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There are several ways in which people can relate to eating or not eating animals. This essay 

is focussing two main strategies: Making distances and drawing borders. 

Today, there are several reasons for not eating meat, including environmental reasons, 

individual and public health reasons, ethical reasons and more. Yet, people eat more meat 

than ever. According to the UN, this is a major problem. In 2006 the report Livestock’s long 

shadow pointed out that meat consumption was a bigger problem from an environmental point 

of view, than global transports, including air-traffic. At the same time, western societies are 

becoming both more animal friendly (when it comes to companion animals) and more animal 

abusive (when it comes to production animals). There seems to be a lot of empathy for 

animals, yet people choose to hurt them, kill them and eat them. This essay, with a feministic 

approach, tries to reveal what mechanisms are behind this ambigous behaviour. The findings 

suggest that the border line between humans and animals is blurred due to several reasons. 
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Inledning 

 

Köttkonsumtionen ökar kraftigt i hela världen och Sverige är inget undantag. I dag 

konsumerar medelsvensken 85 kilo kött per år. År 1990 var motsvarande siffra 60 kilo, med 

andra ord en ökning med drygt 40 procent de senaste 20 åren enligt Jordbruksverket 

(Livsmedelskonsumtionen 1960-2006, Statistikrapport 2009:2:65).  

 

Samtidigt är det känt att storskalig köttkonsumtion medför stora hälsorisker, miljöförstöring, 

oönskade klimateffekter och stort lidande för produktionsdjuren. Hur går detta ihop? Vad är 

det som gör att människor väljer produkter som är såväl hälso- och miljöskadliga som 

etiskt/moraliskt tveksamma? Hur motiverar man sina val?  

 

Parallellt med att fler äter mer kött, finns även en växande vegansk rörelse, både i Sverige och 

i övriga världen. I Storbritannien är till exempel fyra procent av befolkningen strikta 

vegetarianer och fem procent uppger sig vara ”huvudsakligen” vegetarianer, enligt en 

undersökning som utfördes vid British Food Standards Agency 2005 (Consumer Attitudes to 

Food Standards 2005:22).  

 

I Sverige är andelen veganer och vegetarianer cirka en till två procent enligt professor Wulf 

Becker vid Livsmedelsverket (Wulf Becker 2011). En undersökning utförd av Demoskop, på 

uppdrag av organisationen Djurens Rätt, påstås visa att det då fanns cirka 300 000 (3,5 % av 

befolkningen) vegetarianer och 150 000 veganer (1,6 % av befolkningen) i Sverige år 2009. 

Bland respondenterna mellan 15-24 år uppgav 15 % att de var vegatarianer eller veganer 

(Newsdesk:H2). Vad är det som driver människor mot en vegetarisk/vegansk livsstil? Vilka 

människor blir vegetarianer/veganer? Hur motiverar de sina val? Jag vill söka svaren på 

sådana frågor och min förhoppning är att kunna blottlägga mönster och mekanismer som styr 

valet av kött som livsmedel. Fastän det finns många olika anledningar till att människor väljer 

att äta eller låta bli att äta kött, till exempel hälso- eller miljöskäl, har jag medvetet valt att 

fokusera på de etiska skälen, helt enkelt för att jag anser dem vara mest intressanta.  
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Syfte och frågeställningar 

 

I den här uppsatsen utgår jag ifrån antagandet att det endast är veganer och kannibaler som är 

konsekventa i sitt förhållande till andra varelsers kroppar. Veganer anser att all förtäring av 

andra varelsers kroppar är oacceptabel. Kannibaler anser att all förtäring av andra varelsers 

kroppar är acceptabel. De flesta människor i Sverige är varken veganer eller kannibaler. Det 

gör att dessa människor hamnar i en situation där viss förtäring av andras kroppar är 

acceptabel, medan annan förtäring är oacceptabel, alltså en inkonsekvent hållning. 

 

Min hypotes är att människor i dagens västerländska kultur har ett ambivalent förhållande till 

kött och att: 

 

 Denna ambivalens skapar konflikter  

 Det finns två huvudsakliga strategier för att hantera dessa konflikter, 

gränsdragning/kategorisering och avståndstagande. 

 

Syftet är att undersöka om det finns stöd för min hypotes i det aktuella forskningsmaterialet 

genom att söka svar på frågeställningar som: Vilka psykologiska, sociala och kulturella 

faktorer spelar in i vårt val av livsmedel? Var går gränserna? Skulle gränsdragningarna och 

kategoriseringarna kunna se annorlunda ut? Hur avspeglas köttätandet som norm i kulturen? 

Hur upprätthålls denna norm? Hur ser motståndet mot denna norm ut? 
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Teori och metod 

 

Professor Nils-Arvid Bringéus uttalade redan 1978, på den nordiska etnologkongressen i 

Hemse på Gotland hur viktigt det är för oss, som lever i en tid ”då kunskapsmassan ökar i en 

svindlande fart” att söka efter teorier, aspekter och begrepp, snarare än att söka efter mer fakta 

och information (Bringeus 1979:20). Det vi behöver är hjälp med orienteringen. Jag har därför 

lagt ner mycket möda på att hitta de teoretiska verktyg som är mest adekvata för mitt 

forskningsmaterial. 

 

När jag inledde arbetet med den här uppsatsen, tidig vår 2011, var jag inställd på att de teorier 

jag skulle använda mig av framför allt var marxistisk och postkolonial teori, liksom 

diskursteori. Under resans gång har jag dock upptäckt andra teoretiska inriktningar och 

begrepp som jag tror är mer relevanta att applicera på mitt forskningsmaterial. Framför allt 

har jag använt mig av feministisk teori. Jag har aldrig tidigare arbetat utifrån denna teori, men 

den har gett mig många aha-upplevelser under resans gång och jag tycker att den har tjänat 

sitt syfte väl. Nog hade jag kunnat använda mig av andra teorier och på så sätt hade jag 

kanske fått fram annorlunda resultat, men det är en annan uppsats. 

 

Att komma åt de bakomliggande mekanismerna som styr vårt val av livsmedel är komplicerat 

och inget som låter sig göras fullt ut i ett begränsat akademiskt arbete som det här. Man kan 

anlägga många olika perspektiv på vad som styr det individuella valet, till exempel en persons 

ekonomiska status, utbildningsnivå, hälsostatus, men också olika trosuppfattningar, både 

religiösa och sekulära. Det individuella valet görs dock alltid i en social och kulturell kontext, 

vilket gör ämnesområdet mycket komplext. Min D-uppsats är tänkt som en förstudie till mer 

djupgående arbeten inom forskningsområdet.   

 

Jag har använt mig av flera olika metoder i arbetet med uppsatsen, främst nedanstående: 

 

 Deltagande  observation (jag befinner mig i ett samhälle där köttätande är norm och 

där samtidigt såväl veganism som kannibalism betraktas som extremt). 

 Intervjuer. 

 Relevanta textanalyser (här använder jag det vidgade textbegreppet som även 

innefattar bilder, film och ljud).  
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I denna kvalitativa förstudie redovisar och analyserar jag en del deltagande observationer och 

textanalyser. Men den empiriska tyngdpunkten ligger på sju intervjuer. Tre gymnasieelever, 

två djurskyddsinspektörer och två personer som jobbar inom omsorgen har blivit intervjuade 

enligt samma formulär med öppna frågor (Bilaga 1). Intervjuerna utfördes till största delen på 

neutral mark, förutom en intervju som genomfördes hemma hos en av informanterna och en 

intervju som utfördes hemma hos mig. Varje intervju har tagit cirka en timme i anspråk och 

utförts enskilt, förutom intervjuerna med de tre gymnasieelverna. Av praktiska skäl 

genomfördes denna intervju i form av en gruppintervju med alla tre informanterna samtidigt, 

där var och en fick svara på frågorna i formuläret. 

 

När det handlar om urval av texter och deltagande observationer, så har jag inte medvetet 

aktiverat eller avaktiverat dessa processer. Under mitt arbete med den här uppsatsen har jag 

varit en ständig mottagare av diverse yttre stimuli som kommit i min väg. Radioinslag, 

böcker, filmsnuttar, reklam, samtal och möten, vardagsrutiner och vardagliga miljöer har allt 

sammantaget tjänat som tankeföda och inspiration. När något som verkat ha beröring med 

min uppsats har dykt upp, har jag försökt fråga mig: ”Vad är det jag ser/hör/känner? Hur kan 

andra människor tänkas tolka detta? Hur tolkar jag detta? Finns det mönster och strukturer? 

Vad säger allt detta om vår kultur på ett samhällsplan och om oss som individer?” 

 

Att ha en sådan öppen attityd till omvärlden blir lite grand som att surfa på internet. En idé 

eller händelse leder vidare till nästa referens, som i sin tur leder vidare. Emellanåt ser man 

gemensamma beröringspunkter och/eller mönster som framträder och det är då det blir riktigt 

intressant och väl värt mödan att studera närmare. 
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Definitioner och begrepp  

 

I den här uppsatsen förekommer en del begrepp som jag försöker definiera närmare nedan: 

 

Speciesism: Ett begrepp nära besläktat med sexism och rasism, som uppfunnits av Richard D. 

Ryder, brittisk forskare i psykologi. Han definierar det själv så här: ”Speciesism är en form av 

orättvisa; den innebär att skada andra därför att de tillhör en annan art” (Ryder 2001). 

 

Den dolda läroplanen: Helena Pedersen, forskare i pedagogik, använder sig i sin avhandling, 

Animals in Schools, av detta verktyg (The hidden curriculumn). Den dolda läroplanen inte 

bara avspeglar, utan reproducerar i många fall aktivt samhällets grundläggande värderingar, 

eller den förhärskande normen om man så vill. Till exempel kan det handla om hur olika djur 

ska uppfattas, relateras till och användas (Pedersen 2010). 

 

Den frånvarande referenten: Den personliga individ som går förlorad när såväl djur som 

kvinnor objektifieras och förvandlas till lättkonsumerat kött. Uttrycket är hämtat från den 

feministiska forskaren Carol J. Adams (Adams 2010: 13). 

 

Instrumentellt/intrinsikalt värde: Den som anser att djuren är till för människans skull, som ett 

instrument för att tillfredsställa mänskliga behov, tilldelar djuren ett instrumentellt värde. Den 

som däremot anser att djuren är till för sin egen skull och har ett eget inneboende värde 

oberoende av människan, tilldelar djuren ett intrinsikalt värde. 
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Källkritik och självreflexion 

 

Som etnolog är det en självklar sak att reflektera över sin egen forskarroll och subjektivitet. 

Mitt ämnesområde är inte slumpmässigt utan något jag själv har valt.  När jag började 

formulera mina tankar kring den här uppsatsen upptäckte jag att jag själv var avvikande, även 

om jag inte riktigt hade betraktat mig på det sättet tidigare. Jag tillhör en etnisk majoritet, 

lever ett normalt liv som småföretagare till vardags, är singel precis som så många andra, jag 

har en familj och jag har vänner, intressen och hobbyer. Jag lider inte av något 

funktionshinder, ser alldaglig ut och har heller inga extrema politiska åsikter, vanor eller 

ovanor. Men jag är vegetarian och har varit det i närmare 30 år. 

 

Min handledare påpekade att det var av särskild vikt att jag redogjorde för min egen 

ståndpunkt i mitt arbete med uppsatsämnet. Huruvida det hade varit lika viktigt om jag hade 

tillhört den köttätande majoriteten är ett intressant tankespår, som jag dock inte kommer att 

utveckla ytterligare här och nu. Men tanken fick mig att inse att jag var något spännande på 

spåren. 

 

Självfallet är jag genuint intresserad av ämnet för den här uppsatsen och har även viss 

förhandskunskap som har kommit till nytta. Som icke-köttätare har jag också lättare för att se 

den nästan ”osynliga” normen som köttätandet utgör. Eller uttryckt med feministen Carol J 

Adams ord: 

 

”Holding a minority opinion in a dominant culture is very illuminating... Approaching a 

cultural consensus from the underside demonstrated how securely entrenched the attitudes 

about meat are.” (Adams, 2010: 31) 

 

Jag inser även att jag genom min förförståelse för materialet riskerar att drabbas av en del 

vetenskapliga problem. Det handlar framför allt om urvalet och min eventuella påverkan på 

de informanter jag talat med. Min förhoppning är dock att medvetenheten om detta har 

dämpat effekten och gjort att mina resultat inte har påverkats i en mer negativ riktning än vad 

de skulle ha gjort om jag gett mig ut på ett för mig helt neutralt forskningsfält.  
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För att delvis komma runt urvalsproblematiken, har jag inte själv valt ut mina informanter. 

Efter samråd med min handledare och mina kurskamrater kom jag fram till att jag ville utföra 

intervjuer med följande tre kategorier av informanter:  

 

 Gymnasieelever (för att få med en ungdomsgrupp) 

 Djurskyddsinspektörer (för att de garanterat har kontakt med djur och lantbruk) 

 Omsorgspersonal (för att detta är det vanligaste yrket i Sverige och rimligen ger en 

vink om hur ”gemene man” tänker kring dessa frågor.) 

 

Jag tog kontakt med en skolbibliotekarie, som hjälpte mig att komma i kontakt med de tre 

gymnasieeleverna. Därnäst kontaktade jag djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne, som 

hjälpte mig att hitta två djurskyddsinspektörer som ansågs representativa med hänsyn till 

utbildning, erfarenhet och ålder. När jag talade om mitt uppsatsarbete med några av mina 

vänner, ville de spontant hjälpa mig eftersom de kände flera personer som arbetade inom vård 

och omsorg, personer som jag inte känner. 

 

En kort presentation av mina informanter ser ut enligt följande: 

 

G1: Gymnasieelev på programmet ”Barn och fritid”, 18 år, kvinna. 

G2: Gymnasieelev på programmet ”Barn och fritid”, 18 år, kvinna. 

G3: Gymnasieelev på programmet ”Barn och fritid”, 18 år, kvinna. 

D1: Djurskyddsinspektör, 55 år, kvinna. 

D2: Djurskyddsinspektör, 56 år, man. 

O1: Personlig assistent, 25 år, kvinna (har även arbetat som kock i fyra år). 

O2: Undersköterska, psykiatrin, 29 år, kvinna. 

 

I och med att urvalet är mycket litet, kan generaliserbarheten diskuteras. Som framgår av 

ovanstående är dessutom kvinnor starkt överrepresenterade och fem av de sju informanterna 

är under 30 år (medelåldern är drygt 31 år). I tolkningen av resultaten bör man därför ha med 

sig tidigare forskningserfarenheter, som säger att just kvinnor och ungdomar i högre grad än 

män och äldre, sympatiserar med vegetarism och djurskydd/djurrätt. Kenneth Shapiro, 

amerikansk forskare i psykologi, har till exempel visat att 75 procent av aktivisterna inom 

djurrättsrörelsen under 1970- och 80-talen var kvinnor (Ryder 2001:61).  
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Tidigare forskning 

 

Mat i olika former har varit och fortsätter att vara ett tacksamt forskningsfält inom etnologin. 

