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Abstract		
	
The development of antibiotic resistant bacteria is potentially one of the largest challenges of our 

times. Despite the well-known fact that resistant bacteria evolve from over use this wrongful use 

continues, not the least in animal production. Despite that Denmark and Sweden have many cultural 

similarities, the usage of antibiotics in animal production shows significant differences. Sheila 

Jasanoff writes in her book “Designs on Nature” (2011) that the difference in how scientific facts 

are received depends on political cultural differences. In my thesis, I will test Jasanoffs theory and 

examine if political cultural differences contribute to the difference in use of antibiotics. My thesis 

is hence theory tentatively. 

       The question is: Which differences in the political culture in Sweden versus Denmark 

contributes to the differences in the usage of antibiotics? To try Jasanoffs theory, three factors are 

examined. How the different actors describe the usage of antibiotics, the citizen’s general 

knowledge and awareness regarding animal welfare and the usage of antibiotics and finally the 

ultimate power of the decision makers.   

       The result shows that there are differences and that Jasanoffs theory can explain some of these 

differences. However, the influence of the animal production industry and differences in the 

tradition of using antibiotics might also have a major impact.  

 

Nyckelord: politisk kultur, Jasanoff, antibiotika, antibiotikaresistens, Sverige, Danmark 

Antal ord:  9644 
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1. Inledning		
	
Antibiotika är ett slags läkemedel som används för att döda bakterier eller begränsa dem genom att 

störa viktiga funktioner hos dem. År 1941 började antibiotika masstillverkas och har sedan dess 

botat bakteriesjukdomar och varit ett livräddande läkemedel för både människor och djur (SVA, 

2017). Kort efter att Alexander Flemming mottagit nobelpriset för sin upptäckt av antibiotika sa 

han att “The thoughtless person playing with penicillin treatment is morally responsible for the 

death of the man who succumbs to infection with the penicillin-resistant organism” (Business 

insider, 2015).  

       Att bakterier kan bli resistenta mot antibiotika var alltså känt redan vid upptäckten av 

antibiotika. Trots detta är antibiotikaresistens idag ett faktum och ett av vår tids största globala 

folkhälsoproblem (Vilhelmsson & Tengland, 2016, s.114). Urbaniseringen, den snabba 

teknologiska utvecklingen och den globala rörligheten bidrar till att de resistenta bakterierna sprids 

allt snabbare. Om inte åtgärder vidtas snarast beräknas 10 miljoner människor årligen dö på grund 

av antibiotikaresistens efter år 2050 (Vilhelmsson & Tengland, 2016, s.117). Trots att antibiotika 

är livsviktigt för både människor och djur överanvänds denna typ av läkemedel. Exempelvis kan 

man receptfritt köpa antibiotika i vissa länder runt om i världen vilket kan leda till att fel typ av 

antibiotika används och i felaktig mängd (World Health Organization, 2014, s.2). 

       Den utbredda antibiotikaanvändningen på jordbruksdjur är ytterligare ett exempel på ett 

missbruk av antibiotika. Under 2014 använde Cypern, Spanien och Italien mest antibiotika per 

jordbruksdjur i Europa (Greko, 2014, s.107–108). Norge, Finland, Island, Sverige och Danmark 

har använt avsevärt mindre mängder antibiotika, men av dessa länder utmärker sig Danmark genom 

att använda mest antibiotika av alla de skandinaviska länderna. Trots att både Danmark och Sverige 

är medlemmar i EU, lyder under liknande lagar och trots att länderna vid första anblick anses likna 

varandra kulturellt, skiljer sig antibiotikaanvändningen markant mellan dem. 

       Sheila Jasanoff skriver i sin bok ”Designs on Nature” (2011) att skillnader på synen kring 

vetenskap och hur fakta mottas i länder beror på politisk kulturella skillnader. I min uppsats 

kommer jag att pröva Jasanoffs teori i relation till antibiotikaanvändning. Mer specifikt vill jag 

studera om och i så fall hur Jasanoffs teori kan förklara skillnaden i antibiotikaanvändningen på 

jordbruksdjur i Danmark och Sverige.  

 



	 6	

1.1 Syfte	och	frågeställning	
	

Studien syftar till att undersöka hur den politiska kulturen skiljer sig i Sverige och Danmark och, i 

sådana fall, om detta påverkar användningen av antibiotika på lantbruksdjur i respektive land. 

Studien är teoriprövande då den prövar Sheila Jasanoffs (2011) teori om att vissa faktorer i den 

politiska kulturen kan påverka mottagandet av fakta och vetenskap. Utifrån ovanstående syfte avser 

studien besvara följande fråga:  

Vilka skillnader i den politiska kulturen i Sverige och Danmark leder till olikheter i användningen 

av antibiotika i respektive land? 

 

1.2 Avgränsningar	
	

Teorin som studien ämnar pröva är mycket bred. Sheila Jasanoff (2011) tar upp flera faktorer och 

aspekter som kan påverka ländernas syn kring vetenskap och hur fakta mottas. På grund av 

uppsatsens omfång och tidsram kommer endast de delar av teorin som är av relevans för denna 

studie att undersökas. Mer om detta diskuteras i avsnitt 3.3.  

       Vidare kommer uppsatsen att fokusera på antibiotikakonsumtionen hos lantbruksdjur och inte 

hos sällskapsdjur eller människor. Detta på grund av att länderna inte skiljer sig lika mycket i 

användningen av antibiotika till sällskapsdjur och människor (DANMAP, 2015) (SWEDRES-

SVARM, 2015). 

 

1.3 Uppsatsens	disposition	
	
I andra kapitlet, Bakgrund, presenteras fakta angående antibiotikaresistens och användningen av 

antibiotika i respektive land. Detta kapitel syftar till att ge läsaren den överblick som krävs för att 

få bättre förståelse för ett av uppsatsens huvudämnen – antibiotika. I det tredje kapitlet, Teoretiskt 

ramverk, kommer Jasanoffs teori att presenteras, alltså den teori som uppsatsen ämnar pröva. 

Vidare kommer vissa begrepp som kultur och politisk kultur att definieras och förklaras. Fjärde 

kapitlet, Metod och Material, behandlar uppsatsens empiriska material, metoden som har använts 

för att ta sig an materialet samt andra metodologiska val och överväganden. I femte kapitlet, Analys 

och resultat, undersöks ländernas politiska kultur. Jasanoffs teori prövas då för att se om teorin 

även stämmer överens med fallet Sverige-Danmark. I kapitel sex, Slutsats, besvaras 
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frågeställningen och avslutningsvis, i kapitel sju, presenteras förslag till vidare forskning inom 

området samt en avslutande diskussion. 
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2. Bakgrund	

2.1 Antibiotikaresistenta	bakterier	-	Ett	globalt	folkhälsoproblem	
	
Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av de största folkhälsoproblemen i vår tid (Globalfolkhälsa, 

2016, s.144). Ungefär 700 000 människor dör årligen på grund av antibiotikaresistens och denna 

siffra beräknas öka till 10 miljoner döda per år efter 2050 (Globalfolkhälsa, 2016, s.117). Dagens 

sjukvård är beroende av antibiotika, för behandling av cancer, vid operationer, transplantationer 

etc (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

       Sverige har hårda restriktioner kring användningen av antibiotika på både djur och människor. 

Detta är emellertid ingen garanti för att resistenta bakterier inte kommer att spridas till Sverige. 

Många resistenta bakterier sprids via beröring och människors resande mellan olika länder gör att 

bakterierna sprids snabbare, även till länder där den inhemska smittspridningen är låg (SVA, 2017). 

Exempelvis ökade antalet fall av MRSA (en typ av resistentbakterie, se nedan) med 30 % från 2014 

till 2015 i Sverige. Denna ökning beror främst på att människor på flykt sökt vård och därmed 

kommit att provtagas med avseende på denna bakterie. Folkhälsomyndigheten hävdar dock att 

denna ökning inte har påverkat den inhemska smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 2016b).	

       Den antibiotikaresistenta bakterie som anses vara det störta folkhälsoproblemet inom Europa 

är Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) (Globalfolkhälsa, 2016, s.117). MRSA-

bakterien är resistent mot de flesta typer av penicillinantibiotika och kan infektera både djur och 

människor (FORMA, 2014, s.18). Bakterien har framförallt påträffats hos grisar och fåglar. MRSA 

är en stafylokockbakterie som finns på huden och slemhinnor. Därmed smittas man inte av MRSA 

om man exempelvis äter köttet från ett djur som bär smittan, utan smittan sprids via direktkontakt. 

Således löper veterinärer, bönder, djurägare m.fl. större risk att smittas av MRSA (SVA, 2016a) än 

andra människor.  

 

2.2 Antibiotikaanvändning	på	lantbruksdjur		
	
Sedan år 2000 har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kartlagt förbrukningen	av antibiotika 

i Sverige för att på så sätt övervaka och kontrollera antibiotikaanvändningen samt resistensläget i 

landet. Övervakningsrapporten Svensk veterinär antibiotikaresistens monitoreringen (SVARM, 

2015) kompletteras med folkhälsomyndighetens rapport med information från humanmedicinen. 

