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Sammanfattning 

Den mänskliga populationen är idag 7,2 miljarder, och trots att antalet undernärda minskat 

med 209 miljoner sedan 1990 är det fler än 805 miljoner som inte har tillräckligt med mat för 

dagen. I samma stund produceras det mat som skulle kunna förse varje individ med 5359 kcal 

per dag (FAO 2014). Sedan 1990 har den globala köttkonsumtionen ökat med 75 % (FN 

2013) och den svenska med 40 % (jordbruksverket 2013). FN (2006) menar att ökningen har 

en positiv och negativ utveckling. Dels en positiv som förser miljontals människor med 

arbetstillfällen och enklare protein- och näringskälla. Sedan gynnar även nötkreatur den 

biologiska mångfalden med att hålla öppna landskap (Jordbruksverket 2010). Dels en negativ 

utveckling då en överkonsumtion av kött leder till globala miljöproblem och stora hälsofaror 

så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar (WCRF 2008). Trots hälsoriskerna och varningarna 

så fortsätter köttkonsumtionen att öka i västvärlden (Jordbruksverket 2013). Det är alltså ett 

glapp mellan rekommendationer från forskare och experter och konsumenters beteende 

gällande köttkonsumtionen. För att nå en förklaring om vad som behövs för att ändra 

beteendet fokuserar den här studien på vad det var som fått individer att minska sin 

köttkonsumtion. För att genomföra studien utfördes en enkätundersökning där personer som 

minskat sin köttkonsumtion deltog. Syftet är att ta fram en modell om vad som behövs för att 

motivera fler att minska sin köttkonsumtion för att på så sätt nå ett hållbart samhälle. För att 

nå ut till målgruppen för enkäten använde jag mig av nätverk där personer som vill veta mer 

om vegetarianism anslutit sig.  Resultatet av 1045 enkätdeltagare, är majoriteten 75 % kvinnor 

i åldrarna 21-30 år. Mer än 9 av10 personer kände till köttets miljöpåverkan men endast var 

fjärde minskade på köttkonsumtionen med den vetskapen. Däremot minskade hälften av 

deltagarna sin köttkonsumtion när de fått tillräcklig information om djurhållningen, alltså av 

etiska skäl. Detta har lett till en figur som beskriver drivkrafterna bakom en minskad 

köttkonsumtion.. Figuren ska kunna användas i informationssyfte för såväl privatpersoner 

som kommuner och landsting. Informationskällorna för deltagarna i enkäten var främst 

vänner, media och internet. Däremot påverkade köttets miljöpåverkan nästan allas val att inte 

vilja köpa kött. Majoriteten som påverkades av köttets miljöpåverkan köpte inte kött för att de 

förespråkar en hållbar utveckling. De känslor som var kopplade till deras val att minska 

köttkonsumtionen var för majoriteten en känsla av stolthet, att de gör en bra gärning. Andra 

känslor kopplade till valet var att de mår bättre mentalt och fysiskt. Individer gjorde alltså ett 

osjälviskt val att minska sin köttkonsumtion när de fick information om etiska aspekterna och 
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miljöaspekterna från vänner, media och internet - kanske är det detta som behövs för att 

motivera fler? 

Nyckelord 

Decrease meat consumption 

Consumers meat behavior 

Environmental effects 

Sustainable meat consumption   
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Abstract 

“We do not inherit earth from our ancestors: we borrow it from our children” - Chief Seattle 

Earth has the intention to provide all living things with energy in the conquest for survival. The human 

population is currently 7,2 billion, even though the undernourished people has decreased with 209 

million since 1990 there are still 805 million people today who are. At the same time the production of 

food is the amount to nourish the whole world with 5359 kcal each day (FAO 2014).  Since 1990 the 

global meat consumption has increased with 75 % (UN 2013) and in Sweden with 40 % 

(jordbruksverket 2013). UN says that the increasing meat consumption has two differing 

developments.  First a positive development when the meat industry gives millions of families in 

developing countries job opportunities and a more unpretentious protein source. Second a negative 

development with the harmful health effects such as cancer and cardiovascular disease due to the 

western worlds’ meat consumption (WCRF 2008) and the negative environmental effects the meat 

industry contributes. The meat industry stands for 15-18 % of the total CO2 emissions, eutrophication 

of rivers and lakes, deforestation of rainforest and UN states that the western consumption of meat 

most decreases (UN 2013).
 
The global growing meat consumption according to the World Cancer 

Research Fund (2007) is vital for the public health. Today the Swedish meat consumption is 85 kg per 

person and year which leads to both health and environmental effects. The Swedish department of 

agriculture (2013) believes that the government can either inform the public or use financial- or 

administrative instruments to change this behavior. The question is what will it take to decrease the 

meat consumption when the negative effects are proven but not followed? Maybe the responsibility 

lies locally? If that is the case, then the question is: what motivates people to decrease their meat 

consumption?  

To study this I did a survey to indicate what it is that motivates people to decrease their meat 

consumption. The purpose was to create a figure of the driving forces behind individuals decreasing 

meat consumption in order to motivate more people. To reach the target group I took advantage of 

social networks where people connect in the purpose to find out more about vegetarianism. 1045 

people participated in the survey and 75 % where women in the ages 21-30 years old. More than 9 out 

of 10 knew about the meats’ environmental effects, but only one fourth decreased the meat 

consumption with that knowledge. Half of the participant’s decreased their meat consumption because 

of the animals, ethnical reasons. This has led to a figure which can be used in information purposes to 

the private sector, companies or government. The majority affected by the meats’ environmental 

impact gets affected because of the concern of the environment in general and advocate a sustainable 

society. Other feelings related to their decreased meat consumption were a feeling of pride and they 

get a better mental and physical health. The conclusion is that individuals make unselfish decision 
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when they get motivated to decrease their meat consumption; maybe it’s this driving force that needs 

to motivate more people? 

Förord 

”You must be the change you wish to see in the world”- Mahatma Ghandi  

Sedan jag var 15 år har drivkraften att människan och naturen kan leva i harmoni tillsammans 

bara växt. Jag är väldigt tacksam för allt jag fått lära mig på högskolan i Halmstad som gjort 

mig självsäker med fakta bakom mina ord. Jag vill främst tacka mina vänner, bland annat 

Nicole Norlin och Stephanie Asplén som har varit dem som alltid motiverat mig att följa mitt 

hjärta och eftersträva en hållbar livsstil. Sedan vill jag tacka Roger Lindegren för allt stöd och 

reflektioner, och sist men inte minst min idérika handledare Niklas Karlsson som varit till 

hjälp att genomföra denna enkätstudie. Tack och kärlek till er alla! 