Men går det att reducera andra arters roll i vår kultur till mat? Mig veterligen har ingen 

etnologisk forskare utmanat den rådande diskursen där köttätandet är norm och där vissa arter 

(till exempel grisar och kycklingar) anses ätliga, medan andra (till exempel människor och 

hundar) inte är det. Det närmaste någon svensk etnolog har kommit detta ämne är så vitt jag 

vet Brita Egardt, som i början av 1960-talet kom ut med sin klassiska avhandling, Hästslakt 

och rackarskam (Egardt 1962). Men den har många år på nacken och den tangerar bara det 

jag vill komma åt. Egardt intresserade sig i sin avhandling främst för det sociala perspektivet 

och inte för de etiska och moraliska ställningstaganden som utgör grund för den över- och 

underordning som tycks reglera människans förhållande till andra arter. 

 

Jag ser inom detta område en arena där det är möjligt att bryta ny mark inom etnologin och 

där det samtidigt pågår spännande processer som går att spegla ur en mängd olika perspektiv. 

Det kan till exempel handla om att bygga identitet eller konstruera en subjektiv verklighet, 

men också om att konservera politisk och/eller ekonomisk makt eller att exploatera andra i en 

kulturell kontext.  

 

Hittills har etnologiskt forskningsmaterial som rör förhållandet mellan människan och andra 

djur främst varit av historisk och/eller folkloristisk karaktär. Min förhoppning är att den här 

uppsatsen ska inspirera till nya landvinningar inom etnologin när det gäller detta 

mångfacetterade ämnesområde. Det finns tydliga tendenser till att både likhetstecknet mellan 

djur och mat och den skarpa skiljelinjen mellan människa och djur håller på att suddas ut, ett 

påstående som bland annat understöds av min undersökning. 

 

I forskningshänseende kan Sverige närmast betraktas som ett utvecklingsland när det gäller 

forskning kring djur inom andra områden än de biologiska/zoologiska/etologiska och det rent 

veterinärmedicinska. Inte minst äger detta sin giltighet om man jämför med Storbritannien, 

som är ett föregångsland på området, följt av USA. Det är också i den engelska 

språkgemenskapen som de främsta filosofiska djurrättsförespråkarna finns, som Peter Singer 

(Australien) och Tom Regan (USA). I Storbritannien finns bland annat det tvärvetenskapliga 

institutet The Oxford Centre for Animal Ethics. Centret leds av professor Andrew Linzey, 
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som är knuten till teologiska fakulteten vid Oxfords universitet. På hemsidan förklarar han 

centrets syfte så här: 

 

”We want to put ethical concern for animals on the intellectual agenda, and contribute to an 

enlightened public debate about animals. We believe that the rational case for animals is 

frequently understated within academia and misrepresented in the media. Our aim is to create 

a world-wide association of academics from all disciplines who want to pioneer ethical 

perspectives on animals.” (Oxford Centre for Animal Ethics: H4) 

 

Till den klassiska forskningslitteraturen hör till exempel James Serpells In the Company of 

Animals, en omfattande sociologisk och antropologisk studie av förhållandet mellan stamfolk 

och djur (Serpell, 1986). En annan sociologisk forskare, David Nibert, har bland annat 

undersökt hur slaveri, rasism, sexism och speciesism hänger samman i Animal Rights/Human 

Rights: Entanglements of Oppression and Liberation (Nibert, 2002).  

 

Flera feministiska forskare har också inkorporerat speciesismen i sina analyser. Det främsta 

verket på området är The Sexual Politics of Meat, av den feministiska forskaren Carol J. 

Adams, som visserligen undervisar på akademisk nivå, men som envist hävdar att hon är 

aktivist, inte akademiker. Boken gavs ut första gången 1990 och betraktas fortfarande efter 

drygt 20 år som en milsten i forskningen kring olika former av förtryck och hur de samverkar 

(Adams, 2010). 

 

I Sverige finns som nämnts, inte mycket forskning kring djurens roll i samhället. En stor 

inspirationskälla har dock varit Niklas Cserhalmis avhandling, Djuromsorg och 

djurmisshandel 1860-1925 (Cserhalmi 2004). Cserhalmis huvudhypotes är att: 

 

”Såväl synen på djur (diskurs) som djurhållningen (praxis) har utformats i ett möte mellan den 

empati människor känt med lantbrukets djur och de krav som produktionen ställt på djur och 

människor.” (Cserhalmi 2004: 290). 

 

Cserhalmi menar att det alltid har funnits en konflikt mellan empati och produktion och att 

denna konflikt har sett olika ut genom tiderna. Sätter man denna tes i ett feministiskt 

sammanhang, går det att finna en öppning mot en lösning på konflikten. Enligt Carol J. 

Adams med flera, stavas denna lösning jämlikhet, inte bara mellan könen utan mellan alla 
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levande, medvetna varelser. Konflikten är ett uttryck för makt och förtryck, snarare än ett 

motsatsförhållande mellan känsla (empati) och samhällskrav (produktion). 

 

Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925 är framlagd vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Men författaren själv menar att:  

 

”Denna studie är etnologisk i den mening att jag har en förståelse av världen och historien 

som struktur- och kulturstyrd. Som jag lyfte fram tidigare tenderar ett sådant perspektiv att 

leda till ett betonande av kontinuitet före förändring.” (Cserhalmi 2004: 317) 

 

Cserhalmi kan karaktäriseras som en tvärvetenskaplig forskare. Han är både etnolog och 

agrarhistoriker och arbetar numera som utställningschef för Arbetets museum i Norrköping. 

Det var delar av hans slutresonemang som delvis stakade ut vägen för min D-uppsats. Där 

håller han det för sannolikt att det är avståndet till djur och ovanan vid att hantera djur i den 

moderna västerländska civilisationen, som ligger bakom vår kluvna djursyn. Avståndet som 

den absoluta majoriteten av västerlandets människor har mellan sig och djuren ger möjlighet 

till dialektisering, det vill säga möjlighet att välja förhållningssätt på ett teoretiskt och abstrakt 

plan. Detta utan att behöva konfronteras med konsekvenserna av detta val.  

 

” Det ger också en möjlighet att skilja på djur och djur. Sammantaget tillåter detta en samtidig 

instrumentalisering och intrinsikalisering. Vi kan på en och samma gång känna att vårt 

samhälle blir mer och mer djurvänligt samtidigt som vi exploaterar djuren allt hårdare. De 

höns- och grisfabriker som försörjer oss med billigt kött kan bara existera i ett samhälle med 

en instrumentell djursyn. Relationen till sällskapsdjur och månandet om att också lantbrukets 

djur ska leva goda djurliv kan å andra sidan bara finnas i ett samhälle med en intrinsikal 

djursyn.” (Cserhalmi 2004: 326) 

 

Niklas Cserhalmi har i dag lämnat forskningen kring djur. När jag tog kontakt med honom för 

att eventuellt få hjälp med hänvisningar till relevant och intressant forskning som berör djur 

och för att ta reda på om någon etnolog efter hans arbete slagit in på samma väg, fick jag 

dessvärre negativa besked:  

 

”Angående avstånd till djur så är det enda jag läst i den kategorin de anglosaxiska forskare 

som hänvisar till att avstånd skapat en romantisk syn på djur och att avståndet ligger bakom 
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veganism, djurrätt med mera. Jag plockar upp detta i avhandlingen och försöker ge en 

alternativ bild till vad avståndet kan ha gjort med oss, som du hänvisar till.” (Niklas 

Cserhalmi 2011). 

 

Vid läsningen av Cserhalmis avhandling kunde jag inte undgå att dra paralleller till den 

amerikanske historieprofessorn och civilisationskritikern Theodore Roszak och hans begrepp 

ekopsykologi.  

 

Enligt Roszak beror många av vår tids psykiska sjukdomar, till exempel självsvält och 

skärningar som syftar till att hålla en inneboende ångest i schack, på att vi har fjärmat oss från 

naturen. Vi har skapat ett avstånd mellan oss och vår omvärld, våra omgivande ekosystem och 

medvarelser. Roszak menar att detta avstånd skapar ångest och alienation, en upplevd känsla 

av meningslöshet (Roszak 1992).  

 

Kunde det vara så att det avstånd som både Cserhalmi och Roszak beskriver är ett och 

samma? Kunde det vara så att Cserhalmi ser de kulturella effekterna av detta avstånd, medan 

Roszak ser de psykologiska? Pelle Strindlund, fil. mag. i religionsvetenskap och känd aktivist 

i ickevålds-rörelsen antyder i sin bok Jordens herrar, att det kan vara så. Han berättar om 

flera personer som har vittnat om en känslomässig befrielse som följt på deras medvetna 

brytning med köttätandets norm och reflekterar på följande sätt: 

 

”Mänskligheten som kollektiv och var och en av oss som individer, har möjlighet att strunta i 

det våld som vi vet att andra varelser utsätts för, men det sker måhända till ett pris: Genom att 

döda medkänslan med djuren dödar vi något hos oss själva. Att välja medlidandet är en annan 

väg. Det kan rädda andra, men även läka oss själva.”  (Strindlund 2011). 

 

Från ett något oväntat håll, nämligen från pedagogiken, har jag hämtat ytterligare inspiration, 

närmare bestämt från Helena Pedersens avhandling, Animals in Schools – Processes and 

Strategies in Human-Animal Education. Hon har genom sitt fältarbete i fyra olika 

gymnasieskolor, varav två med djurskötarinriktning, visat hur dessa skolor inte bara avspeglar 

utan i många fall aktivt reproducerar samhällets grundläggande värderingar (eng. 

”Rationales”) kring hur olika djur ska uppfattas, relateras till och användas. Hon hävdar att 

denna grund lär ut tillgänglighet till djurs kroppar. I denna process måste skolan också 

engagera sig i gränsdragningen mellan människa och djur och bilden av djuret som ”den 
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andre”. Hon menar till exempel att till och med ett mål som ”bevara utrotningshotade arter” 

vilar på en omvandling av djur från individuella subjekt till allmänna ”andra”, som 

artrepresentanter (jfr. Adams begrepp ”Den frånvarande referenten”). Detta för att människan 

ska kunna föreställa sig dem som tillgängliga redskap för att uppnå detta mål. Pedersen 

använder sig av begreppet ”Den dolda läroplanen” (eng. The hidden curriculumn) vilket är 

mycket användbart (Pedersen 2010).  
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Disposition 

 

Jag har valt att disponera den här uppsatsen i fyra delar. Först beskriver jag bakgrund och 

kontext. Här beskrivs bland annat den filosofiska bakgrunden till valet att äta eller inte äta 

kött, om köttätandet som exploatering av ”den andre” och argument för och emot detta. Jag 

beskriver också köttätandets norm och hur man bland annat kan anlägga såväl genus- som 

maktperspektiv på den för att undersöka och beskriva den närmare. Jag har medvetet lagt ner 

mycket arbete på denna relativt omfattande kontext-del eftersom jag anser att den är 

nödvändig för den fortsatta förståelsen av dagens moralisk-etiska debatt kring kött och 

djurrrätt. 

 

I uppsatsens andra del står ambivalensen till köttet i centrum. Här försöker jag svara på frågor 

som: Finns det en ambivalens? Hur yttrar den sig i så fall? Är den medveten eller omedveten? 

Hur tar sig ambivalensen uttryck på individuell nivå och hur tar den sig uttryck i 

samhällskulturen? 

 

Den tredje delen av uppsatsen handlar om gränsdragningar och avstånd som strategier för att 

hantera ambivalens. Hur människor delar upp världen i människa-djur, hur man delar upp 

världen i olika typer av djur men också hur uppdelningen i personligt och anonymt kan vara 

ett effektivt sätt att hantera ambivalens. Avstånd, såväl rent fysiskt som emotionellt och 

intellektuellt berörs också. 

 

Uppsatsens sista kapitel, En suddig gräns, redogör för hur gränsen mellan människa och djur 

är i förändring och möjligen upplösning. Många av de rekvisit som människor tidigare ställt 

upp för att bevisa gränsens existens har genom modern forskning tillintetgjorts. Attribut som 

tidigare har kopplats till människor kopplas i dag till djur och bidrar till det som av vissa 

kallas för ett ”förmänskligande” av djuren. 
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Historisk/filosofisk bakgrund 

 

Det första belägget för moraliska attityder till djur finner vi enligt Richard D. Ryder, forskare 

i psykologi, i det forntida Egypten, cirka 2 400 före vår tideräkning. Att hålla sig till ma’at, 

eller rättfärdighet, ansågs ha en gynnsam inverkan på hur man blev dömd av gudarna efter 

den jordiska döden: 

 

”I De dödas bok listas olika brott, bland annat att vålla smärta eller tårar, stöld, bedrägeri, 

otillåtna sexuella handlingar, hädelse och grymhet mot djur.” (Ryder 2001:13) 

 

Ryder utvecklar resonemanget kring djurs ställning i Egypten, bland annat exemplifierat med 

de tusentals icke-mänskliga mumier som man hittat i gravkamrarna, och menar att det är 

tydligt att de forntida egyptierna var övertygade om att djuren hade en själ och att de liksom 

allt annat levande var skaparen Ptahs manifestationer. Det var också vanligt att människor åt 

vegetariskt. 

 

”För de forna egyptierna tycks gränsen ha varit suddig mellan djur, gudar och människor. Det 

finns arkeologiska fynd som tyder på att vegetariska samfund kan ha funnits under den 

mesolitiska eran, för åttatusen år sedan. Säkert är att vid tiden för Mellersta riket i Egypten 

var vegetarism vanligt åtminstone bland präster, och man åt vanligen inte mycket av vare sig 

fläsk eller nötkött.” (Ryder 2001:14) 

 

I Indien, där en vanlig uppskattningssiffra på andelen vegetarianer av befolkningen ligger 

kring cirka 30 procent, härskade Asoka 274-236 f.vt. Enligt Ryder anammade han efter att ha 

krigat och erövrat Kalinga ickevåldsprincipen ahimsa. 