Rapporten kallas för SWEDRES-SVARM. Liknande rapport finns i flera länder runt om i världen, 
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bland annat i Danmark där rapporten kallas för Danish Integrated Antimicrobial Resistance 

Monitoring and Research Programme (DANMAP). DANMAP kartlägger likt SWEDRES-

SVARM konsumtionen av, samt resistensen mot antibiotika hos djur och människor inom landet 

(DANMAP, 2017). Det finns även en europeisk rapport där användningen av antibiotika tas upp 

som heter European Medicines Agencys (EMA) som är från 2014. EMA rapporten redogör för 

försäljningen av antibiotika i 26 EU-länder under 2014. Då det inte finns en rapport från EMA från 

2015 kan siffrorna i förhållande till SWEDRES-SVARM och DANMAP se missvisande ut då det 

skiljer ett år mellan dem. Detta ett-åriga mellanrum bör hållas i åtanke under de två nästkommande 

avsnitten.  

       I EMA-rapporten används enheten Population Correction Unit (PCU). Denna står för den 

uppskattade sammanlagda levandevikten av antingen alla jordbruksdjur, eller specifikt för ett djur, 

som har producerats under ett år i ett land. PCU räknas ut genom att jordbruksdjuren räknas ihop 

och multipliceras med den vikt då det är mest troligt att djuren behandlas. För att räkna ut hur 

många mg antibiotika som har använts per PCU tar man: mängden sålda antibiotika i ton och 

multiplicerar det med 109 för att sedan dividerar det med PCU för det specifika djuret i kg (EMA, 

2014, s.21).  

	
2.2.1 Antibiotikaanvändning	på	lantbruksdjur	i	Sverige		

	
Enligt SWEDRES-SVARM rapporten sålde svenska apotek 10,5 ton aktiv substans antibiotika till 

djur, inklusive sällskapsdjur, under 2015 (SWEDRES-SVARM, 2015, s.33). Enligt European 

Medicines Agency (EMA) såldes totalt 9,3 ton aktiv substans antibiotika till jordbruksdjur i Sverige 

under 2014. Totala PCU i 1000 ton var 810.8 och 11,5 mg/PCU användes (EMA, 2014, s.33). 

	
	

2.2.2 Antibiotikaanvändningen	på	lantbruksdjur	i	Danmark		
	
Under 2015 såldes totalt 108,6 ton aktiv substans antibiotika till djur i Danmark (detta inkluderar 

även sällskapsdjur). Det innebär en minskning med 5 % från föregående år 2014 då den 

sammanlagda antibiotikaanvändningen på djur uppgick till 114 ton (DANMAP, 2015, s.33). Enligt 

EMA rapporten från 2014 såldes 106.8 ton aktiv substans antibiotika till jordbruksdjur i Danmark. 

Då Danmark har en betydligt större köttindustri än Sverige fanns det i Danmark 2415,3 PCU (i 



	 10	

1000 ton) under 2014 och 44,2 mg/PCU användes (EMA 2014, s. 33). Sverige använde således 

32,7 mg/PCU mindre, alltså bara en fjärdedel, än vad Danmark gjorde under 2014.   

 

Länder Försäljning av 

antibiotika till alla 

jordbruksdjur (i 

ton)  

PCU för total 

mängd producerat 

kött (i 1000 ton) 

Mg aktivsubstans/ 

PCU 

Sverige 9,3 810,8 11,5 

Danmark 106,8 2415,3 44,2 

 

Tabell 1. Användningen av antibiotika i Sverige och Danmark (European Medicines Agency, 

2014) 
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3. Teoretiskt	ramverk		
	
Som teoretiskt ramverk utgår denna uppsats från den indisk-amerikanska professorn Sheila 

Jasanoffs (2011) teori. Dels för att studera och förstå hur det kommer sig att inställningen till 

vetenskap skiljer sig mellan olika länder men också för att pröva hur väl denna teori lämpar sig för 

att göra denna jämförelse. Enligt Jasanoffs teori kan denna typ av skillnader i inställningar delvis 

förklaras genom den etablerade kulturella politiken inom ett visst land. I sin bok ”Design on 

Nature” (2011) argumenterar Jasanoff för att den politiska kulturen är central för att förstå den 

demokratiska politiken inom ett land. Jasanoff undersöker hur inställningen kring bioteknik och 

biovetenskap ser ut i USA, Tyskland, Storbritannien och EU som helhet. Varken bioteknik eller 

länderna som undersöks i Jasanoffs studie är av relevans för denna uppsats. Dock är Jasanoffs 

principiella argument, det vill säga att ett lands politiska kultur påverkar mottagandet av vetenskap 

och fakta, högst intressant för denna studie. Jasanoffs teori är central för uppsatsen, och jag ämnar 

återkomma till den i avsnitt 3.2. 

 

3.1 Svensk	och	dansk	kultur	
	
Innan jag går vidare med Jasanoffs teori är det relevant att ta reda på vilka sätt kulturen länderna 

emellan skiljer sig åt. Uppsatsens frågeställning lyder: ”Vilka skillnader i den politiska kulturen i 

Sverige och Danmark leder till olikheter i användningen av antibiotika i respektive land?”. Kultur 

är ett mycket brett begrepp och politisk kultur är bara en liten del av ett lands kultur. Detta kapitel 

har för avsikt att med hjälp av teorierna som presenteras nedan kunna reda ut om det 

överhuvudtaget finns några signifikanta kulturella skillnader mellan länderna. I detta inledande 

kapitel kommer de mest abstrakta kulturteorierna att diskuteras. Inledningsvis presenteras Inglehart 

och Welzels kulturella karta (World Value Survey, 2015) för att därefter gå ett steg ned på 

abstraktionsstegen och undersöka Hofstedes kulturdimensioner (The Hofstedes centre, 2017a).  

 

3.1.1 Inglehart	och	Welzel	kulturella	karta		
	
Med data från World Value Survey (WVS) har statsvetarna Ronald Inglehart och Christian Welzel 

utvecklat en kulturkarta för att beskriva vilka värderingar som är viktiga i olika länder. Y-axeln 

visar om landet har traditionella värden, som ofta kopplas till religiös åskådning, eller sekulära-

rationella värderingar. X-axeln visar de värden som kopplas till överlevnad kontra vikten av 



	 12	

individualitet. Det vill säga, ju längre ner på kartan landet befinner sig desto viktigare är 

traditionella värden. Ju längre åt vänster landet befinner sig desto viktigare är värden som kopplas 

till överlevnad (World Value Survey, 2015). 

       Av Ingleharts och Welzels kulturkarta att döma är Sverige och Danmark mycket lika varandra. 

Danmark befinner sig något längre ned på Y-axeln än vad Sverige gör vilket innebär att de värnar 

mer om de traditionella värdena än vad svenskar gör. Det är inga stora skillnader, men Danmark är 

även något längre in på x-axeln vilket innebär att de i viss mån värnar mer om värden som handlar 

om ekonomisk trygghet än vad Sverige gör. Återigen är skillnaderna mellan Sverige och Danmark 

enligt Inglehart och Welzel minimala.   

 
Figur 1. Inglehart-Welzel culturemap 2015 (World Value Survey, 2015) 

 

3.1.2 Hofstedes	kulturdimensioner		
	

Mellan 1967 och 1973 samlade IBM in anställdas åsikter från 70 länder. Informationen berörde 

vilka värderingar de anställda ansåg vara viktiga eller mindre viktiga på en arbetsplats. Den 

nederländska professorn Geert Hofstedes analyserade all insamlad data och kategoriserade svaren 

i sex olika dimensioner (Hofstede m.fl. 2002, s.43). De sex dimensionerna är maktdistans, 

individualism, maskulinitet, säkerhetsundvikande, pragmatism samt tillfredsställelse.  
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       Inte heller enligt Hofstedes modell är länderna speciellt olika varandra. De finns dock tre 

kategorier där länderna skiljer sig åt i högre grad (över 30 %). De tre kategorierna är maktdistans, 

maskulinitet och pragmatism (The Hofstedes centre, 2017b). Maktdistans beskriver hur de med 

mindre makt i samhället accepterar och förväntar sig att makten inte är jämställd. De med hög 

maktdistans accepterar i högre grad en hierarkisk ordning. De med låg maktdistans strävar efter en 

mer balanserad och jämställd maktbalans. Både Sverige och Danmark har låga värden i 

dimensionen maktdistans. Dock visar modellen att danskar i högre grad är mindre toleranta till en 

hierarkisk ordning än vad svenskar är. Maskulinitet beskriver samhällen som drivs av konkurrens, 

prestation och att lyckas är synonymt med att tjäna mycket pengar. Femininet, som är dess motsats, 

är samhällen som istället drivs av livskvalitet. Enligt Hofstede är både Sverige och Danmark 

feminina länder då båda har mycket låga värden i denna kategori. Dock har Sverige exceptionellt 

lågt värde. Man kan därför tänka sig att även om många länder inte uppfattar danskar som 

maskulina, så kan svenskar göra det. Pragmatism beskriver hur ett land ser på sin historia när landet 

hanterar nutida och framtida situationer. Länder med låg poäng i denna dimension ses som 

konservativa, traditionella och är skeptiska till förändring. Hög poäng, å andra sidan, betyder att 

länderna är mer pragmatiska och värderar utbildning som ett sätt att förbereda sig inför framtiden. 

Från figur 2 kan utläsas att svenskar är något mer pragmatiska och tänker mer på framtiden än vad 

danskar gör (The Hofstedes centre, 2017b). 

