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och risk i förhållande till ett köttslag 

 

Kevin Pettersson 

Abstract 

This study explores how beef consumption and production triggers feelings of risk related to 

the climate, environment, personal health and animal welfare among the study participants. 

These feelings are mainly analyzed through the lens of Ulrich Beck’s theories on the risk 

society. Theories on local, regional and national food as well as carnism are also used to 

analyze how the feelings of risk differ depending on how the beef is produced. By conducting 

qualitative interviews with a varied set of informants, this study provides a multiple 

perspective on beef consumption. Some of the results are that all of the informants have 

knowledge about different types of risks with beef consumption and production. However, 

some use this knowledge to change their consumption, while others do not. Furthermore, 

Swedish beef is believed to be the best when it comes to aspects as the impact on the climate 

and environment as well as animal ethics. The informants also show concern with the 

Swedish mass-production of beef, which some of them believe to be purely driven by 

economical interest rather than concern for animal welfare.   
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1. Inledning 

Sam: Det intressantaste med bilder på kött är hur lite man faktiskt regerar, för du är ju så 

frånkopplad från vad det egentligen är.   

Kevin: Om köttets ursprung som djur hade varit tydligare hade du blivit mer illa till mods då? 

Sam: Jag vet faktiskt inte, jag vet inte om man ska gå lika långt som att göra en sådan här etikett 

som på cigaretter. Men det är väldigt svårt att koppla det där med någonting. Liksom, om det 

där hade varit människokött så hade det varit svårt att koppla det till en människa för man vet ju 

inte riktigt. Det är jättesvårt att koppla. 

Kevin: Men det här med cigarettmärkning, hur tänker du då?  

Sam: Så här, en bild på kon på framsidan skulle nog vara väldigt… jag tror att det skulle 

påverka folk till en viss grad åtminstone.   

 

Risk och mat. Mat och risk. Maten har i vår tid blivit sammanbunden med risker (Göransson 

2017: 14; Lindqvist 2013: 130). Maten påverkar miljön och klimatet kraftigt. Maten och vårt 

ätande skapar hälsoproblem. Maten skapar lidande för djur.  

          Detta må vara en ödesmättad inledning, men den här uppsatsen handlar om risk. Detta 

är nämligen en etnologisk köksingång (jfr Marshall 2016: 22) till människors föreställningar 

om risk. Det kommer handla om hur mat, i detta fall nötkött, sätter igång tankar om hälso-

mässig, miljö- och klimatmässig samt djuretisk risk hos människor. Genom att använda 

nötköttet som en symbol för risk i vår tid ämnar föreliggande studie utforska individers före-

ställningar om etisk och oetisk konsumtion samt hur de förhåller sig till samtidens 

konsumtions-mönster och produktionssystem. Citatet ovan är hämtat från intervjun som 

genomfördes med studiedeltagaren Sam. När en bild på en inplastad oxfilé visades för honom 

uppstod hans tankar om en varningsmärkning på nötkött. Sam är på ett tydligt vis medveten 

om riskerna med nötkött och berörs även på ett känslomässigt plan av dem. Detta visar hur 

nära samman-länkat mat och risk är för vissa. Sam är dock inte representativ för samtliga 

studiedeltagare, det finns nämligen många olika vis att tänka kring nötkött och risk. Detta 

kommer visa sig längre fram i denna uppsats.  

 

Bakgrund 

Mat och ätande är en förutsättning för liv, men det är samtidigt så mycket mer (Salomonsson 

1987). I länder som Sverige och övriga västvärlden handlar inte mat bara om ren överlevnad, 

utan även om att säga något om sig själv med hjälp av maten (Lindqvist 2013: 120, 122; 

Tellström 2015: 104). Personliga värderingar och identitet kan kommuniceras bland annat 
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genom vilken mat som människor konsumerar (Marshall 2016: 22; Warde 1997: 199). 

Exempelvis genom att anamma en vegetarisk kostföring (Warde 1997: 199). Därför blir 

matkonsumtionen ett sätt för individen att ta avstånd eller omfamna vissa värderingar och 

därigenom visa vad hen står för (Tellström 2015: 103). Detta blir särskilt tydligt när det 

kommer till frågor om hållbarhet, hälsa och djuretik i relation till maten – vilken mat individer 

väljer kan således vara en del i att visa upp sig som exempelvis miljömedveten (Marshall 

2016: 22, 75) eller för den delen empatisk.  

         Detta kan relateras till att vi sedan en tid tillbaka trätt in i den reflexiva moderniteten 

(Beck 1992; Beck, Lash & Giddens 1994), vilket innebär att individer anammar ett kritiskt 

och reflekterande förhållningssätt i förhållande till den egna konsumtionen (Lindqvist 2013: 

131). Den reflexiva moderniteten kan i sin tur kopplas till att vi, enligt den tyske sociologen 

Ulrich Beck (1992), lever i ett risksamhälle. Risksamhället består av storskaliga, industriella, 

produktionssystem som inte bara framställer exempelvis mat, utan även risker. Systemet 

producerar fördelar som exempelvis billig och alltid tillgänglig mat, men även storskaliga 

risker (Lindqvist 2013: 124, 130f), som klimatfarliga utsläpp. Tanken om den reflexiva 

moderniteten tar därmed fasta på att människors uppfattningar om riskerna på allvar börjar 

konkurrera med hur de värderar fördelarna som systemet skapar. Detta manifesteras i att 

individer blir alltmer medvetna om den industriella massproduktionens medförande miljö-, 

klimat- och hälsorisker (Beck 1992: 13) samt oetiska djurhållning (Lindqvist 2013: 130). 

Därmed blir just nötköttet, som kan kopplas samman med dessa risker, ett passande verktyg 

för att undersöka hur individer ser på frågor om hållbarhet och risk i relation till deras egen 

matkonsumtion. 

          Forskning visar att matkonsumtion tillsammans med bilåkande och flygtrafiken är de 

konsumtionsaktiviteter som bidrar mest till utsläpp av växthusgaser (Marshall 2016: 14; 

Naturvårdsverket 2008). Vidare är köttproduktionen, och i synnerhet nötköttsproduktionen, en 

särskilt miljöpåfrestande sektor av matproduktionen. Naturvårdsverket ger ekonomiskt stöd 

till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som undersöker hur en klimatskatt ska 

kunna utformas och tillämpas på ”råvaror med hög belastning på miljön” (Naturvårdsverket 

2019 – Miljömål och samverkan). I anslaget pekar Naturvårdsverket ut nötköttet som en 

särskilt stor miljöbov och hänvisar till tidigare forskning som visar att en klimatskatt på 

nötkött har en positiv inverkan på växthusgasutsläpp (Säll & Gren 2015; Jansson & Säll 2018; 

Wirsenius et al. 2011). Dessutom buntas nötkött ihop med lamm, vilt och fläsk i kategorin rött 
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kött1 som kopplas till en rad hälsorisker (Livsmedelsverket 2019 – Kött och chark; Fiddes 

1991: 187ff; Marshall 2016: 125). Exempelvis ökar risken för att drabbas av tjock- och 

ändtarmscancer vid en hög konsumtion av nötkött (Livsmedelsverket 2019 – Kött och chark). 

Utöver detta finns givetvis en etisk diskussion kring uppfödning, hållande och dödande av 

djur, som med all form av köttproduktion (Jensen 2012: 15ff).  

          När det kommer till konsumtionen av kött i Sverige går det rent statistiskt att se att 

svenska konsumenter generellt har dragit ned på konsumtionen av kött, men framför allt är det 

konsumtionen av rött kött som nöt och fläsk som har minskat (Jordbruksverket 2019 – 

Konsumtion och förbrukning av kött). Något som går i linje med Livsmedelsverkets 

uppmaning ”ät mindre rött kött och chark” (Livsmedelsverket 2019 – Kött och chark). 

Nötköttköttskonsumtionen minskar alltså i Sverige. Emellertid är det dock ingen stor nedgång 

som har skett fram till 2017 då Jordbruksverket gjorde sin senaste mätning. År 2015 och 2016 

låg direktkonsumtionen2 – som avser det kött som människor faktiskt äter (Jordbruksverket 

2019 – Konsumtion och förbrukning av kött) – på 12,7, kilo/person vilket var en minskning på 

0,4 procentenheter från rekordåret 2014 (Jordbruksverket 2019 – Statistikdatabas). I sin tur 

minskade nötköttskonsumtionen till 12,3 kilo 2017. Detta visar en relativt kontinuerlig 

minskning av nötköttskonsumtionen, även om det inte är möjligt att säga om minskningen 

kommer fortgå eller avstanna. Sett ur ett historiskt perspektiv är dessutom 2017 års 

konsumtion på 12,3 kg/person en hög siffra. 1987, drygt 30 år innan den senaste mätningen, 

låg motsvarande siffra på 5,1 kilo (Jordbruksverket 2019 – Statistikdatabas). Sedan Sveriges 

EU-inträde 1995 har konsumtionen av nötkött ökat med runt 41 procent och i jämförelse med 

den genomsnittlige EU-medborgaren förbrukar idag svenskarna 9 kilo nötkött mer per person 

och år (Jordbruksverket 2019 – Konsumtion och förbrukning av kött).  

          Med avstamp i dessa siffror – som visar att nötköttsätande är något på nedgång 

samtidigt som Sveriges befolkning relativt sett fortfarande äter mycket nötkött3 – ämnar 

 
1 Rött kött är ett ”oklart begrepp” enligt branchorganisationen Svenskt kött. Svenskt kött, som väljer att inte 

använda beteckningen, menar att det finns många definitioner av rött kött både inom och utanför Sveriges 

gränser. Därmed är det viktigt att stipulera vilken definition av rött kött som används i denna studie. 

Livsmedelsverket betecknar i sin tur nöt-, fläsk-, lamm- och viltkött som rött kött, vilken är definition 

som kommer användas i denna studie. 

2 Direktkonsumtion av kött avser den mängd i kilo per år och person som människor i Sverige faktiskt äter 

även om måttet inkluderar en viss mängd ben som ex. benet på fläskkotletten enligt Jordbruksverket 

2019. Om istället Sveriges totalkonsumtion belyses gick det år cirka 25 kilo nötkött i slaktvikt per person 

2017. Totalkonsumtion visar ”konsumtion av kött i slaktad vikt, vilket innebär att även ben, senor, 

putsfett, och andra delar av djuret som vi inte äter ingår” enligt Jordbruksverket. 

3 Även om nivåerna av nötköttsätande är långt ifrån att överträffa exempelvis Argentinas och USA:s 

konsumtion enligt Jordbruksverket 2019 – konsumtion och förbrukning av kött.  
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denna studie erbjuda en kvalitativ och kulturvetenskaplig insikt i hur människor formar sig en 

uppfattning om nötkött som ett (o)hållbart konsumtionsalternativ.  

 

Kunskapsmål, syfte och frågeställningar 

Denna undersökning avser att vara ett etnologiskt bidrag till forskningen om köttkonsumtion i 

allmänhet och nötköttskonsumtion i synnerhet. Detta genom att bidra med ett kulturellt 

perspektiv på hur människor uppfattar risker med ett särskilt köttslag samt hur de via 

föreställningar om hållbarhet, hälsa och djuretik skapar nötköttet som ett (o)hållbart 

konsumtionsalternativ. Syftet är således att undersöka hur studiedeltagarna upplever risker 

med nötkött som är kopplade till miljö och klimat, hälsa samt djurhållning. Vidare är 

ambitionen att avtäcka hur människors föreställningar om risk i relation till nötkött skiljer sig 

åt och hur olika typer av nötkött behäftas med mer eller mindre risk. De frågor som kommer 

ställas till materialet är: (I) Hur uppfattar och beskriver intervjupersonerna risker med nötkött 

och hur förhåller de sig till dessa? (II) Hur görs nötköttets geografiska ursprung betydelsefullt 

i relation till de påtalade riskerna? (III) Hur förhåller sig informanterna till djuretiska frågor i 

relation till produktion och konsumtion av nötkött och vilken betydelse får detta för deras syn 

på nötkött? 

 

Forskningssammanhang 

Mat och måltid är något som har behandlats utförligt inom den svenska etnologin genom åren 

(se ex. Borda 1988; Bringéus 1970; Burstedt, Fredriksson & Jönsson 2006; Fjellström 1990; 

Göransson 2017; Jönsson 2005; Keyland 1989 [1919]; Lindqvist 2013; Lindqvist & 

Österlund-Pötzsch 2018; Marshall 2016; Riddervold & Ropeid 1988; Salomonsson 1987). 

Även andra humanistiska forskare har bedrivit matkulturell forskning (ex. Tellström 2006; 

Metzger 2005; Neuman 2017; DeSoucey 2010). En studie som har influerat föreliggande 

uppsats återfinns i Brita Egardts klassiker4 Hästslakt och rackarskam (1962) som fokuserar på 

den sociala exkluderingen av rackaren i det svenska bondesamhället. Därigenom lyckas 

Egardt även undersöka aversionen mot att äta hästkött i det svenska bondesamhället (1962: 

85, 108ff, 288).  

          Detta, hur vissa potentiella födoämnen görs oätbara av människor, är en komplex 

process som är svår att spåra. Egardt lyckades inte komma fram till varför ohederligheten som 

 
4 Se Barbro Blehr (2006) där Egardts Hästslakt och rackarskam dryftas som en etnologisk klassiker.   
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har omgärdat hästköttätande uppstod. Däremot kunde hon på ett synnerligen systematiskt vis 

avfärda förgivettagna sanningar som använts som förklaringsmodeller till rackarskammen och 

aversionen mot ätandet av hästkött (Egardt 1962: 3f, 12f). I samtiden tänker jag att det finns 

möjligheter, som inte Egardt hade, att undersöka hur en motvilja, eller för den delen vilja, till 

att äta exempelvis nötkött uppstår. Efterhand har tre huvudspår framstått som särskilt givande 

för att undersöka hur individers inställning till nötkött tar form och det är: (I) hur individer 

tänker kring risker som nötköttet producerar, samt (II) hur människor resonerar om nötköttets 

geografiska ursprung och (III) djuretik. Dessa huvudspår har jag funnit inspiration till i tre 

huvudsakliga etnologiska texter: Beatriz Lindqvists Al dente – svensk konsumtion av 

italienskhet (2013), Matilda Marshalls Hållbarhet till middag (2016) samt Michell 

Göranssons Ätbara andra (2017).  

          Först och främst kom inspirationen till att använda Becks teori om risksamhället från 

Beatriz Lindqvists text Al dente – svensk konsumtion av italienskhet där författaren visar på 

hur italiensk mat blir till som ett slags motmedel till den riskfyllda industritillverkade maten. 

Lindqvist menar att italiensk mat i mediala uttryck, som teveprogram och kokböcker, fram-

ställs som småskalig, traditionell och därmed även naturlig och pålitlig (2013: 115). Dessa 

värden återfinns sedermera även i studiedeltagarnas utsagor – den italienska maten upplevs 

som trygg att konsumera och som ett sätt att undvika risker som ”amerikansk skräpmat” och 

”svenskt halvfabrikat” medför (Lindqvist 2013: 121). Därmed menar Lindqvist att intresset 

för italiensk mat, i en svensk kontext, kan ses som ett utslag för missnöjet med matindustrins 

avigsidor (2013: 124). Enskilda individers inställning till matindustrin är något som jag anser 

kan undersökas även via ett fokus på enskilda livsmedel, eller, som i denna studies fall, ett 

köttslag.  

          En ytterligare inspirationskälla till denna studie är Matilda Marshalls avhandling 

Hållbarhet till middag från 2016, vilken handlar om individer som gör sitt främsta för att 

upprätthålla en hållbar matkonsumtion. En del av Marshalls studie fokuserar på 

informanternas föreställningar om matens (ekologiska) hållbarhet i relation till dess 

geografiska ursprung. Närmare bestämt är närodlat, vilket är relativt begrepp, något som 

Marshalls informanter uppfattar som hållbart (2016: 103). Lokalt, regionalt och nationellt 

framställd mat ger informanterna känslor av trygghet och de upplever sådana råvaror som mer 

pålitliga och mindre skadliga (Marshall 2016: 87ff). Därför använder sig Marshall av 

begreppet gastronationalism, som myntades av den amerikanska sociologen Michaela 

DeSoucey (2010), på ett kreativt sätt.  

          I första hand tog DeSoucey fram begreppet för att möjliggöra en analys av hur nationer 
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och överstatliga organisationer, som Europeiska Unionen, marknadsför mat som distinkt 

nationella och hur matkulturer framställs som särskilda från andra och att därmed nationella 

identiteter reproduceras på samma gång (2010: 432ff). Marshall tar dock inte fasta på 

politiska beslut på nationell nivå, istället använder hon begreppet för att undersöka hur 

lokalpatriotism, regionalism och nationalism gör sig påmind i informanternas utsagor om 

matprodukter. På så vis liknar Marshalls applikation av begreppet etnologen och 

måltidsforskaren Richard Tellströms modell om lokal, regional (LORE) och nationell mat 

(2006: 30f) som ämnar att utforska hur ett givet geografiskt ursprung medför mervärden till 

maten. Nationell identitet, som gastronationalism-begreppet delvis berör, och mat är även 

något som kostvetaren Nicklas Neuman (2017) har undersökt. Han analyserar hur en svensk 

matkultur framställs under kocktävlingen Bocuse d’Or 2014 och genom marknadsföring som 

ämnar att främja turismen till Sverige (Neuman 2017: 149). I sin artikel visar Neuman via 

begreppet moralisk excellens vilken roll maten spelar i att (re-)producera bilden av Sverige 

som ett etiskt ansvarstagande land (2017: 150f). Något som i många delar liknar begreppet 

svensk exceptionalism som bland annat Ylva Habel använder för att analysera en svensk 

nationell självbild gällande tolerans och rasism (2012a; 2012b). Denna forskning om 

nationalism, nationell identitet och matens geografiska ursprung är god vägledning för att 

analysera hur mina informanter tänker om nationellt, utländskt och närproducerat nötkött.  

          Michell Göranssons pionjärarbete i en svensk kontext, Ätbara andra (2017), är den 

tredje huvudsakliga inspirationen till denna studie. Göransson (2017) har bidragit med 

värdefulla verktyg som har hjälpt mig att orientera mig inom fältet djuretik och mat. Särskilt 

har nykarnism (jfr Parry 2009) blivit ett teoretiskt begrepp som kommer vara användbart för 

att analysera delar av informanternas tankar om djurhållning och etik. De delar av Ätbara 

andra som har influerat denna studie mest är att se vilka värderingar det är som möjliggör och 

upprätthåller köttätande som en norm i västerländska samhällen. Nykarnismen är i sin tur 

influerad, eller en vidareutveckling, av Melanie Joys (2010) sätt att ta sig an köttätande som 

ideologi. En central punkt i Joys dekonstruerande av karnism är att djuret – dess behov, 

välmående och liv – osynliggörs i människors vardagliga köttätande och, kanske framför allt, 

i marknadsföring och produktionen av köttprodukter. Detta menar Joy gör det lättare att äta 

och sälja kött – genom att utnyttjandet och dödandet av djur tystas ned och avskärmas från 

människors direkta medvetande (2010: 33). Och därför går det att säga att djuret blir till 

köttets frånvarande referens som djurrättsforskaren Carol J. Adams uttrycker det (2010: 6). 

Inom det som Göransson kallar nykarnism görs dock djuret synligt för att markera en 

distinktion mellan ett moraliskt och omoraliskt ätande av kött (2017: 96f; Parry 2009: 249ff). 
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Det är viktigt för nykarnister att framhäva djurets ursprung för att dels visa upp en 

medvetenhet om vad de äter, men även för att det ger vetskap om hur djuret har haft det, 

åtminstone i någon vag mening (Göransson 2017: 96f). Teorierna om karnism, den från-

varande referensen och nykarnism är användbara teorier för att analysera hur deltagarna i 

föreliggande studie resonerar om djuretik och djurhållning. Dessutom är det möjligt att via 

dessa begrepp se hur informanterna eventuellt kan ställa sig kritiska till nötköttsproduktion 

och andras människors konsumtion via dessa begrepp.    

          Ambitionen med denna studie är att den ska kombinera dessa olika perspektiv för att 

kunna återge ett så mångfacetterat perspektiv på nötkött som möjligt. För att emellertid 

särskilja denna studie gentemot nämnda inspirationskällor går det att peka på flera punkter. 

Främst anser jag att det är givande att fokusera på ett enda köttslag för att se hur just nötkött 

blir till som ett (o)hållbart alternativ för individer. I jämförelse med Lindqvist (2013) annars 

mycket läs- och tänkvärda studie anser jag att heterogeniteten inom kategorin ”italiensk mat” 

bidrar med viss vaghet. Att italiensk mat som fenomen blir till som ett föreställt hållbart 

alternativ i en svensk kontext argumenterar Lindqvist väl för. Men kategorin italiensk mat 

innehåller samtidigt en mängd olika matprodukter som människor förmodligen har helt olika 

föreställningar och uppfattningar om – till exempel måste människor värdera parmaskinka 

helt annorlunda än italienska burktomater. Därför blir kategorin ”italiensk mat” något abstrakt 

i mitt tycke och det blir något godtyckligt att hävda att människor generellt uppfattar den 

italienska maten som ett hållbart alternativ till industritillverkad mat. Därmed finner jag ett 

fokus på enskilda livsmedel eller köttslag som en lämpligare kategori att undersöka då 

informanterna tillfrågas om något som är mer avgränsat och precist.5 

          I jämförelse med Göransson (2017) är inte min utgångspunkt att köttätande 

nödvändigtvis är omoraliskt. Sett till studiens syfte är det inte intressant huruvida köttätande 

är moraliskt eller ej i en större mening, istället handlar det om vad studiedeltagarna anser om 

detta och vad som formar deras syn på (och därmed konsumtion av) nötkött. Föreliggande 

studie blir därmed mer empirinära snarare än att vara en teoretisk diskussion om hur kött-

ätande ser ut och vad som upprätthåller det, vilket jag menar att Göranssons studie är ett 

förtjänstfullt exempel på.  

          Skillnaden är därmed väsentlig mellan denna studie och Göranssons (2017), då denna 

 
5 Även om det går att argumentera för att nötkött i sig är en bred kategori som innefattar många olika 

styckesdetaljer. Jag hävdar dock att det spelar mindre roll vilka specifika styckesdetaljer det handlar om 

utifrån ett fokus på risk. Detta eftersom utsläppen, hälsoriskerna och oetisk djurhållning sker oavsett om 

det är nötfärs eller oxfilé som produceras. Om istället ekonomi eller smak skulle vara huvudfokus hade 

det varit lämpligt att göra ännu striktare avgränsningar med avseende till särskilda styckesdetaljer.  
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studie fokuserar på individers föreställningar om ett köttslag. På det viset har föreliggande 

undersökning mer gemensamt med Marshall (2016) som fokuserar på enskilda individers 

föreställning om en hållbar konsumtion samt de praktiker dessa individer tar sig an för att 

upprätthålla en sådan konsumtion. Däremot fokuserar inte denna studie lika explicit på 

individers praktiker som Marshall (2016), istället ligger fokus på att avtäcka vilka risker mina 

informanter förknippar med nötkött. Det hänger samman med att jag inledningsvis var 

inspirerad av Arjun Appadurais metodologi om att följa varan i The Social Life of Things 

(1986). Till slut övergavs dock idén om att implementera denna metodologi som går ut på att 

upptäcka hur varor blir till genom sociala processer såsom mediala uttryck och 

mellanmänskliga förhandlingar (Appadurai 1986: 3ff). Detta för att jag främst ville fokusera 

på enskilda individers föreställningar om risker med nötkött snarare än andra uttryck. Ändå 

har Appadurais metodologiska tankesätt levt kvar under arbetets gång och format uppsatsen 

till att bli ett sorts mellanting mellan Marshalls mer individnära fokus och Appadurais fokus 

på tinget.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Ambitionen med teorierna i denna uppsats är att synliggöra hur individer ser på nötkött och 

vilka risker de kopplar samman med nötköttskonsumtion och -produktion. Men även för att ta 

reda på hur individerna hanterar denna risk och vad som kan göra att ett visst nötkött kan 

uppfattas som mer riskfyllt än annat.  

  

Risksamhället 

För att undersöka studiedeltagarnas föreställningar om nötkött och dess medföljande risker är 

det givande att använda begreppet risk på en teoretisk och analytisk nivå. Sociologen Ulrich 

Beck använder ett riskbegrepp som inte bara handlar om risker som kan drabba individer utan 

snarare hur storskaliga risker individualiseras (1992: 21). Men först tåls att upprepa att Beck 

menar att samtidens samhälle är ett risksamhälle, vilket skapas och återskapas av de 

storskaliga och globala produktionskedjorna som skapar ett överflöd av till exempel varor och 

mat (jfr Beck 1992: 23). Detta är ett krävande produktionssystem som både fordrar mycket 

naturresurser och skapar föroreningar av olika slag (Beck 1992: 22). Risker åsyftar alltså inte i 

detta sammanhang sådant som olyckor, sjukdomar eller dödsfall som kan drabba enskilda 

individer. Det handlar inte heller om personligt risktagande som förknippas med mod och 

handlingskraft utan det handlar istället om globala klimat- och miljörelaterade faror som 
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riskerar att ödelägga hela klotet (Beck 1992: 21). Men även som etnologen Beatriz Lindqvist 

(2013: 131) lägger till i ekvationen: hälsomässiga och djuretiska risker. I relation till mat går 

det att konstatera att dessa risker har uppstått, eller åtminstone intensifierats, i takt med 

effektiviseringen av lantbruket (Jensen 2012: 15ff).  