 

”Han byggde sjukhus för djur likaväl som för människor och uppmuntrade vegetarism i hela 

sitt rike. I enlighet med principen om dharma (rättfärdighet) satte han stopp för djuroffer, 

förbjöd den kungliga jakten och lärde ut medkänsla för alla levande varelser. Han lät plantera 

banyanträd och gräva brunnar varannan mil längs vägarna, till både människors och djurs 

fromma. Hans påbud, som ristades in på klippor och pelare över hela riket, uppmanade 

undersåtarna till tolerans, rättfärdighet och medkänsla.” (Ryder 1989:15) 
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Att senare tiders stora religioner som förespråkar vegetarism, till exempel hinduismen och 

buddhismen, fått kritik som går ut på att den grundläggande orsaken bakom denna vegetarism 

är egennytta (tron på reinkarnation gör att du själv kan återfödas som ett djur som i sådana fall 

utsätts för smärta och plåga) avfärdar Ryder och föreslår i stället en mer grundläggande, 

existentiell psykologisk förklaring: 

 

”...man kan bara spekulera kring huruvida sådana skäl bara var förevändningar. Kan inte den 

verkliga motviljan mot att äta kött, som var så vanlig bland forntidens människor, ha sprungit 

ur samma känsla av skuld som ofta får barn i dag att spontant vilja bli vegetarianer?” (Ryder 

2001:14) 

 

Även i antikens Grekland intresserade sig inflytelserika samhällsmedborgare för djurens 

ställning i världen och för förhållandet mellan djur och människa. Phytagoras (580-495 f.vt.) 

var en av de första filosoferna som förespråkade vegetarism, liksom Empedokles (490-434 

f.vt.). Båda var influerade av indiskt tänkande och angav själavandringsläran som den 

viktigaste motiveringen. Men de fick inte särskilt många anhängare som ville bli principiella 

vegetarianer.  

 

Visserligen levde de flesta människor huvudsakligen på en vegetarisk diet, eftersom 

Greklands karga landskap lämpar sig bäst för spannmåls- och grönsaksproduktion. Men man 

gjorde det sannolikt mer av nöd och tvång än av egen vilja. Det magra betet kunde till exmpel 

inte föda nötkreatur utan passade endast mer lättfödda arter som får och getter. De knappa 

ekonomiska förhållandena gjorde också att de breda folklagren var hänvisade till vegetarisk 

kost, där kött tycks ha förekommit endast vid särskilda högtider och festligheter. Fisk 

betraktades som en läckerhet och betingade ett högt pris på marknaden.  

 

Under 300-talet steg levnadsstandarden och därmed blev animalisk föda vanligare, en klar 

parallell till vår egen tid. I Athen ledde detta till en intensifierad intellektuell debatt och 

filosofisk teoribildning kring djurrätt och vegetarism, enligt Sven-Tage Teodorsson, professor 

i grekiska som också översatt flera grekiska filosofer till svenska (Plutarchos 2007:8). 

 

Aristoteles (384-322 f.vt.) menade att människan tack vare sin intelligens (som djuren 

saknade enligt honom) hade rätt att använda och behandla djur hur hon ville. Dessa tankar 

anammades sedan av epikureismen och stoicismen. Enligt epikuréerna var det högsta goda, 
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njutningen. Djur i detta sammanhang var enbart att betrakta som god mat. Stoikerna menade 

att vishet var det högsta goda. Eftersom inte djur hade intelligens kunde de inte heller bli visa 

och för stoikerna framstod därför gränsen mellan djur och människa som knivskarp 

(Plutarchos 2007:9). Stoicismens ledande ideolog, Chrysippos (274-204 f.vt.) slog fast att: 

 

”...endast människan är till för sin egen skull. Djuren däremot är till endast för människans 

skull, för att vara människans slavar och medhjälpare och för att tjäna till föda åt människan.” 

(Plutarchos 2007:10) 

 

Även om dessa synsätt inte fick stå oemotsagda, bland andra kämpade platonismens ledande 

ideolog och teoretiker på djurpsykologins område och från 155 f.vt. ledaren för Akademin, 

Karneades (214-129 f.vt) mot dessa tankar, dröjde det till cirka 100-talet innan vegetarismen 

fick sin kanske främste förespråkare under antiken, Plutarchos (45-125 e.vt.). Han var en 

mycket välrenommérad kulturpersonlighet, välkänd i både Grekland och Rom. Han är framför 

allt känd som historieskrivare, men han såg sig själv som filosof och var starkt engagerad mot 

dödande och plågande av djur. Enligt Sven-Tage Teodorsson ger Plutarchos skrifter om 

djurrätt och vegetarism en god inblick i och överblick över den filosofiska diskussionen om 

denna svåra etiska fråga under antiken: 

 

”I sina två föreläsningar om köttätning anslår Plutarchos en annan, allvarligare ton, när han 

fortsätter sin samhälls- och civilisationskritik. Måltavla för hans förödande kritik är i 

synnerhet romarnas vulgära frosseri och hämningslösa grymhet mot djur, vars enda syfte var 

att tillfredsställa deras njutningslystnad. Plutarchos beskriver djurplågeriet realistiskt och med 

djup empati, vilket är unikt i antik littertur. Han nämner likaledes gladiatorspelen med avsky 

och förakt. Plutarchos är också ensam om att hävda, att dödandet av djur har lett till att 

människorna en gång började döda varandra och att detta i sin tur är upphovet till krigen. Han 

hävdar i kontrast till detta, att skonandet av djuren och en human behandling av dem inpräglar 

ett humant beteende gentemot människor.” (Plutarchos 2007:12) 
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Mekanismer bakom köttätande 

 

Kött kan definieras som en del av en varelses kropp. För att någon ska kunna äta kött, måste 

en annan varelse dö. Vanligtvis är de flesta levande varelser intresserade av att leva och därför 

förutsätter ätande av kött att varelser ofrivilligt fråntas sitt liv. Detta föranleder bruket av 

tvång (det vill säga utövandet av makt) och våld i mer eller mindre organiserad form. 

 

För att bättre förstå maktmekanismerna bakom köttätandet, kan man dela in det i två typer av 

ätande, det rituella och det kulinariska. Socialantropologen Claes Hallgren har till exempel 

beskrivit mänsklig kannibalism (det vill säga ätandet av den egna arten) i dessa två termer. 

Kulinariskt köttätande är när någon äter för att det är gott eller för att bli mätt. Rituellt 

köttätande har en symbolisk innebörd och hänger ihop med olika psykologiska mekanismer 

och kulturella föreställningar (Claes Hallgren). 

 

Enligt Hallgren finns det inga belägg för att människor någonsin har ägnat sig åt det som 

karaktäriseras som kulinarisk kannibalism förutom under några få exceptionella 

katastroftillstånd med extrem svält. (Det mest välkända exemplet är förmodligen den berömda 

flygkraschen i Anderna 1972. 16 av de 45 överlevande räddades efter mer än två månader och 

berättade att de överlevt genom att äta av sina döda kamraters kroppar (Read 1975). Däremot 

finns det belagt att den rituella kannibalismen har förekommit.  

 

Hur har då föreställningarna kring mänsklig kannibalism sett ut? På ett psykologiskt plan har 

bland andra Sigmund Freud intresserat sig för frågan och i Henry Egidius Psykologilexikon 

beskrivs hans tankar kortfattat så här: 

 

”I boken Totem och tabu från 1913 tog Sigmund Freud (1856-1939) upp frågan om 

kannibalism. Han tänkte sig att det i människosläktets utveckling funnits ett skede då söner 

dödade sina fäder, förtärde kvarlevorna och på det sättet identifierade sig med fäderna. Karl 

Abraham (1877-1925), Freuds lärjunge i Berlin, betecknade som kannibalism det stadium i 

spädbarnets utveckling, då barnet söker införliva modern med sig självt inte bara genom att 

suga på bröstet utan också genom att bita i det (oralsadism). I den kristna nattvarden 

förvandlas brödet och vinet till Kristi kropp och blod och förtärs, så att de troende kan uppnå 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Sigmund%20Freud
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Karl%20Abraham
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Karl%20Abraham
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=oralsadism
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förening med mästaren, s k "rituell kannibalism" (här torde det eg. vara ”symbolisk 

kannibalism” som avses, min anm.).”(Egidius 2008) 

 

Bland de mer seriösa dokumentationerna av rituell kannibalism, finns forskning utförd av 

Beth Conklin, professor i antropologi. Hon har studerat Wari, ett folk i Amazonas regnskogar, 

som praktiserade rituell kannibalism så sent som in på 1960-talet. Hon beskriver kannibalism 

som ett sätt att kärleksfullt hedra sina döda, intervjuad i en artikel i Exploration, en intern 

forskningsjournal vid Vanderbilt-universitetet: 

 

”The Wari' are unusual because they practiced two distinct forms of cannibalism in warfare 

and funerals. However, the two practices were very different and had very different meanings. 

Eating enemies was an intentional expression of anger and disdain for the enemy. But at 

funerals, when they consumed members of their own group who died naturally, it was done 

out of affection and respect for the dead person and as a way to help survivors cope with their 

grief.” (Beth Conklin) 

 

Noterbart är här att det som Conklin beskriver som en “kärleksfull” kannibalism görs med 

människor som har självdött och där det alltså inte är tal om något tvång eller våld före döden. 

Den andra typen av kannibalism förekom i krig mot andra folk och där såg förutsättningarna 

annorlunda ut, liksom ritualerna. 
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Köttätandet som norm 

 

Går det alls att visa att köttätande är norm i vår kultur? Jag kommer i det här stycket att ge 

några exempel som tyder på att så är fallet. Att granska de vanligaste argumenten för normens 

upprätthållande, att äta kött och därmed utöva våld mot andra varelser (ingen äter kött från 

djur som dött en naturlig död), kan vara en intressant inledning. Hur ser då dessa argument ut? 

Pelle Strindlund har i sin bok Jordens herrar, tagit upp några av de vanligaste argumenten för 

exploatering av djur och menar att detta tankegods hänger samman med andra typer av 

exploatering av ”den andre”, till exempel slaveriet.  

 

”Våldet uppträder aldrig ensamt. Det ackompanjeras av en tankevärld som legitimerar 

brutaliteten. De ideologiska föreställningarna fyller funktionen att framställa den rådande 

ordningen som naturlig och förnuftig; den enda möjliga.” (Strindlund 2011).  

 

Köttätandets norm vilar på solid grund. I vår kultur sägs det att det är nödvändigt att äta kött 

för att överleva, något som flera av mina informanter gav uttryck för. Även om man kan tycka 

att dödandet är obehagligt, går det att rättfärdiga med genom i huvudsak två hållningar: En 

religiös hållning, där en gudomlighet har gett oss rätt att döda, eller en naturalistisk hållning, 

som bygger på det ”naturliga”, (eftersom andra djur dödar och äter varandra, får vi också göra 

det). Det finns också människor som använder sig av båda hållningarna samtidigt. Så här 

säger till exempel G2: 

 

”Sedan att man slaktar djur... alltså det är så naturligt liksom. De första människorna, det var 

ju så de eh... liksom hur ska man säga? De levde på det liksom... Mina föräldrar brukar alltid 

säga att det är Gud som har gjort att det ska vara på det sättet, att vi äter dem liksom. Och det 

är ju så de starkaste överlever. Så jag tycker inte människor ska bli mer vegetarianer – vi 

behöver protein! Kött – det ska man äta!” 

 

G3, som har en måttfull inställning till kött, resonerar så här: 

 

”Jag håller fullständigt med om att man ska äta kött, för det behöver man, det är ju liksom 

mycket protein i det och så men... Men man ska inte göra det för mycket. För man behöver 
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inte så mycket kött som vi äter i dag. Det räcker kanske att äta kött två gånger i veckan och 

det är bättre för miljön också.” 

 

En av frågorna som mina informanter fick svara på var hypotetisk: ”Om en vegan och en 

kannibal hade varit de två sista människorna – hur hade det gått?” Denna fråga var jag på 

förhand ganska tveksam till, men det visade sig vara en bra fråga för att få fram snabba 

associationer. Tre av informanterna tänkte i banor av vegetarisk kost. För de övriga var det 

alltså helt otänkbart med en värld utan kött. De allra flesta svarade direkt att kannibalen skulle 

bli den som överlevde och det ligger i samklang med den naturalistiska hållningen, att den 

starkaste överlever och att det är naturligt att döda och äta andra varelser. Så här såg, 

kortfattat, svaren ut: 

 

”Jag tror kannibalen hade slaktat den andra människan så tidigt som möjligt för att få i sig 

själv mer kött. I stället för att vänta typ i flera månader. Då blir ju den andre smal och har 

inget kött på sig.” (G1) 

 

”Jag tror definitivt att kannibalen hade ätit upp den andra människan för att när man är 

hungrig och inte har ätit, tänker man mindre, är okoncentrerad. Sådant leder till att man inte 

tänker lika långt, man tänker bara kort. På det man har framför näsan. Vegetarianen tror jag 

inte, jag tror hellre den personen hade dött än ätit människan. Om det hade varit en man och 

en kvinna tror jag inte de hade ätit varandra om det hade funnits andra djur.” (G2) 

 

”Om de hade vetat om att de var de sista människorna så tror jag inte kannibalen hade varit så 

dum att han skulle ta och döda den människan som var den andre kvar på jorden. Om han 

eller hon hade vetat att han var den siste på jorden tror jag inte det.” (G3) 

 

”Jag tror kannibalen hade dragit det längsta strået. Eller det beror ju på om det fanns bara de 

och inga djur att äta. Men veganen han sprang nog. Nej jag vet inte vilken som hade överlevt 

där. Han kan ju vara en bra sprinter, veganen, lätt kropp (skratt). (D1) 

 

”Jag tror veganen hade blivit köttätare kanske eller tvärt om. Beroende på var de var, vad de 

hittade för föda. Då tror jag att den andre hade anpassat sig till det för att överleva. Hade jag 

ju gjort i alla fall. Då hade jag också kunnat bli vegetarian. Eller kannibal kanske (skratt). De 

hade nog kommit på något gemensamt för att överleva båda.” (D1) 
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”Veganen – det hade varit hejdå med honom! Kannibalen hade nog käkat upp honom. Om de 

 inte tänkt till, om det varit en kvinna och en man och försökt bygga upp ett liv tillsammans. 

Men jag hade ju inte litat på kannibalen.” (O1) 

 

”Veganen borde rent teoretiskt klara sig längre eftersom det finns betydligt mer växter än 

människor. Kannibalen kan ju äta upp den här andra kompisen höll jag på att säga men det är 

de kanske inte (skratt) men sedan är det ju liksom slut. Om man inte ska äta sig själv och det 

verkar ju dumt. Eller hade han också fått äta växter eller hur, om han ville klara sig. Eller 

andra djur såklart om det fanns några kvar.” (O2) 

 

Trots att svenska myndigheter som Livsmedelsverket och Jordbruksverket har börjat att 

medvetet sträva mot minskad köttkonsumtion, framför allt av miljöskäl, är köttätandets norm 

så stark att den konfronteras med stor försiktighet. Detta trots att en glidning mot större inslag 

av vegetabilier och mindre animalier i kosten generellt sett skulle innebära stora 

samhällsvinster, både ur ett folkhälso- och ett miljöperspektiv, förutom att det skulle minska 

lidandet för de djur som är inblandade i livsmedelsproduktionen. 

