
Lunds universitet  HEKK03 

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi HT19 

Kandidatuppsats  Handledare: Sarah Kollnig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsmoral möter klimatneutral 

En kritisk diskursanalys av ”Netto Noll Klimatavtryck” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kalindi Romu 

 



 

 

Abstract 

In our time we are well aware of the anthropogenic induced effects of climate 

change. We as consumers have a choice every time we eat a meal. Is it locally 

produced and organic or was it flown in from the other side of the world? Food 

industries are well aware that being ”green” is something that more and more 

consumers are striving for. If a company offers a climate friendly product to a 

reasonable price, chances are that people will buy it. 

This essay uses a case study approach to understand a dairy company’s 

marketing as climate neutral and its use of climate compensation. With a critical 

discourse analysis, the aim is to find certain themes used in a specific Swedish 

context, where a dairy company will benefit of marketing their products as 

climate neutral. 

The result was that the company used specific words such as farmer, our 

responsibility and ecological to justify the dairy industry. The company connected 

its sustainability work to broader discourses of climate change and claiming that 

natures’ resilience will benefit from cow’s pastures. At a structural level, climate 

compensation fits in a market-based logic as well as values of “Swedishness”. 

This supported the company’s claim that their ecological products are climate 

neutral even though they are not. The real environmental effect is not accounted 

for. 
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1 Inledning 

Matproduktion är en global aktivitet och människor äter dagligen. Därför är det 

relevant hur matproduktionen går till. Ekologiskt, Fairtrade, monokulturellt, 

säsongsbaserat och sedan varornas transportsträcka. Matbutiker i Sverige erbjuder 

livsmedelsprodukter med olika riktlinjer och märkningar vilket gör det svårt för 

en konsument att förstå vad allt betyder. Vi har en rättighet att köpa vilka 

produkter vi vill samtidigt som diskursen om klimatförändringarna påverkar våra 

konsumentval. Efterfrågan av miljövänliga produkter ökar och med en 

marknadsliberalistisk logisk så tjänar företag på att marknadsföra sig som 

klimatneutrala och sedan rikta sig mot medvetna kunder. 

Denna uppsats ska därför undersöka hur ett företag argumenterar för att 

framstå som miljövänlig samt vilka diskurser de använder för att skapa en tilltro 

gentemot sina konsumenter. Det som ska analyseras är ”Netto Noll 

Klimatavtryck”, vilket är en självutnämnd märkning av ett mejeriföretag i 

Sverige. Produkter med denna märkning påstår sig vara klimatneutrala och 

konsumenter köper det i tron på att hen gör något bra för miljön.  

Det finns en ISO-standard för miljömärkning och miljödeklarationer där det 

beskrivs att företag får lov att skapa egna märkningar istället att använda de 

konventionella. Problematiken för detta är att det är väsentligt för företaget att 

vara transparanta samt att konsumenter faktiskt förstår vad märkningen betyder. I 

dokumentet ISO 14021:2017 Environmental labels and declarations – Self-

declared environmental claims (Type II environmental labelling) heter avsnitt 5 

”Requirements applying to all self-declared environmental claims” och specifikt i 

punkt 5.5 “Claims of sustainability”, beskrivs det att hållbarhet är ett komplext 

begrepp vilket i nuläget inte har en definitiv metod att mätas eller bekräftas och 

därför får inga anspråk göras på att en produkt är hållbar. 5.6 ”Use of explanatory 

statements” i samma dokument understryker vikten av att förtydliga sin 

självutnämnda miljömärkning och om uttalandet om anspråket behöver förklaring 

kan det leda till missförstånd. Därför får ett miljöanspråk enbart göras utan att en 

förklaring krävs, samt att uttalandet är validerande.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen är skriven inom den humanekologiska institutionen och ämnet omfattar 

perspektiv inom miljö, samhälle och individ. Den individuella konsumenten lever 

i ett samhälle med fria val och diskursen kring rätta och miljövänliga val påverkar 

vårt liv. Miljön i detta sammanhang berör två punkter, både ett företags påverkan 

på miljön men även vad företag hävdar att klimatneutral betyder. 
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Märkningen ”Netto Noll Klimatavtryck” har blivit omdiskuterat och detta 

arbete ska därför diskutera vilka problematiker som kan uppkomma av att ett 

företag använder självutnämnda märkningar och uttalanden om dess 

miljöpåverkan. Problem såsom verkliga miljöeffekter, människans tilltro åt 

företag men även problematiken gällande klimatberäkningar. 

Denna uppsats ämnar undersöka följande två frågor: 

 

- Vilka argument och maktrelationer kan urskiljas i ett mejeriföretags 

hållbarhetsarbete och hur upprätthåller de diskursen att mejeriproduktion är 

klimatneutral? 

 

- Vilka effekter har företagets självutnämnda märkning ”Netto Noll 

Klimatavtryck” på konsumenterna och miljön? 

1.1.1 Fortsatt forskning 

För att gå djupare in i ett företags klimatanspråk kan samma företag undersökas 

med Corporate Social Responsibility (CSR). Denna uppsats tog en kvalitativ 

inriktning och diskuterade eventuella konsekvenser på människa, samhälle och 

miljö. Genom en företagsanalys av CSR hade arbetet kunnat besvara frågor om 

vilket ansvar företaget faktiskt har. 
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2 Bakgrund 

Den 14 september 2019 dök ”Netto Noll Klimatavtryck” upp i tv-rutorna i Sverige 

från ett mejeriföretag som hävdade att deras eko-serie inte hade en negativ 

klimatpåverkan. ”Netto Noll Klimatavtryck” har anmälts både till 

konsumentverket och reklamombudsmannen för vilseledande marknadsföring.  

Jonna Elofsson Bjesse, miljövetare och klimataktivist, uppmanade flera 

Facebookgrupper att anmäla företaget för vilseledande reklam och hon förklarade 

att begreppet klimatkompensation är komplext och inte är så enkelt som 

märkningen får det att framställas. Bjesse poängterade att inga livsmedel kan ha 

ett ”Netto Noll Klimatavtryck” Det ledde till 153 anmälningar (Rågsjö Thorell 

2019). 

Andra matföretag har tidigare fällts för vilseledande marknadsföring, 

exempelvis ”varje tugga bidrar till ett bättre klimat”. Sådana uttalande får inte 

göras. Tidningen Resumé intervjuade Lars Zetterberg, klimatpolitiskexpert vid 

IVL Svenska Miljöinstitut, om vad klimatkompensation innebär. Zetterberg 

förklarade att kompensation är bra men människor behöver både minska sin 

påverkan och kompensera. Att vi kompenserar för flygresor är något gott men vi 

kan inte rädda världen genom att flyga mera (Winberg 2019). 

I samma artikel hänvisar Resumé till en svensk studie Sälja luft? Om 

klimatkompensation och miljörättvisa i Uganda. 56 småbrukare i ett Plan-Vivo 

projekt intervjuades om kompensationsarbetet och det visade sig vara brist på 

information, träd avverkades i förtid och missnöje med betalningar. Bönderna får 

betalt för tio år men träden ska stå kvar i 25 år. Det är även svårt att avgöra den 

faktiska klimatnyttan av projekten. Plan Vivo är ett företag som används av 

många svenska livsmedelsföretag (exempelvis kaffe och snabbmat) i deras 

kompensationsberäkningar och är tillräckligt för att häva en positiv 

klimatpåverkan (ibid). 

Mejeriföretaget uppsatsen ska analyserar kompenserar sin eko-serie via 

projekt som är certifierade av Gold Standard och Plan Vivo. Gold standard 

skapades av WWF med flera och Rainforest Alliances baserar sina projekt efter 

kriterier skapade av bland annat Plan Vivo (Gold Standard 2019; Plan Vivo 

2019). 

2.1 Klimatkompensation 

Klimatkompensation kan ske på ett flertal sätt men förenklat innebär det att 

utsläpp som sker investeras i projekt som balanserar ut utsläppets påverkan via 

trädplantering, byte till ren energi eller kolkrediter. Duncan Clark, forskare och 
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författare, förklarar att klimatkompensationsprojekten befinner sig främst i 

”utvecklingsländer” och är designade att reducera framtida utsläpp. Vissa 

organisationer och människor kompenserar hela sitt klimatavtryck medan andra 

neutraliserar en specifik aktivitet exempelvis en flygresa. Clark ger exemplet att 

en lågenergilampa ”sparar” in 250 kilo koldioxid vilket motsvarar en flygresa och 

därför är kompensation relativt billig att köpa. Clark noterar även kritik mot detta, 

det enda sättet att faktiskt minska påfrestningarna på klimatet är att minska 

utsläppen överallt istället för att förorena en viss plats och sedan kompensera för 

aktiviteten någon annanstans. Just trädplantering har fått mest kritik medan utbyte 

till energieffektivare hushållsapparater anses ha en bättre verkningsgrad (Clark 

2009). 

2.2 Klimatneutralitet 

Begreppet klimatneutralitet har inte en tydlig definition utan används främst av 

företag som erbjuder klimatkompensation. Tricorona Climate Partner AB är en av 

många företag som erbjuder andra företag klimatneutralitet via klimatberäkningar 

som sedan balanseras ut via klimatkompensation. Tricorona förklarar att ISO-

standarden 14021 används för miljökommunikation hos företag. För att sedan 

hävda att ett företag är klimatneutral ska livscykeln för en produkt beräknas med 

Greenhouse Gas Protocol (GHG) och där är även återanvändning och återvinning 

inkluderat i livscykeln. Verksamheten som vill nå klimatneutralitet bör reducera 

sin egen påverkan men klimatkompensation räcker för att nå nettosumman noll. 

Det finns även projekt för att bevisa klimatkompensationens nytta, exempelvis 

Clean Development Mechanism (CDM) (Tricorona Climate Partner AB 2016). 

