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Abstract 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer inom animalieindustrin legitimerar 
sin verksamhet, detta med utgångspunkt i de logiker som uttrycks och verkar i aktörers utsagor 
i samtal om hållbarhet och klimat. Analysen sker genom ett logikperspektiv som fokuserar på 
hur fortsatta investeringar i animalieproduktion som idé motiveras och ges legitimitet i en 
samtid där konsumtion och produktion av animalier sägs vara oförenligt med ett hållbart klimat. 
Vidare studeras gränsdragningar och positioner aktörerna skapar i samtal om kött och klimat 
och hur hållbarhet som kulturellt begrepp konstrueras. Studien baseras huvudsakligen på 
#Köttpodden av Svenskt Kött och digitala utsagor från LRF:s och Svenskt Kötts hemsidor. 
Resultatet av studien är att aktörerna använder olika logiker för att legitimera fortsatt 
produktion och konsumtion av animalier. Hållbarhet kulturaliseras i aktörernas utsagor för att 
överensstämma med egna befintliga sammanhang, vilket legitimerar fortsatta investeringar i 
animalieproduktion vilken föreställs vara en hållbar praktik. 
 
 
Nyckelord: Hållbarhet, logik, legitimering, animalieproduktion, svenskhet, karnism, kött. 
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1. Inledning 
 
 
I Sverige gav sommaren 2018 försmak på vad global uppvärmning kan innebära. Förödande 
skogsbränder, vattenbrist och missväxt. Att “prata väder” förenades med ett svindlande 
“klimathot” och extremväder sägs bli “det nya normala”. Någon form av gräns passerades den 
sommaren. Enligt Sörlin är antropocen den tidsålder där människan förändrat jordens ekologi. 
Detta har skapat ett planetärt villkor: allas individuella handlingar formar gemensamma 
förutsättningar (Sörlin 2018: 104,106f).  

Enligt Världsnaturfondens Living Planet Report (2018) krävs omställning till en fossilfri 
ekonomi, halvering av matsvinnet och kraftig minskning av köttkonsumtion (WWF 2018). 
Animalieproduktion står för 80% av jordbrukets klimatutsläpp, mer vegetabilier ses därav som 
en möjlighet till att minska jordbrukets klimatpåverkan (Springmann et al. 2018:520). Under 
januari 2019 cirkulerade rapporteringar om att hållbart ätande för människor är max 14 gram 
kött om dagen (svd.se). Det är ett rön som bråkar med samtida köttnormer, vilka jag fortsatt 
benämner som karnism, och som bromsar ett skifte mot gröna proteiner (jfr Holm et al 
2017:233). På sociala medier har jag sett antagonistiska diskurser; av vissa föreställs veganism 
förbättra hälsa för djur, människor och klimat medan köttätande av andra kopplas till lokal 
matproduktion, öppna landskap, levande landsbygd, bönders villkor och individens fria val. Jag 
tolkar det som att djurkroppars varande på gaffeln positionerar och väcker känslor då olika 
perspektiv skapas i relation till erfarenheter, identitet, plats och kultur. Djurkropparna är också 
sammanvävda med ekonomi eftersom vissa fungerar som varor i ett kapitalistiskt system (jfr 
Svärd 2017:17) där “köttdjurs1” liv skapas och avslutas, förpackas, säljs, tillagas, komponeras 
och landar på tallriken där de av många förstås som “mat”. Gränserna mellan vad som tillhör 
“det kulturella” eller “det ekonomiska” är på så vis flytande (jfr Aronsson, Bjälesjö & Johansson 
2007:16). Ätande av djur har länge debatterats inom en etisk -och moralfilosofisk sfär. I samtal 
om hållbarhet relateras djurs varande på tallriken till ekologi, vilket kan innebära att etiska 
aspekter rationaliseras bort i jakt efter klimatsmarta lösningar (Holm et al 2017: 236).  

 Allt kött är hö2 undersöker hur karnismens hegemoni konstitueras av föreställningar om 
svenskhet, god djuromsorg och köttet som en “unik produkt” given för människan. Klimatfrågan 
kan sägas, utifrån de konturer jag försökt skissera, förskjuta frågan om djurs rätt att leva till en 
existentiell fråga om människors möjligheter till fortsatt liv på jorden. En kittlande paradox.  

                                                
1 För att skapa kött används en terminologi där djuret görs kroppsligt och språkligt frånvarande, genom benämningar 
som pålägg, smörgåsmat, fransyska eller hotdog (Göransson 2017:19). 
2 Titeln ”Allt kött är hö” är hämtat ur sommarpsalm 408. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Frågor om hur fortsatta investeringar i animalieproduktion som idé motiveras i en samtid där 
densamma sägs vara oförenlig med ett hållbart klimat har drivit mitt arbete. Hur motiveras och 
görs fortsatta investeringar i animalieproduktion av ekonomiskt beroende aktörer? Vilka 
gränsdragningar och positioner skapar ekonomiskt beroende aktörer i samtal om kött och 
klimat? Hur konstrueras hållbarhet som begrepp?  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer inom animalieindustrin 
legitimerar sin verksamhet. 

 
 

1.3 Grundläggande antaganden  
 
De teoretiska stigar jag vandrar är influerade från en rad olika områden. Gemensamt kan sägas 
att de nystar i etablerade sanningar och maktordningar. När jag använder begreppet kultur gör 
jag det utifrån den etnologiska traditionen, det vill säga med en bred definition som inkluderar 
människors kollektivt kommunicerade och föränderliga sätt att leva, normer, värderingar, 
identitetsskapande, kunskaper och meningsskapande. Kultur skapas och omskapas ständigt i 
vardagen och präglas av tillfälliga överenskommelser och gemenskaper, eftersom individer 
ingår i olika sammanhang som erbjuder kontextuella rådande regler och förståelser. Kultur är 
därför inget vi har utan något som görs. Kulturens diversifiering kopplar samman dåtid, samtid 
och framtid (se t.ex. Gunnarsson Payne & Öhlander 2017; Ehn och Löfgren 2001). En 
kulturanalytisk angelägenhet är att förklara hur människor lever med oordning eller med Ehns 
och Löfgrens formulering “kunskaper som svär mot varandra”. Det är en kulturell finess att 
legitimera kortsiktiga behov trots förnimmelse om negativ konsekvens i längden (Ehn & Löfgren 
2001: 13,45). Den här uppsatsen handlar om hur ekonomiskt beroende aktörer, i relation till 
samtida diskurser om klimat och hållbarhet, legitimerar sin produktion och konsumtion av 
animalier även när dessa produkter rapporteras medföra negativa konsekvenser för klimatet. 

En antropocentrisk hållning där människor betraktas “som alltings mått”, överordnade allt 
annat liv och erhåller tolkningsföreträdet för vad som anses viktigt, liksom vilka liv som ska 
definieras som värdefulla, ser jag som en del av de dilemman som skapat de ekologiska problem 
vi ser idag (jfr Braidotti2013; Göransson 2017: 18,57). Det mänskliga kan aldrig förstås utanför 
sina socioekologiska sammanvävningar (Jönsson & Andersson2017:18). Klimatfrågor bör 
därför förutom att studeras naturvetenskapligt också studeras med kulturteoretiska perspektiv. 
En del i det arbetet kan vara att åskådliggöra hur människan inte bekymmerslöst låter sig 
avskiljas från det icke-mänskliga. Med Braidottis monistiska syn förflyttas dualistiskt tänkande 
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av ordnande principer av dikotomier såsom natur/kultur till att betrakta mänsklig subjektivitet 
i tillblivelse med djur, natur och teknik (se Braidotti 2013). Med Deleuzes tankegångar kan 
människor beskrivas som oskiljaktiga från sina olika materiella sammanhang – allt liv blir 
möjligt att betrakta som genetiska, sociala och historiska sammansättningar eller assemblage 
(Colebrook 2010). Positionen “bonde” blir till i ett assemblage där olika framväxta idéer, 
historiska och sociala anslutningar, arrangerar positionen i anslutning till djur, bruksmark, 
byggnader, maskiner och kunskap. Bonden är en effekt av olika anslutningar.  

Styrkan i kulturanalys är att studera hur konstruerade kategorier och gränsdragningar 
mellan olika identiteter och positioner kan förklara olika sammanhang. Tillsammans med ett 
intersektionellt tänkande, fokuseras hur olika processer av klass, plats, ekonomi, politik, kön 
och identitet skär in i varandra och skapar social differentiering (jfr de los Reyes & Mulinari; 
Carstensen-Egwuom 2014:268; Crenshaw 1991:1245). Assemblaget jag studerar är en 
smältdegel av olika maktordningar – patriarkala normer, speciesism3, klasspositioner, liksom 
kunskap och politik som möts och förgrenas i aktörernas utsagor (jfr de los Reyes & Mulinari 
2005:9f). Inom ramen för uppsatsen får många analyser stå tillbaka för att skapa plats för det 
primära syftet, att studera hur karnistiska praktiker, belysta som ohållbara av klimatforskare, 
legitimeras. Samma material, behandlat på ett annat sätt, hade gett andra analyser än de jag 
fullföljer. 

 
 

1.4 Hållbarhet som begrepp 
 
Hållbarhet ringas in av både Världskommissionen för miljö och utveckling (1988) och 
Riksdagen som ett hushållande med befintliga resurser för kommande generationer. En god 
definition av hållbarhet kan därför vara Hermeles: “att bevara handlingsfriheten för framtiden” 
(Hermele 2017:94). I samtal om det ohållbara åsyftas ofta de växthusgaser som skapas utöver 
de naturligt förekommande gaser som värmer upp atmosfären till den medeltemperatur vi 
känner till. De mänskligt skapade gaserna lägger sig likt en extra filt på jorden (Naturvårdsverket 
2019). I Parisavtalet 2016 enades länder om en rad punkter för att förhindra att den globala 
medeltemperaturen överstiger 2 graders ökning, vilket är den övre gräns innan irreversibla 
klimatförändringar förmodas ske (se mer Regeringen.se). Målet kan dock förstås mer som en 
politisk kompromiss än en garanti för miljömässig trygghet grundad i forskning. Belägg saknas 
för att målet håller oss inom en säker gräns (Wijkman & Rockström 2012:20).  

Ibland delas hållbarhet in i tre pelare: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (se 
kth.se). Uppdelningen kan ge intryck av att dessa pelare är tre likställda dimensioner, trots att 

                                                
3 Begreppet speciesism avser en hierarkisk maktordning mellan arter. 
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det ekologiska är en förutsättning för de övriga (jfr Hermele 2017:94). För att rymma vardagliga 
förklaringar av hållbarhet har en fjärde definition av hållbarhet vuxit fram, kulturell hållbarhet, 
vilken fylls med lite olika innehåll beroende av politisk kontext. Med kulturell hållbarhet åsyftas 
“det kulturellas betydelse för att kunna åstadkomma – eller möjligen försvåra – hållbar 
utveckling eller förändring” (Marshall 2017:18). Kultur genomsyrar all mänsklig organisering, 
och därigenom praktiker som medför miljöbelastning. Det kan därför vara ett kulturellt 
spörsmål att studera hur klimatförändringar medieras som fenomen, vilka diskurser som 
etablerar sig som sanna och därigenom påverkar hur människor förstår och agerar i 
klimatfrågan (jfr Niel Adger et al 2013:112).  I den här uppsatsen fokuserar jag hur 
animalienäringen är kulturellt skapad och studerar hur kulturella aspekter möjliggör eller 
omöjliggör vissa tolkningar av animalieproduktionen och konsumtionens klimatpåverkan och 
hur detta legitimeras.  

 
 

1.5 Teori 
 
I följande avsnitt redogör jag för de teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp som 
används i uppsatsen. 

