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Förord 
Under de 3 åren som vi studerat miljö och hälsa på högskolan i Halmstad har intresset 
och insikten om hur vi påverkar vår miljö vuxit sig stor. Köttkonsumtion bidrar med 
stor miljö- och hälsofara med konsekvenser som vi tidigare inte hade någon 
uppfattning om. Nu med mer kunskap vill vi dela med oss till flera så att ännu flera 
kan ta ställning och göra kloka och medvetna val. Efter att konsumtionen och 
produktionen av kött fått stor medial uppmärksamhet under senare tid kändes det 
givet att skriva en rapport om köttkonsumtion och hur konsumenten ställer sig till en 
minskning.  
  
Vi vill tacka vår handledare Niklas Karlsson för all hjälp och goda råd. Vi vill även 
tacka alla som tog sig tid att besvara vår enkät och tack till er som stöttat oss under 
rapportens gång.  
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Sammanfattning  
Processen från att grödor odlas, som sedan blir till foder åt djuren, till det att köttbiten 
ligger på konsumentens tallrik bidrar till stora belastningar på miljön. En för hög 
konsumtion av framförallt rött kött bidrar bland annat till en ökad risk för tjock- och 
ändtarmscancer. Målet med denna studie är att granska hur konsumenten ställer sig 
till styrmedel för minskad köttkonsumtion och ta reda på vilket/vilka styrmedel som 
lämpar sig bäst. Genom en litteratur- och enkätstudie fastställs att konsumtionen av 
kött är alldeles för hög och att detta bidrar med diverse negativa påverkan. 
Enkätundersökningen bestod av 14 frågor som delades via Facebook. Utifrån enkäten 
framkom det att kvinnor konsumerar mer miljövänligt kött jämfört med män, kvinnor 
är också mer positiva till styrmedel för minskad köttkonsumtion och fler kvinnor har 
minskat sin köttkonsumtion de 5 senaste åren. Konsekvenserna av införandet av 
styrmedel för en minskad köttkonsumtion bidrar till både positiv och negativ 
påverkan. Framförallt leder införandet till att mängden växthusgaser reduceras och det 
ger Sverige en chans att uppnå bland annat miljömålet Begränsad klimatpåverkan som 
i nuläget inte är i närheten att uppnås. Det ska tas med i beaktande att en minskad 
konsumtion av kött kan bidra till att andra miljömål som Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt - och djurliv blir ännu svårare för Sverige att uppnå än vad de är idag. 
Utifrån resultatet är informativa styrmedel det som fungerar bäst och som är lättast att 
applicera i samhället. När konsumenten sedan är mer medvetna om behovet av en 
minskad köttkonsumtion kan det tas till “strängare” medel såsom administrativa- och 
ekonomiska styrmedel. Studien indikerar att det är bättre att motivera konsumenten 
till att förändra sin köttkonsumtion än att straffa dem om de inte gör det.  
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Abstract 
The process of producing meat by growing crops to feed animals which ends up on 
the consumer's plate contributes to major environmental damage. Too high 
consumption of mainly red meat contributes to increased risk of cancer. The aim of 
the study is to review how the consumers attitude are regarding reducing meat 
consumption and to find out which control means suits best. A literature and survey 
study claims that meat consumption is far too high and this contributes to various 
negative effects. The survey consisted of 14 questions shared via Facebook. From the 
survey it was found that women consume more environmentally friendly meat 
compared to men; women are also more positive about reducing meat consumption 
and more women have reduced their meat consumption over the last 5 years. The 
introduction of control means contributes to both positive and negative impacts. 
Above all, the introduction leads to reduction of greenhouse gases, which gives 
Sweden a chance to achieve the environmental goal of limited climate impact, which 
is currently not attained. It should be taken into account that a total stop in meat 
consumption could make it harder to achieve other environmental objectives such as a 
varied agricultural landscape, a rich diversity of plant and animal life. Based on the 
result, informative control means are the best workable and easiest to apply in society. 
When the consumer is more aware of the need for reduced meat consumption, it can 
take "stricter" control means, such as administrative and economical control means. 
The study indicates that it is better to motivate the consumer to change their meat 
consumption than to punish them if they do not. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words; Climate change; Green house gas; Meat tax; The meat impact on the 
environment; Global warming and meat.  
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1.	 Inledning	 
Klimatförändringarna är ett adresserat och aktuellt problem, både nationellt och 
globalt. Stora utsläpp av växthusgaser bidrar till att medeltemperaturen i världen 
stiger och fler naturkatastrofer och extrema väder kommer bli ett faktum (NASA, 
2017). För att undvika onaturliga temperaturförändringar måste växthusgasutsläppen 
reduceras kraftigt och omedelbart. Att minska köttkonsumtionen är en del i processen 
för att minska den negativa påverkan på hälsa och miljö (World Health Organization, 
2015). Köttproduktionen idag står för stora delar av de totala växthusgasutsläppen och 
är därför en viktig del att ta itu med. I Sverige finns även ett nationellt intresse i att 
minska våra växthusgasutsläpp då det finns miljömål att uppfylla (Miljömål, 2017a). 
Som en följd av detta har det i Sverige under en tid diskuterats mycket kring 
betydelsen av olika styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Bland annat har 
diskussioner förts i riksdagen och politiska partier om köttskatt är ett bra alternativ till 
att reducera köttkonsumtionen i Sverige och därigenom bidra till att reducera den 
totala negativa miljöpåverkan från köttkonsumtionen (Holm, 2016). I dagsläget 
uppfyller Sverige inte miljömålet “begränsad klimatpåverkan” med de befintliga 
styrmedel och åtgärdsplaner de har. Sverige har totalt sett 16 miljömål att uppfylla 
innan år 2020 och som de ser ut i dagsläget kommer endast ett av dessa mål att 
uppfyllas i tid (Miljömål, 2017b). Enligt Naturvårdsverket (2013) har diskussionen 
kring köttkonsumtionens negativa påverkan på miljön ökat under senare tid och den 
är den fjärde största enskilda aktiviteten som ger upphov till negativ miljöpåverkan 
som kopplas till köttkonsumtion. Konsumenten idag är överöst med mängder av olika 
val av livsmedel och detta medför komplikationer när valen görs, de vet helt enkelt 
inte vad de ska välja. Här behövs mer kunskap för att underlätta för konsumenten och 
deras val av “rätt” livsmedel som är klimat- och hälsoanpassat.  
  
Förslag kring införandet av styrmedel för en minskad köttkonsumtion har under en 
lång tid mötts av motstånd och motargument (Holm 2016; Romson 2016). 
Naturvårdsverket (2013) såg dock i sin undersökning att ca 50 % ställde sig positiva 
till en minskad köttkonsumtion och nu är kanske konsumenten redo att ta sig an ett 
nytt förslag kring införandet av styrmedel för att begränsa köttkonsumtionen och 
därmed minska påverkan på klimatet. Detta är något som skulle kunna undersökas 
vidare för att kunna ta fram underlag till åtgärder som kan utformas i syfte att minska 
den negativa klimatpåverkan. Köttskatt har diskuterats fram och tillbaka och den 
huvudsakliga frågan kring detta har varit huruvida detta kan vara ett bra alternativ till 
att minska köttkonsumtionen i Sverige (Holm 2016; Romson 2016). Med detta förslag 
dök nya frågor upp. Är strategier såsom ökad kunskap och högre pris lösningen? De 
positiva effekterna som strategierna kan medföra är att vi får en minskad 
klimatpåverkan och ett friskare samhälle (Bjerselius et al. 2014). De negativa 
effekterna med strategierna bör tas i beaktande. Till exempel får inte berörda miljömål 
(ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv) påverkas negativt 
(Naturvårdsverket, 2013). Positiva faktorer som köttkonsumtionen bidrar till är bland 
annat att betande djur håller våra betesmarker öppna som i sin tur bidrar till biologisk 
mångfald. Biologisk mångfald medför att miljömål som Ett rikt växt- och djurliv och 
Ett rikt odlingslandskap kan uppfyllas tack vare betesmarker (Naturvårdsverket 2017; 
Jordbruksverket 2009). 
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1.1	 Syfte 
Målet med studien är att klargöra och granska hur konsumenten ställer sig till 
styrmedel för minskad köttkonsumtion. Vi vill även ta reda på vilket styrmedel som, 
på ett så effektivt sätt som möjligt, kan minska köttkonsumtion samt titta på 
konsekvenserna utav en minskning.  
  