Europakommissionen ska nästa år lämna ut sin strategiplan The European 

Green Deal (Den europeiska gröna given) som ger förslag på hur Europa kan bli 

klimatneutralt till år 2050. I mars 2020 kommer även kommissionen föreslå 

Europas första klimatlag. Syftet med lagen är att förankra klimatneutralitetsmålet 

och garantera att alla EU policys bidrar till klimatneutralitet samt att alla sektorer 

ska arbete för det.  

När europakommissionen beskriver målen för att nå klimatneutralitet nämner 

de att ekonomin ska förändras, växthusgasutsläppen minskas men samtidigt öka 

tillväxten. Kommissionen kräver en smart infrastruktur, prisvärd ren energi, 

innovativa lösningar och en cirkulär ekonomi. Utsläpp från transport ska minskas 

med 90 procent. Europas skogar ska förbättras för att bidra till biodiversitet och 

ekosystemtjänster likväl som att fungera som kolsänkor (European Commission 

2019). Kommissionens beskrivning av klimatneutralitet berör fler sektorer än de 

som berör utsläpp, den ekonomiska strukturen ska förändras. Det framstår här att 

klimatneutralitet är ett stadie som staterna ska uppnå och inte en tjänst som 

Tricorona förklarar. 

Oavsett om klimatneutralitet är ett tillstånd eller en tjänst så är det inte möjligt 

för vare sig industrier eller stater att vara klimatneutrala. Det beror på många 

faktorer såsom materialinförsel, arbetskraft, tillverkning, transportering, 
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produktlivscykeln, avfall och så vidare. Det går alltid mer energi in än vad som 

kommer ut. Enligt termodynamikens andra lag minskar energins kvalitet i varje 

energiomvandling. Energin fördelas och kvalitén blir sämre, vilket gör energin 

mindre användbar (Areskoug 2006). Energin som går in i 

klimatkompensationsprojekten kan därför inte balansera utsläppen. Kompensation 

kräver trädplantering, arbetskraft, materialtillförsel, landanvändning etcetera. Träd 

växer långsamt och deras nytta är en mer långsamprocess än utsläppen som sker 

dagligen. 

Alla industrier för in materia utifrån för att skapa en ny produkt. Oavsett om 

det gäller ståltillverkning eller livsmedel. Detta kan vara vad Bjesse hänvisade till 

när hon sade att inget företag kan vara klimatneutral.  

Sammanfattningsvist är klimatneutralitet ett diffust begrepp som omfattar 

många olika idéer, mer natur, mindre utsläpp, smarta lösningar och investeringar. 

Klimatkompensation prissätter både utsläpp och natur vilket sedan köps upp av 

företag eller människor så de kan uppnå ett tillstånd av klimatneutralitet. 

2.3 Mejeriproduktion i världen 

Mejeriproduktion en global industri som är värd cirka 300 miljarder dollar, varav 

93 procent av mejeriprodukterna konsumeras i landet där det produceras. 65 

procent av världens 250 miljoner mejerikor befinner sig i Indien, EU och 

Brasilien. De primära miljöriskerna i framtiden inom mejeriproduktion innebära 

omställning av land, växthusgaser, vattenföroreningar och ohållbar 

foderproduktion (WWF 2012).  

Mellan 1987 och 2017 ökade världens mjölkproduktion med mer än 58 

procent, från 522 miljoner ton till 828 miljoner ton mjölk (FAO u.å.). På platser 

där vattentillgången är liten har mejeriproduktion en ännu större vattenpåverkan 

för att det kräver en tillförsel av cirka 1000 liter vatten för att få ut en liter mjölk. 

Anledningen är att kor kräver en stor mängd vatten att dricka men även till foder. 

År 2010 stod den globala mejeriproduktionen för 4 procent av den globala 

antropogena växthusgasutsläppen (WWF 2012).  

IPCC beskriver hur vårt nuvarande livsmedelssystem består av produktion, 

transport, bearbetning, paketering, förvaring, försäljning, konsumtion, förlust och 

avfall. Detta system mättar större delen av världens befolkning och livnär över en 

miljard människor. Sedan 1961 har livsmedelsförsörjning ökat med mer än 30 

procent per kapita, användning av kvävegödsel har ökat med cirka 800 procent 

och vattenresurser för bevattning har ökat mer än 100 procent. 821 miljoner 

människor är undernärda och 2 miljarder vuxna människor är överviktiga och 

sjukligt överviktiga. Livsmedelssystemet är under påfrestningar från antropogena 

faktorer såsom populationsökning och anammade av västerländska vanor, 

inkomstökning och efterfrågan av animalbaserade produkter. Dessa faktorer 

tillsammans med klimatförändringar påverkar framtidens säkerhet till mat. Vidare 

förklar IPCC att Riodeklarationen 1992 belyste matproduktion som en punkt i 

klimatarbetet, vilket syns i kapitel 14 i Agenda 21. Matsäkerheten flyttades fram 
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till första sidan på Parisavtalet. IPCC har i båda sina rapporter från 2014 och 2018 

förklarat att jordbruksproduktionen (grödor, boskapsdjur och akvakultur) måste 

förändras (IPCC 2019). Mejeriprodukter är en stor det av vårt livsmedelssystem 

men för att människan ska kunna drick sin mjölk eller äta sin yoghurt krävs kors 

liv och vätska. 

Boskapsdjur är en stor del av mejeriproduktion och korna i mejeriindustrin är 

även en del av köttproduktion, både tjurkalvar och uttjänta mjölkkor säljs som 

kött. Sverige är bland de som, per capita, konsumerar mest mjölk i EU, cirka 340 

kilo mjölk per år. Det kan anses mer klimatsmart att köttet som äts kommer ifrån 

från mjölkkor och kalvar. På så vis producerar mjölkkor både kött och mjölk. 35–

50 procent mindre utsläpp av växthusgaser. En mjölkko måste föda en kalv varje 

år för att fortsätta producera mjölk, de kalvar som inte blir en mjölkko föds upp 

till slakt. Mjölkkorna slaktas efter de mjölkats i 5–6 år. För varje liter mjölk en ko 

producerar så produceras även 30 gram nötkött. 340 liter mjölk blir därmed 10 

kilo kött (Svensktkott.se).  

Så om EU halverar sin konsumtion av kött, mejeriprodukter och ägg reduceras 

ammoniak utsläppen med 40 procent av icke-koldioxida växthusgasutsläpp 

(främst från jordbruk) och 23 procent mindre per capitamark behövs av åkermark 

till matproduktion. Utöver det minskas även hälsoriskerna, bland annat hjärt-och 

kärlsjukdomar (IPCC 2019). 

Statista, en statistisk sida, ger oss siffror på hur stor mjölkindustrin är, speciellt 

i Europa. Mejeriföretaget som analyserar hamnar på fjärde plats baserat på 

marknadsandelar 2018 med 1 procent, på första plats med 3,5 procent befinner sig 

Dairy Farmers of America (Shahbandeh. 2019a). Ser vi till varumärkes värde av 

ledande mejeriproduktion i världen 2019, så hamnar mejeriföretaget på fjärde 

plats igen med 3,423 miljoner US dollar. Franska Danone hamnar på första plats 

med 8,148 miljoner dollar (Shahbandeh. 2019b). När det gäller årlig konsumtion 

av flytande mjölk i världen år 2018 tar Indien första plats med 66,800 miljoner 

ton, EU på andra plats med 33,300 miljoner ton och därefter USA med 22,220 

miljoner ton (Shahbandeh. 2019c). Men när vi ser till producenter av komjölk 

2018 så är EU först med 154,8 miljoner ton, sedan USA med 98,8 miljoner ton 

och därefter Indien med 76 miljoner ton (Shahbandeh. 2018d). Produktion av 

komjölk i världen har ökat från 466,63 miljoner ton år 2013 till 513,22 miljoner 

ton år 2019 (Shahbandeh. 2019e). Konsumtion av mjölk per kapita har också ökat 

från 101,5 kg år 2005 till 113 kg år 2017 (Shahbandeh. 2019f).  

Vad dessa siffror berättar för oss är att mejeriproduktion har ökat globalt och 

att EU är en av de främsta producenterna, varav mejeriföretaget som analyseras är 

störst inom EU. Sverige är ett litet land men konsumerar mest mjölk i EU vilket 

betyder att vår påverkan är enorm. Det innebär att mejeriföretaget vi undersöker 

har en betydande roll i arbetet mot klimatförändringarna. Vad företaget 

marknadsför sig som har en effekt och deras klimatkompensationsarbetet behöver 

förtydligas. Oavsett om effekten är positiv eller negativ så har deras sätt att arbeta 

inte enbart en påverkan i vårt land utan i hela världen. Mejerikonsumtion är en 

glokal problematik. 
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2.4 Mejeriföretaget och ”Netto Noll Klimatavtryck” 

Det första kooperativet skapades 1881 och har sedan växt till att bli ett av de 

största kooperativen i världen med 11 000 ägare, 19 000 anställda och över 1,3 

miljoner kor. (Mejeriföretag 2019a). Koncernen består av sju länder: Belgien, 

Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

2018 hade Sverige 2630 mjölkbönder, 14 mejerier och 1826 miljoner kilo mjölk. 

400 av gårdarna är ekologiska (Mejeriföretag 2019b).  

Mejeriföretagets gröna ambition och mål är baserade på Science Based 

Targets, UN Sustainable Development Goals och EU:s lagar. Företaget 

genomförde en Environmental Profit and Loss study där deras totala 

miljöpåverkan från ko till konsument analyserades. Resultatet var att deras största 

miljöpåverkan var inom fossilanvändning, ammoniakutsläpp och läckage av 

kväve och fosfors samt markanvändning. Dessa tre områden är problem för de 

planetära gränserna på grund av det ändrar fosfor-och kvävecykler, leder till 

biodiversitetsförlust och omvandling av mark (Mejeriföretag 2019a).  