 

I Livsmedelsverkets remissyttrande till Socialdepartementet över ”En nationell cancerstrategi 

för framtiden” hänvisar man t.ex. till ”Diet and Cancer report”, framtagen av World Cancer 

Research Fund och där man betonar att cancerrisken kan minskas avsevärt genom att: 

 

 ”..begränsa intaget av rött kött och charkprodukter, salt och salt mat samt alkohol”.  

(Livsmedelsverket, remissyttrande 2009:1)  

 

På sin hemsida informerar också Livsmedelsverket om att man har lagt fram ett förslag till 

miljösmart matval om kött till EU och inväntar besked innan rådet kan lanseras. Det 

föreslagna rådet lyder: ”Ät gärna kött, men minska på mängden. Pröva att byta ut en eller ett 

par rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska rätter eller minska på 

köttportionerna.” (Livsmedelsverket: H3)  

 

I ett svar till Konsumentföreningen i Stockholm, som efterlyser ett sjätte kostråd om minskade 

mängder kött i kosten, skriver man även: 
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”Livsmedelsverket håller med Konsumentföreningen i Stockholm om att det vore en fördel 

om stora delar av den svenska befolkningen minskade sitt intag av kött och charkprodukter. I 

dagsläget väljer vi dock hellre att föra ut rådet som en del av de miljösmarta matvalen än som 

ett sjätte kostråd.” (Livsmedelsverket: H31) 

 

Att Livsmedelsverket som institution betraktar köttätandet som det naturliga och normala och 

även kommunicerar denna norm, kan man även se om man studerar specifika kostråd som rör 

folsyra/folat. 

 

Folsyra, eller folat, är ett B-vitamin som förekommer naturligt i mörkgröna bladväxter, i 

bönor, kikärtor och linser, frukt, bär och fullkornsprodukter. Det är ett särskilt viktigt vitamin 

under graviditet. På Livsmedelsverkets hemsida kan man angående folsyra läsa följande 

kostråd: 

 

”Eftersom det kan vara svårt att få sig tillräckligt mycket folat via maten är 

rekommendationen att du som kan tänka dig att bli gravid ska ta extra folsyra i form av 

vitamintabletter som innehåller 400 mikrogram folsyra. För att få effekt måste man börja 

cirka en månad före befruktningen. Om du äter mycket folatrika livsmedel, till exempel om 

du är vegetarian eller vegan och äter stora mängder baljväxter, kan det hända att du får i 

dig tillräckligt mycket folat via maten. Då finns inget behov av extra folsyratillskott.” 

(Livsmedelsverket, H32) 

 

En vegan eller vegetarian äter väldigt mycket av sådana livsmedel som är rika på folat och har 

knappast svårt att få i sig tillräckligt. Ändå utgår rådet ifrån att det är svårt, det vill säga att det 

är köttätandet som är det normala. Trots att köttätare alltså riskerar brist på folsyra är det dock 

inget som framstår som särskilt dramatiskt i texten. Det går att ersätta med vitamintabletter 

vid behov. Hade inte köttätandet varit norm, hade det knappast funnits behov av ett särskilt 

kostråd kring folsyra/folat. 

 

Livsmedelsverkets rekommendationer och kostråd vilar på vetenskaplig grund och anses vara 

trovärdiga och objektiva. Till Livsmedelsverket vänder man sig för att få konkreta råd och 

anvisningar om diet och hälsa. Det Livsmedelsverket förmedlar och kommunicerar utåt skulle 

med pedagogen Helena Pedersens term, kunna benämnas som den dolda läroplanen (Pedersen 

2009). Här är det emellertid inte pedagogisk förmedling till skolelever som står på agendan 
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utan pedagogisk förmedling till en vuxen befolkning. Jag anser det vara uppenbart att det som 

förmedlas pedagogiskt är köttätandets norm. 

 

Den välkända kostcirkeln och den nästan lika välkända tallriksmodellen, där proportionerna 

mellan olika livsmedel anges, bygger på att animaliska produkter som kött, fisk, ägg och 

mejeriprodukter ingår i kosten. I texterna som hör till kostcirkeln står det ingenstans att de 

animaliska produkterna kan bytas ut mot vegetariska eller veganska. I texten som tillhör 

tallriksmodellen har man dock skrivit ut att den del av tallriken som är uppbyggd av animalisk 

kost är möjlig att byta ut: 

 

”Den minsta delen är avsedd för kött fisk, ägg eller baljväxter, exempelvis bönor.” 

(Livsmedelsverket, H33) 

 

Några kommuner, bland annat Östersund, Eskilstuna, Haninge, Höör, Malmö, Sundbyberg 

och Uppsala har infört en vegetarisk dag i veckan då enbart mat från växtriket serveras inom 

skola och omsorg. En av orsakerna till detta är att köttproduktionens miljöpåverkan är större 

än den samlade globala transportsektorns, enligt den rapport, Livestock’s Long Shadow, som 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har tagit fram och något som man ofta 

refererar till i de aktuella motionerna och beslutsförslagen: 

 

” The livestock sector is a major player, responsible for 18 percent of greenhouse gas 

emissions measured in CO2 equivalent. This is a higher share than transport.” (Livestock’s 

Long Shadow 2006: 23)  

 

Men dessa kommuner är få, ett par handfullar av landets sammanlagt 290 kommuner. I många 

kommuner har något eller några partier motionerat i frågan och velat införa en vegetarisk dag, 

men stött på hårdnackat motstånd. I Ystads kommun sade till exempel kommunstyrelsen nej 

med motiveringen: 

 

”Vi vill inte tvinga någon att äta vegetariskt” (Ystads Allehanda 2010-08-27) 

 

Denna motivering är intressant, då det skenbart rör sig om frihet och individuellt val. 

Motiveringen uttrycker dock vid en närmare granskning att det tvång och våld som är en 

förutsättning för köttätandet anses acceptabelt. Enligt Strindlund är detta en grov misstolkning 
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av det liberala kärnbudskapet. När en del människor i 1800-talets England menade att 

människor var fria att handskas precis hur de ville med sina djur, i frihetens namn, stötte de på 

patrull. Den engelske filosofen John Stuart Mill, som räknas till den viktigaste av den 

politiska liberalismens grundare, deklarerade att det var ”den grövsta misstolkningen av 

frihetsprincipen” och drog parallellen mellan barn och djur: 

 

”Skälen för juridiska ingripanden till förmån för barn gäller inte mindre starkt i fallet med de 

där olyckliga slavarna och offren för mänsklighetens mest brutala del – djuren.” (Strindlund 

2011: 176) 

 

Även i Riksdagen har enskilda riksdagsledamöter motionerat om en vegetarisk dag i veckan 

för riksdagsledamöterna, men fått avslag utan närmare motivering från det behandlande 

utskottet (Motion 2009/10:K351). 

 

Enligt min mening framstår det tydligt att det ”normala” i svensk kultur är att äta kött. I ett 

mer omfattande akademiskt arbete skulle det gå att exemplifiera ytterligare, men jag stannar 

härvid. Jag kommer nu i stället att gå in på olika perspektiv som kan anläggas på denna norm 

och börjar med ett feministiskt perspektiv.  
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Perspektiv på köttätandet som norm 

 

Det finns en mängd olika feministiska inriktningar, där somliga feminister anser att 

exploatering av djur är ointressant, eftersom det så att säga ”skymmer sikten” för 

exploateringen av kvinnor. Andra menar att exploatering och förtryck av kvinnor och djur är 

starkt sammanlänkade och att sexism, speciesism och rasism är uttryck för samma 

bakomliggande maktstrukturer och mekanismer. Här finns det också forskning att luta sig 

tillbaka mot. Den visar klara tecken på att våld och grymhet mot djur hänger samman med 

våld och grymhet mot människor.  

 

Den amerikanska kulturantropologen Margaret Mead kunde redan i mitten av 1960-talet visa 

att barn som i olika kulturer plågar och dödar djur inte sällan går vidare till att som vuxna 

utöva våld mot människor. Den amerikanske forskaren Randall Lockwood, ivrigt konsulterad 

som expert i rättsfall som rör våld och brutalitet mot såväl människor som djur, noterar bland 

annat att flera av de mest ökända våldsbrottslingarna i USA, till exempel Albert De Salvo 

(”Boston-stryparen”) och David Berkowitz (seriemördaren ”Son of Sam”) också ägnat sig åt 

att misshandla djur (Ryder 2001). I Sverige har Carin Holmberg, forskare vid Centrum för 

genusstudier vid Stockholms universitet, visat att våld mot djur och våld mot andra 

familjemedlemmar hänger samman. Hon är en av de feminister som menar att djurens roll i 

detta sammanhang är viktig. 

 

”Som jag ser det går det inte att gradera våldet utan det handlar om en helhet där de som 

definieras som svaga föraktas. Och det är just detta förakt som öppnar för våld och övergrepp 

oavsett om det sker i tredje världen eller vid hemmets härd. Vi lever i en kultur där den starke 

hyllas och det (påstått) manliga är normen för det sant mänskliga. Det innebär att motståndet 

bör formuleras i solidaritet och identifikation med de svaga, oavsett om dessa är kvinnor, barn 

eller djur.” (Holmberg 2004: 7-8) 

 

Till den senare skolan inom feminismen hör också Adams, som menar att vegetarismen har 

osynliggjorts eftersom köttets kulturella diskurs är så stark.  

 

” The records are there, but the tendency to trivialize vegetarianism has meant that those 

records are ignored. In a sense, vegetarians are no more biased than meat eaters are about 
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their choice of food; vegetarians, however, do not benefit as do meat eaters from having their 

biases actually approved of by the dominant culture” (Adams 2010: 29) 

 

Adams har på ett övertygande sätt lyckats visa hur tätt sammanlänkat kvinnoförtryck och 

djurförtryck är genom att använda sig av begreppet ”den frånvarande referenten”. När ett djur 

slaktas, förvandlas en person till kött, men denna person osynliggörs, eftersom minsta antydan 

om att det faktiskt är en levande, medveten varelse som bragts om livet, kan väcka 

obehagskänslor: 

 

”Behind every meal of meat there is an abscense, the death of the animal whose place the 

meat takes. The “absent referent” is to keep our “meat” separated from any idea that she och 

he was once an animal, to keep the “moo” or “cluck” och “baa” away from the meat, to keep 

something from being seen as having been someone.” (Adams 2010: 13) 

 

Det Adams pekar på är den avpersonifiering som sker när någon förvandlas till något. När 

djuret eller kvinnan, individen med personlighet, förvandlas till något, nämligen kött. 

Kvinnolåret eller köttbullen blir till något opersonligt, en anonym, utbytbar representation. 

Jämför gärna med ”Grishalsdebatten” som beskrivs längre fram i studien under rubriken ”En 

suddig gräns”. 

 

Samtidigt menar Adams att kött är något som förknippas väldigt starkt med manlighet. En 

riktig karl äter kött, inte sallad. Att äta vegetariskt anses vara feminint (Adams 2010: 27). I 

USA är denna kött-macho-kultur extremt tydlig, inte minst i populärkulturen och reklamen, 

vilket Adams ger otaliga exempel på i boken. En T-tröja med bild på hamburgare och texten 

F-you tofu! en klisterdekal med texten ”Real Men Eat Meat – waving the blood-red banner 

high” och en skylt med texten ”Eat Beef – the west wasn’t won on salad” är bara några 

exempel på det Adams kallar The sexual politics of meat (Adams 2010). 

 

Men det är inte bara i USA som kött och manlighet har en stark koppling. Så är det också i 

Sverige. I en intervju i Sveriges Radio 2011 uttalade sig matskribenten Lotta Lundgren så här: 

 

”Framför allt män över 40 år blir jätteprovocerade när deras köttkonsumtion ifrågasätts och 

det finns en rädsla i det också. För om jag inte ska äta kött, vad ska jag äta då? Vad äter man 

då? Ska man äta sådan där kaninmat, sådan där tjejmat, sallader? Hur ska jag kunna leva ett 
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liv, hur ska jag kunna må bra med så prasslig mat i min mage? (skratt) Man har svårt att se det 

framför sig, tror jag.” (Lotta Lundgren 2011) 

 

Bilden av köttets maskulina laddning och grönsakernas feminina laddning bekräftades också 

av smittskyddsläkaren Lars Plym Forsell i en intervju i Sveriges Radio i samband med EHEC-

utbrottet i Tyskland i slutet av maj 2011, som bland annat ledde till en svensk kvinnas död. I 

samband med försöken att spåra smittkällan beskriver han att man inledningsvis främst har 

inriktat sig på tomater, gurka och andra grönsaker, eftersom de personer som insjuknat till 

övervägande del är kvinnor, och eftersom kvinnor äter mer grönsaker än män. (Lars Plym 

Forsell 2011) 

 

När Carol J. Adams berättar om hur hon otaliga gånger har mött kvinnor som sagt till henne 

att ”Jag skulle gärna bli vegetarian, men min man behöver kött” (Adams 2010: 22), drar jag 

mig till minnes många svenska kvinnor som berättat för mig att de själva gärna äter 

vegetariskt och att de brukar passa på om mannen i familjen är bortrest eller av annan 

anledning inte ska äta lagad mat hemma. 

 

När man anlägger ett genusperspektiv på köttätandets norm kunde det vara särskilt intressant 

att studera hästkött. Många av de kvinnliga informanterna i min studie uppgav att de vägrade 

äta hästkött, av känslomässiga skäl. 

 

Hästen är i etnologisk tradition ett djur som förknippas med manlighet. I bondesamhället var 

det mannen som skötte hästen och hade den som arbetskamrat. Med kon var det precis tvärt 

om, att mjölka och sköta om korna var kvinnogöra. I dag är rollerna ombytta. I dagens 

moderna så kallade djurproduktionsenheter är det oftast en man som sköter korna. Och nu, när 

arbetshästarna har bytts ut mot sporthästar, är det kvinnorna som ägnar sig åt hästarna. Enligt 

Svenska ridsportsförbundet utgör flickor och kvinnor ungefär 85 procent av ridskoleeleverna i 

landet, en klar kvinnodominans således (Bonorden 2008: 105). Vad är det som ligger bakom 

dessa förändringar? Det hade varit spännande att undersöka, men jag kommer inte att gå 

djupare in på detta delområde i den här uppsatsen, eftersom utrymmet är begränsat. 