 

Johanna Löfberg 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Vi är idag lite fler än 7,2 miljarder människor på jorden, och populationen beräknas vara 

närmare 10 miljarder år 2050 (FN. 2012). Samtidigt med befolkningsökningen så har den 

globala köttkonsumtionen ökat med närmare 75 % mellan 1987-2007 och står för närmare 18 

% av de totala koldioxidutsläppen (Mat och miljö 2013). Effekterna av den ökade 

köttkonsumtionen kan ur människosynpunkt ses ur olika perspektiv. FN (2013) menar dels att 

det är en positiv utveckling, att köttindustrin ger miljontals människor i utvecklingsländer 

arbetstillfällen och en enklare protein- och näringskälla, dels en negativ utveckling i 

västvärlden på grund av de negativa hälsoeffekterna där köttkonsumtionen är för hög samt de 

stora utsläppen av växthusgaser. Hälsoeffekterna enligt Världscancerfonden (2008) från en 

köttrik kostvana (rött och processat kött) är bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och 

cancer. De har sett samband mellan en hög köttkonsumtion och de nämnda hälsoeffekterna 

som de ser som en negativ utveckling när köttkonsumtionen fortsätter att öka. 

Livsmedelsverket (2013) anser att Sveriges ökade köttkonsumtion påverkar ett antal av de 

nationella miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och 

djurliv samt Ett rikt odlingslandskap men att det också bidrar till en ökade biologisk mångfald 

med öppna landskap. Lööv, et al. (2013) menar att Sveriges köttkonsumtion har ökat med upp 

till 45 % sedan 1990. Idag äter varje svensk ca 85 kg kött/år. Denna stora mängd leder till de 

stora miljö- klimat- och hälsoproblemen som nämnts ovan. 

EU (dietry food guideline) har utformat en guide där de uppmuntrar medlemsländerna att äta 

mindre mättat fett och mer frukt, baljväxter och grönsaker.  Än idag finns det inga tecken från 

regeringsnivå i Sverige om uppmaningar av en minskad köttkonsumtion. Det som gjorts från 

folkhälsomyndigheten (2009) är en SMART-guide, där de uppmuntrar konsumenter att 

minska på köttet för hälsan, miljön och samtidigt spara pengar där de visar hur mycket olika 

personer kan spara med olika livsstilar.  Naturvårdsverket (2011) konstaterar att de val, 

beteenden och attityder konsumenter utgör hur väl miljökvalitetsmålet ”Begränsad 

klimatpåverkan” kommer att nås.  På eget initiativ har till exempel Norrköpings kommun 

(2015) infört i sin kostverksamhet att minska utbudet av kött med 25 % och öka andelen 

spannmål till deras kommunala verksamheter. Deras val grundar sig på viljan att minska sin 

miljöpåverkan, nå ett hållbart samhälle och främja en god hälsa. Slutsatsen är alltså att folk 

gör aktiva val när de konsumerar kött och betyder att ämnet handlar om miljöpsykologi. R. S. 
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Kött och

mejeriprodukter
Resterande

75 % 

25 % 

Snelgar (2006) har gjort studier om orsaken bakom varför konsumenter väljer att leva 

miljövänligt. Hon kategoriserar miljökonsekvenser i egoistiska, social-altruistiska och 

biosäriska rubriker. Egoistisk konsekvens är till exempel viktiga effekter på individens egen 

hälsa, social-altruistiska tänker på framtida generationer och sist biosfäriska där djur och natur 

får individer att handla annorlunda. Nu kommer då frågan hur en minskad köttkonsumtion ska 

genomföras när informationen om de negativa effekterna är bevisade men konsumtionen 

fortsätter att öka? Vem bär ansvaret? Är det som Norrköpings kommun, att det är på lokal- 

och individnivå som saken får tas i egna händer mot en förändring? Om så är fallet, då är 

frågan, hur motiverars dem som inte minskat sin köttkonsumtion att göra det? För att ta reda 

på det bestämde jag mig för att undersöka drivkrafterna bakom individers val som redan har 

minskat sin köttkonsumtion. Detta ledde till en enkätundersökning som handlar om vilka 

drivkrafter som fått 1045 personer att minska på köttet. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Konsumtionens miljöpåverkan 

Naturvårdsverket (2008) beskriver vikten att fram till år 2050 måste Sveriges 

koldioxidutsläpp per person gå ner från 10 ton, som den är idag, till 2 ton 

koldioxidekvivalenter för att undvika de förutsatta omfattande klimateffekterna. Av de 10 ton 

står den privata konsumtionen för 8 ton av dem. Hur vi lever påverkar miljö och klimatet mer 

än vad många har kunskap om (Naturvårdsverket 2015). Naturvårdsverket (2008) betonar fem 

av de största aktiviteterna som står för hälften av svenskarnas samtliga växthusgasutsläpp:  

1. Bilen; hur mycket man åker samt vilken bilmodell,  

2. Bostaden; vilken typ av värme. 

3. Bostaden; hur stor elförbrukning och energikälla. 

4. Köttet; hur mycket och vad för kött det är som konsumeras. 

5. Flyget; hur ofta och sträckan man flyger. 

 

Figur 1. Modifierad figur från Naturvårdsverkets rapport 5903 (2008). Figuren visar privatpersoners högsta 
koldioxidutsläpp. Vår bostad och resor står för ca 30 % vardera, det vi äter 25 % (2 ton), där kött och mejeriprodukter 
står för 75 % av utläppen. 

Äta

Bo

Shoppa

Resa

Äta 

Bo Shoppa 

Resa 
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1.2.2 Köttkonsumtionens miljöpåverkan 

Som nämnt ovan står matkonsumtionen för 25 % av privatpersoners totala utsläpp räknat i 

koldioxidekvivalenter (Naturvårsverket 2008). Det globala jordbruket står för 70 % av hela 

världens samlade dricksvattenkonsumtion och 18 % av världens koldioxidutsläpp (FN 2014). 

FAO (2009) menar att betesmark till boskap täcker 26 % av jordens isfria landyta och av 

världens jordbruksmark används 33 % till odling av foder. Som sås på moset krävs det 9000-

12000 liter vatten att producera 1 kg nötkött (Hoekstra et al 2010).  

Att stora arealer mark för bete och foderproduktion tas i anspråk är problematiskt ur 

miljösynpunkt eftersom det kan påverka den biologiska mångfalden, resurshushållningen och 

leda till övergödning. Totalt sett har den svenska andelen nöt-, gris och kycklingkött minskat 

på marknaden, då det importerade köttet konkurrerar. Denna utveckling kan bland annat bero 

på det lägre priset på det importerade köttet (Jordbruksverket 2013). Brasilianskt kött och soja 

fortsätter att efterfrågas och står inte bara för extra höga koldioxidutsläpp (30-40 % högre än 

europeisk produktion) (Cederberg, Meyer och Flysjö (2009) utan är också ett hot mot 

regnskogen och biologiska mångfalden. Detta beror på att regnskog skövlas för att odla soja 

på den marken och för att skapa ny betesmark till boskapsdjuren (Naturvårdsverket 2013). 

