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ABSTRACT

The aim of this essay is to analyse how Swedish newspaper portraits vegans and veganism 

during the year of 2015. Through a quantitative content analysis and a critical discourse 

analysis the result shows that the topic veganism is underrepresented in Swedish newspapers. 

The negative discourses are in majority of the material, while the positive discourses are 

underrepresented. The negative discourses shows veganism as an unsustainable lifestyle 

where vegans misses to eat animal products as well as they are portrayed as militant, radical 

and aggressive. The positive discourses fabricates veganism as a positive impact on health-, 

environmental- and moral perspective. Although the health- and environmental discourses 

takes a positive side veganism, it also shows the perspective of the way the meat culture takes 

place in our society and that a vegan point of view never can be described without the meat 

culture being defended in some way.
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SAMMANFATTNING

Den här uppsatsen undersöker hur veganer och veganism framställs i svensk press under år 

2015. De utvalda tidningarna publicerade totalt 252 artiklar under år 2015 som innefattar 

ordet vegan, där 110 artiklar av dessa antingen beskriv veganer eller veganism på ett positivt, 

negativt eller neutralt sätt. De metoder som använts är en kvantitativ innehållsanalys samt en 

kritisk diskursanalys där Norman Faircloughs tredimensionella modell tillämpades. Resultatet 

visar att de artiklar som skildrade veganer eller veganism ur en negativ synvinkel var i 

majoritet, medan de positiva artiklarna var klart underrepresenterade i materialet. De negativa 

diskurserna visar på att veganism inte är en hållbar livsstil och att de som är veganer dels 

saknar att äta animaliska livsmedel, samtidigt som veganer porträtteras som militanta, 

radikala och aggressiva. De positiva diskurserna framställer veganism som positivt ur ett 

hälso-, miljö- och moralperspektiv. Däremot ställs de positiva diskurserna i relation till den 

rådande köttnormen där veganism beskrivs som något positivt men veganism inte kan 

beskrivas i goda ordalag, utan att köttnormen samtidigt ska försvaras i någon form.  
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1. INLEDNING

Kostfrågan är ständigt aktuell i den information som når oss i vår dagliga tillvaro. Miljö och 

hälsa är ständigt aktuellt där veganism har fått allt större genomslag. Begreppet veganer 

innefattar människor som, i största möjliga mån, väljer bort alla animaliska livsmedel och 

produkter ur dels en miljö- och hälsosynpunkt, samtidigt som veganism står för att motverka 

att djur utnyttjas som mat och klädesplagg för människor (The Vegan Society, 2016). I dagens 

samhälle är köttätar-/allätarkulturen dominerande, även om det idag finns en uppsjö av andra 

alternativ att lägga på tallriken istället för animaliska produkter. Även om veganism får en del 

utrymme i den offentliga debatten så ses denne ofta som en sub-kultur och normen är 

fortfarande att man skall äta och bruka animaliska livsmedel och produkter. I och med normen 

som allätare så är det vanligt att veganers perspektiv och åsikter försvinner i media och att, 

om åsikter lyfts överhuvudtaget, inte får gehör och många gånger inte heller tas på allvar. 

Den här analysen kommer att genomföras för att se i vilken kvantitet svensk press publicerade 

artiklar som berör ämnet veganism under 2015 och framförallt för att lyfta vilka perspektiv, 

ord och argument som framställs och används i materialet för att beskriva veganer och 

veganism. Då jorden står inför svåra prövningar, där överbefolkning och klimathotet är ett 

faktum, så är det av intresse att lyfta veganismen och dess framställning som ett relevant 

tankesätt för människans kosthållning då veganismen ofta fokuserar på dels miljö- och 

hälsoskäl, men också på den moraliska biten av problemen. Det är därmed av intresse att lyfta 

veganismen som ett av alternativen till en hållbar kosthållning, då en hållbar kosthållning är 

en av framtidens stora problemformuleringar.

Då media har en betydelsefull roll i hur vi ser på samhället så kommer den här analysen att 

lyfta synsättet på hur samhället ser på veganism och på vilket sätt veganismen framställs i ett 

modernt samhälle där miljö och hälsa har stort utrymme i den offentliga debatten, medan en 

livsstil som har samma utgångspunkter knappt får något utrymme alls. Det är relevant att lyfta 

perspektivet kring hur veganism framställs som en livsstil och att det ska vara var och ens 

enskilda tankar om vad man ska äta som är relevanta, inte att media skildrar en bild av vad 

som är det rätta gällande vår kost och livsstil.  

���7



1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med analysen är att undersöka hur veganer och veganism framställs i de svenska 

rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, och Svenska Dagbladet 

under kalenderåret 2015. 

Syftet skall besvaras med följande frågeställningar:

• Hur ser fördelningen av positiva och negativa diskurser ut i det tidningsmaterial som 

berör veganer och veganism? 

• Vilka argument och ordval pekar på positiva respektive negativa diskurser gällande 

veganer och veganism i det valda materialet
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2. TIDIGARE FORSKNING

Gällande veganism i media så finns en rad publikationer som undersökt området. Patrick D 

Hopkins (2015) har studerat hur brittiska online-upplagor av nyhetstidningar återgav ett event 

i London 2013 när man lät allmänheten provsmaka så kallat in vitro-meat, eller odlat kött som 

det benämns på svenska. Han menar att medias skildring av eventet och det odlade köttet blev 

snedvriden och att debatten som kunde ha väckts i media gällande miljö och omsorg för 

djurens rätt uteblev. Hopkins (2015) menar att medias fokus låg på de subgrupper som inte 

äter kött; vegetarianer, veganer och religiösa grupper (exempelvis inom islam där man inte 

äter fläskkött) när tyngdpunkten istället borde ligga på vad det odlade köttet skulle ha för 

betydelse för livsmedelsförsörjningen i det stora hela. I artikeln uppskattar författaren att 

antalet vegetarianer och veganer i Storbritannien totalt sett uppnår cirka fem procent av 

befolkningen och att andelen köttätare då skulle vara runt 95 %. Det gör att medias inriktning 

på att diskutera huruvida en vegan eller vegetarian skulle kunna äta det odlade köttet var 

ordentligt missvisande när det kommer till vilka fördelar det odlade köttet skulle kunna 

medföra för människans matförsörjning. Fokus borde istället ha legat på vad det odlade köttet 

skulle få för betydelse av försörjning av mänskligheten med föda utan att korsa gränsen för 

moraliska aspekter som vi gör idag inom köttindustrin. I de artiklar som Hopkins studerat så 

låg fokus på att berätta om det odlade köttets smak, kostnader och vegetarianers reaktioner 

snarare än de politiska aspekterna eller ens hur köttet har framställts i laboratorium. I det stora 

taget så ifrågasätter Hopkins om medias problemformulering stämmer överens med de 

problem som världen står inför. (Hopkins, 2015). 

Matthew Cole och Karen Morgan (2011) har även de tittat på brittisk nyhetspress, men till 

skillnad från Patrick D Hopkins som studerat publiciteten av ett event, så har Cole och 

Morgan studerat diskurser gällande veganism i brittisk press från år 2007. Författarnas 

slutsatser är att siffran för negativa diskurser i de valda nyhetstidningarna totalt var 74 % för 

alla artiklar där veganism beskrivs som ett påfund och en livsstil som har en tidsgräns då det 

benämns som svårt eller omöjligt att upprätthålla. Veganer beskrivs som självplågare, 

överkänsliga och fientliga gentemot normen som allätare. Samtidigt var det ont om artiklar 

som skildrade veganers perspektiv och åsikter, men de artiklar som skildrade en positiv 

diskurs mestadels var livsstilsartiklar med underton att man kan experimentera med sin livsstil 

och att veganism på så vis endast är en konsumtionstrend. (Cole & Morgan, 2011).
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Samtidigt som studier av media visar på veganism som en ohållbar livsstil (Cole & Morgan, 

2011), eller en trend om man så vill, så skriver Stijn Bruers (2015) i sin filosofiska 

forskningsartikel om argumenten för varför man ska vara vegan. Han menar på att inga djur 

med ett nervsystem skall utnyttjas för varken livsmedel eller produkter, då det till största del 

sker mot deras vilja till fördel för människoarten. Författaren menar på att allätares vanligaste 

argument är att köttet som ligger i affären tillhör ett djur som redan är avlidet, men att ett 

sådant argument är kontraproduktivt då en bojkott av den stora massan aldrig hade gett 

slaktaren pengar för att slakta djuret från första början. Argumentet för att äta kött hade aldrig 

existerat om samtliga människor hade tagit avstånd från animaliska produkter. Författarens 

främsta ståndpunkt för veganism är moral och etik, vilket många gånger är argument för vad 

som skiljer människor från djur (Bruers, 2015), samtidigt som veganer benämns som 

problematiska och ibland även bakåtsträvande (Cole & Morgan, 2011). Bruers (2015) menar 

att allätare förskjuter veganism genom en slags moral schizofreni, där man accepterar 

veganers premisser om djurs rättigheter, samtidigt som man ifrågasätter den mentalitet som 

råder inom en grupp med veganer. Det gör att allätares argument mot veganism bygger på 

dolda antaganden, snarare än fakta om vad veganism innebär. (Bruers, 2015). 

Begreppet veganism är väl studerat om man söker i databaser på publicerade artiklar. Det är 

ett brett spektrum där exempelvis den filosofiska forskningen påvisar både moraliska och 

etiska argument för att äta veganskt, samtidigt som en vegansk kost är hälsosam (Bruers, 

2015). Samtidigt visar media-studier från Storbritannien att veganer beskrivs i termer som 

förlöjligar livsstilen, kallar den för påfund och att de som lever i symbios med veganism 

beskrivs som självplågare (Cole & Morgan, 2011). Argument som, om Bruers (2015) har rätt, 

bygger på dolda antaganden, snarare än konkret information (Bruers, 2015). Dessa 

antaganden hjälper media till att reproducera och föra vidare genom sina artiklar. Genom att 

studera hur svensk press har skildrat veganer och veganism under år 2015 så är förhoppningen 

för det här arbetet att kunna belysa vilka argument som används om veganism i Sverige och 

vilken bild som framförs av rikstäckande press. Genom att studera vilka positiva och negativa 

diskurser som dominerar gällande veganism inom de fyra största nyhetstidningarna i Sverige 

så kan man väcka medvetenhet kring fördelar och fördomar gällande veganer och veganism. 
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3. TEORI

3.1 IDEOLOGI
Ideologi kommer utgå ifrån Louis Althussers teori. Althusser menar att ideologi är den bild av 

samhället som en grupp delar. Det är ett sätt för den stora massan att uppfatta sin verklighet 

och ett sätt för människor att skapa en gruppmentalitet. (Storey, 2009). Ideologi förmedlas 

genom kommunikation, där en gemensam bild av samhället, värderingar och föreställningar 

om världen byggs upp. På så vis kan en grupp dela uppfattningar om världen, och 

världsbilden kan upprätthållas och reproduceras av- och genom samhället. (McQuail, 2010).

Samhällsstrukturen i sig är en ideologi där det finns olika statsmakter som bibehåller den 

rådande mentaliteten hos en grupp. Ideologin lever vidare genom repressiva och ideologiska 

statsapparater. Genom repressiva statsapparater lever ideologin vidare med hjälp av våld, 

exempelvis genom militären, polisen, domstolar och fängelser. De ideologiska 

statsapparaterna fungerar genom att sprida bilden av hur ideologin ser ut, exempelvis genom 

media, skolsystem, familj och religion. De ideologiska statsapparaterna fungerar som en 

spegelbild av ideologin där det som anses korrekt inom ideologin lärs vidare och 

tankemönster kan fortskrida och fortsätta vara en del av gruppmentaliteten. Genom de olika 

statsapparaterna ser man till att ideologins värderingar och tankesätt lever vidare och 

efterföljs, vilket gör att förändringar i ideologi går långsamt, och kan beskrivas som en trög 

massa. (Storey, 2009).

I den här uppsatsen utgår vi som författare ifrån att den rådande ideologin när det gäller kost 

är att allätarkost är den kost som står som norm. Om man ser till exempelvis en skolmatsal, 

där skolan är en ideologisk statsapparat, så serveras allätarkost som det normala. De som äter 

veganskt får beställa specialkost. Ideologiskt sett är då den stora gruppen allätare, medan 

några få äter specialkost, i det här fallet veganskt. Det reproducerar bilden av att kosten som 

standard är en allätarkost, och de som inte lever utefter det får äta av den andra maten. Allätar-

kulturen är alltså den dominerande, vilket i sin tur skapar och reproducerar en mentalitet inom 

den stora gruppen att alternativa livsstilar så som veganism, uppfattas som ett motstånd eller 

någonting avvikande.
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3.2. HEGEMONI
Antonio Gramsci myntade begreppet hegemoni som han menar är en form av maktkamp inom 

ideologin. Ideologin har hela tiden maktstrukturer gällande vem som är över- och 

underordnad. Det ideologin strävar efter är att behålla ideologin så som den är, vilket gör att 

dessa över- och underordnade behåller sin position. (Fiske, 2007). Makthavare kan bibehålla 

makten med hjälp av våld, men det viktigaste redskapet för att hålla kvar vid rådande 

maktsystem är hegemoni, alltså våldsfri maktföring. Hegemoni fungerar som den process som 

hjälper till att bevara ideologin så som den ser ut. Hegemoni syftar på den maktfördelning 

som råder i samhället, vilken framställs som så självklar att den inte ifrågasätts av de som är 

underordnade. De som står underordnade blir därigenom nyckelspelare för att det maktsystem 

som råder ska kunna fortsätta vara oförändrat, då det maktsystemet framställs så självklart att 

det inte ifrågasätts av de underordnade. Man ifrågasätter inte makthavarnas riktiga intressen 

för varför samhället formas som det gör.

Utifrån Gramscis perspektiv så är det ekonomin som delar in samhället i klasser, medan det är 

politiken som styr hur makten fördelas (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Genom 

massmedier kan ideologin och dess maktsystem hela tiden understrykas för mottagarna, och 

på så vis reproduceras de tendenser som bibehåller rådande maktsystem. Det kan liknas vid 

ett dolt tvångssystem som hela tiden arbetar i det tysta och mellan raderna. Hegemonin 

intresserar sig inte enbart för ekonomiska intressen, utan det handlar snarare om ett 

förhandlande mellan sociala, politiska och ideologiska krafter, där makten hela tiden 

omfördelas och byter form. (McQuail, 2010).

Hegemoni används i analysen för att se vilka maktstrukturer som råder i artiklarna. Genom att 

studera hegemonin i artiklarna så kan man få en bild utav vilka maktsystem som råder, 

samtidigt som man kan dra slutsatser om det är politiska eller ekonomiska maktstrukturer som 

sätter agendan för vad som är norm att lägga på våra tallrikar. Exempelvis så är både kött- och 

mejeriindustrin stora aktörer inom livsmedelsproduktionen, vilket kan vara bidragande 

orsaker till att vår kost fortsätter att följa livsmedelsjättarnas agendasättande för vad vi ska 

och inte ska äta.
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3.3. DISKURS
I den här uppsatsen har Norman Faircloughs teorier kring diskurs använts, då han skapat de 

mest konkreta och utvecklade teorierna och metoderna för att genomföra en kritisk 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Det är också Faircloughs modell för 

kritisk diskursanalys som används för att genomföra analysen.