1. 5.1 Legitimitet  
I min användning av begreppet legitimitet lutar jag mig mot David Beethams definition där 
kärnan till förståelse av legitimitet som koncept beskrivs handla om ett erkännande av dess 
“multidimensionella karaktär”. Beetham skildrar tre huvudsakliga element vilka 
komplementärt upprättar moraliska grunder för ett medgivande gentemot en maktutövning – 
att en viss ordning uppfattas legitim. Det första elementet för etablering av makt är att den 
överensstämmer med etablerade skrivna eller oskrivna regler. Nästa element utgörs av att 
dessa regler rättfärdigas genom delade referenser och föreställningar mellan dominanta och 
underordnade. Det tredje elementet handlar om att dessa föreställningar på något sätt 
manifesteras som bevis på att det råder medgivande inför en viss maktrelation. Visst kan makt 
fortsätta att utövas även i brist på något av elementen, men då som försvagad. I diktaturer, som 
främst bygger på regler och dominans utan folklig legitimitet, förkommer ofta olika former av 
våld för fortsatt makt. I demokratiska kontexter åtrås makten som samtliga element av 
legitimitet bär med sig (Beetham 2013:15f). Beetham skisserar sina resonemang utifrån en 
statspolitisk sfär, vilka kräver viss omtolkning för att bli behjälplig i den kulturanalys jag 
bedriver. Styrkan i Beethams teori, som jag ser den, är att legitimitet blir möjlig att ses som 
processuellt skapad på olika sätt, vilket passar de socialkontruktivistiska perspektiv jag arbetar 
utifrån. Legitimitet kan betraktas som konstituerat av både materialiserade normer och 
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kollektiva medvetanden, som i sin upprepning, blir performativa (se Butler 1993). Genom 
upprepning blir dessa yttringar, eller citeringar av en viss ordning, ett sätt att skapa stabilitet 
och makt för ett visst sätt att handla. I min uppsats används legitimitet för att se hur 
sammanhang stabiliseras genom att det råder etablerade föreställningar kring vissa praktiker 
som därigenom ges legitimitet och makt. Förståelser kan också misskännas för att det saknas 
kulturella förutsättningar att erkänna dessa som sanna. 

 

1.5.2 Det diskursiva 
Mening skapas diskursivt genom att materiella föremål och processer tillskrivs betydelse. Enligt 
Laclau & Mouffe kan diskursbegreppet användas för att beskriva hur varje socialt sammanhang 
görs meningsfullt. Innebörder för hur olika sammanhang kan förstås sker i relation till de 
erfarenheter och meningssammanhang som människor har tillgång till och är avgörande i alla 
tolkningar för hur olika sammanhangs betydelser kan fastställas och förstås (Laclau & Mouffe 
1990:100). Begreppet diskurs beskriver en uppsättning idéer och normer, som länkas samman 
och förstås på ett bestämt sätt. Diskurser strukturerar och skapar ramar som formar vårt sätt att 
tänka om verkligheten, liksom vad som kan sägas och göras (Lindström 2005:16; Gunnarsson 
Payne 2017: 252). Alla sociala praktiker är diskursiva. Ätande kan därför betecknas som en 
diskursiv praktik, oskiljaktig från kulturella föreställningar om vem och vad som kvalificeras 
som ätbar. Ätande exemplifierar hur mening och materia är sammanvävda i vardagliga 
praktiker liksom att diskurser inte enbart existerar i språket utan manifesteras i materiella 
element (jfr Gunnarsson Payne 2017:256). Djurkroppar utgör materiella beståndsdelar i 
diskurser om mat som gjorts mer eller mindre stabila över tid. Även om diskurser strukturerar 
vad som anses begripligt/obegripligt och vad som uppfattas normalt/avvikande är dessa 
föränderliga över tid och platsbundna. Det vill säga; diskurser är kontingenta, de är tillfälliga 
stabiliseringar och ordningar, som hade kunnat se ut på ett annat sätt. Beroende på kontext kan 
olika diskurser gälla för vem som förstås som ätbar. Diskurser blir aldrig allenarådande. Det förs 
ständig kamp om vad som är sant, däremot kan vissa sanningar erhålla tolkningsföreträde 
(Lindström 2005:16; Börjesson & Palmblad 2007:13). För att förstå hur diskurser skapas och 
återskapas, eller erhåller hegemoni, går det att studera hur diskursen artikuleras. Artikulation 
avser hur ett diskursivt tecken (objekt, subjekt, begrepp etcetera) länkas samman med ett annat 
tecken som tillfälligt fixerar betydelsen av något (Gunnarsson Payne 2017: 257).   

I Sverige har köttet varit avpolitiserat (jfr Svärd 2017) och är fortsatt normativt. Karnistiska 
normer synliggörs då en växtbaserad kost i offentliga kök går under benämningen “specialkost”. 
Köttets varande på tallriken, har, trots alltings kontingens och obestämbarhet, etablerat ett 
tolkningsföreträde och exemplifierar hur vissa normsystem, såsom karnism, blir hegemoniska 
(jfr Gustrén 2019:22; Gunnarsson Payne 2017:260). Karnismens hegemoni är inte statisk utan 
kräver en kontinuerlig artikulation.  
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1.5.3 Logikperspektivet  
 I en samtid där produktion och konsumtion av animalier problematiseras uppstår ontologiska 
konflikter kring vad som ska anses giltigt. För att förstå vad som möjliggör eller förhindrar 
förändring i konflikten är ett perspektiv som inte bara beskriver fenomenet utan förklarar 
verksamma mekanismer behjälpligt. Därför utgår jag ifrån Glynos och Howarths (2007) 
analysstrategi logikperspektivet som bygger på Laclau och Mouffes (1985) poststrukturalistiska 
diskursteori. Logikbegreppet är hämtat från Laclaus definition av logik som “en uppsättning 
regler som gör något möjligt i en viss kontext” (Lundgren 2012:60). Logikperspektivet är ett 
relativt nytt perspektiv inom etnologi som kan komplettera “metodologiska luckor” som den 
abstrakta diskursanalysen kritiserats för. Logikperspektivet kritiseras i sin tur för att göra stora 
förflyttningar från empiri till förklaring (Lundgren 2012:65)  

Glynos och Howarth gör skillnad mellan tre logiker; sociala, politiska och fantasmatiska. 
Sociala logiker används för att beskriva en icke-politiserad, dominerande logik för hur 
verkligheten upplevs när allt är som vanligt. En politisk logik är verksam då en social logik skiftar 
till att ifrågasättas och politiseras, när ordningar för hur det är skiftar till förståelser kring hur 
något borde vara istället. Fantasmatiska logiker skildrar de kraftfulla affektiva dimensioner och 
fantasier som är drivande när människors investeringar i vissa idéer möts av ifrågasättande, och 
som döljer att det hade kunnat förhålla sig på ett annat sätt (Lundgren 2012:61ff). När någon 
identifierar sig med en viss kulturell idé riskerar denna att upplösas i mötet med att 
sammanhanget inte är givet utan kontingent skapat. Fantasmatiska logiker håller politiska 
dimensioner dolda, exempelvis att ett eget resonerande är konstituerat av ideologiska eller 
etiska dimensioner snarare än en objektiv verklighet (Gustrén 2019:25).   

 

1.5 4 En reflexiv ansats 
Innan jag presenterar mitt material vill jag föra en diskussion som förhoppningsvis bringar 
klarhet över uppsatsens metodval. All kunskap är perspektivbunden, därför är ett 
medvetandegörande av hur det egna medvetandet påverkar forskningsprocessen nödvändigt. 
Att studera logiker är i allra högsta grad en reflexiv handling eftersom jag väljer ut och tolkar 
vad som lyfts fram och inte. Forskning som historiskt har betraktats som neutral tenderar att 
maskera positioner och röster utifrån en vit maskulinitet som fått förespråka sann vetenskap. 
Idag erkänns kunskap snarare som historisk kontingent, formad i relation till dominerande 
uppfattningar och rådande maktförhållanden (Chattopadhyay 2013:142). För att värdera 
kunskap krävs tillgång till dess kontextuella uppkomst, vilket för forskaren innebär ständig 
reflektion och redogörelse kring sin inverkan i processen och att därtill bejaka att användandet 
av metoder och teorier påverkar materialets karaktär (jfr Börjesson & Palmblad 2007:18). 
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Eftersom kunskap skapas partiellt och är situerad framstår en objektiv sanning som en illusion 
(jfr Carstensen-Egwuom 2014:267). Det betyder inte att kraven på vetenskapligt värde sänks, 
snarare skärps kraven för att tillvägagångssätt och reflektioner presenteras så att läsaren själv 
får möjlighet att tolka materialets tillblivelse och tillämpning. Idealt sker detta genom ett 
inlevelsefullt skrivande utan att trilla i navelskåderi (Ehn & Klein 1994: 26,11).  

Mitt ämnesval har skapats i en tidsanda där ‘klimathotet’ frekvent medieras (jfr Ehn & Klein 
1994:46) och klimatfrågan som kulturellt fenomen har påverkat de kulturanalytiska linjer jag 
lagt ut framför mig. Jag förhåller mig kritisk till att klimatfrågan förläggs på individuell nivå (jfr 
Soneryd & Uggla 2011) liksom att klimatbelastande praktiker i linje med nyliberal politisk 
rationalitet, blir en uppmuntran om att konsumera “rätt” för att få rätsida på klimatfrågan, 
snarare än att förändringar drivs strukturellt. Klimatfrågans komplexitet reduceras och 
människors vilja att “göra gott” ekonomiseras (jfr Jönsson & Andersson 2017:364ff).  

Medveten om att vad som betraktas politiskt är förbundet med rådande normer, kan mitt 
val att inte äta djur uppfattas politiskt, eller att min studie uppfattas mer ideologiskt färgad än 
om jag vore köttätare (jfr Göransson 2017). Skiljer det sig från om jag varit i ekonomiskt 
beroende av den näring jag studerar? Möjligen hade en viss fördunkling av mina karnistiska 
utgångspunkter tjänat ett maskerande syfte för att bringa trovärdighet. En trovärdighet genom 
undanhållande av sammanhang. Ett reflexivt arbetssätt blir den tvingande kur som omöjliggör 
att jag i rollen som skribent ”glänser förbi” de sammanhang jag ingår i med syfte att framstå som 
neutral (Ehn & Klein 1994:11f). Reflexivitet innefattar oundvikligen politiska aspekter och 
tvingar forskaren att begrunda sig som politiskt subjekt (jfr Pripp 2007:29f). Invaggad i ett 
konstruktivistiskt perspektiv, är min förståelse av ‘jaget’ processuellt, ofixerat och relationellt 
något som “blir till” i olika sociala situationer (Syssner 2011:59; Finlay & Gough 2003:27). Som 
avvikare från karnismens hegemoni kan jag förstås som antagonist till de sociala praktiker jag 
studerar. Samtidigt bär jag på barndomsminnen med arbete “ute i lagårn”: komockor och 
mjölkning som avslutas med jordgubbspaj under samtal kring “politiker som int vet”, 
miljöregler och djurskyddslagar, skildrade som naglar i ögat. I dessa minnen kan jag förstås som 
en insider i ett karnistiskt sammanhang som utgjorde en del av navet för min verklighet. I 
författandet av denna uppsats förefaller jag snarare som outsider, utan delad ideologisk samsyn 
eller ekonomisk beroende av att animalieproduktion består som den gör idag. Trots skilda 
perspektiv hoppas jag omvandla min förståelse till en metodologisk styrka för fördjupade 
analyser (jfr Carstensen-Egwuom 2014: 267; Pripp 2007:29f). Bekännelser av vad som föranlett 
studien är ingen garanti att avtäcka bakomliggande motiv, ens för mig själv. Ingen redogörelse 
är kapabel att avtäcka en “objektiv sanning” för hur forskaren inverkar på sin forskning (jfr 
Finlay & Gough 2003:27). I egenskap av student är den kunskap jag för fram relativt porös och 
utan akademisk tyngd. Trots denna litenhet är makten min att definiera ramarna för min 
kulturanalys. För att förankra problemformuleringen, som jag ser den, och bidra med 
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samhällelig relevans, följer utmaningar med att presentera, motivera och pedagogiskt landa 
eventuella poänger kring ett ämne som idag är kulturellt, ekonomiskt och politiskt minerat. 

Roat vill jag tillägga att det i min samtid verkar vara närmast förpliktigande att visa fram ett 
förvärvat “autentiskt landsbygskapital” och erfarenheter av att “bo på landet” innan det är 
legitimt att beröra frågor som kopplas till lantbruk och landsbygd. En dogm jag som kulturell 
varelse omfattas av och här ironisk citerar. 