         Enligt Beck (1992: 20) sprider sig alltså kunskapen om modernitetens baksidor och 

fördelarna som systemet producerar relativiseras alltmer och ställs mot riskerna. Med andra 

ord har det blivit mer påtagligt att människors konsumtion inte bara styrs av behov av eller 

viljan att ha/äta något, konsumtionen inkluderar för alltfler även en reflexiv process där 

fördelar vägs mot nackdelar. Och därmed menar Beck att vi har trätt in i, eller är på väg mot, 

en ny modernitet: den reflexiva moderniteten (Beck 1992: 12ff). Detta innebär att människor 

som lever inom ett massproducerande system som håller ekonomisk och teknologisk 

utveckling högst alltmer reflekterar kring dess konsekvenser. I detta blir nötköttet, vars 

förknippade risker jag uppmärksammade i inledningen, ett intressant instrument för att 

undersöka människors reflexiva process utifrån hur de väljer att konsumera nötkött – eller om 

de inte konsumerar det över huvud taget. Denna ökande medvetenhet, som beskrivits ovan, 

kan antingen leda till känslor av maktlöshet – att det som individ inte finns något att göra åt 

dessa globala och storskaliga risker. Alternativt kan den ökade kunskapen leda till en hållbar 

och etisk omdaning av samhället (Lindqvist 2013: 131), det vill säga att människor anammar 

mer etiskt och ekologiskt hållbara livsstilar. Tesen om den reflexiva moderniteten väcker 

därmed frågor om individuell agens i relation till storskaliga, globala risker, vilket kan bli 

aktuellt att analysera i informanternas tankar om hållbarhet och risk. Det vill säga om 

informanterna ser sig som aktiva subjekt som har potential att påverka eller om de ser det som 

omöjligt att påverka storskaliga ekonomiska och politiska strukturer i sitt vardagsliv.  

          Beck menar att det finns en huvudsaklig skiljelinje mellan risksamhället, som han 

beskriver, och klassamhället. Det skulle kunna kokas ned till en fråga om drifter. I 

klassamhället står behovet av mat, att stilla hungern, högst på dagordningen. I risksamhället 

ersätts detta av en rädsla av att själv bidra till att risker och faror konstant reproduceras (Beck 

1992: 49) via exempelvis den egna matkonsumtionen. Som Beck själv uttrycker det ersätts 

behovsdriften ”jag är hungrig” av uttryck för oro som ”jag är rädd” (1992: 49). Istället för en 

sorts ekonomiskt betingad överlevnadsinstinkt drivs människor i risksamhället av 

självbegränsning – att begränsa den egna påverkan – för att nå en mer hållbar och hänsyns-

tagande samhällsform (jfr Beck 1992: 49; Lindqvist 2013: 131). Med det sagt är detta inte på 

något vis ett sätt att påstå att klassamhället har ersatts av risksamhället. Jag ser snarare 

risksamhället som ett sinnestillstånd som vissa individer, via en reflexiv process om 
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modernitetens baksidor, befinner sig inom. Detta hävdar jag eftersom två individer kan leva i 

samma samhälle och ändå kan den ena anamma självbegränsning medan den andra inte 

anpassar sig och således låter hungern och suget styra konsumtionen. Med denna teori kan 

således informanternas tankar om nötköttets medförande risker avtäckas, men även huruvida 

informanterna tar ett personligt ansvar för dessa storskaliga risker eller inte. 

 

Lokal, regional och nationell mat 

Maten och måltidens koppling till en geografisk plats har undersökts av flertalet etnologer och 

måltidsforskare (ex. Tellström 2006; Tellström 2010; Hansen & Salomonsson 2001; 

Lindqvist 2013; Burstedt 2018; Marshall 2016). Via begreppsapparaten lokal, regional och 

nationell mat har etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström visat att ett givet 

geografiskt ursprung kan tillföra värden som autenticitet, renhet och naturlighet (2006: 32; se 

även Lindqvist 2013: 125). Om maten kommer från en relativt näraliggande plats kan det 

bidra med exempelvis med värden som pålitlighet för konsumenterna (Burstedt 2018: 148; 

Marshall 2016: 86ff). Samtidigt som det motsatta är gällande; mat som kommer långt 

bortifrån framstår som mindre pålitlig (Marshall 2016: 87). När mat kopplas samman med ett 

visst geografiskt ursprung kan det således tillföra både negativa och positiva värden. 

          Utöver platser som förknippas med högkvalitativ produktion av matprodukter – 

exempelvis Parma i Italien och dess ostproduktion – är det främst matprodukter med koppling 

till den egna nationen som kopplas samman med önskvärdhet (DeSoucey 2010: 446f; 

Marshall 2016: 112). Härmed blir nationalism ett relevant begrepp för föreliggande studie. I 

likhet med Michael Billig ser jag nationalism som något som utövas av vanliga människor i 

vardagen genom vardagligheter (1995: 5) som exempelvis matlagning och ätande. Det är de 

konstanta upprepningarna av nationen, nationell samhörighet och nationell särprägel i 

vardagslivet som ger nationen dess näring och som gör att den lever vidare (Billig 1995: 6). 

Dessa tankar om mat och nationalism fångas upp med hjälp av begreppet gastronationalism. 

Den amerikanska sociologen Michaela DeSoucey har myntat begreppet som visar hur 

globaliseringen inte endast medför en homogenisering av matkulturer utan även en 

heterogenisering (2010: 432). Det innebär att nationer på en global nivå vill marknadsföra och 

särskilja ”sin” mat från andras, maten görs således unik för en viss nation (DeSoucey 2010: 

447), vilket går emot tanken om att (mat-)kulturer blir mer likriktade i en globaliserad värld 
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(se ex. Ritzer 1993).6  

         DeSoucey tog fram begreppet gastronationalism för att illustrera hur politiska beslut på 

nationell och internationell nivå formar en viss matkultur. Men det är även möjligt att använda 

begreppet för att utforska hur individer uppfattar den nationella maten (jfr Marshall 2016: 

111f) och i detta fall det svenska nötköttet. Därmed är det även möjligt att upptäcka hur 

informanterna tänker om utländskt nötkött i jämförelse med icke-svenskt nötkött. På det viset 

är det möjligt att använda begreppet för att utforska hur nötkött blir till en symbol för en 

nationell identitet i människors vardagsliv (Marshall 2016: 111). Det vill säga vad som 

särpräglar det svenska nötköttet från icke-svenskt nötkött i studiedeltagarnas föreställnings-

världar. Det väcker en frågeställning som: vilka värden behäftar informanterna det svenska 

och icke-svenska nötköttet med? Och därmed även: hur påverkar dessa värden deras 

inställning till respektive nötkött? Värdena som kopplas samman med det svenska nötköttet 

kommer under analysen relateras till teorier om svensk nationell identitet (Habel 2012a) i 

allmänhet och i synnerhet hur en sådan nationell identitet kan kopplas samman med svensk 

mat (Neuman 2017).           

 

Karnism och nykarnism 

En annan aspekt av nötköttets ursprung är vilket djur köttet kommit ifrån. Allt nötkött 

kommer givetvis från nötkreatur. Men för att ta fasta på vad aspekter som djuretik, risker med 

dålig djurhållning och själva djuret gör med människors uppfattningar om nötkött kommer 

teorier som uppmärksammar detta vara relevanta. Detta återfinns i socialpsykologen Melanie 

Joys (2010) tankar om karnism. Joy menar att praktiken att äta kött framstår som alldaglig och 

konventionell medan vegetarianism, med ändelsen -ism, framstår som en ideologiskt betingad 

kontrast (2010: 28-29). Med begreppet karnism söker hon även att framhäva den ideologiska 

dimensionen i köttätande. Det som är relevant för föreliggande studie i tanken om karnism är 

att ideologin bygger på att djuret och djurets lidande görs osynligt inom den storskaliga kött-

industrin (Joy 2010: 33). Målet med detta är att kunna producera och sälja så mycket kött som 

möjligt för att nå ekonomisk vinst och en förutsättning för detta är att osynliggöra 

djurhållningen (Joy 2010: 33). Därmed blir djuren inom köttindustrin, och även i mångas 

medvetande, till köttets frånvarande referens (Adams 2010: 6; Göransson 2017: 19) och 

därför kan en ekonomiskt effektiv köttproduktion upprätthållas.  

 
6 Med begreppet McDonaldization visar sociologen George Ritzer hur snabbmatskedjor globala utbredning 

för med sig en likriktning i utvecklingen av världens matkulturer.  
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          I motsats till den frånvarande referensen har forskare, däribland Michell Göransson, 

tagit fasta på en ny form av karnism där djuret bakom köttet blir en allt större del av 

upplevelsen av köttätandet (2017: 96). Inom denna nykarnism är kännedomen om djuret, 

acceptansen av dess död, och att själv vara förmögen att döda det, hörnstenar i tanken om att 

vara en god konsument eller en sann gastronom (Göransson 2017: 96). Att själv jaga eller att 

ha personlig kontakt med en småskalig köttproducent är alltså exempel på praktiker som inom 

nykarnismen framställs som ett mer respektfullt och ekologiskt riktigt sätt att anskaffa sig mat 

(Göransson 2017: 97). Även ur denna synvinkel görs alltså köttets ursprung viktigt. På samma 

sätt som köttets geografiska ursprung bidrar kännedomen om djuret med en föreställning om 

köttets naturlighet och äkthet. I denna nya karnism finns således värderingar om en bättre och 

en sämre köttkonsumtion (Göransson 2017: 128). Ett sämre köttätande och dödande relateras 

till masskonsumtion och -produktion. Medan det mer önskvärda alternativet sammankopplas 

med småskalighet, det vill säga närhet till och kännedom om djuret köttet kommer från 

(Göransson 2017: 128). I denna värdering av bra och dåligt finns en nostalgi som uppvärderar 

tiden innan massproduktionen av kött uppstod (Parry 2009: 250f). Det är en romantiserad 

föreställning om dåtidens7 mer naturliga och ärliga förhållningssätt till att djuret de facto 

måste dö för att människor ska kunna äta kött. Och att dåtidens människor levde i en sorts 

symbios med djuren i kontrast till samtidens mer hänsynslösa utnyttjande av djur (Göransson 

2017: 128). 

          Nykarnism och djuret som köttets frånvarande referens är två viktiga verktyg för att 

analysera hur informanterna ser på olika typer av konsumtion och produktion av nötkött samt 

hur de själva, förhåller sig till djurhållning och djuretik.  

 

Metod och material 

Detta är en kvalitativ studie som baseras på semi-strukturerade intervjuer med tio informanter 

som har varierande bakgrunder och livsstilar. Fokus under intervjuerna har varit dessa 

individers syn på nötkött. Frågeställningarna under intervjuerna har varit öppna och handlat 

om hur informanternas egen konsumtion ser ut, om de äter nötkött över huvud taget och vilka 

maträtter de i sådana fall äter. Frågorna har även handlat om huruvida informanterna har 

särskilda kriterier för att konsumera nötkött samt hur de ser på nötköttskonsumtion i en större, 

 
7 Här används den svepande och oprecisa benämningen dåtiden just för att det rör sig om nostalgiska 

föreställningar om att det var bättre förr. Tanken är med andra ord att förr i tiden eller dåtiden inom detta 

nostalgiska tänkande inte åsyftar en konkret tidperiod, utan endast representerar en vag föreställning om 

svunna tider.  
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samhällelig kontext. För studiens två informanter som inte äter kött har en något reviderad 

frågelista (se bilaga) använts. Frågeställningarna utformades som så att de oftare berörde en 

samhällelig nivå och eftersom de tidigare ätit kött ställdes frågor om hur de då brukade äta 

nötkött.  

          Varje intervju inleddes med frågan: ”när du tänker på nötkött, vad tänker du på då?”. 

Initialt kom en mängd olikartade svar, men efterhand kom de flesta in på den klimatpåverkan 

som nötköttsproduktion förknippas med. Genom att inledningsvis anamma ett rörligt 

sökarljus (Marshall 2016: 34) under intervjuerna skapades således uppsatsens fokus på 

nötköttets medförande risker tillsammans med informanterna. Under insamlingens gång växte 

därmed Becks teori om risksamhället fram som ett lämpligt teorival då olika former av risk 

blev centrala teman under intervjuerna. När risk blev det tydliga fokuset för uppsatsen gjordes 

uppföljningsintervjuer med de två första intervjupersonerna eftersom jag själv upplevde att 

jag hade missat några givna följdfrågor om risk under dessa intervjuer. Det rörliga sökarljuset 

blev dessutom mindre aktivt allteftersom och intervjuerna blev mer inriktade på risker med 

nötkött. Med det sagt var jag noggrann att i rollen som forskare inte styra in informanterna till 

att prata om risk. Ambitionen var att inte leda in informanterna till att tycka och tänka kring 

moraliska dilemman med nötköttskonsumtion och -produktion. Om en informant inte hade 

kommit in på sådana teman hade intervjun helt enkelt inte använts för denna studie. Men när 

informanterna väl kom in på nötköttets medförande risker såg jag dock till att samtalet 

fokuserades kring deras tankar om detta. Intervjuerna som gjordes för denna studie benämns 

därför mest rättvisande som semi-strukturerade intervjuer (Kvale 2007: 10ff).  

          Intervjusituationerna var strukturerade så till vida att en frågelista med ett antal öppna 

frågor om informanternas syn på nötkött och deras egen konsumtion genom livet (se bilaga). 

Men under intervjusituationen eftersträvades formen av ett öppet och vardagligt samtal för att 

tillsammans med informanterna gå på djupet om deras synsätt (Fägerborg 2011: 89). 

Intervjuerna var alltså semi-strukturerade eftersom samtalet varken var helt förutsättningslöst 

eller för den delen strikt bundet till frågeformuläret (Kvale 2007: 11). 

          I slutet av intervjuerna lät jag inspelningar rulla vidare då en visning av stimulibilder 

genomfördes. Bilder på exempelvis förpackat nötkött med varierande nationellt ursprung och 

maträtter med nötkött. Bilderna visades upp okommenterade och därmed fick informanterna 

reagera fritt på dem. Stimulibilder är vanligt förekommande under matintervjuer och kan 

väcka nya reflektioner hos informanterna (Tellström 2015: 106). Det kan väcka aha-

upplevelser och därmed leda till nya eller mer djupgående resonemang (Tellström 2015: 106; 

Marshall 2016: 30). Detta hände flera gånger under intervjuerna, antingen att informanterna 
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kom på nya tanker eller att informanterna motsade vad de tidigare hade uttryckt under 

intervjun, vilket resulterade i en djupare och mer komplexa resonemang (Fägerborg 2011: 89; 

Kvale 2007: 13f). Detta resulterade i långa intervjuer.  

          Tiderna på intervjuerna varade mellan dryga timmen som kortast till knappa tre timmar 

som längst (se bilaga). Något som visade sig vara givande var just längden på intervjuerna. 

Under en så lång tid – och med en intervjuform som innehar flera moment – är det möjligt att 

få ett djup i informanternas utsagor (jfr Fägerborg 2011: 89; Tellström 2015: 106). En av de 

utförda intervjuerna kan stå som exempel för fördelarna med långa intervjuer. Informanten i 

fråga talade om att hen hade börjat laga mycket mer vegetariskt på senare tid utan att vilja 

utveckla varför det hade blivit så. ”Det har bara blivit så”, menade informanten. Senare under 

intervjun kom det dock fram att intervjupersonen hade tagit del av att nötköttsproduktion 

bidrar till utsläpp av klimatfarliga utsläpp – och att hen ansåg att vissa former av kött-

produktion var omoralisk. Anledningen till att det dröjde med mer utvecklade svar tror jag 

hade att göra med nivån av tilltro från informantens sida till mig som forskare. Efterhand 

etablerades en bättre kemi under samtalet och informanten kände sig förmodligen därmed mer 

bekväm med att dela med sig av sina åsikter och ståndpunkter (jfr Kvale 2007: 55f).  

          För att möjliggöra en analys av materialet har intervjuerna transkriberats. De tre första 

intervjuerna transkriberades till fullo, medan jag i övriga intervjuer transkriberade sådant som 

ansågs vara användbart för uppsatsen. Syftet med studien, som växte fram under material-

insamlingen, har således styrt min teknik vid de senare transkriberingarna. Det var först efter 

att de tre första intervjuerna transkriberats som det blev uppenbart att risktemat genomsyrade 

samtliga intervjuer (jfr Kvale 2007: 12). Det visar att transkribering är en analytisk akt (Klein 

1990) och den inledande transkriberingen har på så vis effektiviserat den senare. När citaten 

från transkriptionerna sedermera har lyfts in i uppsatsen har informanternas utsagor redigerats 

för att underlätta läsbarheten. I vissa fall har upprepningar och utfyllnads som ”liksom” och 

”typ” redigerats bort (Marshall 2016: 30). Generellt har de citat som används i uppsatsen 

redigerats för att de ska vara mer läsvänliga.  

          Informanterna i denna uppsats består av en relativt blandad samling människor, 

åtminstone när det kommer till boendeplats och ålder. Det finns både unga, storstads-

människor såväl som äldre personer som bor på mindre orter och landsbygd. Av de tio 

informanterna är det fem kvinnor och lika många män. Jag har medvetet sökt efter en jämn 

fördelning sett till kön och även haft som ambition att det ska finnas representation av både 

människor som lever i storstad och i mindre orter för att fånga in olika perspektiv. På det viset 

har urvalet i viss utsträckning styrts till att tillgodose detta, men i övrigt har jag låtit de första 
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informanterna själva föreslå ytterligare potentiella informanter och således har den så kallade 

snöbolls-metoden använts för att komma i kontakt med informanter (Tellström 2015: 40). 

Några har även kontaktats via sociala medier (jfr Marshall 2016: 36). Även om en blandning 

av informanter eftersträvades så har snöbollsmetoden resulterat i att det inte finns någon större 

blandning vad gäller exempelvis etnicitet eller religiös tillhörighet. Emellertid finns inte 

möjligheten att i en sådan här studie representera samtliga lager i det svenska samhället. En 

kortare presentation av informanterna följer. 

 

Intervjupersonerna 

Studien består av tio informanter och den första intervjun genomfördes med Robin. Han är 28 

år, singel, bor i en förort till Stockholm och arbetar som personlig tränare. Robin har inte 

exkluderat nötkött från sin kost helt och hållet, även om han av olika skäl äter det väldigt 

sällan. Han lever ensam i ett radhus som han hyr av en släkting. Lars är 31 år och jobbar 

tillsammans med Holger, 30, på en restaurang i Stockholms innerstad. Båda två är utbildade 

till sommelierer och arbetar numera som det. Holger lever tillsammans med sin fru och sitt 

barn i en förort till Stockholm och Lars lever tillsammans med sin sambo i Stockholms 

innerstad. Tuva är 25 år och bor tillsammans med partnern Sam som är 28 år. De är de enda i 

studien som har slutat äta kött. Tuva studerar för tillfället ett humanistiskt ämne på högskola, 

medan Sam arbetar som IT-projektledare och utbildade sig dessförinnan på teknisk högskola. 

Tuva är uppvuxen i Stockholms södra delar tillsammans med sin far. Sam är också uppvuxen 

i Stockholms södra delar, i en kommuns fattigare områden som han själv beskriver det. Båda 

hans föräldrar kom till Sverige från Iran på grund av att fadern inte delade den islamiska 

republikens värderingar och därmed lämnade familjen Iran. Kristina, 50, lever och är verksam 

på den gotländska landsbygden. Hon har inget lönearbete men sysselsätter sig genom att 

producera mat för eget bruk. Kristina är väldigt engagerad i frågor om miljö, klimat och 

djuretik. Hon äter fortfarande kött, dock i liten mängd och endast småskaligt producerat.  

         Tommy är en 35-årig småbarnsfar som bor tillsammans med sitt barn och sin sambo i ett 

villakvarter i en mindre ort i Södermanland. Tommy är en matentusiast och stor köttälskare. 

Anna arbetar inom mediabranschen, är 36 år och bor i kommun som angränsar till Stockholm. 

Hon har en kandidatexamen i etnologi och en magisterexamen i journalistik. Hon arbetar 

sedan sju år tillbaka på en medieinstitution som redaktör. Hon är sedan en tid tillbaka jägare 

och äter därmed mycket vilt. Gunilla bor på mindre ort i Hälsingland och arbetar inom 

matbespisningen på en skola. Hon är 59 år och sedan några månader lever hon ensam i sitt 

hus sedan hennes man vårdas för sin demenssjukdom. Gunilla har tre vuxna barn sedan ett 
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tidigare förhållande. Under det tidigare förhållandet arbetade hon på sin exmakes gård där de 

producerade mjölk och griskött. Malin, 38, bor ute på landsbygden utanför en mindre 

sörmländsk ort. Där lever hon i en villa tillsammans med sin sambo och deras dotter som är i 

förskoleåldern. Malins sambo har till och från varit vegetarian under deras förhållande. 

Reflexivitet och etik 

Föreliggande studieämne är något som i samtiden är synnerligen omdiskuterat. Miljön och 

klimatet diskuteras dagligen på toppnivå inom politiken och i medier (Marshall 2016: 14). Det 

har även spridit sig till en folkrörelse där företrädesvis unga människor engagerar sig för att 

det politiska arbetet med klimat- och miljöutmaningarna ska påskyndas. Detta har blivit en 

fråga om moral – att samtiden ska stå upp för framtida generationers rätt till ett beboeligt klot 

(Time Magazine – Greta Thunberg Got Everyone to Listen). Därför är att inte värna om 

miljön i många kretsar inte socialt accepterat. Samtidigt har speciellt nötköttsproduktion 

kopplats samman med klimatfarliga utsläpp och ohälsa, vilket uppmärksammas av både 

nationella och internationella organisationer (ex. Livsmedelsverket och Världsnaturfonden). 

Därför är det möjligt att deltagarna i denna studie har talat om nötkött på ett visst sätt – att de 

exempelvis säger sig äta mindre nötkött än vad de egentligen gör. Och eftersom konsumtion 

av mat har en särskild koppling till identitet (Tellström 2015: 103) är det möjligt att 

informanterna inte vill framstå som omedvetna konsumenter. Särskilt kan detta vara fallet då 

jag, i egenskap av forskare, ställer frågor om just nötkött. Det kan ha gjort att deltagarna känt 

sig nödgade att visa att de är medvetna om nötköttets baksidor, det vill säga att den ”tredje 

närvarande” har gjort sig påmind (Pripp 2011: 68ff). Med det menar jag att min blotta närvaro 

och studieämnet i sig kan ha styrt hur studiens material i slutändan blev (Pripp 2011: 68ff). 

Det är dock viktigt att påpeka att denna studie inte ämnar att på något vis mäta informanternas 

nötköttkonsumtion. Det är heller inte ambitionen att framställa någon kostföring som mer 

eller mindre moralisk. Syftet är just att utforska vilka föreställningar studiens informanter har 

om vilka risker nötköttskonsumtion och -produktion medför. Detta utifrån så många vinklar 

som möjligt och utan att ta ett personligt ställningstagande (jfr Pripp 2011: 71). 

          När det kommer till forskaretik har Vetenskapsrådets riktlinjer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet efterföljts (se Etikinformation i 

bilaga). Detta har varje enskild studiedeltagare informerats om muntligt och i de flesta fall 

finns detta med på de ljudfiler som spelats in under intervjuerna. I undantagsfall förmedlades 

denna information i efterhand. Denna information delgavs för att göra informanterna varse om 
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vad det innebär att delta i en etnologisk studie (Fägerborg 2011: 89f).  

          Vid första anblick kan matkonsumtion framstå som ett oskyldigt ämne och inte särskilt 

etiskt problematiskt. Men samtidigt är det uppenbart att vår matkonsumtion påverkar andra 

och inte minst djuren som vi äter, eller håller för att få mat. Med detta i åtanke kan det 

uppfattas som kontroversiellt att äta kött och att uttrycka sig på vissa sätt om djurhållning. För 

att skydda informanterna så mycket som möjligt har därför informanternas namn fingerats och 

deras boendeplatser anonymiserats.  

 

Disposition 

Efter inledningskapitlet följer uppsatsens tre empiriska kapitel, en avslutande diskussion och 

slutligen referenser samt bilagor. Kapitel 2, Nötkött och risk, är ett deskriptivt kapitel som 

visar vilka risker informanterna kopplar samman med nötköttskonsumtion och -produktion. 