	
	

 
Figur 2. Hofstedes culture dimension (hämtad från The Hofstedes Centre, 2017)  
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3.1.3 Sammanfattning	av	svensk	och	dansk	kultur		
	
Syftet med avsnitten ovan var att ge en bred överblick för att undersöka om det föreligger stora 

kulturella skillnader mellan länderna. De två kulturteorierna som har presenterats ovan använder 

olika variabler för att förklara begreppet. Ingleharts och Welzels kulturkarta beskriver kultur med 

avseende på om ett land värnar om traditionella värderingar eller inte, och om överlevnadsvärden 

väger tyngre än värden som berör individualitet. Från denna modell gick att utläsa att Danmark 

värnar mer om de traditionella värdena än vad Sverige gör. Danmark är även något längre in på x-

axeln vilket innebär att de i viss mån värnar mer om värden som handlar om ekonomisk trygghet 

än vad Sverige gör (World Value Survey). Hofstedes kulturdimensioner anser jag går ett steg längre 

och ser till fler värden än bara de mest basala. Båda modellerna visar att Sverige och Danmark är 

mycket lika varandra. Från Hofstedes modell kan man dock utläsa att svenskar har lättare än 

danskar att acceptera sin plats i en hierarkisk ordning, att Sverige är mer ”feminint” än Danmark 

som är mer ”maskulint” samt att svenskar i viss mån är mer pragmatiska än danskar (The Hofstedes 

Centre, 2017b).  

	
3.2 Politisk	kultur	

	
I föregående kapitel presenterades en bredare definition av kultur, och vid första anblick är Sverige 

och Danmark mycket lika varandra. Som nämnt kan kultur definieras på många olika sett, men 

enligt Jasanoffs teori är det den politiska kulturen som påverkade synen på vetenskap i de olika 

länderna hon analyserade. Så vad definierar politisk kultur?    

       Vid mitten av 1900-talet fick politisk kultur som forskningsdisciplin sitt stora genomslag. 

Detta tack vare statsvetarna Gabriel Almond och Sidney Verba som beskriver politisk kultur enligt 

följande: ”med politisk kultur avses de mönster av individers mentala förhållningssätt till politiska 

objekt som återfinns i samhällen” (Denk, 2009, s.19). Begreppet politisk kultur har sedan dess 

utvecklats. Enligt Nationalencyklopedien är det en nationell identitet och en gemensam syn på hur 

politik bör utövas som utgör en politisk kultur (Nationalencyklopedien, 2017). Ronald Inglehart, å 

andra sidan, operationaliserar begreppet politisk kultur genom tre enkätfrågor: 1) tillit till andra 

människor 2) negativ inställning till revolutionär förändring samt 3) upplevd tillfredsställelse med 

livet (Denk, 2009, s. 50). Det finns således många olika sätt att definiera politisk kultur.  
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3.3 Politisk	kultur	enligt	Jasanoff	
	
Jasanoff definierar politisk kultur enligt följande: 

For the purposes of this study, political culture refers to systematic means by which a political 
community makes binding collective choices. The term encompasses institutionally sanctioned 

modes of action […] but also the myriad unwritten codes and practices with which polity 
supplements its formal methods of assuring accountability and legitimacy in political decision 

making (Jasanoff, 2011, s.21). 
 
Resonemanget innebär att begreppet politisk kultur innefattar dels ett nationellt institutionaliserat 

”rätt” sett av agerande samt att politiska beslutsfattare använder sig av många oskrivna regler i 

processer för att få tillit och legitimitet i en politisk fråga.  

       Jasanoffs studie är bred och den går igenom många olika aspekter av politisk kultur. Bland 

annat studerar Jasanoff (2011) genomgående i boken hur den politiska kulturen har förändrats över 

tid i de olika länderna, hur Europaunionen har påverkat diskursen kring biovetenskap (s. 68–93), 

bioteknikens motgångar utifrån ett etiskt perspektiv (s. 171–202), etc. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i ett av Jasanoffs centrala argument som handlar om hur den kulturella politiken kan 

påverka inställningen till vetenskap. Jasanoff skriver att ” […] comparative analysis suggests that 

it is the three-cornered relationship among science, state, and society	 that gives the politics of 

biotechnology its culture specification” (Jasanoff, 2011, s. 248). Således pekar Jasanoff ut att 

vetenskap, staten och medborgarna utgör tre specifika delar som i relation till varandra är viktiga 

för att förstå politiken kring bioteknik i olika kulturer.  

       Med Science menar Jasanoff att vetenskapen kan tolkas på olika sätt beroende på vilken aktör 

som presenterar den. För att ta Jasanoffs exempel så hade vetenskapen i sig en djupt rotad 

legitimitet i USA (Jasanoff, 2011, s.288). I Storbritannien å andra sidan låg vikten i vem som 

presenterade fakta. Vetenskapen i sig saknade legitimitet om den inte presenterades av en aktör 

med stor tillit, exempelvis en expert. I Tyskland var medborgarna mer mottagliga för ny vetenskap 

om fakta kom från de politiska institutionerna (Jasanoff, 2011, s.289). Den politiska kulturen 

påverkas således av hur vetenskap framställs av de aktörer som har auktoritet och legitimitet i 

vetenskapliga debatter (Jasanoff, 2011, s.287). Då denna del av modellen snarare refererar till vilka 

aktörer som får legitimitet i debatter gällande vetenskapliga frågor har jag valt att i min beskrivning 

av modellen byta namn från vetenskap (science) till subjektiv vetenskap. Detta på grund av att 

vetenskapen påverkas av vilka aktörer som framför den. 
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       Med State menar Jasanoff att de beslutsfattande aktörerna, det vill säga staten, har en stor 

påverkan på den politiska kulturen då de är den som slutligen beslutar vilken aktörs intresse som 

tas hänsyn till i politiska processer. 

       Med society menar Jasanoff medborgarna inom landet. En viktig del av den politiska kulturen 

är hur allmänheten får ta del av fakta och hur de bedömer vetenskapliga påståenden. Jasanoff menar 

vidare att i alla väl fungerande samhällen finns det en gemensam bild för vad som räknas som ett 

tillförlitligt påstående, och för vad som räknas som ett trovärdigt faktum. För att vetenskap ska få 

gehör och legitimitet måste således människor få ta del av kunskap samt hysa tillit till den kunskap 

de får ta del av. Detta fenomen kallar Jasanoff för civic epistemology (Jasanoff, 2011, s. 249). 

       Det är således dessa tre faktorer (science, state och society,) som till stor del utgör den politiska 

kulturen i ett land enligt Jasanoff. För att besvara min frågeställning, ”Vilka skillnader i den 

politiska kulturen i Sverige och Danmark leder till olikheter i användningen av antibiotika i 

respektive land?”, kommer jag att undersöka de tre faktorerna i Sverige och Danmark för att sedan 

analysera om de skiljer sig åt. Om de tre faktorerna skiljer sig åt innebär det att den politiska 

kulturen skiljer sig mellan länderna. Senare i uppsatsen kommer science refereras till subjektiv 

vetenskap, state som beslutfattares makt och society som medborgares kunskap. 

 
 

 

 
Figur 3. Modell baserad på Jasanoffs teori 
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4. Metod	och	Material	
 

4.1 Komparativstudie		
	

Denna studie är komparativ då två analysenheter jämförs. Komparativ metod är fördelaktigt då 

man kan avvisa orsaksförklaringar, vilket är svårare att göra om man endast använder sig av en 

enstaka fallstudie. När man jämför två (eller fler) analysenheter kan man kontrollera likheter och 

skillnader och på så sätt förklara variationen på den beroende eller oberoende variabeln (Teorell & 

Svensson, 2007, s. 83).  

 

4.2 Prövning	av	teori	
	

Jasanoffs teori (2011) säger att en viss variabel (politisk kultur) påverkar utfallet (synen och 

mottagandet av vetenskap). Uppsatsens syfte är att undersöka om teorin även fungerar om den setts 

in i en annan kontext. Således har uppsatsen en teoriprövande ambition. Jasanoff skriver att det 

bland annat är den politiska kulturen i USA, Tyskland, Storbritannien och EU som helhet (x) som 

påverkar ländernas syn på genmodifiering, kloning etc (y). Varken länderna eller vetenskapen kring 

bioteknik är av relevans för denna uppsats. Dock är den principiella diskussionen i Jasanoffs studie, 

att politisk kultur påverkar synen på vetenskap, högst intressant. Jag undersöker således om den 

politiska kulturen i Sverige och Danmark (x) påverkar användningen av antibiotika i respektive 

land (y). Förklaringsfaktorn (politisk kultur) ska helst ha variation medan analysenheterna (Sverige 

och Danmark) ska homogenitet (Esaiasson m.fl. 2012, s.92).  

 

 
Figur 4. Modell baserad på Jasanoffs teori 
 

4.2.1 Mest	lika-design	
	
Fortsättningsvis har fallen (Sverige och Danmark) inte valts slumpmässigt utan tvärtom strategiskt. 

Enligt Esaiasson med kollegor (2012) är det inte önskvärt att välja fallen slumpmässigt om det är 

en fåfallsstudie. Istället gynnas undersökningen om de ”mest lika” fallen analyseras. Det vill säga 
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fall som är mycket lika varandra men som skiljer sig på den förklarande variabeln som står i 

centrum för undersökningen. Genom att forskaren väljer fall som är lika utesluts många 

mellanliggande faktorer som kan påverka utfallet (Esaiasson m.fl. 2012, s.102). Med det sagt kan 

man ändå konstatera att det inte finns några exakt matchande par av fall (Esaiasson m.fl. 2012, 

s.103). Även Sverige och Danmark, som är mycket lika varandra, skiljer sig åt med avseende på 

vissa aspekter. Mer om detta diskuteras i avsnitt 4.3.  