Företagets ekoserie märks med ”Netto Noll Klimatavtryck” vilket de beskriver 

på sin hemsida som klimatneutral. Företagets mål är att alla deras produkter ska 

ha ett netto noll avtryck 2045. De ekologiska gårdarna använder sig av förnybar 

energi och fasar ut fossila bränslen. De utsläpp som de inte kan minskas 

klimatkompenseras. 2022 ska de ekologiska bönderna vara 100 procent fossilfria. 

På deras hemsida förklaras det att de använder ISO-standarden 14021 för 

miljökommunikation och Greenhouse Gas Protocol (främst ISO-standarden 

14067) för deras klimatberäkningar. Hela produktkedjan ska vara inkluderat, från 

mjölkgård till konsument (Mejeriföretag 2019d). 

”Netto Noll Klimatavtryck” likställs med begreppet klimatneutralitet. Tidigare 

förklarat är det svårt att förstå vad det faktiskt innebär. Klimatkompensationen 

som utförs är trädplantering, förhindring av skogsavverkning, investering och 

tillverkning av biogasanläggningar genom certifierade projekt i Indonesien, 

Uganda, Kenya och Tanzania. På hemsidan har de tagit upp problematiken att 

företag inte får kalla sig klimatneutrala utan tillräckligt med bevis och 

beräkningar. De anser att via ISO-14021 och ISO-14067 (Mejeriföretag 2019d). 

Den självutnämnda märkningen avser mejeriföretagets koldioxidutsläpp. Det 

är det som har beräknats och med de interna förändringarna tillsammans med de 

externa, klimatkompensation, kallar de sig klimatneutrala. 
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3 Teori 

Med vår bakgrund i åtanke har vi förstått att begrepp kan vara mångtydiga och det 

är idéer och språkbruk som möjliggör olika uppfattningar. Därför ska arbetet 

använda två teorier, Faircloughs tolkning av diskursanalys och Hornborgs 

miljöbelastningsförskjutning. Sammanfogningen av dessa två teorier är att språket 

påverkar människan och sedan hur människan aktivt använder språket påverkar 

hur vi sedan agerar i frågor om miljön. 

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är en studie av ett samhällsfenomen där språket är i fokus. I en 

diskursanalys särskiljs inte på vad ett ord betyder och vilka föreställningar ordet 

skapar hos människor (Bergström och Boréus 2012). En diskurs sker på olika vis. 

Kommunikation sinsemellan företag och konsument sker via reklam och uttalande 

på tv, hemsidor och produkters texter på förpackningarna. Människan formas av 

vad de ser, hör och läser vilket kan upprätthålla en diskurs. Exempelvis ”Mjölk är 

bra för skelettet” är något vi har fått höra sedan 20-talet och även om det finns 

flertalet forskningar som påstår att för mycket mjölk kan vara skadligt för skelettet 

(TT 2017), så det fortfarande ”Mjölk gör en stark” som är allmänt accepterat.  

Diskurser kan medvetet upprätthållas av ideologiska-, politiska- och 

ekonomiska intressen. Det finns då en viss samhällsstruktur och en 

bakomliggande maktrelation. Denna inriktning fokuserar Fairclough på. 

3.2 Faircloughs Critical Discourse Theory (CDA) 

Norman Fairclough är skaparen till metoden kritisk diskursanalys. Det är en 

kritisk teori som anser att en diskurs är en social praktik vilket innefattar flera 

dimensioner. Fairclough (1992) förklarar tre effekter en diskurs har. En diskurs 

bidrar till konstruktionen av vad som anses vara sociala identiteter och 

subjektspositioner. Diskurs hjälper till att konstruera sociala relationer mellan 

människor. För det tredje påverkas diskursen av kunskapssystem och tro. Dessa 

effekter motsvarar varför sig tre funktioner av språk och dimensioner av dess 

betydelse. Funktionerna samexisterar och interagerar inom alla diskurser som 

förs. Fairclough kallar dessa språkfunktioner för identiteter, relationella och 

idealistiska. Identitetsfunktionen relaterar till hur sociala identiteter formas i en 

diskurs, den relationella funktionen berör hur sociala relationer uppkommer 
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mellan diskurstagare och den idealistiska funktionen är på vilket sätt en text 

uttrycker sig men även textens process.  

Fairclough har en tre dimensionell för att analysera en diskurs, diskursiv 

praktik, social praktik och text. Den diskursiva praktiken är grundläggande, 

konventionellt och kreativt, som bidrar till att reproducera samhället. Här finner vi 

sociala identiteter, sociala relationer och kunskapssystem samt tro. Den sociala 

praktiken innefattar olika inriktningar såsom ekonomi, politik, kultur och ideologi. 

En diskurs kan omfatta alla inriktningar utan att någon av dem reduceras i 

diskursen. 

Diskurs som en politisk praktik etablerar, upprätthåller och ändrar 

maktrelationer och politiska enheter, exempelvis klass och samhällsgrupper. 

Diskurs som en ideologisk praktik konstituerar, naturaliserar, upprätthåller och 

ändrar världens innebörder från olika positioner inom maktrelationer. Den 

politiska och ideologiska praktiken är inte självständiga ifrån varandra, ideologi 

genereras inom maktrelationer som en dimension av utövande av makt. Dock är 

den politiska praktiken överordnande och det är inom denna kategori som den 

diskursiva praktiken uttrycker hur maktrelationer och ideologier artikuleras. 

Den diskursiva praktiken är en form av den sociala praktiken. Analys av en 

specifik diskurs som en diskursiv praktik fokuserar på processen av 

textproduktion, distribution och konsumtion. Alla dessa processer är sociala och 

kräver en referens ifrån en ekonomisk, politisk och institutionell miljö inom 

vilken diskursen sker. Specifikt produktion och konsumtion baseras på sociala 

strukturer och konventioner. 

Text dimensionen går inte att urskilja från produktion eller dess tolkning. Text 

är språket som befäst i en lingvistisk form, och här analyseras texten egenskaper. 

Det som inte är en social eller diskursiv praktik är därmed text. 

Intertextualitet är förmågan att skapa referenser mellan texter och genom det 

få en djupare förståelse till idén och åsikter som framförs. Intertextualiteten är 

förhållandet mellan olika texter och hur det har påverkat en viss text. Det faller 

inom den diskursiva praktiken. 

Fairclough bringar samman tre analytiska traditioner som alla är nödvändiga i 

en diskursanalys. Den textuella och lingvistiska analysen inom språklära, det 

makrosociologiska traditionerna av att analysera den sociala praktiken inom 

sociala strukturer. Slutligen det interpretivistiska/ mikrosociologiska traditionerna 

av att studera social praktik som något människor aktivt producerar och 

tillsammans skapar de gemensamma procedurer för göra dessa sociala praktiker 

begripbara. Fairclough utvecklar de traditionella analysverktygen och förklarar att 

på det sätt människor formar sin värld är gjort undermedvetet vilket påverkas av 

sociala strukturer, maktrelationer och sociala praktiker. Samtidigt argumenterar 

Fairclough att människorna påverkar sociala strukturer, sociala relationer och 

maktkamper, omedvetet (Fairclough 1992). 

Kritik mot CDA är att det finns inga tydliga gränser i modellen och inte heller 

hur analysen ska gå tillväga. Precis var och hur förändras en diskurs? När 

påverkar diskursen samhället? Vi kan inte enkelt påvisa exakt vart dessa 

förändringar sker. Fairclough anser att diskurser påverkar den sociala världen men 

i en analys av enskilda texter kan vi få ut ett generaliserbart resultat. Även om 
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utgångspunkten är att förstå texterna i ett vidare perspektiv blir det fortfarande 

främst en textanalys som görs (Winther Jørgensen och Phillips 2000). 

3.3 Miljöbelastningsförskjutning och ekologisk 

ojämnt utbyte 

Alf Hornborg, professor vid Humanekologi, har skrivit om 

miljöbelastningsförskjutning och ekologiskt ojämnt utbyte i vårt världssystem. I 

Hornborgs bok Nollsummespelet (2015) förklaras det att världen kan ses som ett 

nollsummespel, att vinnare finns i världen beror på att det även finns förlorare. 

”Globala Nords” ekonomiska och teknologiska utbredning har skett på bekostnad 

av periferin, ”globala Syd”. Resurshanteringen av industrierna i globala Nord är 

slösaktiga och ohållbara för att miljöpåverkan förskjuts. Miljöbelastningen sker 

inte där den skapas utan det är andra platser, populationer eller sociala kategorier 

som upplever den negativa miljöpåverkan. Därmed uppstår en 

miljöbelastningsförskjutning och är en centrala poängen att förstå världens 

utveckling som ett nollsummespel och att se världen på detta vis strider mot de 

flesta sociala policys och diskursen inom industriell kapitalism. 

Hornborg fortsätter att förklara att möjligheten för oss att fortsätta tro på våra 

industrier förklaras med ”maskinfetischism” som berör tre begrepp med dubbla 

betydelser, teknik, ekonomi och ekologi. Teknik kan avse maskiner, datorer och 

förbränningsmotorer eller så kan det förstås som en värld av fetisch, magi och 

ritualer. Ekonomi är våra marknadsinstitutioner och beräkningar av BNP eller en 

ideologi, en omkastning av ömsesidighet och konsumtionens drivkrafter. Ekologi 

är en biofysisk sfärs av naturliga processer oförenad av mänskliga idéer och 

relationer eller som ett skikt av material och relationer som omsluter och påverkar 

allt mänskligt liv, teknik och ekonomi inkluderat (Hornborg 2015, 2009). 