Därefter kommer kapitel 3, Geografins betydelse, som består av en analys av hur nötkött med 

olika geografiska ursprung formar informanternas föreställningar om risker med nötkött. Det 

sista empiriska kapitlet, Djurhållning och risk, fokuserar på hur informanterna uppfattar 

djuretiska risker med nötköttskonsumtion och -produktion. Uppsatsen avslutas sedan med en 

summerande diskussion om studiens resultat och förslag på vidare forskning.  
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2. Det riskfyllda köttslaget 

I det här kapitlet kommer informanternas uppfattningar om risker kopplade till nötkött att 

redovisas. Därefter följer en analys av hur informanterna säger sig agera i förhållande till 

dessa risker och vilka eventuella åtgärder de vidtar för att motverka riskerna. Informanterna är 

alla överens om att det finns risker med nuvarande nötköttsproduktion, även om de uppfattar 

olika former av risker och att de uppfattar dessa på olika sätt. Därför kommer Becks teori om 

risksamhället och den reflexiva moderniteten bli central för analysen.   

Nötköttets medförande risker 

Jag inledde varje intervju med den öppna frågan ”när du tänker på nötkött, vad tänker du på 

då?” Informanter kom då in på olika aspekter, men en sak hade nästan alla gemensamt – det 

var att de tidigt in i sina svar kopplade samman nötköttsproduktion med faror för klimatet och 

miljön. Studiedeltagaren Tuva är 25 år, bor tillsammans med sin sambo Sam i en av 

Stockholms södra förorter, och studerar ett humanistiskt ämne på universitet. Sedan ett knappt 

år tillbaka för Tuva och Sam huvudsakligen en vegetarisk kostföring även om de fortfarande 

äter fisk ibland. Trots denna omdaning av kosten menar Tuva att hon älskar smaken av 

nötkött. Nötköttet var en central del av maten under uppväxten för Tuva, vilket gör att hon 

även har många minnen kopplade till köttslaget. Den främsta anledningen till att Tuva har 

exkluderat kött från sin kost är för att hon har blivit alltmer medveten om de globala 

utmaningar människan står inför och nötköttsproduktionens bidrag till dessa. Tuva kommer 

under intervjun in på kornas del i dessa utmaningar – korna ”släpper ut massa dåligt och så”, 

som hon uttrycker det. Korna och deras ”utsläpp” är därmed något som binder samman Tuvas 

uppfattningar om globala miljö- och klimatutmaningar med något så vardagligt som 

matkonsumtion. Nötköttets miljö- och klimatpåverkan är en viktig aspekt till varför hon har 

ändrat sin kostföring.  

          Tuvas tankar om kornas utsläpp och nötköttets klimat- och miljöpåverkan går i linje 

med tanken om den reflexiva moderniteten eftersom hennes medvetenhet om den industriella 

produktionens baksidor har stegrat (Beck 1992: 20). Moderniteten och effektiviseringen av 

exempelvis produktionen av mat har lett till en stor rikedom och tillgänglighet av mat i 

västvärlden. Men, som Beck påpekar, har det länge funnits en kännedom om systemets 

baksidor men vinningen av det effektiva produktionssättet har uppfattats som överordnat 

riskerna (Beck 1992: 20). Riskerna som produceras av systemet, exempelvis miljö- och 
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klimatpåverkan, blir dock allt mer påtagliga (Beck 1992: 21) – vilket inte minst blir tydligt 

med den Greta Thunberg8-ledda ungdomsrörelsen som via skolstrejker för klimatet uppmanar 

den äldre generationen att använda sin makt för att motverka klimat- och miljöförstörelsen 

(Fridays for Futures hemsida). Huvudpoängen som här lyfts fram är alltså att medvetenheten 

om riskerna på allvar börjar konkurrera med de ekonomiska fördelarna (Beck 1992: 20). Detta 

återfinns i informanternas utsagor om nötkött. Köttets, och i synnerhet nötköttets, medförande 

risker är något som exempelvis Tuva har gjort till sitt, något som har lett till en omdaning av 

hennes vardagsliv. Detta för att hon, genom att ha exkluderat kött från sin kostföring, har 

justerat sin matkonsumtion så att den enligt hennes uppfattning har blivit mindre miljö- och 

klimatpåverkande, att den producerar mindre sådan risk (Beck 1992: 49). 

          När Tuva pratar om nötkött under intervjun kommer hon under ett segment in på 

hennes far. Hon säger att han tidigare åt kött sju gånger i veckan – mestadels nötkött – men att 

han nu inte gör det för att ”han är lite mer upplyst”. Tuva menar att hennes pappa har blivit 

mer upplyst om köttproduktionens medförande risker och därmed dragit ned på sin 

köttkonsumtion. Det illustrerar en reflexivitet i Tuvas och hennes fars matkonsumtion, vilket 

leder till att invända mönster bryts. Smak för, och hunger efter nötköttet, som både Tuva och 

hennes far älskar, ersätts av oro och rädsla för nötköttets klimat- och miljöpåverkan (Beck 

1992: 49). Tuva och hennes far är emellertid inte på något sätt ensam om denna reflexiva 

hållningen i relation till nötkött. Den genomsyrar samtliga deltagares utsagor, om än på olika 

sätt. Robin är ett intressant exempel i fråga om det. 

          Robin är en 28-årig personlig tränare och är ursprungligen från en mindre värmländsk 

ort men bor numera i en kranskommun till Stockholm. Robin har den senaste tiden dragit ned 

på sin nötköttskonsumtion, vilket till stor del har att göra med att han har gjort egna efter-

forskningar om nötköttsproduktionens inverkan på klimatet. Robin framhäver att han har sett 

flertalet amerikanska dokumentärer, exempelvis Cowspiracy9, som han refererar till när han 

bland annat pratar om hur många ”gallons” vatten det går åt för att han ska få äta en liten 

hamburgare. Även Lars har gått en liknande väg som Robin och dragit ned på nötkötts-

konsumtionen. Lars är drygt 30 år och uppväxt i en mindre ort i Dalarna och utbildade sig 

sedermera till sommelier vid hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan. Numera arbetar 

 
8 Greta Tuhnberg har fått globalt genomslag för hennes engagemang i klimat- och miljöfrågan. Bland annat 

har hon inspirerat skolungdomar världen över att strejka från skolan för att ge uppmärksamhet åt klimat- 

och miljöfrågan.  

9 Cowspiracy: The Sustainable Secret är en dokumentärfilm från 2014 som är producerad och regisserad av 

Kip Anderson och Keegan Kuhn. Dokumentären utforskar den amerikanska nötköttsproduktionens 

påverkan på miljön och klimatet och varför miljöorganisationer inte uppmärksammar detta.  
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han på en modern nordisk krog som är influerad av japanska matlagningstekniker. 

Anledningen till att han inte äter lika mycket nötkött numera är för att han själv får bestämma 

vad han ska äta och rent smakmässigt föredrar han kyckling och fläsk framför nötkött. Under 

Lars uppväxt var det istället hans föräldrar eller skolbespisningen som styrde vad han åt och 

då tenderade det att bli mer nötkött enligt Lars hågkomst. Men en annan anledning till att 

nötköttsätandet har gått ned för Lars är att ”den överhängande klimatfrågan ligger i 

bakhuvudet” när han handlar mat. Detta om det klimatfarliga nötköttet gör sig även påmint i 

Tuvas sambo Sams utsagor. Sam, som också har slutat äta kött, framhäver nötköttet som det 

mest riskfyllda av alla köttslag när det kommer till klimat- och miljöpåverkan. I dessa utsagor 

är det alltså tydligt att informanterna är reflexiva kring klimat- och miljömässiga risker med 

nötköttet och att riskerna med nötkött tar över för vissa, vilket gör att deras konsumtions-

vanor, om än på varierande sätt, alterneras (jfr Beck 1992: 49).   

          När det kommer till behandlingen av djuren framhåller inte informanterna kornas 

situation i nötköttsproduktionen som särskilt utsatt, åtminstone inte inom den svenska 

nötköttsproduktionen. Enligt några av informanterna är det istället kycklingar och grisar som 

har en särskilt utsatt tillvaro. I den storskaliga, svenska, produktionen oroar sig dock de flesta 

av studiedeltagare för att även kor och andra nötkreatur far illa. Utsagor förekommer om att 

kalvar som tillkommer i mjölkproduktionen dödas och komposteras istället för att ätas; 

nötkreatur som matas med kraftfoder så att de växer onaturligt fort; och att det överlag är 

svårt att ha insyn i den storskaliga produktionen. Det gör djuretik till ett centralt risktema i 

relation till nötköttskonsumtion och -produktion.  

         Sam är, utöver att vara sambo med Tuva, en 28-årig systemingenjör och projektledare 

på ett globalt it-bolag. Sams och Tuvas val att sluta äta kött kommer från en resa till Thailand 

där de blev vittnen till hur djur, som de betraktade som husdjur, behandlades när de salufördes 

på en marknad i Bangkok. Det väckte starka känslor av medlidande och ren förskräckelse hos 

både Sam och Tuva. Det gjorde att de började undra hur andra djur, djur som de äter, har det i 

Thailand, vilket kulminerade i att de beslutade sig för att inte äta kött under resten av vistelsen 

i landet. Sedan dess har den köttfria dieten hållit i sig för både Sam och Tuva, även hemma i 

Sverige. Likväl säger sig Sam lita mer på svenska lagar om djurhållning än desamma i andra 

länder, men han och Tuva har under tiden stärkts i valet att exkludera kött från deras kost. De 

finner det numera omoraliskt att djur10 ska dödas för att de själva ska få äta och även om Sam 

 
10 Med reservation för fisk och skaldjur. Det omoraliska omfattar ätande och dödande av landlevande djur 

snarare än alla djur, något som kommer diskuteras i kapitel 4.  
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menar att Sverige har en bättre djurhållning än andra länder så menar han samtidigt att den 

inte är jättebra. Å andra sidan är det inte dödandet av djuren som är det största problemet för 

Sam. Han menar att han inte har några problem med ”jaktkött” (läs: viltkött) eftersom djuren 

lever fritt och att det som jägare i Sverige finns en mängd restriktioner att förhålla sig till, 

enligt Sam. Det är snarare själva principen att hålla djur som Sam finner problematiskt: ”Det 

är det här fabriks… att djuren bara lever för att bli mat, det känns inte rätt bara”. Kött från 

vilda djur kopplar däremot Sam ihop med naturlighet. ”Det är väl så naturen har varit sedan 

tidernas begynnelse” konstaterar han krasst. Djuretiken blir därmed till en aspekt som 

förstärker Sams motvilja att konsumera nötkött eftersom han anser att djurhållning i sig är en 

orätt som medför ett utnyttjande och en potentiellt hänsynslös behandling av djur (jfr 

Lindqvist 2013: 131).  

        Några andra som ser sig som djurvänner är Malin, Tommy och Anna, som till skillnad 

från Tuva och Sam fortfarande äter nötkött – och relativt mycket av det. Anna är 36 år, jobbar 

inom mediabranschen som redaktör och bor i Nacka med sin sambo samt en bonusdotter. Hon 

älskar, likt Tuva, nötkött men oroar sig framför allt för de risker som en massproduktion av 

nötkött för med sig. Anna säger under intervjun att hon antagligen borde bry sig mest om 

nötköttets miljö- och klimatpåverkan, men hennes huvudsakliga bekymmer är hur djuren 

behandlas inom den storskaliga produktionen. Det har gjort att hon har dragit ned något på 

nötköttskonsumtionen och ersatt det med viltkött från djur som hon själv jagat. Anna har inga 

problem att äta viltkött, hon menar att hon via den egna jakten har kunnat försäkra sig om att 

djuren haft det bra under sina liv. För Anna är problemet med att köpa kött i vanliga 

livsmedelsbutiker att hon inte med säkerhet vet hur djuren har haft det eller hur slakten har 

gått till. Detta belyser ytterligare en dimension av risksamhället, att det som vanlig konsument 

inte är möjligt att ha någon reell insyn i den storskaliga produktionen (Beck 1992: 23). Därför 

brister det massproducerade nötköttet när det kommer till pålitlighet för Anna, medan hon inte 

ser några problem att äta annat, mer småskaligt producerat nötkött. 

          Bristen på insyn i processen kan medföra en osäkerhet hos konsumenterna (Lindqvist 

2013: 125). Denna brist på insyn kan förvisso leda till olika reaktioner hos olika individer. 

Med den kunskap som ändå finns tillgänglig om den storskaliga produktionen kan riskerna 

antingen rationaliseras eller dramatiseras, minimeras eller uppförstoras enligt Beck (1992: 

23). För Anna och Sam, som har gjort en hel del för att sätta sig in i hur djur behandlas i det 

storskaliga produktionssystemet, bidrar bristen på insyn, att det inte går att få reda på mer, till 

osäkerhet. Därmed gror även en misstänksamhet hos både Anna och Sam kring hur djuren 

verkligen behandlas. Att, som Anna, ta saken i egna i händer och själv jaga blir därmed ett 
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sätt att komma bort från denna osäkerhet och skaffa sig kontroll, för att få veta så mycket som 

möjligt om de djur hon äter. Det nötkött som Anna fortfarande ändå tillagar och äter 

hemmavid består till största delen av kött som kommer från liten ekologisk gård som ligger 

nära hennes sommarboende. I det fallet är det den personliga kontakten med nötköttsbonden 

som ger henne trygghetskänslor då hon har god insyn i gårdens verksamhet. Återigen blir det 

ett sätt att skaffa mer vetskap om de djur hon äter. 

         När det kommer till sammankopplingen mellan hälsorisker och nötköttskonsumtion är 

det framför allt de mest fysiskt aktiva studiedeltagarna som lyfter fram detta som ett problem. 

Tuva och Sam är båda fysiskt aktiva och tränar thaiboxning och mixed martial arts, MMA.11 

Sam är uppvuxen med att framför allt äta kyckling- och fiskrätter som kombinerats med 

mycket grönsaker och han har aldrig gillat smaken eller texturen som han förknippar med 

nötkött. Sam har sedan han kommer ihåg föredragit vitt kött, så som kyckling. Sedan han 

började träna förstärktes detta då han började upplysa sig om det röda köttets hälsovådlighet. 

Numera äter dock Sam och Tuva inget kött, deras kost är främst baserad på vegetabilier även 

om fisk, ägg och mejeri förekommer i begränsad utsträckning. Detta uppfattar de, till skillnad 

från konsumtion av det röda köttet, som hälsosamt. Det visar också att köttets tidigare status 

som en hörnsten i en hälsosam diet (Fiddes 1997: 255) ifrågasätts och för Sam och Tuva har 

det kommit att bli det motsatta – nötkött, och rött kött generellt, anses vara ohälsosamt.  

          Robin är inte bara fysiskt aktiv i sitt yrke som personlig tränare, träning är även en 

fritidssysselsättning. För honom är träning och kost nära sammanbundet och han är mån om 

att äta hälsosamt. Robin har, enligt egen utsago, dragit ned kraftigt på sin nötköttkonsumtion 

men han tillstår samtidigt att det händer att han, ”någon gång varannan månad”, ger vika för 

suget efter fredagstacos. Robin förknippar nötkött med höga kalorinivåer, vilket han förvisso 

kan se fördelar med om någon vill öka sin muskelmassa, men som inte lämpar sig för hans 

mål med sin träning. Detta visar hur några av informanterna är reflexiva till baksidorna med 

nötköttet, även utifrån ett hälsoperspektiv. De är riskmedvetna (Beck 1992: 22ff; Lindqvist 

2013: 131) och istället för att känna maktlöshet (jfr Lindqvist 2013: 131) anammas förändring 

genom att begränsa nötköttskonsumtionen, åtminstone delvis, på grund av dess medförande 

hälsorisker.  

           Emellertid är det intressant att de som intresserar sig mer för mat, och inte profilerar 

sig som fysiskt aktiva, inte kommer in på den personliga hälsan i relation till nötköttsätande. 

Lars, Holger, Malin, Tommy och Anna är alla matentusiaster och gillar att laga mat. Hela 

 
11 Förkortas MMA och är en kampsport där utövarna är fria att använda vilken kampsportsteknik som helst.  
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intervjuerna med dessa informanter fortgick utan att någon av dem berörde frågor om hälsa. 

Däremot kom samtliga in på problematiken som nötköttet för med sig för miljön, klimatet och 

djuren. Kanske har tystnaden runt hälsorisker att göra med att dessa informanter bryr sig 

mindre om hälsan och istället prioriterar njutning? Detta kommer diskuteras mer utförligt 

framgent under rubriken Njutning i första rummet. 

          Sammanfattningsvis har inte alla studiedeltagare gjort samtliga risker till en del av sina 

resonemang kring nötköttets baksidor. För Sam och Tuva är samtliga risker relevanta och 

påtagliga. Medan det för övriga deltagare är några risker som inte görs relevanta. Robin 

menar exempelvis att han inte bryr sig särskilt mycket om djuretiken. För Anna, Tommy, 

Holger och Lars förekommer inte några tankar över huvud taget om eventuella hälsorisker. 

Däremot har samtliga informanter visat sig oroliga för åtminstone några nötköttets 

medförande risker.  

          Genom fokuset på nötkött visar detta avsnitt hur studiedeltagarna ger uttryck för en 

stigande oro för miljö- och klimatpåverkan, oetisk djurhållning och hälsovådlighet i den 

storskaliga matproduktionen (jfr Lindqvist 2013: 130). Snarare än att lita på samhällets och 

statens förmåga att ta itu med detta tar sig vissa av informanterna an ett personligt ansvar i 

dessa frågor (Beck 1992: 21ff; Lindqvist 2013: 130f). Följande avsnitt lägger fokus på hur 

informanterna hanterar detta och vad de gör på ett personligt plan för att motverka att riskerna 

fortsätter produceras.   

Att anamma självbegränsning 

I det här avsnittet kommer informanternas utsagor om deras praktiker för att minska sina 

bidrag till riskerna som kan relateras till konsumtion och produktion av nötkött. I Becks teori 

om risksamhället finns en tanke om att människor som upplever riskerna – i detta fall klimat- 

och miljöpåverkan, hälsorisker och djurs lidande – tar sig an dem på ett personligt plan (Beck 

1992: 49). Därmed går det att tala om det individualiserade risksamhället (Lindqvist 2013: 

124f, 130; Beck 1992: 23f). Med fokus på italiensk mat i en svensk kontext har etnologen 

Beatriz Lindqvist visat att det ofta sker svåra avvägningar mellan risk och tillit i människors 

matkonsumtion (2013: 125). Detta är också något som återfinns i utsagorna om nötkötts-

konsumtion i föreliggande studie. I det här avsnittet belyses därför hur studiedeltagarna 

upplever sig göra uppoffringar, anammar förändringar och begränsar sig själva i den egna 

konsumtionen för att ta hänsyn till risker. 

          Tidigare har kött och framför allt olika typer av nötkött varit både lyx och vardag för 



24 
 

Tuva. Hon menar att hon fortfarande älskar nötkött i form av oxfilé, biff och entrecôte, men 

numera avstår hon alltså njutningen hon får av att äta nötkött för att minska sitt personliga 

bidrag till framför allt klimatfarliga utsläpp (jfr Beck 1992: 49). Numera står vegetarisk mat 

för det vardagliga och när Tuva och sambon vill unna sig blir det ofta fisk eller skaldjur. 

Under intervjun pratar hon om att hennes uppväxt med hennes far framför allt präglades av 

biffar och entrecôte, potatisgratäng på påse och några pliktskyldiga gurkskivor. Nötköttet har 

således varit en del av hennes kulinariska repertoar sedan barnsben. Upplevelsen för Tuva är 

att det är mödosamt att avstå kött, vilket är något hon delar med deltagare i andra studier 

(Marshall 2016: 125, 128). Det finns en beteende-vetenskaplig eller kulturell förklaring till 

detta: kött är ofta en central del av maträtter i västvärlden medan grönsaker ofta är förpassade 

till att agera tillbehör till köttet (Tobler, Visscher & Siegriest 2011: 679; Marshall 2016: 128). 

Därmed går det att hävda att Tuva, genom uppväxten med sin far, och att leva i en väster-

ländsk kultur där köttet är huvudfokus på tallriken, har socialiserats in i att äta och laga kött. 

          För den veganska och vegetariska matlagningen behöver Tuva inspiration, hon talar om 

hur hon följer olika veganska matlagare i sociala medier för att lära sig att laga köttfritt. 

Denna utsaga löper parallellt med att Tuva menar att det är lätt att laga med kött: ”Jag vet 

precis hur det kommer smaka och det är alltid fantastiskt gott”. Därmed sker matlagningen 

med kött utan större mödor, medan köttfri matlagning kräver en ständig förnyelse och tid för 

att lära sig nya rätter (Tobler, Visscher & Siegrist 2011: 679). Nötköttet ligger även nära Tuva 

känslomässigt. Under hennes barndom brukade hon och hennes far alltid äta hamburgare på 

snabbmatsrestaurang efter hennes träningar (jfr ”familjärt kött” i Göransson 2017: 51ff).  

          Nötköttet har därmed varit en central del av Tuvas uppväxt, både i vardagen och vid 

mer speciella tillfällen. Att då anamma en ny kostföring kan vara svårt eftersom maten under 

uppväxten tenderar att bli den föredragna för människor ända upp i vuxen ålder (Allen 2012: 

255ff). Detta ihop med begränsningen i att inte kunna, som Tuva uttrycker det, ”dra in på 

McDonald’s och bara ta tre cheese” talar för att den köttfria kosten är en stor förändring av 

Tuvas livsstil. Med det som bakgrund är det även tydligt att förändringen är en uppoffring för 

Tuva och att den förändrade kostföringen handlar om andra saker än smakmässiga 

preferenser. Istället följer hennes förändring tesen om att människor i risksamhället anammar 

självbegränsning (Beck 1992: 49). I den reflexiva processen där oron för faror ställs mot den 

personliga njutningen (jfr Lindqvist 2013: 125) tar oron för riskerna med nötköttet 

överhanden i Tuvas fall. Under intervjun märks det att det är en uppoffring med den köttfria 

kostföringen. 
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Tuva: Det kan faktiskt bli det… det finns fortfarande lite att jag är så här, gud varför har jag valt 

det här livet? För att det liksom, det kan bli lite… det kan bli typ när man går på campuset och 

köper en vegansk sallad, alltså det går ju knappt ner. På riktigt! Då blir jag bara så här, åh 

varför? 

I Tuvas utsagor representerar nötköttet värden som familjaritet, bekvämlighet, tillgänglighet, 

och tradition. Medan en köttfri kost i stort representerar det motsatta, även om Tuva uttrycker 

sig entusiastiskt över flertalet vegetariska maträtter blir den svårare och kräver mycket mer än 

den bekväma och tillgängliga matlagningen med kött. Tuvas pojkvän Sam upplever däremot 

inte den köttfria livsstilen som en alls lika stor uppoffring eller begränsning som Tuva. Sam 

har aldrig haft någon förkärlek till nötkött eller lamm även om det senare var vanligt under 

uppväxten i familjehemmet. I skolbespisningen säger han att han alltid valde ”ost- och 

skinksåsen före köttfärssåsen om jag hade valet, för att jag tyckte att ost- och skinksåsen var 

mycket godare”. Det påvisar att han inte riktigt har smak för nötköttet. En ostburgare gjord på 

nötkött är i princip det enda han kan komma på att han då och då saknar – och detta minne 

triggades av stimulibilderna. När bilden på en ostburgare kommer upp säger han visserligen 

allra först att han har börjat föredra halloumiburgare och att de är väldigt goda. Men efter min 

följdfråga om halloumiburgare är godare än ”vanliga burgare” säger Sam dock: ”jag måste 

säga att cheeseburgare [gjord på nötkött, min anm.] är väldigt gott så det kanske är en liten 

förlust för mig”.  

           Sams initiala reaktion på burgarbilden kan vara ett exempel på en vilja att visa upp sig 

som en god konsument (jfr Tellström 2015: 110) eller att den tredje närvarande (Pripp 2011: 

68ff) gjort sig gällande. Med det menar jag att Sam kan ha velat visa upp att han inte dras till 

nötkött, som han anser bidra med flertalet faror, och att han då gav ett, som han uppfattade 

det, mer korrekt svar initialt (Tellström 2015: 110). Efter följdfrågan medgav han dock att inte 

kunna äta ”vanliga burgare” är en ”liten förlust”. Sam konstaterar ändå att han inte skulle falla 

till föga för de eventuella frestningarna med en ostburgare, på grund av främst klimatmässiga 

och djuretiska skäl. För Sam, som snarare saknar kyckling och fläsk mer än nötkött, är det 

möjligen en mindre uppoffring att avstå nötkött än för sambon Tuva. Men det är likväl en 

uppoffring och en begränsning som han tar sig an när han frånsäger sig möjligheten att äta 

burgare gjorda på nötkött. Här blir den reflexiva hållningen i matkonsumtionen (Lindqvist 

2013: 130f) återigen tydlig och återigen blir även tesen om att individer i risksamhället 

begränsar sig giltig (Beck 1992: 49). För att begränsa den egna påverkan och att undvika att 

understödja ett riskproducerande system blir självbegränsning den valda praktiken (Beck 

1992: 49) för både Sam och Tuva, snarare än att ge efter för suget efter exempelvis en 

ostburgare.  
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           Annan form av begränsning och förändring av den personliga kostföringen återfinns 

bland de flesta av informanterna. Robin har exempelvis dragit ned på sin nötköttskonsumtion. 