 
 

1.6 Material och metod 
 
Materialinsamlingen liknar på många sätt en metod som metaforiskt spinner på det franska 
begreppet bricolage, som innebär att jag tagit tillvara vad som finns “till hands” och fogat ihop 
detta på nytt (Ehn & Löfgren 2012:9). Förhållningssätt till karnism kan vara mer eller mindre 
omedvetna. För att skapa forskningsbara konturer av något inte helt beständigt har jag sökt efter 
hur kött och klimat diskuteras på sociala medier. Likt en sökande bricoleur har jag samlat 
material om hur aktörer med karnistiska förhållningssätt hanterar kritiken kring köttets 
klimatpåverkan. Inledningsvis läste jag in mig på några basala hållpunkter som rör 
animalieproduktionens utsläpp från bland annat miljöforskning och organisationer som 
Naturvårdsverket och Världsnaturfonden. Inte för att göra anspråk på naturvetenskaplig 
kunskap kring klimatfrågan, utan för att kunna identifiera verksamma diskurser från olika 
forskningsrön i aktörernas utsagor. 

 

1.6.1 Materialinsamling 
Vid inledande sporadiska sökningar i mediearkiv, i mitt Facebook-flöde och på Google var LRF, 
Lantbrukarnas Riksförbund, en partipolitisk obunden representant för svenskt jordbruk, en 
återkommande aktör som tydligt tog ställning för köttet. Jag gjorde digitala vandringar på LRF:s 
hemsida med sökningar på klimat, för att se vad LRF själva kategoriserat relevant för sin 
verksamhet i relation till klimatfrågan. Sökningen gav träffar som innefattade såväl 
animalieproduktion som skogsnäring. Jag fokuserade enbart på animalieproduktion och 
samlade in texter och bilder i en digital mindmap. Efter ett tips fann jag vägen till mitt 
huvudsakliga material: #Köttpodden4, 31 avsnitt producerade mellan 2017 och 2018 av Svenskt 
Kött, ledd av Elisabeth Qvarford, VD. Podden gästas av köttproducenter, styckmästare, kockar, 

                                                
4Podcast eller podcasting) är en mediatyp som består av ljudfiler, ett slags radioformat som gör det 
relativt enkelt att publicera, lyssna och prenumerera på ljudfiler via nätet. 
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matkännare och trendanalytiker. Samtliga avsnitt återfinns på Svenskt Kötts5 hemsida eller där 
poddar finns och varje titel speglar gästens namn. På jakt efter hur tal och tänkande om 
animalieproduktion är strukturerat umgicks jag med #Köttpodden, närmast maniakaliskt. 
#Köttpodden, fanns med i lurarna vid hämtning av barn, i skrivprocess, promenader och under 
matlagning. Jag lyssnade till hur en styckmästare berättar hur det är möjligt att känna var han 
“är i djuret” enbart med känsla av “trycket i knivspetsen” och en annan gäst som sade sig inte 
“kunna se sig mätt” på styckmästare. Samtalen är rika på resonemang om hur det är att verka 
inom animalieproduktionen och podden tar upp debatten om verksamhetens klimatpåverkan. 
Även insamlade utsagor från Svenskt Kötts hemsida har blivit material, samt artikeln ”vi tycker 
också om våra djur Schyffert” som tillkommit när jag jämfört olika fenomen i det huvudsakliga 
materialet med hur det kommer till uttryck på Google, mitt Facebook-flöde eller tips från 
bekanta som känt till mitt ämne. Det har varit ett sätt att se om materialet är mättat. 

Förnimmelser genom lyssnande och digitala vandringar har skapat ett forskningsbart 
material av ljud, bilder och text. Metoden har gett mig tillgång till offentliga samtal där aktörer 
ofta talar till “de sina”. Genom att studera hur frågor om verksamhetens klimatpåverkan 
förhandlas, oavsett mina frågeställningar, har jag fått lyssna till hur aktörerna sätter ord på sina 
tankar, utan att de står ansikte mot ansikte med en forskare som potentiellt ställer kritiska 
frågor. Samtal om kött innefattar ofta en kartläggning av vem som äter kött och inte. Det hade 
kunnat placera mig som forskare och informanter i ett polariserat läge som hade gett ett annat 
material än det jag önskade för den här undersökningen. Istället för att, enligt etnografisk 
tradition, samla information om mänsklig vardag genom intervju eller deltagande observation, 
är det min uppfattning att jag, utan att kompromissa med målsättningar om att nå ett rikt 
material, kommit nära andra människors tankevärld. Jag benämner aktörerna som bönder och 
köttproducenter synonymt utan anonymisering. Insamlat material är offentligt och syftar till att 
marknadsföra och etablera animalieproduktionens samhälleliga position. Med kommersiell 
makt görs anspråk på sanningar, därmed finner jag det nödvändigt att dessa granskas. 

 

1.6.2 Analysmetod 
Allteftersom jag lyssnat mig igenom #Köttpoddens avsnitt utkristalliserade sig olika teman som 
talade till teman jag mött i mina observationer av LRF. Så långt följde min metodologi en typiskt 
kulturanalytisk metod genom en tematisering av återkommande mönster eller paradoxer (Ehn 
& Löfgren 2001). För att inte drunkna i möjliga ingångar kom fortsatt en handfull 

                                                
5 Svenskt kött gick tidigare under namnet Svensk Köttinformation, med ombildningen 2010 följde en ny 
ägarstruktur. Idag är Lantbrukarnas riksförbund (LRF) största ägare med 27% följt av Scan, Danish Crown och 
Köttbranschens riksförbund som alla tre äger respektive 16%. Sveriges Grisföretagare och Sveriges 
Nötköttsproducenter äger vardera 10%. Svenska fåravelsförbundet äger 5% (Svensk Köttinformation ombildas till 
svenskt kött, 2010) 
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köttproducenters utsagor att bli ledande för mina analyser. Andra gästers utsagor verkar endast 
stödjande. #Köttpoddens uppbyggnad har varit tacksam när jag velat gå tillbaka i materialet för 
att jämföra hur olika aktörer resonerar kring samma frågor. Partier som varit relevanta för mina 
frågor har skrivits ner för att kunna tillämpa textanalys. Det primära underlaget för analyserna 
är dock #Köttpodden som ljudfil, där tonlägen, jargonger och ljudeffekter finns med i sin helhet, 
skeenden och stämningar vilka jag menar är viktiga för att förstå hur samtalen utformas. 
Inspirerad av diskursanalys avstår jag från att göra distinktioner mellan olika material och 
texter, trots medvetenhet om att dessa traditionellt rangordnats efter social status, istället ses 
källors autencitet ovidkommande för en texts “sanning” (jfr Börjesson & Palmblad 2007:16f).  

För analys har logikperspektivet hjälpt mig att fokusera på de relationer som råder mellan 
identiteter, subjektet eller föremål i ett visst sammanhang. Sociala logiker har använts för att 
besvara frågor om vad, vilka normer subjekt och objekt inbegrips och utgör en viss logik (jfr 
Lundgren 2012:61). Omsatt på materialet kan det handla om normer och regler för hur god 
djuromsorg uppfattas (t.ex. att djur har tillgång till viss mat, utrymme, inte stympas), subjekt 
(“producenter”, “kossor”, “slaktare” o.s.v.) och objekt (tex. ekonomiska resurser, maskiner, 
lokaler etc.). Jag har försökt förklara olika skeenden med hjälp av att identifiera politiska logiker 
och fantasmatiska logiker som aktiveras när aktörerna utsätts för kritik, ställs inför alternativa 
ordningar och tvingas legitimera sina praktiker. För att inte gå vilse i Glynos och Howarths 
vittomfattande teorier har jag följt Lundgrens (2012) råd och plockat ut delar av de teoretiska 
ramverk de beskriver allteftersom olika tematiseringar identifierats i empirin. Att försöka 
redovisa alla tänkbara logiker hade blivit praktiskt omöjligt. De logiker jag benämner rinner 
ibland in i varandra och samverkar. De logiker jag identifierat är en karnistisk logik, 
svenskhetens logik, naturlighetslogiken, kryphålslogiken och försumbarhetslogiken. Slutligen 
vill jag påminna om att logiker existerar enbart genom artikulatorisk handling. De uppstår när 
jag som forskare väljer att benämna dessa som logiker för att karaktärisera min empiri (jfr 
Gustrén 2019:34). 

 
 

1.7 Tidigare forskning  
 
Hållbarhetsforskning med etnografiska metoder växer och förekommer inom bl.a. etnologi, 
geografi, antropologi, sociologi och företagsekonomi (Marshall 2017:25). En avhandling som 
fördjupat mitt intresse för att se vad vi äter som en given utgångspunkt för att diskutera 
samhällsfrågor, ambivalenser och tankeskiften är Hållbarhet till middag av Matilda Marshall 
(2017). Marshall visar hur hållbarhetsfrågor genomsyrar samhället och hur individer hanterar 
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dessa som ett pågående och komplext fenomen genom sin matkonsumtion. Min studie fokuserar 
istället hur aktörer inom animalienäringar hanterar fenomenets komplexitet. 

För att studera ett fenomen som inbegriper relationer och makt mellan människor och djur 
har Animal Studies (AS) som återfinns i bl.a. antropologi, sociologi och kulturstudier varit 
betydande. Vanligtvis kretsar AS kring representationer av djur, föreställningar om djuriskhet 
och antropomorfism (Nilsson 2018:1). Critical Animal Studies (CAS) verkar för att förtryck mot 
djur ska upphöra. Forskare inom CAS har genom artöverskridande maktanalyser fört fram 
ekonomiska och kulturella aspekter kring hur djur underordnas människor i produktions- och 
konsumtionsrelationer (Pedersen 2017:28f). Helena Pedersen (2007) har studerat hur 
relationen mellan djur och människor uttrycks i skolan och visar hur djurförtryckande praktiker 
och normer institutionellt förenas med elevers bibehållna självbild av att vara djurvänner. 
Närmast alla aktörer jag studerat betonar kärlek till djuren, därav finner jag Pedersens arbete 
av vikt. Carrie Freeman Packwood (2009) visar hur media diskursivt objektifierar djur som de 
Andra genom kommodifiering och bristande erkännande av djurs emotionella förmåga och 
egenvärde. Detta går igen på ett ambivalent sätt i mitt material. Djuren framställs både som 
objekt och subjekt. En teoribildning som studerar makt och miljö och som börjat intressera sig 
för köttets roll i samhället är politisk ekologi. Forskare inom politisk ekologi betonar att alla 
sociala och politiska processer har mer eller mindre synliga miljöimplikationer (Jönsson & 
Andersson 2017:14) och strävar efter att presentera alternativa sätt att organisera samhället på 
(Jönsson & Andersson :364ff). Jag tar med mig att det kulturella bör betraktas oupplösligt från 
en ekologisk sfär. Toby Miller har i Greenwashing culture (2018) studerat hur kultur kan 
modifiera “hållbarhet” samstämmigt med en egen företagsamhet. Miller visar att celebriteters 
och företags klimatpåverkan döljs och gröntvättas under kulturens fana genom att aktörer sluter 
avtal och sponsorskap sinsemellan för att ge en grön image trots en faktiskt ohållbar 
företagsamhet. En studie som visar mjölkindustrins kulturella förankring i Sverige är Håkan 
Jönssons arbete (2005) som visar att mjölkens politiska, ekonomiska och kulturella framgång 
hänger samman med investeringar i kulturella föreställningar i mjölk. Hur det ekonomiska och 
kulturella hänger samman med vad som kvalificeras som hållbart är viktigt i min studie.  

Michelle Göranssons Ätbara Andra (2017) har löpande varit en inspiration och teoretiskt 
bollplank för mitt arbete. Göransson undersöker kött rhizomatiskt6 och följer köttets många 
anslutningar i analyser av kosläpp, nationalistiskt köttätande, McDonalds, köttfria måndagar, 
nykarnism och djurparksdjur. Göransson visar hur ett nätverk mellan kultur, ekonomi 
koreograferar människor in i karnism. Med posthumanistiska influenser skildras hur den 

                                                
6 Begreppet rhizom/rhizomatisk kommer från Deleuzes & Guattari och förstås som en metafor för att det inte givet 
finns ett ursprungligt träd från vilket det går att följa spirande underjordiska rötter, alla liknande tankesätt är att 
betrakta som efterkonstruktioner. Rhizomatiskt skapas istället vitt spridda “förbindelser som sprider sig själva” 
(Colebrook 2010: xxvi) 
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annanhet, som använts för att förklara differentiering och skapande hierarki inom feministisk 
och postkolonial teori, är verksam mot djurkroppar i skeenden där de görs till ätbar materia. Jag 
har tagit fasta på hur karnismens hegemoni skapas processuellt – i det oreflekterade, i det som 
uppfattas som privata angelägenheter och traditioner, liksom i en naturaliserad del av offentliga 
upphandlingar och samhällsekonomi. 