Folkhälsomyndigheten (2009) menar att mängden gris och kycklingkött borde halveras, 

medan lammkött dubblas och lika mycket nötkött (från Sverige) kommer att göra vårt 

samhälle mer hållbart. 

För att en människa ska kunna utvinna 8 MJ, 1800 Kcal, ur griskött, krävs det 20 MJ och 20 

kvm för att odla de grödor som behövs till grisen. För att producera samma mängd energi, 8 

MJ, från grödor krävs det 1 kvm och endast 1 MJ i form av tillförd energi. Grisen behöver 

alltså 7 gånger så mycket energi för att få ut samma mängd energi jämfört med vegetabilier. 

För att en gris ska få all energi den behöver utöver endast födan till exempel värme, vatten 

etc. så motsvarar det 130 MJ, vilket betyder att 90 % av den insatta energin går förlorad. För 

nötkött krävs det 20 gånger så mycket energi om jämför med grisköttet (köttguiden 2014). 

 

Figur 2. Figur från köttguiden (2014) som visar energiförlusten att använda gris som energikälla. 
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Som nämnt tidigare ger svenska boskapsdjur som haft vistelse utomhus en positiv effekt mot 

en ökad biologisk mångfald och ett öppet landskap. Därför är det också viktigt att köttet är 

KRAV-märkt eller ekologiskt för att möjliggöra att djuren bland annat vistas utomhus en 

längre tid och födas upp på annat än kraftfoder som gynnar våra miljömål (jordbruksverket 

2013).  

Exempel på nationella miljömål (2014) som den ökade köttkonsumtionen påverkar är:  

 Begränsad klimatpåverkan: Koldioxidutsläppen ska minska med 40 % till 2020 och 

det finns en vision att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av koldioxid år 2050. 

Idag står köttindustrin för 18 % av koldioxidutsläppen där främst idisslare står för den 

större påverkan. 

 Giftfri miljö: Spridning av bekämpningsmedel på foderproduktionsåkrar, där 

foderproduktion som står för 70 % av all åkermark i Sverige och 90 % av den 

ekologiska arealen hotar miljömålet. Kemiska bekämpningsmedlen som ofta används 

vid odling av foder förgiftar jordbruksmark och genererar även växtnäringsförlust 

(Jordbruksverket 2013). Konstgödsel (mineralgödsel), rötslam innehåller bl.a. 

kadmium som är en mycket hälso- och miljöfarlig tungmetall i för höga halter 

(Naturvårdsverket 2014).   

 Levande sjöar och vattendrag: Vid nederbörd urlakas växtnäring som kväve och 

fosfor från åkermarker som leder till övergödning i sjöar och vattendrag. Det i sin tur 

leder till syrebrist och döda havsbottnar. En för kraftig gödsling ökar påverkan. 

 Ett rikt odlingslandskap: Foderproduktionen tar upp mer än 70 % av åkermarkerna 

som bidrar till monokultur och tar upp 90 % av den ekologiska arealen i Sverige. 

 Ett rikt växt och djurliv: Öppna landskap som nötkreatur genererar ger möjlighet för 

arter att fortplanta sig och gynnar den biologiska mångfalden (Jordbruksverket 2013).  

 

1.2.3 Djurhållningen 

I Sverige har djur rättigheter att kunna bete sig naturligt och undkomma onödigt lidande. 

Sveriges djurskyddslagstiftning (1988:534) grundläggande bestämmelser §2: ”Djur skall 

behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” och §4: ”Djur skall hållas och 

skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem 

möjlighet att bete sig naturligt.” Vidare har olika företag skapat certifieringar som ställer krav 
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på djurens uppfödning om de vill använda deras certifiering, till exempel ”ekologiskt” som 

följer EU-reglerna. KRAV som finns i Sverige ställer ännu högre krav på djurhållningen som 

producenter kan använda sig utav för att möjliggöra hållbarare val för konsumenterna 

(jordbruksverket 2015).  

I en studie från jordbruksverket (2013) beskriver de målkonflikten mellan köttets 

miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter som till exempel djurskyddet. Det är så att i större 

utsträckning så har intensiv uppfödning inomhus mindre utsläpp än en långsammare 

uppfödning utomhus. Dock ger inte en intensiv uppfödning inomhus djuren chans till sitt 

naturliga beteende men att det ger en lägre miljöpåverkan. Svenskproducerat kött utomhus ger 

öppna landskap som gynnar den biologiska mångfalden och ger även arbetstillfällen på 

landsbygden som är positiva effekter men som har en högre miljöpåverkan. Jordbruksverket 

beskriver också vikten att Sveriges strängare djurskyddslagar inte tillåter att djuren utsätts för 

en så stor antibiotikaexponering som i sin tur minskar riskerna för antibiotikaresistenta 

bakterier i vårt land. Därför anses det i hållbarhetssynpunkt att det är bättre att välja kött från 

svenskuppfödda boskapsdjur än importerade.  

1.2.4 Köttkonsumtionens utveckling 

Konsumtionen på samtliga (nöt, gris, lamm, fågel) köttsorter har ökat med 40 % sedan år 

1990 i Sverige. Det sänkta priset på kött i jämförelse med andra livsmedel kan vara en av 

faktorerna bakom varför konsumtionen ökat i en så stor takt de senaste decennierna. I Sverige 

ser utveckling ut som så att den svenska köttproduktionen har minskat sedan inträdet i EU och 

kan bero på konkurrens från billigare europeiskt kött, minskad mejerikonsumtion i Sverige 

samt en ökad import av mjölk och mejeriprodukter (Jordbruksverket 2013).  

 

Figur 3. Från Jordbruksverket (2013) som visar köttkonsumtionens utveckling i Sverige sedan 1990. 
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I FNs miljörapport (2013) tar de fram den positiva utvecklingen av att köttkonsumtionen ökar 

i utvecklingsländer.  Det är så att en ökad köttkonsumtion gynnar familjer och individer i 

utvecklingsländer med arbetstillfällen och är en källa till lättillgängligt protein. Det är en av 

lösningarna mot att få bukt fattigdom, svält och undernäring, som är ett av FNs milleniemål.  

Nu har regeringen i Sverige beslutat att de ska anordna en livsmedelsstrategi (2015) som ska 

se till att hela den svenska livsmedelscykeln; från producent till konsument, ska vara 

långsiktig och hållbar. Vår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht menar också att Sverige har 

den potential som behövs för att kunna konkurrera på utanför den svenska marknaden. Om 

han menar vegetabilier eller animaliska produkter framgår inte i detta tidiga skede men han 

betonar att med vår goda djurhållning, låga användning av antibiotika och höga miljökrav har 

vi kött av kvalité och hållbarhet som kan eftertraktas utomlands.  