Samtidigt har Robin ett antal favoriträtter som inkluderar nötkött; tacos, köttbullar, 

hamburgare och köttfärssås. Robins numera, som han själv tycker, mycket måttliga 

nötköttskonsumtion är något som han tycker att andra bör ta efter: ”Om alla skulle äta lika lite 

kött som mig så skulle det faktiskt kanske gå bra tror jag”. Här visar Robin upp sig som en 

reflekterande individ som också ändrar sin livsstil för att möta utmaningarna som 

risksamhället producerar (Beck 1992: 22ff). Något som andra, mindre goda konsumenter bör 

ta efter. Jämfört med uppväxten i en liten värmländsk ort har det blivit en stor skillnad i 

Robins matkonsumtion. Robin beskriver det som att hans föräldrar ”äter saker utan att tänka”, 

vilket visar att han utanför familjehemmet har stärkt sin reflexiva förmåga och låtit den forma 

hans matkonsumtion. Den äldre generationen, som Robins föräldrar tillhör, äter mer vad de 

känner för, menar han. ”Känner de för att göra lasagne så gör de lasagne”, som Robin 

uttrycker det. Detta visar också hur den reflexiva moderniteten och riskmedvetenheten inte 

blir del av allas tankevärld eller livsstil. Det krävs ett personligt engagemang för att 

medvetandegöra sig själv (Beck 1992: 23; Lindqvist: 123, 130f). 

          I relation till nötköttets baksidor visar studiedeltagarna överlag upp sig som medvetna. 

Tuva vill dock göra mer för att förbättra situationen med miljön och klimatet. Och hon ser upp 

till personer som ändrar sina livsstilar: ”Jag har börjat förstå att det är lite av en kris och jag 

tycker att det är ganska attraktivt med människor som börjar ändra saker i sina liv. Jag vill 

också vara en sådan person”. Här kommer ett identitetsbyggande in som ytterligare en faktor 

för att ändra sin matkonsumtion (jfr Lindqvist 2013: 125). Det vill säga en vilja att bli som 

andra och framstå som en handlingskraftig och medveten person. Etnologin har visat att 

maten som individer konsumerar och inte konsumerar används för att skapa både en själv-

identitet och grupptillhörighet (se ex. Borda 1987; Borda 1988; Bringéus 1988; Lindqvist 

2013; Marshall 2016; Sjögren-de Beauchaine 1988; Tellström 2006; Tellström 2010). Det gör 

även föreliggande etnologiska studie. Tuvas vilja att förändras drivs, utöver en genuin oro för 

risker som ligger inbäddade i den egna matkonsumtionen, även av att framställa sig som en 

medveten konsument. Hon vill vara någon som offrar sig för planetens fortlevande och, inte 

minst, vara som andra som hon ser upp till.  

          Tuva vill införskaffa vad forskare benämner som grönt kapital (se ex. Horton 2003; 

Marshall 2016). En person som, medvetet eller omedvetet, strävar efter grönt kapital är någon 

som fortbildar sig om miljö- och klimathot och som tar sig an praktiker som ämnar att vara 

mindre skadliga för miljön och klimatet (Marshall 2016: 190). Genom att följa upp sin 
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kunskap om köttets klimat- och miljöpåverkan med praktiker, som att sluta äta kött för att 

motverka klimat- och miljörisker, stämmer Tuva väl in på definitionen av någon som 

eftersträvar grönt kapital. Likt Bourdieus teori om olika kapitalformer används grönt kapital 

bland annat för att nå en särskild gemenskap (1986). I Tuvas fall handlar det inte 

nödvändigtvis om att ingå i en sorts ”grön gemenskap” (Marshall 2016: 190), men hon har 

ändå en uttalad vilja att vara mer som människor som ändrar sina livsstilar till att bli 

”grönare”. Detta är även möjligt att säga om Robin och Sam som menar att de gör sitt för att 

motverka klimat- och miljöfaror. Men åter till Tuva. För Tuva blir konsumtion av nötkött, och 

kött över huvud taget, en omöjlig del av en för henne eftersträvansvärd grön identitet (se 

Marshall 2016: 56, 136). Detta för att nötköttet anses ha en alldeles för kraftig klimat- och 

miljöpåverkan för att en person som gör anspråk på grönt kapital och en ”miljöidentitet” (se 

Marshall 2016: 189) ska kunna konsumera det. Det gröna kapitalet kan hon sedan använda för 

att känna en tillhörighet till de som gör likadant eller bara uppfylla hennes vilja om att bli mer 

som de hon vill efterlikna (jfr Marshall 2016: 189).  

          En informant som har en lite alternativ hållning i relation till Tuvas och Sams tankar om 

nötköttet är Kristina. Kristina är 50 år och har efter ett liv i storstäder som Göteborg, 

Stockholm och London gjort sig hemmastadd på en gård på den gotländska landsbygden 

tillsammans med sambo och barn. Kristina har inget förvärvsarbete utan lägger all sin kraft på 

att ta hand om gården där hon har som mål att bli så självförsörjande som möjligt. Med det är 

det möjligt att beskriva Kristina som en innehavare av grönt kapital (jfr Marshall 2016: 190). 

Kristina har även hon liknande tankar om nötköttets baksidor och äter det sällan. Men hennes 

upplevelse är samtidigt att det är väldigt lätt att anamma vegetarianism och kalla sig 

vegetarian och därmed svära sig fri från den egna påverkan. Kontentan av hennes resonemang 

är att hon menar att det är bättre att äta bra nötkött – frigående nötkreatur som får växa 

långsamt och som föds upp med ekologiskt foder – än att äta somliga vegetariska alternativ. 

Kristina ser det som märkligt att inte vilja äta det ovannämnda nötköttet, men  

att bränna ned regnskog och mörda orangutanger för att du ska få palmoljan som finns i ditt 

vegomargarin, det är okej. Jag tycker att man måste göra en lite större ansträngning än så [än att 

bara bli vegetarian, min anm.], jag tycker inte att det är så enkelt som att ansluta sig till det ena 

eller det andra lägret.  

I Kristinas föreställningsvärld krävs det ännu större ansträngning, uppoffring och pålästhet 

för att kunna se sig som en medveten person och för att faktiskt bidra till ett grönare samhälle 

på riktigt. Hon menar att det finns en större komplexitet i arbetet för en mer hållbar värld än 
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att bara ta sig an vissa identitetsmarkörer, det krävs ett mer genomarbetat helhetstänk.  

           Övriga informanter tänker uppvisar inte på samma sätt att de tänker i termer av 

uppoffring, de framhäver att de ofta konsumerar sådant nötkött som de anser bidra med 

mindre risk, men de upplever inte att de offrar någonting på samma sätt som Robin, Sam, 

Kristina och framför allt Tuva gör. Istället finns en tydlig motvilja till att exkludera någon 

form av mat. Njutning, snarare än självbegränsning och uppoffring, hamnar i första rummet.  

 

Njutning i första rummet 

I detta avsnitt kommer en matkonsumtion som snarare drivs av njutning än oro för risker 

utforskas med hjälp av begrepp som kulinariskt kapital och allätande (se Burstedt 2018: 134). 

Detta kommer diskuteras för att visa hur vissa informanter inte låter oron för riskerna styra 

deras matkonsumtion. Tommy, Malin, Holger, Lars och Anna upprätthåller trots en uppvisad 

medvetenhet en relativt hög nötköttskonsumtion. ”Jag är hungrig” (Beck 1992: 49), det vill 

säga en behovsdrift och sug efter någonting, kan därmed sägas vara den primära driften hos 

dessa studiedeltagare. 

         Robin och Sam är två av de som tydligast har ändrat sin matkonsumtion på grund av 

föreställningar om risker. Dessa två har det gemensamt att de förvisso kan njuta av mat, Robin 

är ju till exempel svag för tacos och Sam gillade tidigare fläskkött på sina mackor, men till 

vardags ser de mat mer som energiintag. Sam dricker till exempel en vegansk proteindryck till 

lunch på jobbet och Robin menar att han till vardags äter väldigt enformigt och fokuserar mer 

på att det ska vara hälsoriktigt än att äta vad han är sugen på. Detta skiljer Robin och Sam från 

de informanter som fortfarande upprätthåller en relativt hög nötköttskonsumtion.  

        Vi har tidigare lyssnat till Anna som tycker att djuretiken är den främsta risken som 

skapas i framställan av nötkött – och den kopplar hon samman med massproduktionen av 

nötkött. Anna har dock inga problem med att äta det nötkött som kommer från en småskalig 

ekologisk produktion som ligger nära hennes sommarställe för hon tänker att djuren inte far 

illa under en sådan uppfödning. När jag frågade Anna om hur hon tror att hon kommer äta i 

framtiden svarade hon att det skulle vara bra att dra ned på köttätandet, men att hon har svårt 

att se att hon kommer göra det. Detta för att hon älskar nötkött, som hon själv uttrycker det. 

Tidigare under intervjun var hon dock inne på att byta ut mer och mer nötkött mot viltkött för 

att det, enligt Annas uppfattning, är mer etiskt försvarbart. Men när frågan om hennes 

framtida ätande ställdes började hon istället prata om att hon gör annat för klimatet.  
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 Anna: Jag gör ju mitt för klimatet, för den största klimatpåverkan man kan göra är att 

skaffa en unge. Så då tänker jag att jag kanske kan äta lite mer kött. […] Så tänker jag 

inte riktigt (skratt). Men jo, lite så kanske.  

 

Anna pratar lite skämtsamt om att hon gör sitt för klimatet på andra sätt – genom att inte 

skaffa barn. Samtidigt skrattar hon till när hon nämner det, vilket möjligtvis innebär att hon 

säger detta med en viss självironi; som att hon letar alla möjligheter att rationalisera sitt 

nötköttsätande. Men samtidigt understryker Anna att hon åtminstone tänker lite så. Oavsett 

visar citatet att Annas kärlek till nötkött är svårt att övervinna. Hon vill verkligen inte dra ned 

på köttätandet eftersom det är så njutbart. Därmed är det intressant att se hur Anna inte låter 

klimat- och miljöriskerna påverka hennes matkonsumtion som exempelvis Sam, Tuva och 

Robin. För Anna blir behovet av nötkött större än de risker som nötköttskonsumtion och -

produktion medför. Följaktligen låter inte Anna riskerna påverka hennes konsumtion på 

samma sätt som informanterna som begränsar sin köttkonsumtion (jfr Montelius & Giritli 

Nyström 2014). 

         Tidigare i detta kapitel har informanternas syn på nötköttet sammanflätats med hur de 

upplever risk i samhället och hur detta påverkar informanternas konsumtion av nötkött. För att 

komma åt hur vissa informanter inte låter sin matkonsumtion påverkas av nötköttets 

medförande risker kommer kulinariskt kapital kombineras med allätande. Kulinariskt kapital 

är likt grönt kapital en vidareutveckling av Pierre Bourdieus (1986) kapitalformer.12 Närmare 

bestämt är kulinariskt kapital en variant av kulturellt kapital, som genom matlagning och 

ätande formar en persons identitet och tillhörigheter (Naccarato & LeBasco 2012: 2). Med 

denna definition är det möjligt att hävda att Tuvas nya kostföring, som diskuterades i 

föregående avsnitt, är ett sätt att forma en viss typ av identitet via maten. Etnologen Anna 

Burstedt (2018: 134) väljer dock att fokusera på hur ett kulinariskt kapital formeras runt 

konceptet allätande.  

         Det har blivit en statusmarkör för människor att via sin matkonsumtion visa upp ett 

öppet sinne och en beredvillighet att smaka på allt (Burstedt 2018: 134; Johnston & Baumann 

2010). Denna beredvillighet att äta av allt – och därmed även motviljan till att exkludera 

någon form av mat – återfinns i informanternas utsagor. Detta agerar som en motpol till Becks 

tankar om att medvetenheten om risk driver människor till självbegränsning (1992: 49). All-

ätande blir alltså en statusmarkör, likt grönt kapital och självbegränsning, fast på ett omvänt 

 
12 Bourdieu (1986) visar hur ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital är med och formar individers status, 

eller symboliska kapital, inom en viss gemenskap.  
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vis – att inte begränsa sig själv blir eftersträvansvärt utifrån denna teori (Johnston & Baumann 

2010). Att vara en innehavare av detta specifika kulinariska kapital handlar inte längre bara 

om att ha god kunskap om och smak för exempelvis det franska haute cuisine13. En person 

med högt kulinariskt kapital, en foodie (Johnston & Bauman 2010), utmärker sig alltså inte 

bara genom att äta fin mat, utan snarare genom att äta all mat (Burstedt 2018: 134).  

          Att avstå från viss mat ses i en sådan kontext som en bristfällig nyfikenhet i den egna 

matkonsumtionen och därmed med lägre status (Burstedt 2018: 134). Denna begrepps-

kombination kan hjälpa till att förklara varför Anna inte ens i framtiden, trots att hon tänker 

att det skulle vara bra, kan se sig själv dra ned på sin köttkonsumtion. Förutom att hon inte är 

beredd att offra sin egen njutning – hungern konkurrerar ut oron (jfr Beck 1992: 49) – kan det 

för en person som eftersträvar högt kulinariskt kapital och finner njutning i ätandet framstå 

som en omöjlighet att avsäga sig konsumtion av ett visst födoämne. Framför allt blir detta 

tydligt hos matentusiasterna och sommelierkollegorna Lars och Holger. Även om kulinariskt 

kapital inte på något sätt står i opposition till grönt kapital (jfr Marshall 2016: 56) är själv-

begränsning, att exkludera vissa födoämnen, inte ett alternativ för Lars och Holger som 

förväntas vara villiga att äta allt då de är verksamma inom restaurangbranschen. Lars minns 

när restaurangen som både han och Holger tidigare jobbade på tog in en hel mjölkko på 23 år. 

Då fick de båda möjlighet att både se och smaka på olika delar av djuret och Lars beskriver 

hur mjölkkon skiljer sig i smak jämfört med yngre nötdjur. Den är mycket intensivare, det är 

mycket mer smak och köttet är hårdare och har mer tuggmotstånd än unga djur.  

          En äldre mjölkko är eventuellt inte det mest utstickande som Lars och Holger har 

smakat på i sina yrkesliv, men det illustrerar ändå att de restaurangmiljöer de är och har varit 

verksamma inom förutsätter en beredvillighet och öppenhet för att smaka på det mesta (jfr 

Burstedt 2018: 134). Anmärkningsvärt är även att när de båda pratar om att värna om miljön 

och djuren via sin matkonsumtion så kommer de in på att det borde ätas mer mjölkko och 

kalvkött. Enligt Lars och Holger är det mycket kött som går till spillo inom mjölk-

produktionen och därför bör det ätas mer av både mjölkkor och kalvkött. Därför, menar de, 

bidrar ett utökat ätande av mjölkko och kalv till att motverka matsvinn och dessutom minskar 

det behovet av en renodlad nötköttsproduktion. Mjölkproduktionen kan enligt deras 

uppfattning bidra med både kött och mjölk. 

          Att avstå från att äta kött framstår som det rimliga för Tuva, Sam och delvis även för 

 
13 Haute cuisine är franska för den ”höga matlagningen” som åsyftar matlagning på hög nivå, som 

huvudsakligen framställs på gourmetrestauranger av kockar med stor dignitet.  
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Kristina och Robin. För Lars och Holger är det emellertid viktigare att ta vara på det som 

finns. I deras vilja att äta allt uppstår även alternativa tillvägagångssätt för att förbättra saker. 

          Hos Robin, vars nötköttskonsumtion delvis präglas av en oro för risker, finns dock en 

viss ambivalens när det gäller att värdera suget efter nötkött kontra oron för dess medförande 

risker. Under intervjun bemötte jag ett av Robins resonemang med att konstatera att ”det finns 

en sorts dubbelhet hos dig”. Detta för att Robin både uttryckte en oro över riskerna med 

nötkött men att han ändå upplever det som legitimt för honom att unna sig nötköttsrätter 

ibland. Varpå han svarade: 

Ja men snarare att jag så här… när jag väl äter det så känner jag att det är strunt samma. Jag 

struntar i det. Om jag vill äta nötkött nu, då äter jag det. Men jag anser att min konsumtion i det 

stora hela är väldigt, väldigt låg och att jag då ska kunna, när det väl finns till hands, unna mig 

ibland. Det vore ju en sak om jag åt det hela tiden. För alltså, vad ska man säga, jag tänker ju 

mig inte att vi inte ska äta nötkött alls. Det handlar ju om att vi ska få ner konsumtionen något 

rejält, tycker jag. En annan åsikt i det här skulle ju vara att ”vi ska ju inte äta nötkött över huvud 

taget”. Jag tänker inte så. 

 

I resonemanget märks hur Robin prioriterar riskerna som kopplas samman med nötkött. Det är 

de klimat- och miljömässiga riskerna som är mest relevanta för honom. Det gäller att dra ned 

på nötköttskonsumtionen – för att få bukt med massproduktionens medförande risker (jfr 

Beck 1992: 21, 49). 

          Även om Robin rationaliserar sin nötköttskonsumtion – han äter det någon gång 

varannan månad när suget blir för stort – är det tydligt att hungern efter nötkött då och då 

konkurrerar ut oron för de farliga utsläpp som följer av nötköttsproduktion. Detta visar att det 

inte alltid är antingen eller – det är inte alltid risker som överväger behovsdrifter eller vice 

versa (jfr Beck 1992: 49). För Robin, som främst bryr sig om miljön och klimatet, kan, om än 

sällan, hungern utkonkurrerar oron. Begränsningen av den egna nötköttskonsumtionen 

behöver således inte vara en konstant för Robin. Detta för att klimatet, enligt Robins 

uppfattning, tål nötköttskonsumtion och -produktion till en viss nivå. För Tuva och Sam är 

emellertid inte självbegränsningen lika flyktig som för Robin då de även oroar sig för djurens 

välmående på ett sätt som inte Robin säger sig göra. Därmed blir det lättare för Robin att 

avvika från den självpåtagna begränsningen och låta suget efter tacos, hamburgare eller 

köttbullar ta överhanden då och då.  

          Tommy är en grillälskare av rang och var nära att komma med i ett teveprogram där 

Sveriges bästa amatörgrillare skulle utses. Han har med andra ord ett stort intresse av mat och 

goda färdigheter när det kommer till matlagning, och främst grillning. Tommy ser sig själv 
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som en matälskare och älskar att grilla allt från skaldjur och grönsaker till olika styckes-

detaljer av nötkött. Tommy tycker om kött av alla de slag och har inga planer på att dra ned på 

konsumtionen. Däremot lyfter han vid ett antal tillfällen fram att nötkött är dyrt att inhandla, 

särskilt om han vill ha bra nötkött från Sverige. Då Tommy är egenföretagare menar han att 

det kan finnas perioder där han har lite mindre pengar samtidigt som det finns bättre perioder. 

Under de perioder han har det bättre ställt unnar han sig gärna extra mycket nöt för att han 

tycker att ”det är så fruktansvärt gott”. Detta citat illustrerar väl hur Tommy främst ser på 

nötkött i termer av njutning.  

         Även under ekonomiskt sämre perioder är nötkött en del av Tommys veckoliga 

matkonsumtion. Han har nämligen ett knep där han väljer ut nötkött som håller på att gå ut i 

bäst före-datum och köper det till kraftigt rabatterat pris för att komma undan alltför höga 

kostnader, vilket är en praktik som han delar med Malin. De båda har under stundom behov 

av att spara pengar, men det relativt sett dyra nötköttet vill de inte dra ned på. Detta resulterar 

alltså i konsumtion av det rabatterade köttet med kort datum snarare än att dra ned på 

nötköttskonsumtionen. Tommy och Malin har även möjlighet att få tag på billigt 

närproducerat nötkött genom personliga kontakter när tillfälle ges. Detta för att både Malin 

och Tommy känner nötköttsproducerande bönder i närheten av deras boendeplatser där de kan 

köpa köttet till ett överkomligt pris. De har alltså sina möjligheter, trots perioder med sämre 

ekonomi, att komma över nötköttet som de båda tycker om så mycket. 

          Även om Malin och Tommy, som övriga informanter, är medvetna om riskerna som 

kopplas samman med nötkött är de inte villiga att exkludera köttslaget från sin 

matkonsumtion. I det här fallet är det njutning som hamnar i första rummet för Tommy, 

medan riskmedvetenheten inte resulterar i självbegränsning (jfr Beck 1992: 49). Det är 

behovsdriften, att nötkött ”är så fruktansvärt gott”, som går före oron för nötköttets 

medförande risker, vilket återigen visar att medvetenhet om risker inte nödvändigtvis leder till 

självbegränsning (jfr Beck 1992: 49). Det visar alltså att Tommy och Malin inte är i det 

sinnestillståndet där självbegränsning anses vara den rätta vägen (Beck 1992: 49). På så vis 

motsäger deras val av matkonsumtion Becks tanke om den ökade eftertanken i människors 

konsumtion skulle leda till självpåtagen begränsning (1992: 49). Emellertid menar Beck 

(1992), och även Lindqvist (2013), att den ökande reflexiviteten antingen kan leda till ett mer 

hållbart samhälle eller att människor känner maktlöshet inför de stora utmaningar vi står inför. 

Om det senare gäller för Tommy och Malin har inte framkommit under intervjuerna, men det 

som står klart är att den reflexivitet som de uppvisat inte har lett till förändring i deras 

matkonsumtion. Tommy menar exempelvis att han äter på nästan exakt samma sätt som under 
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uppväxten. Det markerar en tydlig skillnad mellan honom och till exempel Robin, som menar 

att han, till skillnad från hur det var under hans uppväxt, anpassar sin nötköttskonsumtion med 

hänsyn till åtminstone klimat- och miljömässiga faktorer. En potentiell förklaring till det är att 

Robin värderar det gröna kapitalet högre än statusen som finns att hämta i att vara allätare 

(Burstedt 2018: 134) och att Tommy gör det omvända.  

Sammanfattning 

Det här kapitlet har visat är att samtliga informanter kopplar samman nötköttet med risk i 

någon form. Detta oavsett om de har gett upp köttkonsumtion helt och hållet, dragit ned på 

nötköttsätandet eller äter som de alltid har gjort. Det bekräftar Becks teori om den reflexiva 

moderniteten, åtminstone när det kommer till studiedeltagarnas syn på nötköttskonsumtion- 

och produktion. Av de tre huvudsakliga risker som har diskuterats är informanterna mest 

bekymrade över risken med nötköttets klimat- och miljöpåverkan. Det har även genom 

distinktionen mellan grönt och kulinariskt kapital varit möjligt att se hur informanterna låter 

sig påverkas av den reflexiva processen eller inte. För de som prioriterar den egna njutningen 

framför att anpassa sig efter risker blir det självklart att konsumera det ”goda” nötköttet. Detta 

medan de som eftersträvar grönt kapital gör uppoffringar där den egna njutningen får stå till 

sidan för att motverka de risker som nötköttet för med sig. Emellertid framstår det som att 

samtliga studiedeltagare, utifrån deras utsagor, konsumerar mat med eftertanke, så som Beck 

menar att människor gör i risksamhället (1992). Det verkar dock inte vara så enkelt som att 

medvetenheten om riskerna automatiskt medför självbegränsning i informanternas 

konsumtion. Detta kan ses som ett utslag för identitet, identitetsbygge och identifikation. Alla 

har inte förmågan, viljan eller lusten att anamma begränsningar i den egna konsumtionen för 

att bli mer ekologiskt hållbara. Det kräver tid och inte minst uppoffring – vilket har varit ett 

genomgående tema i detta kapitel. Det senare är exempelvis något som ter sig svårt för Lars 

och Holger, vars jobb till viss del förutsätter eller i alla fall uppmuntrar till allätande.  

          Oavsett hur informanterna gör finns det starka inslag i samtliga informanters utsagor 

om att vilja vara mer hållbar i den egna matkonsumtionen, även när det kommer till de som 

inte har förändrat sin nötköttskonsumtion. I deras föreställningsvärldar finns det alternativ till 

att helt sluta, eller drastiskt dra ned, på nötköttskonsumtionen. Detta kommer vara fokus i de 

nästkommande kapitlen där nötköttets ursprung är det centrala temat. Nästa kapitel kommer 

fokusera på vad nötköttets geografiska ursprung gör med informanternas upplevelser av risk.  
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3. Geografins betydelse 

I detta kapitel kommer informanternas föreställningar om nötköttets geografiska ursprung och 

dess betydelse för upplevelsen av risk stå i fokus. Utgångspunkten kommer vara en analys av 

detta med hjälp av begreppsapparaten lokal, regional och nationell mat för att visa hur det 

platsmässiga ursprunget formar informanternas uppfattning om risker med nötkötts-

konsumtion och -produktion. Därefter kommer föreställningarna analyseras via begrepp som 

gastronationalism och svensk exceptionalism. Dessa begrepp kommer användas för att 

utforska vilka värden som informanterna kopplar samman med svenskt eller annat 

närproducerat nötkött, samt hur informanterna uppfattar utländskt nötkött.  