 

1.8 Disposition 
 
I kapitel 2 ”En podd om kött” presenteras hur samtal om kritiken mot köttets klimatpåverkan 
kan se ut. I kapitel 3 ”Legitimerande logiker” behandlas aktörernas relation mellan sig själva och 
djur och legitimerade logiker som är verksamma i förståelser av animalieproduktionens 
klimatpåverkan. Kapitel 4 ”Hållbarhet smakar svenskt” undersöks aktörernas begripliggörande 
och kulturalisering av begreppet hållbarhet. Därefter följer en avslutande diskussion och käll- 
och litteraturförteckning.  
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2. En podd om kött 
 
 

Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Grundidén är att djuren ska få leva så 
naturligt som möjligt. Detta skapar tillsammans med böndernas noggranna arbete 
en unik produkt (Svenskt kött.se). 

Raderna ovan är tagna från Svenskt Kötts hemsida under rubriken ”Om kött” och kan sägas ge 
uttryck för sammanhangets normaltillstånd. Med logikperspektivet kan raderna beskrivas som 
en social logik, vilken jag benämner som en karnistiskt logik. Den betecknar vissa 
förgivettaganden som processuellt skapar den ordning Svenskt Kött konstruerar som legitim. 
I en karnistisk logik underordnas djur människor och djurens miljö bör eftersträvas att skapas 
”så naturlig som möjligt”. Djurens syfte är att genom bönders arbete omskapas till kött som 
konsumenter kan köpa och äta och därigenom generera ekonomisk kapital tillbaka in i 
processen. Texten under ”Om kött” ger uttryck för en befintlig ordning, när inget särskilt 
händer. Likväl är det en presentation av hur de vill förstås. Och även om jag nu diskuterar i 
termer av en social logik bär den karnistiska logiken på politiska dimensioner genom de 
maktförhållanden den skapar och naturaliserar (jfr Göransson 2017:231; Svärd 2017).  I det 
här kapitlet presenteras hur samtal kan se ut när köttet klimatpåverkan kan diskuteras i 
#Köttpodden. 

 

2.1 “man tänker ju som ett litet barn att det är 
orättvist” 
 

Med gäster från HK Scan och LRF, som båda erhåller ekonomiska andelar i Svenskt Kött, liksom 
köttbönder rör sig samtalen i #Köttpodden kring “kött ur olika infallsvinklar”. Inte minst vid 
vikten av att äta kött. De olika aktörerna broderar, tillsammans med programledare Elisabeth 
Qvarford, ut köttets betydelser i form av smaker, lönsamhet, problem, barndomsminnen, 
orättvisor, favoriträtter, hållbarhetstips, marknadsstrategier och framtidstro. I samtalen låts 
lyssnare förstå att det pågår en debatt “där ute” om animalieproduktionens klimatpåverkan. 
Debatten är tvingande. Den sipprar in och utmanar aktörerna i de värden och positioner de 
investerat i. I ett avsnitt talar Elisabeth Qvarford med köttprofessor Anders Karlsson om köttet 
som livsmedel, Elisabeth frågar hur det svenska köttet egentligen mår och frågar: ”varför skäller 
alla på köttet?”. Elisabets tonläge och beskrivning av att alla ”skäller” uttrycker frustration.   
Vilka är det som skäller? Det preciseras aldrig. Jag ser uttalandet som en del av en karnistisk 
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logik som håller köttet som en unik produkt, inom den logikens regler blir köttet tolkat som 
orättvist behandlat.   

Anders svarar med att det är två saker som ”man fokuserar väldigt mycket på” i debatten 
”det är väl effekten av, eventuell effekt på klimatet, och så på människors hälsa då.” Om 
Elisabeth kan sägas dra en gräns mellan de “vi” som står upp för köttet och “de andra” som 
skäller pratar Anders snarare utifrån “man”: man brukar tolka köttfrågan på “ett visst sätt”. 
Anders skapar inte en lika skarp distinktion mellan sig själv och de som “skäller”. Istället skildras 
en diskurs om köttets “eventuella effekter” på klimat och hälsa utan att slå fast eller avvisa 
animaliska produkters negativa klimatpåverkan. Denna vaghet görs trots Livsmedelsverkets 
(2019) och Naturvårdsverkets (2019) rekommendation om minskning av köttkonsumtion av 
hälso- och klimatskäl. Anders öppnar dock för köttets potentiellt ohållbara aspekter, vilket 
ifrågasätter en karnistisk logik som kommer till uttryck i Elisabet resonemang. När Elisabeth 
frågar hur det svenska köttet mår efterfrågas inte hur djuren mår, utan hur kött som produkt 
presterar på marknaden och värderas hos konsumenterna. Djuren närvarar endast som 
köttgjorda och passiva i form av “kött”. Det är inom en karnistisk logik som köttet görs orättvist 
behandlat. Även med gästen Lena Åsheim, nötköttsbonde och styrelseledamot för LRF, framförs 
upplevelser av orättvisa. Elisabeth säger att hon upplever att köttet de senaste 5 åren har blivit 
en slagpåse där köttet beskylls för att ge människor cancer och skapa klimatförändringar. Lena 
bekräftar Elisabeths bild och svarar med att ”Eh ja, man tänker ju som ett litet barn att det är 
orättvist”. 

Jag tolkar att Elisabeth och Lena ger uttryck för en karnistiskt logik som ifrågasätts. Köttet 
belyst som miljöbov eller som cancerframkallande riskerar att kasta köttet ur en logik där det 
skapas som en unik produkt för människan, och slunga in köttet in i en artikulation där köttet 
snarare förstås som ett hot mot människor och klimat. Att artikulera köttet som ett hot riskerar 
att vittra sönder det normaltillstånd Elisabeth och Lena identifierar sig med. I kollisionen med 
köttets ohållbara aspekter träder ideologiska dimensioner in för att försvara en karnistisk logik 
– den sociala logiken politiseras. Köttet borde enligt en karnistisk logik inte bli en slagpåse och 
problemformuleringen av köttets ohållbara aspekter uppfattas som orättvisa. Kritiken om 
köttets ohållbara aspekter får inte legitimitet och en omtolkning av hur köttet ska förstås uteblir. 

I nästa kapitel visar jag hur en karnistiskt logik återskapas med stöd av andra logiker i en 
kulturell process som skapar legitimitet för fortsatt konsumtion och produktion av animalier i 
aktörernas utsagor i samtal om klimat och hållbarhet.  
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3. Legitimerande logiker  
 
 
I det här kapitlet hakar jag i och vecklar ut aktörernas upplevelser kring klimatdebatten, 
kretsloppet och relationen mellan sig själva och djuren, liksom de logiker som kommer till 
uttryck i aktörernas samtal kring animalieproduktionens klimatpåverkan.  

 

3.1 Fake News-varianten 
 
I ett avsnitt möter Elisabeth Qvarford, Sofia Hyléen Toresson, vd för HK Scan. Enligt poddens 
kutym får jag som lyssnare veta att Sofias favoriträtt är kålpudding. Därefter för Elisabeth in 
samtalet på debatten som finns kring kött idag och frågar hur HK Scan arbetar för att bemöta 
“trycket”. Sofia svarar med ett instämmande tonfall, som för att bekräfta att debatten uppfattas 
problematisk och svarar att HK Scan gör “ett tydligt vägval” och kommer “ta ställning i 
samhällsdebatten”. Sofia berättar att den största utmaningen Köttbranschen står inför är en 
“utbredd naivism” till följd av en pågående onyanserad debatt. “Lite fake news-varianten alltså?” 
föreslår Elisabeth. Sofia instämmer och säger att “man kan inte jämföra svenskt kött med 
importerat kött” eftersom Sverige är ett “föregångsland” med “världens bästa” djurvård och 
djuromsorg. Här aktiveras vad jag väljer att benämna som svenskhetens logik vilken jag 
identifierar dominera aktörernas berättelser. Jag finner det nödvändigt att förklara 
svenskhetens logik med hjälp av begreppet svensk exceptionalism, som betecknar att Sverige 
föreställs vara är ett föregångsland med en moralisk och kulturell upphöjdhet över andra i 
världen och besitter “politisk oskuld och renhet” (Hubinette et al 2012:67f). Svensk 
exceptionalism används inom ras- och vithetsstudier för att visa hur föreställningar om 
svenskhet omöjliggör erkännande om samtida rasifieringsprocesser. Jag finner det rimligt att 
låna svensk exceptionalism för att förklara hur det svenska görs till en garant, ett kvitto, för det 
hållbara och moraliskt överlägsen i aktörernas resonemang. Exempelvis när Sofia förklarar att 
ett kvitto på Sveriges hållbarhet är att 65% av köttet kommer från mjölkkor där både mjölk och 
kött tas till vara. Utifrån det finner Sofia det “förvånansvärt” att animalieproduktion jämförs 
med transportsektorn, i synnerhet eftersom animalienäringens verksamhet är “helt naturlig”. 
Sofia berättar: 

 
Kossan är ju ett fantastiskt djur, som liksom äter gräs som har bundit koldioxid, som 
sedan förvandlas till näring för oss människor, det är en av grejerna som jag reagerar 
på. En annan sak är ju att man ofta jämför köttindustrins klimatpåverkan med 
transportsektorn. Vilket jag också tycker är ganska förvånansvärt för köttproduktion 
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är ju, del i ett naturligt kretslopp och det ger stabilitet för ekosystemet, och det förstår 
jag inte riktigt heller. 

 

Sofia avvisar den problemformulering som likställer klimatpåverkan från animalieindustrin 
med den från transportsektorn. Formuleringen krockar med karnistisk logik, eftersom den 
ifrågasätter köttets självklarhet för människor. Sofias resonemang visar även hur 
animalieindustrin föreställs ingå “ett naturligt kretslopp”. Animalieindustrins utsläpp 
legitimeras genom att skapas som naturliga utsläpp som inte kan likställas med icke-naturliga 
utsläpp. Enligt Sofia borde det snarare vara en unison uppgift för samhället och politiker att 
“främja” allt det som bönder gör eftersom det är “fantastiskt”. Den uppslutning Sofia ger 
uttryck för att önska sig kring “hur det borde vara” kategoriserar jag som en politisk logik, för 
att skapa ekvivalens (jfr Glynos & Howarth 2007:145). Det görs genom att individer i Sverige 
idag föreställs leva sina liv utan att känna någon särskild samhörighet till det svenska köttet. 
Något som Sofia beskriver som problematiskt. Det kan beskrivas som ett tillstånd när det råder 
skillnadslogik vilket gör att den mobilisering Sofia anser nödvändig för köttet uteblir. I Sofias 
tankar kring “hur det borde vara” ges uttryck för en önskan om att skillnadslogiken ska skifta 
till en ekvivalenslogik. Ekvivalens skapas genom att identiteter som annars inte känner 
samhörighet, börjar känna samhörighet och går samman för något. I det här sammanhanget 
kring det svenska köttet. Elisabeth kontrar Sofias utläggning med att förklara att uppkomsten 
av de problematiska rapporteringarna om kött och klimat beror på att journalister har ett 
bristande landsbygdsperspektiv: 

 
Vi behöver det här kretsloppet och där har man ju tappat väldigt mycket kunskap 
mellan stad och land också. Det är väl därför den sortens rapportering blir till också, 
för att man kan inte bättre.  

 
Elisabeth låter avstånd mellan stad och land ligga som förklaring till att de som bor i stan inte 
kan begripa hur det ligger till eller borde vara eftersom de befinner för långt ifrån landsbygden. 
Därmed kan de som bor i städer inte rapportera om klimat och kött och landsbygden ges 
tolkningsföreträde. Att stadsbor inte förmår begripa kan sägas vittna om en fantasmatisk 
dimension för att dölja frågans kontingens samt dess ideologiska och politiska dimensioner. 
Detta skonar aktörerna från att kännas vid en identifikationsmässig och ekonomisk investering 
i det egna resonemanget och gör kritik av köttets miljöpåverkan möjlig att förklara ogiltig.   

