreställ dig följande scenario. Du sitter vid middagsbordet hos en vän, som just serverat dig en 
väldoftande gryta innehållandes kött. Du tycker att det smakar fantastiskt bra. Du frågar vad det är 
för kött och till svar får du att det är kött från ett enligt dig oväntat djur. Vilket djur skulle det 
oväntade djuret vara, enligt dig? 

Svar: Det finns flera djur... alltså hund. Då hade jag bara kräkts. 

Varför?

Svar: Nej men det skulle kännas så hemskt... alltså att äta ett husdjur. Just eftersom man ser, eller 
jag ser dom som... nej men alltså man äter inte människor och man äter inte hundar. Det känns inte 
bra. För att det känns som att man äter en person, en individ. Det är synd om hunden liksom. Vad 
finns det mer för djur... säl! Det skulle vara oväntat och jag skulle haft svårt för att äta det... eller 
säl, äter man säl?

I vissa länder tror jag!

Svar: Jag hade nog aldrig gått och köpt en säl, men om någon hade bjudit mig, jag hade inte fått 
illamående-känslor tror jag men jag hade väl... suckat.

Hur skulle du reagera om vännen säger att det är kött från en ko? 

Svar: Jag hade nog inte reagerat så mycket. 



Varför tror du att du inte skulle ha reagerat så mycket?

Svar: Alltså jag äter det. Vanligtvis liksom, det är inget... det har jag gjort sen, ja jag vet inte när, 
sen jag var... ja hela livet. Så det är som vanlig kost för mig. 

Vilket typ av medium (det vill säga medium som till exempel film, internet, reklam, tryckta medier 
såsom tidningar eller böcker, radio etc) möter du oftast som framställer djur på olika sätt? 

Svar: Det måste väl vara nånting med TV... gud är det så många som framställer djur på olika sätt? 
Alltså det är ju matreklam. Men djuren är ju inte med i reklamen oftast. Det är inget jag har tänkt på 
så mycket som jag kommer på nu... men såklart, alltså reklam för Bregott. Då är det ju kossor med, 
har jag sett nånstans. Alltså det är ju aldrig äggreklam och så ser man höns. Och det är ju inte 
reklam för korv, så springer det omkring en gris. Dom brukar ju inte göra den så... 

Nästa fråga är ”på vilka sätt anser du att djuren har framställts i det valda mediet” men då menar 
du att djuret inte finns med?

Svar: Nä, inte när det har med mat att göra. Så ofta iallafall. Ofta är det ju att det står en kock där 
och så har han gjort typ goda korvar, eller typ ”hej jag har gjort kyckling-rullader”. Men det är ju 
inte så att kycklingarna hoppar omkring. Dom skiljer ju på kött och djur. 

Föreställ dig följande scenario. Olika nyhetsmedier börjar rapportera om att en, för människan 
hittills okänd, levande art har börjat fånga in människor runt om i världen vilka de sedan äter upp. 
Till slut hör du på nyheterna att stora delar av världen nu består av industrier som håller 
människor i fångenskap, med syfte att bli till mat för den okända arten. Inom vissa av industrierna 
har människorna det ganska bra; de får vara utomhus ibland och de nyfödda kanske till och med 
får vara med sin mamma i ett helt år. En industri ligger ute på Värmdö och där har de faktiskt bara 
20 människor i fångenskap per år. Inom de flesta andra industrierna har människorna det sämre. 
De får bo i burar där de bara kan stå upp eller ligga ner och blir matade med tillväxthormoner som 
gör att de bara lever ungefär i tio år, en tiondel av en människas naturliga livslängd optimistiskt 
uppskattat. I Skåne finns det en industri som har 900 000 människor i fångenskap per år. Hur skulle 
du reagera när du hörde dessa nyheter?

Svar: Alltså jag skulle inte tro på dom. För att... men om det fanns en individ som var smartare och 
starkare än människan som hade liksom... övermannat oss. Då hade man ju själv blivit bytet. Så att 
säga, det hade ju bytts. Nu är det ju vi som är det smartaste djuret. Så då blir det ju på nåt sätt 
naturligt att... alltså alla djur jagar ju under sig på nåt sätt. Alltså räven jagar kaniner för dom är 
större och starkare. Vi jagar i stort sett alla djur för vi är större och starkare. Och framför allt 
smartare. I vissa avseenden. Men om det skulle komma... alltså... då skulle man ju själv vara... man 
skulle ju vara i krig. Att man är på flykt, man hade ju varit rädd. Det hade ju varit nånting att frukta. 
Nu är det ju inte så. Alltså nu fruktar vi ju varandra, i krig och liksom... såna grejer. Men man hade 
ju helt bytt, på nåt sätt... alltså plats på jorden. 