1.2.5 Hälsoaspekter 

För att enklare få i oss alla de essentiella aminosyror som kroppen behöver, för att förhindra 

negativa hälsoeffekter, är främst kött och även mejeriprodukter enklare källor än vegetabilier. 

Däremot med en varierad kost av olika spannmål och baljväxter som till exempel linser, 

böner, nötter etc. kan individer få i sig dem från en vegetarisk kost (jordbruksverket 2013). 

Världscancerfonden (2008) har studier som visar att det finns samband mellan en köttrik diet 

och hälsosjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Studier av Pan et.al. 

vid Harvard universitetet (2012) visar likande samband gällande nöt- och griskött (processat 

och icke-processat) och att insjukna i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. De 

rekommenderar att en vuxen person kan äta ett halvt kilo kött och charkuterier per vecka som 

även livsmedelsverket (2014) tagit efter och rekommenderar. Crowe et al. (2013) gjorde en 

undersökning på 44 500 personer i England och Scotland som resulterade i att individer som 

håller en vegetarisk diet löper 30 % lägre risk att dö eller insjukna i ischemiska 

hjärtsjukdomar än de som är icke-vegetarianer. Ischemisk sjukdom betyder att en patient har 

brist på syrgas i blodet till hjärtat som i sin tur leder till bland annat hjärtinfarkt (vårdguiden 

2010). 

Enligt folkhälsomyndigheten (2015) så styrs Sverige genom ”att skapa samhälliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det är genom 

folkhälsomyndigheten som bland annat detta folkhälsomål har satts. De rekommendationer 

regeringen har är att det är upp till kommun och landsting att ta större ansvar gällande bättre 

kostvanor och mer fysisk aktivitet för att minska de ökade folkhälsosjukdomarna som tidigare 



12 
 

är nämnda. Livsmedelsverket har fått i uppdrag att genomföra rekommendationerna då inga 

specifika kostråd framgår i regeringens proposition (Regeringen, 2008). 

1.2.6 Drivkrafter 

Regeringskansliet (2009) kom ut med rekommendationer som syftade till att kunna förstå hur 

individer tar emot och bearbetar nyheter gällande miljöfrågor för att kunna påverka deras 

miljöattityder. De kom fram till att: 

 Bör satsas på att informera om nytänkta styrmedel (skatter och lagar). 

 Göra det tydligt och specifikt hur individer kan minska sina växthusgasutsläpp och 

anpassa information efter hushållens förutsättningar, dels för enskilda individer och 

dels för grupper.  

 Bör även satsa på samarbetsprojekt mellan individer och visa problemen med klimatet 

som ett socialt dilemma för att få en positiv effekt.  

Att undersöka faktorerna bakom att vara miljövänligt har Snelgar (2006) använt sig utav en 

teori utvecklad av Stern, Dietz et al (1999) där de kategoriserar faktorer i egoistiska, 

altruistiska och biosfäriska skäl. De såg att människor har en inre drivkraft till objekt de anser 

som värdefulla att bevara, eller undvika, utifrån personliga normer. Den egoistiska tänker på 

sig själv, sin framtid, livsstil, hälsa etc. Medan den altruistiska värdesätter framtida 

generationer, mänskligheten och andra människor. Skillnaden från de två nämnda 

kategorierna och den biosfäriska, är att de biosfäriska tänker på djur, natur och jorden. 

André Hansla (2011), beskriver i sin studie angående faktorer bakom konsumenter som köper 

miljömärkt el. Han kom fram till att det finns flera samband där individer som tänker på de 

framtida generationernas välbefinnande, de altruistiska, köper gärna miljömärkt el. Sedan 

kom han fram till att det inte finns någon skillnad mellan ”egoister” och ”altruister” när det 

kommer till att köpa miljömärkt el om de belyses om biosfäriska konsekvenser (miljö- och 

ekosystemeffekter).  

 

Figur 4. Modifierad figur efter R. S. Sneglar (2011). Visar de faktorer som styr vad det är som får individer att handla 
miljövänligt. Den egoistiska, altruistiska och biosfäriska som alla handlar olika efter värdeorientering. 
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Jordbruksverket (2013) menar att informations- och utbildningsåtgärder är det billigaste sättet 

att försöka minska köttkonsumtionen, men efter erfarenheter inte den bästa taktiken för att få 

direkta förändringar på beteenden. De anser att man också kan använda sig utav 

administrativa styrmedel som ska se till att kött inte får släppa ut mer än en viss mängd 

koldioxid. Detta för att de sämsta alternativen ska fasas ut från marknaden. Det är dock svårt 

att beräkna och jämföra olika slags kött och dess miljöpåverkan då all produktion är olika, 

både från gård till gård och för olika djurslag. Att förbjuda vissa produkter som inte följer 

kvoten, bryter mot de WTO-avtal, (World Trade Organisation), vi ingår i. Det framgår även 

från u-länder att de inte vill att utvecklade länder inför förbud och handelshinder av miljöskäl. 

Om det skulle genomföras kan det bli en omfördelning av köttkvalitén, att allt miljövänligt 

kött går till västvärlden och det omiljövänliga går till de andra länderna. Sist skulle finansiella 

styrmedel kunna förändra beteendet, detta är dock dyrare ur samhällssynpunkt och kan 

innebära ett frågetecken om vad konsumenten väljer att köpa istället. Det är också viktigt att 

dessa styrmedel inte bara skulle gälla i Sverige, utan minst på EU- eller global nivå för att få 

en positiv effekt. Det ser tyvärr ut som att ekonomiska styrmedel inte kommer användas i 

andra delar av världen, och skulle därför bara användas inom EU. Naturvårdsverket (2015) 

tror inte att efterfrågan på kött kommer att minska vid finansiella styrmedel, utan 

produktionen utomlands kommer istället att öka. Produktionen kommer antagligen att minska 

i EU om det blir dyrare att producera kött med köttskatter eller minskade växthusgasutsläpp 

per producerad enhet. Man ska också ha i åtanke att: 

 En köttskatt ska vara för alla animaliska produkter då samtliga har en högre 

miljöpåverkan än vegetabilier. 

 Miljökonsekvenser kan förflyttas om fler köper andra animaliska alternativ som fisk, 

kyckling etc.  

1.3 Problemdiskussion 

Köttkonsumtionen har, som tidigare nämnts, ökat med 40 % sedan 1990 i Sverige och varje 

svensk äter ca 85 kg kött per år som är mer än rekommendationerna på 26 kg kött per år.  