       Som vi dels kunde utläsa i tidigare avsnitt (3.1 Vad är kultur?) är Sverige och Danmark mycket 

lika varandra. Förutom lika kulturella värderingar är båda länderna med i EU samt har liknande 

ekonomiska förutsättningar (World bank, 2017). Däremot skiljer sig Sverige och Danmark åt när 

det kommer till antibiotikaanvändningen - varför? Uppsatsen använder Jasanoffs teori för att 

försöka förklara skillnaden. Jasanoff (2011) menar att medborgares kunskap, subjektiv vetenskap 

och beslutfattarnas makt utgör den politiska kulturen. Det vill säga om dessa tre variabler skiljer 

sig mellan Sverige och Danmark innebär det att den politiska kulturen skiljer sig mellan länderna 

och skillnaden i antibiotikaanvändningen kan på så vis, i alla fall delvis, förklaras av Jasanoffs 

studie.  

 

4.3 Tillvägagångssätt		
	
För att kartlägga tankestrukturen hos de olika aktörerna samt vilka av dessa aktörer som får bifall 

av beslutsfattarna har en kvalitativ textanalys utförts (Esaiasson m.fl. 2012, s.211). 

Analysredskapet i en kvalitativ textanalys utgörs av konkretiserade frågor som ställs till 

textmaterialet (Esaiasson m.fl. 2012, s. 216). Frågorna som kommer att ställas till de undersökta 

dokumenten är: 

1) Hur porträtteras antibiotikaanvändningen av aktören?  

2) Hur porträtteras antibiotikaresistensen av aktören? 

Syftet med dessa frågor är att analysera hur aktörerna framställer antibiotikaanvändningen och 

antibiotikaresistensen som problem. Studien är således aktörcentral då fokus ligger på att kartlägga 

vem som säger vad (Esaiasson m.fl. 2012, s.218).  
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4.4 Bakomliggande	förklaringsfaktorer	
	
Som nämnts ovan är studien teoriprövande, men hur försäkrar man sig mot att det inte är andra 

mellanliggande variabler som påverkar utfallet? Hur kan vi vara säkra på att det är just variabeln 

”politisk kultur” som påverkar utfallet? Exempelvis har Danmark en betydligt mer utbredd 

köttindustri än vad Sverige har. Det finns ungefär 4200 grisfarmer i Danmark med 29,1 miljoner 

grisar. Varje år slaktas uppskattningsvis 19,4 miljoner av dem. Köttindustrin i Danmark omsätter 

ca 35,5 miljarder kronor varje år och utgör ca 24 % av landets export (Landbrug och Fødevarer, 

2013, s.3).  I Sverige finns det ungefär hälften så många grisfarmer, 1318 stycken, och till skillnad 

från Danmark slaktas endast 2,55 miljoner grisar i Sverige per år (LRF, 2013, s.2). Eftersom 

köttindustrin utgör en stor del av Danmarks export krävs det att stora mängder kött produceras. 

Sverige å andra sidan har en betydligt lägre köttexport. Endast 6,7 % av exporten utgörs av 

livsmedel, djur och dryck (ekonomifakta, 2017). Istället satsar den svenska köttindustrin på 

kvalitetssäkrat kött. Böndernas intresseorganisationen Gård och djurhälsa kallar det ”schysst kött” 

(Gård och djurhälsa, 2016). Branschens intresseorganisationer i Sverige och Danmark har således 

olika agendor. Denna aspekt bör hållas i åtanke under analysen när intresseorganisationernas syn 

på antibiotika analyseras samt i avsnittet då aktörernas inflytande över beslutsfattare analyseras. 

       Ytterligare en faktor som kan påverka synen på antibiotika i de båda länderna är deras djupt 

rotade historiska bakgrund. Sverige var det första land i världen som förbjöd användandet av 

antibiotika på friska djur. År 1986 infördes den nya lagen i Sverige (Jordbruksverket, 2017), men 

det dröjde 14 år innan Danmark år 2000 beslutade att införa samma lag (Landbrug och Fødevarer, 

s. 8). Sverige har således en annan tradition kring djurskydd och användning av antibiotika än vad 

Danmark har. Det går inte att utesluta att den historiska traditionen inte påverkar utfallet. Dock 

anser jag att detta inte är problematiskt då Jasanoff skriver i sin studie att tradition i högsta grad 

påverkar den politiska kulturen i ett land (Jasanoff, 2011, s.21). Även denna aspekt kommer att 

hållas i åtanke under analysen.  

       Tilläggas bör att studien inte har ambitionen att bevisa att det endast är de tre faktorerna 

(subjektiv vetenskap, beslutfattares makt och medborgares kunskap) som påverkar användningen 

av antibiotika. Uppsatsens syfte är att pröva Jasanoffs teori för att se om de tre faktorerna påverkar 

den politiska kulturen som i sin tur påverkar antibiotikaanvändningen.  
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4.5 Operationalisering	av	begrepp	
	

För att undersöka om den politiska kulturen skiljer sig i Sverige och Danmark, och i sådana fall 

vilka faktorer i den politiska kulturen som skiljer sig, måste begreppet politisk kultur 

operationaliseras. Att operationalisera ett begrepp betyder att man gör begreppet mätbart 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.54). Genom en välgjord operationalisering av begrepp minskar chansen 

för mätfel. Med andra ord ökar studiens validitet och reliabilitet (Teorell & Svensson, 2007, s.55). 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta och frånvaro av osystematiska fel innebär 

att studien har god reliabilitet (Teorell & Svensson, 2007, s.57).  

       Figur 3 visar tre faktorer som var och en påverkar den politiska kulturen, och det är dessa 

faktorer som studien avser sig mäta. Så hur görs dessa tre begrepp, medborgares kunskap, aktörers 

subjektivitet och beslutsfattares makt, mätbara? Medborgares kunskap om olika vetenskapliga 

frågor, som exempelvis antibiotika och antibiotikaresistens, mäts enligt Jasanoff (2011, s. 249) bäst 

genom att ställa frågor om vad som är sant eller falskt till befolkningen. Jasanoff använde sig av 

Eurobarometern i sin studie för att mäta medborgares kunskap om bioteknik (Jasanoff, 2011, s.86–

87). Eurobarometern kommer även användas i denna studie. Vetenskapens subjektivitet innebär att 

vetenskap och fakta kan framställas på olika sätt beroende på aktören och dess agenda. Det vill 

säga att vetenskapen som medborgarna och beslutsfattarna får presenterat för sig inte alltid är helt 

objektiv. För att mäta hur de olika aktörer skildrar antibiotika och antibiotikaresistens kommer 

olika dokument sammanställda av aktörerna att analyseras. Samma frågor kommer att ställas till 

samtliga texter för att på så vis analysera hur aktörerna framställer vetenskapen. Beslutsfattarnas 

makt kommer att mätas på liknande vis som faktorn ”vetenskapens subjektivitet”. Det vill säga 

genom textanalys av dokument som är framtagna av de politiska myndigheterna.  

 

4.6 Material	
	

4.6.1 Enkätundersökningar		
	

Materialet som kommer att användas för att analysera faktorn ”Medborgares kunskap” är 

enkätundersökningar gjorda av Eurobarometern. Eurobarometern är samlingsnamnet för de 

enkätundersökningar som regelbundet utförs av Europaparlamentet. Enkätundersökningarna görs 

för att kartlägga medlemsländernas inställning och uppfattning kring EU och Europaparlamentet, 
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men också för att avspegla synen på andra frågar som exempelvis användningen av antibiotika 

(Europakommissionen). Uppsatsen utgår från tre enkätundersökningar. En som berör svenskars 

och danskars kunskap om antibiotikaresistens, en om synen kring djurskydd och en om tillit till 

media och press. Den sistnämna enkätundersökningen är tillför att undersöka svenskar och danskar 

tro på vetenskapen i sig. I de undersökningar som har använts i denna studie deltog ca. 28 000 EU-

medborgare per undersökning. Undersökningen är således mycket utförlig och har hög reliabilitet 

(Teorell & Svensson, 2007, s. 57).   

	
4.6.2 Dokument	

	
Dokumenten jag har valt att använda mig av för att undersökta faktorn ”subjektiv vetenskap” 

kommer från aktörernas hemsidor. I Sverige kommer dokumenten som ska undersökas från SVA 

och Gård och djurhälsa. De danska aktörerna vars dokument ska analyseras är framtagna av DTU 

samt Landbrug och Fødevarer.  

       DTU (Danmarks Tekniske Universitet) och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) är de 

två aktörer som i denna studie kommer att analyseras som experter. DTU är ett oberoende och 

självstyrande universitet (DTU, 2016).  SVA är en svensk, statlig myndighet och därmed kan den 

kritiska läsaren anse att det vore bättre att kategorisera SVA som ”politisk institution” istället för 

”expert”. Dock är SVA det enda heltäckande veterinärmedicinska laboratoriet i Sverige och där 

har man en mycket bred verksamhet med expertis inom många områden som bakteriologi, kemi, 

foder etc. SVA skriver själv på sin hemsida att ”SVA har en unikt bred och djup veterinärmedicinsk 

expertkompetens” (SVA, 2016b). Därmed kommer SVA i denna uppsats att användas som expert. 

Dokumenten som kommer att analyseras är välbekanta för läsaren sedan kapitel 2. De dokument 

som kommer att användas är lägesrapporterna SVARM-SWEDRES och DANMAP. Till skillnad 

från kapitel två där endast siffror presenterades, kommer dokumenten nu att analyseras mer 

ingående för att kartlägga hur problemet porträtteras i de olika länderna, vilka svårigheter som 

experterna upplever finns i landet, vad som kan förbättras etc.   