Diskurs som begrepp kan enligt Norman Faircloughs synsätt definieras på två olika sätt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Den första definitionen är diskurs i form av språkbruk 

såsom en social praktik. När man pratar om diskurs i den betydelsen syftar man till 

språkanvändning mellan två personer, till exempel genom samtal, vilket då enligt Fairclough 

(1995) blir en social praktik. Fairclough (1995) menar att den sociala praktiken kan tolkas 

från två perspektiv. Vi formar själva diskursen, genom att använda oss utav språket, vilket gör 

språket socialt format. Samtidigt så formar diskursen också oss, vår identitet och hur vi 

uppfattar världen, vilket också gör språket socialt formande. Det den kritiska diskursanalysen 

vill undersöka är hur den spänning som hela tiden pågår mellan dessa två perspektiv ser ut. 

(Fairclough, 1995).

Den andra definitionen handlar om när man talar om en diskurs. Det menar Fairclough är ett 

bestämt sätt att tala om någonting, vilket framställer erfarenheter från en specifik synvinkel. 

Här talar Fairclough om en eller flera bestämda diskurser. Dessa diskurser kan skiljas ifrån 

andra diskurser, som till exempel en miljödiskurs eller en feministisk diskurs. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). Diskurser är enligt Fairclough (2003) ett sätt att förklara olika 

perspektiv på världen, vilket gör att vi kan förstå tankar, åsikter och känslor. Olika diskurser 

innebär olika synsätt på världen, och diskursen varierar beroende på vilken relation 

personerna inom diskursen har till världen, vilket i sin tur påverkas av till exempel vilken 

position dessa personer har i världen, hur deras identitet ser ut, och hur deras relationer till 

andra människor förhåller sig. En grupp antar en diskurs inom ett område för att förstå sin 

världsbild. Då alla grupper i ett samhälle inte alltid delar samma uppfattning om hur världen 

ser ut så kan också diskurser skilja sig från varandra, samtidigt som olika diskurser har en 

relation till varandra. Diskurser är alltså ingenting konkret, utan snarare fiktiva bilder av 

världen som inte motsvarar den faktiska världen, samtidigt som diskurserna knyter an till 

samhällsområden och på så vis förändrar världen åt en viss riktning. Diskurser är en del av det 
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som gör att vi som människor kan relatera till varandra, men också skilja oss åt från varandra. 

(Fairclough, 2003). 

En diskurs är alltså ett bestämt sätt att tala om någonting. Ett exempel på diskurs kan vara att 

tala om veganism som någonting som påverkar miljön positivt, då kött- och mjölkproduktion 

släpper ut stora mängder växthusgas. Då kan man säga att man talar utifrån en miljödiskurs. I 

den här uppsatsen analyseras diskurs för att se vilka rådande åsikter och uppfattningar som 

finns gällande veganism. 
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4. MATERIAL

Materialet som kommer att analyseras är artiklar ur svensk press från kalenderåret 2015. 

Artiklarna är tagna från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet 

(SvD) samt Expressen. Sökningen på artiklar innefattade även tidningarnas samtliga bilagor: 

Aftonbladet Bil, Aftonbladet Det goda livet, Aftonbladet Hannah & Amanda, Aftonbladet 

Historia, Aftonbladet Klick!, Aftonbladet Mat&Vin, Aftonbladet Paolos Mat, Aftonbladet 

Resa, Aftonbladet Sofis Mode, Aftonbladet Special, Aftonbladet Söndag, Aftonbladet 

TVtidningen, Aftonbladet Wellness, DN Mat & Dryck, DN Resor, DN Världen, Expressen 

Allt on Bilar, Expressen Allt om Fritidshus, Expressen Allt om LCHF, Expressen Allt om 

Mode, Expressen Allt om Reson, Expressen Bygg & Fixa, Expressen Extra, Expressen 

Handarbete & Pyssel, Expressen Leva & Bo, Expressen Leva & bo på landet, Expressen 

Magasin, Expressen Min Hälsa, Expressen Mitt Kök, Expressen Specialbilagor, Expressen 

Söndag, Expressen TV, Expressen TV14, Expressen Sport, SvD Kultur samt SvD Resor & 

Mat. Kalenderåret 2015 är valt till det här arbetet då det är det senaste avslutade kalenderåret 

och har valts att analysera artiklar ifrån på grund av att det är av intresse att se på hur veganer 

framställs i svensk press från så sent årtal som möjligt. Det med anledning av att kunna få en 

så pass uppdaterad bild till nutiden som möjligt.

Materialet har sållats ut genom en sökning via databasen Retriever. Sökordet som använts är 

vegan*, där asterixen innebär att alla ord som innehåller ordet vegan, som till exempel 

vegansk och veganism, blir en del av sökningen. I databasen fanns även möjligheten att välja 

sökord som sållande bort artiklar inom sökningen för vegan* där vi övervägde att exkludera 

samtliga artiklar som var recept för veganska maträtter eller hur man kan göra en maträtt 

vegansk. Däremot förleds ibland recept av en beskrivning av själva receptet och den maten 

som skall tillagas, vilket i sig kan innehålla positiva eller negativa argument för- eller emot 

veganism. Med anledning av det fick recept fortsätta att vara en del av det utvalda materialet 

så att analysen får så bred spektra gällande veganer och veganism som möjligt. Däremot har 

recept som använt ordet vegan utan någon som helst värdering sållats bort från materialet som 

ligger till grund för den kvantitativa analysen samt den kritiska diskursanalysen. Vi övervägde 

även att exkludera krönikor, ledarsidor, debattartiklar och insändare, då vi ansåg dessa enbart 

representera en persons åsikt, och inte hela tidningen. Dock har krönikor, ledare och 

debattartiklar behållits som en del av sökmaterialet, eftersom en författare av nämnda 

textgenrer är betald av tidningen för att framföra en tes. På så vis blir en krönika, ledare eller 
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en debattartikel del av det tidningen står för. Insändare har däremot sållats bort i urvalet av 

materialet, då vem som helst har möjligheten att skriva in till tidningen, samtidigt som en 

insändarskribent inte är betald av tidningen och på så vis inte är en del av tidningens 

värderingsgrund och ramverk. Insändare bedöms likna ett kommentarsfält som har en viss 

kontrollfunktion av vad som förs in, där vem som helst kan kommentera utan att 

kommentaren blir en del av en ursprunglig artikel. Trots att tidningen har valt att publicera en 

insändare så ser vi det som att det görs mer för att visa upp läsares olika åsikter om ämnen än 

att tidningen faktiskt står för det som skrivs och skildras om ett ämne. 

Sökningen har gjorts på svensk tryckt press, och de tidningar som har inkluderats i sökningen 

är Aftonbladet med samtliga bilagor, Dagens Nyheter med samtliga bilagor, Expressen med 

samtliga bilagor, samt Svenska Dagbladet med samtliga bilagor. Detta då dessa tidningar är de 

största tidningarna i Sverige, vilket ger en rikstäckande och övergripande bild av hur veganer 

och veganism framställs och skildras för hela Sveriges befolkning. 

Efter databassökningen blev den totala mängden artiklar 252 stycken som sedan sållats ner till 

110 stycken användbara artiklar, då de på något sätt återger en bild av veganer och veganism. 

De bortsållade artiklarna bestod till störst del av recept där ordet vegan enbart förekom när 

texten förklarade för läsaren hur man gör ett receptet veganskt genom att till exempel byta ut 

mjölk och ägg mot motsvarande veganskt livsmedel. Andra bortsållade artiklar föll under 

rese- och restaurangrecensioner som nämner att det finns veganska restauranger eller 

liknande, vilket inte bidrar till någon konkret bild av veganer och/eller veganism. Vi har även 

valt bort sponsrade artiklar av företag som producerar veganska livsmedel eller produkter då 

varorna står i fokus och inte veganer eller veganism i sig. 
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5. METOD

Metoderna som kommer att användas är både en kvantitativ- och en kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden kommer att gå i linje med hur Cole & Morgan (2011) analyserade 

veganism i brittisk press under kalenderåret 2007. Den kvantitativa metoden görs för att få en 

överblick över hur positiva och negativa diskurser fördelas i det valda materialet. Därefter 

kommer en kritisk diskursanalys att appliceras på delar av det material som valts ut för att få 

en sådan stor bredd som möjligt på de argument och ordval som kan peka på positiva och 

negativa diskurser. 

5.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS
Den kvantitativa innehållsanalysen är till fördel när målet är att göra ett större material 

tillgängligt för analys (Ekström & Larsson, 2010). Metoden används när målet är att ta reda 

på hur ofta någonting förekommer i ett specifikt material, eller hur stort utrymme någonting 

får under en viss tidsperiod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Den kvantitativa innehållsanalysen har betydelse för att kunna göra en siffermässig 

beskrivning av ett material. Däremot är inte den kvalitativa delen av materialet helt utesluten 

vid en kvantitativ innehållsanalys då man med hjälp av variabler och kategorier kan fånga upp 

kvalitativa egenskaper. Den kvantitativa innehållsanalysen bygger på att man som forskare 

står inför att bedöma ett innehåll objektivt, alltså att i den mån det går hålla borta forskarens 

egna värderingar vid bearbetningen av ett material. Objektivitet är av betydelse för en 

kvantitativ innehållsanalys då andra forskare skall kunna använda samma material och ändå 

komma fram till samma resultat. Samtidigt skall det nämnas att objektivitet är en relativ term 

då ingen kan vara helt objektiv eftersom var och ens verklighet skiljer sig från en annans. 

 (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2013).

I  en  kvantitativ  innehållsanalys  så  gäller  det  att  man  som  forskare  konsekvent  hanterar 

materialet  systematiskt,  alltså  att  man  har  tydliga  avgränsningar  i  hur  materialet  ska 

behandlas, så att någon annan kan titta på avgränsningarna tillsammans med materialet och 

kunna komma fram till samma resultat. (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2013). För att 

göra tolkningar inom den kvantitativa innehållsanalysen så skall det finnas tolkningsregler, 

alltså  tydligt  uppsatta  kriterier,  för  hur  ett  material  skall  tolkas  för  att  kunna  delas  in  i 

kategorier så att de olika argumenten eller texterna kan definieras och särskiljas. Exempelvis 

om man skall räkna på positiva och negativa argument och uppfattningar i artiklar så är det 
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upp  till  författaren  vad  som  avses  som  positivt  och  negativt  i  en  text,  men  att  tydliga 

tolkningsregler gör att man kan arbeta fram kategorier utan att det blir en gränsöverskridning 

mot kvalitativ innehållsanalys. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).

I det här arbetet kommer den kvantitativa innehållsanalysen likna uppbyggnaden av Cole & 

Morgans (2011) kvantitativa innehållsanalys. Deras tillvägagångssätt används för att visa på 

hur fördelningen ser ut gällande positiva, neutrala och negativa artiklar mellan varje enskild 

nyhetstidning. Däremot kommer den här analysen att dela upp positiva, neutrala och negativa 

artiklar mellan de två kategorierna morgon- och kvällstidningar. För den här analysen är det 

endast 110 artiklar som skall fördelas, medan Cole & Morgan (2011) i sitt arbete hade 397 

artiklar. Därmed begränsas sammanslås tidningarna till kategorierna morgon- och 

kvällstidningar, vilket gör att indelningen av artiklarna blir mer lättöverskådligt.

I de tabeller som redovisas i den kvantitativa innehållsanalysen är tidningarna hopslagna till 

morgon- respektive kvällstidningar. Aftonbladet och Expressen går in under kategorin 

kvällstidningar, medan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ingår i kategorin 

morgontidningar. Detta görs för att skapa en lättare översikt över materialets indelning. 

Datamatrisen som kommer att ställas upp för positiva, neutrala och negativa artiklar i 

morgon- respektive kvällstidningar har betydelse för arbetet genom att den påvisar 

fördelningen mellan artiklarnas underliggande åsikter gällande veganer och veganism. 

Fördelningen kommer att ge en konkret bild över hur morgon- och kvällstidningar skildrar 

tongångarna kring veganism som livsstil. 

5.1.1 ANALYSENHETER, KATEGORIER, VARIABLER OCH VARIABELVÄRDEN 
Som tidigare nämnt så krävs tydligt uppsatta analysenheter, kategorier och variabler för att nå 

kvalitativa egenskaper hos texter som bedöms genom kvantitativ innehållsanalys. 

Analysenheter, variabler och variabelvärden är del i en datamatris, alltså en uppställning för 

hur den kvantitativa innehållsanalysen går in. Datamatrisen är en tabell som ännu inte är ifylld 

med analysenheter, kategorier, variabler och variabelvärden. (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2013).

Analysenheterna inom den kvantitativa innehållsanalysen är de objekt, eller det material, som 

man har tänkt undersöka. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). I fallet för 

den här analysen blir analysenheterna artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen 

och Svenska Dagbladet. I den tabell som görs upp för den kvantitativa analysen så är 
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analysenheterna artiklarna, medan de kommer att ställas upp som kategorier för morgon- och 

kvällstidningar i tabellens vänstra kolumn. När analysenheterna (artiklarna) slås ihop till att 

benämnas som antingen morgon- eller kvällstidningar så kallas de för kategorier. 

Morgontidningar innefattar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och kvällstidningar 

innefattar Aftonbladet och Expressen. Variablerna för analysen är de kvalitéer inom materialet 

som skall undersökas, i detta fall om artiklarna ställer sig positiva, negativa eller neutrala till 

veganer eller veganism. De tre variablerna kommer att stå i rader högst upp i tabellen. 

Variabelvärden är de värden som stämmer in mellan analysenheter och variabler. Ett 

variabelvärde blir alltså exempelvis det antal artiklar som kommer ifrån en morgontidning och 

har kodats in under den positiva variabeln. Se figur 1 för exempel över vilken plats 

analysenheter, kategorier, variabler och variabelvärden tar plats i datamatrisen.

Figur 1. 

• Analysenheter: Artiklar från respektive tidning. Slås ihop till kategorier

• Kategorier: Kvällstidningar och morgontidningar. 

• Variabler: Positiva, neutrala och negativa artiklar.

• Variabelvärden: a, b, c, x, y och z.

De variabler som har valts är om artiklarna antingen ställer sig positiva, neutrala eller 

negativa till veganer och/eller veganism. För att en artikel skall klassas som positiv till 

veganer eller veganism så krävs det att artikeln innehåller ett eller flera argument till varför 

veganism är bra. Neutrala artiklar bedömer vi hänvisar till veganism på ett sätt som saknar 

tydlig underliggande värdering, men ändå berör veganism med en neutral ton. En negativ 

artikel bedöms som negativ om den framställer veganer och veganism med negativa ordval 

eller satser, till exempel på veganism som någonting skadligt eller dåligt. Vidare är vi 

medvetna om att en artikel både kan innehålla positiva och negativa argument för veganism. 