Fetischism används för att dölja ojämnt utbyte. Inom maskinteknologin är det 

ojämna utbytet en grundläggande förutsättning för att det ska fortsätta anses vara 

en autonom produktion av materiella artefakter. Om den monetära dimensionen 

blir synlig, det vill säga att en produkts pris representerar hela processen kan vi 

förstå hur det maskineriet fungerar. Material, energi, ekologiskt fotavtryck 

(embodied land) och verklig arbetskraft (embodied labor) är inte inkluderat i 

prislappen. Med pengar är ekologiskt ojämnt utbyte möjligt. 

Hornborg förklarar att alla teknologiska system är knutet till en kultur och en 

politik som tenderar osynliggöra verkligheten för konsumenterna. Motiveringen 

av industriell teknologi är att spara tid och rum men med en global analys så 

avslöjas de negativa konsekvenserna av påståendet. Underbetalt mänsklig tid och 

naturligt rum gör det möjligt för den industriella teknologin att fortgå. Studiet av 

ojämnt utbyte av embodied labour kan kombineras med studiet av ojämnt utbyte 

av embodied land vilket demonstrerar att födseln av industriell kapitalism på 

tidigt 1800-tal grundades av högst ojämnt utbyte av både tid (embodied labour) 

och rum (embodied land) av dess kolonier. Detta är grunden för industriell 
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teknologi som kallas för ”time-space appropriation”. Det blev en förskjutning och 

obalans av energin som jorden hinner lagra och energin som människan använder.  

Hornborgs teori om ekologiskt ojämnt utbyte kan användas på vårt exempel 

om ”Netto Noll Klimatavtryck”. Mejeriföretagets utsläpp har lika mycket värde 

som klimatkompensationen. Det har så att säga samma ”prislapp” i vårt 

världssystem. Kompensationen sker inte i Sverige utan i det som vi kallar för 

globala Syd. Någon annans mark, tid och arbetskraft i globala Syd nyttjas av ett 

svenskt mejeriföretag i globala Nord. Det är dock svårt att bevisa den faktiska 

nyttan av kompensationen och kan därmed falla in under fetischismen, notera 

avsaknaden av ordet teknik, för att vi har en tro att kompensation är en lösning på 

våra utsläpp. Vi betalar för vår miljöbelastning och konsekvenserna av detta 

beteende men fortsätter smutsa ner.  
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4 Metod och material 

Det ska genomföras en fallstudie av ett mejeriföretags marknadsföring som 

klimatneutral och hur de upprätthåller sin position på marknaden. En fallstudie 

associeras med en plats, organisation eller liknande. Vanligtvis förknippas en 

fallstudie till att vara kvalitativ, djupgående, även om en fallstudie kan vara 

kvantitativ, mer statistisk, eller en kombination av båda (Bryman 2012). Just 

denna uppsats är en kvalitativ fallstudie för att syftet är att förstå ett företags 

hållbarhetsarbete. 

Företaget har anonymiserats för att arbetet ska analysera vilka argument som 

ett företag använder för att hävda sig som ”hållbar”. Det är inte intressant vilket 

företaget det är, det finns många liknande. Att ett mejeriföretag valdes var för att 

det är en stark tradition av mjölkkonsumtion i Sverige men den undergår en 

förändring. Växtbaserade alternativ ökar på marknaden och en av anledningarna 

är de har en mindre miljöbelastning. Därför är miljöargumenten hos ett 

mejeriföretagen aktuellt att undersöka. 

Texterna som analyseras är från företagets hemsida, allt är primärkällor. De 

andra kapitlen har en blandning av primär-och sekundärkällor för att förklara 

varför mejeriindustrin och dess hållbarhetsarbete påverkar miljön, människan och 

samhälle. 

Texterna som analyseras är ”Mejeriföretagets klimat-och miljöskola”, 

”Välkommen till framtidens mejeri” och ”Nu har alla våra mejeri Eko-produkter 

netto noll klimatavtryck”. Den första är mer riktat mot barn men det betyder 

samtidigt att företaget har formulerat sig på ett tydligare sätt. Alla texter 

tillsammans skapar en bild av företagets hållbarhetsarbete, från vad 

klimatförändringar beror på till vilka lösningar de satsar på. I analysen används 

utklipp ifrån deras hemsida av två skäl, genom att visa företagets formuleringar så 

läsaren själv skapa sin egen uppfattning. För det andra så är en beskrivning av en 

text en tolkning vilket inte ger en sann bild av vad det faktiskt stod. Med citat ökar 

transparensen. 

Begränsningen av det analyserade materialet går miste om att förstå 

helhetsperspektivet för att hållbarhetsdiskursen hörs ifrån många håll, politiker, 

medborgare och från andra företag. Resultatet behöver jämföras med andra 

livsmedelsföretag för att kunna generaliseras. I denna kvalitativa fallstudie 

medförs inga vetenskapliga bevis utan det blir ett resultat av det som verkar sig 

mest troligt. 

För att materialet är insamlat från internet så används netografi för att både 

validera men även som förklaring till hur internetmaterial används i en studie.  
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4.1 Netografi 

Martin Berg, docent i sociologi, har skrivit boken Netografi – Att forska om och 

med internet (2015) där det beskrivs att internet har möjliggjort att kommunikation 

och information överskrider gränser mer än förr. Oavsett vart vi befinner oss, 

vilka sociala förhållanden vi har eller politiskt styre så är det möjligt att nå samma 

information globalt. Berg resonerar att netografi liknar kvalitativ och etnografisk 

forskning samtidigt som det ter sig annorlunda. På internet är det en avsaknad av 

dofter, ansiktsuttryck och upplevelser av naturen som inom kvalitativa och 

etnografiska studier är väsentligt att förklara för att ge omgivningarna till en 

kontext. 

Berg fortsätter att förklara att internet kan analyseras som en diskursiv kultur 

och en kulturell artefakt/teknologisk text. Texterna skapas i en viss kultur och 

dess föreställningsvärld kommer i uttryck på internet. Därför är de sociala 

processerna bakom texten relevant att studera. För att förstå både den samhälleliga 

och kulturella kontexten behöver identiteten synliggöras för att fånga upp 

perspektivet som förmedlas av en social grupp, hierarki och så vidare.  

En netografisk analys ska ta hänsyn till tre gränsdragningar, de rumsliga: var, 

vem, vad studeras. De tidsmässiga: vart det börjar och slutar samt nerlagd tid. De 

relationella: forskaren och subjektets relation. Det finns även tre typer av faktorer 

som ska synliggöras, analytiska val som gjordes i projektet. De etiska valen att 

skydda deltagarna och forskarens motiv (Berg 2015).   

Bergs råd har används, företaget anonymiserades, begränsningen av texter har 

gjorts för att smalna av arbetet till det som är mest väsentligt på bekostnad av att 

få fram generaliserbara resultat. Forskarens egna motiv är att förstå 

självutmärkningen ”Netto Noll Klimatavtryck” och hållbarhetsarbetet företaget 

utför för att det verkar för bra för att vara sant. 

Det som arbetet använder i analysen är vad både kritisk diskursanalys och 

netografi förespråkar nämligen intertextualiteten. Relationen materialet har till 

andra texter och om det är möjligt, även komposition och distribution (Berg 2015, 

Fairclough 1992). 

4.2 Faircloughs tredimensionella modell 

Tidigare beskrivit ger Fairclough tre dimensioner att analysera, text, diskursiv 

praktik och social praktik. Inom textnivån använder Fairclough grammatik, 

kohesion, struktur och vokabulär för att analysera det lingvistiska (Fairclough 

1992). I denna analys är textnivån inte lika omfattande men ord och 

ordkombinationer med en vidare betydelse och föreställning diskuteras, 

exempelvis ordet klimatneutral. 
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Social praktik 

Diskursiv praktik 

Text 

De två andra dimensionerna förklaras av Louise Phillips och Marianne 

Winther Jørgensen för deras tolkning är mer konkret som analysapparat än vad 

Faircloughs grundidé var, nämligen teoretisk och mer svårbegriplig. 

Diskurser som artikuleras i produktion och konsumtion av texter analyseras 

inom dimensionen diskursiv praktik. Inom denna dimension har vi två 

inriktningar som används som analysverktyg. Interdiskursivitet uppstår när 

diskurser möts och hur diskurser förändras. Intertextualitet söker sambandet 

mellan olika texter, hur en ny text har influerats av andra texter och ifall en 

diskurs har förändrats eller inte (Phillips, Winther Jørgensen 2000). 

Den sista dimensionen, social praktik, berör allt som inte är diskursivt, det vill 

säga de underliggande fenomen bakom sociala strukturer. Politik, ekonomi, 

ideologi och kultur. På denna nivå försöker vi förstå, i detta fall, hur ett företag, 

upprätthåller en diskurs. Social praktik tolkar den förra dimensionen (Phillips, 

Winther Jørgensen 2000). 

Faircloughs tredimensionella modell ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Fairclough 1992: 73 

 

Fairclough har ett tydligt analytiskt ramverk för sina dimensioner men hur 

analysen ska gå till väga är upp till forskaren. Därför ska analysen utföras enligt 

samma grundstruktur. På textnivå undersöks hur texten artikuleras. Den 

diskursiva praktiken söker relationer till andra diskurser och texter. Den sociala 

praktiken redogör möjliga orsaker och effekter av den diskursiva praktiken. 

Dessa tre dimensioner hör samman och stundom svårt att dra tydliga 

skiljelinjer mellan dem. Ordval kan vara ett medvetet val inom en viss social 

struktur där texten agerar som ett upprätthållande av en traditionell diskurs.  
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5 Analys 

Här presenteras olika citat som framhäver mejeriföretagets argument som hållbar. 