Men varför tror du att du hade blivit rädd då?

Svar: Nä men för att man inte vill bli förslavad. Såklart. Alla vill ju vara fria liksom.

Nyhetsmedierna rapporterar efter en tid att den okända arten har försvunnit och att industrierna 
läggs ned. Under den okända artens utnyttjande av människan har miljontals människor dödats och 
ätits upp varje dag. Skulle du fortfarande äta kött efter den rapporteringen? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?



Svar: Svårt och säga. Men jag tror att ja, det hade jag nog gjort. För att... för mig så känns det ju 
onaturligt att man äter människor, just för att, visst det är ju mitt släkte liksom, men att vi är så 
smarta om man jämför med djuren. Det lät dumt nu när jag sa det, haha. Men det hade inte förändrat 
våran relation till djuren, alltså smakmässigt eller statusmässigt. Förutom att vi inte är högst uppe på 
kedjan längre.

Hur skulle du definiera en norm, vilken som helst?

Svar: Hm... något som alla gör?

Hur tror du att en norm, vilken som helst, upprätthålls?

Svar: Ja du... att många personer gör det... så blir det väl till slut en norm. Men det tar väl tid, alltså 
det är svårt att ändra ett mönster liksom på nåt sätt. Eller att ändra folks sätt att se saker. Så det är 
ingenting man kanske kan göra snabbt, man har ju kvar sina värderingar ganska länge.

Om en vän eller en kollega bad dig att motivera varför du äter kött, vad skulle du berätta då?

Svar: För att jag tycker det är en bra... för att jag tycker att det är gott och att det är en bra kost. 
Alltså... jag får energi, jag känner mig pigg. 

Om du sitter på en restaurang med en bekant och personen ifråga beställer in en rätt med kött, vad 
tänker du då?

Svar: Jag tänker ingenting. Alltså inget speciellt.

Om samma person istället beställer in en grönsaksbaserad rätt, vad tänker du då?

Svar: Jag tänker inget speciellt på det heller. Alltså alla får äta som dom vill och jag äter både 
vegetariskt och kött. Så jag tycker inte det är konstigt, man tar det som man tycker verkar gott.

Vilka faktorer spelar roll för dig när du ska köpa kött i livsmedelsbutikerna? 

Svar: Alltså såklart så känns det ju fräschare att köpa ekologiskt och typ såhär när... så att det inte 
har flygit över hela jorden, alltså svenskt kött. Men jag har inte alltid råd med det. Så att alltså, det 
blir ju så att jag går på priset ganska ofta. 

Upplever du att du ser några levande djur (genom bild eller film, till exempel) i sammanhang där 
kött marknadsförs? 

Svar: Nä men det var ju som jag sa, jag tror typ inte att... jag kan inte komma på nån nu, där dom 
faktiskt har med djur och kött. Alltså smör, absolut, men då fortsätter ju djuret att leva och man 
använder mjölken. Och typ såhär, kanske kycklingar eller ägg. Men om det är såhär ”nu ska vi göra 
reklam för en korv” då är det ju inte... nä, dom gör ju inte reklam för grisar samtidigt utan det känns 
som att dom skiljer på just att kött är kött och djur är djur. Alltså köttet är inte djur. 

Tycker du att djuret som köttet kommer ifrån borde visas i sådana sammanhang?

Svar: Ja, varför inte. Absolut, för att få folk att inte äta lika mycket kött. 

Varför ska folk inte äta lika mycket kött?



Svar: För mig hade det ju varit mest miljö... alltså, miljömässigt. Det är ju inte hållbart att man ska 
fortsätta, att vi ska fortsätta äta såhär mycket kött i världen. 

Brukar du föreställa dig djuret som köttet kommer ifrån innan du äter det? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Svar: Nej det tror jag inte. Alltså jag bara tänker inte på det. Alltså lamm då... det är ju inte som att 
jag föreställer mig hur det slaktas. Det blir mer ”ja jag ska köpa lamm...”. Jag vet ju att ett lamm har 
ull och alltså... men det är ju inte som att jag sitter och tänker ”stackars det här djuret”. 

När du ska köpa kött, vilket som helst – vilket land tycker du att det bör komma ifrån?

Svar: Helst Sverige. Som jag sa. 

Varför det?

Svar: Just det här miljömässiga, att det inte har flygit så långt. Ja det är nog det.