När ett sådant exempel har dykt upp i en artikel så har de argumenten som är i majoritet fått 

avgöra i vilken kategori en artikel hamnar. Om det exempelvis är två negativa aspekter mot 

Positiva Neutrala Negativa

Kvällstidningar a b c

Morgontidningar x y z
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veganism i en artikel och ett positivt argument så blir artikeln negativ då det negativa är i 

majoritet. Om det däremot har varit två positiva argument för veganism och en negativ aspekt 

så har artikeln bedömts till att stå som fördel för veganism och därmed kategoriserats som 

positiv. Här skiljer sig bedömningen från hur Cole & Morgan (2011) kategoriserade tvetydiga 

artiklar i deras vetenskapliga artikel. De valde att bedöma att negativa argument i en text 

underminerar alla positiva element som kan finnas i de valda artiklarna. (Cole & Morgan, 

2011). Genom att bedöma artiklar från matematisk utgångspunkt så blir bedömningen mer 

logisk då det inte är ovanligt att något som skildras positivt samtidigt visar på den negativa 

sidan för att väcka förståelse för sin tes. Exempelvis om en skribent förespråkar veganism 

som hälsosamt och miljömedvetet så kan denne också visa på en fördom, exempelvis att 

veganism kan vara krångligt eller ohållbart. Det gör däremot inte att det negativa väger över, 

snarare att skribenten är medveten om fördomarna men arbetar mot ett mer positivt 

förhållningssätt gällande veganer eller veganism. I ett sådant fall har artikeln sorterats som 

positiv då de positiva argumenten är fler än de negativa aspekterna. Vid enskilda fall har en 

artikel haft lika många positiva argument som negativa aspekter. Vid ett sådant scenario så har 

de olika argumenten ställts mot varandra och den huvudsakliga tonen i artikeln har fått 

fungera som övervägare till vilket håll artikeln lutar. 

5.1.2 KVANTITATIV METODDISKUSSION 
De negativa variablerna har valts ut genom att materialet har lästs igenom och bedömts utefter 

bilden som beskrivs i texterna av vad varje artikel skildrar. Återigen kan inte vi som författare 

vara helt objektiva i vår bedömning, och vi är medvetna om att hur vi tolkar ett material kan 

tolkas annorlunda av någon annan. Vår kosthållning är kategoriserad som allätare, vilket både 

kan vara till för- och nackdel för vår bedömning av materialet. Som fördel ligger att vi kan 

sätta oss själva att tillhöra den norm som föreligger gällande kosten och på så vis hitta 

skillnader från hur veganer, eller veganism, beskrivs gentemot hur vi är vana att uppfatta 

medias bild av normbaserad kosthållning. Samtidigt kan det faktum att vi är allätare ligga till 

nackdel då vi redan tillhör normen inom kosthållning vilket kan göra att vi kanske missar 

underliggande maktstrukturer gällande veganism som förefaller självklart för någon som är 

vegan. 
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5.2.  KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS
Den kvalitativa analysen kommer att genomföras med en kritisk diskursanalys. Begreppet 

kritisk diskursanalys används både som term för det angreppssätt Norman Fairclough 

använder, men också som term för den mer utbredda riktningen inom diskursanalysen som 

Faircloughs angreppssätt också tillhör. Gemensamt för de olika diskursanalytiska riktningarna 

är fem gemensamma drag, som beskrivs av Winter Jørgensen & philips (1999):

1. Skapandet och mottagandet av texter ses som en viktig form av social praktik som är 

en medverkande del i att konstituera den sociala världen. Genom diskursiva praktiker i 

vardagen äger social och kulturell reproduktion och förändring rum. 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. Diskurs står i ett utvecklande 

förhållande gentemot andra sociala dimensioner, och påverkar inte bara samhället, 

utan påverkas också utav samhället.

3. Hur språket används ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhang det tillhör. 

4. Diskursiva praktiker är en bidragande faktor till att skapa och upprätthålla ojämlika 

förhållanden mellan olika sociala grupper. Diskurs fungerar alltså ideologiskt. 

5. I den kritiska diskursanalysen ställer man sig inte politiskt neutral, utan ställer sig 

kritisk till de ojämna maktförhållandena som den diskursiva praktiken upprätthåller. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). 

5.1.2. FAIRCLOUGHS TREDIMENSIONELLA MODELL 
Det angreppssätt som valts att användas i den här uppsatsen är den tredimensionella modell 

Norman Fairclough utvecklat, då det är den mest utvecklade och konkreta teorin och metoden 

för att genomföra en kritisk diskursanalys. I Faircloughs tredimensionella modell delas 

textanalys, diskursiv-, och social praktik upp var för sig. Den tredimensionella modellen 

fungerar som en analytisk ram där de tre dimensionerna används för att analysera en 

kommunikativ händelse. Analysen kommer att bygga på de tre stegen, textanalys, diskursiv-, 

och social praktik. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).

Det första steget, den textanalytiska delen, innebär att man koncentrerar sig på själva texten, 

med fokus på de formella dragen där man studerar vokabulär, grammatik, och sammanhang 

mellan satser. Genom att studera textens uppbyggnad kan man se hur diskurser formas och 
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hur en texts genre framträder lingvistiskt. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Textanalys är 

en grundläggande del av diskursanalys, men diskursanalys består inte enbart av den 

lingvistiska analysen av text (Fairclough, 2003). 

Vid en kritisk diskursanalys av text så är det två huvudsakliga begrepp man studerar närmare, 

transitivitet och modalitet. Transitivitet handlar om hur texten beskriver hur händelser och 

förlopp knyts samman med subjekt och objekt, exempelvis huruvida någon ställs ansvarig för 

en händelse, eller om händelsen framställs som någonting som skedde utan anledning. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Vi har bedömt att transitivitet inte är av större vikt att 

analysera i den här uppsatsen, då vårt material inte handlar om skeenden någon kan ställas 

ansvarig för. Därför har vi valt att endast fokusera på modalitet i det första textanalytiska 

steget. 

Modalitet handlar om hur författaren till en text ställer sig i förhållande till vad som står i 

texten. Olika modaliteter sätter författaren i olika förhållanden till sin text. (Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999). Meningarna “veganism är bra”, “jag tycker veganism är bra”, “veganism 

kan vara bra” och “veganism skulle kunna vara bra” är fyra olika modaliteter där författaren 

ställer sig olika till veganism. Hur modaliteten används påverkar hur diskursen i en mening 

konstrueras (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  Fairclough (2003) menar att hur 

författaren ställer sig till en text är en viktig del i hur de identifierar sig själva. Modalitet är 

den sanning författaren själv upplever. (Fairclough, 2003). I exemplet med hur bra veganism 

är, så visar modaliteten på vilken sanning författaren till texten lever i. “Veganism är bra” blir 

då ett påstående med hög sanningshalt från författaren, då det visar på att författaren ställer 

sig bakom och håller med om att veganism är någonting bra. Jämför man med meningen 

“veganism kan vara bra” så ställer sig författaren istället till en annan sanning, där veganism 

som någonting helt och hållet bra inte är det ultimata sanna i författarens värld, 

sanningshalten blir då låg. Modalitet är viktigt i hur vi identifierar oss själva. Genom vad vi 

förbinder oss till eller ställer oss eniga med, blir det en betydelsefull del av vilka vi är 

(Fairclough, 2003). För den här uppsatsen blir modalitet intressant att se på då vi genom en 

texts modalitet kan se närmare på hur de som skrivit artiklarna ställer sig till veganism, och 

vilken sanning och diskurs som reproduceras och förs vidare genom en nyhetstidning. 

Journalisterna som producerar artiklarna är en del av vad tidningen står för, samtidigt som 

tidningen är en del av hur samhället ser ut. 
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Det andra steget, den diskursiva praktiken, syftar till att man ser till hur en textförfattare 

skapar en text från tidigare diskurser och genrer, samtidigt som en mottagare av en text tolkar 

och konsumerar texten utefter tidigare diskurser och genrer. Genrer är i vilken form texten är 

stöpt, olika genres är olika sätt att agera diskursivt. (Fairclough, 2003).  I en morgon- eller 

kvällstidning skulle exempel på genre kunna vara en intervjuartikel, nyhetsartikel eller en 

krönika. De tre olika exemplen är tre olika sätt att producera texter på. En journalist är 

medveten om att en intervjuartikel, nyhetsartikel och en krönika skall skrivas på tre olika sätt. 

Samtidigt är man som konsument av tidningen är medveten om de tre olika exemplen har 

olika uppbyggnad och därmed förmedlar information på tre olika sätt, även om de berör 

samma ämne. Det gör att man som konsument av de olika texterna tolkar textens innehåll 

olika beroende på vilken genre de tillhör. Man skulle kunna säga att beroende på vilken genre 

texten tillhör har den skapats enligt en viss ram och tolkas enligt en viss ram vilket får 

betydelse för hur texten tas emot i den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999). För analysen i det här arbetet kommer den diskursiva praktiken att användas för att 

genrebestämma texterna där textens innehåll kan bedömas utefter hur texten i sig är skriven, 

och hur den tolkas av mottagaren. Däremot kommer den diskursiva praktiken att ha en mindre 

roll i analysen då analysens tyngdpunkt kommer att ligga på den textanalytiska och sociala 

praktiken. 

Det tredje steget i Faircloughs tredimensionella modell är den sociala praktiken, vilket är det 

bredaste av de tre stegen. När den sociala praktiken analyseras så undersöker man hur de 

sociala och kulturella faktorerna skapar ramen för den diskursiva praktiken. Det är i det här 

steget man kan se de icke-diskursiva sociala och kulturella faktorerna som bidrar till hur en 

diskurs ter sig. När man studerar den sociala praktiken kan man se om den diskurs 

reproduceras eller förändras. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Winther Jørgensen och 

Phillips (1999) menar vidare att man inte kan besvara vilket nät av större diskurser den 

diskursiva praktiken ingår i utifrån Faircloughs tredimensionella modell utan att använda sig 

utav annan relevant teori. Därför studeras den sociala praktiken i den här uppsatsen utifrån 

teorier kring ideologi och hegemoni. 

Målet med analysen är att studera den sociala praktiken utefter textens egenskaper. Däremot 

så är analysen av den diskursiva praktiken nödvändig för att knyta samman textens innehåll 

med den sociala praktiken. Därför kommer den diskursiva praktiken belysas, men tyngdpunkt 

kommer ligga i analysen av texten och den sociala praktiken. 
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I den här uppsatsen kommer den textanalytiska dimensionen av Faircloughs kritiska 

diskursanalysmodell användas, då den fokuserar på de egenskaper i texten som konstruerar 

diskurser lingvistiskt. Genom att använda sig av den textanalytiska delen av modellen med 

bestämda redskap kan en kartläggning av hur diskurserna sker textuells göras. Genom att 

genomföra en textuell analys kan en tolkning av materialet göras. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999). 

5.1.3. ANALYSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
För att besvara de valda frågeställningarna kommer en kvantitativ innehållsanalys att 

tillämpas på de utvalda 110 artiklarna. Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att 

användas för att se vilka argument som används för och emot veganism, vilket gör att 

artiklarna kan fördelas mellan att vara positivt, neutralt eller negativt inställda till veganer och 

veganism. Indelningen för de tre variablerna är för att skapa en lättöverskådlig bild över hur 

svensk press ställer sig till veganer och veganism. När den kvantitativa analysen har 

genomförts kommer en kritisk diskursanalys tillämpas på de artiklar som bedömts positiva 

och negativa. Den kritiska diskursanalysen görs för att studera vilka diskurser som råder kring 

veganer och veganism i svensk press och på vilket sätt media framställer bilder av veganism 

som livsstil. 
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6. ANALYS

6.1 KVANTITATIV ANALYS
Artiklarna har delats in i tre variabler utifrån hur de porträtterar veganism, positivt, neutralt 

eller negativt. I figur 2 nedan redovisas hur antalet 110 artiklar förhåller sig utifrån 

variablerna. 

Figur 2.

6.1.1 POSITIVA ARTIKLAR 
För att en artikel ska bedömas ställa sig positiv till veganism krävs det att den innehåller ett 

eller flera argument som förespråkar veganism.  
 

I en artikel från Aftonbladet Klick! Så skildrar Ljunggren (2015, 6 mars) citat av rockrebellen 

Joan Jett som beskriver sin syn på veganism: 

“Att sluta äta kött är det bästa du kan göra för djuren och för din egen hälsa. Köttindustrin 

orsakar mer växthusgasutsläpp än alla bilar, lastbilar, flygplan och fartyg i hela världen. 

[...] För tjugo år sedan tänkte jag: Vad är det för skillnad mellan att äta en blodig stek och 

att döda min hund, slita sönder och grilla honom?” (Ljunggren, 2015, 6 mars). 

I citatet beskriver Joan Jett, som är vegan, sin syn på livsstilen. Citatet innehåller miljö- och 

moraliska argument för varför vi människor bör sluta äta just kött, samtidigt som Joan Jett 

presenteras som “en dedikerad djurvän och engagerad i djurrättsorganisationen 

Peta.” (Ljunggren, 2015, 6 mars). Genom att argumenten framhäver fördelar med veganism 

och att artikelns författare inte använder sig av värdeladdade ord i sin beskrivning av vare sig 

artistens synsätt eller dennes livsstil så kategoriseras artikeln som positiv. 

En redaktörssida i början på ett nummer av Aftonbladet Söndag så skriver tidningens redaktör 

Erika Scott om att vi människor i västvärlden snart kommer att äta mat som inte följer något 

Positiva Neutrala Negativa TOTAL

Kvällstidningar 12 21 26 59

Morgontidningar 4 22 25 51

TOTAL 16 43 51 110
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vi ätit förut, nämligen gräshoppor, larver och maskar. Hon menar på att vår kosthållning är 

påväg mot en mer miljövänligt tänk kring mat då köttproduktionen är påfrestande på 

planetens välmående. I stycket om veganer så skriver hon:

“Mat ska inte bara smaka gott. Den ska även göra gott. För oss, för andra, för miljön [...] 

och den som outar sig som vegetarian eller vegan blir inte längre misstänkliggjord, utan 

haussas som upplyst och omtänksam.” (Scott, 2015, 15 november). 

I ovanstående exempel så skildras veganer i ett positivt ordalag såsom upplyst och 

omtänksam vilket kodas positivt både i ordalag, men också i den kontexten av nytänkande 

och miljövänlig mat. 

• Hälsoskäl: att veganism på något sätt är fördelaktigt för människors hälsa.
• Miljömässiga skäl: att veganism har en positiv inverkan på miljön.
• Moraliska skäl: att veganism uppfattas som ett korrekt sätt att leva utefter de etiska 

regler som man bör ta hänsyn till i egenskap av människa.

6.1.2 NEUTRALA ARTIKLAR 
Artiklar som vi bedömt ställer sig neutrala har kategoriserats som just neutrala när de inte 

framställer veganer eller veganism i något särskilt ljus och därmed att det inte går att utläsa 

vare sig en positiv eller negativ diskurs råder. Majoriteten av de artiklar som innefattar 

neutrala diskurser är till största del mat- och reserecensioner. Ett exempel är från SvD 

Magasin där det återges en beskrivning av olika food trucks. En av de recenserade food 

trucksen är veganska Vegan Soul Train:

“Vegan Soul Train serverar vegansk mat där det mesta är lagat från grunden och är 100 

procent ekologiskt, enligt ägaren Bart Brolin. Fokus ligger på långkok eller som Bart 

Brolin vill kalla det “mormorsmat”, där köttet ersatts av vegansk sojafiber. Paradrätten 

vegansk pulled chicken ställer smaklökarna i givakt, och den som tvekar på att veganskt 

kan vara lika gott som kött bör testa. Tre olika rätter står på den dagliga menyn, men 

trucken har totalt ett 20-tal egenkomponerade rätter att välja mellan.” (Westesson, 2015, 

23 maj). 