Varje rubrik representerar ett tema som framkom med CDA, 

miljöbelastningsförskjutning och ekologiskt ojämnt utbyte i åtanke. Först 

förklaras temat, därefter följer olika citat som analyseras av CDA:s dimensioner, 

text, diskursiv praktik och social praktik. Alla citat är skrivna som blockcitat för 

att tydligt urskilja företagens ord och analysen. 

Citaten som analyseras har sin rubrikstitel från hemsidan i källhänvisningen. 

Det är för att även titlar är medvetna ordval som har en egen betydelse utöver 

texten där under. Sidorna där rubrikerna är hämtade ifrån har förkortats i 

källhänvisningen. ”Mejeriföretagets klimat-och miljöskola” hänvisas till 

Mejeriföretag 2019c, ”Nu har alla våra mejeri Eko-produkter netto noll 

klimatavtryck” till Mejeriföretag 2019d ”Välkommen till framtidens mejeri” till 

Mejeriföretag 2019e. A och b användes som källor i bakgrundsbeskrivningen. 

Detta är för att hänvisningen blir kortare i texten samt att det ska vara enklare att 

hitta källorna i referenslistan. 

5.1 Hållbarhet 

Hållbarhet är oerhört svårt att mäta och inte mindre att påstå sig vara. Men även 

om begreppet är svårdefinierat så används det i många sammanhang för att vädja 

till konsumenterna. Vi bryter ner hållbarhet till olika nivåer: 

5.1.1 Helhetsperspektiv 

Mjölk produceras som en del av ett ekosystem där allt hänger ihop. 

Fodret som odlas, marken som brukas, omsorgen om djuren som mjölkas 

– allt är en del av en helhet. Naturbetesmarker är viktiga för den 

biologiska mångfalden i Sverige, och drygt 15% av Sveriges 

betesmarker finns på mejerigårdar. En annat viktigt område är 

pollinering, som bland annat bin hjälper oss med - en tredjedel av all mat 

har sitt ursprung i grödor som behöver pollineras. Genom projektet 

”Blommor för Bin” ökar mejeribönderna sina insatser för bina, till 

exempel genom att odla blommor i åkerkanten (Helhetsperspektivet är 

viktigast, Mejeriföretag 2019e). 
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Interdiskursiviteten i citatet berör två olika aktuella diskurser, den ena är att ta 

mjölk som produkt och beskriva det som ett kretslopp. Det andra är bins och 

biodiversitet. Minskar bins population har det förödande effekter på biologisk 

mångfald. Företaget anser att sina gårdar är en nyttotjänst för Sveriges biologiska 

mångfald vilket är betryggande för konsumenterna. 

Dock behöver vi ställa frågan om mejeriföretaget hade planterat blommor om 

de inte var delaktiga i ett projekt? Antagligen inte. Genom att skriva att de är 

delaktiga i ett projekt har de något att hänvisa till. En annan fråga är om 

biodiversiteten hade ökat eller minskat om naturbetesmarker hade övergått till sin 

”normala” natur, det vill säga utan mänsklig påverkan? Naturen klarar sig fint 

utan oss men företaget vill vara kvar på marknaden och genom att förklara sig 

som en del av ett kretslopp försvaras deras position av att vara nödvändiga för 

samhället. 

5.1.2 Biodiversitet 

Biodiversitet, eller biologisk mångfald, måste öka. Det är accepterat av 

allmänheten som ett steg i kampen att motverka klimatförändringarna. Företaget 

har därmed sammanlänkat att Sveriges biodiversitet gynnas av mejeriverksamhet:  

 

Ju fler olika djur och växter som finns, desto bättre klarar naturen av 

störningar. Men antalet arter har minskat dramatiskt de senaste hundra åren. 

Det beror på att värdefull natur över hela världen har omvandlats till 

jordbruksmark med färre grödor, att många hav och sjöar är förorenade och 

att vi fiskar för mycket. Omväxlande natur där olika arter trivs försvinner, 

när regnskog huggs ner och till exempel svenska betesmarker växer igen 

(Jorden behöver biologisk mångfald; Mejeriföretag 2019c). 

 

Den kulturella aspekten inom dimensionen social praktik, är svensk natur. Sverige 

har en tradition av bönder som med sina kor har skapat betesmarker och det är 

något som ska bevaras. 

Just detta utdrag omfattar alla tre dimensioner. På textnivå fokuserar vi på ord 

och ordkombinationer som exempelvis, ”värdefull natur” och ”svenska 

betesmarker”. På den interdiskursiva nivån kan vi utläsa ett förankrande av 

rådande diskurser såsom att arter minskar på grund av mänsklig påverkan, ökande 

jordbruksmarker och överfiske. Lösningen är att stärka naturens resiliens, ju fler 

djur och växter, desto bättre natur. Den sociala praktiken befinner sig inom 

Sveriges kulturella natur. Vi har en stark tradition av bönder som med sina kor har 

skapat betesmarker och det är något företaget använder för att stärka 

användningen av mejeriindustrin i landet: 

 

Betande djur, som kor, är en nyckel till att hålla marker öppna, och 

bevara den biologiska mångfalden. Mejerigårdarna i Sverige har 

tillsammans cirka 100 000 hektar naturbetesmarker varav 57 000 med 
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höga värden, som kan vara lika artrika som en regnskog (Kon och 

biologisk mångfald; Mejeriföretag 2019c). 

 

Regnskogen är ett ämne som beskrivs som världens lunga, det är något de flesta 

har hört talas om och kan förstå värdet av. Genom att beskriva naturbetesmarker 

som lika artrika som en regnskog förknippas företagets gårdar som oersättliga, 

något som måste bevaras. Dock, lägg märke till formuleringen ”kan vara lika 

artrika”. Detta faller inom interdiskursivitet, en traditionell diskurs om regnskogen 

som företaget sammanväver med Sveriges natur och på detta sätt legitimeras 

företagets användning av både markareal och betesdjur. 

 

Jordar med en hög biologisk mångfald är ofta också mer bördiga. Därför är 

odling av vall, det vill säga gräs och klöver till kor, också väldigt viktigt i 

växtföljden på en gård, eftersom dess djupa rötter gör att maskar och andra 

småkryp trivs bättre (Kon och biologisk mångfald; Mejeriföretag 2019c). 

 

Odling av vall är bättre än asfalterade parkeringshus men vad som är bättre än 

odling av vall är faktiskt orörd mark såsom skog och våtmarker. Och av alla 

betesdjur så är det kor som producerar mest av växthusgasen metan. Men 

företaget är beroende av kor. Därför argumenterar de för andra aspekter, att 

insekter trivs. På så vis begränsar de diskursen om biodiversitet till att beröra livet 

under markytan och undviker kons livscykel och påfrestning på miljön: 

 

Kon är en del av ett kretslopp, där den omvandlar sådant som vi 

människor inte kan äta till ett näringstätt livsmedel. I kretsloppet både 

binds och frigörs växthusgaser. […] För att kon ska bli så effektiv som 

möjligt är det viktigt att ge den precis rätt foder, och ta väl hand om den. 

Kor som mår bra mjölkar bättre, och då får vi mer mjölk för mindre 

utsläpp (Kon och klimatet; Mejeriföretag 2019c)! 

 

På textnivå har de lyckats få ihop välbefinnande med produktivitet. Må bra, mer 

produkt och mindre utsläpp. En form av fetischism syns här med, fodret ska vara 

mer effektiv men hur, det vet vi inte. Så länge samma praktik kan kvarstå, att 

mjölka kor så ska människor i framtiden effektivisera detta. 

Precis som tidigare återkopplar företaget tankar om kretslopp med sin praktik. 

Istället för gård som en kolsänka så är kon ovärderlig. Allt kan vara ett kretslopp 

med rätt argument. 

5.1.3 Ekologiskt 

Att handla ekologiskt bidrar till en bättre och hållbar miljö för framtiden.  

 

Hur mycket livsmedelsproduktionen påverkar klimatet varierar från gård 

till gård och åker till åker, men ekologisk mat är producerad med extra 

hårda regler gällande miljön och djuren, utan konstgödsel eller kemiska 
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bekämpningsmedel och med fokus på att använda naturens eget 

kretslopp. Djuren på en ekologisk gård får vara ute mer, och äta mest 

närodlat ekologiskt foder (Att handla ekologiskt spelar roll för naturen; 

Mejeriföretag 2019c). 

 

På textnivån ser vi hur ord lätt vilseleder läsaren, naturens egna kretslopp och krav 

på miljön gör att ekologiskt är den rätta vägen för företagen att gå samtidigt som 

de skriver att gårdars påverkan varierar. Mejeriföretaget har både ekologiska och 

icke-ekologiska gårdar varav alla är i olika storlekar. Det blir därför svårt att 

förstå företaget klimatberäkningar om klimatneutralitet. Mejeriföretaget använder 

medvetet ord väl för att undvika förklara gårdarnas verkliga påverkan och istället 

prisar de sina ekologiska produkter. Majoriteten av deras produkter är inte ens 

ekologiska.  

Det är inte bara produkterna som ger en skev bild av verkligheten, djur på en 

ekologisk gård får vara ute mer och äta mest närodlat ekologiskt foder. Vad 

innebär det för alla gårdar som inte är ekologiska?  

Avsaknad av information gör det enklare för mejeriföretaget att framstå som 

ett bra varumärke. Vi får inte veta vad baslinjen är i deras mejeriproduktion och 

kan därför inte veta den faktiska skillnaden mellan ekologiskt och icke-ekologiskt. 