Återkommande skildras animalieproduktion som en “naturlig” ordning, ett “naturligt 
kretslopp”, vilket kan ha sin grund i att resonemang om det naturliga skapar legitimitet. När 
animalieproduktion inrättas i något “oundvikligt” och essentiellt så placeras det bortom all 
kritik. På så sätt är jämförelser mellan animalienäring och transportsektorn möjliga att betrakta 
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som ren och skär okunskap. I tal om journalisters okunskap, berättar Elisabeth om Svenskt 
Kötts digitala plattform “Köttskolan”, vilket är ett digitalt material producerat för att möta 
kunskapsbristen. Elisabeth föreslår att det kanske bör läggas till en lektion om “kretsloppet” i 
Köttskolan för att hjälpa konsumenter att navigera sig, varpå Sofia jublar. Det här greppet kring 
att aktörerna har ett uppdrag att utbilda och informera är ett återkommande narrativ7. 
Hänvisningar till att aktörerna verkar i ett naturligt kretslopp kan kvalificeras som en 
fantasmatisk logik eftersom sociala praktikers politiska dimensioner aktivt döljs med vad som 
uppfattas “naturligt” (Glynos & Howarth 2007:147). Den här tolkningen grundar jag i att det 
naturliga kretsloppet de åsyftar inte tål att granskas.  

 

3.2 Av naturen given 
 
Anspråk på att animalieproduktion är del av “ett naturligt kretslopp” kräver att vissa relationer 
skapas och återskapas på ett visst sätt för att förstås som legitima. Jag benämner processen som 
en naturlighetslogik för att förklara hur aktörerna kan förstå sig ingå i en del av ett kretslopp 
som är av naturen given. Naturlighetslogiken kräver att vissa aspekter för hur kretsloppet 
konstrueras hålls dolda, att kontingens hålls på avstånd. Kretsloppet kan sägas bestå av 
mänsklig och icke-mänsklig interaktion såsom djur, människor, maskiner, biologisk materia, 
kunskap om kultivering etcetera. Det går att spåra en systematiserad boskapsuppfödning för att 
skapa ekonomiskt gynnsamma djur tillbaka till 1700-talets senare hälft, när Robert Bakewell 
började kartlägga sina djurs olika egenskaper (Ritva 2010:157). Människors inblandning i icke-
mänskliga processer har på många sätt fått representera människans tekniska framgång: 
inverkan på djurkroppar, liksom vilka grödor som växer har betraktats synonymt med 
utveckling. Jag vill hävda att mänsklig kontroll, i omformande av liv och kroppar i själva verket 
är animalieproduktionens kärna (jfr Jönsson 2017:311ff). 

För de aktörer jag studerar är det viktigt att betona animalieproduktion som “naturlig” och 
sig själva som del av ett “naturligt kretslopp” när klimatpåverkan diskuteras. 
Naturlighetslogiken verkar erbjuda en frikoppling från ansvar för klimatet, eftersom ”det 
naturliga” knappast kan förstås som problematisk eller som något som måste åtgärdas, 
förändringar av egna praktiker blir ur den bemärkelsen onaturligt. I alla meningsskapanden 
återfinns sprickor och dissonanser, en mer eller mindre pockande närvaro av att saker hade 
kunnat förhålla sig på ett annat sätt. Kontingensen kring kretsloppets utformning måste hållas 

                                                
7 För fördjupning kring hur LRF och Svenskt Kötts aktivt arbetar mot att etablera sig i skolan genom 
att producera skolmaterial som syftar att befästa karnism i kommande generationer se Ätbara Andra 
av Michelle Göransson (2017). 
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på avstånd för att inte rasera naturlighetslogiken. Blottläggs de ordande principer som 
konstituerar logiken riskerar den att upplösas och fråntas sin legitimitet. 

I relation till andra kontexter skymtas dock ett reellt medvetande om naturlighetslogikens 
kontingens. När samtalen befinner sig inom en marknadsdiskurs och aktörerna talar om 
framtidens kött, ska detta kött uppnås med ökad teknisk förmåga och precision hos producenter 
för att skapa vilka djur och “köttkvalitéer” kunden än önskar sig. Enligt Lena Åsheim, gäst i 
#Köttpodden, kan slakterier hjälpa bönder med feedback kring vilka köttkvalitéer kunder 
efterfrågar:  

 
Dels, vilka slags djur, vad vi ska ha matat dom med, eh vilken slags storlek, ja 
sådana saker som vi kan påverka i produktionen och kanske det finns, ja utveckla 
våra säljargument. Att det här djuret har bara ätit gräs härifrån. Eller det här djuret 
har bara ätit sånt som jag producerat på min gård. Eller om det finns sådana 
argument. Det här djuret har bara fått svenska råvaror, det finns ju grader i det här 
att man kan. Tekniken finns ju! 

 
I citatet ovan lyser naturlighetslogiken med sin frånvaro. Olika logikers dominans i samtalen 
skiftar beroende på sammanhang. Möjligen krockar bonden inrättad i en position som av 
naturen given med nyliberala ideal om flexibilitet, teknik och progression. Att i kontexten ingå i 
det naturliga blir irrelevant eller kan till och med tolkas passivt i relation till ekonomi och 
marknad – det inte är tal om är att förvalta en naturlig ordning utan att visa kompetens kring 
entreprenörskap och etablering på marknaden.  

Denna balansgång, mellan att å ena sidan betrakta sin verksam som en del av ett naturligt 
kretslopp för att å andra sidan lyfta fram hur densamma ska optimeras med tekniska medel för 
en precisionsmässig anpassning till konsumenter, visar på hur logiker är kontextuella och 
kontingenta. Liksom att en logiks möjlighet till legitimitet skapas genom att kontingensen döljs 
bakom vissa rådande förgivettaganden i ett sammanhang.  

 
 

3.3 Ett karnistiskt samtycke 
 
Animalieproduktionens kulturella grepp har länge konstruerats i relation till en debatt som rört 
djurvälfärd. Därför har det, i enlighet med den karnistiska logiken, varit viktigt att skapa en bild 
av välmående djur och omtänksamma bönder. I #Köttpodden utläser jag att aktörerna skildrar 
sig själva och djuren genom en samtyckeslogik som tar sig i uttryck genom att djur och bönder 
skildras som att de ingår en naturlig symbios, att djuren arbetar med bönder och ger av sina 
kroppar i samtycke. Aktörerna ingår i olika företag och verksamheter, däremot kan det vara 
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möjligt att de som en del av svensk animalieproduktion delar yrkesmässiga erfarenheter som 
skapar en kultur att gemensamt förhålla sig till. Kultur inom organisationer eller företag kan ses 
som en läroprocess. Erfarenheter som upplevs ha fungerat bra reproduceras och uppfattas 
successivt som något självklart och “känns i väggarna, utan att det står skrivet någonstans” 
(Schien 2016:6). Dessa medvetna eller omedvetna tankesätt, fungerar stödjande för 
animalienäringens identitet och fortsatta existens (jfr Schien 2016:6; Widell & Mlekov 2013:71). 
Även om spelplanen skiftat till att handla om klimatpåverkan dröjer ett narrativ av att inneha 
en djuromsorg i världsklass kvar hos aktörerna. Emilia Astrenius Widerström, ordförande för 
LRF Ungdom, gäst i #Köttpodden talar om sina kor som “barn””:  

 
Det är ungefär 100 kalvar på mitt jobb som ska ha mjölk två gånger om dagen, 
ungefär 2,5 timmar varje morgon att ta hand om alla barn.  Om det är någon sjuk 
så brukar man ju såklart ge extra omsorg. Då blir kompisarna lite avis.  
 

Hur är det möjligt likställa kalvarna med barn när de föds upp för att ätas? Enligt Ganetz (2004) 
är det omöjligt för människor att tro sig veta och begripliggöra något alls om natur och djur utan 
att egna sociala sammanhang studsar tillbaka, det blir synligt när djurriket läses som ”par” eller 
”familjer”. Eftersom språket fungerar som ett kulturellt raster (Ganetz 2004:9). En kulturell 
bumerang avser att illustrera hur mänskliga tolkningar studsar tillbaka i alla tolkningar av natur 
och djur. Naturen kulturaliseras enligt mänskliga normer och tolkningsprocessen ”både börjar 
och slutar i händerna på människan” (Ganetz 2004: 12). Jag tänker att gårdens normer och 
organisering möjligen görs begriplig genom att den omtalas i familjära termer eftersom de 
skeenden som bonden råder över: att skapa och vara ansvarig över någons liv, plikt att erhålla 
ombesörjning är (bortsett från metallbås, dödande och mjölkning) praktiker som ingår i 
föräldraskap, att ombesörja och “veta bäst” och dagligen följa och ansvara för ett liv. Den här 
tolkningen av relationer som råder på gården kallar jag för en samtyckeslogik.  
Samtyckeslogiken kan illustrera hur en kulturell bumerang är verksam när aktörerna 
begripliggör sitt sammanhang.  

Jämförelserna mellan djur och barn görs dock inom vissa gränser, samtyckeslogiken är 
präglad av specism – en strikt arthierarki. Specism kan likt Hirdmans (1988) genusordning, 
beskrivas som en förståelse av män och kvinnor som vitt skilda grupper med en tydlig över- och 
underordning där män överordnas kvinnor. Utan ett dikotomiskt tänkande som gör det legitimt 
för människor att ha makt över djur skulle en familjär läsning av förhållandet mellan bonde och 
djur omintetgöras. Det skulle öppna för en möjlig tolkning av att det faktiskt är barn som föds 
upp i syfte att dödas för sitt kött8. Att erkänna att människor tar makt över djur oavsett 

                                                
8 I Ett anspråkslöst förslag formulerade Jonathan Swift (1729) en omsorgsfull argumentation om att fattiga kan 
förbättra sin ekonomiska situation genom att sälja sina barn som delikatesser till rika människor. Artikeln dryper 
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samtycke, omöjliggör en läsning av att gårdens organisering är familjär. Samtyckeslogiken 
tillsammans med naturlighetslogiken möjliggör för gården att läsas som en naturlig 
organisering där djuren (passiva) behöver bönder (aktiva). Människors makt över djuren 
naturaliseras och legitimeras jämsides med att människor och djur görs väsensskilda. Skulle 
någon säga att barn blev behandlade som djur skulle de flesta tolka det som att barn behandlas 
på ett brutalt sätt. Naturalisering av ett politiskt förhållande mellan människa och djur och gör 
det möjligt att göra liknelser mellan djur och barn, utan att det uppstår dissonanser där 
brutalitet sipprar in. Liknelserna blir snarare ett sätt att betona bondens omsorg. Normer om 
god djuromsorg är viktiga för branschens legitimitet.  

I ett samtal där Emilia förklarar att folk inte bara kan stövla in hursomhelst i ladugården 
säger hon “Jag brukar jämföra våran kalvavdelning med dagis, när det kommer in en smitta så 
får alla smittorna, så är det bara.” Djuren ska här förstås ha det nästan lika bra som barn på 
dagis. Det betyder inte att djuren häftas samman med de mänskliga privilegier som 
människobarn omfattas av, som en föreställt överstående art. För många människor, inbegripna 
i ett karnistiskt normativt ramverk, skulle eventuella anspråk på att djuren är någons barn som 
dödas, troligtvis förkastas som befängda misstolkningar. Trots att det är kulturellt otänkbart att 
äta sina familjemedlemmar utan att uppfattas som kriminell blir det i den sociala organisering 
Emilia, likt andra, skildrar fullt möjligt. Det görs genom att vissa gränsdragningar mellan 
människa och djur upprättas. Läsningen av gården “som en familj” eller ett “dagis” fungerar i 
positiv bemärkelse för att skapa en bild av att gården har ett kitt som består av ömhet och 
omtanke. Trots att bondens maktposition inte kräver samtycke erhåller samtyckeslogiken 
legitimitet genom att upprätta bonden som en djurvän som ser till individens bästa. Att 
samtidigt förneka djurens egenvärde är en paradox som kräver kulturella verktyg för att 
bemästra. Jeanette Blackert, grisbonde och gäst i #Köttpodden förklarar sina känslor kring 
andras ifrågasättande av grisuppfödning:  

 
Ja, dels tror jag att det är det att dom är så otroligt intelligenta djur, och eh, dom är ju 
väldigt söta. När dom är små! Dom växer ju ganska fort/.../ Också att det är, den är 
ganska likt oss människor. Både i kropp, alltså organ och så också att den är ett väldigt 
intelligent djur. Jag tycker det är bra att folk, att dom engagerar sig för grisar, men sen 
kan jag väl bli lite ledsen ibland, när man inte har tillräcklig verklighetsförankring. Att 
de är... väldigt lätt att tycka och tänka saker, men man kanske inte kan sätta sig in i 
våran vardag. En gris är en gris, det är ett djur, det är... man får inte förmänskliga det! 
Så tycker jag.  
 