 

Feminismen utforskar maktstrukturer utifrån ett genusperspektiv. Marxismen utforskar 

maktstrukturer utifrån ekonomisk makt och inflytande. En marxistisk analys av köttätandets 

norm skulle därför kunna tränga djupare in i andra argument som inte är direkt etiska eller 
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moraliska utan snarare praktisk/ekonomiska. Ett sådant skulle till exempel kunna vara att 

exploateringen av djur skapar arbetstillfällen, ett argument som ofta återkommer i debatten 

kring de svenska pälsdjursfarmerna. Debatten skapar ett sken av att nyttan (i form av 

arbetstillfällen och BNP) är oändligt mycket större än det lidande som djuren i burarna utsätts 

för, något som i realiteten är tveksamt: 

 

”De som försvarar djurutnyttjandet hävdar ibland att verksamheten är viktigare för jobben än 

den i själva verket är. Enligt Jordbruksverkets statistik har Sverige cirka sjuttio aktiva 

minkfarmare. Den kommun där den spelar störst roll är Sölvesborg i Blekinge. Där motsvarar 

branschen endast 1,43 procent av sysselsättningen.” (Strindlund 2011: 113) 

 

Ett marxistiskt perspektiv på köttätandets norm skulle med ett makroperspektiv kunna 

inbegripa en omfattande analys av dagens livsmedelsindustri, där stora multinationella företag 

inom livsmedelsproduktionen lierar sig med bioteknikföretag, kemi- och läkemedelsindustri. I 

ett mikroperspektiv skulle den marxistiska teorin kunna tydliggöra de bakomliggande 

strukturer som till exempel styr enskilda lantbrukares vardag och deras verksamhetsbeslut.  

 

Det marxistiska perspektivet skulle också kunna belysa de klasskillnader som tycks finnas när 

det handlar om att t.ex. köpa ekologiskt eller Krav-märkt kött. En av informanterna i 

intervjumaterialet, som tidigare arbetat som kock i flera år, ger ett belysande exempel som 

skulle kunna bli en intressant ingång: 

 

”Väldigt ofta vill kunder veta var köttet kommer ifrån. På kvällarna. På luncherna var det inte 

direkt. Men på kvällen var det många som frågade typ var lammen kom ifrån eller ryggbiffen 

kom ifrån, ville många veta. Så då fick man springa ner i frysen och kolla på köttbiten.” (O1) 

 

Ur ett marxistiskt perspektiv skulle det också vara intressant att studera köttet som 

statussymbol. För den fattige, som inte har haft råd att äta kött, blir förstås drömmen om den 

saftiga biffsteken en hägrande statussymbol. I många samhällskulturer anses kött vara ”fin” 

mat, och denna status är förstås kopplad till det ekonomiska värdet. Den amerikanske 

författren Jonathan Safran Foer berättar i en intervju hur en vanlig amerikansk hamburgare 

som kostar 50 cent egentligen skulle kosta 200 dollar om alla miljökostnader räknades in 

(Jonathan Safran Foer 2011). Vad innebär detta för köttets status? Skulle kött betraktas som 
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”finare” om det fick bära sina verkliga kostnader? Bidrar dagens massproducerade lågpriskött 

till att köttets status urholkas? 

 

Ett postkolonialt perspektiv på köttätandets norm skulle kunna utforska om djuren är de sista 

varelserna som den västerländska kulturen exploaterar och tvingar till underkastelse med 

fysiskt våld.  Det skulle också kunna gå närmare in på och studera hur djuret som ”den andre” 

definieras eller hur ”vi” ofta tycker oss behandla djur på ett bättre sätt än ”de”, något som 

förstås handlar om vilket perspektiv man har. En av djurskyddsinspektörerna i 

undersökningen berättar till exempel om en amerikan som varit på semester i Skåne och blivit 

minst sagt upprörd när han sett djurhållningen på nära håll. Detta trots att svenskarna, med 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen, ofta slår sig för bröstet och menar att Sverige 

har världens bästa djurhållning: 

 

”Vi har haft påringningar nu från USA faktiskt, folk som varit här på semester. Som hade gått 

in till grannen som hade nötkreatur och det hade han själv i USA också och upptäckt det här, 

att de stod uppbundna. Han tänkte: ”Det måste vara brottsligt!” Han ringde direkt till mig och 

snackade bred Texasdialekt. Var uppretad dessutom... Han var mycket förbaskad. Det här 

måste ni åka ut på direkt! Det är ju uppbundna djur där inne! Det får man väl ändå inte ha? 

Och jag var tvungen att berätta för honom att det faktiskt är tillåtet. Men vad är detta för land 

sade han? Kan detta vara möjligt? Vi har ju inte haft ett uppbundet djur någonsin i USA. Det 

vet jag ju inte, men... Det upprepades en gång till samma år att det ringde en annan amerikan 

och sade samma sak. Nu kommer det ju en lagstiftning sent omsider. 2017 kommer det att bli 

totalt förbud att ha köttdjur uppbundna. Men inte mjölkkor. Mjölkkor är undantagna 

fortfarande. Det är väl så med all lagstiftning att man anpassar sig efter verkligheten som man 

brukar säga. Vi har ju exemplet nu med hundar, där det står att en hund bör rastas var sjätte 

timme. Hade det stått skall hade vi kunnat anställa 700 000 inspektörer till med stoppur. Vi 

har ingen spangrupp som kan kolla detta.” (D2) 
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Normens utmanare 

 

Den som utmanar köttätandets norm, det vill säga veganen och vegetarianen, betraktas som 

avvikande och/eller annorlunda. Veganer, som är så långt ifrån köttätandets norm man kan 

komma, betraktas med särskild misstänksamhet och anklagas ofta för att vara okunniga och 

odemokratiska. Vegetarianen befinner sig någonstans mitt emellan och semi-vegetarianen 

(som inte äter rött kött, men däremot fisk och/eller kyckling) betraktas som ”nästan” normal. 

 

 Att den som utmanar normen bemöts med misstänksamhet, var bitvis tydligt i mitt 

intervjumaterial. Så här säger till exempel D2:  

 

”Vegan, är det mer en... Jag trodde en gång att det var en mer bokstavstrogen fundamentalist, 

men jag är inte säker. Vegan alltså. Vegetarianer har väl lite mer sunt förnuft och veganer är 

mer de som går till attack och bränner ner slakteribilar och mjölkbilar och släpper ut minkar. 

Men jag är inte säker.” 

 

D1 går inte så långt som att hävda att veganer använder odemokratiska och kriminella 

metoder för att uppnå något slags politiskt syfte. Men det går ändå tydligt att avläsa en stark 

skepsis: 

 

”Veganer äter ju inget ingenting alls – en vegetarian kan ju äta grädde och sådant. Vegan är ju 

helt nudel... nej men alltså sånt, groddar. De är lite extrema många av dem ju, faktiskt. Om jag 

känner någon? Ja, eller känner och känner. Vet alltså någon som... en annan arbetskamrat, 

hennes son var det. Är bara tofu och sojamjölk och sådant.” 

 

Detta stämmer väl överens med Carol J. Adams resonemang kring köttätandets norm och dess 

motstånd. I The Sexual Politics of Meat, citerar hon filosofen Mary Midgley, som menar att 

köttätande alltid är värdeladdat och att den som ifrågasätter köttätandet måste vara beredd på 

att bli bekrigad: 

 

”...meat eating is never neutral. Meat eaters see themselves as “eating life”. Vegetarians see 

meat eaters as “eating death”. Midgley says that “there is a kind of gestalt-shift between the 
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two positions which makes it hard to change, and hard to raise questions on the matter at all 

without becoming embattled.” (Adams 2010:14) 

 

De flesta av informanterna i mitt material kände eller var bekanta med någon eller några 

vegetarianer. Bara en av informanterna uppgav att hon inte kände någon vegan eller 

vegetarian och hon beskrev denna typ av människa som hopplös: 

 

”Är inte vegan att man verkligen inte äter någonting som kommer från djur? Ägg, smör, ost... 

Nej, det är helt hopplöst att man kan vara så.” (G2) 

 

När jag frågade ifall informanternas veganska eller vegetariska bekantskaper hade förklarat 

varför de gjort detta val, fick jag en del olika svar, men de flesta tycktes ha gjort det 

veganska/vegetariska valet av etiska skäl:  

 

”Jag tror att det var en grej efter gymnasiet, de fick för sig att de skulle sluta äta kött. Men jag 

har rätt mycket kompisar som bara äter Kravmärkt kött och svenskt. Får inte alls komma från 

något annat. Fisk och sådant kan de äta från andra länder, men när det gäller kycklig och 

sådant så är det bara härifrån och Kravmärkt. Är väl med tanke på djuren och deras lidande. 

Först ska de åka från Tyskland eller något annat land för att slaktas och sedan ska köttet åka 

hit och dit och överallt. Sedan vill de väl vara säkra på vad de äter.” (O1) 

 

”Hälsoskäl kan man säga... Jag äter ju vegetariskt också. Broccoligratänger och paj och sådant 

där kan man ju äta, några grönsaksbiffar som är goda. Sojakorv och sådant ser inte så goda ut, 

han säger att de är goda, men jag har inte smakat dem. Men visst. Schnitzlarna är okej, kan 

göra grytor på sådana där bitar, det kulle jag väl kunna stoppa i mig om jag var tvungen.” 

(D1) 

 

”Vegetarianer känner jag rätt många. Deras egen förklaring är väl att... Det är väl från 

barnsben de har blivit... Ja. De har väl tagit just ställning för att produktionen av djur kanske 

inte sker på alltför trevliga grunder. Hade jag själv kunnat välja hade jag hellre tagit djur som 

lever i det vilda.” (D2) 
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”Hon tycker inte det känns okej att äta lik, liksom. Och när hon säger det så är det ingen 

annan som blir särskilt sugen heller. Hon ser liksom griskultingen framför sig när hon ser en 

fläskkotlett, hon tycker inte att det är gott, helt enkelt.” (O2) 
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Ambivalensen 

 

Trots att köttätandets norm går ut på att dölja det våld och det förtryck som ligger bakom den 

färdiga köttbiten på tallriken, har många människor en uppenbart ambivalent inställning till 

kött. Särskilt uppenbart blir detta när man drar gränser kring köttet och vilka varelser som kan 

ätas. I mitt intervjumaterial framkommer denna ambivalens på flera håll mycket tydligt: 

 

” Jag hade nog slutat äta kött om jag hade jobbat på slakteri för jag fick se hur allting 

behandlas. Det kvittar nog var i slakteriet jag hade jobbat. Jag är själv lite så när jag ska fixa 

med kött och sådant att jag tycker det är lite läskigt, fastän jag har jobbat som kock i fyra år 

men där är jag lite så... Man står och tänker på att aha, det kanske en gång var en ko som gick 

på ängen och hade det bra och sedan ligger då filén på bordet som jag ska dra bort senor och 

fett från sedan. Ibland tänker man med – speciellt på kyckling och det – hur de slaktas. Det 

har väl varit rätt mycket snack om det. Sedan hur de behandlar djuren innan slakt, det har man 

också hört talas om. Ibland är de inte helt borta eller vad man ska säga innan de går in i 

slakten utan de får lida men det är ju sådant man bara tänker bort för att man alltid äter kött 

med ju. Jag äter väldigt mycket kött faktiskt. Jag kommer bli vegetarian efter detta snacket 

(skratt).” (O1) 

 

Ambivalensen kommer ibland till uttryck på ett undermedvetet plan, men den kan också som i 

följande citat, vara väldigt medveten, när informanten svarar på frågan om hon skulle kunna 

tänka sig att arbeta på ett slakteri: 

 

” Nej. Det skulle jag inte. Jag tror att jag skulle tycka det var jobbigt. Det är lite hyckleri för 

jag äter ju kött själv. Stressade djur som mår dåligt och så, det tycker jag inte om. Det man ser 

och hör är ju oftast så. De visar ju inga mysiga bilder från slakteri... på tv:n och det är kanske 

det forumet man har.” 

 

Tanken på att arbeta i slakteri väcker starka känslor och den ambivalens som kanske 

vanligtvis ligger på ett oreflekterat plan, dyker upp i medvetandet hos en av 

gymnasieeleverna, som själv har ett sällskapsdjur, en hund. Så här svarar hon på frågan om 

hon skulle kunna tänka sig slakteriarbete: 
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” Nej! Usch nej. Jag hade aldrig kunnat jobba på ett slakteri. Jag kan inte skada djur. Jag kan 

äta kött och så men... jag kan inte ens tillaga alltså... även fast man... man köper ju... kyckling 

så... jag kan inte sitta och skära i den. Bara det är tillagat av någon annan så är det okej, men 

jag kan inte göra det själv eller så. Jag har hund hemma och – mamma brukar skoja ”Ah, kolla 

han har fina lår (skratt) nej jag ska... jag tycker att det är så hemskt.”  

 

En annan informant svarade så här på frågan om vilka associationer hon fick till ordet 

”djurfabrik”: 

 

”Jag tänker på massproduktion direkt. Vi är ju väldigt själviska. Bara tänker, det är gott för 

mig, det kan jag äta... Så tycker inte jag man ska vara. Man får tänka på djuren och miljön 

också tycker jag.” (G3) 

 

Medvetenheten om ambivalensen kan vara ett tecken på att mekanismerna bakom köttätandet 

börjar läggas i dagen. I ett avsnitt av kulturprogrammet Babel i Sveriges Television som 

sändes under våren 2011 diskuterades denna ambivalens, inte minst i en intervju med den 

amerikanske författaren Jonathan Safran Foer, som skrivit boken Eating Animals (Foer 2009). 

Han blev vegetarian i vuxen ålder efter att ha utforskat det våld och den miljöförstöring som 

ligger bakom den storskaliga animalieproduktionen. I intervjun säger Foer bland annat:  

  

”I think a lot of people have started thinking about this subject even if it is unpleasant, it is 

time to think about this... To say that it is so destructive, so ugly, so violent that I don’t want 

to think about it is another way of saying: This is so ugly and violent that I’m going to hand it 

down to my children.” (Jonathan Safran Foer) 
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Gränsdragningar 

 

Min hypotes är att människor för att hantera sin ambivalenta inställning till kött, använder sig 

av strategierna gränsdragning och avstånd. Dessa gränsdragningar och upprättande av avstånd 

är av personlig karaktär, men görs i en kulturell kontext, något som flera av informanterna var 

väl medvetna om. I flera av intervjusvaren refererade informanterna mycket medvetet till 

kultur och kulturskillnader när det handlade om att dra gränser för vad som betraktas som 

ätliga varelser och inte, samtidigt som de redogjorde för sina personliga gränsdragningar. 

Några av informanterna hänvisade också till ekonomisk status som en faktor som påverkar 

gränsdragningen. 

 

”Om det finns djur man inte kan äta? Det finns det väl, eller nej... Jag vet inte. Alltså man kan 

typ äta en människa också. Tänk dig Afrika och Kosovo och sådant där människor är fattiga.” 

(G1) 

 

På frågan om man kan äta alla djur svarade några av informanterna så här:  

 

”Ja, de påstår det, kineserna (skratt). Jag vet faktiskt inte det. Själv äter vi inte så mycket kött 

faktiskt. Klart räknar man in fisk och så... Mycket grönsaker är det. Nej jag kan inte svara 

generellt på det faktiskt. Jag har inte tänkt utforska det heller. Man äter väl mycket av 

tradition givetvis.” (D2) 

 

”Det finns så många länder som jag kan tänka mig de äter hamstrar och möss och allt möjligt. 