1.2	 Frågeställning	och	hypotes 
  

1.2.1	 Frågeställning 
Hur är inställningen till styrmedel hos den köttätande konsumenten, finns det en 
skillnad mellan män och kvinnor? 
Hur kan styrmedel för en minskad köttkonsumtion utformas på ett bra sätt för att 
minska påverkan på klimatet och hälsan?   

1.2.2	 Hypotes 
Det som väger tyngst vid val av kött i affären är ett lågt pris.   
Det finns en skillnad mellan de olika könen hur de väljer kött utifrån miljö och hälsa.  

1.3	 Avgränsningar 
Enkätundersökningen berörde vilt, kyckling/kalkon, nötkött, får och gris som är det 
kött som vanligtvis konsumeras i Sverige. Fisk berördes inte. Enkäten riktade sig till 
köttätande konsumenter som kunde nå formuläret via Facebook. Alla konsekvenser 
som köttproduktionen/konsumtionen utgör berördes inte, fokuset låg på den påverkan 
som köttet har på klimatet och hälsan, vilka miljömål som kan tänkas bli 
svåruppnådda utan en minskad köttkonsumtion samt konsumentens inställning till 
styrmedel. De finns fyra typer av styrmedel, rapporten kommer inte fokusera på 
styrmedlet forskning i denna rapporten.       

2.	 Bakgrund 
  

2.1	 Köttkonsumtionens	påverkan	ur	ett	miljö-	och	klimatperspektiv 
I detta stycke beskrivs de största utsläppskällorna av växthusgaser som orsakas av 
köttindustrin. Effekter av en minskad köttkonsumtion beskrivs, exempel på olika 
styrmedel tas upp och behovet av styrmedel för en minskad köttkonsumtion 
uppmärksammas.     
  

2.1.1	 Köttkonsumtion	i	Sverige 
År 2015 låg den genomsnittliga konsumtionen av nötkött i EU på 16 kg/person, 
Sverige däremot konsumerade 26 kg nötkött/person och år. Konsumtionen av andra 
djurslag har en överensstämmande nivå mellan Sverige och EU (Jordbruksverket, 
2017b). Andelen svenskt kött svenskar förbrukar kallas självförsörjningsgrad i ett 
köttkonsumtionsperspektiv. Självförsörjningsgraden har sedan Sverige gick med i EU 
minskat till följd av att Sverige börjat med export och import (Jordbruksverket, 
2016a). I svensk köttproduktionen, jämfört med andra länder, används det mindre 
mängder antibiotika och djurens välfärd är bättre betydligt bättre (Livsmedelsverket, 
2017a). Köttkonsumtionen är tillsammans med flygtrafiken en del av det 
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konsumentmönster som behöver förändras för att Sverige ska nå sina klimatmål 
(Naturvårdsverket, 2017). 
  
Maten spelar roll, livsmedelsverket skriver om hur det vi stoppar i oss både kan 
främja till och minska risken för cancer. Att konsumera mer än ett halv kg rött kött 
(nöt, gris, lamm, ren och vilt) i veckan har visat en ökad risk för att drabbas av bland 
annat tjock- och ändtarmscancer (Livsmedelsverket 2016b; Cancerfonden 2016; 
Livsmedelsverket 2017a). Medan en fiberrik kost, så som fullkornsprodukter, 
baljväxter och grönsaker, kan man minska risken att drabbas (Livsmedelsverket, 
2016b). Enligt Livsmedelsverket (2017a) äter vi Svenskar 25% mer kött än vad som 
rekommenderas. År 2013 gick 36 miljarder kr till vård av cancersjuka i Sverige, detta 
befaras öka med åren. Bland de fyra vanligaste cancerformerna fanns tjock- och 
ändtarmscancer med (Lundqvist et al. 2016). International Agency for Research on 
Cancer (IARC) klassificerar kött som cancerframkallande (Johnson, 2017). Andra 
studier påvisar att framför allt charkuteriprodukter är associerat med 
kranskärlssjukdomen CHD och diabetes. Detta visar på att vi behöver en bättre 
förståelse för effekterna av vår konsumtion (Micha et al. 2010).  
  
Trots medvetenheten kring köttkonsumtionens påverkan på miljön och hälsan har 
animalieproduktionen ökat, speciellt i utvecklingsländerna (FAO, 2013). Med högre 
priser på kött och en ökad köttkonsumtion kan det kopplas till en bättre 
samhällsekonomi, konsumenten har mera pengar att spendera (Mathijs 2015; Schösler 
2012; Jordbruksverket 2016b; Romare 2014). I Sverige har konsumtionen av kött ökat 
med cirka 50 % sedan år 1990 även om produktionen nationell sett har minskat 
(Naturvårdsverket, 2017). Ökningen tär på naturens resurser, vattentillgången blir mer 
begränsad, betesmarker hotas av förstörelse, skog avverkas i snabb takt för att förse 
boskapen med nya landområden och för att få tillgång till marker att odla foder på. 
Just avverkningen av skog för dessa ändamål är ett av de största problemen för miljön 
(FAO, 2013). Med brist på vegetation släpps mer koldioxid ut direkt till luften (FAO, 
2013., Naturvårdsverket, 2008). Även föroreningar i luft, mark och vatten har ökat 
kraftigt med den växande animalieproduktionen (FAO, 2013).  
  
Enligt Romare (2014) konsumerar vi allt mera vilket leder till en ökad 
energianvändning i samhället. I studien Strategier för hållbar konsumtion och livsstil 
belystes det att vi överskrider tillväxten och resurser, både naturliga och egna. Det är 
kopplat till den ekonomiska tillväxten som hela samhället är uppbyggt på sedan 
industrialiseringen. Konsumentens förmåga och oförmågan att göra “korrekta” val i 
butiken nämndes. Romare (2014) menar att det är näst intill omöjligt för den enskilda 
individen att ändra till en hållbar livsstil. I dagsläget är det svårt då konsumenten 
överöses med valmöjligheter, ekologiskt från utlandet eller icke ekologiskt 
närproducerat, fair-trade, kravmärkt med flera. Även om märkning av varorna är bra i 
sig så är det konsumenten som göra det slutgiltiga valet. “De ska vara lätt att göra 
rätt”, de “bra” varorna ska vara lättåtkomliga. En för hög köttkonsumtion är inte ett 
hållbart beteende (Romare, 2014). Forskningen pekar på att samhällets beslutsfattare 
måste sätta upp strategier och skapa en plan som både ska leda till en reducerad 
konsumtion och ett bättre välbefinnande (Romare, 2014). 