Varför efterföljs inte experters rekommendationer? Köttindustrin står även för 18 % av de 

sammanlagda koldioxidutsläppen och är en stor bidragande orsak till den omfattande 

skövlingen av regnskog för att ge betesmark till boskapsdjuren och ny odlingsbar mark för 

foderproduktion. Köttproduktionen genererar även övergödning i våra sjöar, hav och 

vattendrag, spridning av antibiotikarester som genererar resistens hos bakterier 

(jordbruksverket 2013), folkhälsosjukdomar som cancer, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar 
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(Pan A. et al 2012 & WCRF 2008). Problemet handlar alltså inte bara om att miljön tar skada 

av den ökade köttkonsumtionen, utan det är också ett folkhälsoproblem som kan resultera i att 

generationer kommer att insjukna av olika sjukdomstillstånd. Köttkonsumtionen bör dock inte 

avta helt, utan den är essentiell för miljontals människor som proteinkälla och arbetstillfällen 

samt ger även öppna landskap och ökad biologisk mångfald (för oss i västvärlden utan 

regnskog). Samtidigt är det även en konflikt mellan dess miljöpåverkan och djurhållningen. 

Jordbruksverket (2013) menar att en intensivare uppfödning av boskap inomhus ger lägre 

miljöpåverkan jämfört med en långsammare uppfödning utomhus, men som låter djuren 

uttrycka sina naturliga beteenden. Problematik ligger även på regeringsnivå där de inte vet hur 

de ska bryta den ökade köttkonsumtionen utan att behöva använda styrmedel, som ur 

samhällets synvinkel inte är acceptabelt (motion 2010). Nu har de även påbörjat en 

livsmedelsstrategi (2015) som långsiktigt ska driva Sveriges nya hållbara livsmedelskedja 

från producent till konsument. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht menar att Sverige har 

all potential att konkurrera på den utländska marknaden och ser därför att jordbruket ska 

expandera och öka vår export. Det finns olika meningar att det ska räcka med koldioxidskatt 

och att en köttskatt behövs för att en minskning ska kunna ske (aftonbladet 2013). 

Rekommendationer från forskare och experter, som säger att vi måste minska 

köttkonsumtionen, efterföljs inte från samhällets sida. Köttkonsumtionen fortsätter att öka och 

vad behövs för att trenden ska vända? Med andra ord, vad behövs för att motivera individer 

att minska sin köttkonsumtion? 

1.4 Syfte 

Som konstaterat ovan är problematiken om den ökade köttkonsumtionen belagd och syftet 

med min uppsats är att öka kunskapen om de bakomliggande faktorerna kring valen individer 

gör gällande en minskad köttkonsumtion. Uppsatsen syftar till att ge kunskap om vilka 

faktorer som är viktiga vad gäller människors val, beteende och drivkrafter för att minska sin 

köttkonsumtion. Denna kunskap ska användas för att utveckla en figur som visar hur man kan 

arbeta systematiskt med denna fråga.  

1.6 Avgränsningar 

Jag har avgränsat min rapport till att endast fokusera på problematiken kring 

köttkonsumtionen gällande det globala målet att arbeta mot ett hållbart samhälle. Det kött som 

inkluderas är fläsk- och nötkött, lamm och kyckling. Konsumenternas förvaring eller 

hantering av köttet tar jag inte upp, inte heller fisk. Den stora miljöboven inom köttindustrins 
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livscykel är fram till slakteriet, därefter är miljöpåverkan i jämförelse liten. Jag har även valt 

att vilt kött inte ingår i rapporten då information om vilt kötts miljöpåverkan saknas.  

Den studiepopulation jag avgränsat mig till är personer som redan har minskat sin 

köttkonsumtion. I och med att jag vill ha data från alla typer av kön, åldrar så bestämde jag 

mig för att inte begränsa min studie till ett specifikt kön, ålder etc.  

Helhetsperspektivet kring köttets omfattande påverkan är både positiv och negativ utifrån de 

olika perspektiven det kan ses ifrån. I den här rapporten utgår jag från den ökade 

köttkonsumtionen i västvärlden där trenden är negativ gällande dess miljö- och hälsoeffekter 

men är mycket medveten om att köttproduktion utomhus ger öppna landskap och bidrar till 

biologisk mångfald. 

2. Metod och material 

2.1 Val av metod 

Till studien valdes en kvantitativ metod som grundar sig i viljan att statistiskt undersöka 

resultatet av en större mängd individer i Sverige som minskat sin köttkonsumtion. Den 

kvantitativa metoden kommer att generera bred data där 1045 personer besvarat enkäten om 

vilka aspekter som fick dem att minska sin köttkonsumtion. Enkäten lades ut på nätverkssidan 

Facebook, där 66 % av Sveriges internetanvändare är medlemmar, och har en medelålder på 

41 år (Internetstatistik 2014). För att representera ett hållbart samhälle så är det viktigt att veta 

vad unga personer tycker då det är dem som kommer att skapa framtiden. Därför kan det vara 

till fördel att majoriteten i enkätundersökningen är >30 år. 

För att utforma modellen grundar den på enkätundersökningen som 1045 personer deltagit i. 

Utformingen är gjord för att man på ett enkelt sätt ska kunna använda sig utav den insamlade 

data för att på så sätt kunna motivera fler att minska sin köttkonsumtion. Det är viktigt med en 

modell för att på ett systematiskt sätt lägga resurser på projekt som ger effekt för att vi ska nå 

ett hållbart samhälle. Utan att veta vad drivkraften bakom en minskad köttkonsumtion hos 

individer så är målet att minska den långt borta. 

2.2 Alternativa metoder 

Ett alternativ till den kvantitativa metodiken är den kvalitativa metoden. Den hade kunnat 

användas i studien men hade resulterat i mer ingående svar om alla känslor som är kopplade 

till valet, hur hens livshistoria ser ut, uppväxt, en exakt påverkan från vänner/familj, media 
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etc. Jag ser denna metod som mindre betydelsefull i mitt fall då jag hellre vill se övergripande 

vad det faktiskt är som får individer i Sverige mest motiverande att ta beslutet att minska sin 

köttkonsumtion. 

3. Resultat 

3.1 Resultatredovisning 

Nedan sammanställs den procentuella fördelningen av enkätundersökningen: 

 

Figur 5. Den främsta faktorn bakom individers val att minska sin köttkonsumtion är på grund av djurhållningen eller för 
djurens skull. På andra plats var det på grund av köttets miljöpåverkan. De faktorer som spelade minst roll var 
ekonomiska aspekter och allergi. 

 

 

Figur 6. visar vem eller vad som motiverade/inspirerade den tillfrågade att minska sin köttkonsumtion.  Det var främst 
medias förtjänst men att någon som personen i fråga känner eller ser upp till som motiverade dem nästan lika mycket. 
Lägst var det även här att ekonomiska aspekter spelar en väldigt liten roll i motivationen att minska sin köttkonsumtion.  