I artikeln skildras att det finns food trucks där man kan äta vegansk mat och att det är gott. 

Däremot finns det inga argument för varför man skall äta vegansk, samtidigt som veganer inte 

framställs som någon viss typ av subgrupp. Därmed klassas artikeln som neutral. 
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I en krönika från SvD skriver skribenten Jonas Malmborg om det stora utbudet kokböcker 

som finns inför kommande högtider i december. Han skriver:

“Av kokboksutbudet att döma är nyfikenheten för de mänskliga födoämnena enormt just 

nu. Det är glutenfritt, veganskt, köttigt, asiatiskt, fräscht, mexikanskt, snabbt, långsamt, 

sött eller bara så där härligt personligt.” (Malmborg, 2015, 12 december). 

I exemplet från krönikan kan man läsa om de olika sakerna folk vill testa att laga inför 

högtider. Vegansk kost benämns som en av de olika matinriktningarna, dock helt utan 

värdering för vare sig veganism eller veganer. Eftersom det står i sammanhanget av snabbt 

och långsamt, köttigt och veganskt så får man bilden av att skribenten av krönikan har valt 

motsatspar i sin beskrivning av olika matinriktningar. Det här gör att ordet veganskt står fritt 

från värdeladdade ord och samtidigt används som en motpol mot köttigt. Textens ton bedöms 

därmed som neutral.

6.1.3 NEGATIVA ARTIKLAR 
Gällande artiklar som innefattar negativa ordval och argument så har de studerats utefter 

variabler som antingen beskriver veganer som aggressiva eller överkänsliga eller beskriver 

veganism som en diet, ett karaktärsdrag, något ohållbart i längden, onormalt/avvikande, trend, 

uppoffring eller att texterna beskriver ett förlöjligande av veganism. I ett resereportage i SvD 

Resor&Mat finns ett exempel på hur veganism framställs som något onormalt/avvikande när 

skribenten besöker Glastonbury Tor i Somerset:

“Myterna präglar också starkt den lilla staden, Gatorna kantade av butiker som säljer allt 

från esoteriska böcker, kristaller och drömfångare till ekologiska kläder. Många av 

restaurangerna är ’alternativa’ med vego- och veganmat.” (Bergquist, 2015, 26 april). 

I exemplet ovan beskrivs veganism som något onormalt/avvikande då restauranger som 

serverar veganmat skrivs in som ”alternativa” med citationstecken, samtidigt som veganism 

står i kontrast till esotoriska böcker, kristaller och drömfångare. Då esotorism beskriver något 

svårtillgängligt och mystiskt så kodar vi författare att texten beskriver veganism på ett sätt 

som framställer vegansk livsstil som avvikande. 

I en krönika från Dagens Nyheter skriver författaren om vegansk kost inom tv-serier och 

spelfilm där allt mer filmer och tv-serier har veganskt innehåll, oavsett om det är en 

karaktärsbeskrivning av en karaktär, eller om det är vad som finns på tallrikarna i filmen eller 

tv-serien:
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“[...] den köttindustrikritiska ’Äta djur’ från 2009 som fick åtskilliga läsare att rusa iväg 

och köpa vegetariska kokböcker. [...] Vegantrenden syns också i aktuella spelfilmer. [...] 

Mest militant ät ändå Darren Aronofsky, också vegan. I hans gammaltestamentliga, 

vattendränkta epos ’Noah’ från förra året, är mänsklighetens köttätande en slags 

helvetesvision.” (Lindblad, 2015, 20 mars).

Överlag är den här krönikan både positivt och negativt inställd till veganism då skribenten 

lyfter både en bok som är kritisk till köttindustrin men veganism beskrivs både som en trend 

och en vegan beskrivs som militant, en gammal fördom om veganer, vilket gör att artikeln 

kodas som negativ i den kvantitativa analysen. 

I de negativa artiklarna kan man vid genomläsning se att de argument som används för att 

porträttera veganism som någonting dåligt är följande: 

• Veganer porträtteras som aggressiva.
• Veganer porträtteras som överkänsliga.
• Veganism framställs som en diet (i betydelsen viktnedgång, ej som kosthållning).
• Veganism blir förlöjligat.
• Veganism framställs som ett karaktärsdrag.
• Veganism framställs som någonting ohållbart i längden för individen.
• Veganism framställs som någonting onormalt, i betydelsen avvikande från normen.
• Veganism framställs som en trend.
• Veganism framställs som en uppoffring.
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6.2. KRITISK DISKURSANALYS
Den kritiska diskursanalysen är indelad i positiva samt negativa diskurser. De argument som 

vi vid genomläsning av artiklarna sett i den kvantitativa innehållsanalysen kommer delas in i 

olika diskursrubriker, där diskursrubrikerna kommer fungera som en paraplyfunktion, där en 

rubrik innefattar flera argument för eller emot veganism. 

6.2.1 POSITIVA DISKURSER 
Precis som den kvantitativa innehållsanalysen har visat så kategoriserades 16 artiklar av 110 

stycken positiva till veganer och veganism. 

6.2.1.1 Hälsodiskurs 
I artikeln “Råkost i ny tappning” så skriver Dunér (2015, 31 januari) om det ökade intresset 

för Raw food. Raw food beskrivs i artikeln som vegansk, ekologisk glutenfri mat som är fri 

från raffinerat socker och som upphettas till max 42 grader. Artikeln är en guide till olika Raw 

food-kaféer och restauranger i Stockholm:

“Intresset för så kallad Raw food - alltså vegansk mat som tillagats på max 42 grader - 

ökar. Nu poppar det upp ställen som helt eller delvis lagar mat enligt det hälsotrendiga 

begreppet. [...] - När man väl har börjat äta raw food-bakverk finns det ingen anledning 

att äta vanliga bullar. Det är så gott och fräsch, och du slipper alla de där topparna och 

dalarna som du får av vanligt socker, säger Maria Carlsson. [...] Det ökade intresset för 

raw food tror hon kommer av att folk vill vara mer hälsosamma, men också för att maten 

är vacker och inbjudande.” (Dunér,  2015, 31 januari). 

I artikeln beskrivs raw food som vegansk mat. Om man ser till artikelns text så beskrivs raw-

fooden som fräsch, hälsosam och att maten är vacker. Samtidigt säger Maria Carlsson som 

intervjuas för artikeln att det inte finns någon anledning att äta vanliga bullar när man börjat 

äta raw food, vilket visar på perspektivet att vegansk raw food är bättre mat än den som 

klassas som vanlig mat, alltså allätarkosten. Även beskrivningen om sockrets påverkan i 

kroppen, vilket beskrivs som toppar och dalar, tyder på hälsosamma fördelar. Raw food 

framställs som mer hälsosam än den normativa kosthållningen där socker är en vanlig 

basvara, inte minst i sötsaker. Förvisso är vanligt socker en produkt som är vegetabilisk och 

därmed kan ätas som vegan. Däremot fungerar raw food, i artikeln, som en passage in till 

veganism genom att raw food tilltalar en med att vara nytt och spännande, vilket gör att 

sockret symboliseras som allätar-livsmedel, snarare än veganskt i den här artikeln. Att ordval 

används som fräsch och vacker tyder på en positiv beskrivning av ämnet som artikeln berör, 

���29



alltså vegansk raw food. Genom att raw food framställs som en spännande utmanare till 

allätarkosten så framställs veganism positivt, då raw food är en avknoppning från veganism. 

Modalistiskt sett om man studerar hur författaren positionerar sig till vad som skrivs i texten 

så är författarens egen sanningshalt i stort sett neutral till det som står i texten. Författaren 

lyfter fram den person som intervjuas i egenskap av att vara kaféägare och denne får vara 

huvudperson i att recensera vegansk raw food. Det finns inga större antydningar i texten från 

var författarens står i frågan om raw food som kost eller det faktum att det är en för- eller 

nackdel att kosten inte innefattar animaliska produkter. Författaren påvisar att intresset för 

raw food ökar och att antalet kaféer och restauranger ökar i Stockholm, däremot är det ren 

fakta, snarare än att textförfattaren har lagt någon värdering i om det är bra eller dåligt. 

Däremot om man ser till sammanhanget att författaren beskriver veganism som en gren av 

raw food tyder på att författaren står bakom raw food som veganskt som något positivt, nytt 

och intressant. Däremot om det istället stått att raw food var en gren av veganism så hade det 

kunnat tolkas som att författaren hade ställt sig kritisk till artikelns innehåll då raw food skulle 

kunna beskrivas som något redan existerande fast med ett nytt angreppssätt. Så som artikeln 

är formulerad nu så påvisar författaren att veganism är en positiv beskrivning när det kommer 

till raw food och därmed ställer sig författaren positiv till veganism. Med författarens 

modalitet understryks diskursen av veganism som något positivt och hälsosamt. 

Diskursen för artikeln är att raw food är någonting nytt, spännande och samtidigt hälsosamt 

där veganism står parallellt till raw food. Vegansk raw food beskrivs med begrepp som 

hälsosamt, näringsrikt och att vanliga saker som allätare äter är överflödiga då raw food, i det 

här fallet även veganism, har allt man behöver gällande smak, utseende och näring vilket 

åberopar en bred publik då hälsa är ett ämne som folk i allmänhet attraheras av. Om man ser 

till den diskursiva praktiken, där man studerar genre av texten och tidigare diskurser, så är 

artikeln är publicerad som en guide i SvD Magasinet. Genom att genren är just en guide i en 

nyhetstidning så är artikeln skapad för att människor ska få information om nya saker att 

upptäcka, samtidigt som det är en vägledning att orientera sig i områden där man annars inte 

befinner sig. Med det i åtanke så är författarens uppgift att hitta infallsvinklar för människor 

att våga prova nya koncept och därmed är artikeln producerad i en positiv anda till det som 

skildras för att människor skall få en positiv inställning till det som artikeln handlar om. Som 

man ser i exemplet så vilar beskrivningen av raw food på att det är någonting som många 

upptäcker, samtidigt som det är någonting hälsosamt. När intervjupersonen i texten beskriver 
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att man inte längre behöver äta ”vanliga bullar” när man upptäckt raw food tyder på en 

underliggande diskurs att människor gärna provar nytt, men ändå inte vill släppa taget om det 

som man alltid ätit. Det här gör att artikeln om raw food bygger på en underliggande diskurs 

för att föra en ny diskurs framåt. Det gör även att man som mottagare av texten tar emot 

budskapet om raw food som något så pass etablerat då det framställs som så pass bra att “man 

inte ens behöver äta vanliga bullar längre” (Dunér, 2015, 31 januar). 

Om man ser till den rådande ideologin så är det ofta det dyker upp nya olika matinriktningar 

som människor vill prova på. Samtidigt är det norm-brytande med mat som inte tillagas över 

42 grader som samtidigt framställs som något väldigt positivt och hälsosamt, då vi är vana vid 

att all mat, även det som benämns som hälsosam mat, på något sätt är tillagad i högre 

temperaturer. Artikelns fördel, gällande understrykandet av den positiva diskursen, ligger i att 

den inte beskriver raw food som en livsstil, utan snarare påvisar raw food som ett alternativ 

till allätarkosten vilket i sig gör den nya typen av mat blir mer lockande. Att äta veganskt är 

rent ideologiskt sett en livsstil som du antingen lever ut till fullo, eller inte alls, medan raw 

food, som är veganskt, beskrivs som ett bra alternativ till det som kategoriseras som vanlig 

mat. Raw fooden framställs som den veganska avknoppningen som man kan äta ibland och 

varva med sin ursprungliga kost. Vegansk mat däremot, i kontrast till beskrivningen av raw 

food i artikeln, ses som en livsstil som man måste leva ut till fullo. Om artikeln istället hade 

skrivits som att raw food var en del av veganism så hade det kunnat tolkats, beroende på 

sammanhanget i texten, som någonting negativt medan skribenten nu har formulerat veganism 

som en del av raw food istället för tvärtom.

6.2.1.2 Moraldiskurs 
I en artikel från Aftonbladet så skriver Edliden (2015, 28 maj) om de olika köttfällor som 

finns i livsmedel. Artikeln heter “Vego-varning för de dolda köttfällorna” och visar på att 

många vanliga livsmedel innehåller slaktavfall:

“Kalvmage i osten och fiskblåsa i ölen. Mer mat än du tror innehåller ingredienser från 

djur. – Det är ju någonting som djurindustrin tjänar pengar på, att lägga till sina produkter 

i så mycket som möjligt och bli av med sitt slaktavfall, säger Moa Richter Hagert på 

Djurens rätt. I Sverige har vi, till skillnad från Storbritannien, ingen märkning som talar 

om när en produkt är fri från delar av djur. I otaliga veganforum på nätet diskuteras 

tillsatser och påstådda ’dolda’ ingredienser. [...] Moa Richter Hagert är 

kommunikationsansvarig på föreningen Djurens rätt. De har lanserat en egen märkning 
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för att underlätta för veganer. – Väldigt många har börjat plocka bort animaliskt innehåll 

ur sina produkter och börjat skriva att de är veganska eller vegetariska och jag tror att det 

kommer att öka. [...] Att vi får en liknande märkning är dock tveksamt, enligt 

Livsmedelsverket.” (Edliden, 2015, 28 maj). 

I rubriken varnar man för det som beskrivs som de dolda köttfällorna vilket visar på att kött i 

den här texten ses som någonting negativt som man som konsument inte är villig att få i sig då 

kött sätts samman med ordet fällor vilket har en negativ antydning. På så vis är det ordet kött 

som får stå som en konfliktpol i artikeln för att driva artikelns berättande vidare. 

Om man ser till textens modalitet så förefaller författaren att inneha hög sanningshalt till det 

som skrivs i texten, då författaren av artikeln använder sig av “vego-varning av de dolda 

köttfällorna” och “Mer mat än du tror innehåller ingredienser från djur”. Då författaren i den 

sistnämnda meningen åsyftar att djur är en bov i kombination med att denne använder ordet 

varning i samband med nyheter tyder på att författaren ställer sig negativ till hur vissa 

produkter innehåller biprodukter från kött, och är kritisk till att det saknas en tydlig märkning. 

Författarens modalitet understryker diskursen om att kött är en bov, vilket är till fördel för den 

positiva diskursen gällande veganism. 

För att ta reda på vad e-nummer består utav så måste man söka på Livsmedelsverkets hemsida 

för att ta reda på vad de egentligen innehåller, och om tillsatserna innehåller animaliska 

produkter eller inte. Artikeln problematiserar då att det inte finns en tydlig märkning för om 

produkten är vegetarisk eller vegansk. Fokus i artikeln läggs på att det är krångligt för veganer 

att hålla koll på huruvida produkter innehåller kött eller inte. Genom att framställa 

kontrollfunktionen som krånglig och svåranvänd för de människor som är i behov av att utläsa 

e-nummer som offer för systemet. Genom att veganer och vegetarianer framställs som offer så 

förefaller systemet som det onda och veganerna som de goda då de vill hålla koll på sin kost 

medan det är industrin som för dem bakom ljuset. Ur ett hegemoniskt perspektiv så ligger 

makten hos köttindustrin, vilket även uttalas av Moa Richter Hagert från Djurens rätt. Genom 

att artikeln lyfter ämnet att slaktavfall placeras i livsmedel påvisar att livsmedelsindustrin 

innehar makten gentemot de underordnade (konsumenterna). Eftersom artikeln dessutom är 

inriktad på köttindustrin och att de underordnade står som veganer påvisar att veganer är en 

minoritetsgrupp, vilket i kombination med att de framställs som offer bekräftar ideologin att 

köttet står som norm. Samtidigt råder ett hegemoniskt bryt i artikeln för att förändra 
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människors uppfattning inom ideologin, vilket i sig är till fördel för att förändra den rådande 

diskursen om veganer. 