Föreställ dig följande scenario. Någon visar dig en film inspelad i Tyskland, föreställande en 
kyckling som blir slaktat i syftet att bli mat. Strax efter visar någon dig en film inspelad i Sverige, 
föreställande en kyckling som blir slaktat i syftet att bli mat. I båda filmerna går det till som det 
brukar göra vid slakt av kycklingar i de flesta länder; kycklingen hängs upp levande i fötterna, 
doppas sedan i ett elektriskt bad som ska bedöva den och därefter får halsen avskuren med en 
roterande klinga. En vecka efter filmvisningen går du till livsmedelsaffären för att köpa just 
kyckling. I kyldisken ligger det en tysk kyckling bredvid en svensk kyckling. Vilken väljer du och 
varför?

Svar: Va, är det så det går till? Men gud. De hade slaktats på samma sätt... jag väljer den svenska 
för att den är nära... eller beroende på priset, alltså om jag har pengar. Alltså om jag hade en jättebra 
ekonomi jämt då skulle jag alltid köpa närproducerat. Eller liksom ekologiskt kött. Men ja om vi 
säger att det hade precis varit löning, då hade jag köpt den svenska.

Varför är det viktigt att den ska vara nära?

Svar: Det är ju miljömässigt, det känns fräschare att den inte har forslats så långt. Så det är inte lika 
mycket utsläpp. 

”Alex”, 29 år, Stockholm:

Vilka djur har du kommit i kontakt med hittills i ditt liv? Nämn några av dem och i vilka 
sammanhang det har skett. Det kan röra sig om vilka djur som helst.

Svar: Okej gud... jag har ridit så då har jag kommit i kontakt med häst... sen har min morbror en 
gård. Så där har jag kommit i kontakt med kossor, får, grisar, höns... sen har jag haft katt. Och 
hundar har ju kompisar haft så... ja men sen liksom... insekter och ormar och sånt när man varit ute 
och rest. 

Vilka djur har du kommit i kontakt med oftast? Nämn de vanligaste sammanhangen det har skett i. 

Svar: Det är ju husdjur. Det är det. Ja men det är nog hund och katt, skulle jag säga.



Om någon ville få förklarat för sig hur din inställning till djur ser ut, vilka som helst, vad skulle du 
berätta då?

Svar: Gud vad svårt. Jag har lättare att ha, eller känna empati för djur tror jag. Än för människor, 
ibland. Samtidigt som jag ju inte är vegetarian... men ja, jag har jättesvårt och se liksom djur, 
misshandlade djur eller som... jag klarar inte av att se det. 

Skiljer sig din inställning åt, beroende på vilket djur det är?

Svar: Ja det gör den nog. Och det är lite sådär söt-faktorn, om det är såhär husdjur, nånting som jag 
själv har en relation till. Skulle jag tro. 

Hur skulle du beskriva en gris respektive en katt? 

Svar: Alltså jag tycker ju grisar är jättesöta. Så när du säger gris, så tänker jag på minigris. Men ja, 
det finns ju olika typer av grisar. Svin är väl inte lika, liksom, söta och mysiga. Nej men jag har 
ganska lika... eftersom jag har vart i kontakt med grisar också så tycker jag att dom... det är inte 
riktigt... jag tycker väldigt mycket om katter. Så det är inte riktigt på samma nivå. Men det är ändå 
ganska nära.

Vilket är ditt favoritdjur? Förklara varför!

Svar: Oj vad svårt. Men det är nog katt. Det är för att dom är så speciella. Dom har ju... det är ju en 
annan typ av kärlek från en katt än vad det är från en hund liksom. En hund är ju mer ”tar vad den 
får” liksom och bara är glad för allt, medan en katt kan vara så himla egen. 

Vilket kött tycker du mest om att äta? 

Svar: Jag äter inte gris. Men om jag måste välja nåt kött som jag tycker om... så är det nog fisk. 
Eller skaldjur. 

Hur skulle du beskriva fisken eller skaldjuret?

Svar: Jag tänker faktiskt inte så himla mycket på att dom är djur, om jag ska vara ärlig. För mig är 
fisk och skaldjur mer mat än djur, för mig. 

Föreställ dig följande scenario. Du sitter vid middagsbordet hos en vän, som just serverat dig en 
väldoftande gryta innehållandes kött. Du tycker att det smakar fantastiskt bra. Du frågar vad det är 
för kött och till svar får du att det är kött från ett enligt dig oväntat djur. Vilket djur skulle det 
oväntade djuret vara, enligt dig? 

Svar: Gud... jag såg precis på nån sån här sjuk dokumentär om en kille som åt road kill. Så det är 
såhär det som är top of mind. Men om jag ska vara realistisk... så kanske det skulle vara kanin... 
eller ja jag vet inte. 

Varför känner du att en kanin skulle vara oväntad?

Svar: Det är nog bara för att jag inte har ätit det, liksom. 