2.1.2	 Jordbrukets	påverkan 
Under de senaste århundradena har en märkbart stor ökning växthusgaser förekommit 
i atmosfären (Jat et al. 2016). Med växthusgaser talas det framförallt om koldioxid, 
metan och lustgas, alla dessa utsläpp är en följd av den industriella eran skapad av 
människan (Jat et al. 2016) Jordbruket är en stor del av animalieproduktionen och den 
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har en stor påverkan på klimatet med stora utsläpp av växthusgaser 
(Naturvårdsverket, 2012b). Även om jordbruket har stora utsläpp av växthusgaser så 
omfattas inte jordbruket av EU:s utsläppshandel (Europeiska kommissionen, 2014). 
Utsläppen är främst lustgas från åkrar och mark, metan från de idisslande djurens 
magar och koldioxid från bearbetad mark och maskiner. Nämnda aktiviteter i 
jordbruket genererar tillsammans flest växthusgaser och därför påverkar klimatet mest 
(Naturvårdsverket 2012b; Saxe et al. 2013). I EU är cirka 10 % av alla 
växthusgasutsläpp metan och lustgas från jordbruket. I Sverige är 
växthusgasutsläppen från andra sektorer relativt låga. Dock är det inte bara i Sverige 
som jordbruket släpper ut växthusgaser, jordbruket har även indirekta utsläpp från 
fodertillverkning och gödsel utomlands. Några av växthusgasutsläppen kompenseras 
delvis med koldioxidbindning som naturbetesmarker, vall, energiskog och andra 
fleråriga grödor har. Dock är utsläppen av koldioxid större än själva inbindningen och 
är därför bara en liten kompensation (Saxe et al. 2013).  
  

2.1.3	 Djurhållningen 
Djurhållningen ger stora utsläpp av både metan och lustgas. Fodersmältningen hos 
idisslare bildar metan och lustgasen kommer från odlingar av foder till djuren. 
Gödselhanteringen ger även det utsläpp av metan och lustgas. De totala utsläppen av 
lustgas och metan från djurhållningen har minskat sedan år 1990 och detta hör ihop 
med att summan nötkreatur har minskat i antal. Nationellt sett har utsläppen inte 
minskat från nötkreaturen då Sverige importerar mera nötkött och därför enbart 
förflyttat sina utsläpp till andra länder. Med en minskad produktion men med samma 
konsumtion krävs mer import och därmed ytterligare en förflyttning av utsläpp. Att 
byta ut utrymmeskrävande djur, som nötkreatur och gris, mot kyckling skulle både 
minska utsläpp och klimatpåverkan. Även ändringar av produktionen av nöt- och 
griskött där satsningar på naturbeteskött och ekologiskt producerat skulle minska 
utsläppet (Saxe, et al. 2013). Ett stort problem som en ökad köttproduktion bidrar till 
är tillverkningen av foder till djuren vilket i sin tur bidrar till stora utsläpp av 
växthusgaser. Utsläppen utgör till och med hälften av alla växthusutsläpp som 
köttproduktionen utgör (Rojas-Downing et al. 2017; Livsmedelsverket, 2017a). Den 
primära produktionens utsläpp av växthusgaser (markanvändning är inte inräknad) 
från nötkött är 30-40 % högre i Brasilien än den europeiska produktionen (Cederberg 
et al. 2009). Hållandet av boskap innebär stor och intensiv markanvändning. Marken 
brukas så hårt i många fall att den förstörs av djuren och lämnas som ett obrukbart 
ökenlandskap (Stoehrel, 2014).  
  

2.1.4	 Köttets	individuella	utsläpp	 
Köttproduktionen av nöt-, kyckling-, får- och griskött står för cirka 15 % av de totala 
utsläppen av växthusgaser (Jordbruksverket, 2017a). Av de 15 % står nötkreatur och 
får för största delen, i och med att de är idisslande djur bidrar deras fodersmältning till 
utsläpp av växthusgaser. För 1 kg nötkött bildas mellan 23-39 kg växthusgaser och för 
1 kg får- lammkött bildas 13-22 kg växthusgaser. Genom att välja ett annat alternativ 
än får- och nötkött kan andelen utsläpp av växthusgaser/kg reduceras kraftigt. 
Griskött har ett utsläpp på 5-8 kg växthusgaser/kg kött och kyckling har ett utsläpp på 
2-3 kg växthusgaser/kg kött (Livsmedelsverket, 2017). De Vries et al. (2010) menar 
att nötkött har den största potentialen att påverkan global uppvärmning. Nötkreaturen 
nyttjar störst landområden och är mest energikrävande sett ur hela livscykeln. 
Skillnader i miljöpåverkan har gjorts mellan nöt, kyckling och gris där resultatet 
speglas av mängd föda, energi och metanutsläpp. Resultatet av studien visar på att 1 
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kg nötkött har en större påverkan på miljön, med foderförbrukning, energiåtgång och 
metanutsläpp inräknade, än gris och kyckling. Kyckling visade minst påverkan på 
miljön (De Vries et al. 2010).  
 
 
Naturvårdsverket (2012b) beskriver i sin rapport att val av mat, hur den produceras 
och hanteras har en stor betydelse för hur omfattande växthusgasutsläppen från 
jordbruket blir. Styrmedel för minskad miljöpåverkan kan riktas mot producenterna 
eller konsumenterna. Som ett förslag på minskad påverkan från jordbruket, och på så 
vis minska köttkonsumtionens påverkan, skulle en uppdelad klimatskatt på kött vara 
ett alternativ. För att Sverige ska uppnå visionen om att vara helt utan nettoutsläpp till 
atmosfären år 2050 behöver de allra flesta av Sveriges befolkning ändra sitt sätt att 
leva och konsumera. En av flera förändringar skulle vara att byta ut delar av de 
animaliska proteinerna till vegetariska proteiner (Naturvårdsverket, 2012b).  
  

2.1.5	 Effekterna	av	en	minskad	köttkonsumtion	 
För att minska den negativa påverkan på miljön behöver vi inte utesluta allt kött. 
Skulle 25-50 % av kött-, ägg- och mjölkprodukter ersättas med växtbaserade 
produkter kan växthusgasutsläppen minska med upp till 40 % (Westhoek et al. 2014). 
En minskning av växthusgaser i denna utsträckning är tillräcklig för att uppnå 
miljömålet begränsad klimatpåverkan (Miljömål, 2012). Behovet av importerade 
sojabönor till de ovan nämnda djurens foder skulle minska med 75 %. Om hela EU 
hade minskar sin animaliekonsumtion med 50 % skulle EUs befolkning fortfarande 
konsumera 50 % mer än vad som är rekommenderat (Westhoek et al. 2014).  
  
Enligt Clarin & Johansson (2009) är en vegetarisk kost att föredra om man vill 
minska påverkan på klimatet. Om hela Sveriges befolkning utesluter kött i sin kost 
skulle Sveriges totala utsläpp av växthusgaser reduceras med 10 %. Med en drastisk 
minskning av köttkonsumtionen skulle djurhållningen minska och med de också 
odling av foder till djuren. På åkrarna skulle det istället kunna odlas grödor som vi 
människor kan äta. Dock kanske inte utan att påverka de Svenska miljömålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt - och djurliv. Hade den svenska befolkningen ersatt 
proteinet från kött mot protein från ägg, soja och ärtor skulle växthusgasutsläppen 
från livsmedelskonsumtionen halveras i Sverige (Clarin & Johansson, 2009). 
  

2.2	 Styrmedel	 
Enligt Naturvårdsverket (2012) är styrmedel ett medel som kan tillämpas för att till 
exempel uppnå ett miljömål. Styrmedel ger en uppmuntran till att antingen minska 
eller öka nyttjandet av en tjänst eller vara. Det finns tre grupper av styrmedel: 
ekonomiska, administrativa och information. Anledningen till varför ett styrmedel bör 
användas är för att korrigera ett marknadsmisslyckande. Ur miljösynpunkt menas det 
exempelvis att växthusgaser släpps ut i större mängder än vad som är gynnsamt för 
samhället. Utformning och implementering av styrmedel görs av staten som 
exempelvis i form av skatter eller regleringar avser påverka beteenden i syfte att 
reducera utsläppen (Naturvårdsverket, 2012).  
  