Gällande den diskursiva praktiken så är textens genre en nyhetsartikel där mottagaren tolkar 

innehållet som en sanning. Texten är dessutom formulerad som en typ av skrämseljournalistik 

så att man som mottagare ska ta emot informationen med rädsla och därmed vilja genomgå en 

förändring gällande den maktfördelning som skildras i artikeln. 

Ideologiskt sett är allätarkosten en norm där kött har en betydande roll. Då ideologi är den 

bild av samhället som en grupp delar (Storey, 2009) accepteras det av den stora massan 

generellt att det är kött i produkter som man inte förväntar sig att det ska vara kött i, då det 

inte går emot ens kostvanor att få i sig animaliska biprodukter. Artikeln går emot den rådande 

ideologin och visar på en förståelse för att man som vegan inte vill få i sig animaliska 

produkter genom att behandla det som en självklarhet och problematiserar märkningen av 

produkter och djurindustrin istället för att måla upp veganism som någonting överkänsligt. 

Hegemoniskt sett är maktfördelningen mellan industri och konsument i gungning när man ser 

på artikeln då textförfattaren formulerar rådande maktförhållande som något alarmerande, 

vilket går emot hegemonin som annars håller maktförhållandena i det fördolda då de förkläs 

som normala. Hegemoniskt sett så kan man se att djurindustrin är den industri som har 

makten. Då det saknas en märkning för att visa på ifall en produkt är fri ifrån delar av djur är 

det någonting djurindustrin tjänar på, eftersom de fortfarande kan lägga till sina produkter i så 

många livsmedel som möjligt utan att man tänker på att det är kött i dem. 

I Aftonbladet Nöjesbladet så skriver Lundell (2015, 6 juni) om de tre mest omtalade 

händelserna som skett under den gångna veckan där den ena benämner veganism: 

“Okej. Det hade såklart varit bättre om Way Out West löpt linan ut och blivit en helt 

vegansk festival i stället för att nöja sig med ‘ganska’. Men ändå: Ut åker kaffemjölken 

och några andra produkter och nog är detta det bästa som hänt i svenskt festivalliv sedan 

samma Göteborgsfestival, för tre somrar sedan, bannlyste kött på området. Det är både 

rätt i tiden och en moralisk signal. Det går såklart utmärkt att leva en helg utan att utnyttja 

djur.” (Lundell, 2015, 6 juni).

I texten beskriver författaren Way Out Wests beslut att gå ett steg närmare att bli en vegansk 

festival. I texten ställs veganism som någonting positivt och framåtsträvande, i och med att 

författaren skriver att “det är både rätt i tiden och en moralisk signal” och “det går utmärkt att 
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leva en helg utan att utnyttja djur” (Lundell, 2015, 6 juni). Att konsumera kött och 

mejeriprodukter refereras till som ett utnyttjande av djur, och blir därmed någonting negativt 

och föråldrat där moralaspekten står i centrum. Modaliteten i texten tyder på att författaren ser 

veganism som någonting positivt, då författaren uttrycker en besvikelse över att Way Out 

West inte gick hela vägen med det veganska temat för festivalen. Författaren uttrycker också 

att det senaste som hänt i svenskt festivalliv som kan mäta sig med att Way Out West byter ut 

kaffemjölken är när samma festival tre år tidigare beslöt sig att bli köttfri. Det visar på att 

författarens modalitet innehar en hög sanningshalt till vad som står i texten. Författaren ställer 

sig positiv till beslutet om att slopa kaffemjölk på festivalen, och även positiv till veganism, 

då en helt vegansk festival hade varit det absolut bästa ur en moralisk synpunkt.

Då texten är en del av en lista över vad författaren anser vara de mest omtalade händelserna 

den här veckan är texten utformad som en krönika. Det får betydelse för hur man tolkar den i 

den diskursiva praktiken. Då texten är i genren krönika så är den producerad enligt 

författarens åsikt, samtidigt som den tolkas av mottagaren som en sanning som författaren 

lever i. Laddade ord för den moraliska diskursen inom veganism ligger i orden moral och 

“utan att utnyttja djur” där författaren åberopar mottagarens moraliska sida genom att använda 

ord som beskriver mänsklighet och förtryck. Då författaren förespråkar en vegansk festival, 

en åsikt som går emot ideologin, så kan en mottagare få bilden av att ens världsbild är i 

förändring vilket kan påverka läsaren till att antingen gå mot att vara en del av författarens 

verklighet eller motsätta sig densamma. 

Ideologiskt sett är en allätarkost norm där en uppmuntran till veganska beslut går emot 

rådande ideologi. Genom att en krönika, där författaren framställer en ideologiskt främmande 

idé, frångår artikeln allätarnormen vilket är en del av ideologins långsamma förändring. 

Samtidigt påvisar artikeln att önskemålet var en vegansk festival, medan så inte blev fallet 

vilket innebär att ideologin återtog mark. 

6.2.1.3 Miljödiskurs 
I krönikan “Om vi bara kunde slippa denna köttfanatism” skriver Bojs (2015, 8 november) 

om debatten kring köttkonsumtion. Till större del består texten av miljö- och hälsoargument, 

samt forskning från trovärdiga källor så som WHO och World Cancer Research Foundation, 

för varför vi ska äta mindre kött. Dels då tarmcancern skulle försvinna, men också ur en 

klimatsynpunkt: 
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“Det är förvisso svårt att vinna en debatt mot en påläst vegan, antingen kör de med 

miljöargument, hälsoargument eller etiska argument om att det är fel att döda djur. Ur 

klimatsynpunkt vore det snarast en fördel om betesmarker ersattes med skogar. [...] Men 

en sak tenderar många övertygade veganer att bortse från: de flesta människor vill trots 

allt äta kött ibland, och så kommer det att förbli. [...] De flesta (av) Sveriges män och 

ungefär hälften av Sveriges kvinnor äter mer än 500 gram rött kött per vecka. De skulle ha 

allt att vinna på att minska mängden. [...] De skulle skulle bidra mindre till 

mänsklighetens utsläpp av växthusgaser [...]. (Bojs, 2015, 8 november).

I texten fokuserar författaren på sin ståndpunkt i att köttdebatten måste nyanseras. Hon 

understryker att klimatet skulle må bra av att vi åt mindre kött, samtidigt som hon visar på en 

ideologisk inställning att köttet är en del av den ideologi som vi lever i och textmässigt anser 

författaren att den ideologin inte kommer att vända. Textmässigt förespråkar författaren en 

ideologisk förändring i att vi måste se över vår köttkonsumtion, samtidigt som hon 

understryker att alla kommer inte att bli veganer. Hon beskriver veganer som pålästa, vilket i 

sig framställer veganer i ett positivt ljus till skillnad ifrån om de beskrivits som rabiata, 

hetsande eller liknande. 

Om man ser till modaliteten så är författarens sanningshalt till det som skrivs hög då genren är 

en krönika, en genre som i formatet är byggd för författarens egen åsikt. Samtidigt, då denna 

krönika möter både veganers och allätares tankegångar, så kan båda sidor av diskussionen 

finns substans att hålla med om. Genom att författaren åberopar både allätare och veganer, 

medan veganismens ståndpunkt har mer tyngd så ligger krönikan till fördel för en positiv 

diskurs där miljö står i fokus. Texten är publicerad i genren krönika vilket vanligtvis gör att 

mottagararen förutsätter att det är författarens egna åsikter som publicerats. Dock är krönikan 

publicerad under en del i Dagens Nyheter som kallas Fokus, där det handlar om klimatet. Det 

tillsammans med att författaren lägger fram fakta kring köttkonsumtion med säkra källor från 

t.ex. WHO (World Health Organisation) och World Cancer Research Foundation gör att man 

som mottagare kan ta in texten och tolka den med högre sanningshalt där klimatet är i fokus. 

Ideologiskt sett kan man se att det finns en norm i att äta kött, då författaren direkt skriver: 

“Men en sak tenderar många övertygade veganer att bortse från: de flesta människor vill trots 

allt äta kött ibland, och så kommer det att förbli.” (Bojs, 2015, 8 november). Även om 

författaren i majoritet i krönikan lägger upp argument för varför en minskad köttkonsumtion 

och veganism är någonting positivt, så uttalas också ett av köttätares argument att människan 
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alltid kommer att fortsätta äta kött. Det gör att ideologin kan fortsätta se ut som den ser ut i 

dag, med köttätande som norm, vilket är vad ideologin hela tiden strävar efter (Fiske, 2007).

6.2.2. NEGATIVA DISKURSER 
6.2.2.1 Stereotypdiskurs 
I en artikel från Dagens Nyheter skriver Larsson (2015, 22 mars) om en fiktiv it-krisövning 

som hölls av säkerhetsmyndigheter i de nordiska länderna där övningen handlar om att 

skydda nationernas digitala infrastrukturer:

“Lastbilar stoppas och vattenreningsverk slutar fungera. Bakom alltihop ligger hackande 

veganer. Det är scenariot på Nordens första stora it-krisövning. [...] Ändå är den påhittade 

fienden inte en stat eller brottssyndikat, utan radikala miljöaktivister och veganer. 

‘Operation green rights’ är vad de kallar sin angreppsvåg. Men valet av fiender handlar 

mer om politisk hänsyn än verklig oro för veganer. Att måla ut en stat kan bli känsligt. 

Under dagen skämtar någon om vilka signaler det skulle skicka att träna cyberkrig mot 

det fiktiva landet ‘Kryssland’. Det är mindre kontroversiellt. Dessutom kan angrepp från 

en aktivistgrupp innehålla de flesta moment vi vill öva, säger Richard Oehme.” (Larsson, 

2015, 22 mars).

Om man ser till texten så beskrivs veganer som en aktivistgrupp där det sätts likhetstecken 

mellan att vara miljöaktivist och vegan. I exemplets första mening är det inte beskrivet att det 

är miljöaktivister som ligger bakom det fiktiva angreppet, utan att det är “hackande veganer” 

som ligger till grund för övningens karaktär. Just uttrycket hackande veganer ligger i textens 

ingress där artikeln kort beskrivs om vad denne ska handla om. Genom att begreppet 

”hackande veganer” får stå som aktivistgrupp när Nordens länder ska ha it-krisövning formas 

en diskurs där den stereotypa veganen är radikal och militant. Den sätter också likhetstecken 

mellan att vara miljöaktivist och vegan.

Om man ser till textens modalitet så lägger författaren ingen större värdering i textens 

innehåll. I ingressen skrivs “Bakom alltihop ligger hackande veganer” (Larsson, 2015, 22 

mars), vilket i sig tyder på att författaren ställer sig bakom påståendet, vilket i sig ger en hög 

sanningshalt från författaren. Däremot återger författaren ett scenario som myndigheter gjort 

upp för övning så det är tvetydigt om denne står bakom det faktum att veganer är ett 

säkerhetshot, eller om det är en återkoppling till övningens utformning.
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Att diskursen tyder på att veganism ses som en radikal och militant livsstil får betydelse inom 

ideologin, då ideologin strävar efter att delas av så många som möjligt i ett samhälle, så att de 

som står över- och underordnade kan bibehålla den position de för tillfället står i (Fiske, 

2007). Artikelns utformning tyder på att de som jobbar för att undanröja hotet från de 

miljöaktivister som i den här artikeln också är veganer tillhör samhällets goda sida. På så vis 

förefaller miljöaktivister (och veganer) som de onda och på så vis ’de andra’ som utgör ett hot 

mot Nordens demokratiska system.

Ideologiskt sett får den stereotypa vegandiskursen betydelse för den hegemoni som råder i 

samhället, där veganer ses som arga, militanta och överkänsliga. De personer som i den här 

texten inte lever efter en vegankost och försöker motverka de hackande veganerna ses som de 

som ska hålla samhället upprätt, alltså de personer som är lugna, sansade, och ser till att 

samhället ser ut som det alltid har gjort. Veganerna ställs i den här artikeln upp som 

motståndare till ett lugnt och sansat samhälle.

I en lista från Aftonbladet Nöjesbladet så skriver Lundell (2015, 16 maj) om fyra händelser 

som skett i veckan:

“Dennis squat. Refused-sångaren Dennis Lyxzén bjuder in ett antal folkkära musiker till 

ett ockuperat hus för att äta vegangryta, hata kapitalet och göra covers på världens 

punkhistoria. [...] I moshpitten är stämningen härligt aggressiv ända till strömmen stängs 

av och polisen stormar bygget.”

I texten finns segment som tyder på samma diskurs om den stereotypa veganen som i 

exemplet innan. Ordet vegangryta får stå som ett nyckelord mellan att ockupera hus och hata 

kapitalet. Det ställer veganbegreppet som en del av de diskursbrytande aktiviteterna som att 

ockupera hus och hata kapitalet. Vegangrytan står som de aggressivas måltid som en 

måttstock på vad den aggressiva punk-vänstern äter. Även stämningen beskrivs som härligt 

aggressiv, i kombination av att poliser stormar bygget. Det tyder inte på en vanlig 

fredagskväll ute med kompisarna, utan snarare anknyter till en subkultur där vegangrytan får 

stå som en representation av människorna i lokalen.

Författaren innehar hög sanningshalt till det som skrivs i texten. När denne beskriver att 

“stämningen är härligt aggressiv” så är stämningen beskriven av någon som var där, just då 

den var härlig och inte ”beskrivs som härlig”, och som återger sin sanning. Listan är från 

���37



Nöjesbladets författare Kristin Lundells krönika-sida, vilket förklarar författarens höga 

sanningshalt. 

Texten är skriven som en krönika, vilket får betydelse för den diskursiva praktiken om hur 

texten producerats och konsumeras (Fairclough, 2003). Texten är ett kort segment i del av en 

lista, vilket inte ger någon djupare förklaring till hur situationen såg ut, eller varför situationen 

såg ut som den gjorde. Samtidigt står vegangrytan och puttrar mitt i den korta texten vilket 

leder till att den har betydelse trots det korta textsegmentet där information sållats bort för att 

passa formatet. Det ställer diskursen om vegansk livsstil, precis som föregående exempel, 

som något relevant i den radikala och aggressiva stämningen.

Det förefaller även ideologiskt ovanligt, ur ett svenskt perspektiv, att en tillställning sker i ett 

ockuperat hus som sedan stormas av poliser då det är ovanligt att läsa om i svensk media. Det 

gör att diskursen kring den stereotypa veganen som radikal sätts i sammanhang av ett 

ideologiskt motsträvande där en radikal och aggressiv livsstil kopplas samman med vilken 

kost man äter. Ideologiskt är kapitalet en del av samhällsstrukturen, något som gruppen som 

skildras i texten hatar. Det gör den omnämnda gruppen, i den här texten veganer, till de andra, 

samtidigt som texten skildrar relevans för vad de andra äter, i det här fallet vegansk kost. 