 

Blågult nötkött 

”Jag är patriotisk runt vårt nötkött (skratt). Jag vill ha blågult”. Så uttrycker sig Robin om det 

svenska nötköttet och även om han något skämtsam bedyrar sin ”patriotism” är svenskt det 

enda alternativet när han väl köper nötkött. När Robin ska förklara varför han endast köper 

svenskt nötkött kommer han intressant nog in på djuretik snarare än hälsa, miljö och klimat. 

Detta är intressant eftersom han tidigare under intervjun menade att han inte bryr sig så 

mycket om djuretik. Men när det kommer till att förklara varför han endast väljer att inhandla 

svenskt nötkött ändras detta. 

          I teorier om det geografiska ursprungets betydelse för maten hävdas det att om maten 

blir förknippad med en viss plats, det vill säga en nation, region eller ort, kopplas värdena som 

förknippas med platsen även samman med maten (Tellström 2006; Tellström 2010; Burstedt 

2018; Lindqvist 2013). Sverige framställs i olika sammanhang som ett moraliskt exceptionellt 

land. Inom fältet kritiska vithetsstudier har Ylva Habel visat att den allmänna självbilden i 

Sverige baseras på att svenskar är särskilt toleranta, jämställda och därmed moraliskt 

upphöjda i jämförelse med andra länders befolkningar (Habel 2012a: 67). Denna moraliska 

upphöjdhet gör sig även påmind i kostvetaren Nicklas Neumans (2017) analys av hur svensk 

mat marknadsförs inom turismsektorn. I materialet som Neuman analyserar framkommer det 

hur svensk matproduktion och djurhållning framställs som särskilt ren och omhändertagande 

av djuren (2017: 154ff). Även i detta sammanhang framställs alltså Sverige som moraliskt 

upphöjt och liknande föreställningar återfinns i Robins utsagor. Även om han uttrycker sig 

med en något skämtsam ton när han yttrar orden ovan så är uttrycket signifikativt för hur han 

resonerar i övrigt. Han litar på det svenska nötköttet medan han ser annat, icke-svenskt 
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nötkött, som suspekt. Därför väljer Robin svenskt när han väl ska äta nötkött – eftersom han 

finner det pålitligt. Så här uttrycker sig Robin själv om saken:  

 

Jag tror på vårt, alltså hur vi, utan att ha några förutfattade meningar eller någon kunskap, så tror 

jag lite naivt på att vi har ett någorlunda vettigt sätt att föda upp kor. Ett vettigt sätt att ta hand 

om dem och sen, ja, ta dem till matbordet. […] Jag tror att det går väldigt snabbt när de här 

djuren ska slaktas. Så när det kommer till det humana tror jag, lite naivt, att i Sverige så sköter 

vi det snyggt.  

 

I detta citat blir plötsligt en av huvudanledningarna till att konsumera svenskt nötkött just den 

djuretik som han under andra tillfällen under intervjun sade sig inte bry sig särskilt mycket 

om. I citatet märks dock att Robin inte har gjort några större efterforskningar i dessa frågor, 

han tar mest för givet att ”det sköts snyggt” i Sverige. Jag tolkar detta som ett sätt för Robin 

att rättfärdiga och rationalisera sin sporadiska konsumtion av nötkött. Av klimat- och 

miljömässiga skäl äter han sällan nötkött. Men hur kommer det sig att han kan äta nötkött 

någon gång ibland? Det är för att han, som framgick i föregående kapitel, inte anser att 

nötkonsumtionen måste ned på noll, klimatet tål en viss, låg, nivå av nötköttskonsumtion. Och 

om Robin ska äta nötkött, då vill han välja det som han anser vara det bästa – det svenska. Det 

något motsägelsefulla är att han argumenterar för att svenskt nötkött är det bästa med 

hänvisning till något som han tidigare sagt att han inte bryr sig så mycket om, det vill säga 

djuretiken. Djuretiken blir i det här fallet, med endast en vag uppfattning om att djur-

hållningen sköts på ett ”snyggt” vis i Sverige, huvudförklaringen till hans val av svenskt. Det 

är möjligt att djuretiken inte är så irrelevant för Robin som han annars ville göra gällande 

under intervjun, eller så ville han framstå som mer empatisk än vad han dittills hade gjort 

under intervjun (jfr diskussionen om den tredje närvarande i Pripp 2011: 68ff). Ett tredje 

alternativ är att det är ett utslag av gastronationalism (DeSoucey 2010).  

          Den amerikanska sociologen Michaela DeSoucey myntade begreppet gastronationalism 

och ett av de främsta kännetecknen för begreppet är att maten laddas med en nationell 

identitet. Detta och att det bygger på en föreställd gräns mellan ett nationellt vi som ställs mot 

andra som står utanför den egna nationen (DeSoucey 2010: 446; Marshall 2016: 112). Detta 

bygger alltså på att nationer föreställs ha unika, och gentemot andra länder, tydligt avgränsade 

matkulturer. I Robins föreställningsvärld – så som den kommer till uttryck under intervjun – 

blir det tydligt hur Sverige konstrueras som ett exceptionellt land när det kommer till nötkötts-

produktion, åtminstone i frågor om djuretik. Sverige sköter den humana, det vill säga den 

omhändertagande delen, ”snyggt” och formeras därmed i Robins tankevärld till ett land med 

en moralisk nötköttsproduktion. På ett liknande som när DeSoucey menar att fransmän tar 
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foie gras som en intäkt på att Frankrike är en kulinarisk stormakt (2010: 447) blir Robins 

tankar om Sveriges nötköttsproduktion en pusselbit som bidrar till bilden av Sverige som en 

moralisk stormakt (jfr Habel 2012a: 67; Neuman 2017: 154ff). Vilket går i linje med övrig 

forskning som visar att en svensk nationell självbild bygger på tankar om moralisk upphöjdhet 

(se ex. Habel 2012a; Habel 2012b; Neuman 2017; Schough 2008; Öhman 2010). Detta blir än 

mer tydligt när Robin och övriga informanter jämför den svenska nötköttsproduktionen med 

andra länders dito i avsnittet ”No thank you to Donald Trump meat”. 

         Studiedeltagarna förknippar svenskt nötkött med renhet, eller åtminstone att de ser det 

som renare än importerat nötkött. En anledning till detta är transporter. Under visningen av 

stimulibilderna reagerade Robin på en bild på skotsk oxfilé med att påpeka att det krävs 

mycket resurser för att transportera utländskt nötkött till Sverige. Tommy är också inne på att 

han och hans familj har tagit det ”etiska beslutet” att bara inhandla svenskt nötkött. Att det har 

blivit ett etiskt beslut handlar om att Tommy anser att vi borde ta hand om planeten vi bor på 

och därmed undvika onödiga transporter som ”sabbar naturen väldigt mycket”. Han menar 

alltså att konsumtion av svenskt nötkött innebär mindre klimatpåverkan, eftersom det minskar 

transportsträckorna. Tidigare under sitt liv gjorde han dock inte denna avgränsning, Tommy 

blev nämligen pappa i ung ålder och hade inte någon trygg ekonomisk situation eftersom han 

tidigt blev ensamstående. Därför valde han de billigare alternativen, det vill säga importerat 

nötkött. Men i takt med att frågor om miljö och klimat har blivit allt viktigare för Tommy de 

senaste 10-15 åren har det också blivit allt viktigare för honom att konsumera mat som är så 

närproducerat som möjligt. Även om han menar att hans ekonomi fortfarande går upp och ned 

i egenskap av att vara egenföretagare är kombinationen av en stabilare ekonomisk situation 

och viljan att minska den egna påverkan på klimatet och miljön vad som har föranlett det 

”etiska beslutet” att endast köpa svenskt kött. I Tommys utsagor kopplas återigen nationen 

Sverige ihop med etik och moral (jfr Neuman 2017: 154ff; DeSoucey 2010: 446f; Habel 

2012a: 67f).  

         Djuretiken och till viss del även hälsa blir också faktorer som konstruerar det svenska 

nötköttet som bättre i Tommys tankesätt. Han menar att konsumtion av det svenska nötköttet 

gör att djuren inte lider lika mycket och att de varken blir utsatta för hormonbehandlingar eller 

blir ”fullpumpade med mediciner”. Summan av dessa resonemang blir för Tommy att han vill 

gynna den svenska köttproduktionen för att den står för värden som bättre djuretik, mindre 

klimat- och miljöpåverkan och mer hälsosamt kött. Sverige blir till ett moraliskt 

nötköttsproducerande land för Tommy (jfr DeSoucey 2010: 446f; Neuman 2017: 154ff; 

Marshall: 86f, 111ff). Tommys tankar om Sverige går i linje med teorierna om att en svensk 
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självbild bygger på moralisk upphöjdhet (jfr Habel 2012; Neuman 2017) och Tommy när 

även tankar om att han vill stödja den svenska köttproduktionen. Det skapas även en sorts 

(gastro-)nationell solidaritet (DeSoucey 2010: 446f) i Tommys tankevärld där han vill stå upp 

för svenska bönder och värden som han förknippar med dem. Vidare blir det också ett 

exempel på banal nationalism (Billig 1995) då det visar hur en nationell självbild, och 

nationell solidaritet, skapas och återskapas genom vardagligheter som matkonsumtion (jfr 

DeSoucey 2010: 446f).  

          Även icke-köttätarna Tuva och Sam ser det svenska nötköttet som ett bättre alternativ, 

då sett ur ett större perspektiv. I första kapitlet redovisades att det avgörande skeendet för att 

de helt slutat att äta kött från landbaserade djur är ett resultat av deras resa till Thailand där de 

upplevde att djuretiken var ytterst dålig. Uteslutandet av kött från deras kost fortsatte dock väl 

tillbaka i Sverige, detta trots att Tuva upplever en trygghet i Sverige när det kommer till 

djuretik i köttproduktionen på grund av det mycket striktare regelverk som hon tänker sig att 

Sverige har i jämförelse med andra länder. Innan hon slutade äta kött köpte hon kött som det 

stod ”Från Sverige”14 på för att hon litade på Sverige. Hon menar att hon kanske till och med 

har en övertillit till den svenska produktionen och djuretiken inom den. Sam är lite mildare i 

sitt omdöme om den svenska nötköttsproduktionen, men under visningen av stimulibilderna 

betonade han att han föredrar svensk köttproduktion och hänvisar, precis som Tuva, till lagar 

och regler. Sam anser inte att det är ”jättebra” i Sverige men ”de använder inte tortyr som 

vissa andra länder gör”. Svenskt kött blir därmed, även för vegetarianer som Sam och Tuva, 

ett tryggare kött (jfr Göransson 2017: 63ff). 

          Lindqvist uppmärksammade i sin undersökning om italiensk mat i Sverige att hennes 

informanter ständigt förhandlade med sig själva om vad som var bra respektive dålig mat 

(2013: 125). I dessa förhandlingar menar Lindqvist att risk vägdes mot tillit och att 

studiedeltagarna helt enkelt valde att lita på vissa matprodukter och producenter utan kunna 

värderar risk och tillit till fullo (2013: 125). Detta påminner om informanternas resonemang 

om svenskt nötkött i denna studie. De väljer att lita mer på svensk nötköttsproduktion. Om 

nötköttet kommer från Sverige ger det informanterna positivare konnotationer, utan att de för 

den sakens skull har full insikt i direkta förhållanden inom produktionen.  

          I det avsnitt har närhet i form av det svenska nötköttet och dess påverkan på 

 
14 Från Sverige är en märkning som visar att råvaror, livsmedel och växter kommer från Sverige. Det är en 

frivillig märkning som producenter kan välja att märka sina produkter med om de uppfyller märkningens 

krav. Dessa är att det ska vara odlat eller fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. 

Se Från Sveriges hemsida.  
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informanternas riskbedömning undersökts. Näst följer sådant som är ännu närmare, det vill 

säga det regionalt och lokalt framtagna nötköttet. 

 

Närhet som trygghet i risksamhället 

Det svenska köttet ger informanterna känslor av trygghet. Det är igenkännbart och därmed 

pålitligt. Dessutom vilar den svenska nötköttsproduktionen under den moraliskt betingade 

svenska jordbrukslagstiftningen. Det gör således även lokal och regional produktion, men den 

uppfattas av de flesta av informanterna som än mer önskvärd än den övergripande nationella 

produktionen. Vi såg i föregående avsnitt att Tommy såg närproducerat nötkött som renare då 

han tänker att det minskar transporter och därmed klimatfarliga utsläpp. Logiken i Tommys 

resonemang har inte lika mycket med Sverige som nötköttsproducerande land att göra som 

med Tommys tanke om att det nationellt producerade är närmare. Det är närheten som i det 

här fallet drar ned risken i Tommys föreställningsvärld, vilket går i linje med annan forskning 

som visar att människor upplever närproducerat som tryggare alternativ (Burstedt 2018: 154f; 

Göransson 2017: 63ff; Lindqvist 2013: 127, 131; Marshall 2016: 86ff; Tellström 2006: 30f). 

          En av informanterna har under sitt liv arbetat och levt på ett jordbruk där framför allt 

grisar föddes upp för köttproduktion och kor hölls för att producera mjölk. Informantens 

namn är Gunilla, hon är 59 år och lever i en liten ort i Hälsingland. Förr arbetade och levde 

Gunilla på gården som hennes förre make äger, under den tiden åt hon och maken mycket 

kalvkött, som blev en biprodukt av mjölkproduktionen. Därmed hade hon aldrig något behov 

av att göra några särskilda val mellan svenskt eller icke-svenskt nötkött i livsmedelsbutikerna, 

kött fanns nära till hands. Efter uppbrottet med sin exman fortsatte detta då Gunilla köpte kött 

från sin exman. Sedan en tid tillbaka har hon dock börjat köpa kött i dagligvaruhandeln i 

kombination med kött från mindre, näraliggande, producenter. Gunilla har för vana att köpa 

nötkött som är från Siljans Chark, som enligt henne är det mest närproducerade hon kan 

komma över. Nötkött från Siljans Chark säljs i Gunillas lokala ICA-butik och på frågan om 

hur det förhåller sig i pris till det ”vanliga” ICA-nötköttet skrattar hon och konstaterar att hon 

faktiskt inte vet det. För henne har det blivit en sådan självklarhet att köpa det närproducerade 

nötköttet att hon inte ens tittar på det andra nötköttets pris – oavsett om det är svenskt eller 

utländskt nötkött.  

          Det finns flera skäl till att Gunilla endast köper kött från Siljans Chark. Ett skäl är att 

hon i egenskap av att vara kock på en skola har varit på studiebesök där. Därutöver vet hon att 

hennes nuvarande granne, som producerar nötkött, säljer sitt kött via Siljans Chark. Genom 
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sitt jobb och med köttproducenter som grannar kommer således Siljans Chark och köttet 

därifrån väldigt nära Gunilla. Det betyder att hon har en viss insikt i hur det går till på gårdar 

som Siljans Chark samarbetar med – och hur Siljans Chark själva arbetar – och därmed 

känner en större tillit till detta närproducerade kött. Enligt etnologen och måltidsforskaren 

Richard Tellström förknippas ofta lokal och regional mat vissa kulturella värden som 

människor vill bevara (2006: 30f) och som tidigare forskning visar framkallar det känslor av 

trygghet och tillit (Burstedt 2018; Marshall 2016: 111ff). ”Man vet ju vad det är”, som 

Gunilla själv uttrycker det. Men det verkar även finnas en sorts reflexmässig konsumtion av 

detta närproducerade kött som liknar en gastroregionalism (jfr Marshall 2016: 111ff), som 

bygger på en solidaritet med lokala och regionala producenter hos Gunilla. Denna solidaritet 

gjorde sig gällande hos Tommy, fast på en nationell nivå. Han vill stödja den svenska 

köttproduktionen. Men även Tommy finner den lokala och regionala produktionen som ännu 

mer önskvärd än den nationella. Han har till och med ett framtida drömscenario där lokala 

bönder går tillsammans och skapar en sorts marknad inne i städer varifrån människor skulle 

kunna köpa sitt kött. För han ser problem med att konsumera direkt från gårdar, det är ofta för 

långt bort. 

Tommy: Helst av allt så vill jag ju åka till gården själv. Där det är uppvuxet, där det är slaktat 

och köpa direkt. Då ska det helst vara på väg till eller från dit man ska, det är ju inte så att man 

vill åka 18 mil för att handla på ett ställe, även om det skulle vara mindre klimatpåverkan. Men 

drömmen för mig är om vi skulle kunna ha en slaktare här i närheten av var jag bor. Där lokala 

bönder skickar in sina djur och man kan handla. Det skulle ju vara outstanding tycker jag. Men 

tyvärr så finns ju inte det, men det vore ju det optimala tycker jag.  

 

Detta torde även vara realistiskt enligt Tommy, och inte bara en dröm, för han menar att en 

del av böndernas köttproduktion borde kunna gå till en sådan marknad och att det skulle 

kunna ”föda en by, en stad eller närområdet”. På så vis skulle människor få bättre kött och 

bönderna skulle få bättre betalt för att omvägar via dagligvaruhandeln skulle undvikas. Det 

skulle med andra ord gynna alla, det skulle underbygga en solidaritet mellan konsumenter och 

regionala/lokala producenter. 

          Anna, som har ett sommarboende i Östergötland, köpte för ett drygt halvår sedan en 

halv ko från ett småskaligt och ekologiskt jordbruk som ligger nära sommarboendet. Detta ser 

hon som en önskvärd nötköttskonsumtion eftersom korna går ute och att ”det är glada kor” 

inom nämnda produktion. Anna nämner att det kostar lite mer att köpa kött därifrån, men att 

det är värt det för då vet hon hur djuren har haft det. Anna är enligt egen utsago stor djurvän 

och hennes största bekymmer är den storskaliga produktionen där hon upplever att det är svårt 
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att få insyn i hur djuren har det. Det är alltså djurens lidande som Anna värderar som den 

värsta potentiella risken med nötkött.  

          Anna har till stor del slutat äta fläsk därmed, för att hon uppfattar det som att grisarna 

har en särskilt dålig situation i den storskaliga produktionen. Anna har dessutom börjat äta 

mer vilt – som hon själv jagar ihop med sitt jaktlag – och börjat inhandla nötkött från en 

småskalig och ekologisk produktion. Detta för att ta avstånd från den storskaliga produktionen 

och därmed minska sitt eget bidrag till att kor och andra djur i den industriella 

köttproduktionen riskerar lidande. För Anna blir inte den nationella produktionen en garanti 

för att ett hänsynslöst utnyttjande av djuren undviks, utan hon vill veta mer om miljön djuren 

växer upp i. Därför blir lokal och småskalig produktion, tillsammans med att själv jaga, det 

närmaste hon kommer en garanti för att djuren har haft det bra. Hon vill att djuren ska ha 

genomgått ”så lite påverkan från människan som möjligt”. Hon får trygghet av att äta sådant 

kött och Anna tänker att det minimerar riskerna med en undermålig djurhållning som hon 

förknippar med den storskaliga produktionen. Det blir i hennes föreställningsvärld ett mer 

naturligt sätt att konsumera (jfr Tellström 2006: 30f).  

          I det här avsnittet har vi sett hur det lokalt eller regionalt producerade nötköttet ger 

Gunilla, Tommy och Anna känslor av trygghet och tillit som är ännu mer påtagliga än om 

köttet endast märks Från Sverige. Utifrån detta blir dessa studiedeltagare mindre oroliga över 

eventuella risker med nötköttet ju närmare nötköttet är producerat. Detta för att deras 

upplevelse är att de har mer insyn i produktionen, möjligtvis en personlig relation med bonden 

och att de därmed känner större tillit. Informanterna kan sägas uppleva att de har större 

kontroll och översikt när de konsumerar av lokal/regional produktion. I risksamhället ställs 

individer inför närmast oöverskådliga konsumtionsmöjligheter så blir svåra att överblicka 

(Lindqvist 2013: 125). Att vilja ha lokal eller regional mat kan ses som ett utslag för en vilja 

att komma bort från dessa oändliga valmöjligheter som kan föra med sig oanade risker 

(Lindqvist 2013: 125). Att vilja ha lokal eller regional mat, eller i detta fall nötkött, är alltså 

inte bara en önskan om att bevara lokala/regionala kulturella värden (Tellström 2006: 30f) 

eller ett sätt att upprätthålla en lokal/regional solidaritet via matkonsumtionen (Marshall 2016: 

111f). Det är även ett sätt att sträva efter kontroll i risksamhället, ett sätt som inte bygger på 

självbegränsning och att avsäga sig viss konsumtion (Beck 1992: 49).  
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”No thank you to Donald Trump-meat” 

Om Tuva känner en tillit till hur djuretiken tillämpas i Sverige så råder motsatt förhållande när 

hon tänker på andra länders köttproduktion som i detta citat: ”Det är lugnt i Sverige, det är 

tryggt. Det är väl så jag alltid har känt. Och så kommer jag utanför och så är det inte samma 

regler bara och då känns det inte lika tryggt med djuren”. Att Tuva generellt upplever att det 

är lugnt och tryggt i Sverige verkar här spilla över och forma hennes uppfattning om djuretik i 

Sverige. Vidare blir det tydligt att bilden av den svenska djuretiken i köttproduktionen formas 

i relation till hur hon uppfattar djuretiken i andra länder. Om kött som produceras inom 

Sveriges gränser förknippas med renhet och pålitlighet så blir kött som kommer från 

närområdet ännu renare och mer pålitligt. Utifrån citatet från Tuva blir dock icke-svenskt 

nötkött otryggt, det behäftas med risker dålig djurhållning. För att utforska informanternas 

känslor och uppfattningar om icke-svenskt nötkött ytterligare blir begreppet gastronationalism 

återigen användbart.  

          Gastronationalism bygger framför allt på ett gränsdragande mellan vi och dem när det 

kommer till mat och nationell identitet (DeSoucey 2010: 446; Marshall 2016: 112). Svenskhet 

förknippas i allmänhet med moraliskt betingade värden som tolerans och öppenhet (Habel 

2012a: 67) samt en etisk djurhållning (Neuman 2017: 155). Studiedeltagarna ser emellertid 

inte den svenska nötköttsproduktionen som oproblematisk, men den ses som renare, mer 

pålitlig och mer etisk. Utländskt nötkött, och kött generellt, förknippas å andra sidan med 

större risker. Ett lands nötköttsproduktion sticker ut som särskilt oren och opålitlig och det är 

USA. När Robin ovan pratade om sin, enligt honom själv, ”naiva” tilltro till den svenska 

nötköttsproduktionen så skedde detta i relation till en konstitutiv utsida: det amerikanska 

nötköttet. Flera informanter uppfattar det amerikanska nötköttet som särskilt problematiskt. 

Robin, som har sett flera dokumentärer om amerikansk nötköttsproduktion, menar att om han 

hade hittat amerikanskt nötkött i en livsmedelsbutik ”så hade jag ju nästan pratat med 

personalen och ifrågasatt varför säljer ni det här?”. När jag senare under intervjun visade en 

bild på en ryggbiff vars förpackning pryddes av en stor amerikansk flagga menade han att den 

amerikanska flaggan på biffen signalerar ”vi bryr oss inte över huvud taget”. Och innan vi 

gick vidare till nästa bild sa han med lika delar skämtsam som allvarsam ton ”no thank you to 

Donald Trump-meat”. Robin framhäver att han ”har sett hur djur behandlas i amerikanska 

slakterier”. Den amerikanska nötköttsproduktionen förknippar alltså Robin med brist på 

moral, ansvarstagande och omsorg för djuren. Här blir gränsdragningen mellan det mer 

moraliska svenska nötköttet och det omoraliska amerikanska tydlig. Samma gäller för 
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Kristina.  

          Under visningen av stimulibilderna jämförde hon bilden på en ekologisk svensk 

ryggbiff med bilden på samma amerikanska biff som Robin reagerade så negativt på. För 

Kristina är det viktigt med ekologisk produktion och därför blev den ekologiska svenska 

köttbiten något hon föredrog framför den amerikanska. Hon började ifrågasätta varför 

köttbiten transporteras ända från USA då den inte ens är ekologisk innan hon kom in på den 

amerikanska produktionen. En nötköttsproduktion som hon kopplar samman med hög 

antibiotikaanvändning och där hon även ifrågasatte slaktmetoden. För Kristina är dessutom 

hela kedjan från planta eller djur till tallrik viktig. I relation till köttproduktion pratade hon 

många gånger om vikten av bra foder. Bra foder bör vara ekologiskt och det ska inte kunna 

härröras till skövling av regnskog enligt Kristina. Enligt henne kommer fodret som används i 

den amerikanska nötköttsproduktionen ”garanterat från tveksamma källor”. Det amerikanska 

nötköttet blir således opålitligt både för Kristina och Robin. Vilket de har gemensamt med 

icke-köttätarna Sam och Tuva.  