                                                
av satir med detaljerade beskrivningar av olika sätt att tillreda barn. Texten misstogs för att vara bokstavlig och 
fick rasande kritik (sv.wikipedia.org). Händelsen kan, om än överdrivet, exemplifiera att vem som uppfattas som 
ätbar, liksom att ett säkerställande av ständig tillgång till kött, sträcker sig bakåt som ett historiskt huvudbry. 
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Återigen föreställs kritik mot animalieproduktion handla om okunskap. Antropocentrismen 
Jeanette ger uttryck för skapar inte dissonans med att även intelligenta djur oproblematisk kan 
klassificeras som mat eftersom djuren faller utanför det mänskliga. Trots att karnismens logik 
skapar djuren som underordnade finns en understa gräns för hur långt deras värde kan 
kompromissas innan aktörerna uppfattas som inhumana. Samtyckeslogiken griper in och 
fungerar avväpnande kring det ekonomiska förhållande och dödande som råder mellan bonde 
och djur där djuren är ett medel för ekonomisk vinning. Beskrivningar av yrket som ett “ett kall” 
blir ett sätt att visa omsorg. Istället för att tona ner djurens subjektivitet, med bakgrund att   
djuret ska göras till kött, betonas likheter mellan människa och djur. Djurens relaterbara 

egenskaper till lyfts fram. På frågan om vad som kännetecknar den bästa kon svarar Emilia:  

 
Ja, det är väl den jag själv kan relatera till själv tänkte jag säga! (skratt) Jamen just 
den här oberoende kossan som egentligen liksom, jamen hon tar för sig, hon vad ska 
man säga, är lite osynlig på något sätt. Man ser henne väldigt sällan förutom när man 
antingen ska seminera eller hjälpa henne att kalva. Hon sköter sig själv och är liksom 
strong i det, på något sätt.  

 

Kon stöps i ideal som Emilia skisserat som viktiga för att vara en god förebild för unga tjejer 
inom branschen - att vara oberoende och “strong”.  Kon får representera ideal Emilia kan spegla 
sig i. Om samtycke och intimitet är viktigt för att fördunkla en ekonomisk maktordning, där 
djurets liv och kropp behandlas som råvara, aktiveras andra logiker i mötet med kornas 
klimatpåverkan: 

 
Och för mig så är det, handlar ju det här inte om, varken klimat eller miljö på något 
sätt, det här handlar mer om moraliska värderingar, på om, att äta kött eller inte. Och 
att det är upp till var och en, att besluta själv på var mina moraliska värderingar ligger. 
Och att det är, egentligen oacceptabelt att man inte kan respektera varandra som 
medmänniskor. 

 
Emilias utsaga speglar dominanta samtida idéer: individualism och valfrihet. Hänvisningar till 
individens okränkbara rätt till fria val i ett demokratiskt samhälle omöjliggör att kollektiva 
insatser för klimatet erkänns legitimitet. Dessa idéer möjliggör att tala om yrkanden på 
klimatanpassningar i termer av val och enskilda preferenser snarare än en unison angelägenhet. 
Idéerna kan också förankras i en historisk diskussion om att ätande av djur till syvende och sidst 
handlar om moral och resonerande om rätt och fel. Kanske går det att tala om att klimatfrågans 
omfattande proportioner liksom att tolkningar som kräver avsteg från individualism och 
valfrihet blockeras kulturellt. Idéerna blir betydande eftersom de styrker karnismens logik och 
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att animalieproduktion kan fortsätta genom principer av individens rätt och val. Elisabeth frågar 
vad Sofia vill säga till dem som inte tycker att vi ska äta kött:  
 

S-Återigen, 9 av 10 vill äta kött. Alltså det här handlar ju om att äta rätt kött, som man 
vet är hållbart och ansvarsfullt producerat. Och jag tror att många, många mår ju bra 
av att äta kött. Kött är bra proteiner och näringsämnen och lätt för kroppen att ta upp, 
men sen är det ju som med all mat och dryck som vi konsumerar, så ska man ju göra 
det med måtta. /.../sen tror jag, den här inställningen med att man ska ersätta kött 
med vegetabilier, det tror jag snarare skulle påverka miljön mycket mer negativt 
eftersom det behövs ju så mycket mer vegetabilier för att ersätta… 
E -För att man ska bli mätt menar du? 
S -Ja, för att ersätta dom näringsämnen som finns i kött och dom proteiner som finns 
i kött. 

 

Återigen verkar karnismens logik för att hålla köttet som en oumbärlig unik produkt. Det 
hållbara och trygga köttet görs underförstått som något svenskt och klimatpåverkan från 
animalier är, enligt Sofias resonemang, inte värre än annan mat – kanske är vegetabilier rent av 
värre eftersom de till skillnad från det svenska köttet inte föreställs erhålla samma förträfflighet. 
En fantasmatisk dimension kommer in i resonemanget ovan med Elisabets hjälp – att endast 
kött kan mätta och ge näring – i egenskap av unik produkt.  

 
 

3.4 “när det kommer till kor och utsläpp så vet vi faktiskt 
inte” 
 
Enligt Elisabeth Qvarford, är det viktigt att bönders berättelser “når ut” till konsumenter 
eftersom företag som Svenskt Kött tangerar att uppfattas som “alltför partiska”. För att skapa 
legitimitet är det mot den bakgrunden begripligt att Elisabeth skapar situationer där bönder 
uppmuntras försvara animalieproduktionen som hållbar. När detta görs blir tonen i Elisabets 
röst inte lika friktionsfri som när “favoriträtter” efterfrågas. Rösten kommunicerar snarare att 
de tillsammans ska handskas med “ett nödvändigt ont”. Med ett kommunikativt grepp kan 
Elisabeth sägas bädda för en viss skepsis när kritiken kring köttets klimatpåverkan diskuteras, 
en stämning som blir tillgänglig för gästerna att haka på. Även om Elisabeths ord kan ses som 
öppet sökande gör tonläget att kritiken om köttets klimatpåverkan underkänns. Märta 
Jansdotter (M) bonde och vd för gröna gårdar hakar i Elisabets skepsis: 

 

E -Det är många som säger “vi ska inte ha kor, vi ska inte ha -det är för mycket 
koldioxidutsläpp från, eller metanutsläpp då från korna åh, det är alldeles för stor 
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klimatbelastning med korna. Så att, det vore lika bra om vi inte hade några kor i 
Sverige”. Vad säger du till dom?”  
M - Jamen då har man ju inte förstått, alltså grundläggande hur ekosystemet funkar. 
Det var ju en jättespännande artikel som Annelie von Bremen och Gunnar Rundgren 
skrev i somras om det här, om att de då fanns några som hade visat att 
nötköttsproduktion, betesbaserad nötköttsproduktion, kunde vara ett nollsummespel 
när det kommer till kolinlagring. Alltså vad som släpps ut i metanavgång och vad som 
faktiskt lagras in. Och sen fick de massa kritik för de, såklart. Men jag tror att deras 
poäng och vad jag utläser av debatten var att -när det kommer till kor och utsläpp så 
vet vi faktiskt inte, vi vet att det här mer industrialiserade sättet att hålla kor på, att 
föda upp djur på, att det är väldigt ett väldigt avklipp system. 

 
I citatet menar jag att Elisabeth använder den autencitet Märta representerar och att tala utifrån 
en legitimitet som Elisabeth, vd för Svenskt Kött, inte kan uppnå. Märta öppnar för att betrakta 
kunskap om köttets ohållbara aspekter som opålitlig och osäker genom att hänvisa till studier 
som visar på det motsatta. Enligt Miller blir alla indikationer på att det råder osäkerhet, eller 
behov av vidare forskning kring klimatfrågan (som det oundvikligen gör i all forskning) viktiga 
att ta fasta på för de aktörer som idag gör vinning på att klimatbelastande praktiker består 
(Miller 2018:2). Att ta fasta på osäkerheten gör det fortsatt möjligt att investera i emotioner och 
idéer som redan finns kring köttet, dess unika och naturliga ställning i relation till människor –
karnismens logik. Här blir döljande av logikens kontingens viktig för att inte mista position kring 
hur köttet ska betraktas. Jag vill mena att skeendet går att förklara genom att en kryphålslogik 
aktiveras. Kryphålslogiken för fram att köttets klimatpåverkan kan vara ett “nollsummespel”– 
det inte behöver vara så att kor har höga utsläpp – att vi faktiskt inte vet. Enligt Glynos och 
Howarth används fantasmatiska logiker för att studera vad som gör det fortsatt möjligt för 
subjekt att investera i ett sammanhang när det ifrågasätts. Kryphålslogiken erbjuder en flyktväg 
som säger “att ingen vet” köttets faktiska klimatpåverkan och försäkrar samtidigt att 
kontingensen kring aktörernas sociala och politiska ordning förblir dold. En tumregel för en 
fantasmatisk logik är huruvida den tål att granskas eller inte (Lundgren 2012:64). Sett till den 
omfattande forskning som pekar ut animalieproduktionens negativa klimatpåverkan tål inte 
kryphålslogiken i sammanhanget att synas. Däremot ger kryphålslogiken bäring åt att fortsatt 
förstå världen på ett visst sätt genom att hålla kontingensen för Märtas tolkning av att ”ingen 
vet” på avstånd (jfr Glynos & Howarth 2007:145) och logiken är produktiv – den undergräver 
möjligheten för andra verkligheter att erkännas och ger legitimitet till aktörernas nuvarande 
positionering. 

I det här kapitlet har jag diskuterat hur kulturella bumeranger, en samtyckeslogik och en 
karnistisk logik skapar ordning och legitimitet kring bönders ekonomiska makt över djur. 
Aktörernas förståelse av rapporteringar kring köttets klimatpåverkan och ovilja att erkänna 
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dessa legitimitet är möjliga att förklara genom en kryphålslogik. När aktörerna inrättar sig i 
naturlighetslogik och kryphålslogik framstår en omtolkning av investeringar och fortsatta 
satsningar på animalieproduktion inte nödvändig och uteblir. Tillsammans med 
samtyckeslogiken fungerar övriga logiker legitimerande för aktörernas sammanhang och 
bereder väg för aktörerna att tolka egna klimatutsläpp som legitima, nödvändiga och naturliga.  

I nästa kapitel studerar jag hur hållbarhet definieras samt hur hållbara och ohållbara 
positioner konstrueras.  
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4. Hållbarhet smakar svenskt  
 
 
“Hållbarhet” som modernt begrepp konstrueras i en samtid där praktiker till följd av 
naturvetenskapliga upptäckter kring klimatförändringar klassificeras som hållbara eller 
ohållbara. Betraktat som social konstruktion, är “hållbarhet” inte fixerat, utan tillskrivs 
betydelse genom social förhandling. Naturlagar är såklart inte följder av sociala konventioner, 
däremot förhåller sig människor alltid till en fysiskt och materiell omvärld genom socialt 
reglerade sätt (Sohlberg & Sohlberg 2009:252). Animalieindustrin kan sett till sina 
klimatutsläpp kategoriseras som ohållbar. Det stänger inte för att den i sociala processer är 
möjlig att betrakta som hållbar. Det är en definitionsfråga som avgörs utifrån vilken position 
ramarna för vad som är hållbart respektive ohållbart konstrueras. Sociala processer kan 
därigenom ses som förbundna med makt. Vem har makten att konstruera “hållbarhet”? En 
karaktäristisk rubrik där Svenskt Kött artikulerar hållbarhet återfinns på deras läroplattform 
Köttskolan “Utsläpp från svenskt jordbruk minskar”. I brödtexten framgår dock följande:  

 
Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn har minskat långsamt sedan 1990 
och är nu knappt 10 procent lägre än 1990, enligt Naturvårdsverket. Minskningen 
beror främst på minskad djurhållning (framför allt mjölkkor och grisar) och delvis på 
minskad användning av mineralgödsel. 