6.2.2.2 Trenddiskurs 
Ett tema som dykt upp bland det sållade materialet är dieter där vanliga viktnedgångsmetoder 

såsom GI 5:2 och LCHF sätts ihop med veganism. Josefsson (2015, 13 oktober) skriver i 

Aftonbladet om “Nya trenden: dubbelbanta” som handlar om att svenskarna enligt en 

undersökning av Demoskop så kombineras idag en diet med en annan för att man ska uppnå 

de resultat man strävar efter. Artikeln har en faktaruta om vad undersökningen har kommit 

fram till. I faktarutan kan man läsa:

“Fyra av tio äter specialkost. Undersökningen genomfördes 24 till 26 augusti. Demoskop 

intervjuade 1387 personer i åldrarna 16 år och uppåt. Här är några av resultaten:  

4 av 10 följer en diet; 5:2-dietens popularitet har halverats, från 11 till 5 procent.; 1 av 10 

är veganer/vegetarianer, 2 av 10 i gruppen 16-39 år.; Det är inte ovanligt att man följer 

flera dieter och valet av dieter blir mer och mer differentierat, snarare än 

likriktat.” (Josefsson, 2015, 13 oktober).

���38



Det finns även uppstaplat i procentsatser hur många procent som går på vilken diet. 10% äter 

Laktosfritt; 10% vegetariskt/vegansk; 7% LCHF; 6% glutenfritt; 5% 5:2; 5% 

viktminskningsprogram; 5% GI, 5% Lågfett och 5% annan diet (Josefsson, 2015, 13 oktober).

I rubrik och faktaruta används orden banta, specialkost och diet. Just ordet diet kan stå för den 

kosthållning man har, alltså att det inte handlar om viktnedgång. Men när ordet diet sätts 

samman med banta och specialkost så får det i sammhanget betydelsen att man vill gå ner i 

vikt med hjälp av det man äter. Medan olika viktnedgångsmetoder listas så finns vegetariskt/

veganskt med som 10 % av de tillfrågade äter. Att vegetarisk och vegansk kost dels slås ihop 

som en och samma sak i och med att tecknet “/” används tyder på att de är ungefär samma 

sak, vilket inte är fallet. Samtidigt skrivs det in som en viktminskningsmetod i samma 

kategori som LCHF, GI och 5:2 vilket ger en vilseledande bild av att veganism är ett redskap 

för viktminskning, snarare än en medveten livsstil med ett större perspektiv än viktminskning. 

Även ordet specialkost understryker att vegetarisk och vegansk kost är avvikande från normal 

kost som i det här fallet är allätarkost.

Författaren återger endast vad undersökningen har kommit fram till utan någon tydlig 

värdering som kan knytas till dennes relation till dieter, specialkost och veganism. Då 

författaren inte lägger någon tydlig värdering i sin artikel kan författarens sanningshalt ses 

som låg. Samtidigt är texten ett resultat av en undersökning där enkla formuleringar och 

uppställningar av procent och att det skall skildra texten som lättmottaglig. Däremot blir 

baksidan av den enkla uppställningen en generalisering av de olika dieterna, där vegetariskt 

och veganskt slås ihop vilket till synes visar på okunskap och att de olika dieternas 

procentsats refererar till människor som siffror. Ur ett konsumtionsperspektiv av artikeln blir 

uppställningen av dieter, med procentdel som använder dem, en generalisering av trendiga 

och tillfälliga dieter såsom LCHF och 5:2 där veganism, inte bara slås ihop med 

vegetarianism, utan också skildras som en tillfällig trend med viktnedgångssyfte. 

Jämförelsevis ligger laktosfritt med i samma lista, vilket inte heller går att jämföra på samma 

sätt. De flesta som äter laktosfritt äter inte laktosfritt för att gå ner i vikt, samma slutsats gäller 

även för vegetarisk- och vegansk kost, även om det säkert förekommer i vissa enskilda fall. 

Viktnedgång är oftast inte premissen till varför man väljer en vegansk livsstil.

Ideologiskt sett sker en generalisering av veganism där missuppfattningen av att det är en 

trendig diet för viktnedgång reproduceras och förs vidare. Även bilden av att vegetarianer och 

veganer ska vara ungefär samma sak reproduceras och på så vis uppstår hegemoni där 
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allätarna fortsätter att bibehålla makten utan att bli ifrågasatta då vegetarianer och veganer är 

de där borta som äter en specialkost. Vegetarianer och veganer hamnar i facket av minoriteten 

på 40% som äter någon typ av diet, medan allätare fortsätter att förefalla som normala. Det är 

vad ideologin hela tiden strävar efter, att behålla de som är underordnade (i detta fall veganer) 

i en underställd position, och låta de som har makten (allätare) bibehålla sin makt (Fiske, 

2007).

I en krönika från SvD Resor&Mat skriver Mölstad (2015, 18 oktober) “Att hålla diet är ingen 

smal sak” där han återger samma undersökning som artikeln ovan refererade till. Mölstad 

skriver att han inte klarar att hålla en diet på semestern, samtidigt som han återger i grova 

drag vilka olika dieter som finns och hur många anhängare de har. Han ifrågasätter 

möjligheten att kombinera olika dieter såsom LCHF och Raw Food eller LCHF och en 

vegandiet. Han återger också perspektivet från undersökningen att de som följer en viss diet, 

klumpas ihop tillsammans med dem som försöker följa samma diet där han menar att det är 

väldigt många som försöker följa en diet, samtidigt som det är väldigt få som faktiskt 

dedikerat följer en diet under en längre tid, eller som en livsstil. (Mölstad, 2015, 18 oktober).

Författaren beskrivning om vegandiet understryker diskursen av veganism som just en diet. 

Samtidigt ligger ordet vegandiet i anslutning till meningen om att de som försöker följa en 

diet klumpas ihop med dem som faktiskt följer en diet. Det sätter ett likhetstecken mellan 

veganism och diet. Detta tolkas som att veganism är någonting tillfälligt för viktnedgång, 

samtidigt som det tyder på att veganism är någonting som inte är hållbart i längden, och att 

veganism blir en övergående trend, precis som till exempel LCHF-dieten eller 5:2-dieten. 

Utifrån den diskursiva praktiken är textens genre krönika, där det är en vinskribent som 

skriver om dieter för att sedan knyta samman det med att LCHF står för “Lite champagne 

hjälper faktiskt”. Texten är därmed skapad för att författaren ska lyfta fram sin poäng om vin 

och därmed är inte rapporteringen kring dieter den mest seriösa när den knyts samman till 

alkohol som sällan ingår i just dieter. Krönikans ton är lättsam och författaren leker med sin 

självdistans vilket också lyser igenom för mottagaren. Även om innehållet inte får så hög 

trovärdighet så sätts samtidigt diet-perspektivet i en ironisk kontrast där begreppet vegandiet 

dels skrivs som just en diet, men också en ironisk sådan. Textens genre är av vikt då den 

påverkar hur mottagaren uppfattar texten, vilket får betydelse i exempelvis hur trovärdig en 

mottagare finner artikeln (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).
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Precis som i förra artikeln där generaliseringen av veganism sattes ihop med diet, vilket 

reproducerar bilden av veganism som någon ohållbart och tillfälligt. Veganism ses alltså som 

någonting kortvarigt och som en tillfällig trend, där man håller veganism som en diet under en 

specifik period för att gå ner i vikt, för att sedan återgå till det normala, vilket ideologiskt sett 

är att leva utefter en allätarkost. 

6.2.2.3 Uppoffringsdiskurs 
I ett recept på kikärtsgryta med friterad pasta från DN Mat&Dryck beskrivs maträtten:

“Ciceri e tria är namnet på den här pasta- och kikärtsgrytan med rötter i den italienska 

cucina povera, fritt översatt ‘fattigköket’. Delar av pastadegen friteras för att ge en 

‘köttigare’ känsla åt den i grunden veganska rätten.” (Damberg, 2015, 10 oktober). 

Texten anger ett tillagningssätt som uppmuntrar en vegansk rätt att få en köttigare känsla. 

Författaren använder antagligen begreppet köttigare för att beskriva en viss typ av textur i 

maten. Däremot heter artikelserien “Något att böna om” där författaren vill uppmuntra läsaren 

till att våga äta allt mer ärtor, linser och bönor. Att i ett veganskt recept vilja sträva efter, och 

främst beskriva, en textur som köttigare gör att diskursen understryker att oavsett kosthållning 

så vill man sträva mot att ha den köttig texturen i maten, att det är det vi alla strävar efter. 

Hela artikelserien är inte vegansk, men receptet i sig är i grunden veganskt. Genom skapandet 

av receptet har författaren förmodligen försökt att attrahera människor som är skeptiska till 

vegetariska och veganska recept genom att beskriva den friterade pastan som köttig. Däremot 

försvinner veganismens möjlighet att stå på egna ben och få motivera sig själv till att det finns 

innovativa, nya smaker att finna i ett område som allätare annars inte stöter på. Det veganska 

innehållet i texten undermineras av att ideologin går åt köttätarhållet.

Ideologiskt sett är det valda receptet skrivet för allätare, men med ett veganskt perspektiv 

vilket kan vara en bidragande faktor till att veganism kommer att få större förståelse i 

framtiden. Genom att veganska recept tar plats i ett sammanhang som är skrivet för den den 

stora massan där majoriteten är allätare så kan det väckas förståelse för den veganska 

livsstilen, samtidigt som veganism inte kan stå för sig självt riktigt än.

I artikeln “Från sjögräs till sjögris” är tonen liknande som i föregående artikel. Olgarsson 

(2015, 19 juli) skriver i Aftonbladet om en ny vegetarisk- och vegansk produkt som kan 

komma att ersätta bacon. Det är just en specifik sjögrässort som smakar bacon om man steker 

det. I inledningen står det att “För många veganer och vegetarianer är bacon en saknad 
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köttprodukt. Men nu kommer nyheten som gör att även veganer kan få uppleva 

baconsmaken.” (Olgarsson, 2015, 19 juli). I inledningens första mening skriver Olgarsson 

(2015, 19 juli) att många veganer saknar bacon som köttprodukt. I och med att författaren 

formulerat meningen “för många veganer och vegetarianer är bacon en saknad köttprodukt” 

istället för till exempel “för en del veganer och vegetarianer är bacon en saknad köttprodukt” 

så tyder det på att Olgarsson upplever det som sin sanning att veganer saknar kött, då 

modaliteten visar på vilken sanning författaren ställer sig bakom och lever i (Fairclough, 

2003).

Precis som i förra artikeln ses veganism som en avknoppning från köttnormen och att man 

som vegan strävar efter att hitta produkter som är lika bra som animaliska, även om så inte 

alls behöver vara fallet för de som äter en vegansk kost. Författaren förutsätter att veganer 

saknar köttprodukter, vilket också gör att de allätare som läser texten, får uppfattningen av att 

veganism är en uppoffring då de väljer att inte äta de bra köttprodukterna. Författaren till 

artikeln “Från sjögräs till sjögris” reproducerar den diskursiva uppfattningen om att veganer 

saknar köttprodukter, vilket på så vis kan föra vidare fördomen om att veganism är en 

uppoffring till en sämre livsstil, då man inte äter kött. Artikeln hade fått en annan innebörd om 

den istället vinklats till problematiken med köttkonsumtion och vilka nackdelar 

köttproduktionen har för miljön. Perspektivet hade också kunnat ligga på hur bacon och 

sjögräs förhåller sig hälsomässigt till varandra, men då man istället väljer att lägga fokus på 

vegetarianer och veganer reproduceras diskursen om veganism som en uppoffring. 

6.2.2.4 Normavvikande diskurs 
Heberlein (2015, 22 december) skriver i Dagens Nyheter om hur julen sätts på prov av all den 

stress och olika moment inför julfirandet som tar udden av högtiden. Främst riktar Herberlein 

fokus på hur bilden av kärnfamiljen håller på att ändras och därmed också bilden av det 

moderna svenska julfirandet:

“För varje år och varje ingift släkting, varje styvbarn eller nu pojkvän som tillkommer 

växer antalet rätter på julbordet. Någon är vegan och måste ha griljerad kålrot eller är från 

Blekinge och kräver grönkål och någon är diabetiker och så har vi allergikerna och de 

nyktra alkoholisterna och, naturligtvis, alkoholisterna som ännu inte är 

nyktra.” (Heberlein, 2015, 22 december). 

I texten sätts veganer ihop med de familjemedlemmar som är jobbiga för familjefirandet. 

Veganer sätts i samma fack som alkoholister och diabetiker, där båda i sig är sjukdomar. 
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Genom kommunikation skapas diskurser och när man på ett bestämt sätt pratar om någonting 

så skapas erfarenheter om en diskurs som reproduceras och skapar en viss synvinkel (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). I exemplet ovan kan man se att veganer framställs som 

någonting jobbigt i kontrast till de normala familjemedlemmarna, som äter av det normala 

julbordet. Veganism sätts ihop och blir synonymt med diabetiker, alkoholister och även 

Blekingebor som kräver grönkål. Diskursivt sätts veganism som någonting avvikande från 

familjefriden under julen där animaliska produkter sätts i fokus. Krasst sätt hade julefriden, 

om man ska tolka författaren, kunnat hållas intakt om alla bara åt animaliska livsmedel, drack 

lagom stora mängder alkohol, samt att ingen hade diabetes eller allergi. De nyktra 

alkoholisterna är också problematiska, precis som veganer, då de väljer bort något (alkohol 

eller animaliska livsmedel) som ideologiskt sett ses som självklart på ett julbord.  

Texten är skriven av en krönikör, vilket gör att sanningshalten i texten är hög. I exemplet från 

krönikan så ställer sig författaren bakom det som står i texten. I sig är det ingenting konstigt 

då det just en krönika, men modaliteten får betydelse för vilken sanning som författaren lever 

i (Fairclough, 2003). 

I texten, efter stycket som exemplifieras ovan, kan man läsa att “Det är upplagt för 

konflikter”, inte att det kan vara upplagt för konflikter med att julfirandet har störmoment, 

såsom veganer, alkoholister och diabetiker, under julmiddagen utan att det faktiskt är upplagt 

för konflikter. Ett annat exempel på när författaren ställer sig med hög sanningshalt bakom sitt 

påstående i krönikan är när författaren tar upp komedi-filmen “Tomten är far till alla barnen” 

som beskrivs som “en klassisk svensk jul” och “mer svenskt än så blir det inte” (Heberlein, 

2015, 22 december). Filmen skildrar ett kaosartad julfirande vilket även författaren 

understryker genom att beskriva filmen som just “en klassisk svensk jul”. Att författaren 

exemplifierar ett modernt julfirande som en kaosartad komedi-film understryker diskursen att 

det hade varit så mycket trevligare om alla bara åt kött, drack sprit inte var allergiska och höll 

sig till normen. 