Hur skulle du reagera om vännen säger att det är kött från en ko? 

Svar: Jag tror inte att jag skulle reagera så mycket. 



Varför tror du att du inte skulle reagera så mycket?

Svar: För att... jag har alltid ätit kött från ko. Så det är ganska normalt för mig. 

Vilket typ av medium (det vill säga medium som till exempel film, internet, reklam, tryckta medier 
såsom tidningar eller böcker, radio etc) möter du oftast som framställer djur på olika sätt? 

Svar: Jag har inte Facebook längre, men när jag hade det så var det nog Facebook. Ja Facebook... 
sen är det ju också lite... typ i tunnelbanan och så, så möter man ju mycket... fast frågan är om det är 
mer livsmedelsköttsidan än vad det är djur. Det är ju nångång det är det. Typ nu är det ju, typ 
Djurens Rätt har ju nånting om jul... ja, griskött. Men ja det är nog sociala medier skulle jag säga. 

På vilka sätt anser du att djuren har framställts i det valda mediet?

Svar: Bland mina vänner så är det ju väldigt många som är vegetarianer. Så att jag tror att jag får 
ganska selektiv del av... men oftast så är det ju liksom djur... att man ska tänka på djuren, att dom 
ska behandlas bra. Och ibland så är det ju dom här skräck... när djur behandlas dåligt. Om nån... ja, 
små burar och hela den grejen. 

Föreställ dig följande scenario. Olika nyhetsmedier börjar rapportera om att en, för människan 
hittills okänd, levande art har börjat fånga in människor runt om i världen vilka de sedan äter upp. 
Till slut hör du på nyheterna att stora delar av världen nu består av industrier som håller 
människor i fångenskap, med syfte att bli till mat för den okända arten. Inom vissa av industrierna 
har människorna det ganska bra; de får vara utomhus ibland och de nyfödda kanske till och med 
får vara med sin mamma i ett helt år. En industri ligger ute på Värmdö och där har de faktiskt bara 
20 människor i fångenskap per år. Inom de flesta andra industrierna har människorna det sämre. 
De får bo i burar där de bara kan stå upp eller ligga ner och blir matade med tillväxthormoner som 
gör att de bara lever ungefär i tio år, en tiondel av en människas naturliga livslängd optimistiskt 
uppskattat. I Skåne finns det en industri som har 900 000 människor i fångenskap per år. Hur skulle 
du reagera när du hörde dessa nyheter?

Svar: Ja... jag skulle nog bli väldigt chockad... och när du lägger fram det så tänker jag ju direkt på 
köttindustrin. 

Varför tror du att du skulle bli chockad och varför tänker du på köttindustrin?

Svar: Nej alltså jag tänker ändå på.... alltså jag äter inte kött så ofta men när jag äter kött tänker jag 
alltid på vart det kommer ifrån. Jag försöker veta så mycket om gården som möjligt. Men det tror 
jag är lite för att jag växte upp nära en gård och liksom hur han... min morbror har ju alltid varit, 
eller försökt vara ekologisk. Eller ”försökt vara”, han har varit ekologisk och är fortfarande det. Så 
att jag tror jag har fått med mig det tänket lite. Men det är ju... jag såg Cowspiracy för inte så 
längesen. Och... den väcker ju väldigt mycket tankar. 

Nyhetsmedierna rapporterar efter en tid att den okända arten har försvunnit och att industrierna 
läggs ned. Under den okända artens utnyttjande av människan har miljontals människor dödats och 
ätits upp varje dag. Skulle du fortfarande äta kött efter den rapporteringen? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Svar: Hm... svårt och säga. Jag kan tänka mig att... jag blir ju mer och mer... alltså jag går ju mer 
och mer åt det vegetariska hållet. Så jag kan tänka mig att jag kanske skulle sluta äta kött. För att 
när du la fram det så... blev det ganska klart vad jag gör, i liksom, när jag äter kött... så är det ju 



liksom på det sättet som du säger. Och det nuddar ju ändå nånting. Och jag tror att det är så svårt, 
när man ser liksom kött i en affär så är det så svårt att koppla det till att det är ett djur. Och jag tror 
att om man liksom skulle tänka djupare på det så skulle mer och mer människor bli vegetarianer. 

Hur skulle du definiera en norm, vilken som helst?

Svar: En norm är en... nånting som många människor följer. För att samhället har skapat den. 

Hur tror du att en norm, vilken som helst, upprätthålls?

Svar: Jag tror att den inte ifrågasätts. Och att det är därför den bara fortgår.

Om en vän eller en kollega bad dig att motivera varför du äter kött, vad skulle du berätta då?