Jag har till och med sett dem äta råttor och sådant. Sådant tycker jag bara är äckligt. Men 

samtidigt... Djur som djur på ett sätt. Men jag tycker absolut inte att man ska äta katter och 

hundar och sådant, då tycker jag det har gått överstyr. Men sen kan jag tänka mig att många 

tänker djur som djur, varför skulle vi inte kunna äta en hund om man kan äta en ko?” (G3) 

 

”Nej. Hund och katt... Och häst kan jag inte heller. Det gör jag inte. Det kollar jag. Visst det 

är säkert inte skrivet om man käkar falukorv, men i salami är där hästkött. Nej helst inte. Det 

så vanligt i andra länder, säkert vanligare men här är man uppväxt med att här rider och kelar 

man med hästarna i stället för att äta dem. Samma med hundar och katter. I vissa länder är det 
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ju något de äter dagligen och vi äter gris dagligen. Det är ju kulturer. Eller kulturskillnader.” 

(O1) 

 

”Ja, det kan man väl. Kanske inte giftiga, men... Det är klart att det skulle ta emot att äta 

hunden eller katten, men det är mer kultur än att man inte kan. Hade man inte haft något annat 

val så hade man nog kunnat... Kanske.” (O2) 

 

”Svår fråga. Ja, visst... Men vi gör ju inte det. vi har sällskapsdjur vissa, de äter inte vi som 

andra äter. Men egentligen borde man kunna det, djur som djur. Det är väl någon annan spärr 

där man har. För man tycker det är sällskapsdjur. (Vad tror du det beror på att en del tjejer inte 

vill äta hästkött? Min fråga) Vi håller dem mer som sällskapsdjur. Egentligen är där inget som 

skiljer dem åt så (sällskaps och produktionsdjur, min anm.). Man skulle lika gärna kunna äta 

båda. Det är väl gammalt, grisar har man för att äta, hästar har man mer som arbetsdjur. De 

har man mer nytta av. Eller har haft. De har ju bidragit till försörjningen innan så man har väl 

alltid tagit lite bättre hand om hästarna än andra djur för det var dem man levde på från 

början. Jag tror det sitter i lite ännu. Det är klart, de här unga, det är mer, ja jag vet inte, mer 

som andra gör, man ska inte äta kött och man ska inte äta det. Det har blivit en liten kultur. 

Man ska äta sushi i stället, sådant. Det är ju tack vare de här aktivisterna mycket, som 

upplyser folk. Det är ju bra till en gräns, men de ska ju vara ärliga. Det ska vara rätt 

upplysningar de ger. De är ju mycket mer upplysta i dag än vad vi var.” (D1) 

 

Som framgår av svaren ovan, var informanterna mycket öppenhjärtiga i sina svar. Ofta tänkte 

de högt och kom fram till att de själva var något ologiska i sina gränsdragningar, men 

förklarade det med kultur och uppfostran eller tradition. 

 

De flesta drog sina gränser enligt gällande kulturella ramar. I Sverige äter man inte hundar 

och katter till exmpel. Hästkött har heller aldrig varit något som haft strykande åtgång. 

Medelsvensken åt 1960 1,9 kilo hästkött per år. Och trots att övrig köttkonsumtion har ökat, 

har konsumtionen av hästkött minskat från redan låga nivåer. År 2005 åt genomsnittssvensken 

endast två hekto hästkött per år (Jordbruksverket, statistikrapport 2009:2). 

 

Gränsdragningen mellan ätliga och oätliga djur följde inte bara de givna kulturella ramarna. 

Sex av de sju informanterna hade eller hade haft ett eller flera sällskapsdjur. Det rörde sig om 

råtta, hamster mus, hund, katt och häst. På frågan om de kunde tänka sig att äta sitt eller sina 
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sällskapsdjur, svarade fyra blankt nej. Två svarade nej, men utvecklade sitt resonemang och 

menade att om det verkligen hade varit en akut situation, då skulle de förmodligen kunna äta 

upp även sitt sällskapsdjur, även om det hade burit emot: 

  

” Om sista utvägen var att äta ens katt, då hade man ju fått göra det, men någon annan hade 

fått ta livet av den och snitta upp den. Men om man var ensam – oh shit! Ja. Då hade man ju 

fått... Jag tror man tänker helt annorlunda då om man inte har någon mat. Men jag hade nog 

mått dåligt för resten av mitt liv för att jag hade gjort det.” (O1) 

 

Den personliga relationen är alltså av stor betydelse när en människa avgör vem som kan ätas 

och inte. De djur som man har upprättat en personlig relation till som sällskapsdjur benämns 

visserligen fortfarande som djur, men i praktiken betraktas de som personliga individer, som 

medlevare i familjen. Spontana kommentarer som följde på frågan om man kunde tänka sig 

att äta upp sitt husdjur var till exempel: ”Nej, nej, nej. Jag älskar honom och han älskar oss!”, 

”Fy tusan vad hemskt!” och ”Det hade blivit som en familjemedlem ju.”.  

 

Samtliga informanter fick även frågan om man kan äta människor. Det svarade samtliga att 

man kunde, men samtidigt betonade man ofta sitt eget avståndstagande. Svaren var påfallande 

lika de som avyttrades på frågan om man kunde äta sitt sällskapsdjur: 

 

”Ja, det är ju en jättebra fråga. Och det är väl lite grand samma sak på något vis, men det får 

ju vara i extrema situationer. Jag vet inte riktigt. Det skulle naturligtvis ta emot mer än vad det 

gör kanske med hunden och katten, men... Klart man kan, men man kanske inte vill.” (O2) 

 

”Äta människor? Ja, det kan man säkert. Där är väl de som har gjort det. Det hade vi nog gjort 

alla om vi hade blivit tvungna för att överleva.” (D1) 

 

Det verkar alltså inte som om det är uppdelningen i djur-människa som i första hand avgör 

vem som är ätlig och inte. Resultaten från min undersökning antyder i stället att det är den 

personliga relationen och den aktuella situationskontexten som avgör vem man kan äta och 

inte. Så länge man anser sig ha ett val, äter man inte någon som man har en personlig relation 

till. Under extrema förhållanden och katastrofliknande situationer, kan man äta i princip vem 

som helst för att överleva. 
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De svar jag har fått fram under intervjuerna visar att den individuella upplevelsen av 

valmöjlighet påverkar synen på vem som är ätlig eller inte. Om valet står mellan att dö och att 

överleva, väljer man att överleva, oavsett vem som då blir uppäten. Men om man kan välja att 

äta någonting annat, äter man inte individer som man har en personlig relation till, oavsett om 

det är djur eller människor.  

 

Denna slutsats blir särskilt intressant om man börjar undersöka den i samband med 

köttätandets norm. Den överväldigande majoriteten av informanter visade sig nämligen vara 

helt övertygade om att det inte går att överleva utan kött. Man vill egentligen inte äta andra 

varelser, men anser sig inte ha något val. Detta är ett exempel på en klassisk, psykologisk 

konflikt. Inre behov och önskningar kommer i konflikt med de yttre kraven och för att kunna 

hantera denna så kallade diskrepens, det vill säga skillnaden/spänningen mellan det inre 

idealtillståndet och de yttre omständigheterna, använder man sig av olika, mer eller mindre 

medvetna strategier. En sådan strategi är som visat, gränsdragningar. Men varje gräns skapar 

också ett avstånd. 
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Avstånd 

 

Avståndsskapandet är den andra strategin som jag har valt att undersöka länkat till 

köttätandets norm. Det mest konkreta och kanske också det som är enklast att undersöka är 

det rent fysiska/geografiska avståndet. Med ett fysiskt avstånd följer också en anonymisering 

av ”den andre”, det vill säga djuren i det här fallet.  

 

I dag lever de flesta människor i Sverige i städer. Många människor är födda och uppvuxna i 

städer, utan någon naturlig koppling till landsbygden och/eller lantbruket. Detta skapar förstås 

ett rent fysiskt avstånd till de djur som framlever sina liv i allt större enheter.  

 

Som vi har sett tidigare menar Niklas Cserhalmi att frånvaron av naturlig kontakt med 

lantbrukets djur gör att varje människa teoretiskt kan välja förhållningssätt eller inställning till 

djur utan att för den skull behöva konfronteras med konsekvenserna av detta val (Cserhalmi 

2004:326). Detta var en omöjlighet före urbaniseringen, då de flesta människor levde fysiskt 

nära djuren och därmed dagligen konfronterades med konsekvenserna av sina val. Den som 

inte gav sina djur mat, vatten och omvårdnad tvingades konfronteras med deras lidande.  

 

I dag kan den konsument som står och väljer mellan två paket kött i affären plocka det 

billigaste, utan att behöva se grisens liggsår eller stereotypa bitande i gallren som omger 

honom eller henne och som uppstår till följd av kraven på största möjliga produktion till 

minsta möjliga kostnad. En av informanterna i mitt material, som arbetar som 

djurskyddsinspektör, svarade så här på en direkt fråga om hon trodde att människor i dag vet 

hur den så kallade animalieproduktionen går till: 

 

”Jag tror det är sämre i dag. Det är så lite folk som har förankring till landsbygden i dag. De 

har mycket dålig kunskap. Många. Man skärmar sig liksom från de där grisarna på något sätt. 

Man vill inte veta egentligen. Men om man hade visat de här filmerna hur transporterna går 

till... Jag tror ändå där var en del som hade slutat köpa sådant kött. Det är när de visar sådant... 

Det har ändå en viss genomslagskraft en tid efter. Men sen glömmer folk det igen ju. Man vill 

ju glömma det också tror jag. När man står där med två paket så – jag tror det är priset till 

syvende och sidst som avgör ändå. Hos många tror jag det är det.” (D1) 
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En av frågorna som informanterna i min undersökning fick besvara var om de hade eller hade 

haft någon kontakt med lantbruk. Samtliga hade denna erfarenhet i varierande grad. En av 

informanterna hade även sett slakt, något hon spontant berättade om: 

 

”Ja, jag har varit med om det, jag grät. När jag var fyra år gammal. Min kusin han bara tog 

kycklingen så, eller höna var det väl, inte kyckling, han bara... duck! Högg huvudet av henne 

sen började den springa i några sekunder sedan bara däckade den. Nej alltså jag har aldrig 

dödat något så. Usch jag hade aldrig kunnat döda något så!” (G2) 

 

På en fråga om det var gott att äta hönan sedan, svarade informanten: 

 

”Nej, jag åt inte. Det är just det jag menar. Jag kan inte tillaga sådant själv. Usch jag tycker 

det är så hemskt – det kan jag inte. Men sedan tror jag att det beror väldigt mycket på hur 

människan är uppvuxen också. Alltså de som inte har några...  Som inte har några alternativ, 

de gör ju det för att kunna överleva. Mina föräldrar alltså. Mina föräldrar köpte en gång en 

halv kossa, liksom satt och delade upp det och så, sådant hade jag aldrig kunnat göra, men de 

är liksom uppväxta på det sättet. Genom kossorna har de fått mjölk och allt det där, sedan har 

det blivit ost och allt det där, de är ju vana på det sättet. Men vi som köper... alltså färdig mat. 

Jag tror inte vi... Det kanske därför som vi är så känsliga i det området. Vi har ett alternativ, vi 

behöver inte äta det vi får.” (G2) 

 

Den här spontana berättelsen vittnar om både närhet och avstånd. Den fyraåriga flickan som 

får se sin kusin slakta en höna i Kosovo rakt framför ögonen kan inte förmå sig att äta upp 

köttet sedan det är tillagat. Här skulle Adams ha beskrivit fyraåringens upplevelse som följden 

av att den frånvarande referenten, alltså den levande individen (som fyraåringen får en så 

personlig relation till att hon säger att kusinen ”högg huvudet av henne”(min kursiv.)), här för 

en gångs skull inte är frånvarande utan i allra högsta grad närvarande. Köttet är inte ett 

anonymt någonting, köttet är här resterna av någon. Med Niklas Cserhalmis begreppsvärld 

skulle fyraåringens upplevelse kunna beskrivas som en direkt konfrontation med det egna 

valet (om du väljer att äta kött, är konsekvensen att hönan måste halshuggas). 

 

I Sverige slaktas få hönor öppet framför ögonen på barn. Såväl uppfödning som slakt sker 

långt utom fysiskt syn- och hörhåll. Informanten ovan karaktäriserar sig själv som en som 

köper färdig mat och beskriver avståndet genom att ställa en motsats (föräldrarnas nära 
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kontakt) mot sin egen konsumtion. Det engelska talesättet ”Out of sight, out of mind” som väl 

närmast fritt kan översättas med ”Det man inte vet har man inte ont av” ger en passande 

beskrivning av avståndets betydelse när det handlar om köttätande. 

 

Avståndet till djuren beskrivs även av en av djurskyddsinspektörerna, med god inblick i 

dagens animalieproduktion: 

 

”Även som inspektörer här har vi förstås distans givetvis till husjuren, de finns i stallet då och 

vi  - det märker jag ju på anmälningarna, det är ju 75-80 procent hundar. Dem upplever vi 

som familjemedlemmar och dör en hund är det till och med värre än till och med när maken 

dör ju. Vi har en distans, för de är instängda och in hit kommer ju... Ja i år har vi inte fått in en 

enda anmälan på grisproduktion.” (D2) 

 

När jag under intervjun påpekade att grisstallar brukar ligga väldigt avsides och därför inte 

utsätts för så många granskande blickar från allmänheten, håller inspektören med: 

 

”Folk går inte dit. Blir inte ens insläppta. Är helt stängt. Så därför – han som tog över 

telefonen nu för mig – han har tillsyn på slakterier och transporter. Han hade hittat en gård 

som hade levererat suggor som hade åkt till ett mindre nogräknat slakteri. Men tur i oturen var 

vår inspektör där och dessutom en representant från Livsmedelsverket. Den här 

besiktningsveterinären hade väl tittat många gånger mellan fingrarna men det gick ju inte den 

här gången. Så visst är det... Där ser ju han – han försöker få upp ett bättre kontaktnät med 

alla besiktningsveterinärer på slakteri och där har vi då kommit åt en enorm djurmassa. Så fort 

det kommer in ett skadat djur så blir det anmärkningar och då ska det ju gå en signal hit.” 

(D2) 

 

Det rent fysiska avståndet upprätthålls av både myndigheter och branschorganisationer. Stora 

djurbesättningar representerar ett stort ekonomiskt värde och den officiella förklaringen till att 

man inte släpper in allmänheten är att man inte vill riskera att någon för med sig smitta till 

stallarna. Var denna smitta skulle komma ifrån är oklart. Två niondeklassare som försökt boka 

in ett studiebesök hos en kycklinguppfödare vittnar om svårigheterna på Djurens Rätts 

hemsida: 
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”Att få ett studiebesök på en kycklinguppfödning har varit mycket svårt. Vi har försökt att gå 

genom Carl Schlyter som jobbar som EU-parlamentariker för att lättare kunna få ett besök. 