       Gård och djurhälsa är en intresseorganisation för svenska bönder där 79 % av bolaget ägs av 

Svenska köttföretagen AB (Gård och djurhälsa, 2015). Danmarks motsvarighet heter Landbrug och 

Fødevarer. Organisationen är en sammanslagning av Jordbruksrådet, Danska Slakterier, Dansk 

Grisproduktion, Danska jordbruk och jordbruksmedia samt stora delar av mejeriföreningens 

verksamhet (Landbrug och Fødevarer). Dokumenten som kommer att analyseras för att undersöka 
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intresseorganisationernas syn på antibiotikaanvändningen är två lägesrapporter. Lägesrapporterna 

är mycket likartade då de båda organisationerna gör en jämförande studie med andra europeiska 

länder. Lägesrapporterna ger en bra bild av hur intresseorganisationerna väljer att belysa vissa 

problem mer än andra.  

       För att undersöka faktorn ”beslutfattares makt” kommer dokument från ländernas 

livsmedelsverk att analyseras. Från Fødevarestyrelsen (Danmarks motsvarighet till 

livsmedelsverket) ska en handlingsplan som behandlar hur Danmark ska stoppa den olagliga 

antibiotikaanvändningen i landet att analyseras. Dokumentet valdes då det belyser en intressant 

aspekt i Danmarks arbete för en minskad användning av antibiotika. Från livsmedelsverket ska en 

riskprofil för livsmedel som spridningsväg för antibiotikaresistens analyseras. Likt dokumentet 

från Fødevarestyrelsen belyser riskprofilen problem som livsmedelsverket anser finns i samband 

med antibiotikaanvändning.  	

 

4.6.3 Dokumentär	och	artiklar	
	
För att komplettera dokumenten som avser att analysera faktorn ”beslutsfattares makt” kommer en 

dokumentär från Dokument inifrån (SVT, 2016) att användas. Dokumentären heter ”När 

antibiotikan slutar verka” och granskar den danska grisproduktionen från 2008 till 2016. 

Dokumentären skildrar vilka aktörer som fick mest gehör av beslutsfattarna i Danmark under denna 

period, något som är ytterst relevant för denna uppsats. Vidare kommer artiklar från SVT och Land 

att användas för att granska de svenska beslutfattarna. Under 2016 drabbades många svenskar av 

tarmsjukdomen Campylobacter som kom från färsk, svensk kyckling. Artiklarna redogör för hur 

de svenska myndigheterna valde att porträttera problemet och vilka aktörer som de valde att lyssna 

på.  
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5. Analys	och	resultat	
	
I detta kapitel kommer de tre faktorerna i Jasanoffs teori (2011) att undersökas i Sverige och 

Danmark. I avsnitt 5.1 undersöks medborgares kunskap, i avsnitt 5.2 undersöks den subjektiva 

vetenskapen och i 5.3 beslutsfattarnas makt.  

  

5.1 Medborgares	kunskap	och	syn	kring	antibiotika	och	djurhållning	
	

I detta avsnitt undersöks om delen medborgares kunskap, en av de tre faktorerna i Jasanoffs teori, 

skiljer sig mellan Sverige och Danmark. Enkätundersökningarna som presenteras nedan 

sammanfattar svenskars och danskars uppfattning och kunskap kring antibiotika, 

antibiotikaresistens och djurskydd. Den sista enkätundersökningen redogör för befolkningens tillit 

till media för att undersöka om medborgarna tror på den kunskap de får ta del av.   

 

5.1.1 Allmän	kunskap	kring	antibiotika	i	Sverige	och	Danmark	
	

På grund av den ökade antibiotikaresistensen beslutade Europakommissionen att utarbeta en 

handlingsplan för att försöka minska antibiotikaresistensen under åren 2011–2016. Som en del av 

processen genomförde Europakommissionen i april 2016 en omfattande enkätundersökning för att 

klarlägga användningen av och kunskapen om antibiotika (Special Eurobarometer 445, 2016, s.2). 

27 969 EU-medborgare från 28 medlemsländer deltog i enkätundersökningen (Special 

Eurobarometer 445, 2016, s.3).  

       En fråga i undersökningen berörde huruvida antibiotika (effekten) kan bekämpa virus eller 

inte. Som nämnt i inledningen används antibiotika för att döda bakterier, inte virus. På den frågan 

svarade 72 % av svenskarna rätt (dvs att antibiotika inte används för att bekämpa virus), 22 % 

svarade inkorrekt och 6 % svarade att de inte visste. Av danskarna svarade 52 % rätt, 36 % inkorrekt 

och 8 % vet ej. En annan fråga berörde huruvida man har blivit uppmanad att inte använda 

antibiotika i onödan, exempelvis vid vanliga förkylningssymtom. På den frågan svarade 51 % av 

svenskarna ja, 48 % nej och 1 % vet ej. Danskarna å andra sidan var desto mindre informerade då 

20 % svarade ja, 79 % nej och 1 % vet ej (Special Eurobarometer 445, 2016, s.15).  

       I EU är det förbjudet att använda antibiotika på boskapsdjur om anledningen till användandet 

är att djuren ska växa snabbare (Special Eurobarometer 445, 2016, s. 23). I Sverige visste 41 % 
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detta medan 59 % inte visste det. I Danmark visste 38 % att det var olagligt medan 61 % inte visste 

om det och 1 % svarade vet ej (Special Eurobarometer 445, 2016, s.24).  

       Sammanfattningsvis visar undersökningen att svenskar i högre utsträckning än danskar (20 % 

skillnad) har mer kunskap om antibiotikans användningsområde. Angående informationen som 

medborgarna har fått ta del av, om när antibiotika bör användas, visades en ännu större skillnad. 

Svenskar hade i större utsträckning, 31 %, blivit mer upplysta än danskar om när antibiotika ska 

användas. Undersökningen visade också att svenskar till viss del hade mer kunskap om 

antibiotikalagstiftningen i EU. Anledningen till skillnaderna mellan länderna kan tänkas bero på 

den tradition av antibiotikaanvändning som har funnits i länderna. Sverige är bland de länderna i 

världen som använder minst antibiotika och detta är något som Sverige och den svenska 

köttindustrin gärna informerar om. Danmark däremot har en tradition av att använda mycket 

antibiotika. Skillnaden mellan medborgares kunskap kan enligt Jasanoff bero på att 

antibiotikaanvändningen har ”normaliserats” på olika sätt i Danmark och i Sverige (Jasanoff, 2011, 

s.95). 

 

5.1.2 Synen	på	djurskydd	
	

1998 skärptes reglerna kring djurskydd för jordbruksdjur inom EU. Reglerna kallas för de ”fem 

friheterna”; frihet från hunger och törst, frihet från obehag, frihet från smärta, skada och sjukdom, 

frihet att uttrycka det normala beteendet samt frihet från rädsla eller nöd (Special Eurobarometer 

442, 2016, s. 2). 28 medlemsländer och 27 672 EU- medborgare deltog i undersökningen som 

gjordes för att kartlägga inställningen till djurskydd i Europa (Special Eurobarometer 442, 2016, 

s.3).  

       Undersökningen visade bland annat att 80 % av svenskarna ansåg att det var mycket viktigt att 

skydda jordbruksdjur, 18 % ansåg att det var ganska viktigt och 1 % ansåg att det inte var så viktigt. 

I Danmark ansåg 65 % att det var mycket viktigt att skydda jordbruksdjur, 32 % att det var ganska 

viktigt medan 2 % ansåg att det inte var så viktigt (Special Eurobarometer 442, 2016, s.10).  

       En fråga berörde huruvida man ansåg att jordbruksdjuren kunde vara bättre skyddade, än vad 

dem är i nuläget, i det egna landet. I Sverige ansåg 46 % att djuren definitivt kunde vara bättre 

skyddade än vad de är idag, 37 % ansåg att de förmodligen kunde vara bättre skyddade, 13 % ansåg 

att de förmodligen inte kunde vara bättre skyddade och 3 % ansåg att de absolut inte kunde vara 

bättre skyddade. Danskarna var något mer nöjda över djurskyddet i sitt land. 36 % ansåg att 
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djurskyddet definitivt kunde bli bättre, 42 % ansåg att det förmodligen kunde bli bättre, 16 % ansåg 

att det förmodligen inte kunde vara bättre och 3 % ansåg att de absolut inte kunde bli bättre (Special 

Eurobarometer 442, 2016, s.13). Vidare visade undersökningen att 67 % av svenskarna vill ha mer 

information om hur djuren i Sverige behandlas medan motsvarande siffra för danskarna var 61 % 

(Special Eurobarometer 442, 2016, s. 23). Undersökningen visade att majoriteten av svenskarna 

(58 %) ansåg att det var både industrins och statens skyldighet att skydda djuren medan de flesta 

danskar (46 %) ansåg att det var staten skyldighet att skydda jordbruksdjuren (Special 

Eurobarometer 442, 2016, s. 46). 