Svar: Haha ja... jag har faktiskt inget svar på den frågan. Jag tänker på det ganska ofta själv. Varför 
jag äter kött. Jag tror att jag säkert kommer sluta äta kött snart. Nä jag har inget bra svar på den 
frågan.

Om du sitter på en restaurang med en bekant och personen ifråga beställer in en rätt med kött, vad 
tänker du då?

Svar: Eftersom det är så många omkring mig som är vegetarianer så blir jag ganska... det är 
ovanligt. Att man gör det, nära mig. Och jag vet inte om jag skulle... jag skulle nog... förut så var 
det ju lite mer så, att om nån beställde in vegetariskt, att man såhär ”aha är du vegetarian”, men nu 
känns det mer som att det är tvärtom... iallafall i min värld, att det är såhär ”aha äter du kött”. Lite 
så.

För nästa fråga är ”om samma person istället beställer in en grönsaksbaserad rätt, vad tänker du 
då”, men då skulle det vara...?

Svar: … då skulle det vara normalt. Faktiskt.

Vilka faktorer spelar roll för dig när du ska köpa kött i livsmedelsbutikerna och varför just de 
faktorerna? 

Svar: Nej men det är... jag försöker alltid tänka på vart köttet kommer ifrån och jag skulle nog inte 
köpa nån, liksom, jag gillar inte blandat kött. Liksom köttfärs eller så. Jag vill att det ska vara rent 
och bra. Och att djuret har haft det bra. Men sen så köpte jag faktiskt för inte så längesen, jag 
testade en... höna! Som var såhär super-superekologisk och hade levt mycket längre och hade levt 
på naturliga... inga liksom tillsatser i maten eller nåt sånt. Och när jag tillagade den och smakade  på 
den... så smakade den mycket, mycket mer liksom ”kyckling”. Djur. Än vad jag vart van med hur 
kyckling smakar innan. Och det blev sån himla väckarklocka... så nu har jag slutat äta kyckling. 
Alltså att det är såhär... såhär ska det djuret smaka. Men man är så van med det här vattenpressade, 
ja dom här frysta... 

Upplever du att du ser några levande djur (genom bild eller film, till exempel) i sammanhang där 
kött marknadsförs? 

Svar: Näe. Det gör jag inte. 

Tycker du att djuret som köttet kommer ifrån borde visas i sådana sammanhang?



Svar: Ja, det tycker jag. Absolut. 

Varför det?

Svar: För att jag tror att det är lättare att göra kopplingen då... till det du faktiskt har på tallriken. 

Brukar du föreställa dig djuret som köttet kommer ifrån innan du äter det? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Svar: Nä, det tror jag inte. Det är nog för att jag alltid har ätit kött. Och det är liksom... saker som 
man gör hela tiden, det slutar man ju reflektera över efter en stund. Sen om man sätter sig i en ny 
miljö så kanske man får nya tankar. Så när jag såg Cowspiracy så var det ju verkligen så i det 
”modet”. Men sen liksom när man kommer in i vardagen igen så har man ju sina maträtter som man 
lagar... och jag tror att det är en del av problemet... nu finns det ju ganska mycket vegetariskt i 
Stockholm och det är många som pushar på att såhär ”dom här recepten finns och dom är jättebra”. 
Men typ som mina föräldrar som är uppvuxna på landet där man liksom har såhär... ja men dom har 
alltid haft sina dagar, liksom fisk på tisdagar och köttfärsås på onsdagar. Alltså jag tror att man 
måste försöka jobba in det och marknadsföra det som att det inte är ”vegetarisk mat” utan att det är 
”mat” liksom. 

När du ska köpa kött, vilket som helst – vilket land tycker du att det bör komma ifrån?

Svar: Jag köper alltid svenskt. 

Varför svenskt?

Svar: För att jag försöker tänka på miljön och att... jag vill att det ska vara så nära som möjligt. Så 
att det inte har behövts fraktas så långt. 

Föreställ dig följande scenario. Någon visar dig en film inspelad i Tyskland, föreställande en 
kyckling som blir slaktad i syftet att bli mat. Strax efter visar någon dig en film inspelad i Sverige, 
föreställande en kyckling som blir slaktad i syftet att bli mat. I båda filmerna går det till som det 
brukar göra vid slakt av kycklingar i de flesta länder; kycklingen hängs upp levande i fötterna, 
doppas sedan i ett elektriskt bad som ska bedöva den och därefter får halsen avskuren med en 
roterande klinga. En vecka efter filmvisningen går du till livsmedelsaffären för att köpa just 
kyckling. I kyldisken ligger det en tysk kyckling bredvid en svensk kyckling. Vilken väljer du och 
varför?