          Sam menar att USA har den absolut värsta behandlingen av djuren och att ”de pumpar 

sina kossor med så mycket medicin” och Tuva säger att hon ”givetvis inte hade köpt” den 

amerikanska köttbiten. Sam tog steget längre och när jag visade en bild på den amerikanska 

biffen fastslog han att ”majoriteten av amerikanska mat skulle inte ens vara laglig i Sverige”. 

Även Malin förhåller sig kritisk till amerikanskt nötkött. Hon är även kritisk till den svenska 

massproduktionen av nötkött och hur den övergöder nötkreaturen så att de ska växa så snabbt 

som möjligt. Malin menar dock att den amerikanska uppfödningen använder hormoner för att 

se till att djuren ska växa fort, vilket Sverige inte gör. Att det svenska nötköttet formas som 

moraliskt överordnat framgår tydligt när Sam talar om skillnaderna. Han menar att 

djurhållningen i Sverige inte är optimal men att den åtminstone inte innefattar ”den tortyr som 

finns i bland annat USA”. Detta visar hur bilden av den svenska nötköttsproduktionen och 

djuretiken formas i relation till andra. Hur bilden av det svenska som moraliskt överordnat 

därmed stärks, vilket går i linje med DeSouceys tes om att gastronationalism förutsätter att en 

gräns mellan vi och dem etableras (2010: 446f). Den svenska ”gastronationalistiska” 

självbilden som moraliskt exceptionell (jfr Neuman 2017: 154ff) stärks i relation till det 

omoraliska nötköttslandet USA.  

          Under intervjuerna blev det tydligt att informanterna genomgående föredrog svenskt 

nötkött. På frågan om vilka kriterier ett nötkött måste uppfylla var de flesta inne på att 

nötköttet måste vara svenskt för att de ska konsumera det. Under visningen av stimulibilderna 

blev motviljan till att konsumera icke-svenskt nötkött ännu tydligare. Lars reagerade 
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exempelvis förundrat när en bild på irländsk nötfärs visades upp och brast ut i: ”Varför köpa 

irländsk färs när man kan köpa svensk”? Han undrar också om Irland kan stoltsera med en bra 

köttproduktion en landar själv i att han tror att de snarare bedriver en ”billig köttproduktion”. 

Men när det kom till den amerikanska biffen menade Lars att amerikanskt kött har mycket 

smak och att det är ”helt okej produkt” även om han själv inte skulle köpa det. Detta 

motiverar han med att han, såvida det inte är en högkvalitativ biff från en galicisk mjölkko, 

hellre köper svenskt för att han vill stödja det svenska jordbruket. 

          Utöver den nationella solidariteten som återfinns hos många av informanterna finns 

även en genuin oro för andra länders köttproduktion. USA blir den främsta motpolen mot 

Sverige och USA uppfattas bedriva en särdeles hänsynslös produktion av nötkött, vilken 

producerar än mer risker än den svenska. Men även andra länder förekommer i 

informanternas utsagor. Sam och Tuva pratar i generella termer om hur djur behandlas i 

Thailand, transporternas klimatfarliga utsläpp blir ett problem när det kommer till importerat 

nötkött för bland annat Tommy och Robin och den irländska nötköttsproduktionen uppfattas 

som billig. Men även andra länders köttproduktion och djuretik riktas informanternas 

misstänksamhet mot. Danmark, Brasilien och Lettland är länder som informanterna uppfattar 

som sämre länder när det kommer till nötköttsproduktion. 

          Slutligen, för att nyansera dikotomin mellan svenskt och icke-svenskt nötkött något, 

kopplades även utländskt nötkött samman med synnerligen hög kvalitet. Tommy pratade om 

att om han någon gång skulle gå bort från hans restriktioner om att det måste vara svenskt 

nötkött för att köpa kobebiff eller wagyu. Malin och Tuva lyfter fram argentinskt nötkött som 

generellt mer etiskt producerat än det svenska. Den galiciska mjölkkon blir attraktiv för Lars, 

som framkom ovan. Det visar att informanterna inte bara har en kategoriskt negativ syn på 

icke-svenskt kött. Däremot är det tydligt att deltagarna ser det svenska nötköttet som mindre 

riskfyllt än det utländska.  

Sammanfattning 

Som vi har sett i detta kapitel skapas svenskt nötkött som ett mer etiskt riktigt alternativ i 

kontrast till det utländska. Det finns en föreställning hos informanterna om att den svenska 

nötköttsproduktionen är bättre än andra länders produktion. Huruvida det stämmer – eller om 

köttproduktion över huvud taget kan vara moralisk (jfr Parry 2009: 250ff; Göransson 2017: 

128) – är inte en fråga för denna studie. Snarare är det intressant att se hur föreställningar om 

det svenska nötköttet och utländskt nötkött får skilda konnotationer. Det icke-svenska 
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nötköttet – oavsett om det är danskt, irländskt eller amerikanskt – anses sämre nästintill per 

automatik bland informanterna. Det räcker ofta för informanterna att se en svensk eller icke-

svensk flagga på förpackningen för att läsa av positiva respektive negativa värden. Vidare är 

det möjligt att konstatera att uppfattningen om Sveriges mer etiska nötköttsproduktion skapas 

genom en jämförelse med framför allt USA och deras oetiska nötköttsproduktion. Det orena 

och omoraliska USA blir därmed det svenska nötköttets främsta motpol. 

          Preferensen för svenskt nötkött blir också intressant ur ett större perspektiv. När teorier 

om svensk exceptionalism (Habel 2012a; Habel 2012b) eller svensk moralisk excellens 

(Neuman 2017) kopplas till tankarna om det moraliskt upphöjda svenska nötköttet, blir detta 

bara en liten del av en mer genomgripande föreställning om svensk exceptionalism som 

genomsyrar stora delar av den svenska självbilden. Sverige och svenskar är inte bara bra på 

att producera nötkött på ett mer etiskt och korrekt vis, utan är även inkluderande, 

öppensinnade, toleranta och pålitliga i jämförelse med andra (jfr Neuman 2017: 154ff; Habel 

2012a: 67f). Vidare stödjer föreställningen om det rena, naturliga och pålitliga svenska, och 

framför allt det närproducerade, nötköttet teorin om nationell, regional och lokal. Det vill 

säga att mat som förknippas med någon eller några av de tre geografiska enheterna laddas 

med värden som pålitlighet och tradition (Tellström 2006: 30f). Ju närmare desto tryggare 

verkar vara en regel som gör gäller för informanternas tankar om nötkött. Så närproducerat 

som möjligt skapar med andra ord så lite risk som möjligt.  

          Närhet, som har varit ett centralt tema i detta kapitel, kommer även vara en central del 

av nästkommande kapitel. Då kommer närhet kontra distans till djuret fokuseras för att se hur 

det påverkar informanternas upplevelse av risk med nötkött. Där kommer informanternas 

tankar om djuretik i relation till nötkött fördjupas ytterligare.   
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4. Djurhållning och risk 

I detta kapitel kommer djurets och djurhållningens påverkan på informanternas föreställningar 

om risker med nötkött att fördjupas. Frågeställningar som är centrala här: Hur påverkar djuret 

som köttet kommer från och djuretik informanternas tankar om sin egen och andras 

konsumtion? Anser informanterna att det finns en önskvärd respektive icke-önskvärd 

nötköttskonsumtion? Vad konstituerar i sådana fall respektive nötköttskonsumtion? Dessa 

frågeställningar kommer brytas ned och analyseras med olika teorier om köttätande. Karnism, 

den osynliga referensen och nykarnism är huvudsakliga teoretiska begrepp som kommer 

användas i detta kapitel för att synliggöra vad som ligger bakom informanternas tankar, 

åsikter och föreställningar om nötkött. 

Snabb uppfödning – snabba pengar 

I det som har kommit att etiketteras som nykarnism, finns inte bara ett rättfärdigande av ett 

särskilt, föreställt bättre, köttätande (jfr Göransson 2017: 96f), det finns även, hävdar jag, en 

genuin oro för de risker som en storskalig produktion av kött medför. Holger, som är 

sommelierkollega med Lars på en fin restaurang i Stockholms innerstad, lägger en stor börda 

på de aktörer som väljer ut nötkött till dagligvaruhandeln. Han anser att dagligvaruhandeln 

styr konsumenter till att fastna i en viss konsumtion av nötkött. Kötthyllorna är, enligt Holger, 

fyllda av oxfiléer och biffar, vilket i sin tur driver på en viss nötköttsproduktion. På en följd-

fråga om vad han tycker om att folk mest köper de finare styckesdetaljerna från nötkreatur 

kommer han in på ett resonemang om ekonomi. Holger menar att det är ekonomin som styr 

vilken typ av nötkött som tas in till livsmedelsbutiker och att det då är de ”ekonomiskt mest 

effektiva djuren” som blir mest eftertraktade för återförsäljare.  

          De ekonomiskt mest effektiva nötkreaturen, menar Holger, producerar kött som kan 

säljas billigare på grund av att djuren matas så att de når sin maximala vikt så snabbt som 

möjligt. Därmed kan dessa nötkreatur slaktas inom något år och ge en stor mängd kött. Denna 

snabba uppfödning ger således vinning för återförsäljarna då de kan köpa in en stor mängd 

och betala ett lägre precis till producenten. Men det leder till en i Holgers mening oetiskt 

produktionssystem som leder till konsekvenser för djurens välmående och att detta oetiska 

system ständigt reproducerar sig självt genom att inte erbjuda konsumenterna några egentliga 

alternativ. Enligt denna uppfattning är det alltså den ekonomiska vinningen för återförsäljarna 
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(jfr Beck 1992: 12f, 19) som prioriteras före en etisk uppfödning. Holger uppfattar detta 

system som onaturligt och ogynnsamt för alla förutom dagligvaruhandeln.  

Holger: Som jag har förstått det i alla fall så är det ju att man har en optimal slaktvikt och det är 

den maximala vikten för djuret, när de är fullvuxna. Det vill man uppnå så snabbt som möjligt. 

Det kan man göra på olika sätt, vanligtvis genom vilken typ av foder de äter, hur mycket de rör 

på sig och spenderar energi.  

Kevin: Och det är massproduktionen som så fort som möjligt vill ha upp nötkreaturet till en viss 

vikt för att sedan slakta och sälja. Men hur tänker du kring det? Det vill du undvika att stödja 

eller?  

Holger: Ja alltså, det är som jag sa, jag tycker inte att det är representativt för hur ett jordbruk 

ser ut. Eller hur produktionen av nötkreatur i världen ser ut till exempel. Och där är det ju, när 

det kommer till de etiska implikationerna så pratade vi om det. Jag tycker inte att det är fel att 

äta nötkött, men jag tycker att man ska äta så bra nötkött som möjligt.  

 

De ekonomiskt effektiva nötkreaturen som dagligvaruhandeln efterfrågar är därmed något 

Holger förknippar med risker. Enligt Holger har nötkreaturen det alltså sämre i det storskaliga 

jordbruket eftersom de föds upp för snabbt, på ett onaturligt vis. Detta leder enligt honom till 

en sämre upplevelse för den enskilda konsumenten på grund av den låga köttkvaliteten. 

Samtidigt blir djuretiken och djuren lidande i denna massproduktion och massuppfödning 

drivs på av ekonomiska intressen.  

           Holger föreslår en alternativ konsumtion som tar hänsyn till djuren och som får ta tid, 

så som det enligt Holger bör fungera. Han menar exempelvis att oxfilé från en äldre mjölkko 

bör ätas mycket oftare då det är enligt hans preferenser är väldigt gott. Samtidigt skulle det 

vara ett sätt att ta vara på det som redan finns och undkomma broileruppfödningen. Men, 

menar Holger, problemet är att ett sådant kött måste gå igenom fler kostnadskrävande 

processer. Kött från äldre djur måste i regel hängmöras för att konsumenter skulle acceptera 

det som ätbart, enligt Holger. Därför är det inte ekonomiskt gångbart för dagligvaruhandeln 

att ta in sådant kött till butik. Holgers upplevelse är att vi på grund av ekonomiska incitament 

är fast i en ond cirkel av nötköttsproduktion. Ekonomin driver på en riskfylld produktion, som 

inte bara ger dåligt kött utan även undermålig djurhållning och omöjliggör en mer klimat- och 

miljövänlig konsumtion. Ekonomin – den konstanta strävan efter tillväxt – är med andra ord 

vad som upprätthåller risksamhället (Beck 1992: 200ff), eller i det här fallet en riskfylld 

konsumtion och produktion av nötkött (jfr Joy 2010: 33).  

          Informanterna upplever generellt att de snabbuppfödda nötdjuren tas ifrån sin rätt till ett 

värdigt liv och istället blir till en källa till ekonomisk tillväxt i den storskaliga nötkötts-

produktionen. Malin gav uttryck för detta genom på ett belysande vis mena att välmående bör 

uppvärderas i relation till ekonomi. Hon menar att ekonomin aldrig får bli viktigare än 
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människors, djurens eller jordens välmående. Detta uttryck ringar in vad deltagarna i denna 

studie tänker kring framför allt den storskaliga nötköttskonsumtionen. Nämligen att 

ekonomisk effektivitet i nötköttsproduktionen skapar problematik för samtliga parter i dess 

jakt på kortsiktig vinning. Jag tolkar det som att Holger, Malin och även andra informanter 

menar att det enögda fokuset på ekonomi reproducerar ett system som är blint för mjuka 

värden, så som medkänsla för djuren. Med det perspektivet kan det även konstateras att vissa 

deltagares tankar går i linje med teorin om att djuret blir köttets frånvarande referens (Adams 

2010) i den storskaliga produktionen av nötkött.  

          Enligt socialpsykologen Melanie Joy, som har utvecklat ett sätt att analysera köttätande 

som ideologi, bygger nuvarande karnism – det vill säga köttätandet och dess bakomliggande 

trossystem – på ett omfattande våldsutövande och att djurs lidande osynliggörs inom den 

massproducerande köttindustrin (Joy 2010: 33). Målet med detta är enligt Joy att upprätthålla 

nuvarande köttkonsumtion för att kunna producera så mycket som möjligt för att nå så stor 

ekonomisk vinst som möjligt (Joy 2010: 33). En förutsättning för detta är att osynliggöra den 

våldsamma djurhållningen för att undvika att uppröra människor (Joy 2010: 33) och i 

slutändan riskerar att människor slutar stödja massproduktionen. Därmed blir djuren inom 

köttindustrin, och även i mångas medvetande, till köttets frånvarande referens (Adams 2010: 

6; Göransson 2017: 19). Korna blir osynliga, de hamnar för långt ifrån människors 

medvetande i den vardagliga konsumtionen när det bara är att gå och plocka upp ett väl 

inplastat paket med nötfärs eller ryggbiff. Malin vill komma bort från detta, hon vill att 

hennes dotter ska veta att det är djur som måste dö för att de ska äta kött. Framför allt vill 

Malin att hennes barn ska veta det för att hon ska förstå hur ett jordbruk fungerar och att filéer 

inte bara ”hänger vakuumförpackade på björken bakom affären”. Således vill Malin 

medvetandegöra sin dotter för att hon i framtiden ska kunna göra informerade besluta och 

välja bra kött, som tagits fram på ett mer naturligt sätt. Därmed går det att läsa av en vilja hos 

Malin att komma bort från nuvarande system som gör konsumenter mindre medvetna om 

vilket system de faktiskt stödjer. Hon vill komma bort från att djuret blir köttets frånvarande 

referens.  

         När det kommer till de djuretiska riskerna som storskaligheten producerar har samtliga 

informanter liknande uppfattningar: det orsakar ett orättfärdigt stort lidande för djuren. Ett 

annat tema som flera informanter berört är just att massproduktionen av nötkött och därmed 

djurens lidande upprätthålls av ekonomiska intressen snarare än en omsorg för djuren (jfr Joy 

2010: 33). Informanterna har dock olika tankar om hur situationen ska förbättras. Malin 

menar att bättre kött ska ätas, Tuva, Kristina, Robin och Sam tycker att vi kraftigt bör minska 
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nötköttskonsumtionen, medan andra när tankar om att ”ta vara på hela djuret” (se Göransson 

2017: 96). 

”Ät mer svårsålt kött!” 

Ett sätt att undkomma risker med storskaligt producerat nötkött är enligt några informanter att 

äta mer varierat inom kategorin nötkött. Flera av informanterna har pratat om gårdshandel och 

även hur de tar del av stora stycken av en slaktad ko. Dessa informanter upplever det 

sistnämnda som en bättre form av nötköttskonsumtion för att de får mycket kött samtidigt 

som att de är försäkrade om att allt kött kommer från en och samma ko. Därmed undviks 

massproduktionens opersonliga djurhållning där informanterna upplever att de varken har 

insyn i hur djuren behandlas eller hur många djur som dödas för att de ska få nötkött på 

tallriken. Livsmedelsbutikernas utbud, med mängder av filéer och fina utskurna biffar, 

upplever informanterna som missvisande. Detta ger Holger uttryck för. 

Holger: Det är väl, vad ska jag säga, det finns ju vissa saker som har format hur jag tänker 

liksom, det är dels att jag jobbade på en annan restaurang i Stockholm och där fick vi möjlighet 

att köpa in ett helt djur. Då fick man ju möjlighet att, för vi serverade ju allting på djuret, på 

olika dagar och med olika processer, och då är det till exempel insikten att se att en oxfilé 

kanske bara räcker till 15 personer. Medan fransyskan kan serveras till hundratals liksom. Det är 

ju stort, man inser... man har inte den närkontakten med djuret. Inte om man, som jag, är 

uppvuxen i stan.   

Kevin: Vad ger den kunskapen? Femton personer på filén och hundratals på... gör det någonting 

med dig?  

Holger: Ja verkligen. Det gör att man blir automatiskt misstänksam när man ser urvalet i 

matbutiken där det gärna är mycket av de här fina bitarna och väldigt lite av det andra. För det 

kan jag säga om köttkonsumtion generellt, att jag tycker att vi äter för lite svårsålt kött, om man 

säger. Vi äter för få av de här lite grövre bitarna, vi äter för lite av ungt kött. Framför allt om 

man tänker... kalv har vi alldeles för lite av. För kalvköttet är ju en naturlig biprodukt från 

mjölkproduktionen så det finns ju där. 

 

Holger riktar inte sin misstänksamhet mot jordbruket i första hand, snarare skuldbelägger han 

urvalet som görs av matbutiker. Det är enligt Holger filéer och biffar som präglar dess utbud. 

Han önskar att dagligvaruhandeln slutar upp med denna snedvridning och att människor 

istället lär sig att ta vara på en större del av djuret. Det finns en trend som kallas nose-to-tail 

som innebär att samtliga delar av djuret bör ätas. Nose-to-tail-tanken blir på ett sätt 

behäftad med grönt kapital i informanternas utsagor då den liknar tankar om att minska 

matsvinn och zero waste.  

          För att förklara zero waste kan Kristinas tankar föras in i diskussionen. Kristina har 
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flyttat till den gotländska landsbygden för att kunna producera så mycket egen mat som 

möjligt efter att ha bott i storstäder som Göteborg, Stockholm och London. Och hon har ända 

sedan 80-talet engagerat sig i frågor kring miljö, klimat och även djuretik. Under intervjun 

kommer hon in på att hon försöker anamma principen om zero waste i sitt vardagsliv. Zero 

waste handlar om att inget ska gå till spillo, mat som har införskaffats ska ätas – inte slängas. 

Kristina gör därför mat av sådant som många skulle anse vara oätligt, exempelvis gör hon 

buljongpulver på de inre skalen av löken. Kristinas matkonsumtion genomsyras av en 

konstant strävan efter att göra så lite skada på miljön genom att undvika matsvinn. Men, hon 

äter nötkött. Kristina menar att det inte är så enkelt som att bara säga sig vara vegetarian och 

så är allt bra. Däremot äter hon själv till stor del köttfritt. När hon gör sin ”bolognese” görs 

den oftast på ett egengjort substitut av ägg från de egna hönsen istället för färs. Däremot har 

hon inga problem alls med att äta det som hon kategoriserar som bra producerat nötkött.  

         Genom Kristinas sambos familj finns möjligheten att få tillgång till sådant nötkött. 

Kristina nämner att hon och hennes man fick en stut av hennes svärfar för två år sedan. Men 

hon menar att det fortfarande finns mängder av kött kvar i frysen och framhåller att hon och 

hennes familj väldigt sällan äter nötkött i hushållet. När Kristina väl äter det så kommer det 

från stuten i frysen. Här går hennes tanke om zero waste igen och blir till nose-to-tail i 

relation till den, enligt hennes, etiskt uppfödda stuten. Det gäller enligt Kristinas synsätt att ta 

ansvar och ta vara på så mycket som möjligt av djuret om nötkött ska ätas. Därför blir 

praktiken att ta hand om hela djuret ett sätt att undvika risk och att föra en mer hållbar 

matkonsumtion. Detta eftersom svinn undviks. Matsvinn betraktas nämligen, tillsammans 

med just hög köttkonsumtion och höga kaloriintag, som de mest ohållbara aspekterna av den 

västerländska matkonsumtionen (Marshall 2016: 214). För Kristina finns en högre etik och 

respekt för nötkreaturen att ta vara på allt. Det leder till att färre djur behöver dödas och födas 

upp, vilket i sin tur leder till att det är lättare att upprätthålla en mer omhändertagande 

uppfödning och att färre kor leder till mindre klimatfarliga utsläpp. I Kristinas logik är det 

med andra ord inte oetiskt att föda upp djur, men det innefattar även att människor bör minska 

sin köttkonsumtion ordentligt. Den ena delen av Kristinas tankesätt påminner om vad Michell 

Göransson benämner som nykarnism, det vill säga att det finns en distinktion mellan ett 

moraliskt och omoraliskt köttätande (2017: 96f, 128). Det dåliga köttätandet förläggs därmed, 

i Kristinas tankevärld, till andra, de dåliga konsumenterna som inte har kunskap nog och som 

via sin konsumtion stödjer den våldsamma köttproduktionen (jfr Göransson 2017: 128). 

Medan hon själv anser sig föra en bra köttkonsumtion, som utöver att mer djuretiskt riktig 

också kan vävas samman med grönt kapital (Göransson 2016: 189), då den enligt Kristinas 
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bidrar till mindre klimatfarliga utsläpp.  

          Tommy, som också gillar tanken på att ta vara på hela djuret, menar att han inte har 

ekonomin för att köpa det kött som han skulle vilja, därför håller han sig allt som oftast till 

svenskt nötkött. Han skulle dock vilja köpa mer när- och småskaligt producerat nötkött. Via 

personliga kontakter får han ibland möjligheten att få sådant nötkött till ett billigt pris. För 

Tommy är det absolut bästa när han tillfälle att köpa en hel kalv eller en ko, som han delar 

med sina vänner, från en lokal bonde. Tommy tycker att ”man ska ha en respekt för 

produkten” och menar att han har väldigt svårt för matsvinn. Han gillar inte när mat slängs 

utan försöker ta vara på så mycket som möjligt. Med hela, eller stora delar av, ges alltså 

Tommy möjlighet att ta vara på djuret. Han pratar om att koka fond på benen som blir över 

efter att han själv styckat upp djuret. Och även om han säger att han inte är så duktig på att 

stycka så tar han reda på det han får genom att göra mycket till färs. Här blir återigen nose-to-

tail-praktiken något som kan vävas samman med grönt kapital genom att det relateras till 

matsvinn. Enligt forskning, och studiens deltagare som inte äter kött, skulle det förmodligen 

anses vara mest ekologiskt hållbart om människor frånsade sig att äta kött över huvud taget 

(jfr Marshall 2016: 22) då det kräver mycket resurser och bidrar till utsläpp. Men för Tommy 

och övriga nämnda informanter i detta avsnitt blir det ekologiskt riktigt att följa trenden om 

att ta hand om hela djuret (Göransson 2017: 96f). Därmed är det inte sagt att andra skulle anse 

att Tommy har högt grönt kapital för att han följer nose-to-tail-trenden. Snarare handlar det 

om att Tommy, i hans egen föreställningsvärld, gör tillvaratagandet av djurets alla delar till en 

ekologiskt försvarbar handling.   

          Lars lyfter fram att ett annat ”svårsålt” kött – kött från mjölkko – bör ätas oftare. Enligt 

honom, och hans kollega Holger, är det både smakrikt och mer klimatsmart då den renodlade 

köttproduktionen skulle kunna minskas. Branschorganisationen Svenskt kött resonerar på ett 

likartat sätt. De menar att kött från mjölkkor är mindre klimatpåfrestande eftersom de både 

ger mjölk och kött. Detta till skillnad från nötköttsproduktionen som bara ger kött. Så här 

uttrycker sig Lars i frågan:  

Vi har alltid haft en stor mjölkproduktion i Sverige och vi är ett mjölkdrickande land, så det har 

alltid funnits kor. Jag tror att det var vanligare förr att man slaktade det boskap man hade när det 

var dags. Sen har vi ju gått mer mot en köttmarknad, att vi både har köttdjur och mjölkdjur som 

det är nu just för att folk vill ha mört kött. Det är det som säljer och det är det folk vill ha och du 

kan kanske även dra ner på priset på ett annat sätt om du föder upp en större mängd djur för just 

köttproduktion. Det är kanske där man ser ett problem när du föder upp mycket djur. De här 

djuren producerar ju ändå väldigt mycket utsläpp och avfall om man ska gå tillbaka till 

klimatfrågan. Det är kanske det som är problemet att vi har delat upp det på det sättet.  
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För Lars blir alltså den samtida djurhållning, där nötkreatur föds upp till att bli antingen kött- 

eller mjölkdjur, som blir det stora problemet för klimatet. Det leder enligt Lars till att fler djur 

hålls, vilket leder till mer utsläpp och att många djur i mjölkproduktionen inte tas tillvara på. 