Men Svensk Fågel (branschorganisation, min anm.) verkar inte jättepositiva till besöket, vi 

undrar varför. De påstår att kycklingarna lever bra, varför ska det då vara så svårt att boka ett 

studiebesök med oss så de kan få visa det för oss?” (Djurens Rätt, H5) 

 

Det fysiska avståndet handlar inte bara om rädsla för att få in smittor i besättningarna. Det 

handlar lika mycket om rädsla för att besättningarna ska smitta omvärlden. Ett av 

problemområdena som beskrivs av FN:s jordbruksorganisation FAO i rapporten The State of 

Food and Agriculture, är att de stora djurbesättningarna där tusentals djur står tätt packade, 

inte sällan under undermåliga hygieniska förhållanden, utgör en grogrund för muterande 

virus. Av de cirka 200 nya sjukdomar som har drabbat människor de senaste tio åren, har 75 

procent uppstått i anslutning till så kallade djurproduktionsenheter: 

 

” At least half of the 1 700 known causes of infectious disease in humans have a reservoir in 

animals, and many new infections are zoonotic diseases. More than 200 zoonotic diseases 

have been described, caused by bacteria, parasites, viruses, fungi and unconventional agents 

(e.g. prions). About 75 percent of the new diseases that have affected humans over the past 

ten years are caused by pathogens originating from animals or from products of animal 

origin.” (FAO 2010:84) 

 

Det fysiska avståndet till djuren är alltså en akut hälsofråga. Men det hindrar inte att detta 

avstånd får psykologiska och kulturella konsekvenser. De så kallade produktionsdjuren, 

framför allt broiler-kycklingar, grisar, mjölkkor och nötkreatur, blir till en diffus ”djurmassa” 

som djurskyddsinspektören uttrycker det. Deras liv är så långt ifrån familjemedlevarnas som 

man kan tänka sig. Ingen människa upprättar en personlig relation till dem och det fysiska 

avståndet manifesteras också mentalt. Ett avstånd upprättas inte bara mentalt mellan människa 

och produktionsdjur utan också mellan produktionsdjur (nedan benämnt ”husdjur”) och 

sällskapsdjur, något som en av djurskyddsinspektörerna vittnar om, ombedd att associera till 

ordet ”djurfabrik”: 

 

”Jag har svårt att förstå det ordet riktigt. Det skulle väl kanske i så fall vara broileruppfödning. 

Efter 33 dagar är de uppe i ett kilo. Så man pratar ju. Det var ju mycket resonemang om 

mannen i Viken han som hade belgiskt blå inblandning (Belgian Blue, som referades till i 
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medierna som ”monstertjuren”, min anm). Då tänker man inte på broiler eller alla våra hundar 

som också är helt förvanskade. Det är väl det första jag tänker på, uppfödning av broiler. Sen 

hade vi en diskussion här som var väldigt öppen och ärlig. Det var då hur vi ser på 

sällskapsdjur kontra produktions- eller husdjur, husdjur är ju ko nöt och gris då och fjäderfä. 

Jo då hade han varit ute med en kollega en dag och tittat på tre hundar och de var så pass illa 

däran så det blev ett omhändertagande. De gick ju för egen maskin men man märkte ju att det 

blir ingen ändring på det här stället hur än vi gör. Sedan på eftermiddagen åker man på 

hönsstall och hittar 5 000 gödkycklingar som hade mer eller mindre uppsvällda trasiga fötter, 

som de hade på grund av att det var för lite strö eller för dålig kvalitet och det var vått när de 

gick. Det tar hårt att gå på ammonium. I deras kloak är det både urin och gödsel samtidigt och 

det blir väldigt frätande att gå på. Men där accepterade man det eftersom de skulle gå till slakt 

efter tre dagar. Och, ja, man kanske... jag vet inte... men de sa väl okej.” (D2) 

 

Avstånd kan manifesteras på många sätt. Det är sällan som människor som menar att 

människan är gjord för att äta kött (något som saknar vetenskapliga belägg), äter rått kött. I 

stort sett alla köttätare vill ha sitt kött tillagat på något sätt, om det så bara handlar om råbiff. 

Om det nu vore så naturligt att äta kött, varför äter man det då inte naturellt, varför måste det 

genomgå någon form av behandling? Enligt Adams handlar tillagningen av köttet enligt flera 

förespråkare för veganismen, om att skapa ett kulturellt avstånd mellan djur och människor: 

 

”They claim that the structures that transform flesh as it is eaten by the other animals into 

meat as it is eaten by human beings are not unimportant or trivial, especially as they signal the 

degree of distancing that our culture has determined is necessary for consumption of animals 

to proceed.” (Adams 2010: 198) 

 

Språket är ett effektivt kulturbärande verktyg för att upprätthålla mentala avstånd. Vilka ord 

och uttryck vi använder har betydelse för de associationer som kopplas till dem. När det gäller 

avstånd till djur och avskärmning av det obehag som våld väcker, är kanske 

djurförsöksverksamheten allra tydligast. Att använda sig av så kallade eufemismer, det vill 

säga förskönande eller beslöjande omskrivningar för sådant som anses obehagligt eller 

anstötligt, är en tydlig strategi. Under senare år har till exempel ordet djurförsök i Sverige i 

allt högre grad bytts ut mot djurstudier, som har en annorlunda klang.  
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Att språkanvändningen har stor psykologisk betydelse konstaterar också Ryder när han 

studerar ursäkterna för speciesism. Som psykologisk forskare är han väl bekant med 

benägenheten att överdriva skillnader mellan utnyttjare och offer. I krig betraktar till exempel 

soldater ofta fienden som lägre stående människor. I djurförsökarnas laboratorier finns ett 

liknande avståndstagande, där forskarna ger djuren nummer i stället för namn, något som är 

giltigt även för den storskaliga djuruppfödningen av grisar, kycklingar och nötdjur. Men 

Ryder pekar också på språket som ett sätt att skapa psykologiskt avstånd, både till dem man 

utsätter för smärta och till bilden av sig själv som grym: 

 

”Forskarna... undviker att ha nära kontakt med dem (försöksdjuren, min anm.) och använder 

eufemismer som ”vokalisera” och ”offra”, hellre än ”skrika” och ”döda”. Dessa metoder tycks 

syfta till att skydda djurförsökarnas självbild. De vill se sig själva som anständiga människor 

och motiveras alltså att förneka att de skulle vara grymma eller känslolösa.” (Ryder 2001:63) 

 

Den så kallade ”Grishalsdebatten” som rasade på insändarsidorna i Ystads Allehanda 1994 

gjorde detta bruk av eufemismer särskilt tydligt när det gäller avstånd i köttets värld. 

Upprinnelsen var en insändare skriven av en uppsvensk som menade att skåningarna på 

Österlen talade otydligt och att de borde tala långsamt och rensa ut de värsta ”skånskheterna” 

ur språket. Denna debatt ägnades en väl tilltagen artikel i Svenska språkrådets tidning, 

Språkvård. I den ursprungliga insändaren stod bland annat att läsa:  

 

”Häromdagen stod min hustru och jag och valde bland delikatesserna i en manuell köttdisk. 

Vi frågade intresserat om något. Döm om vår förvåning då ortsbon bakom disken utbröt i en 

lång harang av obegripliga ljud, av vilka det enda vi lyckades uppfatta var ”russ” alltså 

gotlandshäst. Vi tappade alldeles lusten att fråga vidare och plockade i stället åt oss något att 

äta ur frysdisken.” (Språkvård 1996:4:5) 

 

Med tanke på det som skrivits tidigare gällande hästkött som ett i det närmaste tabubelagt 

livsmedel, är det svårt att tro att det verkligen låg köttstycken från ett Gotlandsruss i den 

österlenska köttdisken. Det intressanta här är dock att insändarskribenten tror att det är detta 

som saluförs och att han och hustrun i och med denna upplysning tappar lusten för köttet och 

fortsätter till frysdiskens mer anonymiserade köttstycken. 
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Givetvis provocerade insändaren de skånska tidningsläsarna. Men det fanns tydligtvis även 

fler uppsvenskar som tyckte att skåningarnas sätt att behandla språket lämnade mycket i 

övrigt att önska. Signaturen ”Bestört 08:a” berättar i en annan insändare om sina barn, som 

skräms av skånskan och vädjar till Österlens köpmän: 

 

”Visst får ni skåningar gärna kalla fläskkarré för ”grishals”, det får ni visst det, man och man 

emellan. Men snälla, när det är sommar och semestertider och Skånevägarna är fulla med 

stockholmare och andra uppsvenskar som inte är vana vid detta ord, kan inte ni som är 

köpmän och handlare låta bli att göra reklam för ”GRISHALS” på stora handtextade plakat? 

Det låter så grymt och omänskligt detta ord. Våra barn, som aldrig hört det förut, föll i gråt i 

baksätet och tyckte att skåningarna var ”dumma mot grisar”. Som sagt, kalla gärna fläskkarré 

för grishals under resten av året. Men på sommaren kan ni väl visa turister och besökare den 

hänsynen att ni undviker detta ociviliserade uttryck.” (Språkvård 1996:4:6) 

 

Den ”bestörta 08:an” ger i sin insändare ett tydligt exempel på hur effektiv en språklig barriär 

kan vara och vilka konsekvenserna kan bli när den plötsligt rivs ner. Att kalla grisens hals för 

just grishals betecknas som ”ociviliserat”. Uppenbarligen anser insändarskribenten att detta 

köttstycke från grisen behöver en kulturell fernissa i form av en eufemism. Så länge 

insändarskribentens barn matas med fläskkarré är allting frid och fröjd. Men när barnen inser 

att det är delar från en gris de stoppar i munnen, faller de i gråt. Adams skulle sannolikt 

beskrivit situationen genom att peka på att ordet grishals antyder den annars frånvarande 

referenten. Barnen som tidigare konsumerat opersonligt kött, konfronteras plötsligt med den 

varelse som faktiskt har dödats. 
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En suddig gräns 

 

Det finns tydliga tecken på att gränsen mellan djur och människa blir allt suddigare. Det beror 

på flera faktorer. Ökad sekularisering innebär till exempel att den antropocentrism som flera 

av de stora religionerna har understött, nu försvagas.  

 

Framtidsforskaren Arne Jernelöv vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm har också 

pekat ut en megatrend i världen, där kvinnor på område efter område är på väg att ta över de 

ledande rollerna. I Norra Europa kommer kvinnorna att ha tagit över ledarrollen inom 15 år, i 

världen i genomsnitt räknar han med att kulmen på denna sedan cirka 100 år tillbaka 

pågående utveckling, kommer att nås. Han bygger sin analys på flera olika observationer från 

olika områden: I världens demokratier är till exempel kvinnorna i majorietet och kan avskaffa 

lagar och regler som missgynnar dem. Kontrollen över barnafödandet i och med tillgängliga 

och säkra preventivmedel ser Jernelöv som ett ultimat maktvapen.  

 

Runt om i hela världen är det framför allt kvinnor som tillägnar sig högre utbildningar och tar 

högre examina. I Sverige är till exempel två av tre universitetsstudenter som tar examen 

kvinnor och även på till exempel Teherans universitet är en majoritet av studenterna kvinnor i 

dag. Av erfarenhet vet man att utbildning är en av de enskilt viktigaste faktorerna som 

bestämmer individers och gruppers framtida inkomster och samhällsställning.  

 

Inom arbetslivet efterfrågas i allt högre grad egenskaper och färdigheter som anses 

traditionellt kvinnliga, som kommunikationsförmåga, emotionell intelligens och nätverkande, 

något som märks på arbetsmarknaden. Bland USA:s unga är det fler kvinnor än män som 

arbetar. Bland dem under 30 år, är det kvinnorna som tjänar mer än männen. Det samma 

gäller också i flera europeiska storstäder.  

 

Redan nu äger kvinnorna i USA mer än hälften av de privata förmögenheterna, motsvarande 

siffra för Storbrittanien är 48 procent och för Skandinavien 45 procent. Inom 15 år kommer 

kvinnorna här att ha större förmögenheter än män om man ser till demografi, sysselsättning 

och utbildning, enligt Jernelöv. Men trots att så många tecken tyder på ett maktskifte mellan 

män och kvinnor inom kort, är de få som kan föreställa sig detta: 
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” Det som förr brukade kallas kvinnoemancipation är en mer än sekellång megatrend av minst 

samma styrka och med lika stora konsekvenser som till exempel urbaniseringen, men en trend 

som män och kvinnor överlag synes helt blinda för. Kanske är det styrkan i de invanda 

könsrollerna, som för många är en hörnpelare i den personliga identiteten, som skapar denna 

blinda fläck.” (Jernelöv 2010:7-8) 

 

Vad skulle då en sådan förändrad maktordning kunna innebära? Enligt Jernelöv kan man 

generellt konstatera att kvinnor tar mindre risker och vill satsa mer på barn, ungdomar och 

gamla. Man kan också sätta in den här utvecklingen i det sammanhang som jag tidigare har 

redovisat för, nämligen att kvinnor i högre utsträckning än män är engagerade i djurskydds- 

och djurrättsfrågor och har en mer positiv inställning till vegetarism. 

 

”Det är klart fler kvinnor än män som oroar sig för till exempel klimatförändringar och som är 

villiga att göra uppoffringar för att motverka dem. Det samma gäller praktiskt taget alla typer 

av föroreningar, samt skydd av däggdjur, fåglar, fiskar och växter.” (Jernelöv 2010: 52) 

 

Förutom de ovanstående perspektiven ger också modern forskning kring djur ny kunskap. 

Och denna kunskap ruckar på många tidigare ”självklara” tankemönster. Många människor i 

dagens svenska samhälle lever också nära något sällskapsdjur. Den personliga relation som 

sådan samlevnad ger upphov till påverkar som tidigare visats i min undersökning, synen på 

denna medvarelse. En tät samvaro innebär att det blir lätt att se de likheter som finns och att 

likheterna är större än skillnaderna. 

 

Gränsen mellan människa och djur finns inte i biologisk mening. Inte heller är människan i 

biologisk mening i toppen av en hierarki med övriga djur inunder. Hierarkier är mänskliga, 

mentala konstruktioner. Strindlund refererar till Dan Larhammar, professor i biologi vid 

Uppsala universitet, när han redogör för evolutionen och att den inte, tvärt emot vad den dolda 

läroplanen säger, har en bestämd riktning från något enkelt till något mer komplicerat eller 

”bättre”. Det finns inga högre stående eller lägre stående arter. Den genealogiska 

klassificeringen som Charles Darwin förespråkade redan i mitten av 1800-talet innebär att 

släktskapet står i centrum. Vi är till exempel nära släkt med primaterna (människoaporna) 

men det går inte att peka ut varken människan eller någon av primaterna som ”högst 
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utvecklad”. Varje djur är perfekt anpassat till just sin miljö. Det gäller människan men det 

gäller likaväl fisken i vattnet eller fågeln i skyn.   