I den diskursiva praktiken har texten producerats av en enskild författare som skrivit texten i 

egenskap av att vara en krönika, där genren går ut på att knyta an till fenomen eller händelser 

i samhället, vilket författaren även gör i det här exemplet. Samtidigt så tas texten emot av en 

mottagare som tolkar den efter sina erfarenheter gällande diskurser och genrer, där diskursen 

gällande veganism och julafton är normfrånskridande vilket också är ett budskap som syns i 
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det valda exemplet. Textens innehåll och diskursen gällande veganism som ett problem på 

traditionella svenska högtider reproduceras och förs vidare som en sanning.

Inom hegemonin finns ett osynligt ideologiskt maktsystem som inte tar till våld för att 

upprätthålla de maktstrukturer som råder. Maktstrukturerna förs då vidare genom till exempel 

skola och media. (Fiske, 2007). I exemplet ovan ligger det hegemoniska i de industrier som 

tjänar på att julfirandet skall eftersträva att fortsätta utgå från kärnfamiljen. Vinnare av att 

julfirandet fortskrider att bibehålla normen om hur det ska se ut är köttindustrin, 

alkoholindustrin och den konsumtionsindustri i övrigt som inkluderar handel av julklappar 

och andra diverse jultillbehör. Genom att krönikor och artiklar som i exemplet ovan fortsätter 

att reproducera diskursen av julfirandet som en högtid där samtliga deltagare skall leva enligt 

det traditionella julfirandet gör att makthavarna, i det här fall industrierna, kan fortsätta att 

bibehålla makt från underordnade. Hegemonin handlar inte bara om ekonomiska intressen, 

utan även sociala och politiska (McQuail, 2010). De underordnade rättar in sig i de 

ekonomiska, sociala och politiska systemen genom att reproducera de diskurser som råder, i 

det här exemplet under julfirandet. De olika industrierna kan tjäna ekonomiskt på att vi 

fortsätter att ha allt på julbordet och lite till, samtidigt som de politiska besluten inte kommer 

att handla om veganism så länge diskursen gällande veganism som det avvikande står kvar. I 

det sociala sammanhanget får hegemonin utrymme genom att veganism framställs som något 

onormalt och avvikande från normen då människor som inte lever veganskt kan fortsätta att 

bibehålla makten kring hur julen faktiskt ska se ut. 

Bäsén (2015, 1 oktober) skriver i sin artikel “Dina kosttillskott kan göra dig sjuk” om att det 

förbrukas enorma mängder vitaminer av det svenska folket under hösten och att forskning 

pekar på att det kan vara onödigt och till och med farligt:

“Det är bara vissa grupper, som små barn och veganer, som behöver ta tillskott. Friska 

vuxna som äter en normal kost behöver i regel inte ta något extra, poängterar Hanna 

Eneroth. [...] Friska vuxna som äter en normal och varierad kost behöver inte ta tillskott, 

enligt Livsmedelsverket.” (Bäsén, 2015, 1 oktober). 

Precis som i föregående exempel så pekar Expressens artikel på att vegansk kost avviker från 

vad som anses normalt då varierad kost beskrivs som normal kost. Samtidigt förminskas 

veganism när det ställs samman med att det bara är små barn och veganer som behöver äta 

kosttillskott. Om man ser till en annan artikel från Expressen Min Hälsa så skriver 

Lagercrantz (2015, 28 oktober) om B12-brist och att det är veganer, alkoholister och rökare 
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som kan behöva ta tillskott för vitamin B12. I båda exemplen klumpas olika grupper ihop utan 

specificering av varför de olika grupperna kan tänkas behöva äta kosttillskott. Veganer hamnar 

då emellan alkoholism (som är en sjukdom), rökare (som är bevisat hälsofarligt) samt små 

barn (som inte är färdigutvecklade). På så vis sorteras veganer in i det fack där de inte tillhör 

majoriteten av befolkningen, utan de framställs som en avvikande grupp med en viss 

problematik, likt alkoholister eller rökare. Det understryker den diskurs som har betydelse för 

hur man väljer att prata om någonting där veganism framställs som något avvikande och att 

diskursen reproduceras till att människors uppfattning om veganism får en ensidig synvinkel 

som något onormalt. 

I Expressens artikel (Bäsén, 2015, 1 oktober) har författaren ett lågt ställningstagande då 

artikeln till största del skildrar experter och livsmedelsverkets rekommendationer. Däremot 

om man ser till den diskursiva praktiken så är artikeln skapad för att redovisa experters och 

Livsmedelsverkets råd gällande kosttillskott, vilket förklarar varför författarens roll har en 

mer anonym karaktär. Samtidigt är artikeln en helsida nyhetstext, med ämnet tryckt på 

Expressens löpsedel samma dag. Det här gör att man tolkar informationen med en högre 

sanningshalt, än om det varit publicerat i exempelvis en bilaga. Bilagor är oftast mer 

livsstilsinriktade, snarare än att funktionera som larm om hälsofarliga ting som samhället bör 

vara medvetna om. Genom att larma om att kosttillskott kan göra dig sjuk så tilltalas 

mottagaren om att det här är viktigt att läsa. I artikeln får även ett flertal experter på ämnet 

komma till tals samt att Livsmedelsverket står som källa vilket understryker textens 

sanningshalt. 

Ideologiskt sett är media en av de ideologiska statsapparaterna som för vidare ideologin så att 

de tankemönster som råder inom ett samhälle kan fortskrida och att samhällets 

gruppmentalitet kan stå oförändrad (Storey, 2009). Det här medför att Expressens artikel för 

vidare ideologin gällande kost där “friska vuxna som äter en normal kost” blir likställt med att 

äta en allätarkost. På så vis ses veganism i texten som en onormal kosthållning där människor 

med normal kosthållning sätts i ett perspektiv att de äter fulländat då de blir sjuka av 

kosttillskott, medan veganer är de som äter konstigt och diskursmässigt äter fel då deras kost 

kräver kosttillskott. Även att artikelns format, som beskrevs i den diskursiva praktiken, är 

format som en alarmerande nyhet med experter och Livsmedelsverket som understryker den 

rådande ideologin gör att veganism sätts som de andra. Hegemoniskt sett så skildrar artikeln 

ett ”vi som äter normal kost blir sjuka av kosttillskott” gentemot ett “de som äter onormalt 
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måste äta kosttillskott”. Det kan skapa en gruppmentalitet i samhället som ställer sig frågande 

till veganism då allätare kan ifrågasätta varför man äter veganskt, eftersom man då måste 

lägga till kosttillskott för att kosten och näringsintaget ska bli komplett. Maktperspektivet 

ligger hos allätare som kan ifrågasätta veganism, medan veganer skulle behöva argumentera 

för sin sak för att få fram sin synvinkel på sin kosthållning, då detta perspektiv inte återges i 

artikeln. 

Då veganism diskursivt talas om som någonting avvikande från normen, så blir veganism ofta 

även föremål för förlöjligande. I ett artikeluppslag från Dagens Nyheter som heter 

“Veckans…” listas olika saker som inträffat under veckan som gått. Det som listas som 

”Veckans grej” har rubriken “Anti-hipstermaten” som handlar om matrörelser som 

Snackwave och Normcore food lyfter upp snabbmaten och det enkla levernet som ett 

motstånd mot de hälsoideal gällande raw-food och veganism som dykt upp. Ett utdrag ut 

artikeln lyder:

“Efter att rätter som chiapudding, grönkål, gojibär och vegan raw food har blivit 

synonymt med en hälsosam hipsterkosthållning var det bara en tidsfråga innan 

motreaktionen skulle ringa på dörren. Och den ringer två gånger, visar det sig: 

’snackwave’ och ’normcore food’ är två matrörelser som sätter sig på tvären mot det 

präktiga hälsoidealet och maratonlångkoken.” (Ahlström, 2015, 29 mars).

I exemplet beskrivs vegan raw food som en hipsterkultur där grönkål och gojibär benämns 

som egna maträtter. Vegan raw food beskrivs också som ett präktigt hälsoideal och det 

generaliseras till att livsstilen kräver, inte bara långkok, utan maratonlångkok vilket tyder på 

att livsstilen är avvikande från den rådande ideologin. Även ordet präktig har en 

nedvärderande ton och det präktiga hälsoidealet tolkas som överdrivet och normfrånskridande 

från vad som annars anses som ett hälsoideal. Genom att rubriken lyder “anti-hipstermaten” 

så knyts begreppet hipster till de som i den här texten äter vegan raw food. Då hipster är ett 

begrepp som används för att beskriva människor som inte tillhör normen så blir betydelsen av 

hipstermat något dubbelsidigt där vegan raw food beskrivs som klart utanför normen av 

kosthållning. Att knyta veganism till ordet hipster kan också ses som ett förlöjligande av den 

veganska livsstilen, då begreppet hipster syftar på en person som hela tiden försöker gå ifrån 

normen. Samtidigt beskrivs snabbmatsrörelserna “snackware” och “normcore food” att göra 

motreaktion, vilket tyder på att vegan raw food var en reaktion från början, som nu möter 
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motstånd. Det tyder på att vegan raw food var på stor framfart och nu mött sin motståndare, 

alltså extremnormens kosthållning.

Författaren av artikeln använder sig av orden har blivit i meningen “vegan raw food har blivit 

synonymt med en hälsosam hipsterkosthållning” i artikelns inledande mening. Det visar på 

författarens egen uppfattning och vilket sanningshalt som denne anser att artikeln, och främst 

hipsterperspektivet på veganism, har. Hade det istället stått “vegan raw food kan uppfattas 

som en hälsosam hipsterkosthållning” eller “vegan raw food har nästan blivit synonymt med 

en hälsosam hipsterkosthållning” så hade textens sanningshalt minskat och författarens egen 

halt av att finna vad denne anser sig vara sant hade fått mindre inflytande.

Genom att artikeln är publicerad som “veckans grej” så tolkas det som att de olika motpolerna 

för vad som skall ätas och brukas är en fluga och att saker och ting snart ska återgå till den 

normbaserade livsstilen. Däremot är det vanligt att man som vegan inte vill prova en trend, 

utan snarare påvisa ett hållbart leverne ur en miljösynpunkt. Att Dagens Nyheter publicerar 

artikeln under “Veckans grej” i kombination med att rubriken lyder “anti-hipstermaten” så 

tolkas texten från genren att den hälsosamma hipsterkosthållningen rent ideologiskt är 

sammanförd med uppstickare som chiapudding, grönkål och gojibär och därmed blir 

veganism en subkultur. Ideologiskt sett är hipsterkulturen en subgrupp som kommer med 

vissa trender, men att normen kommer att påvisa motstånd, så även i det här fallet. Ideologin 

strävar efter att behålla ideologin som den är medan här kommer en hegemonisk uppstickare, 

alltså hipsterkosthållningen, som försöker förändra våra kostvanor. Den rådande ideologin 

genomsyrar dock texten och i slutändan är det den normbaserade maten som sätter sig på 

tvären mot hipstermaten och den rådande ideologins maktfördelning ännu är den 

normbaserade kosten. Texten innehar en förlöjligande diskurs då språket använder begrepp 

som förlöjligar vegan raw food tillsammans med att det beskrivs som en hipsterkosthållning, 

samtidigt som artikeln genomgående understryker rådande kosthållning.

I artikeln “Lägg ägg - det är ju helt veg” ur Aftonbladet (2015, 10 oktober) skrivs det om en 

ny produkt som ska ersätta ägg för veganer. Artikelns ingress och första stycke lyder:

“Här är äggstra äggande nyheter för alla veganer. Inom kort lanseras det pippifria ägget i 

USA - och då blir det omelätt som en plätt att fixa helgbunchen. Det kan emellanåt verka 

som de som ratar animaliska livsmedel gör en höna av en fjäder. Men samtidigt är just ägg 

i alla dess former något av det svåraste för helgröna att undvika - speciellt då det kommer 

till bakverk och vid frukostbuffén.” (Kling, 2015, 10 oktober).
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Artikelns ingress och första stycke tyder på att författaren av artikeln leker med orden för att 

göra sin poäng. Samtidigt står det i balken ovanför artikelns rubrik Veggstra där det vanligtvis 

står exempelvis Extra eller  Aftonbladet avslöjar. Ordvitsar i artikeln som “Äggstra äggande 

nyheter”, “då blir det omelätt som en plätt” och balkens “veggstra” tyder på att författaren 

antingen har en väldigt distanserad bild till veganer, eller att denne har en del förutfattande 

meningar om just veganer. Ska man se till “Det kan emellanåt verka som de som ratar 

animaliska livsmedel gör en höna av en fjäder.” (Kling, 2015, 10 oktober) så tolkar man det 

som att författaren snarare har fördomar än ett distanserat förhållningssätt. I meningen “de 

som ratar animaliska livsmedel” åsyftas veganer och ordet ratar i sammanhanget tyder på en 

negativ ton om veganers förhållningssätt till animaliska produkter. De väljer inte bort 

animaliska produkter, utan ratar dem.

Artikeln är skriven i genren nyhetsartikel där man som mottagare förutsätter att innehållet 

skall ha hög trovärdighet, samtidigt som texten förmedlar en parodi på det nya livsmedlet. 

Eftersom texten är skriven som en parodi så tolkas inte innehållet som samhällsviktigt, 

samtidigt som nyhetsvärdet sänks. Det här gör att diskursen understryks av att veganism är 

något larvigt, samtidigt som veganer enligt artikeln “gör en höna av en fjäder” och därmed 

inte tas på allvar. Samtidigt är författarens sanningshalt relativt låg, då författaren skriver “det 

kan emellanåt verka som de som ratar animaliska livsmedel gör en höna av en fjäder.” där 

“det kan emellanåt verka” inte tyder på att författaren helt står bakom det denne skrivit. 

Författarens modalitet visar på att det finns en allmän uppfattning om att veganer överdriver 

med sin livsstil, men att författaren själv modalistiskt sett inte ses sympatisera med det.

Diskursen för veganer är i den här artikeln förlöjligande då textens innehåll inte följer den 

nyhetsgenre som den presenteras i. Även att ett ironiskt ordval och fyndiga ordvitsar får plats 

både i balk, rubrik, ingress och det första stycket innan själva nyheten presenteras, som 

egentligen är en högst relevant nyhet för dem som inte äter ägg och vill finna ett liknande 

alternativ. Detta gör att veganers kosthållning tolkas som någonting oviktigt och som inte 

kräver samma relevans i sitt innehåll som för de nyheter som gäller köttnormen. I ett 

ideologiskt perspektiv är media en av de ideologiska statsmakterna som för ideologin vidare, 

samtidigt som Aftonbladet med den här artikeln reproducerar diskursen av veganism som 

någonting avvikande och löjeväckande. Hegemoniskt sett blir artikeln ett redskap för att 

understryka de maktförhållanden som råder och att de underordnade i artikelns 
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maktperspektiv, alltså veganerna, kommer att fortsätta att vara underordnade under normen av 

allätare.
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7. RESULTAT

Av det totala antalet artiklar på 110 stycken så var de negativa artiklarna 51 stycken, de 

positiva var 16 stycken och de neutrala artiklarna var totalt 43 stycken. Procentmässigt av de 

110 artiklarna så var de positiva 15 %, neutrala 39 % och de negativa artiklarna var 46 %. Om 

man lägger samman de artiklar som skildrar veganer eller veganism med antingen positiva 

eller negativa argument så uppgår det totala antalet till 67 stycken artiklar när de neutrala 

artiklarna räknas bort. Om man beräknar en procentsats av de artiklar som antingen tog 

positiv eller negativ ställning i ämnet så stod de positiva för 24 % av artiklarna, medan de 

artiklarna med negativ antydning till veganism uppgick till 76 %. Samtliga redovisade siffror 

påvisar att de negativt inställda artiklarna är i klar majoritet, dels genom att slå ut 

procentsatsen på antalet artiklar som innefattar någon typ av inställning till ämnet (110 

stycken) när de neutrala är inkluderade, men också när de neutrala artiklarna räknas bort från 

den totala andelen artiklar.  
 