2.2.1	 Ekonomiska	styrmedel 
Ekonomiska styrmedels ändamål är att korrigera priset på en produkt så att slutpriset 
innehåller alla omkostnader samt nyttor som uppstår vid tillverkningen och själva 
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användandet (Naturvårdsverket, 2012a). Ett sådant slutpris inkluderar inte bara 
faktiska penning kostnader som uppkommit utan även andra kostnader som skador på 
miljön. Ekonomiska styrmedel kan användas både som morot och piska. Som en 
morot i form av bidrag, subvention och skattelättnader, och som piska i form av 
avgifter och skatter. För miljöbelastande verksamheter kan dessa styrmedel tvinga 
verksamheten att minska sin resursanvändning och därmed minska sin miljöpåverkan 
(Naturvårdsverket, 2012a). När man ska välja en produkt, produktionsmetod och 
distribution kan ekonomiska styrmedel användas som incitament för att undvika 
exempelvis miljöskadliga effekter (Nationalencyklopedin, 2017a). Priset kan då 
justeras utefter den negativa inverkan på miljön, då som en ökning för de varor som 
påverkar miljön mest och minskning för de mer miljövänliga alternativen. 
Ekonomiska styrmedel som bidrag och/eller subventioner kan för en verksamhet 
skapa möjlighet att utveckla ny teknik som möter marknadens krav och de blir på så 
sätt mer lönsamma, både ekonomiskt och mer gynnsamma för miljön 
(Naturvårdsverket, 2012a). Effekterna av prishöjningar på specifika produkter kan 
bidra till att konsumtionen minskar - dock kan extrema prishöjningar leda till politiska 
manifestationer och andra oroligheter i ett land (Stoehrel, 2013). För att utveckla och 
främja kostnadseffektiviteten hos styrmedlet bör olika styrmedel kombineras. Dessa 
kombinationer av styrmedel kan vara svåra att göra och konsekvensanalyser behövas 
många gånger (Naturvårdsverket, 2012a). Pihl (2014) hävdar att det finns en stor 
potential till förändring hos den globala populationen, en potential som aldrig tidigare 
skådats. Men för att nå denna förändring krävs tydliga regler och normer samt något 
som motiverar konsumenter att förändra sig, då talas det om incitament i ekonomiska 
sammanhang. För att uppnå den positiva effekten på miljön med hjälp av incitament 
krävs det politiska åtgärder och överenskommelser och helst i form av ekonomiska 
styrmedel. Med speciellt utformade styrmedel, exempelvis miljöskatter, skapas nya 
förutsättningar och det skulle ha en betydande påverkan på miljön (Pihl, 2014).  
     

2.2.2	 Administrativa	styrmedel	 
Administrativa styrmedel kan vara verksamma i form av regleringar som upprättas 
efter miljöbalken (Naturvårdsverket, 2012a). Vanligtvis sägs det att prövning, tillsyn 
och regelgivning är de viktigaste administrativa styrmedlen. Detta är dock ett synsätt 
som delvis behöver förändras. För att få en uppfattning om hur bra administrativa 
styrmedel är måste de kompletteras. Till exempel med regler om förbud och dispens, 
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, föreskrifter, sanktionsavgifter och andra 
sanktioner. Juridiska styrmedel kan direkt användas för att reglera och minska olika 
typer av föroreningar. För att förhindra och reducera skadlig påverkan på människa 
och natur använder man sig då av egenkontroll, krav på tillsyn, förbud och lagar 
(Naturvårdsverket, 2012a).      
  
1 kap. 1 § 1a stycket, i miljöbalken, ligger till grund för administrativa styrmedel. Det 
står följande i balkens inledning:  
  
“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” 

(Notisum, 2017).  
  

För att främja hållbar utveckling måste miljökvalitetsmålen efterlevas och för att 
kunna efterleva miljökvalitetsmålen behöver vi styrmedel som reglerar utsläpp som 
inte hjälper till att målet uppnås (Naturvårdsverket, 2012a). 
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2.2.3	 Informativa	styrmedel 
Via information och kommunikation kan konsumenten styras att göra de “rätta valet”. 
Genom ökad kunskap kan de få en ändrad attityd eller inställning som i sin tur kan 
leda till ändrade vanor och beteende, inget är påtvingat eller reglerat utan det är en 
frivillig förändring (Naturvårdsverket, 2012a). 
  

2.2	 Behov	av	ytterligare	styrmedel	och	målsättning	 
Sverige har en vision att innan år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 
Utsläppsminskningen ser olika ut i olika delar av samhället och därför behöver 
styrmedel anpassas därefter för bästa effekt (Sveriges riksdag, 2014). Sverige står 
framför en stor förändring och utmaning om utsläppen av växthusgaser ska minskas 
tillräckligt innan 2050. Förändringen kräver bästa möjliga teknikutveckling, ett 
hållbart samhällsbygge och beteendeförändringar hos varje enskild individ. Att införa 
styrmedel och kombinera styrmedel med varandra är det effektivaste sättet att uppnå 
visionen (Naturvårdsverket, 2012b). En gemensam vision i färdplanen mot 
utsläppsminskningen innan år 2050 är principen: förorenaren betalar (Sveriges 
Riksdag, 2014). Men i verkligheten bakas miljökostnader in i produktens pris och 
således drabbar konsumenten direkt (Nationalencyklopedin, 2017b). 
  
Genom att titta på Sveriges olika miljökvalitetsmål och specifikt Begränsad 
klimatpåverkan ses de aktuella åtgärderna som satts upp för att uppnå dessa mål. Då 
det är känt att animalieproduktionen är en stor växthusgaskälla, främst med 
metanutsläpp från nötkreatur, står det lite om åtgärder av denna typ i dessa mål. Det 
enda som kunde hittas var: “Stödet till biogasproduktion från gödsel 
(metanreduceringsstöd) har förstärkts”. Utöver den punkten fanns det inget som 
kunde kopplas till animalieproduktionen (Miljömål, 2016a). Efter vidare läsning om 
uppföljning och utvärdering för Begränsad klimatpåverkan ser det negativt ut. Som 
det ser ut nu kommer miljökvalitetsmålen inte att uppnås utefter de befintliga 
åtgärderna och de bestämda styrmedel som finns (Miljömål, 2016b). 
  
FN hade 2015 i Paris ett klimatmöte där de kom fram till ett nytt globalt klimatavtal 
som ska träda i kraft 2020. Samtliga länder ska engagera sig och skapa planer för hur 
de ska minska klimatpåverkan. Uppföljning och en översyn kommer att ske vart femte 
år. I fokus står den globala uppvärmningen för att hålla den globala 
temperaturökningen under 2 grader. Åtagandet i respektive länder måste öka för att 
detta ska vara möjligt (Miljömål, 2016b). Förenta nationerna (FN) fastställde 2015, i 
New York under ett toppmöte, en handlingsplan för global hållbar utveckling. I 
handlingsplanen ingår 17 globala mål och 169 delmål. Agendan har två globala mål 
som kan motivera styrmedel som en fungerande metod för minskning av 
köttkonsumtionen (FN, 2017).    
  

• Mål 12. “Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster” 
I målet understryks bland annat att alla människor ska innan år 2030 ha tillräckligt 
med information och medvetenhet kring hållbar konsumtion för att göra rätt val. För 
att uppnå detta krävs informationskampanjer och andra informationssätt (United 
Nations, 2015).  
  

• Mål 13. “Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser”  

Här kan det läsas att det krävs samspel i klimatpolitiken följt av strategier och 
planeringar på nationell nivå för en minskad klimatpåverkan. Även i detta mål talas 
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det om att medvetenheten och utbildningen måste förbättras. Konsumenten behöver 
lära sig hur de begränsar sin klimatpåverkan genom anpassning (United Nations, 
2015).   
  