 

”Evolution är ungefär som att spela ett sällskapsspel där reglerna ständigt förändras. Oftast 

långsamt och knappt märkbart, men ibland plötsligt genom en översvämning eller ett 

asteroidnedslag. Ingen djurart vet i vilken riktning reglerna ändras, därför har inte evolutionen 

något mål.” (Strindlund 2011:40) 

 

Biologiskt finns det alltså inga gränser. Gränsen mellan djur och människa tycks vara en 

kulturell konstruktion. Av någon anledning har människan velat avgränsa sig mot resten av 

djurriket och har konstruerat ett antal påståenden som sägs bevisa att det finns en gräns, till 

exempel: 

 

 Människan har intelligens – det har inte djuren. 

 Människan kan planera för framtiden – det kan inte djuren. 

 Människan kan använda verktyg – det kan inte djuren. 

 Människan kan agera osjälviskt – det kan inte djuren. 

 Människan har känsla för rätt och fel, en moral – det har inte djuren. 

 Människan kan lära av sina artfränder – det kan inte djuren. 

 Människan är en kulturvarelse – det är inte djuren. 

 Människan har känslor – det har inte djuren. 

 Människan är inkännande – det är inte djuren. 

 

Listan kan göras mycket längre än så här, men jag nöjer mig med det ovan nämnda. Och 

oavsett vilken punkt på listan man väljer att studera närmare, så visar det sig att inget av dessa 

påståenden stämmer med verkligheten.  

 

Att djur inte besitter intelligens har motbevisats av forskare gång på gång. Modern kognitiv 

forskning som gjorts, bland annat av Stanley Coren, som är professor i psykologi vid 

University of British Columbia i Kanada, visar till exempel att hundar har en intelligens som 

motsvarar den hos ett tvåårigt barn. En genomsnittlig hund förstår ungefär 150-200 ord och 

har också en elementär förståelse för matematik (Coren 2006). Dagens Nyheter rapporterade 

tidig vår 2011 att flera forskare nu hade konstaterat att en border collie vid namn Chaser 
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behärskade mer än 1 000 ord. Hunden kunde också skilja på olika kategorier. Hon kunde till 

exempel skilja på leksaker och icke leksaker. (Dagens Nyheter 2011) 

 

Kognitionsforskaren Edward Wasserman, professor i experimentell psykologi vid University 

of Iowa i USA, har tillsammans med sina kollegor visat att också vanliga duvor kan 

kategorisera. De är kapabla att sortera in bilder på olika föremål i kategorier som ”bilar”, 

”blommor” eller ”katter”. Det tyder på att deras begreppsvärld är mycket lik människans. I en 

artikel i The New York Times 1988, citeras Wasserman så här: 

 

”Pigeons commit new images to memory at lightning speed,'' Dr. Wasserman said, 

''but the remarkable thing is that they organize images of things into the same logical 

categories that human beings use when we conceptualize.'' (The New York Times, 1988) 

 

Vid Babraham Institute i Cambridge i England har bland andra Keith Kendrick, professor i 

psykologi, presenterat banbrytande forskning som visar att får har ett rikt känsloliv och stark 

självmedvetenhet, att de har ett mycket gott minne och hög intelligens, något som refereras i 

en artikel i The Guardian redan år 2005: 

 

” Sheep, ridiculed for a non-questioning herd mentality, possess a sharp sense of individuality 

and can recognise the faces of at least 10 people and 50 other sheep for at least two years. 

Scientists at the Babraham Institute in Cambridge also discovered that sheep react to facial 

expressions and, like humans, prefer a smile to a grimace. Further studies which reinforce the 

notion that sheep are more like us than previously believed involved tests showing they 

mourn absent individuals.” (The Guardian 2005) 

 

Jag hade förmånen att få träffa Keith Kendrick personligen och göra en journalistisk intervju 

under ett av hans Sverigebesök 2008. Han berättade då att han och forskarkollegorna valt att 

studera får just för att de av många har ansetts vara korkade djur. Men nedvärderande uttryck 

som ”fårskalle” kom på skam. Kendrick var själv förvånad över sina resultat, som bland annat 

alltså visade på höga kognitiva förmågor, som förmåga att känna saknad och sorg efter 

individer som inte var närvarande. Han hade också kommit till insikt om att dessa resultat var 

mycket kontroversiella. 
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”För om nu får, som vi har ansett vara så ointelligenta, visar sig vara så här smarta, hur 

klipska är då inte de djur som vi redan tidigare har ansett vara mentalt begåvade? Börjar man 

fundera över sådana här frågor så inser man att de kan få en omvälvande effekt på exempelvis 

den moderna animalieproduktionen. Den här forskningen ställer många etiska frågor på sin 

spets.” (Kendrick 2008) 

 

I en artikelsamling i The New Scientist visar forskare bland annat att olika grupper av 

späckhuggare i samma vatten har olika kulturer (sociala mönster och livsstil), att fåglar och 

apor använder verktyg, att flera djurarter kan luras, något som förutsätter att de kan sätta sig 

in i andra inviders sätt att tänka, med mera (The New Scientist 2008) 

 

Den framstående primatforskaren Frans de Waal har lyckats bevisa att osjälviskt agerande 

inte alls är någon specifikt mänsklig egenskap. Att kunna offra sig för kollektivet eller ta hand 

om svagare individer är något som människan delar med en mängd olika arter, till exempel 

delfiner, katter, möss och apor (de Waal 2011). 

 

Den egenskap som människan mest tycks fascineras av hos andra arter är intelligens i dess 

olika former. Ju smartare en annan art är, desto intressantare anses den vara och intelligens 

används ofta som ett argument mot grym behandling eller dödande. Denna inställning kan 

som vi sett tidigare, härledas drygt 2 300 år tillbaka till Aristoteles som ju menade att 

människan hade rätt att behandla djur hur hon ville eftersom människor hade intelligens, men 

inte djur. Hur Aristotelse hade ställt sig till denna filosofi i dag, om han hade kunnat ta del av 

den moderna forskningen, kommer vi aldrig att få veta. Men det är inte otänkbart att han hade 

fått tänka om. Drar man Aristoteles logik till sin spets, så hamnar man också i ett svårt 

moraliskt dilemma om vi någon gång i framtiden skulle stöta på levande varelser som har 

högre intelligens än människan, något som flera senare tänkare uppmärksammat, exempelvis 

den amerikanske 1700-talsförfattaren Hermann Daggett och den nutida svenske filosofen 

Bengt Brülde: 

 

”Om det kom hit utomjordingar som var intelligentare än vi, skulle de ha rätt att föda upp oss 

i små burar och äta oss.” (Malmö Museer 2009) 

 

Kanske är vi på väg till samma läge som förelåg i Egypten för flera tusen år sedan, då 

gränserna mellan djur, gudar och människor var otydliga och suddiga? För den som vill se är 
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mängden tecken på den allt suddigare gränsen mellan människa och djur nästan 

överväldigande, inte minst i populärkulturen och i alla små vardagsnära situationer. Under 

arbetet med den här uppsatsen slogs jag vid ett tillfälle av sådana tecken under en helt vanlig 

inköpsrunda i ett köpcentrum och plockade raskt fram min mobilkamera, med vilken jag 

fotograferade nedanstående bilder: 

 

 

    Bild 1: Djurleksaker 

 

Bild 2 & 3: Leksaksdjur. 
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Studerar man bilderna är det slående hur lika djurleksaker och leksaksdjur är. Attribut som 

tidigare har kopplats till människor kopplas i dag till djur och bidrar till det som av vissa 

kallas för ett ”förmänskligande” av djuren. Tänker man på den moderna forskningen som 

tidigare har redovisats och som bland annat visat att hundar och tvååriga barn befinner sig på 

ungefär samma mentala nivå, är likheten mellan bilderna fullständigt logisk. 

 

Djurleksakerna görs i form av olika mer eller mindre naturtrogna djur eller i form av till 

exempel fotbollar, som annars traditionellt har kopplats samman med människobarn. 

Leksaksdjuren får extremt mänskliga drag, som långa ögonfransar, stora ögon, mjuka former 

och tilldelas även traditionellt mänskliga attribut som klänningar och handväskor. Här är det 

värt att notera att det är typiskt feminina drag och attribut som tilldelas djuren. Vilka slutsatser 

skulle till exempel Adams dra av detta? Beror likheterna i dessa attribut som tilldelas djur och 

kvinnor på att dessa båda grupper befinner sig i underordnad ställning? I sanningens namn ska 

sägas att bilderna kommer från ”flickavdelningen” bland leksakerna. Hade man i stället 

studerat vilka attribut som tilldelas leksaksdjur på ”pojkavdelningen” hade det möjligen sett 

annorlunda ut. 

 

För barn som växer upp med den här typen av leksaker, kanske både till sig själva och till 

exempelvis familjehunden, kan man tänka sig att det blir svårt att urskilja var gränserna går 

mellan det egna jaget och medvarelsen eller medvarelserna i familjen, oavsett om de är 

människor eller djur. Kanske kommer gränsen mellan djur och människa för framtidens vuxna 

att bli ännu mer flytande än den är i dag?
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Slutdiskussion  

 

Då det empiriska materialet som denna uppsats bygger på är relativt litet och urvalet 

subjektivt, kan generaliserbarheten i Kannibaler och veganer – gränsdragningar och avstånd 

i köttets värld diskuteras. Min tanke är dock att denna uppsats ska bli något av en kompass, 

som kan peka framåt på möjliga vägar att träda vidare på för att nå fördjupad kunskap, snarare 

än ett fullödigt akademiskt arbete. 

 

Min förhoppning är också att fokuseringen på gränsdragningar och avstånd vid en framtida 

fördjupning kan leda fram till en arbetsmetodik som kan bli fruktbar för fler forskare att 

använda. 

 

Under arbetets gång har jag försökt testa min huvudhypotes, nämligen att människor i dagens 

västerländska kultur har ett ambivalent förhållande till kött. Jag tycker mig ha funnit starkt 

stöd i mitt material för att så är fallet. Jag anser också att det finns stöd i materialet för mitt 

antagande att denna ambivalens skapar konflikter som måste hanteras på något sätt, kulturellt 

såväl som psykologiskt. De två huvudsakliga strategier som jag förväntade mig finna, 

gränsdragningar och avstånd, fanns också mycket riktigt i materialet. 

 

Innan jag gav mig i kast med materialet funderade jag en hel del på vilken kvalitet gränsen 

mellan djur och människa hade. Vilken var dess natur? Var den stark eller svag? Skulle en 

världsordning utan denna uppdelning vara möjlig? 

 

Min undersökning gav vid handen att den skarpa gränsen mellan djur och människa är en 

kulturell konstruktion som är på väg att suddas ut i dagens Sverige. De flesta av mina 

informanter såg på människan som ett djur bland andra. Mer förvånande var att det tydliga 

likhetstecknet mellan djur och mat inte var så tydligt som jag hade förväntat mig. Enligt 

informanterna i undersökningen är åtminstone inte alla djur mat och det går inte lättare att 

reducera dessa djur till mat än att reducera människor till mat. 

 

Jag hade förväntat mig att kategoriseringen av olika djur och människa skulle vara avgörande 

för om djuret/människan ansågs ätbar eller inte. Men i stället gjorde jag en ny upptäckt: Det 

som avgör om man kan äta någon eller inte tycks vara två samverkande faktorer. Det handlar 
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å ena sidan om hur personlig relationen är och å andra sidan om hur situationskontexten ser 

ut. Det hade varit spännade att utforska dessa två samverkande dimensioner närmare för att 

pröva slutsatsens hållbarhet. 

 

Under arbetet med den här uppsatsen har en mängd idéer och lösa trådar dykt upp men 

utelämnats från det slutgiltiga arbetet. Ett spår med tydlig avgränsning som hade varit 

spännande att utforska, hade till exempel varit hästens roll i den svenska kulturen. 

 

I etnologisk tradition förknippas hästen med manlighet. Det hade varit intressant att koppla 

detta till Adams feministiska teori kring kött och hennes resonemang att det är specifikt 

manligt att äta kött. Likväl, eller kanske just därför, anses hästen, i alla fall i Sverige, vara ett 

oätligt djur. Rackaren eller nattamannen som i forna tiders bondesamhälle slaktade hästar var 

illa sedd och omgavs av en tjock folkloristisk massa. Vad beror det på sett i ljuset av Adams 

teorier kring vegetarism och feminism?  

 

Vill man ta detta spår ytterligare ett steg längre, hade det varit ytterst intressant att utforska 

vad det är som gör att kvinnor i så hög grad dras till detta djur? I samband med mitt arbete 

med denna uppsats kom jag bland annat i kontakt med Hästar som kraftkälla, ett 

examensarbete i omvårdnad av Anne Månius. I sitt arbete pekar hon på den vänskap och 

jämlikhet som förekommer i kvinnors relationer till hästar (Månius 2009). Här tycker jag mig 

ana ett spår som hade varit intressant att följa. I sammanhanget hade det också varit 

spännande att koppla ihop Linnéa Tillbergs litteraturanalytiska C-uppsats En saga om flickor 

till häst (Tillberg 2008) där hon utforskar hästflickan i litteraturen från 1926-1955 utifrån ett 

genusperspektiv. Kan det vara så att det som så många flickor har som högsta önskan, 

drömmen om en egen häst, i själva verket är ett uttryck för längtan efter verklig jämlikhet, 

mellan könen såväl som mellan människa och djur?
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1. Frågeformulär använt under intervjuerna. 
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Bilaga 1 

 

Frågelista använd vid samtliga intervjuer 

 

 

Vad åt du i går? 

Vem lagade maten? 

Vem handlade? 

Var något ekologiskt eller kravmärkt? 

Brukar du tänka på sådant när du handlar? 

När du äter ute? 

Skillnad – likheter eko & krav? 

Mat & miljö – hur tänker du kring det? 

Har det egna valet någon betydelse? 

I dag äter svensken 85 kg kött/år. 1990 åt varje svensk 60 kg. En ökning med 40 %. Hur 

tänker du kring det? 

Kan du tänka dig jobba på slakteri? 

Vad tänker du på när du hör ordet ”Djurfabrik”? 

Kan man äta alla sorters djur? 

Kan man äta människor? 

Om en vegan och en kannibal de sista två människorna – hur hade det gått? 

Tror du att andra skulle säga att du är en matintresserad person? 

Har du någon kontakt med lantbruk? 

Har du något husdjur? 

Skulle du kunna äta ditt husdjur? 

Vilken är skillnaden vegan-vegetarian? 

Känner du någon som är vegetarian eller vegan? (vet du varför den personen är detta?) 