 

n=1045 
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Figur 7. Illustrerar en klar medvetenhet hos nästan samtliga enkätdeltagare angående köttproduktionens miljöpåverkan 
med hela 97,8 %. 

 

Figur 8. Visar att färre andelar av alla dem som känner till köttets miljöpåverkan blir påverkade i sitt val att inte köpa/äta 
kött. Men det var en klar majoritet som påverkas, 85,6 %. 

 

 

Figur 9. Majoriteten av personerna som undersökts känner att de påverkas av köttets miljöpåverkan för att de tänker på 
miljön i allmänhet och förespråkar en hållbar utveckling. Lägst andel var det att individer påverkas för att de tänker på 
det bästa för sin egen framtid. 

 

 

Figur 10. Majoriteten, 85,5 % upplever att det inte är extra krävande att äta eller laga vegetarisk mat. Däremot var det 
151 personer som tyckte att det var det. 

 



18 
 

 

Figur 11. Mer information om köttets miljöpåverkan hade fått individer att äta vegetariskt oftare, om hen inte redan 
slutat äta kött. 

 

Figur 12. En klar majoritet, nästan samtliga är eniga om att politiker bör ta större ansvar gällande köttets miljöpåverkan. 

 

 

Figur 13. 95,2 % tycker även att politiker bör föregå med gott exempel att leva hållbart. 

 

 

Figur 14. Visar att personerna som undersökts är upp till 40 år, där en klar majoritet är mellan 21-30 år. 
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Figur 15. Majoriteten av personerna som undersökts är kvinnor, 797 stycken sedan är det 173 stycken män, 66 stycken 
vill inte definiera och 8 stycken annat. 

 

Figur 16. De känslor som är kopplade till deras val att minska sin köttkonsumtion är främst att de känner en känsla av att 
de gör en bra gärning, en stolthet. Lägst var att de känner att en viss stress kan uppstå. 
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3.2 Analys

 

 Nedan sammanställs en procentuell fördelning utifrån de män  och kvinnor 

som deltagit i enkätundersökningen: 

 

Figur 17. Diagrammet visar att en större del kvinnor främst minskat sin köttkonsumtion för djuren, medan det var något 
fler män som gör det på grund av köttets miljöpåverkan. 

 

Figur 18. För samtliga grupper visar det sig att motivationen kom från främst vänner, familj, media och internet. 
Ekonomiska skäl har en mycket liten motivation. Även skola och utbildning har haft en låg motivation hos individerna. 
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Figur 19. En klar majoritet i båda grupperna påverkas av köttets miljöpåverkan att inte köpa/äta kött. 

 

Figur 20. Majoriteten påverkas av köttets miljöpåverkan för att de förespråkar en hållbar utveckling. De som minskade 
köttkonsumtionen påverkas även för att de tänker på sin egen framtid. Kvinnor och män tänker främst på framtida 
generationer och på de som kommer drabbas hårt av klimatförändringar.  
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Figur 21. En gemensam känsla för grupperna att de inte upplever det extra krävande att laga vegetariskt. 

 

Figur 22. Om enkätdeltagarna i grupperna fått ännu mer information om köttets miljöpåverkan så tror de att de hade ätit 
vegetariskt ännu oftare. 
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Figur 23. Båda grupperna tycker att politiker borde ta mer ansvar gällande köttets miljöpåverkan. 

 

 

Figur 24. Det var något färre män som tycker att politiker ska föregå med gott exempel att leva hållbart, men samtliga är 
klar enade om att politiker bör göra det. 
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Figur 25. Åldersfördelningen mellan grupperna. Även här är den procentuella fördelningen jämn mellan grupperna där 
majoriteten, ca 50 % är i åldrarna 21-30 år. 
 

 

Figur 26. Alternativen var uppdelade i olika negativa och positiva upplevde känslor. Majoriteten upplever positiva 
känslor kopplade till sin minskade köttkonsumtion. De negativa känslorna som t.ex. stress eller att det kan vara jobbigt 
är under 5 % vardera. 

  

0

10

20

30

40

50

60

<20 21-30 31-40 41-50 51+

Ålder 

Män

Kvinnor

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Annat En viss
stress
kan

uppstå

Ibland
jobbigt

Inte
tänkt på

det

Bra
gärning

Fysiskt
bättre

Mentalt
bättre

Känslor kopplade till deras val att minska sin 
köttkonsumtion: 

Män

Kvinnnor



25 
 

4. Diskussion 

De som gjort enkäten är majoriteten kvinnor i åldrarna 21-30 år. I princip alla känner till 

köttets miljöpåverkan men minskade sin köttkonsumtion när de fick kunskaper från någon de 

känner och/eller media om djurhållningen eller för att de anser att djur inte ska ätas.  Var 

fjärde minskade sin köttkonsumtion efter att de fått veta köttets miljöpåverkan som också 

påverkar nästan allas val att inte köpa kött. Hälften som påverkas av köttets miljöpåverkan gör 

valet att inte köpa kött för att de förespråkar en hållbar utveckling och tänker på miljön i 

allmänhet. Var femte tänker på de som kommer att drabbas hårt av klimatförändringar och på 

deras framtida barns framtid.  

Enkätdeltagarna är även överrens om att politiker ska ta större ansvar gällande köttets 

miljöpåverkan och att de även ska föregå med gott exempel att leva hållbart.  

Känslor som är kopplade till deras val att minska köttkonsumtionen är att de känner en känsla 

av stolthet, att de gör en bra gärning. Andra känslor kopplade till valet är att de mår bättre 

mentalt och fysiskt. Mycket få känner att det ibland är jobbigt, men desto fler, 14,5 % 

upplever att det är extra krävande att laga/äta vegetariskt.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

På grund av liknande svar mellan kvinnor och män i enkäten beslöt jag mig för att 

sammanställa resultatdiskussionen könlöst. Resultaten kommer därför att kategoriseras utefter 

drivkrafter och/eller betydelsefulla aspekter gällande minskningen av individernas 

köttkonsumtion. Om det skulle vara några skillnader mellan könen så kommer det att nämnas 

i texten.  

4.1.1 Djurhållningen/djuren 

Resultatet visade att den främsta anledningen till att individer minskar sin köttkonsumtion är 

på grund av djuren och djurhållningen, de ser inte att människan har rätt att bestämma över att 

döda ett djur i syfte att människan sedan ska äta det. Rozin et el (1997) kom ut med en studie 

som visar att individer väljer hellre att bli vegetarianer på grund av moraliska skäl än av 

hälsoskäl, som även styrker mitt resultat i studien. Skillnaden mellan könen i min 

undersökning var att varannan kvinna minskade sin köttkonsumtion på grund av djuren och 
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djurhållningen medan för män var det var fyra av 10. I och med att Rozins artikel skrevs 1997 

var inte köttets miljöpåverkan inte lika känd och var med stor sannolikhet därför inte med som 

ett alternativ i hans undersökning. Något som jag tror hade varit självklart idag.   