Uppdelningen blir onaturlig i Lars mening; det är inte så som jordbruket ska fungera. Det är 

inte så det fungerade förr i tiden. I detta finns en tydlig nostalgi för äldre tiders renare och 

ärligare förhållningssätt till djur och natur (Göransson 2017: 97, 128; Parry 2009: 249). Men 

det finns också en oro för de risker som det samtida produktionssystem medför hos Lars.  

          Den samtida uppdelningen och massproduktionen producerar klimatmässiga risker (jfr 

Beck 1992: 23), samtidigt som dåtidens djurhållning görs mer naturlig (Göransson 2017: 124) 

och mindre riskfylld i Lars och övriga informanters föreställningsvärld. Då, upplever Lars, var 

det dessutom mer ett samspel mellan djur och människa till skillnad från samtidens 

utnyttjande av nötkreaturen. Ur den aspekten så var det bättre förr, enligt Lars. I detta görs 

nykarnismen tydlig, då det handlar om ny nostalgi runt kött; en längtan efter den naturliga, 

ärliga och okonstlade dåtiden (Parry 2009: 249ff; Göransson 2017: 96, 124). Detta leder oss 

in till nästa avsnitt där nostalgi spelar en huvudroll.  

Dåtid och samtid – symbios kontra utnyttjande 

I kärnan av nykarnismen ligger just en nostalgi för gamla tiders sätt att förhålla sig till djur 

och producera kött. Det upplevs vara mer naturligt och autentiskt (Parry 2009: 248) i 

jämförelse med den ekonomiskt effektiva och teknologiskt storproduktionen. I denna logik 

symboliserar den storskaliga produktionen människans strävan efter dominans över djuren 

och naturen medan den småskaliga produktionen står för en återkoppling till symbiotiskt 

förhållande till naturen (Parry 2009: 250f). Detta är något som Kristina ger uttryck för:  

 

Jag tycker inte att det enbart är ett utnyttjandeförhållande man har till djur på en gård, det blir 

det när det är en stor djurfabrik. Då finns det verkligen ingenting för djuren att tjäna på det. Men 

i liten skala tycker jag att det är som det alltid har varit i djurs relationer till varandra, där djur 

har samarbetat så länge i världshistorien. Jag tror till exempel att mina höns hade dött i större 

antal om de hade varit vilda. Jag skyddar dem ju. Och även om, ja, de kanske vill gå ut ur buren 

de tider som jag har dem instängda men det är ju då räven är som hetast på gröten. Därför måste 

jag stänga in hönsen för deras skull. Även om det finns ett tvång där så tjänar ju dem som flock 

och som art och så vidare på att leva ihop med mig. Så jag ser det verkligen inte som ett ensidigt 

utnyttjande och över huvud taget så tycker att just småskaligheten, som är på väg att försvinna, 

är grovt underskattad. 
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Även om denna studie handlar om nötkött exemplifierar Kristinas tankar om utbytet med sina 

höns hur hon tänker sig att hennes livsstil är naturligare och därmed bättre för djuren och även 

miljön och klimatet. Det är möjligt att se hur Kristina framställer sin livsstil som att leva i 

symbios med andra djur och naturen (Parry 2009: 250f). Ett sätt att leva som är det rätta 

sättet, enligt Kristina. Onekligen är det en livsstil som står i kontrast till att oreflekterat 

upprätthålla masskonsumtion och -produktion och därmed ett risksamhälle som bäddar för 

problem för såväl natur som människa och djur. Huruvida det är rätt eller fel är som sagt inte 

en fråga för denna studie, men det är tydligt att den nykarnistiska logiken är genomgående i 

Kristinas tankar kring en hållbar livsstil och vad som utgör en bra respektive dålig konsument 

(jfr Göransson 2017: 96f, 128). Min tolkning är dock inte att det för Kristina blir ett sätt att 

rättfärdiga köttätande (Göransson 2017: 128; Parry 2009: 249), det blir snarare en kritik mot 

samtiden som på många sätt liknar Becks tankar om risksamhället (1992). Kristina använder 

en nykarnistisk logik för att rikta skarp kritik mot nuvarande system som hon finner ohållbart.  

          Vidare är det tydligt att denna nykarnistiska logik (jfr Parry 2009: 241ff; Göransson 

2017: 97) är beroende av närhet, både rent geografiskt och i relation till djuret. I Kristinas 

utsagor är det även möjligt att skönja en frustration över den storskaliga produktionens 

osynliggörande av djuret (jfr Adams 2010: 6; Joy 2010: 33) och vilka konsekvenser det får för 

djurens välmående.   

 

Kevin: Om vi ska gå in på nötkött, hur ser din nötköttskonsumtion ut? Hur går det till när du 

väljer ut nötköttet som du faktiskt äter?  

Kristina: Där är jag lite speciell för min mans familj har köttdjur. De har kossor som går fritt på 

ängarna och dricker från en bäck när de vill det. Sen går de in i ladan själva och söker skydd när 

de tycker att de behöver det. Så de har det fantastiskt och håller jordbrukslandskapet där 

runtomkring öppet genom att gå runt och beta. Och det köttet äter jag. Jag behöver aldrig 

överväga något annat nötkött än det. Så hemma i mitt hem händer det ibland att vi äter nötkött 

men jag tror att den senaste stuten som de tog, det var väl två år sen vi köpte från dem eller 

något sånt. Och vi har fortfarande kvar delar i frysen som bara aldrig går åt för att vi äter det så 

sällan. Men det köttet känns helt okej för mig. Sen när jag är ute bland folk då, alltså man kan ju 

tänka att Max som klimatkompenserar är jättebra, men kossorna lär inte vara gladare för det. Jag 

äter inte köttet där, jag äter deras vegetariska alternativ. Jag kan faktiskt inte komma ihåg när 

jag åt något med nötkött utanför hemmet sist. Jag väljer, som med allt annat, småskaligt och 

ekologiskt före det andra.  

 

I detta citat finns ett romantiskt förhållningssätt till en viss typ av nötköttsproduktion, 

nämligen den småskaliga som inte minst upplevs som familjär då nötköttet som Kristina 

konsumerar kommer från sin svärfars gård. Denna form av personliga kontakter, att vissa av 



53 
 

informanterna har bekanta som sysslar med nötköttsproduktion, tillsammans med boendeplats 

gör det möjligt för dem att konsumera nötkött från småskaliga gårdar. Tidigare har vi sett att 

Malin och Tommy kan få småskaligt producerat nötkött för en billig peng via sina respektive 

kontaktnät och Kristina får det via sin familj. Det centrala i detta med personliga kontakter 

med nötköttsproducenter är dock att det ger en känsla av trygghet och pålitlighet. Nötkötts-

producerande familjemedlemmar, vänner, grannar eller bönder som informanterna har kontakt 

med ger större tillit till produktionen och att djuren behandlas väl. Det blir således ett familjärt 

kött (jfr Göransson 2017: 51ff) till den grad att personliga kontakter ger informanterna 

känslan av en större kontroll över vilka värden de stödjer via sin matkonsumtion. Det 

förstärker också känslan av att leva i symbios med djuren, som Kristina ger uttryck för, 

snarare än att det är ett ensidigt utnyttjande. 

          De flesta informanterna lyfter fram att ursprunget och vetskapen om hur djuret har haft 

det gör köttet mer attraktivt. Därmed är teorin om att osynliggörande av djuren skulle 

underlätta människors köttkonsumtion (Adams 2010: 6; Göransson 2017: 19; Joy: 103ff) inte 

något som kan bekräftas i denna studie. Det är möjligen något som skulle komma till uttryck 

om informanterna hade varit mindre intresserade av och reflexiva runt den mat de äter. 

Informanterna ger snarare uttryck för det motsatta – att de vill veta mer om djuret som köttet 

kommer ifrån, vilket går i linje med nykarnismens logik om djurhållning och köttproduktion 

(Parry 2009: 251; Göransson 2017: 97). Däremot finns tankar hos informanterna om att 

systemet, storproduktionen av nötkött, försöker dölja köttets ursprung som djur och att andra 

människor inte tänker, eller vill tänka, på djuren när de äter kött (Joy 2010: 103ff). Detta 

återspeglas i den insikt som Holger nådde när en hel ko togs i på hans förra arbetsplats. Han 

ifrågasatte då att människor främst äter oxfilé, och andra ”finare” delar, trots att oxfilén från 

ett djur endast ger mat till femton personer medan andra delar, som till exempel högrev, kan 

mätta uppåt hundra. En sådan konsumtion är inte hållbar enligt Holger och det är ett exempel 

på hur han anser att människor inte tänker på djuret i sin konsumtion av nötkött. Och hans 

utläggning om att dagligvaruhandeln inte tar hänsyn till hur ett jordbruk fungerar utan istället 

drivs av ekonomiska intressen visar också att Holger upplever att den ekonomiska vinningen 

prioriteras före exempelvis djurens välmående. Därmed upplever Holger att nötkreaturen 

hamnar i periferin, att de görs osynliga i den storskaliga produktionen (jfr Joy 2010: 33). Både 

Holger och Lars menade därför, på ett nostalgiskt manér, att äldre tiders sätt att ta vara på mer 

av djuret är önskvärt. Återigen ligger en nostalgi och ett romantiskt skimmer över äldre tiders 

förhållningssätt till djuren, men även en logik där detta förhållningssätt ses som mer hållbart. 

Anna är en annan som lyfter fram vikten av att ”anstränga sig lite för att för att veta vilket djur 
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man äter”, som hon själv uttrycker det. Hon menar vidare att i den vanliga livsmedelsaffären 

”så ser man ju aldrig något djur alls, utan det är ju bara den där perfekta biffen liksom”. Detta 

visar tydligt att även Anna, som äter mycket och älskar nötkött, känner en stor oro för hur 

djuren behandlas i storproduktionen där djuren göms undan. 

         Att informanterna förknippar nötköttskonsumtion och -produktion med risker i 

beckiansk mening – att framför allt massproduktionen skapar problem för miljön, klimatet, 

hälsan och djuretiken (Beck 1992: 22ff; Lindqvist 2013: 130f) – har redan visats. Men i detta 

avsnitt har den risk som kopplas till undermålig djuretik kunnat sammanvävas med teorierna 

om den frånvarande referensen (Adams 2010: 6; Göransson 2017: 19; Joy 2010: 103ff). Inte i 

den mån att informanterna själva tänker bort djuret, men att de förknippar den storskaliga 

produktionen, och gemene konsument, med ett osynliggörande av korna som lider i den. Att 

informanterna förknippar den storskaliga produktionen med detta visar även ytterligare en 

sida av Becks teori. Beck menar att riskerna som produceras i risksamhället till stora delar är 

abstrakta (1992: 33f), att det krävs kunskap för att kunna avtäcka dem. Att informanterna 

uppfattar det som att djuren osynliggörs och görs till den frånvarande referensen (Adams 

2010: 6; Göransson 2017: 19; Joy 2010: 103ff) i dagligvaruhandeln och storproduktionen är 

därmed något som stödjer Becks tes. Det går att summera detta avsnitt med att konstatera att 

samtliga av de köttätande deltagarna vill att köttproduktionen tar större hänsyn till djurens 

välmående. De har också ett nykarnistiskt tankesätt och anser att djuret bör göras mer synligt i 

alla led. Djuretik och i vilken miljö djuren föds upp i blir viktiga frågor. Därmed vänder de sig 

mot den storskaliga produktionen av nötkött. Sedan finns det de studiedeltagare som inte äter 

kött, för vilka köttets ursprung som djur blir alltför påtagligt.  

 

Intelligens som gräns för det ätbara 

När det kommer till studiedeltagarna som inte äter kött från landbaserade djur, Tuva och Sam, 

är det även viktigt för dem att människors medvetande ökar kring djuretik och att djuren 

synliggörs för gemene konsument. För Tuva och Sam har dock kött blivit oätligt för att djuren 

har blivit en alltför närvarande referens. Men var går gränsen för deras ätande? Varför är 

boskapsdjur, som kor, inte ätbara medan de fortfarande äter fisk och skaldjur? I framför allt 

Sams utsagor har frågan om intelligens varit central. Det finns således även en hög grad av 

antropocentrism i hans gränsdragande för vad som är ätbart och inte. I ett resonemang kom 

han in på hur intelligens. När jag då lyfte fram att det finns ett mänskliggörande av korna i 
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hans tänkande, vilket möjligtvis gör det lättare för honom att relatera till djuren, svarade Sam:  

 

Ja det är självklart det också. Det är väldigt svårt att veta hur smart en grej är om den inte 

påminner något om dig själv liksom. Det är inte så att korna kommer sitta här och göra kalkyler, 

men de har ett visst beteende som anses vara mänskligt. Det är väl i viss mån så man rangordnar 

djurintelligens också.  

 

Sympatin för korna hos Sam väcks alltså på grund av att korna liknar människor i beteendet. 

Detta förklarar han genom att hänvisa till intelligens. Exempelvis menar han att kor och grisar 

är intelligenta varelser (och därmed människolika) vilket gör det omöjligt för honom att äta 

dessa djur. Sam lyfter även fram att enligt forskning som han hänvisar till så kan ”kor till och 

med ha en bästa kompis”, vilket då får honom att brista ut i ett ”kan jag verkligen äta dem 

här?”. Sam beskriver under den här delen av intervjun en reflexiv process som låg bakom 

hans beslut att sluta äta kött. Anledningen till han fortfarande äter fisk i skaldjur är emellertid 

även det en fråga om intelligens. Fiskars intelligens värderar nämligen inte Sam särskilt högt. 

Med det sagt är det tydligt att det är mindre problematiskt för Sam att äta fisk eftersom de inte 

är lika mänskliga eller intelligenta som andra, landbaserade, djur. ”Det känns inte som att 

fiskar är speciellt mycket smartare än grönsaker”, som han själv uttrycker det.  

          Sams livskamrat Tuva resonerar med en liknande om än lite annorlunda logik än Sam. 

Tuva pratade under intervjun om hur vissa vegetarianer som åter provar på att äta kött 

upplever att det ”smakar död”. Det är något som gör henne tveksamma till att någonsin äta 

kött igen, trots att hon stundom blir sugen på, och saknar bekvämligheten i, att kunna äta 

ostburgare på McDonald’s. Smaken av ”död” relaterar Tuva främst till att äta döda 

landbaserade djur, som exempelvis kor. Men smakar inte fisk lika mycket död? Tuva menar 

att det kändes som ett för stort steg att exkludera alla former av kött från levande djur och 

därför valde hon och Sam att fortsätta äta fisk. När det kommer till fisk menar Tuva att hon 

inte har ”någon personlig relation till fisk”. Det är den personliga relationen som saknas, 

möjligtvis på grund av svårigheten att relatera till ett djur som ter sig så annorlunda 

människan.  

          Fisk och skaldjur blir därmed ätbara för Tuva och Sam på grund av detta, medan kor 

blir oätliga på grund av att de, i Tuvas och Sams tankevärldar, är mer människolika. Och att 

korna, på grund av deras intelligens, lider alldeles för mycket av att utnyttjas så bryskt. 

Huruvida de lider mer eller mindre än fiskar är inte en fråga för denna studie, det som kan 

konstateras är att de båda känner ett större medlidande med de djur som är lättare att relatera 

till för dem. I det här fallet mänskliggörs korna – enligt Sam kan de ju ha en bästa vän – och 
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därmed sträcker sig deras empati till att känna för kor och andra landbaserade djur. Men 

fiskarna är svårare att relatera till och är för ointelligenta och därför är de fortfarande ätbara 

för Tuva och Sam. Någonstans ska gränsen dras för vad människor äter som Sam konstaterar: 

”Om de inte känner smärta och knappt vet att dem lever så ser jag inte problemet. Man kan ju 

hårdra det till att säga att grönsaker andas liksom och då kommer nästa problem…”. Som 

Göransson konstaterar sker gränsdragningar mellan ”djurigt och tingligt” (2017: 42) där vissa 

djur, såsom fiskar, blir mer av ting, i likhet med växter, medan andra djur, som kor, erkänns 

som just djur eller till och med mänskliggörs som vi sett i Sams och Tuvas utsagor. 

          Detta visar också hur exempelvis korna, till skillnad från fiskar, görs oätbara för Sam 

och Tuva på grund av att de känner smärta (till skillnad från fiskar), är för människolika, att 

det inte är någon större skillnad mellan dem och husdjur som hundar. Samt att detta samman-

taget gör det omoraliskt för Sam och Tuva att bidra till sådana varelsers död. Denna känsla 

verkar ha stärkts för Sam med tiden. Till en början slutade han äta kött för miljö- och 

klimatmässiga skäl, men numera är empati för landlevande djur en mer påtaglig anledning 

och därför har hans avståndstagande från köttätande konsoliderats.  

          Frågor om vad som görs ätbart och inte och hur det görs ätbart/oätbart för människor 

har länge intresserat många som har forskat inom mat- och måltidskultur (ex. Lévi-Strauss 

(2008 [1966]; Bourdieu 1984; Göransson 2017; Marshall 2016; Lindqvist 2013; Elias 1989 

[1939]). Antropologen Claude Lévi-Strauss (2008 [1966]) har exempelvis teoretiserat om hur 

människor via olika tillagningstekniker förvandlar råvaror till mat. I detta avsnitt har 

emellertid djurs intelligens diskuterats som en avgörande faktor för huruvida vissa individer 

finner djur ätbara eller ej. Detta torde vara ett perspektiv som är värt att utforska ytterligare 

inom kulturvetenskaper så som etnologin eller mat- och måltidsforskningen.  

Drömmen om småskalighet – en omöjlighet? 

Efter att ha diskuterat Sams och Tuvas val att inte äta kött kommer här en analys av övriga 

informanters önskan eller dröm, som i Tommys fall, om en mer småskalig produktion. 

Fonden för denna studie har varit Becks risksamhälle och hur informanterna upplever risk i 

förhållande till ett särskilt problematiskt köttslag, nötköttet. Ett av de främsta göromålen för 

att undvika risk, men samtidigt upprätthålla nötköttskonsumtion, har för informanterna varit 

att konsumera vad de värderar som ett bättre producerat nötkött. Frågan som då väcks är: 

Uppfattar informanterna det som realistiskt och genomförbart att ställa om till en småskalig 

nötköttsproduktion?  
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           En invändning mot diskussionen om moral och etik är om det över huvud taget går att 

ha en moraliskt riktig nötköttsproduktion då det förutsätter dödande av djur (jfr diskussion om 

moraliskt/omoraliskt köttätande i Göransson 2017: 128). Om hänsyn istället tas till miljön och 

klimatet är det inte hur nötkött produceras som är den springande punkten, utan snarare hur 

mycket som produceras. Oavsett hur korna föds upp och vilken hänsyn som tas till deras 

välmående så kommer de släppa ut växthusgaser – och korna kommer fortfarande kräva stora 

resurser i form av vatten och foder. För att dessa risker ska minskas, måste nötkötts-

konsumtionen minskas enligt forskningen (ex. Garnett 2011; Röös 2012; Marshall 2016; 

Jordbruksverket 2018 – Kött och klimat). Efter dessa invändningar riktas fokus åter till 

informanternas uppfattningar.   

         Det enkla svaret på frågan om alla har möjlighet att konsumera ”bättre” (småskaligt och 

mer etiskt) producerat nötkött är givetvis nej. Detta eftersom sådant kött allt som oftast är 

betydligt dyrare och därmed inte tillgängligt för alla. I denna studie har vi emellertid sett att 

det inte alltid är en fråga om den enskildas ekonomiska situation. Naturligtvis underlättas en 

sådan konsumtion med bra ekonomi, men Tommy, Malin, Kristina och Gunilla har genom 

sina liv haft möjlighet att konsumera sådant nötkött på grund av personliga kontakter. När det 

kommer till att konsumera så som Holger och Lars köper sitt nötkött blir det dock en fråga om 

klass i rent ekonomiska termer. De köper ofta sitt nötkött på specialiserade köttbutiker, som 

har betydligt dyrare, men i deras mening, mer etiskt nötkött. Men om allt nötkött ska bli mer 

etiskt så måste det bli dyrare för gemene konsument menar Holger. Han pratade under 

intervjun om olika åtgärder, som att införa krav på mer information om ålder på djuret och var 

det kommer ifrån vid försäljning av nötkött. Detta för att eventuellt göra konsumenterna mer 

villiga att betala högre priser för ett mer etiskt betingat nötkött. Sedan menade han att det 

finns en alternativ väg att gå, nämligen att införa en mer ”aggressiv kontroll” via 

 

punktskatter eller vad som helst liksom för att höja köttets värde... men det som är negativt med 

det, det är ju att det blir som en klassfråga istället, liksom vad man kan konsumera.  

Kevin: I sådana fall blir det dyrare att äta nötkött.  

Holger: Precis. För det är ju det som jag tycker är svårast med min egen syn på det, det är ju att 

jag tycker att det är intressant och jag är villig att spendera mycket pengar på det. Även om jag 

kanske har medianinkomst liksom så skulle jag säga att det blir tråkigt om det blir så att vissa 

kan äta fransyska liksom och jag kan äta det fina. Så det tycker jag är problematiskt med mitt 

eget perspektiv. Men å andra sida tror jag att det ändå är åt det hållet som det måste gå. Det är så 

det ser ut. Det är så verkligheten är, att det ska vara dyrare med nötkött om det ska finnas mer 

kvalitativt nötkött. Det hänger ju ihop liksom.  
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Ekonomin är alltså central i detta, framför allt för att köttkvaliteten och djuretiken ska kunna 

förbättras, enligt Holger. Det måste bli dyrare att äta nötkött. Nötköttskonsumtionen måste 

oundvikligen bli en klassfråga för att få bättre nötkött och bättre djuretik, enligt Holger, även 

om han finner det olyckligt. Ekonomin, strävan efter att producera så billigt nötkött som 

möjligt, görs i informanternas utsagor till en huvudfaktor som ligger bakom djurens lidande. 

Detta för att informanterna tänker sig att djuren föds upp under ovärdiga former för att det ska 

kosta så lite som möjligt för både återförsäljare och konsument. Ekonomin blir också en 

avgörande faktor i vilka som kan konsumera nötkött. Det måste bli dyrare för djurens skulle 

och detta leder till att de mindre bemedlade inte kan äta nötkött på det vis som exempelvis 

Holger gör.  

          Med Matilda Marshalls modell om konkurrerande hållbarheter – det vill säga social, 

ekonomisk, ekologisk och kulturell hållbarhet (2016: 212ff) – är det möjligt att konstatera att 

informanterna upplever att allt i det storskaliga produktionssystemet handlar om ekonomisk 

hållbarhet. Att det ska vara ekonomiskt genomförbart för enskilda individer att konsumera 

nötkött och så ekonomiskt gynnsamt som möjligt för dagligvaruhandeln att sälja det. Därmed 

upplevs systemet prioritera ekonomin kontra exempelvis ekologisk hållbarhet och djurens 

välmående. Det nuvarande storskaliga systemet reproducerar även ett beroende av 

storskaligheten, enligt Holger. Holger menar att enskilda konsumenters preferens för rena 

köttbitar som filéer och biffar skapas av utbudet i dagligvaruhandeln. Och Kristina, som själv 

skulle vilja hålla några kor för eget bruk, finner det omöjliggjort av systemet. Hon menar att 

det i nuvarande system är omöjligt att skaffa sig ett litet antal kor för eget bruk. Konsumenters 

preferenser – att de inte är beredda att betala mer för bättre djuretik – är enligt Kristina vad 

som omöjliggör en mer utbredd småskalig produktion. Preferensen för billigt kött leder till att 

bönder måste kunna konkurrera ekonomiskt och därmed förutsätts en storskalig produktion, 

enligt Kristinas mening.  

         Regelverket uppfattas i det här fallet vara för strikt och att det motarbetar den ”lilla 

människans” möjlighet att ställa sig utanför ett system som producerar risk. Således är det 

svårt, för att inte säga omöjligt att ta sig bort ur riskpositionerna i dagens samhälle (Beck 

1992: 52ff). För att göra sig fri behövs kunskap och utbildning men inte ens det räcker, vilket 

exemplet med Kristinas spolierade dröm om att ha egna kor påvisar. När kunskapen finns på 

plats är det systemet, som gynnar massproduktion, som sätter stopp. Som Beck uttrycker det 

är det som att det finns en ”gravitationslag”, en naturlag inbyggt i systemet, som gör det 

omöjligt att ställa sig utanför (1992: 33).  