Svar: Ja men då hade jag ju valt den svenska på grund av frakten. Tror jag. Fast jag hade ju inte 
velat välja nån egentligen om jag hade sett den filmen... så hade jag ju egentligen... speciellt om det 
var så färskt, en vecka efter... då hade jag nog inte köpt kyckling. Då är det ju så färskt, så att man 
kanske... då kanske man får djurens... hela den där bilden från filmen i huvudet. Och väljer bort det 
liksom. Det finns ju ändå så många alternativ nu tycker jag. Som alla pratar om. 

”Robin”, 26 år, Stockholm:

Vilka djur har du kommit i kontakt med hittills i ditt liv? Nämn några av dem och i vilka 
sammanhang det har skett. Det kan röra sig om vilka djur som helst.

Svar: Jag har varit i kontakt med katter, hundar, hästar, haft en sköldpadda... kor, får, även vilda 



djur. Och så rådjur, kaniner... finns hur många som helst. 

Vilka djur har du kommit i kontakt med oftast? Nämn de vanligaste sammanhangen det har skett i. 

Svar: Det är nog tamdjuren som våra katter och jag har haft hästar och ridit mycket. Så det har ju 
varit hemma med katterna och sen hästarna har varit på ridskola och... har haft egna hästar och sen 
har jag haft kompisar som har hästar. Så jag har varit mycket i stallet.

Om någon ville få förklarat för sig hur din inställning till djur ser ut, vilka som helst, vad skulle du 
berätta då?

Svar: Jag är en stor djurvän tycker jag. Jag älskar djur och jag älskar att vara i närheten av djur. 
Men sen också... så hoppas jag att jag har en hyffsat sund hållning, alltså, mot att äta djur. Min 
familj, vi äter i princip bara viltkött. Så att jag tycker det är... lite mer att vara djurvän än att man 
bara går och köper Scans köttbullar. Vi tänker på varje typ av kött vi äter så... vi vill tänka på 
djuren.

Skiljer sig din inställning åt, beroende på vilket djur det är?

Svar: Ja det gör det nog. Som skadedjur, råttor och sånt där är jag inte jätteintresserad av. Dom 
känner jag inte så mycket för. Tyvärr.

Varför inte det?

Svar: Nä men just för att det är skadedjur. Dom ger inte så mycket till mig, dom förstör och jag 
tycker dom är lite obehagliga. Jämfört med då katter till exempel. Som man kan kela med och som 
man känner för.

Hur skulle du beskriva en gris respektive en katt? 

Svar: Alltså gris ser jag ju mer som mat än en katt. Men när jag träffar en gris så tycker jag ju dom 
är jättefina och gulliga och vill gärna klappa dom och så. Jag vill bry mig om dom också. Men det 
är inte... jag känner inte riktigt samma sak som vad jag gör för katter. Eftersom det inte är tamdjur 
på det sättet. 

Vilket är ditt favoritdjur? Förklara varför!

Svar: Det måste nog vara hästar. Just för att... ridningen är en av mina stora hobbys. Så att jag får 
mycket ut av att vara med hästar och rida och hänga i stallet.

Vad är det som du får ut av det då?

Svar: Men man lär sig mycket om sig själv och om andra... alltså kommunikation och ledarskap 
och såna bitar också genom att vara med hästar. Man måste vara ganska stark själv för att kunna 
hantera ett sånt stort djur. Sen är det ju en idrott, så du motionerar ju samtidigt som du umgås med 
ett djur.

Vilket kött tycker du mest om att äta? 

Svar: Det måste nog vara älgkött. 

Hur skulle du beskriva älgen som det köttet kommer ifrån?



Svar: Jag skulle säga att det är ett stort, mäktigt djur. Som jag har stor respekt för. Det är ett fint 
djur.

Föreställ dig följande scenario. Du sitter vid middagsbordet hos en vän, som just serverat dig en 
väldoftande gryta innehållandes kött. Du tycker att det smakar fantastiskt bra. Du frågar vad det är 
för kött och till svar får du att det är kött från ett enligt dig oväntat djur. Vilket djur skulle det 
oväntade djuret vara, enligt dig och varför? 

Svar: Hund eller häst. Det finns ju dom som äter dom djuren. Så det hade jag tyckt varit jättejobbigt 
och få reda på att jag hade ätit det. Det är ju som sagt tamdjur, eller det klassas som tamdjur. Eller 
ja, hos många. Och det är ingenting som jag vill äta. Just för att jag umgås med dom djuren och så 
ska jag äta upp dom, det känns väldigt konstigt. Jag umgås inte med kor och grisar på samma sätt.