5.2 Tradition 

Vad olika länder konsumerar beror i hög grad på tradition och vanor. Sveriges 

tradition av bönder och mjölkkor är stark, både som nationell stolthet och för 

naturlandskapet som betesdjur skapar. Därför är konsumtion av mejeriprodukter 

inte bara hög i Sverige utan en naturlig del av vardagen, från mjölk till kaffet till 

smör och ost på mackan. Växtbaserade alternativ konkurrerar med mejerier och 

för att behålla sin plats på marknaden används svenskproducerade 

mejeriprodukter som ett tillvaratagande av en svensk historia. Vi börjar med 

människan. 

5.2.1 Bönder leder omställningen 

Ordet bonde betyder mer än yrket det innebär. Mejeriföretag klarar sig inte utan 

de bönder som får maskineriet att snurra. En bonde är en del av Sveriges 

nationella identitet, bonden upprätthåller en tradition och bevarar en natur. För att 

bibehålla bönders plats i samhället arbetar de för klimatet: 

 

I Sverige finns 2600 mejeribönder! Som bondeägt kooperativ är vi stolta 

och ambitiösa när det kommer till vårt arbete med att ständigt minska vår 

klimatpåverkan. Vi vill driva på utvecklingen för hela branschen och 

fortsätta upprätthålla vår djurhållning i världsklass (Mejeriföretagets 

bönder leder omställningen; Mejeriföretag 2019e). 
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På textnivå ser vi många ord som associeras tills något positivt. Mejeribönder, 

bondeägt kooperativ, stolta och ambitiösa, driva på utvecklingen, upprätthålla 

djurhållning i världsklass och rubriken att företagets bönder leder omställningen. 

Ordet bönder visar en bild på gemenskap och jämlikhet, ord som används ofta 

för att förstärka företagets identitet. Mejeribönder låter mer mänskligt än att säga 

mejerikoncern och bondeägt låter bättre än mejeriindustri. Det är givetvis inget 

konstigt att utmärka sitt företag som stolt och ambitiös men ordkombinationerna 

har en större påverkan. Företaget leder omställningen och vill driva på 

utvecklingen skapar en större tilltro att de tar itu med klimatpåverkan. 

Djurhållning i världsklass låter betryggande samtidigt som det leder texten vidare 

till nästa dimension.  

Mejeriföretaget upprätthåller diskursen att Sverige har den bästa 

djuromsorgen. Å hemsidan syns bilder på kor som går ute fria i öppna landskap 

eller blir ompysslade av en bonde. Det omfattar även social praktik. Sverige är ett 

land med lagar och riktlinjer som går i hand med en kulturell tro. Genom att 

Sverige har en djurskyddslag är den allmänna uppfattningen att djur i Sverige har 

det bra. 

5.2.2 Komjölk kontra växtbaserad dryck 

En annan dimension av tradition är komjölken i sig. Komjölk och växtbaserade 

dryck har en pågående konflikt om vad som är naturligt, bra för miljön och för 

hälsan. Det hamnar inom den diskursiva praktikens underkategori, 

interdiskursivitet, relationen mellan traditionella och nya diskurser. Den nya 

vågen av alternativ till mjölk är något som har växt i Sverige vilket är ett hot mot 

den traditionella mjölkindustrin och vad de står för. Företagets uppfattning 

synliggörs i detta citat: 

 

Svenska bönder är bland de mest effektiva i världen. Våra kor är bland de 

som mår absolut bäst, och producerar mest mjölk. Och även om företagets 

mjölk visserligen har högre klimatpåverkan per liter än växtbaserad mjölk, 

har den ett högre naturligt näringsinnehåll jämfört med växtbaserade 

alternativ som ofta berikas med artificiella tillsatser, vitaminer och mineraler 

för att efterlikna mjölk (Klimatsmart + Naturlig näring = Sant; Mejeriföretag 

2019e). 

 

Mejeriföretaget erkänner att mjölkproduktion har en större belastning på miljön än 

den växtbaserade industrin, tradition trumfar miljö. Den största skillnaden (och 

mest väsentliga) mellan växtbaserad dryck och mjölk är att den ena produktionen 

kräver levande djur med behov av mat, vatten, mark och skydd vilket den andra 

inte behöver. 

Sedan belyses även diskursen om vad som är naturligt eller inte, nämligen 

näring. Företaget är inte blyga med att uttrycka att växtbaserade produkter 

försöker efterlikna originalet. Företagets politiska ståndpunkt är att Sverige har en 
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stark tradition att konsumera mjölk och därför försöker andra företag ersätta det 

med liknande alternativ. Växtbaserade produkter följer vanorna men ändrar 

praktiken, växtbaserade produkter anpassar sig efter människan. 

Vidare legitimerar företaget även att mejeriprodukter är hälsosamma: 

 

Vi menar att mjölk och mejeriprodukter är en del av en hälsosam kost. 

Det anser även Livsmedelsverket. Och FN. Forskningen visar dessutom 

att mjölken har hälsofördelar som att den minskar risken för typ 2 

diabetes och vissa cancerformer (Klimatsmart + Naturlig näring = Sant; 

Mejeriföretag 2019e). 

 

De hänvisar till Livsmedelverket, FN och ”forskningen” för att stärka 

mejeriprodukters plats i kostcirkeln men de utelämnar källor. Det är möjligt för 

företaget att undgå källor för att de hänvisar till allmänt accepterade diskurser om 

mjölk och dess positiva egenskaper. Företaget lägger till Livsmedelsverket, FN 

och forskningen väldigt kort för att validera sitt uttalande ytterligare. 

Inom dimensionen social praktik synliggörs Sveriges politiska kultur av att tro 

på statliga organisationer. Oftast blir argument mer värda om Livsmedelsverket 

eller FN stödjer det. Just tilltro till staten återkommer vi till senare. 

5.2.3 Öppna landskap 

Den diskursiva praktiken, hur diskursen antingen reproduceras eller 

omstruktureras, ser vi exempel på när mejeriföretaget beskriver Sveriges landskap 

och vilken funktion den har: 

 

Mejeriböndernas gårdar står tillsammans för en stor del av våra öppna 

landskap, och på gårdarna skapas positiva värden för såväl naturen som 

samhället. Marken på gårdarna binder koldioxid, och fungerar som så 

kallade kolsänkor. Kolsänkor kan enkelt beskrivas som reservoarer i 

naturen, som binder koldioxid från atmosfären och på så sätt minska 

växthusgaserna. Kolsänkor är en nyckel i kampen mot 

klimatförändringar, men för att maximera markens positiva effekt på 

klimatet behöver vi utveckla fler metoder för att bättre mäta och förstå 

hur detta fungerar (Handavtrycket skapar värde; Mejeriföretag 2019e). 

 

Det som företaget uttrycker är en osynlig ideologisk överenskommelse av att vi i 

Sverige vill ha öppna landskap och det är något som skapas av mjölkbönder.  

På textnivån är det ett medvetet val att skriva gårdarna skapar positiva värden 

som vidare fyller en funktion i vårt samhälle. Kolsänkor än nyckeln men märk väl 

att vi behöver komma på bättre lösningar. Nu hamnar vi på social praktik, 

företagets tilltro för framtida lösningar är en fetischism. Företaget vet inte än hur 

men att effektivisera marken är lösningen. De erkänner att de inte har all kunskap 

men den rätta vägen att gå är ett vetenskapligt och västerländskt perspektiv, 

utveckla metoder och mäta. Vi fortsätter med ett annat citat under samma rubrik. 
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Negativ klimatpåverkan brukar kallas för fotavtryck. Handavtryck är allt det 

positiva vi gör för miljön […] Mjölkgårdar som har betande djur, gräs-och 

klöverodlingar, olika naturtyper och betesmarker är viktiga för det som 

kallas ekosystemtjänster (Handavtryck skapar värde; Mejeriföretag 2019e). 

 

På textnivå har mejeriföretaget på ett listigt sätt gjort miljöprat till något 

trevligare. Ordet handavtryck används för att visa alla goda gärningar som kan 

göras istället för de negativa fotavtrycken. Handavtryck används flertalet gånger 

på deras hemsida. 

Företaget upprätthåller diskursen att mjölk och mejeriproduktion är bra för 

miljön, människan och djuren. Mjölkgårdar anses vara en del av 

ekosystemtjänster. Genom att förklara att mjölkgårdar tillhör ett ekosystem så 

vidmakthålls Sveriges kultur av att vara ett land med hög konsumtion av 

mejeriprodukter. De uttrycker det som ett kulturellt och ekologiskt intresse även 

om det i stor grad handlar om ekonomisk vinst.  

5.3 Legitimitet 

Allt som mejeriföretaget beskriver i sitt hållbarhetsarbete betyder ingenting om 

det inte kan valideras. Företaget använder sig av olika metoder för att bevisa sin 

klimatneutralitet. Går det inte att bevisa sjunker trovärdigheten inte bara för sin 

självutnämnda märkning utan även som företag. För att hävda sin klimatpåverkan 

som noll beskriver de så här: 

 

Det är inte tillåtet att som företag bara påstå att ens produkter är 

klimatneutrala eller har netto noll klimatavtryck, utan det krävs att man 

har utfört omfattande och ingående beräkningar som visar hur man nått 

dit. Trovärdighet är viktigt och du ska som konsument kunna känna dig 

trygg med att det vi påstår också stämmer. Vi följer globala standarder 

för hur man ska beräkna klimatpåverkan i varje steg, till exempel ISO 

14067-standarden för att beräkna klimatavtrycket och ISO 14021-

standardens riktlinjer för klimatneutralitet (Ekvationen netto noll; 

Mejeriföretag 2019d).  
 

Hela hållbarhetsarbetet mejeriföretaget utför är baserade på riktlinjer och 

rekommendation ifrån statliga organisationer och internationella standarder. 

Genom att använda dessa legitimeras mejeriföretagets klimatkompensation. 