       För att sammanfatta visar undersökningen att svenskar i högre utsträckning (15 % mer) än 

danskar anser att det är viktigt med djurskydd. I de andra frågorna skilde det inte så mycket mellan 

länderna. Dock skilde sig länderna i frågan som berörde vilken aktör i samhället som har mest 

ansvar för djurskyddet. Medan de flesta svenskar ansåg att det både var staten och industrins 

skyldighet ansåg de flesta danskar att huvudansvaret endast låg i statens händer. Det intressanta 

här är hur majoriteten av danskarna ”friskriver” industrin ansvar för djuren. Hur kommer sig denna 

skillnad? En anledning kan tänkas bero på den djupt rotade tradition av köttproduktion som finns i 

Danmark. Industrins största ansvar är att producera mycket kött, det vill säga fokus ligger på 

kvantitet. I Sverige å andra sidan är köttindustrins ansvar, även enligt branschen, att producera 

kvalitetssäkrat kött och fokus ligger således på kvalitet. Kött med hög kvalitet kräver att djurhälsan 

är god och på så vis ökar industrins ansvar.  

 

5.1.3 Tillit	till	media		
	
För att ta analysen ett steg närmre i undersökandet av medborgarnas kunskap kring antibiotika och 

djurskydd bör man även undersöka medborgarnas tillit till media och press, då det är genom dessa 

kanaler medborgare får ta del av fakta och kunskap. Jasanoff menar att huruvida fakta uppfattas 

som trovärdig eller inte, har en stor påverkan på vetenskapens auktoritet och legitimitet (Jasanoff, 

2011, s. 250). Eurobarometern 84 som publicerades i slutet av 2015 visar att svenskar har mer tillit 

till radio (85 %) och än vad danskar har (75 %) (Standard Eurobarometern 84, 2015, s. 25). Tilliten 

till TV och skriven press var snarlikt i Sverige (75 % respektive 54 %) och Danmark (72 % 

respektive 57 %) (Standard Eurobarometern 84, 2015, s. 26–27). Den största skillnaden var tilliten 

till internet och sociala medier. 43 % av danskarna hade tillit till internet medan endast 22 % av 

svenskarna hade det (Standard Eurobarometern 84, 2015, s. 28). Av danskarna hade 23 % tillit till 
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sociala medier medan endast 8 % av de svenska tillfrågade hade det (Standard Eurobarometern 84, 

2015, s.29). Generellt har Finland, Sverige och Danmark det lägsta förtroendet för media av alla 

de 28 tillfrågade medlemsländerna. I Sverige har 19 % av befolkningen låg tillit till media, 64 % 

har tillit och 17 % har hög tillit till media. I Danmark har 22 % låg tillit, 47 % har tillit och 31 % 

har hög tillit till media (Standard Eurobarometern 84, 2015, s.31). 

       Sammanfattningsvis kan vi se att svenskar och danskar har mest tillit till radio, TV och därefter 

skriven press. Danskar har på ett allmänt plan mycket mer tillit till internet och sociala medier än 

vad svenskar har. Generellt sett, ur ett europeiskt perspektiv, har båda länderna låg tillit till media. 

Dock menar Jasanoff att låg tillit inte nödvändigtvis behöver vara negativt genom att uttrycka att ” 

[…] civic epistemology conceptualizes the credibility of science in contemporary political life as a 

phenomenon to be explained, not to be taken for granted” (Jasanoff, 2011, s.250). Istället 

argumenterar hon för att det snarare är ett uttryck för en samhällelig skepsis där ny vetenskap i sig 

inte har legitimitet utan att den måste förklaras för att få legitimitet.   

	
5.2 Aktörernas	subjektiva	vetenskap	

	
I detta avsnitt kommer faktorn ”Subjektiv vetenskap” i Jasanoffs modell att analyseras. Först 

kommer aktörerna i form av experter att presenteras. Därefter kommer intresseorganisationerna 

som aktörer att analyseras. Syftet med detta avsnitt är att göra textanalyser på dokument som är 

skrivna av aktörerna, för att på så vis söka svar hur aktörerna porträtterar användningen av 

antibiotika samt hur de porträtterar antibiotikaresistensen. 

	
5.2.1 Experter	

	
Danmark 

 

Som nämnt tidigare i uppsatsen är DANMAP en rapport som årligen presenteras av DTU 

tillsammans med SSI (Statens Serum Institut). Syftet med rapporten är att övervaka resistensläget 

och användningen av antibiotika i Danmark. DTU:s uppgift är att ge en bred, faktabaserad bild av 

problemet (DANMAP, 2015, s.24). Rapporten inleds med att förklara att det finns ett starkt 

samband mellan hög användning av antibiotika och antibiotikaresistens (DANMAP, 2015, s.12). 

Mellan 1986 och 1994 steg antibiotikaanvändningen med 91 % i Danmark (ökningen berodde inte 

på att djuren blev sjukare), vilket till och med gjorde köttindustrins intressenter oroliga (DANMAP, 
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2015, s.14). Med hjälp av olika insatser som tex hårdare övervakning och riktlinjer samt EU:s 

förbud mot antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, har antibiotikaanvändningen på jordbruksdjur i 

Danmark sjunkit de senaste åren (DANMAP, 2015, s. 15). Från 2014 till 2015 minskade 

antibiotikaanvändningen med 5 %. Dock har sjukdomar som beror på antibiotikaresistenta 

bakterier som MRSA ökat drastiskt sedan 2009. Under 2015 upptäcktes 2 972 nya fall av MRSA i 

Danmark (DANMAP, 2015, s. 122). Trots en ökning av resistenta bakterier understryker rapporten 

att antalet MRSA fall är lågt i förhållande till andra europeiska länder (DANMAP, 2015, s. 125). 

Vidare informerar rapporten att Salmonella är ett stort problem i Danmark. Salmonella kan 

utveckla resistens mot antibiotika, vilket kan leda till begränsade behandlingsmöjligheter för den 

smittade (DANMAP, 2015, s. 68). Under 2015 rapporterades 925 fall vilket gjorde Salmonella till 

den näst vanligaste bakteriella tarminfektionen i Danmark (DANMAP, 2015, s. 71). 

       Så hur porträtterar DTU antibiotikaanvändningen och antibiotikaresistens? Rapporten visar att 

Danmark har haft en historia med hög antibiotikaanvändning, men att den stadigt har minskat sedan 

2010 (DANMAP, 2016, s.31). Av rapporten att döma är deras bild av antibiotikaanvändningen i 

Danmark stabil. Dock har Danmark haft problem med sjukdomar som är relaterade till 

antibiotikaresistens och en stor del av rapporten ägnas åt att belysa detta problem. 

Antibiotikaresistensen porträtteras således som ett allvarligt problem, men med en viss reservation 

för att det är värre i andra europeiska länder.  

 

Sverige 

 

SWEDRES-SVARM är Sveriges motsvarighet till DANMAP. Rapporten sammanställs årligen av 

SVA som informerar om veterinärmedicinen och folkhälsomyndigheten som rapporterar om 

humanmedicinen.  Likt DANMAP informerar rapporten om användningen av antibiotika samt om 

resistensläget i landet. Enligt rapporten har Sverige ett gynnsamt resistensläge ur ett internationellt 

perspektiv. Detta beror till stor del på Sveriges restriktiva antibiotikaanvändning. Sedan mitten av 

90-talet har användningen av antibiotika minskat succesivt (SWEDRES-SVARM, 2015, s.7).  

Rapporten visar dock att fallen av MRSA har ökat med 33 % under 2015. Totalt anmäldes 3 882 

människor smittade av MRSA. Ökningen tros bero på det stora antalet asylsökande från länder med 

högre förekomst av MRSA som kom till Sverige under 2015. Då många asylsökande rutinmässigt 

provtas för multiresistenta bakterier i samband med hälsoundersökning och vård ökar detta talen i 
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statistiken. MRSA hos djur är fortsatt mycket lågt i Sverige vilket minskar risken för att människor 

smittas (SWEDRES-SVARM, 2015, s.9). Generellt porträtteras antibiotikaanvändningen i Sverige 

som god. Även antibiotikaresistensen anses vara under kontroll. 	

 

5.2.2 Intresseorganisationer	
	
Danmark 
	

Hur porträtterar de olika intresseorganisationerna antibiotikaanvändningen? Jag börjar med att 

analysera Landbrug och Fødevarer dokument ”Griskött i ett europeiskt perspektiv” vars syfte är 

att ”ge en rättvisande och korrekt bild av ramvillkoren för dansk grisproduktion […]” (Landbrug 

och Fødevarer, s.2). Dokumentet är en lägesrapport där Landbrug och Fødevarer jämför dansk 

antibiotikaanvändning och djurhälsa med Sverige, Tyskland, Polen, Nederländerna, och Spanien. 

Dokumentet jämför kontrollen och kvaliteten på kött, djurens hälsa och användning av läkemedel, 

foder, stallinredning etc. 

       Danmarks användning av antibiotika i förhållande till de andra länderna (förutom Sverige) ser 

mycket god ut. Exempelvis saknar Tyskland, Polen, Nederländerna och Spanien en central 

hälsotillsyn, vilket gör det svårt att spåra vilka sjukdomar som finns i landet. I Danmark däremot 

utreds alla besättningar och därefter registreras sjukdomarna i en databas som är öppen för 

allmänheten. Dokumentet anmärker att Danmark har trikinfri status. Vidare visar dokumentet att 

Danmark använder förhållandevis lite antibiotika till skillnad från de övriga länderna (förutom 

Sverige som endast använder 13,6 mg antibiotika/kg djur). Exempelvis använder Spanien 249,4 

mg antibiotika/kg djur medan Danmark endast använder 42,6 mg antibiotika/kg djur (Landbrug 

och Fødevarer, s.6). När det kommer till stallinredning är sjukboxar ett krav i alla länderna, dock 

visar dokumentet att Danmark har mer omfattande krav (Landbrug och Fødevarer, s.12). 