Dagevos & Voordouw (2013) anser att en adressering av köttkonsumtionens negativa 
påverkan och ett enskilt val av konsumenten, om varför en minskning av 
köttkonsumtionen är nödvändig, är ett bättre alternativ än att förbjuda en konsumtion. 
Att förbjuda/hindra konsumenten att äta så mycket kött de vill är ingen bra lösning, 
därför förespråkas information framför strängare styrmedel som till exempel skatter. 
Genom att ge exempel och möjliggöra alternativ till konsumenten, få den engagerad 
och att uppmuntra till förändring skapas ett hållbart konsumtionsmönster. För att 
möjliggöra andra alternativ för kött måste det finnas produkter tillgängliga som 
antingen är helt köttfria eller med ett lägre köttinnehåll (Dagevos & Voordouw, 
2013). Kostrekommendationer hos myndigheter är inte tillräckligt bra för att 
konsumenten ska minska sin konsumtion av kött och de möts av motstånd 
(Macdiarmid et al. 2016).   
  

3.	 Metod	 
Denna rapport bygger sitt resultat på en enkätundersökning och litteraturstudie. För 
att hitta relevant litteratur har böcker lånats på Högskolebiblioteket i Halmstad. 
Artikelsökningar har gjorts i databaserna Science Direct och Google scholar. För 
relevant information som vetenskapliga artiklar och statistik om Sveriges 
köttkonsumtion har sökningar gjorts i sökmotorn Google. Sökord som använts har 
varit följande: “Meat consumption”; köttkonsumtion; “miljöpåverkan från 
jordbrukssektorn”; styrmedel; köttskatt; klimatförändringar; climate change; 
“agriculture”.   
  
Enkäten distribuerades via Facebook och var tillgänglig i 7 dagar innan den plockades 
bort. Inlägget delas och i och med att det var offentligt kunde vem som helst dela 
inlägget vidare. Från en början skulle enkäten finnas tillgänglig tills 50 st svar hade 
kommit in. Efter 30 minuter hade 50 st svar kommit in men efter diskussion med vår 
handledare beslöt vi att låta enkäten ligga ute i 7 dagar. Efter 6 dagar delades enkäten 
ytterligare en gång och fler svar från de två äldre ålderskategorierna (50-59 år och 
äldre än 60 år) kom in. Slutligen kom 609 svar in. Enkäten bestod av 14 frågor. Efter 
genomgång av alla enskilda enkätsvar kunde “felaktiga” svar tas bort. “Felaktiga” 
svar var bland annat enkäter där någon eller några frågor saknade svar eller där de 
svarande inte läst frågan ordentligt och svarat 3 eller flera svarsalternativ där max 2 
svarsalternativ skulle väljas. Efter genomgången fanns det 554 st svar att arbeta vidare 
med. Alla svar som behandlades var anonyma. I resultatet valde vi att enbart ta med 
några av frågorna i sin helhet. Anledningen till att frågorna var med i enkäten var för 
att vi hade ett annat syfte och delvis en annan frågeställning när enkäten skapades.  
  
I SPSS valde vi att göra lättolkade stapel- och cirkeldiagram. För att testa våra 
hypoteser använde vi oss av ett Independent Sample Test i statistikprogrammet SPSS 
för att se vilka provresultat som är oberoende av varandra. På några frågor valde vi att 
dra en gräns så att diagrammet endast skulle visa de alternativ som valdes mer än av 2 
% av de svarande. Detta gjordes för att diagrammet inte skulle bli för svårtolkat med 
för många staplar med låga värden. Vid enskilda uträkningar har alla olika 
svarsalternativ tagits med även om det inte syns i figurerna i resultatdelen. På de 
andra frågorna med flervalsalternativ valde vi att visa hur många procent som varje 
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enskild fråga erhållit och inte svarskombinationer. Detta gjordes för att vi tyckte att 
det var viktigt att se hur stor procent varje fråga utgjorde för att i slutsatsen avgöra 
vilken anledning som vägde tyngst vid en minskad köttkonsumtion och vid fortsatt 
konsumtion. För att SPSS skulle förstå våra siffror graderades några frågors 
svarsalternativ utefter dess miljö- och klimatpåverkan. Exempelvis blev nötkött 
graderat med en 5.a eftersom 1 kg nötkött släpper ut mera växthusgaser än vad 1 kg 
viltkött släpper ut som blev graderad med en 1.a. Ju närmare 1 som medelvärdet blev 
för män/kvinnor desto mindre miljö- och klimatpåverkan utgjorde dem.  

4.	 Resultat		
Här kommer en sammanfattning av de resultat som inte presenteras i sin helhet i 
resultatet, för fullständigt enkätresultat se bifogade bilagor 1 & 2.  
  
Majoriteten kvinnor (63 %) besvarade enkäten, nästan 50 % av de svarande var i 
åldersgruppen 20-29 år. Minst antal svar var det från åldersgruppen “Yngre än 20 år” 
som utgjorde 2,35 %. Flesta (57 %) har genomfört en Högskole- eller 
universitetsutbildning. Därefter har ca 39 % en gymnasieutbildning och resterande 
grundskoleutbildning eller ingen genomförd utbildning. Störst andel konsumerar kött 
alla dagar i veckan (22 %) och kyckling/kalkon (38 %) är det kött som konsumeras 
oftast. Vid val av kött i butiken är det viktigt för konsumenten att köttet är svenskt (70 
%). De svarande tycker att den aktör som bör fokuseras på för bäst effekt är 
konsumenten (23 %). 50 % angav att de hade minskat sin köttkonsumtion på de 
senaste 5 åren och majoriteten hade gjort detta på grund av att personerna i frågan 
ville minska sin påverkan på miljön.   
  
Nedan presenteras relevant enkätresultat som berör syfte, frågeställning och hypotes. 
  
  

 
Figur 1: Kvinnor (siffra nr 1) väljer ett klimat- och hälsovänligt kött oftare män (siffra nr 2). N= antal 
tillfrågade. Den uppvisar en signifikant skillnad i sina svar, se det signifikanta värdet längst ner till höger 
p= 0,002.   
 
Efter en jämförelse av vilken typ av kött som kvinnor och män väljer att konsumera så 
visade resultatet på en signifikant skillnad (p=0,002) mellan män och kvinnor. 
Kvinnor konsumerar oftare ett mer miljö- och klimatvänligt kött än män. Män 
konsumerar nötkött oftare medan kvinnor föredrog kyckling/kalkon. Medelvärdet 
(mean) för kvinnor (1) var 3,01 och för män (2) var det 3,38. Standardavvikelsen (Std. 
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deviation), det vill säga avvikelsen från medelvärden var 1,285 för kvinnor och 1,350 
för män.       
  
  
  
  

 
Figur 2: Kvinnor (siffra nr 1) och män (siffra nr 2) uppvisar en signifikant skillnad i sina svar när det 
kommer till om de minskat sin köttkonsumtion eller ej. N= antal tillfrågade. De signifikanta värdet ses 
längst ner till höger p= 0.016.   
  
Efter en jämförelse mellan män och kvinnor i frågan om de minskat sin 
köttkonsumtion de senaste 5 åren finns en signifikant skillnad (p=0,016) mellan män 
och kvinnor. Resultatet påvisar att fler kvinnor har minskat sin köttkonsumtion de 
senaste 5 åren i jämförelse med män. Medelvärdet (mean) för kvinnor (1) var 1,46 
och för män (2) var det 1,57. Standardavvikelsen (Std. deviation), det vill säga 
avvikelsen från medelvärden var 0,499 för kvinnor och 0,496 för män.       
  
  
  

 
  
Figur 3: Kvinnor (siffra nr 1) och män (siffra nr 2) uppvisar en signifikant skillnad i sina svar på hur de 
ställer sig olika till införandet av styrmedel. Män är mer negativa än kvinnor. N= antal tillfrågade. De 
signifikanta värdet ses längst ner till höger p= 0,005. 
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Inställningen till styrmedel i enkätresultatet jämfördes mellan män och kvinnor. I 
frågan hur skulle du ställa dig till styrmedel för minskning av köttkonsumtion, skiljer 
sig svaren signifikant (p=0,005) mellan män och kvinnor. Kvinnor visade sig mer 
positiva till införande av styrmedel än män. Medelvärdet (mean) för kvinnor (1) var 
1,50 och för män (2) var det 1,62. Standardavvikelsen (Std. deviation), det vill säga 
avvikelsen från medelvärden var 0,501 för kvinnor och 0,486 för män.       
 