Hur skulle du reagera om vännen säger att det är kött från en ko? 

Svar: Ja då hade jag ju inte reagerat lika starkt. Men jag hade ju hoppats på att den... att jag hade 
fått reda på att kon hade haft det bra. Det tycker jag är väldigt viktigt, att jag vet vart kon kommer 
ifrån... att det är ekologiskt kött och att den levt ett bra liv innan den slaktades. 

Vilket typ av medium (det vill säga medium som till exempel film, internet, reklam, tryckta medier 
såsom tidningar eller böcker, radio etc) möter du oftast som framställer djur på olika sätt? 

Svar: Ja det måste ju vara TV. Alltså reklam och film och dokumentärer och så. Rörlig bild.

På vilka sätt anser du att djuren har framställts i TV, till exempel?

Svar: Ja du... det var en bra fråga. Om man tittar på reklam så är dom ju väldigt lyckliga och glada, 
jag tänker på såhär Bregottreklam med smöret där. Då är dom ju så himla lyckliga och springer på 
sina ängar och det är alltid sol och dom framstår som väldigt gulliga och att dom har det väldigt bra.  
Det är väl det jag kommer på nu såhär på rak arm.

Föreställ dig följande scenario. Olika nyhetsmedier börjar rapportera om att en, för människan 
hittills okänd, levande art har börjat fånga in människor runt om i världen vilka de sedan äter upp. 
Till slut hör du på nyheterna att stora delar av världen nu består av industrier som håller 
människor i fångenskap, med syfte att bli till mat för den okända arten. Inom vissa av industrierna 
har människorna det ganska bra; de får vara utomhus ibland och de nyfödda kanske till och med 
får vara med sin mamma i ett helt år. En industri ligger ute på Värmdö och där har de faktiskt bara 
20 människor i fångenskap per år. Inom de flesta andra industrierna har människorna det sämre. 
De får bo i burar där de bara kan stå upp eller ligga ner och blir matade med tillväxthormoner som 
gör att de bara lever ungefär i tio år, en tiondel av en människas naturliga livslängd optimistiskt 
uppskattat. I Skåne finns det en industri som har 900 000 människor i fångenskap per år. Hur skulle 
du reagera när du hörde dessa nyheter?

Svar: Helt fruktansvärt. 

Varför?

Svar: Ja man sitter ju och får en bild framför sig med dom här människorna instängda... men det är 
precis samma sak som med djuren. Det är ju det. Men det är hemskt förfärligt att höra det. 
Jättejobbigt.

Nyhetsmedierna rapporterar efter en tid att den okända arten har försvunnit och att industrierna 



läggs ned. Under den okända artens utnyttjande av människan har miljontals människor dödats och 
ätits upp varje dag. Skulle du fortfarande äta kött efter den rapporteringen, vilket kött som helst? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Svar: Alltså vi äter ju som sagt bara viltkött. Så det här med instängda djur och sånt, det är liksom 
inget som jag äter... så jag hade nog fortsatt med det ändå. Men då hade jag verkligen inte ätit, vad 
är det det kallas, ja men såhär odlat kött. Utan fortsatt med vilt så mycket det bara går.

Om man skulle säga att den här okända arten... att dom gick och köpte människor som dom hade 
sökt upp i deras hem och dödat?

Svar: Ja alltså det låter ju så skevt när man tänker på att det är människor. Men det är precis samma 
sak. Bara att det är tvärtom. 

Hade du ätit vilt kött då fortfarande?

Svar: Nä antagligen inte då. Nej.

Hur skulle du definiera en norm, vilken som helst?

Svar: En norm är väl nånting som... vad ska man säga... en oskriven regel som man bör följa. Inget 
man måste följa men som liksom... ja, nånting man bör göra. 

Hur tror du att en norm, vilken som helst, upprätthålls?

Svar: Ja vilka svåra frågor... hur den upprätthålls... ja att folk fortsätter att leva upp till den här 
normen och att om man inte gör det så blir man... inte straffad, men man blir liksom, man sticker ut 
liksom... 

Om en vän eller en kollega bad dig att motivera varför du äter kött, vad skulle du berätta då?

Svar: Ja jag tycker ju först och främst att det är gott. Det är en bra proteinkälla tycker jag. Jag hade 
saknat att äta det om jag inte gjort det, jag är ju uppväxt med det. Men jag äter ju inte kött varje dag. 
Men jag hade saknat det.  

Om du sitter på en restaurang med en bekant och personen ifråga beställer in en rätt med kött, vad 
tänker du då?

Svar: Jag tänker inte speciellt mycket på det. Det är ju nånting jag själv också gör.