Samtidigt har de neutrala artiklarna en betydande roll när man ser till tidningarnas inriktning 

mot veganism. Det finns betydelse i att 39 % av det material som berör veganer och veganism 

förhåller sig neutralt till ämnet, vilket i sig påvisar bilden av veganer och veganism som något 

som inte kräver anmärkning och att tidningarna till viss del håller en objektiv inställning till 

ämnet. Däremot ska man ha i åtanke att de neutrala artiklarna till största del var recept samt 

mat- och reserecensioner, snarare än nyhetsartiklar. De flesta neutrala artiklarna låg dessutom 

i bilagor till respektive tidning, vilket gör slutsatsen dubbelbottnad i att tidningarna har en viss 

objektiv skildring av veganism, samtidigt som artiklarna inte hamnar i moderstidningen som 

har flest läsare.

Om man ser till att det är fyra tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet med ett års publicering av texter så var det totala antalet artiklar som träffade på 

sökningen av vegan* i databasen Retriever 252 stycken. Om varje tidning, av de fyra utvalda, 

har 365 dagar var på sig att publicera material så blir det totala antalet dagar för tidningarna 

4x365 där det totala antalet dagar av publicering av tidningarna under 2015 uppgår till 1460 

stycken. Att de fyra utvalda tidningarna har haft totalt 1460 dagar att publicera artiklar och det 

endast är 252 stycken av alla dessa artiklar, som fyra tidningar publicerar på ett år, berör ordet 

vegan påvisar att veganism är ett ämne som får minimalt med utrymme i svensk dagspress. 
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De fyra utvalda tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet 

är de, om man bortser från gratistidningar, största dagstidningarna i Sverige. Med det i åtanke 

så är de på sätt och vis agendasättare för hur samhället skildras genom media. De redovisade 

siffrorna påvisar dels att veganism är ett ämne som får mycket litet utrymme i svensk 

dagspress, samtidigt som antalet positiva artiklar i kontrast till det totala antalet når mer eller 

mindre bottensiffror. Genom att den positiva bilden av veganism får så litet utrymme i media, 

som på sätt och vis är en spegelbild av samhället, så finns det anledning att tro att en 

attitydförändring kring ämnet, i samhället som stort, ligger långt fram i tiden. 

Om man ser till de positiva diskurserna i artiklarna så framhävs den veganska kosten som 

någonting bra ur hälsa-, moral- och miljösynpunkt. Följande punkter påvisar vilka argument 

som används när veganism framställs ur en positiv synvinkel:

• Hälsoskäl; att veganism är mer hälsosamt än allätarkosten och att det skulle minska 

antalet cancerfall per år om fler åt veganskt. Ord som används är friskare, rikare liv 

samt fräscht och härligt. 
• Miljömässiga skäl; veganism beskrivs som rätt väg att gå för att rädda regnskogen 

samt klimatet med ord som att veganer ur en miljösynpunkt är upplysta och 

omtänksamma. 
• Moraliska skäl; veganism ställs i parallell till djurens rätt och djurs lidande samt 

hänvisning till industrins utnyttjande av levande varelser till förmån för människans 

leverne. 

Däremot är den rådande ideologin ständigt närvarande då läsaren skall övertygas att man ska 

våga prova något som inte innehåller kött eller att maten skall beskrivas med överdrivna 

ordval så som vacker och färgstark. Miljödiskursen understryker vikten av att äta mindre kött 

där veganism framställs som målbild, däremot efterleds ofta sådana resonemang med ordet 

men där sedan köttnormen försvaras. I både hälso- och miljödiskurs försvaras köttnormen, 

samtidigt som veganism skall lyftas upp och något som nästan påminner om en nylansering. 

Veganism i sig är inte tillräckligt innovativt, utan det skall ges nya perspektiv och trendas upp, 

nästan gå i hand med att vara festligt, för att nå en positiv bild. Däremot är den moraliska 

diskursen mer inriktad på att förändra köttnormen då moraliska argumenten får stå för sig 

själva utan att köttnormen ligger som parallell. Moraldiskursen arbetar starkast av de tre 

positiva diskurserna mot en vegansk norm då den belyser ett tydligt maktperspektiv i 

samhället där köttindustrin utmanas. Både hälso- och miljödiskursen utgår från att främja 
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veganism men förhåller sig samtidigt till rådande ideologi och norm där allätarkosten kan 

varvas med veganska alternativ. På så vis så utger diskurserna ett tankesätt att veganism inte 

är ett alternativ för alla, men att alla kan prova veganska alternativ i kosten ibland. 

Moraldiskursen motsätter sig rådande ideologi och norm och påvisar varför man ska äta 

veganskt och ta till sig av argumenten som står till veganismens fördel, medan hälso- och 

miljödiskurs uppmuntrat till att prova veganskt men att göra det med allätarkosten som 

parallell. 

Om man ser till de negativa diskurserna i analysen så finns en stereotypdiskurs gällande 

veganism där veganer framställs enligt karaktärsdrag att vara radikala, militanta, 

miljöaktivister och aggressiva. Samtidigt går stereotypdiskursen in i den normavvikande 

diskursen där veganer utges att ha en tankebana som kan kopplas ihop med deras 

stereotypiska beskrivning som en samhällsavvikande grupp. Veganer framställs som en 

subkultur med samhällsskeva värderingar. Följande punkter påvisar vilka argument som 

används när veganism framställs negativt:

• Veganer porträtteras som aggressiva genom ordval som militanta, ockuperar hus och 

matkrigande. 
• Veganer porträtteras som överkänsliga genom att nyhetsartiklar beskriver hur artister 

kräver strikt vegansk kost och att ingen lukt från kött får finnas i någon lokal som de 

ska vistas i då de i så fall kommer att bli vansinniga. 
• Veganism framställs som en diet (i betydelsen viktnedgång, ej som kosthållning) där 

bantningsartiklar beskriver veganism som specialkost och att vegansk kost ställs emot 

LCHF, viktminskningsprogram och GI som är kända viktnedgångsmetoder.
• Veganism blir förlöjligat genom att associeras till hipsters och ett präktigt hälsoideal 

samt att artiklar som berör veganska livsmedel skriver i ett ironiskt format, exempelvis 

“Lägg ägg, det är ju helt veg” (Kling, 2015, 10 oktober).
• Veganism framställs som ett karaktärsdrag genom att en person beskrivs som just 

vegan i samma sammanhang med andra karaktärsdrag såsom högljudd eller 

problematisk.
• Veganism framställs som någonting ohållbart i längden för individen där veganism 

beskrivs som hardcore i sammanhanget att det inte är för alla, samt att det är 

tidskrävande om man vill leva veganskt under en längre tid. 
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• Veganism framställs som någonting onormalt, i betydelsen avvikande från normen 

genom att det används som nedsättande för att beskriva något hemskt såsom “hellre 

vegan än att samarbeta med SD” (Andersen, 2015, 30 oktober) samt att veganer 

kopplas samman med att använda föremål som är ideologiskt avvikande såsom 

kristaller och drömfångare.
• Veganism framställs som en trend genom att benämnas som spännande när det öppnar 

nya veganska restauranger och att Hollywood följer efter den rådande veganska 

trenden. 
• Veganism framställs som en uppoffring genom att veganska livsmedel beskrivs enligt 

kött-termer såsom att en tofuns textur är köttig eller påminner om kyckling” och att 

veganer i artiklar påstås sakna animaliska produkter såsom ägg och bacon. 

Veganer framställs att vara ett störande moment inom köttätarnormen där det markeras att ens 

vegan närvaro kan skapa konflikter. Genom att beskriva veganer som konfliktskapare och 

onormala så kan förmodas att deras ideologi kan frånhållas samhällets rådande ideologi och 

på vis de kan fortsätta att vara en subgrupp och de där borta. På så vis kan de maktsystem i 

samhället som finns gällande livsmedelsindustrin, som utgår från att konsumera animaliska 

livsmedel och produkter upprätthållas. 

Inom uppoffringsdiskursen framställs veganer att vilja vara en del av samhällets rådande 

ideologi där köttätande är norm då de framställs som att de saknar mat som inte ingår i den 

veganska kosten. Veganer framställs till att sakna kött där veganska produkter recenseras som 

köttiga eller att de liknar kött i konsistensen där veganism framställs som bra, men aldrig lika 

bra som köttnormen. Genom att hänvisa veganska produkter till köttnormen så påvisas bilden 

av trenddiskursen där veganism utges vara en fas eller en viktnedgångsmetod där man äter 

veganskt under en period för att sträva efter något, men snart gå tillbaka till allätarkosten. 

De olika diskurserna påvisar att veganism står långt ifrån den normativa kosten. Dels genom 

att påvisa att veganer är de andra som vill efterlikna animaliska livsmedel, samtidigt som 

veganer framställs som att de vill anta en samhällsavvikande roll och provocera med att anta 

normavvikande beteende i samhället. Då den rådande ideologin antar kött som norm och 

ideologin genomsyrar artiklar så är det till den rådande ideologin som de negativa diskurserna 

knyter an till. Genom att de negativa diskurserna påvisar veganer som samhällsavvikande, 

både som grupp och som individer, så kan även deras kosthållning framställas som 

samhällsavvikande. 
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Genomgående i analysen så finns en diskurskrock gällande veganism utifrån en 

hälsosynpunkt. Den positiva hälsodiskursen benämner veganism som hälsosamt och fräscht 

där vegansk kost kan göra att man inte vill äta vanlig kost igen. Samtidigt, om man ser till 

hälsa inom den normavvikande diskursen, så framställs veganism som ohälsosamt då man 

behöver äta kosttillskott som vegan för att inte bli sjuk. Diskurskrocken gör att beroende på 

vilken kost man förhåller sig till så ansluter man sig till den ideologi som står närmast ens 

egen uppfattning. Genom att riktlinjerna om hälsa går isär mellan de olika diskurserna så kan 

man anta att den stora massan inte attraheras av ett och samma budskap och 

meningsskillnader kring ämnet veganism kan fortsätta att vara en del av samhället.

Om man ser till materialets storlek för de positiva diskurserna gentemot materialets storlek för 

de negativa diskurserna så är de positiva diskurserna betydligt mindre representerade än de 

negativa diskurserna. Genom att de negativa diskurserna har en bredare plattform att föra ut 

sitt budskap så skulle det kunna leda till att rådande ideologi reproduceras och att möjligheten 

till en attitydförändring kring veganism kommer att ta längre tid än om positiva- och negativa 

diskurser hade fått samma utrymme, eller om de positiva varit i majoritet. 

Det totala antalet artiklar som benämnt ordet vegan under år 2015 var 252 stycken innan 

någon urskiljning mellan artiklarna gjordes. 16 artiklar av dessa 252 var positivt inställda till 

veganer eller veganism. 16 artiklar av det totala antalet på 252 stycken artiklar ger en 

procentsats av positiva artiklar på 6 % av alla artiklar som publicerats i fyra tidningar på ett år. 

Antalet negativt inställda artiklar till veganer eller veganism uppgick till 51 av 252 stycken 

artiklar, vilket ger en procentsats på 21 %. Samtidigt är siffran för antalet artiklar på ett år 

väldigt låg när man ser vad fyra tidningar totalt producerar på ett års 365 dagar. Att Sveriges 

fyra största betaltidningar på ett år inte har producerat mer än 252 artiklar kan ses som att det 

inte ens skrivits en artikel per dag i snitt gällande veganism. Det visar på att tidningarna 

behandlar veganism som ett oviktigt ämne som inte är relevant för den stora massan och på så 

vis hålls diskussionen gällande veganism nere.
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8. SUMMERING

Den här uppsatsen utgick från att studera hur veganer och veganism framställs i svensk press 

under kalenderåret 2015 samt se vilka argument och ordval som pekar på positiva- samt 

negativa diskurser. Under ett års tid hade de fyra största tidningarna i Sverige publicerat totalt 

252 artiklar som innehöll ordet vegan, varav 110 av dessa skildrade någon typ av bild kring 

veganer eller veganism, antingen positivt, neutralt eller negativt. Genom en kvantitativ 

innehållsanalys fördelades de 110 artiklarna in i kategorier för positiva, neutrala samt negativa 

artiklar genom grundlig genomläsning. Genom fördelningen kunde man se att antalet negativa 

artiklar till veganism var i majoritet med 46 % och att antalet positiva artiklar var i minoritet 

med blott 15 %. De neutrala artiklarna utgjorde 39 % av materialet. Därefter genomfördes en 

kritisk diskursanalys på delar av materialet för att utläsa på vilket sätt veganer och veganism 

skildras. Om man ser till de positiva diskurserna så framställs veganism som bra för miljön 

och hälsa, dock med ett förhållningssätt till den rådande köttnormen, medan den positiva 

moraliska diskursen påvisade ett starkare ställningstagande mot köttnormen och tog normen 

om konsumtion av animaliska livsmedel i försvar. Genom de negativa diskurserna beskrivs 

veganer som aggressiva, militanta och radikala, medan veganism står som ett ohållbart 

leverne och även benämns som en diet i form av viktnedgångsmetod. Det rådde diskurskrock 

inom hälsoperspektivet där de positiva diskurserna anger att cancerrisken minskar med en 

vegansk kost, medan de negativa diskurserna påvisar att man blir sjuk som vegan om man inte 

äter kosttillskott. Generellt sett är det mycket lite material som berör veganism i svensk press 

under år 2015 där de negativa diskurserna har störst utrymme, vilket kan ha påverkan på 

utvecklingen av hur samhället ser på veganer och veganism.
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9. FORTSATT FORSKNING

Denna forskning har riktat in sig på att studera hur veganer och veganism framställs i svensk 

press och hur utrymmet gällande positiva- och negativa diskurser gällande veganism är 

fördelat i svensk press under kalenderåret 2015. Vid en fortsatt forskning skulle det vara 

intressant att studera mer genomgående om människors uppfattningar kring veganer och 

veganism stämmer överens med vad som kan analyseras fram gällande diskurser i media. 

Genom att genomföra en undersökning med fokusgrupper så skulle man kunna studera 

människors uppfattning kring veganism, samt se på hur de tolkar de texter som berör ämnet. 

Man skulle även kunna studera tidningarna ur ett närmare perspektiv och titta på hur olika 

tidningar representerar veganism och se på deras läsarkrets om det finns någon skillnad i hur 

veganism framställs i ungdomligare tidningar gentemot tidningar med äldre läsarkrets och om 

det har någon betydelse för olika generationers uppfattning kring veganer och veganism. Man 

skulle även kunna rikta in sig på tv- och radiomedierna för att kvantitativt studera vilket 

utrymme veganska program har i visuella och audiella medier. Den undersökningen skulle 

även kunna målgruppsundersökas för att se om det finns någon skillnad gällande åldergrupper 

och på vilket sätt det får betydelse för framtida uppfattningar om veganer och veganism.
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