Figur 4: I figuren ses hur stor procent varje enskilt svarsalternativ har. De olika svarsalternativen anges 
A-G. 
 
Alternativen i figur 1 var enligt följande:   
A- Det är en viktig proteinkälla 
B- Det är gott 
C- Det ingår i tallriksmodellen från livsmedelsverket 
D- Det är svårt att få tag i vegetariska alternativ  
E- Jag har inget val 
F- Tradition/kultur  
G- Vet ej  
  
Majoriteten (84 %) svarade på fråga ”varför äter du kött?” att de motiverar sin 
köttkonsumtion med svarsalternativet “det är gott”. Den andra anledningen (45,7 %) 
var att det är en viktig proteinkälla och den tredje anledningen var av tradition/kultur 
(26,5 %).    
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Figur 5: Anledningen till varför kött konsumeras och hur många procent som svarat liknande 
svarskombinationer eller enskilt svar.   
  
Staplarna anges i procent på x-axeln medan antalet kan ses på y-axeln. Stapeln 
“other” är olika svarskombinationer som inte blivit valda av fler än 2 %. Vid 
kombination av två olika svarsalternativ var “det är gott” och “proteinkälla” 
anledningen till varför kött konsumeras, dryga 36 % svarade likadant. Den anledning 
som sedan blev vald näst flest gånger var ingen kombination av två olika utan det var 
enbart ett svar och det var att “det är gott”.  
  
  
  
  

 
  
Figur 6: Ansvarsfördelningen över vem som konsumenten tycker bär största ansvaret för en 
minskad köttkonsumtion i Sverige.  
  
Den största delen av de svarande (73,83%) har svarat att konsumenten bär det största 
ansvaret för att Sverige ska kunna minska sin köttkonsumtion. Sen väljs politikerna, 
myndigheterna och sist butikerna.   
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Figur 7: Inställningen över hur konsumenten ställer sig till ett införande av styrmedel.  
  
45,67 % ställer sig positiva till ett eventuellt införande av styrmedel för en minskad 
köttkonsumtion. Ungefär ¼ anser att de har för lite kunskap eller intresse för frågan 
medan resterande är negativa. Utav den positiva fördelningen var det flest kvinnor 
som utgjorde den.  
  
  

 
Figur 8: Fördelning av alternativen över styrmedel som konsumenten tycker skulle passa bra.  
  
Administrativa och ekonomiska styrmedel hade vardera ¼ av fördelningen. Nästan 40 
% ansåg att styrmedel inte var nödvändigt. Resterande 10 % svarade med egna ord 
vilken typ att styrmedel som skulle vara ett bra alternativ, fördelningen kring 
information, administration och ekonomiska styrmedel hade en jämn fördelning.  
  
Så här kunde några kommentarer under svarsalternativet “other” se ut: 

  
“Tycker generellt att styrmedel från staten är dåliga, bättre att utbilda folk att man inte 

behöver äta så mycket kött. Ge tips på bra vegetariska alternativ. Samt servera mer 
vegetariskt i skolorna. Ville inte svara att det inte är nödvändigt, tycker det är bra med 

minskad köttkonsumtion, men tror inte tillvägagångssättet med att staten ska 
bestämma när och hur mycket man får äta av något.” - Kvinna, 20-29 år.  

 
“Gör veggoalternativ billigare”- Kvinna 20-29 år 
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“Begränsa utländskt kött i butikerna” - Kvinna 30-39år 

  
“Minskning av köttkonsumtion är ett vänsterextremt påfund med strävan att 

människan endast ska äta växtbaserad mat. Detta leder alltså till att djuren dör oavsett 
om man äter kött (djuren slaktas) eller äter växter (djuren svälter pga vi äter upp deras 

mat). Veganism är därför motsägelsefullt” - Kvinna 30-39år 
  

“Ifall man anser att man behöver styra köttkonsumtion av någon anledning så tycker 
jag att man borde börja med att utbilda folket så att de får göra sina egna val i frågan” 

- Man 20-29 år 
  

“Lägg skatt på importerat kött. Det är viktigare än någonsin att vi börjar gynna våra 
svenska köttproducenter.” - Man 30-39 år  

  
“T.ex. mer vegetariskt i skolor.” Kvinna 60 år eller äldre  

  
“Information till alla om köttindustrins påverkan” Kvinna 20-29 år 

  
“Social press” Man 20-29 år 

  
“Mer vegetariska alternativ i affärerna” Man 20-29 år 

  
  
  

 
Figur 9: Anledningen till varför köttkonsumtionen inte minskats de senaste 5 åren. X-axeln 
anger antal och y-axeln anger svarsalternativen A-G.   
  
Alternativen i figur 6 var enligt följande: 
A- Bristande kunskap om köttets klimatpåverkan 
B- Bristande intresse/ ser ingen anledning 
C- Brist på likvärdigt alternativ 
D- Av vana/ kultur 
E- Det är besvärligt att välja bort kött 
F- Kött är gott 
G- Annat/ vet ej 
  
Huvudanledningen till varför köttkonsumtion inte minskats är på grund av att kött är 
gott. Den näst största anledningen är att konsumenten har för lite intresse eller 
kunskap om varför en minskning av köttkonsumtionen är nödvändig. Ett flertal saknar 
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likvärdigt alternativ till kött och att de tycker det är besvärligt att välja bort kött samt 
att konsumtionen är av en vana.   

5.	 Diskussion	 
  
I vår enkätundersökning var det flest kvinnor som deltog och det kan bero på att vi 
själva är kvinnor och att vi delade enkäten bland våra vänner som i sin tur delade den 
med sina vänner. Det kan kanske vara så att kvinnor är mera aktiva på Facebook 
också? En annan förklaring kan vara att kvinnor är mer engagerade i frågan vilket 
också bekräftades i vårt resultat. Våra resultat pekar på att kvinnor är mer medvetna 
om sin klimatpåverkan än män, vår studie hävdar också att kvinnor dragit ner mer på 
sin köttkonsumtion de senaste 5 åren i jämförelse med männen. Detta styrks av 
liknande studier, som exempelvis rapporten från Naturvårdsverket (2009) där 
medvetenheten kring klimatet var större hos kvinnor än hos män. Även fler kvinnor 
än män hade minskat sin köttkonsumtion. Också i en enkätundersökning av Karlsson 
(2007) var det kvinnor som mest efterfrågade lokalproducerade produkter i butikerna. 
Att kvinnor är mera engagerade ser vi som positivt. Att informationen når ut till 
någon kan göra att det i sin tur bidra till att någon annan blir mer medveten och 
“väljer rätt”. Kvinnor ställer sig mer positiva till styrmedel än män och det styrks av 
en tidigare genomförd enkätundersökning (Carlsson et al. 2015). Även i deras studie 
fanns det en positiv trend att de som minskat sin köttkonsumtion har gjort det till 
förmån för att minska sin påverkan på klimatet. Det är också något som kan ses i vårt 
resultat, drygt hälften har minskat sin köttkonsumtion på grund av att de vill minska 
sin påverkan på miljön. Vi kan utifrån sammanställt resultat se att män äter mindre 
hälso- och klimatvänligt kött än kvinnor. Köttet som konsumeras flitigast av 
kvinnorna är kyckling/kalkon. Utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv är valet betydligt 
bättre än nötkött som konsumeras oftast av männen. I efterhand kan resultatet varit 
lite missvisande. Många köttätande konsumenter äter blandfärs (en mix av nöt- och 
griskött) och genom att inte ha blandfärs som ett svarsalternativ kan delar av resultatet 
var missvisande. Utifrån nämnda skillnader mellan kvinnor och män kan det enligt 
Nilsson (2014) koppla männens inställning och konsumtion av kött till deras 
maskulinitet. Detta ser vi som en norm som måste ändras på.  
Varför just kvinnor verkar mer engagerade i miljöfrågan har vi inte något bra svar på 
men de visar att man borde fokusera mer på att nå ut till just männen.   
  