Sverige har idag en av de hårdaste djurskyddslagstiftningarna i världen (World animal 

protection 2014), detta i åtanke kan vara en orsak till varför det flesta personer som minskar 

sin köttkonsumtion gör det för djuren. I och med internet så är det nu enklare än någonsin att 

få tillgång till information och nyheter om till exempel djurhållning, miljöpåverkan etc. som 

jag tror är en stor bidragande faktor till att fler personer på kortare tid blir upplysta. Idag finns 

det ett större utbud av vegetariska alternativ i mataffärer och restauranger som gör valet att 

minska sin köttkonsumtion enklare (naturvårdsverket 2013).  Antalet vegetarianer har ökat 

med ca 4 % de senatste 5 åren, och ser inte ut att det kommer minska i och med den allt 

bredare kunskapsspridning som internet genererar (djurensrätt 2014). Loughnan (2010) menar 

att köttätare njuter av att äta kött men samtidigt förnekar djurens lidande kopplat till sin egen 

köttkonsumtion, en ambivalens. Hur bryter man detta beteende? Loughnan har tre alternativ: 

1. Man kan bli vegetarian och inte stödja köttindustrin. 

2. Ignorera sanningen att djur dödas för att producera kött. Där vissa i den här kategorin 

inte förknippar kött med djur, ko med biff och gris med fläsk.  

3. Den moraliska oron över djur och deras död förnekas för att kunna njuta av köttet. 

Andra studier som gjorts är bland annat en av Stockburger et al (2009) som resonerar kring att 

vegetarianer värdesätter moraliska frågor så som djurhållning, miljöpåverkan och 

hälsoaspekter högre än de biologiska som till exempel näringsvärde och smakupplevelse. De 

som minskade sin köttkonsumtion för djuren i min enkätundersökning känner också att de gör 

en bra gärning, en stolthet. Det var även den känsla som kändes för majoriteten av deltagarna. 

Så i och med att en individ väljer främst att avstå kött av moraliska skäl bevisas det genom att 

de får en positiv respons av sitt beteende, i det här fallet en känsla av stolthet. Det betyder 

också att individer som inte äter kött tar större ansvar för andra levande varelsers liv, med 

andra ord, de vill inte att de far illa och därför känner sig stolta när de inte stöttar den 

industrin.  

Utifrån de som svarade att ”Annat” motiverade dem till minskningen kanske menar att det var 

djurrättsorganisationer? Det är något jag bara kan fråga mig själv, och något jag måste tänka 

på till nästa enkät; att ha med alternativ som Internet och organisationer. Jag hade tänkt att 

internet var under kategorin ”media”, men så kanske andra inte resonerar. Dock var det flest 
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som blivit motiverade av media, böcker, tidningar, som får mig att tro att flertalet tänker som 

jag och räknar in internet där. 

Efter att ha analyserat de som minskade sin köttkonsumtion på grund av djuren, så var det den 

enda ”gruppen” som prioriterade sitt egna välmående före andras eller framtida generationer. 

Man kan då säga att de först värdesätter de försvarslösa, sedan sig själva och sist andra 

människor. Detta har Snelgar (2006) resultat som visar att vissa människor blir miljömedvetna 

av biosfäriska skäl, att de tänker på djuren och naturen i första hand. Jag har inte kunnat hitta 

studier om bakomliggande faktorer om varför de, som minskat på köttet för sitt eget bästa, 

värdeätter sitt välmående före andras, som annars hade kunnat vara intressant. Sedan kan man 

diskutera om de som minskade sin köttkonsumtion för djurens skull är ”djurvänner” från 

början. Det hade varit av intresse att undersöka om det är individer som inte har djur som 

hobby som ändå minskat sin köttkonsumtion för deras skull.  

4.1.4 Miljöpåverkan 

Den andra viktiga orsaken till att minska sin köttkonsumtion gjorde individerna på grund av 

köttets stora miljöpåverkan. Varför miljöpåverkan kan definieras ”stor” grundar sig i att ca 85 

% av deltagarna i enkäten, som känner till köttets miljöpåverkan, påverkas av den i sina val 

att inte äta eller köpa kött. Individerna minskade sin köttkonsumtion när de fått kunskap om 

att köttet påverkar något de värdesätter. Den slutsatsen grundar sig på att nästan alla visste om 

köttets miljöpåverkan men endast 26 % minskade sin köttkonsumtion efter den vetskapen. Det 

kan också vara så att drivkraften av köttets miljöpåverkan kommer att öka framöver med den 

ökade kunskapen då effekterna fortfarande är nya om man jämför med de etiska aspekterna. 

Jordbruksverket (2013) menar att ekonomiska styrmedel, till exempel miljöskatter hade 

troligen i det här fallet inte gett större förändring nationellt, utan komplettera dem med 

investeringar i att informera och utbilda samhället om köttets miljöpåverkan. Exempel är att 

man i Danmark (SVD 2012) införde en sockerskatt utan vidare resultat för att ändra 

konsumtionsvanorna. Administrativa styrmedel, tvingande regler, skulle också kunna 

kombineras för att kunna styra en högst tillåten miljöpåverkan från köttproduktionen. Det 

betyder att en producerad enhet endast får ha en viss mängd växthusgasutsläpp. Deras 

uttalande styrker den data jag fått in att miljön och djuren spelar större roll och som får 

individer att ändra sitt beteende. Naturvårdsverket (2015) håller med om att den mest 

effektiva lösningen hade varit att instifta globala krav på producenter att de inte får släppa ut 

mer miljöstörande ämnen än en viss mängd. Ett alternativ kan vara att införa miljöskatt på 
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kött och mejeriprodukter för att därefter sänka momsen på vegetabilier. Detta skulle ge 

konsumenten, av folkhälsoskäl, valmöjligheten till hälsosammare alternativ som de spar 

pengar på. Däremot menar Jordbruksverket att miljöskatten måste inkluderasamtliga varor 

som har en stor miljöpåverkan.  

Det som skilde motiveringen mellan män och kvinnor var att orsaken ”djuren” är vanligare 

för kvinnor och ”köttets miljöpåverkan” är vanligare för män. Frågor som jag hade velat gå in 

djupare i är om kanske kvinnor har en högre emotionell kompetens i jämförelse med män? 