         Till viss del går det att konstatera att Kristinas upplevelse är att den nykarnistiska tanken 
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om mer småskalighet och en återkoppling till ett mer traditionellt och naturligt samspel med 

djuren (Parry 2009: 241ff; Göransson 128) omöjliggörs av det rigida regelverk som tvingar 

fram en kommersialisering av mjölk- och köttproduktion. Därmed görs också det mer etiska 

småskaligt producerade nötkött svåråtkomligt. Och Kristinas dröm om att leva i en större 

symbios med djuren omöjliggörs därmed av ett regelverk som reproducerar stor-skalighet. 

Det visar också svårigheten i att gå över till ett mer ålderdomligt produktionssätt. Nötkött och 

mjölk kan via en anpassning till storskaligheten således säljas till ett billigt pris, men då blir 

djurhållningen mindre etiskt. Den mer etiska djurhållningen måste därför få kosta och 

konsumenterna måste förstå och anpassa sig till detta menar Kristina. Hon har också bestämda 

åsikter när det kommer till huruvida nötköttskonsumtion blir en klassfråga eller ej om köttet 

blir dyrare och etiken i djurhållningen tillgodoses.  

 

Kristina: En stor del av bördan ligger på konsumenten. Man måste vara villig att betala för 

vettiga produkter. Och så säger folk att ja men då kan det bli en klassfråga. Ja, fast nej, vi 

behöver inte äta kött tre gånger om dagen. Vi måste inte ha skinka på frukostmackan och sen till 

lunch och middag. Utan vi kan faktiskt välja att bara äta kött när vi har råd att köpa ett fint 

ekologiskt kött. Och äta vegetariskt däremellan eller helt enkelt ta till oss tillräckligt protein från 

alla andra källor för att det inte ska behöva bli ett antingen eller liksom. 

 

Men det är ett mycket mer kostsamt sätt att producera och konsumera nötkött. Kristina menar 

dock att det inte behöver bli en klassfråga att äta kött eftersom det totala köttintaget bör 

minska drastiskt för alla så att när folk väl äter kött så kan de lägga mer pengar på det. I 

Kristinas tankevärld, i hennes drömscenario, blir alltså inte denna nykarnistiska idyllisering av 

äldre tiders köttproduktion och -konsumtion ett sätt att ”dölja hur verkligheten är beskaffad” 

som vissa forskare menar (Parry 2009: 249; Göransson 2017: 128). Detta finns det spår av i 

några av informanternas utsagor då de är noga med att ha kunskap om var exempelvis vilket 

djur en ”fin” entrecôte kommer ifrån. Närmare bestämt blir djuretiken i dessa fall viktiga för 

att köttkvaliteten ökar, men när det kommer till exempelvis färs blir köttkvaliteten omöjlig att 

avgöra. Därmed blir det lägre prioritet att köpa ”mer etiskt” producerad färs för dessa 

informanter. Den vardagliga nötköttskonsumtion består därmed färs som köps i 

dagligvaruhandeln som de själva kritiserar. När jag bemötte Lars med detta faktum 

konstaterade han reservationslöst att ”man nog är mer av en hycklare än vad man vill tro”. Det 

är ett exempel på hur ”nykarnismens romantiserade narrativ” bidrar till att dölja verkligheten 

(Göransson 2017: 128).  

          Att endast ta djuretiken i beaktning när det kommer till de finare nötköttsdelarna är inte 

någon konsekvent praktik som grundar sig i empati för djuren, det handlar mer om smak och 
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personlig njutning. Om vi nu, med Göranssons ordalag, skulle godta att det finns ett 

”godhjärtat köttätande” (2017: 128) blir detta en chimär som går ut på att rättfärdiga sitt eget 

köttätande. Men när det kommer till Kristina handlar det snarare om en övertygelse om att det 

är möjligt att leva i en symbios med djuren, som baseras på ett givande och tagande snarare än 

ett brutalt utnyttjande av djuren. Detta hade, enligt hennes uppfattning, varit möjligt för henne 

om det inte hade varit för systemet som gynnar överproduktion och ekonomisk effektivitet 

(Beck 1992: 19, 23, 33) samt motarbetar de som vill ställa sig utanför systemet och istället 

värna djuren, men även miljön, klimatet och den egna hälsan. Men bara för att Kristina inte 

har möjlighet att skaffa egna kor är det inte hopplöst. Beatriz Lindqvist menar att det finns en 

dubbelhet i risksamhället och medvetenheten om det, nämligen att det kan skapa en känsla av 

maktlöshet hos individer (2013: 130f), som med exemplet med Kristina och korna. Men det 

borgar även för en omdaning av människor livsstilar, där människor via en reflexiv hållning 

gentemot modernitetens baksidor anammar en mer hållbar livsstil (Lindqvist 2013: 131). Det 

senare har denna studie har visat prov på i och med Tuvas och Sams exkluderande av kött av 

etiska skäl och Kristinas ambition om självförsörjning. Men även i Robins minskade nötkötts-

konsumtion samt övrigas intresse av att äta mer ekologiskt hållbart och etiskt nötkött.  

Sammanfattning 

När djuren, de olika nötkreaturen, har satts i fokus i detta kapitel har det gett insikter i hur 

informanterna resonerar kring djuretik och hur de anser att en sådan borde te sig. Denna 

fokusering har även medfört en mer djuplodande insyn i hur informanterna upplever att det är 

att leva i vad Beck (1992) kallar för risksamhället. Olika logiker kring vad som är ett etiskt 

kontra oetiskt nötköttsätande och produktionssätt, samt vilka logiker som ligger bakom att 

exkludera nötkött från sin kostföring, har utforskats. Vidare har diskussionen om nykarnism 

bidragit med nya perspektiv. Nykarnismen har exempelvis setts som ett ideologiskt system 

som upprätthåller och reproducerar den nuvarande Men i individers enskilda tankar blir 

snarare en nykarnistiskt logik ett sätt att tänka sig ett alternativt system, ett produktions- och 

konsumtionssätt som tar större hänsyn till djuren. Att anamma nykarnistiska praktiker skulle 

således kunna ses som ett sätt för dessa individer att motverka risk (1992). Att minska 

riskerna som produceras av det storskaliga systemet genom att istället stödja ett system som 

inte bara ser ”snabba pengar”.  

          Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att alla inte skulle ha tid, pengar eller 

personliga kontakter för att kunna äta nötkött så som några av studiedeltagarna gör. Det visar 
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att nykarnismen med största sannolikhet inte skulle vara hållbart i den stora majoritetens 

vardagsliv. Det nötkött som är tillgängligt för de allra flesta är det massproducerade. Därmed 

kommer bara nykarnismen så långt, det måhända vara en föreställning eller praktik som bidrar 

till mindre risker. Men en småskalig produktion skulle inte kunna mätta nuvarande efter-

frågan, något även Lars är inne på. Det skulle krävas väldigt många småskaliga producenter 

som icke-köttätaren Sam, något ironiskt, påpekade. Faktum kvarstår alltså, som Michell 

Göransson påpekar, ”att det bara är ett försvinnande litet antal djur som dödas inom 

nykarnismens idylliserade och lantliga ramverk” (2017: 128). Därför är ett kraftigt minskande 

av köttkonsumtionen, vilket Kristina efterfrågar, en förutsättning för att småskaligheten över 

huvud taget skulle ha en chans att bli det huvudsakliga produktionssättet. Om människor 

köper nötkött från mindre jordbruk skulle det kunna vara ett steg i rätt riktning – mot en 

hållbarare konsumtion. Men om den massproducerade färsen fortfarande köps i 

dagligvaruhandeln av samma människor gör det en mycket liten skillnad. En småskalig 

produktion förutsätter kort och gott en minskad köttkonsumtion.  
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5. Avslutande diskussion 

Här kommer studiens huvudsakliga resultat att redovisas och förslag på vidare forskning på 

ämnet nötkött och kött generellt kommer presenteras och diskuteras.  

           För att inledningsvis diskutera studiens resultat är det fördelaktigt att återge 

syftesformuleringen: Syftet med studien är att genom ett fokus på nötkött undersöka hur 

studiedeltagarna uppfattar risker i samhället som är kopplade till miljö och klimat, hälsa och 

djurhållning. Riskerna som kopplas samman med nötköttkonsumtion och -produktion kretsar 

framför allt kring miljö, klimat, djuretik men även i viss utsträckning hälsa. Miljö- och 

klimatoron som informanterna ger uttryck för går i linje med forskning och information som 

nationella förvaltningsmyndigheter och internationella miljöorganisationer sprider om att 

köttkonsumtionen måste minska för ett mer hållbart samhälle (se ex. ex. Garnett 2011; Röös 

2012; Jordbruksverket 2018 – Kött och klimat; Världsnaturfonden – Köttguiden). Vidare går 

uppfattningen om nötköttets medförande risker för personlig hälsa, som några av 

informanterna gav uttryck för, i linje med Livsmedelsverkets (2019 – Rött kött och chark) 

rekommendation om att dra ned på konsumtionen av rött kött. När det kommer till den tredje 

kategorin av risk som kopplades samman med nötkött, det vill säga den djuretiska risken, blir 

det en central faktor för hur informanter ser på och säger sig konsumera nötkött. 

Informanterna har förvisso skilda uppfattningar om vad som innefattar en etisk respektive 

oetisk konsumtion. De som inte äter kött alls finner dödandet, och hållandet, av boskapsdjur 

som oetiskt (även om de också uppvisade nyanser i denna hållning). De som fortfarande äter 

nötkött såg å andra sidan en distinktion mellan just en etisk och oetisk konsumtion och 

produktion av nötkött. Generellt kopplades det etiskt betingade nötköttet till en småskalig och 

mer personlig produktion, där närhet blev en avgörande faktor för uppfattningen om ett etiskt 

nötkött. Motsatt förhållande gällde generellt för informanternas uppfattning tankar om den 

storskaliga, opersonliga, om andra länders nötköttsproduktion, där USA pekades ut som ett 

särskilt oetiskt nötköttsproducerande land. 

          På en nationell nivå blev den egna nationen, Sverige, en geografisk enhet som 

kopplades till en hållbarare, renare, pålitligare och tryggare produktion av nötkött än andra 

länder. I denna nötköttsrelaterade nationalism var det möjligt att se drag av vad som enligt 

annan typ av forskning förknippas med en svensk nationell självbild. En nationell självbild 

som bygger på tankar om moralisk upphöjdhet (Habel 2012a; Habel 2012b; Neuman 2017; 

Schough 2008; Öhman 2010). I informanternas utsagor blev Sverige moraliskt upphöjt i 



63 
 

relation till andra länder, framför allt när det kom till hur informanterna uppfattade 

djurhållningen i Sverige kontra andra länder (jfr Neuman 2017: 154ff). Den främsta motpolen 

till detta blev USA som uppfattades bedriva särskilt hänsynslös djurhållning. Likväl ansåg 

inte informanterna att den svenska nötköttsproduktion enkom var av godo. Det fanns många 

utsagor om oro även för den svenska storskaliga produktionen som av informanterna 

uppfattades drivas av ekonomiska incitament snarare än omsorg för djuren. Därför blev just 

det sista empiriska kapitlet mer djuplodande fokus på själva djuret, djurhållningen och djur-

etiken något som avtäckte föreställningar om hållbara respektive ohållbara aspekter olika 

former av nötköttskonsumtion och -produktion. Fokuset på korna och övriga nötkreatur blev 

logiskt nog ett sätt att närma sig frågor om djuretik. Men det blev också ett ytterligare sätt att 

avtäcka informanternas föreställningar om ett produktionssätt som skapar även andra risker 

som klimat- och miljöpåverkan. Och, inte minst, blev det ett sätt att närma sig informanternas 

tankar om hur jordbruket egentligen borde fungera. I detta varvades en nostalgi och romantik 

över äldre tiders förhållningssätt till djur och natur (jfr Göransson 2017: 128; Parry 2009: 

249ff) med åsikter om att vi kraftigt bör minska vår köttkonsumtion i allmänhet och nötkötts-

konsumtion i synnerhet. Det som dock förenade informanterna var en oro för det storskaliga 

produktionssystemet. 

          På grund av informanternas delade oro för ett ekonomiskt drivet produktionssätt som 

anses onaturligt anser jag att denna studie har bidragit till nyanser mellan en sorts dikotomisk 

uppdelning mellan köttätare och icke-köttätare. I denna studie har informanterna förenats runt 

uppfattningen om att det är något som är fel i systemet, att vi lever i ett risksamhälle (Beck 

1992), åtminstone när det kommer till synen på nötköttskonsumtion och -produktion. 

Emellertid resulterar denna oro i olika Vissa anammar självbegränsning i deras 

matkonsumtion för att på ett personligt plan motverka dessa risker (Beck 1992: 49), medan 

andra inte gör det. Om några informanter framförde denna oro på grund av sammanhanget, att 

den ”tredje närvarande” bidrog till att informanterna gav mig svar som de förväntade att jag 

ville åt (jfr Pripp 2011: 68ff), är svårt att säga. Enligt informanternas utsagor ter det sig dock 

som att samtliga känner en oro över nuvarande situation. Denna reflexivitet kring risk-

samhället kan, som Lindqvist mycket riktigt påpekar, både leda till känslor av maktlöshet och 

till en mer etisk och hållbarare omdaning av samhället (2013: 131). 
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Nötköttets framtid och vidare forskning 

Huruvida en allt större och genomgripande reflexivitet om modernitetens baksidor kommer 

leda till maktlöshet och status quo eller en etisk och hållbar förnyelse av samhället (Lindqvist 

2013: 131) återstår givetvis att se. Denna uppsats har gett exempel både på hur individer 

förändrar sin konsumtion och hur de fortsätter att äta nötkött som vanligt, så som de alltid har 

gjort. Däremot håller sig samtliga informanter reflexiva till nötköttets baksidor. Huruvida det 

ligger någon potential i att nötkött, på en mer genomgripande samhällelig nivå, skulle bli 

mindre vardagligt är därmed svårt att sia om. En möjlig utveckling skulle dock vara att alltfler 

antingen helt slutar äta nötkött och kött över huvud taget, eller börjar behandla nötköttet som 

en form av lyxvara. Trots allt kräver köttslaget en väldig mängd resurser, till exempel sett till 

hur mycket vatten som måste till och mängden foder. Samtidigt bidrar det till mer 

klimatfarliga utsläpp än andra köttslag (Världsnaturfonden – Köttguiden). Det som talar för att 

nötköttet kommer bli mindre vardagligt är dock att samtliga informanter på ett eller annat sätt 

har blivit medvetna om nötköttets baksidor. En utveckling som dessutom skulle stämma 

överens med vad statliga förvaltningsmyndigheter, internationella och nationella miljö- och 

klimatorganisationer och forskningen rekommenderar för att vi ska nå en hållbar konsumtion 

(se ex. ex. Garnett 2011; Röös 2012; Jordbruksverket 2018 – Kött och klimat; 

Livsmedelsverket 2019 – Rött kött och chark; Världsnaturfonden – Köttguiden). Dessutom ser 

vi i Sverige åtminstone tendenser till att konsumtionen av rött kött, däribland nötkött minskar 

(Jordbruksverket 2019 – Konsumtion och förbrukning av kött; Jordbruksverket 2019 – 

Statistikdatabas). Efter mina efterforskningar och analyser anser jag därför det troligt att 

nötköttet faktiskt är på väg mot att bli ett mer exklusivt livsmedel i framtiden. Däremot pekar 

flera aspekter av informanternas tankar kring nötkött på att nötköttskonsumtionen bevaras i 

någon form. Många av informanterna älskar smaken av och nötkött och många av 

favoriträtterna som tacos, köttfärssås, grillad biff och köttbullar inkluderar nötkött. Därför 

kommer förmodligen inte nötköttet försvinna helt. Det återstår att dock att se i vilken form 

nötkött kommer ätas i Sverige i framtiden. Blir konsumtionen oförändrad, ökar den, minskar 

den eller kommer nötköttet bli en sorts festmat? 

          Avslutningsvis skulle vilja säga något vidare forskning. Det är möjligt att fördjupa sig 

inom en mängd olika teman som denna studie har berört. Till exempel är människors 

medvetenhet om och tankar om risker i det samhälle de lever inom en inriktning som borde 

fördjupas ytterligare. Särskilt i relation till matkonsumtion är det något som avtäcker 

individers förhållningssätt till det samhälle de lever i. När det kommer till vad människor 
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värderar som ätbart respektive oätbart skulle det även vara intressant att se exempelvis 

fenomenologiska studier av hur intelligens och ett mänskliggörande av vissa gör att individer 

uppfattar dessa som oätliga. Det skulle även kunna göras etnologiska och andra 

kulturanalytiska studier om människors förhållande till andra köttslag som griskött, eller 

varför inte hur människor uppfattar produktion och konsumtion av fisk. Ett köttslag som jag 

tycker är särskilt intressant är dock kycklingköttet. I denna studie har informanterna gett 

uttryck både för att kycklingköttet är mer klimatsmart och hälsosamt. Och på senare år har 

konsumtionen av kycklingkött ökat exponentiellt (Jordbruksverket 2019 – Statistikdatabas). 

Men även kycklingarnas utsatta situation i den storskaliga produktionen berördes av några 

informanter, vilket nämndes kortfattat (s. 22 i denna uppsats). Den senaste tiden har även den 

bristfälliga etiken i kycklinguppfödning uppmärksammats (se ex. Djurens rätt 2019 – 

Kycklingar; SVT Nyheter 2019 – Veterinärer larmar: Tusentals kycklingar plågas inför 

slakt). Därför skulle det vara intressant att undersöka hur enskilda konsumenter tänker om 

fördelar och nackdelar med konsumtion och produktion av kycklingkött.  
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Bilagor 

Frågelistor och intervjutillfällen 

 

Etikinformation 

Här följer de etiska riktlinjer som varje informant delgavs inför intervjuerna: 

Först och främst skulle jag bara vilja berätta om etiska riktlinjer för ditt deltagande i denna 

studie. Du har ställt upp på denna intervju och därmed givit ditt samtycke till att det som sägs 

i denna intervju används i forskningssyfte. Med det sagt så ska du veta att du under hela min 

studies gång har möjlighet att dra dig ur studien. Jag ska även informera dig om att det som 

sägs i denna intervju endast ska och får användas i forskningssyfte. Vidare kommer du att bli 

anonymiserad för att uppfylla individskyddskravet. Jag kommer att förvara både ljudfilen, det 

vill säga det som jag spelar in nu, samt det transkriberade materialet och ingen annan kommer 

ha åtkomst till materialet.  

 

Frågelista för nötköttsätare 

Inled med bakgrundsfrågor: sysselsättning, boendeplats, civilstånd, uppväxt.  

Därefter: 

- Jag inleder med en väldigt öppen fråga: när du tänker på nötkött, vad tänker du då? 

1. Äter du nötkött? Har du alltid ätit nötkött? Hur mycket äter du (per vecka/månad)?  

2. Har dina nötköttsvanor ändrats med tiden? Hur åt du under din uppväxt?  

3. Vilka styckesdetaljer av nötkött äter du (när du väl äter)?   

4. Vilka maträtter brukar du laga med nötkött? Vad lagar du annars för mat?  

5. När du går ut och äter brukar du ofta äta nötkött då?   

6. Finns det något som du köper på restaurang eller dylikt som du inte kan/har tillfälle att laga 

hemma? 

7. Vilket typ av nötkött är det som du konsumerar?  

8. Finns det vissa kriterier som köttet måste uppfylla för att du ska konsumera det 

(land/kvalitet/region/närhet/djurhållning)? 

9. Ser du att skulle kunna vara utan nötkött? (Exkludera det helt/minska?) 

Vilka rätter skulle du kunna vara utan? 



 
 

10. Om ja på föregående fråga: Hur skulle du ersätta det? 

11. Jag skulle vilja be dig att värdera olika köttslag, alltså att rangordna fläsk-, nöt-, kyckling- 

och fågel-, lamm- och får-, kalv- och fiskkött från 1-6. Det du tycker bäst om sätter du som 

1:a och det du minst gillar sätter du som 6:a. Har jag missat något köttslag? Är det något som 

du vill ta bort från listan (ex. fisk)? Då är jag ute efter den helhetsbilden, ditt totala intryck av 

köttslagen.  

 

Frågelista för icke-nötköttsätare 

1. Börja med bakgrundsfrågor: civilstånd, boendesituation, uppväxtort, sysselsättning, 

utbildning? 

2. Jag inleder med en väldigt öppen fråga: när du tänker på nötkött, vad tänker du då? 

3. Äter du kött? Har det funnits en tid då du ätit nötkött/kött?  

4. Kan du berätta lite om din konsumtion av nötkött/kött över tid? Hur såg den ut från att du 

var liten, till tonåren, till nu? ’ 

5. Hur gick det till när du beslutade dig för att sluta äta nötkött/kött? Vad var det som låg 

bakom beslutet? 

6. Vad tänker du om nötköttskonsumtion på en större samhällelig nivå? (inte bara din egen 

utan även andras) 

7. Eftersom du inte längre äter nötkött, eller kött över huvud taget, så kanske det här är en 

konstig fråga, men finns någon typ av nötkött du som gillar mer eller mindre? ’ 

8. Finns det någon omständighet som skulle kunna få dig att äta nötkött/kött igen? Då tänker 

jag på ex. hur det har producerats…  

9. Finns det något som du saknar med ätandet av nötkött/kött? Vad brukade du äta för 

maträtter som inkluderade nötkött? Brukade du laga maträtter med nötkött? Finns det vissa 

rätter som du saknar och känner ett sug efter? ’ 

10. Kan du berätta lite om din egen matlagning och uteätande, ge gärna exempel på typiska 

rätter som du lagar/äter i vardagen och som du äter ute (take away, restaurangbesök etc.)? 

11. Även om du inte äter något kött alls så skulle jag vilja att du rangordnar olika köttslag. Då 

vill jag att du sätter det du tycker minst om som 6:a och sedan arbetar dig uppåt. Kött: fläsk-, 

nöt-, kyckling- och fågel-, lamm- och får-, kalv- och fiskkött. 

 



 
 

Intervjutillfällen 

1. Robin i hans hem i en förort norr om Stockholm. 13 februari. Intervjulängd: 1 timme och 

39 minuter. Kompletteringsintervju utförd 19 mars på café i Stockholm. Intervjulängd: 45 

minuter. 

2. Lars i hans hem i Stockholms innerstad. 19 februari. Intervjulängd: 2 timmar och 3 minuter. 

Kompletteringsintervju utförd 25 mars i Lars hem. Intervjulängd: 25 mars. 

 

3. Tuva i ett grupprum på bibliotek i Stockholm. 22 februari. Intervjulängd: 2 timmar och 22 

minuter. 

 

4. Sam i ett grupprum på bibliotek i Stockholm. 12 mars. Intervjulängd: 1 timme och 9 

minuter. 

 

5. Kristina via Messenger (videosamtal). 18 mars. Intervjulängd: 2 timmar och 59 minuter. 

 

6. Tommy på restaurang och sedermera café på mindre ort i Södermanland. 21 mars. 

Intervjulängd: 1 timme och 30 minuter. Stimulibilder visades 25 mars via Messenger 

(telefonsamtal och bilder skickades via chattfunktionen). Intervjulängd: 47 minuter. 

 

7. Holger på café i Stockholms innerstad. 22 mars. Intervjulängd: 1 timme och 35 minuter. 

 

8. Anna på hennes arbetsplats i Stockholms innerstad. 1 april. Intervjulängd: 1 timme och 26 

minuter.  

 

9. Gunilla via Messenger (telefonsamtal). 2 april. Intervjulängd: 1 timme och 59 minuter. 

 

10. Malin i hennes hem på den sörmländska landsbygden. 3 april. Intervjulängd: 2 timmar och 

28 minuter. 

 

Stimulibilder – nötkött, nötköttsrätter och vegetariska substitut  

På grund av upphovsrättsliga skäl kan inte bilderna som visades under intervjuerna bifogas, 

istället följer en kort beskrivning av samtliga bilder:  

1. Bild på man i svarta handskar som skivar upp portionsbitar av entrecôte. 2. Köttfärssås med 

spaghetti, 3. Tillagade Vegme-bites 4. Oxfilé från Bergs gård, Södermanland. 5. Oxfilé från 

Skottland. 6. Vegme-bites i förpackning. 7. Hamburgare med ost, sallad och lök. 8. Irländsk 

nötfärs. 9. Svensk nötfärs. 10. Svensk ekologisk nötfärs. 10. Vegme-färs. 11. Vegetariska 

köttbullar med sås, med inlagd gurka, sylt och hasselbackspotatis. 12. Köttbullar i gräddsås 

med rårörda lingon, pressgurka och potatismos. 13. Vietnamesisk pho gjord på 

nötköttsbuljong och strimlor av bringa. 14. Ekologisk ryggbiff. 15. Amerikansk biff förseglad 

i plastförpackning som är beprydd med en stor amerikansk flagga. 16. Vegme pulled. 17. 

Vegansk pad thai. 18. Råbiff med rå äggula. 19. Burgare gjord på Vegme-färs. 