Om köttkonsumtionen ska minskas med hjälp av styrmedel vill det till att informera 
konsumenten (exempelvis med informationskampanjer). Utifrån vårt enkätresultat 
framkom det tydligt att många konsumenter i dagsläget saknar kunskap om den 
negativa påverkan som överkonsumtionen av köttet har. Vi anser att utan kunskap blir 
det betydligt svårare för konsumenten att agera på ett fördelaktigt sätt med tanke på 
hälsan och klimat. Smaken anses tillräcklig som motivering för att kött ska 
konsumeras utifrån enkätresultatet, dock anser vi att smaken inte är ett tillräckligt bra 
argument för att konsumera kött i de mängder som det görs idag. Framförallt tänker vi 
på att konsumenten äventyrar både sin egen hälsa och klimatet när smaken får styra. 
Det gäller att vara ihärdig och fortsätta informera om fördelarna med en minskad 
köttkonsumtion och övertyga konsumenten om att köttfri-mat också kan smaka bra. 
Även om reaktionerna kring köttfria dagar varit blandade finns det de som ställer sig 
positiva (Lindskog 2014; Jönsson 2015). Det finns utrymme för information av 
maträtter med mindre köttinnehåll eller andra maträtter som utesluter kött helt och 
hållet som också är goda, till exempel mer utbildning till kökspersonal i skolor 
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(Pattersson et al. 2015). Det är svårt för en konsument att veta att maträtter med annat 
innehåll än kött kan vara gott om de aldrig provat det tidigare. En obligatorisk köttfri 
dag i skolan/lunchrestauranger varje vecka skulle kunna inspirera och hjälpa 
konsumenter att äta mer klimatsmart och hälsosam mat. Dock kan detta hamna i 
konflikt med vårt enkätresultat eftersom konsumenten tycker att det är konsumentens 
ansvar att minska sin köttkonsumtion. Majoriteten i enkäten anser att det är rimligt att 
de få ta sina egna beslut. Inställningen av styrmedel är positiv hos nästan hälften av de 
svarande och med en positiv inställning tror vi att det finns öppenhet att vilja 
förändras. Den del som ställer sig negativa till styrmedel för minskad köttkonsumtion 
behöver inte nödvändigtvis vara negativa till en minskad köttkonsumtion utan de kan 
vara är negativa till att någon styr köttkonsumtionen åt dem. De som har besvarat att 
det är konsumenten som bör fokuseras på för att få störst effekt har också besvarat att 
de inte tycker de behövs något styrmedel, de tycker indirekt att det är de själva, de vill 
säga konsumentens ansvar. Då dessa två svarsalternativ läggs ihop blir de lite mer än 
hälften som tycker att det är upp de till de själva att göra medvetna val.     
  
Vår litteraturstudie indikerar att det vore mest effektfullt att motivera och belöna 
konsumenten till att vilja förändra sina matvanor. Att till exempel sänka priserna på 
grönsaker/vegetariska alternativ och samtidigt ha kvar samma priser på kött kan vara 
ett sätt att “lura” kunderna att välja vegetariskt samtidigt som de sparar lite pengar. 
Under de senare åren har priserna på kött höjts samtidigt som konsumtionen har 
fortsatt att öka (Mathijs 2015; Schösler 2012; Jordbruksverket 2016b). Detta tyder på 
att en prishöjning (kanske i form av en momsökning eller beskattning) på kött inte 
skulle ha någon positiv effekt på en minskad konsumtion. Det krävs i sådana fall en 
mer drastisk prishöjning så att konsumenten mer eller mindre måste hitta ekonomiskt 
hållbara alternativ till kött. Men extrema prishöjningar kan bidra till oroligheter hos 
konsumenten och i värsta fall uppror (Stoehrel, 2013).  
  
Livsmedelsverkets hemsida rekommenderar konsumenter att minska mängden kött i 
sin diet och att öka mängden grönsaker (Livsmedelsverket, 2016). Att konsumera mer 
än ett halv kg rött kött i veckan har visat på en ökad risk för att drabbas av bland annat 
tjock- och ändtarmscancer (Livsmedelsverket, 2016b). Det vore önskvärt att flera 
myndigheter kunde gå ut med information om varför köttkonsumtionen måste 
minskas. 
  
Sverige har redan idag fungerande styrmedel för andra miljö- och hälsofarliga 
produkter/varor och därför vore det ingen omöjlighet att införa styrmedel på 
köttkonsumtionen. Alkohol- och tobaksskatt, koldioxidskatt och trängselskatt är 
exempel på styrmedel som reglerar användningen av produkter som skadar hälsan och 
miljön (Transportstyrelsen 2017; Skatteverket 2017A; Skatteverket 2017b; 
Skatteverket 2017c; Skatteverket 2017d). Följden av liknande utformningar för en 
minskning av köttkonsumtionen skulle kunna uppnå samma effekt som de 
ovanstående punktskatterna. Skatter på utsläpp av koldioxid har visat sig vara positivt 
för både miljö och hälsa i länder med god ekonomi (Presley et al. 2017). Det har varit 
tal om en minskning av köttkonsumtionen i riksdagen, däribland en köttskatt, men 
inget beslut har fastställts (Holm 2016; Romson 2016). Det är dags att riksdagen tar 
tag i problemet och kommer fram till en fungerande lösning för att skapa en hållbar 
framtid. 
  
Att beskatta kött, oberoende om det är svenskt eller utländskt, kan vara ett bra 
alternativ för att minska konsumtionen. I motsats till vår hypotes (att kött väljs utifrån 
lägsta priset) väljs de kött som är svenskt. Skatten som läggs på kött kan då baseras på 
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mängden utsläpp av växthusgaser köttet utgör. En sådan utformning är till fördel för 
svensk produktion eftersom det svenska köttet totalt sett släpper ut mindre mängder 
växthusgaser per kilo kött. Detta beror på att svenskt kött inte transporteras längre 
sträckor om all hantering sker i Sverige (Svenskt kött, 2017). Dock är det inte tillåtet 
att inom EU beskatta utländska produkter till fördel för inhemsk produktion 
(Nationalencyklopedin, 2017c). Därför kan en beskattning av utländskt kött bli 
nästintill omöjlig att genomföra så länge det inte sker en förändring av reglerna som 
gäller mellan olika EU-länder. Däremot kan kött beskattas som kommer från ett icke 
EU-land som till exempel Brasilien och Argentina. Brasilien har som nämnt en 
oerhört hög belastning på sina marker genom sin stora nötköttsproduktion och en 
minskad import därifrån skulle bidra till att marker skonas och utsläpp minskas.  
  