Transportdödligheten beräknades vara 0,006 % i Danmark. Fakta kring dödligheten under transport 

saknades i de andra länderna, men enligt dokumentet beräknas den vara högre i de andra länderna 

än i Danmark (Landbrug och Fødevarer, s.16).  Under rubriken livsmedelssäkerhet visar det sig att 

Danmark har högst förekomst av Salmonella enligt en undersökning som gjordes 2008 av EFSA. 

Dock visar dokumentet att Tyskland, Nederländerna och Spanien inte var med i EFSA-

undersökningen 2008 och att resultat saknas för dessa länder vilket försvårar jämförelse. Som ett 

tillägg skriver Landbrug och Fødevarer att förekomsten av Salmonella i Danmark är väldigt lågt 
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och att det enda landet som har längre förekomst av Salmonella än Danmark är Sverige där 

förekomsten av Salmonella är 0 % (Landbrug och Fødevarer, s.20).  

       Hur besvaras texten frågorna: ”Hur porträtteras antibiotikaanvändningen?” samt ”Hur 

porträtteras antibiotikaresistensen?”. I jämförelse med de andra länderna är 

antibiotikaanvändningen i Danmark inte speciellt stor, och därmed får man som läsare intrycket av 

att det inte heller är ett stort problem. Det intressanta är dock varför Landbrug och Fødevarer valde 

att jämföra Danmark med Sverige, Tyskland, Polen, Nederländerna och Spanien. De fyra 

sistnämnda är bland de länderna i Europa som använder mest antibiotika (Greko, 2014, s.108). Det 

framgår inte av dokumentet varför de valde att jämföra dessa länderna, men man kan tänka sig att 

det berodde på att de ville påvisa en stor kontrast relativt de andra länderna. Förekomsten av 

antibiotikaresistenta bakterier som MRSA kommenterades inte dokumentet. Sjukdomar som är 

relaterade till antibiotikaanvändning som Salmonella presenterades som mycket låg. I texten 

nämndes även att Danmark har trikinfri status. Problemet med antibiotikaresistens och andra 

relaterade sjukdomar framstod således som mindre allvarligt. Sammanfattningsvis framställdes 

användningen av antibiotika och antibiotikaresistensen som god.  

 

Sverige 

 

I Gård och djurhälsas kartläggningsdokument ”Femkamp i hållbar grisuppfödning” utreds likartade 

frågor som i Landbrug och Fødevarers dokument. Dokumentets syfte är att informera allmänheten 

och konsumenter om skillnaden mellan svenskt kött och annat kött i Europa (Gård och djurhälsa, 

2015, s.5). Detta görs genom att jämföra Sverige med Finland, Danmark, Irland, Nederländerna, 

Polen, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien och Cypern. Jämförelsen visar hur mycket mg 

antibiotika/kg djur som används i de olika länderna. 	En översiktstabell i kartläggningsdokumentet 

visade att både Sverige och Finland använder mindre antibiotika än vad Danmark gör och Irland 

kom kort efter Danmark. Dessutom framgick det att Nederländerna har mest salmonellapositiva 

bruksbesättningar på grisar på över 55 %. Danmark har näst mest, över 40 % medan snittet i EU 

länderna är strax över 30 %. I Sverige finns ingen Salmonella (Gård och djurhälsa, 2015, s.4). 

       Dokumentet visar att Gård och djurhälsa anser att antibiotikaanvändningen och djurhälsan i 

Sverige är mycket bra. Antibiotikaresistens läget, och sjukdomar relaterade till 

antibiotikaanvändning, i Sverige porträtteras även det som mycket bra då till exempel ingen 
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Salmonella har hittats i svenska djurbesättningar (Gård och djurhälsa, 2015, s.2). Slutligen 

avrundas texten med att organisationen uppmanar läsaren till att sprida dokumentet vidare för att 

uppmärksamma fler på den höga kvaliteten av svenskt kött. Som tidigare nämnt i metodavsnittet 

när bakomliggande förklaringsfaktorer redogjordes så satsar den svenska köttindustrin på kvalitet 

snarare än kvantitet. Detta genomsyrande hela dokumentet som Gård och djurhälsa sammanställt. 

Vice VD Andrea Holmström avslutande dokumentet med att poängtera att svensk grisproduktion 

är den långsiktigt mest hållbara och borde därför få en större plats på marknaden än vad den får 

idag (Gård och djurhälsa, 2015, s.6).  

	
5.3 Beslutsfattares	makt		

	
För att undersöka faktorn ”beslutfattarnas makt”, det vill säga vilka aktörer som beslutsfattarna 

väljer att lyssna på, kommer styrdokument från ländernas politiska myndigheter att analyseras. I 

analysen av Danmark kommer även dokumentärfilmen ”När antibiotikan slutar verka” (2016) att 

användas och i analysen av Sverige kommer tidningsartiklar att användas.   

 

5.3.1 Danmark	
	
Fødevarestyrelsen, Danmarks livsmedelsverk, ansvarar för veterinär -och livsmedelssektorn och 

ska se till att lagar och regler följs (Fødevarestyrelsen, 2016a). I maj 2016 publicerade danska 

livsmedelsverket en handlingsplan för att minska den olagliga importen av antibiotika. 

Handlingsplanenen heter ”Förstärkta insatser mot olaglig import av antibiotika till 

produktionsdjur”. Dock understryker livsmedelsverket att det inte finns någon rikstäckande, 

systematisk import av olagliga antibiotika och att problemet är begränsat. För att råda bot på 

problemet som finns föreslår livsmedelsverket att hårdare granskning ska riktas mot illegalt 

importerade antibiotika under den allmänna kontrollen som sker på djurbesättningarna. Vidare 

föreslår de att en ökad informationskampanj om de negativa konsekvenserna bör riktas mot de 

aktuella intressenterna, till exempel genom facktidskrifter. De uppmuntrar även till ett fortsatt 

starkt internationellt samarbete inom EU för att minska den illegala införseln av narkotika generellt, 

och särskilt antibiotika (Fødevarestyrelsen, 2016b, s.5). 

       Anledningen till att styrdokumentet utarbetades visar att livsmedelsverket är medvetet om att 

det finns problem med antibiotikaanvändningen på jordbruksdjur i Danmark. De refererar även till 
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DTU i texten, vilket tyder på att experterna får gehör hos beslutsfattarna (Fødevarestyrelsen, 2016b, 

s.37–38). Även enligt DANMAP-rapporten fick DTU:s förslag om hårdare riktlinjer för 

antibiotikaanvändningen genomslag hos de politiska beslutsfattarna (DANMAP, 2015, s.15–16). 

       Betyder detta att livsmedelsverket i Danmark endast lyssnar på experterna? Enligt Dokument 

inifrån är det inte hela sanningen. I november 2016 sände Dokument inifrån dokumentären ”När 

antibiotikan slutar verka” som handlade om antibiotikaanvändningen i Danmark. Det var för 12 år 

sedan som viruset MRSA CC398 (även kallat gris-MRSA) först hittades i danska grisstall. 2010 

anställde livsmedelsverket Frank Møller Aarestrup, professor vid DTU, vars uppgift var att utreda 

problemet (Dokument inifrån, 2016a). Då köttproduktionen är strukturerad som en pyramid 

föreslog Møller Aarestrup att avelstoppen skulle undersökas för att på så vis stoppa spridningen av 

MRSA bakterien. Om avelsgrisarna hade MRSA skulle det vara omöjligt att försöka kontrollera 

och stoppa smittan längre ned i pyramiden (Dokument inifrån, 2016b). Landbrug och Fødevarer, 

industrins intresseorganisation, var emot en undersökning av avelstoppen då MRSA-stämplade 

avelsgårdar skulle innebära ett hårt slag mot produktionen (Dokument inifrån, 2016c). Per 

Henriksen, chefsveterinär vid livsmedelsverket, ansåg att avelstoppen inte skulle undersökas för 

att gå böndernas intresseorganisation Landbrug och Fødevarer till mötes (Dokument inifrån, 

2016d). Två år senare, 2012, bad livsmedelsverket för andra gången om råd om för att kunna stoppa 

spridningen av MRSA (Dokument inifrån, 2016e). Återigen informerar DTU att avelstoppen bör 

undersökas, men i rapporten som skickades till livsmedelsverket ströks DTU:s rekommendation av 

livsmedelsverkets egna chefsveterinär Per Henriksen (Dokument inifrån, 2016f). Det skulle dröja 

ytterligare två år innan livsmedelministern Dan Jörgensen, utan stöd från livsmedelsverket, 

beslutade att samtliga avelsgårdar skulle undersökas för MRSA (Dokument inifrån, 2016g). En än 

gång försöker Landbrug och Fødevarer stoppa undersökningen genom att skriva ett brev till 

livsmedelministern där de förklarar vilka ekonomiska konsekvenser en undersökning skulle få 

(Dokument inifrån, 2016h). Trots Landbrug och Fødevarers försök stoppades inte undersökningen, 

utan DTU:s rekommendationer följs och avelstoppen testas. När avelstoppen undersöktes 2008 

fanns inte MRSA. När avelstoppen undersöktes igen 2014, sex år utan någon övervakning, bar 63 

% av grisarna på MRSA viruset (Dokument inifrån, 2016i). Dokumentären visar således en annan 

aspekt av vilken aktör som får bifall hos beslutsfattarna. 