 

Rubriken kommunicerar ökad hållbarhet och vaggar in läsaren att det går “åt rätt håll”. I 
brödtexten framgår dock att djurhållning står i korrelation med klimatutsläpp. Det är möjligt 
att betrakta fenomenet som en självbedrägeriets konst. En sanning med viss modifikation. 
Animalienäringarna erhåller genom sin närvaro i de vardagliga miljöer där barn och ungdomar 
socialiseras in i samhälleliga normer ett problemformuleringsprivilegium. Dessa näringar 
“koreograferar” människor in i karnistiska normer och har därigenom makt kring vad vi äter (jfr 
Göransson 2017 och Pedersen 2009). Vad dessa näringar lägger i hållbarhet blir därför 
betydelsefullt. Enligt Miller är det en norm för företag att göra selektiva redovisningar av 
företagets klimatutsläpp och med kulturens hjälp gröntvättas verksamheten (Miller 2018:24). 
Aktörerna odlar en grön image genom kosläpp, gårdsmiddagar9 och genom bilder av gröna 
ängar, betande kor och silvriga gärdsgårdar där bonden schablonmässigt får representera det 
lokala, svenska och trygga att förlita sig på i en föränderlig omvärld (jfr Ehn, Frykman & Löfgren 
1993:140f). 

                                                
9 Gårdmiddagar arrangeras för att värna det lokala och möten mellan konsumenter, kockar och bönder. 
Kocken tillreder gårdens kött och råvaror innan alla parter dinerar tillsammans på gården.  
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4.1 Hållbara kor, ohållbara andra och 
matnationalistiska ivrare 
 

Man ska veta att det är väldigt, att dom här djuren, dom gör ett stort arbete i Sverige, 
dom gör inte bara det, att dom producerar köttet vi ska få utan de gör ett stort 
miljöarbete också. Och åker man ut till landskapet så blir det väldigt tydligt. Om du 
kör mil efter mil och det är bara är eh, skog på bägge sidor, eller sly eller ris eller 
ingenting som inbjuder att gå ut i till exempel. Då är det inte roligt. Det är mörkt och 
snårigt och inte inbjudande, men har vi betesmarker då är det plötsligt öppet och 
ljust, inbjudande jag kan gå, jag kan se sjön där bakom. 

 
Citatet ovan är från Lena Åsheim i #Köttpodden. Återigen speglas en gränsdragning mellan stad 
och land. Enligt Lena krävs det en förankring i landsbygd för att förstå vissa aspekter av 
animalieproduktionens verklighet som till exempel det viktiga arbetet som svenska djur gör. De 
som bor i stan föreställs inte begripa sig på animalienäringens föreställt hållbara aspekter och 
de som lever sina liv på landet ges på så sätt ett tolkningsföreträde. Lena talar utifrån en 
samtyckeslogik där djuren skildras som arbetare, vilket för tankarna till att djuren arbetar 
tillsammans med människor och frivilligt ger människor sitt kött. Vidare likställer Lena 
miljöarbete med att korna utformar landskapet genom att beta. Korna frikopplas sin 
klimatpåverkan och kopplas samman med visuella värden av öppna landskap som de skapar. 
Med Lenas definitionen av hållbarhet kan korna förstås uträtta miljöarbete. 

LRF erbjuder på olika sätt alternativ för vad hållbarhet bör omfatta. I stil med Lenas 
resonemang fylls hållbarhet med en innebörd som harmoniserar med det egna sammanhanget. 
Enligt LRF är svenska kor så hållbara att de för “miljönytta” med sig. Miljönyttan och hållbarhet 
artikuleras genom hänvisningar till öppna landskap, låg antibiotikaanvändning och biologisk 
mångfald. Värden som överensstämmer med vad LRF:s verksamhet kan motsvara. Hållbarhet 
görs till att handla om ekonomisk hållbarhet och en levande landsbygd. Under rubriken “Korna 
står för hållbarhet” står: 

 
Om man lämnar klimatet och ser på hållbarhet i ett bredare perspektiv så finns det 
dessutom många fördelar med våra svenska kossor. De ger oss förutom näringsrik mjölk 
även kött ⅔ av det svenska nötköttet kommer från mjölkkor (Källa: Jordbruksverket 
rapport), de bidrar till biologisk mångfald eftersom de går ute på bete årligen (lrf.se).  

 
Här urskiljer jag att kossorna inlemmas i svenskhet. Svenska kor får symbolisera böndernas 
arbete, de kan närmast tolkas som en nationell helgedom som strövar på gröna fält och skapar 
näringsrik föda och ett vackert land, utan att de för klimatbelastning med sig (jfr Ganetz 
2004:12). Möjligen görs kon till bärare och medel för att skapa svenskhet och som ett tryggt 
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hemtrevligt djur omfattas de av svenskhetens logik? Förutom att fylla hållbarhet med värden 
som inte handlar om deras egen klimatpåverkan blir det viktigt att peka ut var det ohållbara 
finns. I materialet identifierar jag att detta görs genom kontrasterande andra, genom 
gränsdragningar mot “andra mycket värre” som förringar svenska bönders egen klimatpåverkan 
och får den att framstå som försumbar eller nödvändig. Några som får symbolisera “det 
ohållbara” är andra länders matproduktion, fossila bränslen och konsumenter som slänger mat, 
köper importerat eller äter vegetabilier som kräver stor vattenåtgång vid produktion. Under 
“Köttkonsumtion och klimatfakta” skriver LRF: 

 
Lyckas vi inte minska de fossila utsläppen klarar vi inte klimatmålen vad vi än 
bestämmer oss för att äta. Samtidigt är det viktigt att göra det mest klimatsmarta valet 
oavsett vad du väljer att äta, det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan olika köttbitar 
eller tomater.  

 

I citatet ovan riktar LRF skulden mot fossila utsläpp samtidigt som de inrättar sig i position av 
att vara “det mest klimatsmarta”. I nästa citat verkar istället konsumenter kontrasterande:  

 
Allra sämst för klimatet är att den mat som blir över och bara slängs. I Sverige slänger 
vi bort var femte matkasse. Bara matsvinnet står för 8% av världens växthusgasutsläpp 
att jämföra med jordbrukets 14,5%  

 
I utsagorna görs LRF:s utsläpp försumbara och legitimeras genom att rikta problematiska 
utsläpp åt ett annat håll och med vad jag kallar försumbarhetslogiken som gör egna 
klimatutsläpp försumbara med motiveringen att “all matkonsumtion” har en klimatpåverkan. 
Vidare riktas problemet, det illegitima, mot ett konsumentbeteende och bort från animaliska 
utsläpp. Försumbarhetslogiken är av en politisk karaktär och motverkar förändringar av 
aktörernas praktiker och positioner genom att animalieproduktionens klimatpåverkan inte 
anses vara värre än annan klimatpåverkan.  

Animalienäringens hållbarhet skapas vidare genom att kontrastera sig mot andras oförnuft. 
I den processen får svenskhetens logik och föreställningar om svensk exceptionalism betydelse: 
“Att det svenska köttet har en så pass låg klimatpåverkan, i jämförelse med de flesta andra 
länder, har sin grund i ett sunt helhetstänk hos bonden” (LRF Kött och klimat 2019). 
Svenskhetens logik gör att det inte blir nödvändigt att ta tag i de egna utsläppen eftersom 
självbilden är impregnerad av svensk exceptionalism och av att vara världsledande på olika 
humanitära fronter. Ohållbarhet kan därigenom förskjutas till andra platser, bortom det 
svenska, vilket blockerar självrannsakan och förändringsbenägenhet. Självbilden tillåter det. I 
artikeln ”vi tycker också om våra djur, Schyffert” publicerad i Aftonbladet (2017) skriver tre 
bönder: 
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Så, maten är tätt sammankopplad med klimatet och i förlängningen jordens framtid. 
Just i det här sammanhanget är vi särskilt stolta över att vara bönder i Sverige. Det är 
vi lantbrukare som har lösningen på den här ödesfrågan. Vi håller svaret i våra händer. 
För vår matproduktion är klimatsmart till skillnad från andra länders, 70 procent av 
växthusgaserna från den mat vi äter kommer från importerade livsmedel, enligt 
Naturvårdsverket. 

 
“Det svenska” blir nyckeln till framgång. Svenska bönder görs till “lösningen på den här 
ödesfrågan”. Ja, till själva medlet för att lösa nuvarande och kommande utmaningar medan 
andra länder och importerade utsläpp blir de att rikta skuld mot. Kontrasterande andra får 
företräda det oetiska och ohållbara. Det brutala. För plågandet och problematiska utsläpp.  

Hållbarhetens ideal kan i mötet med svenskhetens logik sägas öppna för en ny sorts 
matnationalism. Begreppet nationalism relateras av vissa till negativa konnotationer, vilket 
skymtas när LRF nekar till att deras anspråk på hållbarhet har med matnationalism att göra. 
Samtidigt som matnationalism dementeras verkar aktörerna utifrån maktpositioner som 
mycket väl skulle kunna beskrivas som matnationalistiska ivrare. LRF beskriver hållbarhetens 
ideal som en ekonomisk möjlighet, ett tillfälle för Sverige att etablera sig som en växande global 
exportör. Svenskt Kött skriver under rubriken ”Sverige kan bidra med klimatsmart kött”: 

 
När trycket på världens resurser ökar behöver köttproduktionen ske där den är hållbar, 
i länder som Sverige med god tillgång på vatten, mycket gräsarealer och betesmark. Vi 
har utrymme för en betydligt större köttproduktion än idag, och skulle kunna bli en 
viktig exportör av klimatsmart hållbart producerat kött. 

 
Enligt Ingela Svensson, trendanalytiker och gäst i #Köttpodden, har samtalsklimatet ändrats till 
det positiva eftersom det nu är “möjligt att prata svenskt, generellt, man behöver inte bli 
misstänkliggjord som någon slags livsmedelsrasist”. Ett samtida ideal av hållbarhet kan passligt 
skapa en rekorderlig nationalism för aktörerna. En gröntvättad matnationalism som under 
klimatets flagga kan innebära en ekonomisk vinning. En ekonomisk hållbarhet.  

I det här kapitlet har jag visat hur hållbarhet konstrueras med innebörder som legitimerar 
satsningar på utökad animalieproduktion parallellt med att aktörerna gör selektiva 
redovisningar av sina utsläpp och gröntvättar sin verksamhet. Jag har diskuterat kossornas 
betydelse för att skapa svenskhet, hur de omfattas av svenskhetens logik och tvättas fria från 
klimatpåverkan samtidigt som de symboliserar ”det klimatsmarta”. Det ohållbara förskjuts till 
kontrasterande andra: andra länder, slösaktiga konsumenter och de som konsumerar mycket 
vegetabilier. Att ”all mat” har klimatpåverkan gör det enligt försumbarhetens logik rimligt att 
låta krafttag mot de egna utsläppen vänta, utsläppen blir jämförelsevis försumbara. 
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5. Avslutande diskussion 
 
I uppsatsens empiri #Köttpodden och digitala utsagor från LRF och Svenskt Kött förs en 
diskursiv kamp om vad som ska avses med “hållbart” och vad som anses påverka klimatet 
negativt. När produktion och konsumtion av animalier problematiseras ur ett 
hållbarhetsperspektiv tvingas de aktörer jag studerat att hantera ett ifrågasättande av sin 
verksamhet. De redogörelser, eller begripliggöranden, av hållbarhet som visar sig i empirin 
innefattar emotionella dimensioner, identifikationer, föreställningar och konflikter mellan olika 
intressen och positioner. När jag arbetat med att identifiera logiker fokuseras vilka relationer 
som råder mellan identiteter, subjekt eller föremål i ett visst sammanhang. Beroende på hur 
dessa relationer ser ut blir vissa handlingar och förändringar möjliga och andra inte. Tillgång 
till kunskap leder inte självklart till beteendeförändringar, utan beror också på tillgång till 
resurser, normer och identifikation investerade i olika praktiker och sammanhang (jfr Marshall 
2017:189). Förståelsen av vad fenomen som karnism får för betydelse i samhället görs genom 
daglig aktivitet, praktiker och normer är alltid en del av kulturella processer inom vilka 
karnistiska sammanhang skapas och återskapas (jfr Ehn & Löfgren 2001:9). 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan olika logiker genom aktörernas samtal maskera 
olika politiska och ekonomiska förhållanden, eller intersektionella positioner, som kan förstås 
utmanade av klimatdebatten. Logikerna är konstruktiva och produktiva, de skapar och 
upprätthåller villkor för att vissa samtida stabiliseringar, som kräver legitimitet för fortsatt 
makt, ska bestå utan större förändringar. I mötet med ett ifrågasättande skiftar sociala logiker 
till att bli politiska och aktörerna ger uttryck för hur det borde vara. Kritiken synliggör att sociala 
logiker är en effekt av kamp, snarare än en beständig konstruktion (jfr Glynos & Howarth 
2007:145). Ifrågasättande av ett normaltillstånd hade kunnat innebära en omtolkning av egna 
positioner. I empirin aktiveras snarare mekanismer för att fortsatt investera i 
animalieproduktion. Aktörerna använder sig av logiker som säger att kritiken är felaktig och att 
det vore mer rimligt att samhället mobiliserar ett stöd för animalieproduktion och betraktar den 
som en nationell angelägenhet. Naturlighetslogiken positionerar animalieproduktion som av 
naturen given och förekommer  flitigt i samtal om hållbarhet och klimat. Jag klassificerar logiken 
som fantasmatisk. Den tål inte granskning utan att raseras. Naturlighetslogikens fantasmatiska 
aspekter är inte illusioner, utan ett sätt för aktörerna att dölja att de kretslopp de talar om är 
kontingenta, vilket är nödvändigt för aktörernas fortsatta förståelse av deras praktiker är 
nödvändiga och naturliga (jfr Glynos & Howarth 2007:145). Naturlighetslogiken avfärdar att 
animalieproduktion skulle vara ohållbar eftersom den får förändringar att framstå som 
onaturliga. Makt är enligt Beetham legitim endast när den förankras i delade föreställningar och 
referensramar, legitimitet kan inte ges till det som faller bortanför dessa delade referenser 
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(Beetham 2013:17). I empirin saknades tillgång till de basala delade föreställningar som krävs 
för att se förändringar kring animalieproduktion nödvändig, eller ens möjlig. 