Om samma person istället beställer in en grönsaksbaserad rätt, vad tänker du då?

Svar: Spontant tänker jag ”vad duktig den är”. Alltså ”vad nyttig”. ”Vad bra” tänker jag.

Varför tänker du att det är bra och nyttigt?

Svar: För att jag vet att vi äter för mycket kött och det är inte bra att äta för mycket kött i mängder. 
Och att det finns mycket dåligt kött. Och det är synd om väldigt, väldigt många djur. Så därför blir 
jag såhär glad och se när folk äter vegetariskt och jag försöker att göra det så mycket jag kan själv. 
På senare år har jag uppskattat det mer än vad jag gjorde innan. 



Vilka faktorer spelar roll för dig när du ska köpa kött i livsmedelsbutikerna? 

Svar: Jag tittar faktiskt inte så mycket på pris. Jag går mest på att det ska vara lokalt och ekologiskt. 
Där man kan se vart det kommer ifrån. 

Varför är det viktigt?

Svar: För det... för att säkerställa... mer iallafall att djuret har haft det bra. Och jag vill inte 
uppmuntra den här massindustrin. Men sen får jag ju också mycket kött från jägare som... så jag 
handlar ju inte alltid kött i matbutiken. Utan vi får det direkt från jägaren själv. Och då vet jag ju att 
det är... det går ju inte att bli mer ekologiskt eller vad man ska säga. Om man nu vill äta kött.

Upplever du att du ser några levande djur (genom bild eller film, till exempel) i sammanhang där 
kött marknadsförs? 

Svar: Inte vad jag kan komma på. Såhär direkt. Nej. Det kan jag inte komma på.

Tycker du att djuret som köttet kommer ifrån borde visas i sådana sammanhang?

Svar: Jag tror att det blir jobbigt för konsumenten och se djuret om dom nu ska sälja kött och så så 
ser man en gris som går där... jag tror att det blir jobbigt att se det. 

Så du tycker att det inte borde visas?

Svar: Näe alltså jag tror det blir jobbigt för dom som ska handla och se ”såhär ser grisen verkligen 
ut”, alltså man vet ju hur en gris ser ut, men det blir ju såhär... när dom står bredvid varandra så blir 
det jobbigare tror jag och det kanske inte säljer lika bra. 

Brukar du föreställa dig djuret som köttet kommer ifrån innan du äter det? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Svar: Näe jag gör faktiskt inte det, jag tycker det blir lite jobbigt att tänka på. Hur ser det ser ut. 

När du ska köpa kött, vilket som helst – vilket land tycker du att det bör komma ifrån?

Svar: Sverige. 

Varför just Sverige?

Svar: För att det finns andra länder här i närheten som inte har så bra djurhållning. Sen är ju kanske 
inte Sverige helt perfekt alltid, men till exempel Danmark och Tyskland och så vidare har man ju 
hört att det inte är så trevlig djurhållning där om man jämför med Sverige. Sen så vill jag ju köpa 
lokalt och då måste det ju vara Sverige.

Föreställ dig följande scenario. Någon visar dig en film inspelad i Tyskland, föreställande en 
kyckling som blir slaktad i syftet att bli mat. Strax efter visar någon dig en film inspelad i Sverige, 
föreställande en kyckling som blir slaktad i syftet att bli mat. I båda filmerna går det till som det 
brukar göra vid slakt av kycklingar i de flesta länder; kycklingen hängs upp levande i fötterna, 
doppas sedan i ett elektriskt bad som ska bedöva den och därefter får halsen avskuren med en 
roterande klinga. En vecka efter filmvisningen går du till livsmedelsaffären för att köpa just 
kyckling. I kyldisken ligger det en tysk kyckling bredvid en svensk kyckling. Vilken väljer du och 



varför?

Svar: Jag hade nog inte varit så sugen på kyckling efter den där filmen. Men om jag hade varit 
tvungen att välja så hade jag ju tagit den svenska, även om jag vet att dom är lika... att dom har 
behandlats likadant. Så känns det bättre att köpa en svensk, men jag hade nog inte köpt den över 
huvud taget för att jag hade varit så av... såhär, eller jag hade inte varit så sugen på den.

Men varför hade du ändå valt den svenska om det var exakt samma procedur?

Svar: För jag köper bara svenskt kött. Jag tänker att det är bättre här, men om filmerna visar samma 
så är det ju inte det tydligen... men jag hade inte velat köpa det köttet då. Men om nån hade tvingat 
mig att välja så hade jag tagit den svenska, just för att det generellt är bättre här och att det är lokalt 
och dom behöver inte åka långa djurtransporter. Och så vidare. Om jag nu måste köpa det.