       Sammanfattningsvis går det att utläsa från livsmedelsverkets egna dokument att de förhåller 

sig kritiska mot antibiotikaanvändningen, exempelvis genom handlingsplaner för hur den olagliga 
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antibiotikan ska minskas. Även DTU anser att myndigheterna har lyssnat på argumenten i deras 

rapport DANMAP. Dokumentären visar dock att även intresseorganisationerna har en stark 

påverkan på beslutsfattarna. Då köttproduktionen utgör en stor del av Danmarks ekonomi kan man 

tänka sig att detta påverkar beslutsfattarna och att det ger branschens lobbyister en betydande makt.  

 

5.3.2 Sverige	
	
Hur belyser de svenska politiska institutionerna antibiotikaanvändningen och problemen kring 

antibiotikaresistensen? För att söka svar på dessa frågor har ett styrdokument från 

Livsmedelsverket undersökts. Styrdokumentet heter ”Riskprofil: Livsmedel som spridningsväg för 

antibiotikaresistens” och sammanställdes av Livsmedelsverket 2016. Dokumentet är särskilt 

intressant då det belyser svårigheter kring antibiotika och antibiotikaresistens. Bland annat 

informerar Livsmedelsverket att MRSA har blivit allt vanligare de senaste åren, likt SWEDRES-

SVARM rapporterade, men att MRSA CC398 (gris-MRSA) inte har påvisats i Sverige ännu 

(Livsmedelverket, 2016, s. 5). Dokumentet diskuterar vidare vilka riskhanteringsåtgärder som bör 

vidtagas för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier via livsmedel. 

Livsmedelsverket uppmanar till restriktiv antibiotikaanvändning och menar på att om djuren är 

friska minskar behovet av antibiotika. Därmed är en god djurhälsa a och o. Vidare anser de att god 

hygien genom hela livsmedelskedjan är en viktig faktor för att minska risken att 

antibiotikaresistenta bakterier sprids (Livsmedelverket, 2016, s.62). Då antibiotikaresistens är ett 

globalt problem anser Livsmedelsverket att det internationella samarbetet bör förbättras för att 

därigenom minska spridningen av resistenta bakterier (Livsmedelverket, 2016, s.63). 

Livsmedelsverket refererar till SWEDRES-SVARM rapporten över 60 gånger i dokumentet, vilket 

tyder på att de lyssnar på vad experterna har att säga. Utöver det är livsmedelsverkets sätt att 

porträttera antibiotikaanvändningen och antibiotikaresistensen mycket likt SVA:s gestaltning av 

problemet.  Gård och djurhälsa värnar om friska djur och liten antibiotikaanvändning för att 

producera kvalitetssäkrat kött till konsumenterna. På så vis delar Livsmedelverket även 

intresseorganisationernas bild av antibiotikaanvändning.  

       Vilken aktör får mest gehör hos beslutsfattarna i Sverige? Av Livsmedelsverkets egna 

styrdokument att döma framstår experterna som den aktör som får mest gehör av beslutsfattarna. 

Sveriges smittskyddsläkare, som också har expertiskunskap, skulle dock troligtvis inte hålla med 

om detta påstående. Under 2016 smittades något mindre än 6900 människor av Campylobacter (en 
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bakteriesjukdom som är vanligast hos fjäderfä) och antalet smittade ökar gradvis. TT (nyhetsbyrå) 

har varit i kontakt med nästan alla smittskyddsläkare i Sverige och samtliga bedömer utbrotten som 

allvarliga. Trots detta har de politiska myndigheterna inte vidtagit några speciella åtgärder. Istället 

för att varna för smittkällan, det vill säga svensk, färsk kyckling, uppmanas befolkningen till att 

bibehålla god kökshygien (SVT, 2017). Enligt TT skriver Jordbruksverket i mejlväxlingen med 

Folkhälsomyndigheten att: ”Vi vill inte att människor blir skräckslagna och slutar äta svensk 

kyckling” (Land, 2017).  

       Detta exempel har egentligen inte med antibiotikaanvändning att göra men exemplet är 

fortfarande intressant ur den aspekten att svenska myndigheter väljer att ignorera experternas råd. 

Detta kan tillsynes förklaras genom att myndigheterna tar den svenska köttindustrins intresse i 

beaktande. Således påverkas även svenska beslutsfattare till viss del av intresseorganisationernas 

vilja. 
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6. Slutsats	och	sammanfattning	
 

Utifrån ovanstående analys är syftet med detta kapitel att sammanfatta analysen och resultatet samt 

att besvara studiens frågeställning. Frågeställningen lyder ” Vilka skillnader i den politiska kulturen 

i Sverige och Danmark leder till olikheter i användningen av antibiotika i respektive land?”. Enligt 

Jasanoff (2011) är det faktorerna medborgares kunskap, beslutfattares makt och den subjektiva 

vetenskapen som påverkar landets politiska kultur. Från analysen ovan kan vi se att dessa faktorer 

till viss del skiljer sig mellan Sverige och Danmark. I Sverige kan vi se att medborgarna har mer 

kunskap om antibiotika och en större medvetenhet angående antibiotikaresistens och djurskydd än 

vad danskar har. Detta kan förklara den svenska köttindustrins inriktning på köttproduktionen då 

kvalitet och bra djurskydd går före kvantitet. Resultaten ovan visade att beslutsfattarna i Sverige 

arbetar för en minskad antibiotikaanvändning och att dem tar hänsyn till experternas åsikter. Dock 

visade analysen att den svenska köttindustrin har inflytande på beslutsfattarna i andra frågor vad 

gäller livsmedel.  

       Danskar hade enligt Eurobarometern mindre kunskap och medvetenhet om djurskydd än 

svenskar. Den danska köttindustrins intresseorganisationer porträtterar problemet med 

antibiotikaresistenta bakterier som under kontroll medan experterna ansåg att problemet är 

allvarligt. Trots att aktörerna har olika syn på antibiotikaresistensen valde Livsmedelsverket att gå 

båda aktörerna till mötes. Exempelvis, 1995–1996 åtogs hårdare riktlinjer mot 

antibiotikaanvändningen på experternas begäran (DANMAP, 2015, s.16), medan de danska 

grisstallen inte undersöktes mellan 2008–2014 för att gå köttindustrins lobbyister till mötes 

(Dokument inifrån, 2016). 

       Således skiljer sig kunskapen och medvetenheten om antibiotika, antibiotikaresistens och 

djurskydd mellan danskar och svenskar. Experterna och intresseorganisationerna i Sverige har en 

liknande inställning till antibiotikaanvändning medan experterna och intresseorganisationerna i 

Danmark har olika uppfattningar. Beslutfattarna i Sverige lyssnar till mesta dels på experter när det 

kommer till antibiotikaanvändning medan beslutfattarna i Danmark tar hänsyn till både experternas 

kunskap och intresseorganisationernas viljor. Enligt Jasanoffs teori (2011) är det dessa skillnader 

som till stor del leder till olikheter i användningen av antibiotika i respektive land. Således finns 

det ett samband mellan Jasanoffs teori och fallet Sverige-Danmark då dessa faktorer skiljer sig. 

Enligt min analys påverkas dock den politiska kulturen av ländernas olika köttindustri samt 
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tradition av antibiotikaanvändning och djurskydd. På så vis anser jag att Jasanoffs teori inte kan 

förklara skillnaden på antibiotikaanvändning fullt ut. 
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7. Avslutande	diskussion	och	förslag	till	vidare	forskning		
 

Studien ovan visar att tolkningen av ”fakta” och ”vetenskap” kan variera beroende på vilken aktör 

som presenterar den. Enligt Jasanoff är subjektiv vetenskap ett användbart politiskt verktyg för 

beslutfattare. Som exempel redogör Jasanoff för hur bioteknik till en början framställdes i de olika 

länderna hon undersökte. Grundat på expertutlåtande blev medborgare i Storbritannien alltmer 

medvetna om de negativa aspekterna av genmodifierad mat. Detta utvecklades till att 

Storbritannien minskade importen och produktionen av genmodifierad mat (Jasanoff, 2011, s.119). 

Vid samma tidpunkt i USA porträtterade genmodifierad mat som något positivt och 

revolutionerande som skulle stoppa världshungern. Således blev genmodifierad mat mer accepterat 

bland det amerikanska folket (Jasanoff, 2011, s.130). Detta är ett tydligt exempel på vilken makt 

”fakta” har på den politiska spelplanen.  

       Vårt informationssamhälle växer allt mer och informationsutbytet blir allt snabbare. Det finns 

många fler aktörer än de som har presenterats i denna studie som kan påverka hur vetenskapliga 

fakta presenteras. De många aktörerna och det stora informationsflödet gör det än mer komplext 

för medborgare att sortera mellan vad som är relevanta och tillförlitliga fakta och vad som inte är 

det. En produkt som beskrivs som ”Helt naturligt utan tillsatta konserveringsmedel” kan 

fortfarande vara full med färgämnen, konsistensgivare mm. Genom att bara presentera en delmängd 

av fakta kan avsändaren av informationen ge ”fel” information utan att ljuga. En parallell metod är 

att fokusera på andra och i sammanhanget irrelevanta ”fakta”. Köttproduktionen kan i stolta ordalag 

beskrivas som trikinfri för att undvika att diskutera MRSA. Hur påverkas vårt samhälle av att fakta 

kan presenteras på olika sätt beroende på vem som presenterar dem? Vilken skyldighet har politiker 

att basera beslut på valida fakta? Detta leder oss bort från denna studies syfte och frågeställning, 

men diskussion skulle kunna ligga till grund för framtida forskning.  
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