I samma fantasmatiska karaktär erbjuder svenskhetens logik en tolkning av att svenska 
bönder håller själva lösningen på klimathotet i sin hand. Hållbarhet kan genom logiken innebära 
en ökning av animalieproduktion eftersom det svenska köttet framställs som fritt från 
belastande klimatutsläpp. Hållbarhet görs till en ekonomisk chans för att inte bara förse Sverige 
med tryggt klimatsmart kött utan hela världen. Parallellt med ett skapande av ”vi” och ”dom” 
som upprättar spatiala gränser för vart det hållbara och ohållbara kan adresseras sker en 
ansvarsförskjutning från det egna sammanhanget till andra som får bära skulden. Genom 
svenskhetens logik skildras Sveriges oskuld som något forskare missat att kommunicera och den 
mediala skildringen av konsumtion och produktion av animalier blir orättvis, onyanserad och 
skev. Svenskhetens logik och naturlighetslogiken möjliggör att fortsatt betrakta karnismens 
logik som oumbärlig för människors mättnad och näring, vilket legitimerar fortsatta 

manifesteringar i samtida sociala och kulturella praktiker kring ätande. Logiker rinner ofta in i 

varandra eller samverkar på olika sätt. De är inte helt möjliga att skilja. Exempelvis samverkar 

svenskhetens logik med samtyckeslogiken när hållbart, tryggt och etiskt kött marineras i svenska 
värden, väsensskilt ohållbart kött.  

Journalister som problematiserar köttets och klimatpåverkan föreställs ha för långt avstånd 
till landsbygden, vilket likställs med en saknad kompetens att rapportera om frågorna på ett 
fullgott sätt. Gränsdragningar mellan stad och land utgör en grund för illegitimitet och synliggör 
ett maktförhållande mellan olika intersektioner som animalieproduktion inbegriper. Till följd 
av historiska konventioner, som följt med det industriella jordbrukets framväxt, har produktion 
av mat gått från att vara något som rör en större andel av folket till att gälla några få som förser 
de övriga med livsmedel. Ifrågasättande av animalieproduktion som social praktik kan innebära 
olika saker för bosatta på landsbygd än för bosatta i städer eftersom animalieproduktionen sker 
på landsbygd (jfr de los Reyes & Mulinari 2005:18). Hänvisningar till visuella landskapets 
betydelse blir en strategi för att betona animalieproduktionens kulturella värde för Sverige 
istället för att den betraktas som en belastning för klimatet (jfr Marshall 2017:128). 

För aktörerna riskerar möjligen ett erkännande av att de bedriver en vinstdrivande 
verksamhet en känsla av opartiskhet, den aspekten hålls på avstånd. En mer tilltalande tolkning 
för aktörerna är att de som för fram kritik mot animalieproduktion betraktas som okunniga. 
Naturlighetslogiken fungerar som en fantasmatisk, kollektiv resurs, som aktörerna har tillgång 
till. Den betryggar en befintlig ordning och möjliggör att hela debatten som påstår att 
animalieproduktion är ohållbar kan tolkas som befängd (jfr Lundgren 2012:63f; Lindberg 
2015:44). För att naturlighetslogiken inte ska krackelera krävs att människans inblandning i 
kretsloppets utformning inte erkänns, att kontingensen för hur sammanhanget konstitueras 
döljs. En fantasmatisk hållning av att ingå i det naturliga ger fortsatt legitimitet till aktörernas 
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positioner och verksamhet. Genom att betona vissa aspekter och hålla vissa aspekter bortom 
erkännande döljs eventuella brister i naturlighetslogiken av att vara av naturen given.  

Likt tidigare forskning är det i min empiri möjligt att tolka att ekonomiskt beroende aktörer 
tar fasta på rapporteringar som stödjer egna mentala tankekartor och intressen. Nya rön som 
riskerar att rasera investeringar i idéer och praktiker hålls på avstånd. Genom att ta fasta på 
inkonsistenser kring vad som egentligen ska klassificeras som hållbart blir klimatforskning 
möjlig att misskänna. Jag benämner processen som en kryphålslogik eftersom den möjliggör att 
hålla fast vid att det inte går att veta att animalieproduktionen är ohållbar och frikoppla det egna 
ansvaret. Därtill gör självbilden av att tillhöra en exceptionell svenskhet det möjligt att nyttja 
vad jag kallar kontrasterande andra för att formulera det ohållbara. Genom att dra tydliga 
gränser mellan “vi” som tillhör det hållbara och “dom” som tillhör det ohållbara. Kontrasterande 
andra blir andra länder som inte omfattas av det svenska och därmed inte föreställs ha “en 
djuretik i världsklass” eller vara i samklang med naturen. Men även konsumenter som slänger 
för mycket mat, köper importerat eller konsumerar grönsaker som kräver stor vattenåtgång vid 
produktion. Aktörerna nyttjar kontrasterande andra som tankefigurer för att adressera var det 
verkliga problemet finns. “Dom” får representera det ohållbara och stödja tanken om ett hållbart 
“vi”. De logiker jag redogjort för befriar aktörerna från att driva förändring eller se förändringar 
rimliga eftersom logikers mekanismer förser aktörerna med alternativa diskurser som 
legitimerar deras position i samhället. Den animalieproduktionen aktörerna bedriver 
gröntvättas parallellt med att hållbarhetsbegreppet kulturaliseras för att överensstämma med 
normer de redan motsvarar. Intersektioner av individuella handlingar, institutionella praktiker 
normer, vanor och strukturella relationer kan sägas forma ett specifikt karnistiskt maktutövande 
som medför olika specifika livsvillkor lokalt och globalt (jfr de los Reyes & Mulinari 2005:9). Det 
kan handla om förtryckta djur, landsbygd som är ekonomiskt beroende av animalieproduktion 
eller människor, djur och natur i andra klimatzoner som idag kan vara påtagligt utsatta av 
klimatförändringar. 

I kulturell bemärkelse är hållbarhet ett diskursivt begrepp som skapas i sociala relationer. 
Karnistiska föreställningar och praktiker är förankrade i lokala förutsättningar, politiska och 
ekonomiska beslut och investeringar. De fordrar legitimitet. Karnismens hegemoni är avhängig 
en konstant stabilisering inom politiska, kulturella, ekologiska och ekonomiska processer. Trots 
alltings föränderlighet skapas idag mer eller mindre stabila ramar för karnism och karnistiska 
positioner som erhåller hegemoni, vilka aktörerna fått representera i min uppsats. Karnismens 
hegemoniska ställning kan, liksom allt annat, destabiliseras om ett diskursivt skifte skapar 
alternativa dominerande diskurser och konfigurationer av verkligheten. Att #Köttpodden alls 
initierats kan tolkas som ett svar på en upplevelse av att karnism utmanas – att karnismens logik 
riskerar destabilisering – att motdiskurser fått sådan resonans att karnistiska positioner känner 
sig tvingade till ett aggressivare sanningsanspråk. Det är här det skaver. Att positioner med makt 
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propagerar ideologiska utgångspunkter och ekonomiska intressen under benämningar som 
”kunskap”, utan att erkänna intresset av att vissa sanningar och kunskapsregimer består.  

Klistras hållbarhet som ett symbolvärde på praktiker som idag förbrukar jordens resurser 
riskerar ekonomiska intressen att sätta agendan för hur människor agerar i klimatfrågan. Vilket 
behov finns av att söka efter alternativa hållbara lösningar om klimatbelastande praktiker 
gröntvättas? Vad händer när klimatförändringar fortskrider och Sveriges klimatutsläpp görs 
nödvändigt, naturligt eller på annat sätt oproblematisk eller rent av omtolkas till att symbolisera 
själva medlet för att lösa klimatfrågan? Vad händer när det ohållbara förflyttas till andra, 
föreställda tankefigurer, som får företräda problemet i periferin? Vad händer med globala 
relationer när och resurser och ekonomi villkoras av ett ännu ej känt klimat?  

Det finns problem med att klimatbelastande verksamheter med kommersiell makt kan nyttja 
ett tolkningsföreträde för vad som ska förstås som hållbart och benämna dessa intressen som 
sanningar, fakta och skolmaterial. Klimatförändringars omfattning sträcker sig över 
nationsgränser. Hållbarhet blir en ontologisk tolkning som hotar olika livs möjligheter och gör 
så utan hänsyn till demografisk rättvisa (jfr Miller 2018:14). Hållbarhet kräver en kraftfull 
innebörd eftersom det ofta används vårdslöst för att legitimera eller dölja utarmning av 
människor och naturresurser i en global ekonomi som blir alltmer ohållbar (Hermele 2017:93). 

I brist på självklara svar för vilken organisering av samhället som är hållbara ur olika aspekter 
krävs reflexivitet kring vilka positioner som idag besitter makt och tolkningsföreträde. 
Kulturforskning bör bidra med förståelse kring hur diskursiv makt verkar i människors vardag 
socialt, kulturellt, ekonomiskt, både lokalt och globalt. Olika praktikers ekologiska följder bör 
granskas utan att ekonomiska aktörer använder hållbarhet i sin marknadsföring eller på annat 
sätt kommodifierar hållbarhet. Anspråk på hållbarhet behöver inte handla om medveten ovilja, 
utan som min uppsats förhoppningsvis visat – att det finns kulturella aspekter, kollektiva 
medvetanden och delade föreställningar som performativt möjliggör att en viss ordning ges 
legitimitet medan andra misskänns. Det ingår i mänskligt meningsskapande att i möte med en 
upplevd oordning begripliggöra det egna sammanhanget utifrån de erfarenheter och 
sammanhang individer har tillgång till (jfr Ehn & Löfgren 2001:45; Laclau & Mouffe 1990:100).  

Likt all kunskap finns inte någon neutral utsiktspunkt från vilken det går att skåda objektiv 
kunskap om klimatförändringar och hållbarhet. Det samma gäller för hur samhället bäst bör 
organiseras när grundvalarna för världen som många känner den skakar. Hållbarhetsbegreppets 
kontextuella betydelse bör problematiseras för att se vad den rådande definitionen rymmer och 
utesluter. Den diskursiva betydelsen av hållbarhet sker kontinuerligt genom artikulation och 
maktförhandling i en kulturell process. Det krävs reflexivitet kring vem som har 
tolkningsföreträde för att definiera hållbarhet och vem, vad eller vilka som omfattas. Den här 
uppsatsen uppmanar till en vaksamhet mot att begreppet hållbarhet inlemmas i processer som 
urlakar begreppet en produktiv innebörd och döljer dess fundamentala maktdimensioner.  
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