Maktrelationen som synliggörs här är mellan internationella standarder och 

konsumenten. Detta faller inom dimensionen social praktik, vi tror på riktlinjer 

och standarder som en kontroll för att företaget sköter sig. På så vis upprätthåller 

vi (individ, företag och stat) undermedvetet eller medvetet att det högre instanser 

rekommenderar är för människans-, miljöns- och samhällets bästa. 
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Klimatkompensation har sin grund i Kyotoprotokollet, den 

internationella överenskommelse om utsläppsminskningar som kom före 

Parisavtalet. FN:s experter är eniga om att det inte räcker att minska 

utsläppen, utan att vi även måste binda och lagra mer koldioxid för att nå 

målen i Parisavtalet (Vad menas med klimatkompensation?; 

Mejeriföretag 2019c). 

 

Här legitimeras användningen av klimatkompensation för att det står skrivet att 

FN har rekommenderar det. Liknande slutsats dras här som för standarder att det 

finns en maktrelation mellan mellanstatlig organisation och människa. Och vår 

sociala struktur upprätthåller FN:s roll och befogenhet att skapa avtal för stater, 

företag och även människor.  

 

Vi klimatkompenserar nu för hela Eko-sortimentet, i projekt för 

trädplantering, bevarande av träd och biogasprojekt. Projekten certifieras 

av erkända standarder: Gold Standard och Plan Vivo. Detta är inte något 

vi gör istället för att minska våra egna utsläpp, utan som ett komplement 

till vårt hållbarhetsarbete (Kon och klimatkompensation; Mejeriföretag 

2019c). 

 

Samma slutsats om tidigare social praktik men på textnivån ser vi ord som ska 

försvara samtidigt minimera kompensationens värde. Företaget anser att det gör 

mycket för miljön och kompensation är enbart är en liten del av deras arbete. Så 

klimatkompensation är något de är stolta över och vill att allmänheten ska veta 

samtidigt som det inte är övervägande i dess hållbarhetsarbete. Dock är det just 

kompensation som gör det möjligt för företaget att kalla sig klimatneutral. 

5.3.1 Miljöbelastningsförskjutning och ekologiskt ojämnt utbyte 

Företagets beräkning av koldioxid och klimatkompensation är det som företaget 

använder för att hävda klimatneutralitet för sin ekoserie. ”För de utsläpp som vi 

ännu inte kan få bort klimatkompenserar vi genom certifierade projekt i andra 

delar av världen.” (Netto noll innebär högre ambitioner; Mejeriföretag c 2019). 

Därför ska det fokuseras särskilt på hur företaget formulerar sin kompensation och 

även hur de legitimerar den ska diskuteras: 

 

Vi har valt projekt som ligger nära vår egen verksamhet, och våra ägare 

mjölkbönderna. I Uganda tar vi bort koldioxid ur atmosfären genom 

trädplantering. I Indonesien förebygger vi utsläpp genom att förhindra 

avverkning av skog. I Kenya, Tanzania och Uganda bidrar vi till 

minskade utsläpp när biogas ersätter energi från fossila källor. Det är på 

sätt och vis likt det som mejeribönderna här i Sverige jobbar med (Så 

klimatkompenserar vi för att nå netto noll; Mejeriföretag 2019d)! 
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Här försöker företaget minska det geografiska avståndet genom att säga att 

kompensationen liknar det mejeribönderna gör i Sverige. Det som faller inom 

textnivån är välvalda ordkomindationer, vår verksamhet och våra ägare. 

Användandet av utropstecken förstärker det som företaget anser vara ett 

sammanträffande, att kompensationen påminner om deras arbete i Sverige.  

 

Det projekt vi stödjer – African Biogas Partnership Programme – handlar 

om att tillsammans med lokala entreprenörer och bönder bygga 

småskaliga, lokala biogasanläggningar, där bönderna kan utvinna biogas 

ur gödslet från sina boskap. De kan sedan använda biogasen direkt för 

matlagning i sitt eget hem, istället för kol eller ved som många använder 

idag. På så sätt minskar både växthusgasutsläppen från 

gödselhanteringen och vi bidrar till att skydda skog från att huggas ner 

för att bli bränsle till matlagning (Biogas ersätter fossil energi; 

Mejeriföretag 2019d). 

 

Funktionen av orden tillsammans och bönder är att föra samman Sverige med 

Afrika. 

Under social praktik belyses skillnaden mellan globala Nord och globala Syd. 

I Sverige har vi kunskapen som människor saknar i globala Syd, vi måste hjälpa 

människorna där för att bli bättre så att de inte bidrar till klimatförändringarna. 

Den osynliga sociala strukturen omfattar här en maktdimension som är ett 

västerländskt sätt att uppfatta värden. I globala Nord är det väldigt enkelt att köpa 

bort sin skuld i globala Syd. 

Båda citat förskönar mejeriföretaget klimatkompensation. Utan projekten är de 

inte klimatneutrala och kan inte använda ”Netto Noll Klimatavtryck”. 

Logiken är svår att bekräfta om prislappen för naturen tas bort. Utsläppen i 

globala Nord dras in i globala Syd, metangas åker ut här och koldioxidinsamling 

där. Och om nu kompensationen påminner om svensk verksamhet, varför utförs 

inte kompensationen här? För att vi lever i en nollsummevärld. 

5.3.2 Hälsosamt 

Legitimiteten gäller inte enbart användning av klimatkompensation, det gäller 

även mejeriprodukter: 

 

Vi menar att mjölk och mejeriprodukter är en del av en hälsosam kost. 

Det anser även Livsmedelsverket. Och FN. Forskningen visar dessutom 

att mjölken har hälsofördelar som att den minskar risken för typ 2 

diabetes och vissa cancerformer (Klimatsmart + Naturlig näring = Sant; 

Mejeriföretag 2019e). 

 

Detta citat omfattar alla dimensionen, på textnivå är det förstärkning av hälsosamt 

och hälsofördelar. På den diskursiva praktiken ser vi diskursers sammanvävning 

av ”forskning” och mjölkproduktens fördelar. Det räcker i de flesta fallen att 
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hänvisa till forskningen utan att bli ifrågasatt kring vilken forskning det faktiskt 

berör. Cancer och typ 2 diabetes är något människan är oroliga för, sjukdomarna 

blir allt mer vanliga. Genom att företaget påstår att mjölk minskar risken så ökar 

kunders trygghet till produkten. 

Inom social praktik ser vi i det som blir osagt, nämligen legitimiteten. 

Människor betryggas av att veta att en internationell organisation anser att… eller 

att Livsmedelsverket rekommenderar… Sveriges tilltron för myndigheter är 

tillräckligt hög så att företaget inte behöver stärka sina argument med källor. 

5.4 Konsument och producent 

Relationen mellan konsument och producent är värdefull i marknadsliberalismen. 

Utan ett förtroende för varumärket så köper konsumenterna inte produkterna. Men 

det är inte en ensidig relation i förhållandet till miljön. Hållbara produkter är något 

som konsumenter begär och producenter erbjuder men utöver produkterna så 

handlar det även om ett gemensamt agerande för en bättre framtid:  

 

Den största delen av vår klimatpåverkan sker på gårdsnivå. Men som 

Sveriges största livsmedelsföretag är det viktigt att vi ser vår påverkan i 

ett större perspektiv och tar ansvar hela vägen från gården till köksbordet 

(Hållbart hela vägen till köksbordet; Mejeriföretag 2019e). 

 

Ordkombinationen ”Sveriges största livsmedelsföretag” försöker stärka både tron 

på företaget men även deras maktposition. Sedan att skriva att de tar ansvar från 

”gården till köksbordet” låter hemtrevligt och produkterna skapades i åtanke för 

miljön. Men det är inte bara företaget som ska ta ansvar: 

 

Som konsument kan du bidra till att öka den biologiska mångfalden 

genom att välja svenskproducerad mat. De bönder som har djur odlar 

ofta en stor del av fodret, som gräs, på den egna gården, låter djuren 

beta, och ser till att naturbetesmarker inte växer igen. Det är även en bra 

idé att välja ekologiskt. I ekologiskt jordbruk används till exempel inga 

kemiska bekämpningsmedel, vilket gör att det i genomsnitt finns 50% 

fler arter av växter och pollinerare som humlor och bin (Jorden behöver 

biologisk mångfald; Mejeriföretag 2019c). 

 

Svenskproducerad mat, bönder med djur ger naturbetesmarker, det är ekologiskt 

och gynnar biologisk mångfald. Det är mycket som ska vädja till läsaren på 

textnivån. Den interdiskursiva nivån för samman biodiversitet med svensk mat 

och naturbetesmarker. Ekologiskt ökar växt-och insektslivet. Att skriva ”som 

konsument” hänvisar till vår politiska och ekonomiska förförståelse att alla 

människor har ett val. Varje val spelar en roll samtidigt som det bygger på 

konsumentens kunskap. Företag är medvetna om att kunder handlar enligt 

märkning och att få vet vad de faktiskt står för. Mejeriföretaget förenar sitt 
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ekologiska sortiment med konsumenternas goda samvete och utövar därmed sin 

maktposition. 

5.4.1 Matsvinn 

Ett stort problem med butiker med ett brett sortiment är att det är svårt att sälja 

allt. Stora matvarubutiker riskerar att mista kunder om sortimenten minskar och 

enbart erbjuder säsongsbaserat. Till matsvinnsdiskursen resonerar företaget så här: 

 

Inom mejeriföretaget har vi målet att halvera vårt eget svinn i 

produktionen fram till 2030 men vår ambition är att detta också ska 

inspirera våra konsumenter. En tredjedel av all mat som produceras i 

Sverige slängs bort. För att motverka matsvinnet har vi till exempel 

infört märkningen ”Ofta bra efter” på en stor del av våra produkter, som 

ett komplement till den vanliga ”Bäst före”-märkningen. […] det betyder 

att över 340 miljoner budskap om matsvinn kan nå svenska matbord – 

varje år (Tillsammans mot mindre svinn, Mejeriföretag 2019e). 