Sverige är jämfört med många andra länder ett miljömedvetet land som har låga 
utsläpp av växthusgaser men den nationella rapporteringen gällande utsläppen måste 
förbättras för att ge en mer rättvis bild (Naturvårdsverket, 2016). Genom att importera 
kött och foder till våra djur förflyttas utsläppen till andra länder. En större 
medvetenhet kring hur stora växthusgasutsläppen faktiskt är kan medföra till att 
importen minskar när Sverige vet vilka utsläpp de har att arbeta med. En frivillig 
minskning av importerat kött kan vara möjlig utan att Sverige strider mot EU:s regler 
om fri handel. Så länge Sverige är med i EU måste deras regler följas men samtidigt 
är det svårt att ta ett korrekt beslut när EU ställer krav om fri handel samtidigt som FN 
förespråkar “hållbara konsumtions- och produktionsmönster” och “omedelbara 
åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”. Sverige 
hamnar just nu i kläm mellan krav från EU och FN:s handlingsplan som gör att tuffare 
åtgärder som administrativa och ekonomiska styrmedel blir svårare att genomföra. 
Precis som FN:s skriver är det lämpligt att börja utbilda för att höja medvetenheten 
kring hur klimatet påverkas av de konsumtionsval vi gör (United Nation, 2015). I EU 
tillämpas utsläppshandel för växthusgaser där de företag som är med i systemet 
förhandlar med utsläppsrätter. De finns en gräns för den totala mängden som får 
släppas ut, ett “utsläppstak” (Utsläppshandel, 2017). För att få utsläppsrätt ska det 
innehas giltigt tillstånd tillsammans med en övervakningsplan och utsläppsrätter 
(utsläppshandel, 2017). Även om jordbruket har en stor mängd utsläpp av 
växthusgaser så omfattas inte de av EU:s utsläppshandel (Europeiska kommissionen, 
2014). Om jordbrukssektorn skulle involveras kan vara ett passande alternativ för att 
reglera och kontrollera jordbrukets utsläpp av växthusgaser.   

6.	 Slutsats	 
Konsekvenserna av införandet av styrmedel bidrar till både positiva och negativa 
påverkan på miljön. Framförallt leder införandet till att mängden växthusgaser 
kommer reduceras och det ger Sverige en chans att uppnå bland annat miljömålet 
begränsad klimatpåverkan.  
De man kan befara med en minskad köttkonsumtion är att det kan bli svårt att 
uppfylla miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Dock som 
det ser ut idag kommer dessa två miljömål inte att uppnås till år 2020 som var målet. 
En minskning av de utländska köttet och att ha en fortsatt hållbar svensk produktion 
skulle till och med kunna bidra positivt till att dessa och andra miljömål uppfylls. Att 
minska köttkonsumtionen (kött från alla nationaliteter) i Sverige kommer beröra alla 
som jobbar med köttproduktion från att foder odlas till att köttbiten ligger på 
konsumentens tallrik. En minskad köttkonsumtion kommer innebära en mindre 
produktion och personer jobbar inom köttindustrin behövs inte i samma utsträckning 
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och de får kompensera förlusten med andra arbeten. Sverige kan efter ett lyckat 
införande av styrmedel inspirera andra länder att vidta liknande åtgärder.  
  
Att bli informerad och medveten om varför en köttkonsumtionen behöver minskas är 
en bra början till att lättare acceptera en kommande förändring. När informationen 
gjort sin del kan styrmedlet gå över till ett “strängare” styrmedel i form av 
administrativa och ekonomiska styrmedel. Administrativa och ekonomiska åtgärder 
ska dock inte vara straffande utan mer som en morot. Exempelvis momssänkningar på 
grönsaker för att alla fortfarande ska kunna konsumera kött men att en vegetarisk kost 
är mer lönsam för hälsan, ekonomin och miljön. Att höja priserna på kött kommer inte 
att ändra överkonsumtionen av kött så länge konsumenten fortfarande har en god 
ekonomi.   
  
Kvinnor är mer positivt inställda till styrmedel än vad män är både i vår 
enkätundersökning och i funnen litteratur. Kvinnor är mer hälsomedvetna eftersom de 
konsumerar mer kyckling än män vilket resulterar i mindre miljöpåverkan då kyckling 
har ett litet växthusgasutsläpp jämfört med nötkött. Eftersom att män är mer negativt 
inställda till styrmedel finns det en god anledning till att informera männen om varför 
styrmedel är nödvändigt och ändra på de normer som finns om att kött skulle vara mer 
manligt än grönsaker. Med ett samhälle utan snedvridna normer och med tillgång till 
rätt information kan miljömålen uppnås med rätt vilja. Även med hjälp av samhällets 
beslutsfattare såsom kommuner och riksdagen som kan påverka samhället att gå i rätt 
riktning      
 

7.	 Förslag	till	fortsatt	arbete 
Fler liknande studier behöver göras, enkätundersökningar inriktade på myndigheter 
och andra beslutsfattare för att sätta igång en förändring och få hjulet i rullning. 
Eftersom vårt resultat indikerar på att män är mer negativt inställd till styrmedel kan 
en enkätundersökning göras till specifikt män. Det gäller att få mer förståelse kring 
hur män kan informeras på ett effektfullt sätt om fördelarna med en minskad 
köttkonsumtion.   
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Bilaga	1 
Nedan ses enkätens introduktion och utformning.  
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Bilaga	2	  
Fråga 1. 
  
  

 
Figur 1: Fördelningen på antalet män och kvinnor som svarat på enkäten. 
  
Fråga 2 
  

 
  
Figur 2: Åldersfördelningen hos enkätsvararna. 
  
  
Fråga 3 
  

 
Figur 2: Genomförda utbildningen på alla svarande i enkäten. 
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Fråga. 4 
  

 
Figur 4: I figuren ses hur stor procentdel varje svarsalternativ har.  
  
A- Det är en viktig proteinkälla 
B- Det är gott 
C- Det ingår i tallriksmodellen från livsmedelsverket 
D- Det är svårt att få tag i vegetariska alternativ 
E- Jag har inget val 
F- Tradition/kultur 
G- Vet ej 
  
  
  
Fråga. 5 
  

 
Figur 5: Fördelningen över hur ofta kött konsumeras. 
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Fråga. 6 
  

 
Figur 6: Fördelningen av vilken typ av kött som äts oftast. 
  
  
Fråga. 7 
  
  

 
  
Figur 7: Fördelningen över vad som väger tyngst vid val av kött i butiken. 
  
Fråga. 8 
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Figur 8: Ansvarsfördelningen över vem som konsumenten tycker bär största ansvaret för en 
minskad köttkonsumtion i Sverige. 
  
  
 Fråga. 9 
  

 
Figur 9: Inställningen över hur konsumenten ställer sig till ett införande av styrmedel. 
  
Fråga 10 
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Figur 10: Alternativfördelningen över styrmedel som kan konsumenten tycker skulle passa bra. 
  
  
  
Fråga 11 

 
  
Figur 11: Svar på frågan: 11. Vilken aktör anser du att styrmedlet ska fokusera på för att få 
störst effekt? 
  
Fråga 12 

 
Figur 12: Svar på frågan: Har du minskat din köttkonsumtion de senaste 5 åren?   
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Fråga 13 

 
Figur 13: Anledningen till varför köttkonsumtionen inte minskats. X-axeln anger antal och y-
axeln anger svarsalternativen A-G.   
A- Bristande kunskap om köttets klimatpåverkan 
B- Bristande intresse/ ser ingen anledning 
C- Brist på likvärdigt alternativ 
D- Av vana/ kultur 
E- Det är besvärligt att välja bort kött 
F- Kött är gott 
G- Annat/ vet ej 
  
 Fråga 14 

 
Figur 14: Anledningen till varför konsumenten minskat sin köttkonsumtion. X-axeln anger 
antal och y-axeln anger svarsalternativ A-G. 
A- På grund av etiska skäl gällande djuren 
B- Jag vill minska min påverkan på miljön 
C- Av hälsoskäl 
D- Jag föredrar vegetarisk mat 
E- Någon, eller flera i min omgivning, är vegetarian vilket har påverkat mig till att äta mindre 
kött 
F- Det är mer ekonomiskt för mig att äta vegetariskt 
G- Annat/ vet ej 
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Bilaga	3 
  

Statement	of	contribution	 
  
Rapporten har skrivits gemensamt och båda har bidragit med lika mycket arbete och 
tid. Innehållet i rapporten har diskuterats och utvärderats gemensamt innan 
slutversionen skickats in. Vi tar extra ansvar för följande delar: 
 
Linn: Köttets miljöpåverkan. Tabeller och diagram.   
  
Nanna: Köttets hälsopåverkan, abstract.   
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