 

Utöver märkningen ”Ofta bra efter” så används ord och ordföljder som inspirera, 

och svenska matbord men de diskuterar inget om att minska konsumtionen bara 

minska svinnet. Företaget vill inte minska sin produktion utan de vill att deras 

produkter ska synas och samtidigt som de syns ska människor tänka ”vilket 

miljövänligt företag”. Återigen ser vi interdiskursivitetens dimension, diskursen 

av att matsvinn är ett problem möter företaget upp med att de anser sig hittat en 

lösning.  

5.4.2 Engagemang 

För att konsumenter ska vara klimatengagerade behöver de företag som är det: 

 

Det är faktiskt så att företag som klimatkompenserar också minskar sina 

egna utsläpp snabbare än de som inte klimatkompenserar. Och 

konsumenter som klimatkompenserar är dubbelt så engagerade i att 

minska sina personliga utsläpp som de som inte gör det (Om 

klimatkompensation; Mejeriföretag 2019d). 

 

Återigen finns det inga källor som stödjer detta resonemang. Innebär det att 

konsumenter som köper mejeriföretagets ekoprodukter är mer miljövänliga än de 

som inte gör det? Vill företaget betrygga redan befintliga konsumenter att det är 

okej att bidra till mejeriindustrin och känna stolthet över det? 

Interdiskursiviteten är inte enkel att reda ut här, ska klimatkompensation 

likställas med klimatengagemang? Riktar sig mejeriföretags marknadsföring bara 

till miljömedvetna kunder? Är mejeriföretagets inflytande är så pass stark att de 

kan omvandla sina befintliga konsumenter till att minska sina fotavtryck? Detta 

https://www.arla.se/aktuellt/ofta-bra-efter/
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citat, utan källor, är svår att förstå vad de faktiskt menar. Det vi får reda på, vilket 

vi redan visste, ärr att de klimatkompenserar. 

Det är inte bara kompensation konsumenterna kan stödja utan 

livsförändringar: 

 

För att stoppa klimatförändringarna måste vi först och främst minska 

utsläppen, vårt fotavtryck. Fossila bränslen som kol, olja och naturgas, 

behöver bytas ut mot förnybara alternativ som sol, vatten, och vindkraft. 

Istället för att tillverka plast och kemikalier från olja, kan vi använda 

förnybara råvaror. Till exempel kan vi göra plast från sockerrör eller 

majs, diesel från tall, eller kläder från granfiber. Vi kan också göra 

biogas av matrester och gödsel och använda istället för fossil naturgas, 

och diesel från oljor och fetter, som kan ersätta fossil diesel. Som 

konsument kan man göra medvetna val genom att dela, byta, återvinna 

och laga, istället för att köpa nya saker. Och inte minst genom att äta upp 

den mat man köper (Vad vi människor kan göra för klimatet; 

Mejeriföretag 2019c)! 

 

På textnivån ger de enkla exempel för att visa att företagets hållbarhetsarbete tar 

sig i uttryck på många nivåer, från fossilfritt till återbruk. Sedan delar de upp 

ansvaret mellan företag och kund. Konsumenter kan göra medvetna val. 

Genom att företaget presenterar ett större helhetsperspektiv av miljöproblem 

kan vi tolka detta antingen som att mejeriproduktion är en del av detta problem 

eller att mejeriproduktion är en liten del och att det finns större problem att 

fokusera på. Mångtydiga resonemang gynnar marknadsföringen som hållbar för 

att de framstår som kunniga, det handlar inte bara om fossila bränslen utan även 

om att äta upp sin mat. 
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6 Sammanfattning och slutsatser  

För att bibehålla sin plats på marknaden förändrar företaget sin image från ett 

konventionellt mejeri till att utöka sin ekologiska praktik som ska övertala 

kunderna att de är ett miljövänligt varumärke. ”Netto Noll Klimatavtryck” betyder 

klimatneutral enligt mejeriföretaget. Med utomstående parter har rådgivare 

beräknat företagets miljöpåverkan som sedan gett förslag på ut hur de kan 

balansera ut sitt koldioxidutsläpp. Övergång till förnybar energi, ekologiskt 

jordbruk och god djuromsorg var inte tillräcklig för att neutralisera 

mejeriföretagets påverkan och lösningen var att klimatkompensera, i globala Syd. 

För att legitimera användningen av klimatkompensering hänvisar företaget till 

internationella klimatavtal och globala standarder. ISO-14020 skriver tydligt säger 

att inget företag får lov att utlova sig som hållbar och miljöanspråk måste bevisas 

utan vidare förklaring. Företaget har här misslyckats. Att uppnå klimatneutralitet 

är att påstå sig vara hållbar vilket inget företag kan vara enligt termodynamikens 

andra lag. 

Till att börja ska vi besvara vilka effekter ”Netto Noll Klimatavtryck har på 

miljön. Den främsta problematiken för miljön är klimatkompensations utlovande. 

Kompensationen sker inte på samma plats där utsläppen sker. Det uppstår ett 

ekologiskt ojämnt utbyte. Utsläppen har fått ett pris här och som sedan 

representeras i form av trädplantering, investering, förhindring av skogsskövling 

och biogasanläggningar. Nyttan av dessa projekt är svår att mäta och risken är stor 

att miljöbelastningsförskjutning sker, det vill säga att globala Nord fortsätter att 

släppa ut växthusgaser men upplever inte miljöeffekterna av utsläppen, det är 

globala Syd som får leva med de negativa konsekvenserna. Globala Nords 

levnadssätt upprätthålls på bekostnad av andra människors tid, mark och 

arbetskraft. Denna maktstruktur, Nord och Syd, kan via klimatkompensation dölja 

den verkliga kostnaden av natur, arbetskraft och tid. 

Effekter på konsumenten är att de köper och konsumera produkter med ”Netto 

Noll Klimatavtryck” med gott samvete, de tror att de bidrar till en bättre värld. 

Konsumenten utsätts för vilseledande marknadsföring. Att företag kan komma 

undan med sina miljöanspråk bör ha större konsekvenser. Än så länge har 

företaget inte besvarat Konsumentverket. Förhoppningsvis börjar konsumenter 

ifrågasätta företag allt mer och att företag är skyldig att vara ännu mer 

transparanta i sin produktcykel. Att företag vilseleder konsumenter passar in i 

marknadsliberalismen logik där vinst prioriteras över miljön. Denna maktstruktur 

har skapat möjliggjort för företag att erbjuda produkter som odlas och framställs 

under dåliga förhållanden för både människa och miljö.  

Mejeriföretagets hållbarhetsarbete omfattar många argument som ska 

upprätthålla diskursen att mejeriproduktion kan vara klimatneutral. I analysen 
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lyftes teman fram vilket företaget använde som argument. Med CDA kunde vi 

förstå argumenten inom tre dimensioner. 

På textnivån var ord och ordkombinationer såsom svensk, bönder, ekologiskt, 

och vårt ansvar ständigt närvarande i texterna. Dessa ordval förstärkte en 

bakomliggande kulturell uppfattning att Sveriges natur bör bestå av öppna 

landskap av naturbetesmark. 

Inom diskursiv praktik hade företaget sammanlänkat den stora diskursen om 

klimatförändringar till sin verksamhet. Växtbaserade alternativ har en mindre 

miljöbelastning, den diskussionen undvek företaget och påstod istället att mjölk är 

en näringsrik och hälsosam produkt som har naturbetesmarker vilket gynnar 

biodiversiteten. Genom att vädja till en svensk tradition över miljöbelastning så 

försvaras mejeriindustrin produktion. Mejeriföretaget använder på så vis aktuella 

diskurser om kretslopp, helhetsperspektivet, regnskog, biodiversitet och 

naturbetesmarker men de förvränger dem för att göra mejeriindustrin oersättlig i 

vår miljö.  

Företaget nämner flertalet gånger standarder och internationella avtal för att 

legitimera sitt hållbarhetsarbete inom mejeriproduktionen. Mejeriföretaget 

hänvisade till ISO-14021, ISO-14067, Gold Standard och Plan Vivo, i sin 

klimatberäkning. Som bakgrund till kompensation användes FN, Kyotoprotokollet 

och Parisavtalet som säger att alla (individ-, företag- och statsnivå) ska sträva 

efter att minska sitt klimatavtryck. Företaget använder sin nuvarande position på 

marknaden som maktutövning mot konsumenterna. Konsumenterna tror på 

företagets legitimering av klimatneutralitet och klimatkompensation för att andra 

har rekommenderat det. På så vis har mejeriföretaget lyckats föra samman 

klimatavtrycksdiskursen med sin egen praktik. 

I nästa dimension, social praktik, kan vi dra slutsatsen att kompensationen 

passar i vårt ekonomiska-, politiska och kulturella system. Marknadsekonomin 

möjliggör valet för företag att kompensera, vårt politiska system erbjuder 

möjligheten att kompensera samtidigt som det kulturella stärker tron att vi kan 

betala för våra ”synder”. Kompensation som mejeriföretaget utför döljer 

effekterna på naturen, människorna och samhället. De bidrar till 

miljöbelastningsförskjutning och ekologiskt ojämnt utbyte genom att företaget 

prissätter naturen och dess egenskaper. 

Företagets miljöanspråk stämmer inte. Att utöka sin ekologiska verksamhet är 

åt rätt riktning i kampen mot klimatförändringarna, men så länge företaget 

försvarar vinst och svensk tradition över miljö kan företaget aldrig vara 

klimatneutral. 
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