Kanske är det så att män vill kunna se praktiska negativa effekter av köttkonsumtionen, som 

forskare ger genom resultat om koldioxid, övergödning, skogsskövling, klimatförändringar 

etc. Dock är det fortfarande majoriteten av samtliga kön som minskade på köttet för djurens 

skull, men att det var jämnare för männen mellan djuren och köttets miljöpåverkan än för 

kvinnorna. Det hade som sagt varit intressant att analyser djupare om det ämnet då jag saknar 

belägg om det idag. 

Gällande frågan om de hade ätit vegetariskt oftare om de fått mer information om köttets 

miljöpåverkan så var samtliga grupper eniga om att de hade det. Resultatet visar att flertalet 

tycker att de behöver mer information gällande köttets miljöpåverkan för att bli motiverade att 

minska sin köttkonsumtion ännu mer. Här antar jag att ett antal som svarat ”nej” är några som 

redan inte äter kött alls.  

Vi har en ny landsbygdsminister, Sven Erik Bucht, som (2015) går ut med att vi ska öka vår 

produktion på landsbygden. Det uttalandet ger dubbla signaler till samhället om hur vi 

egentligen ska leva för att nå ett hållbart samhälle och våra gemensamma miljömål. Jag 

kontaktade honom men har ännu inte fått något svar. Jag undrade om han menar att vår 

köttproduktion ska öka, samt hur han ser på problematiken om en ökad eller minskad 

köttkonsumtion. Det är viktigt att veta på vilken sida han står. Som man brukar säga, utbud 

styrs av efterfrågan. Finns det mycket och billigt kött som alla är vana vid att äta varje 

middag, så kommer de att fortsätta med det en längre tid innan en förändring sker då vi pratat 

om klimatfrågan i över 30 år nu (Naturvårdsverket 2015).  

Så kanske hade en CO2 eller hållbarhetsmärkning på allt kött, livsmedel, och produkter 

påverkat konsumentens val idag? Detta tar Naturvårdsverket (2015) också upp, men att det 

kommer bli mer arbete för producenter som kan tyckas vara omständiga. Däremot kanske är 

det en start på  att fasa ut ohållbara metoder med tiden än att förbjuda dem på en gång. Med 

en ny hållbarhetsmärkning kan konsumenten klart och tydligt se de bättre alternativen vare sig 
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det är billigare eller dyrare. Detta bör även vara en fråga på EU-nivå, som Jordbruksverket 

(2013) diskuterar; att det behövs en omställning på minst EU-nivå om man ska se ett 

sammanlagt minskatkoldioxidutsläpp från köttindustrin. Detta kan också vara till fördel när 

EU har bestämt att minska sina växthusgasutsläpp med 20 % till år 2020 och behöver därför 

minska på de stora koldioxidbovarna där köttet är en av dem (EU) men som blir problematiskt 

med allt kött som vi importerar som inte följer de i sådana fall nya kraven. Att ställa krav på 

grund av dessa anledningar på importerat kött strider mot WTO-regler och skulle därför vara 

svåra att implementera. 

4.1.5 Hälsoskäl 

Det finns undersökningar både från Världscancerfonden (2008), samt en undersökning som 

gjorts på 44 500 personer i England och Scotland som resulterade i att individer som håller en 

vegetarisk diet löper 30 % lägre risk att dö eller insjukna i ischemiska hjärtsjukdomar (brist på 

syrgas i blodet till hjärtat) än de som är icke-vegetarianer (Crowe et al. 2013). 

Folkhälsomyndigheten (2009) har även gått ut med sin S.M.A.R.T-diet där de rekommenderar 

att konsumenter minskar på köttet med 25 % vilket kommer göra dem hälsosammare, 

miljövänligare och samtidigt spara pengar.  

När media och vänner var de största motivationskällorna till att minska enkätdeltagarnas 

köttkonsumtion, så var den tredje störta orsaken till minskningen av hälsoskäl. Detta styrker 

som Stockburger (2009) kom fram till, att individer är miljövänliga hellre av moraliska skäl 

än av hälsoskäl. Men kanske hade fler valt att minska på köttet om man genomfört en 

kombination av att gå ut med information om köttets negativa hälsoeffekter, infört miljöskatt 

på animaliska produkter och sänkt moms på vegetabilier? Kanske behövs det att politiker tar 

större ansvar gällande köttets miljöpåverkan som nästan alla i enkäten tycker, för att ge morot 

till det som gynnar arbetet mot ett hållbart samhälle? De skulle kunna ta till sig att det kan 

behövas en kombination av utbildning- och informationsspridning, administrativa och 

ekonomiska styrmedel på minst EU-nivå, som därför är problematisk. 

Fördelningen av de som minskade sin köttkonsumtion på grund av hälsoskäl har 

överrepresentativt fler positiva än negativa känslor kopplade till sitt val. Det var en större 

procentsats att individerna som minskat av hälsoskäl känner enfysisk förbättringen i 

jämförelse med samtligas resultat (19,5 %). Resultatet var väntat då individer som minskat på 

köttet på grund av hälsoskäl i större mån är mer medvetna om att det ska vara hälsosammare. 

Det finns därför inga skäl till att individer bör oroa sig över att man mår sämre efter att ha 
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minskat sin köttkonsumtion. Livsmedelsverket (2014) rekommenderar högst 500 gram kött 

och charkprodukter per vecka och har ingen lägsta gräns. . 

4.1.6 Ekonomiska skäl  

Av dem som minskade på köttet på grund av ekonomiska skäl, så var det en klar majoritet 

kvinnor. Som nämnt under ”4.1.5 Hälsoskäl” finns rekommendationer från 

folkhälsomyndigheten (2009) att man kan spara pengar genom att äta efter en så kallad 

SMART-diet. Där framgår det exempel på hur olika individer kan minska sina utgifter på mat 

genom att minska mängden kött som ersätts med billigare och lika proteinrika spannmål och 

baljväxter som till exempel bönor eller linser. Det är alltså bevisat att man spar pengar, på 

miljön och sin hälsa genom att minska sin köttkonsumtion. De hänvisar att man ska reducera 

köttkonsumtionen med minst 25 % för att få ett resultat. Enligt min enkätundersökning visar 

det sig alltså att den ekonomiska aspekten inte har en stor inverkan hos individer. Det är 

endast ett fåtal, 3,4 %, som har minskat sin köttkonsumtion på grund av det. Om man bortser 

från den ekonomiska vinsten hos konsumenter i enkäten så tycks konsumenter inte vilja välja 

bort köttet om ekonomiska styrmedel sätts in. Idag är redan miljövänligare och hållbarare kött 

dyrare än de sämre allternativen, men individer tycks inte påverkas då konsumtionen av 

ekologiskt kött ökar (jordbruksverket 2013). Kanske beror det på att de inte vet skillnaden 

mellan olika köttsorter? Därför anser Naturvårdsverket (2015) att klimatskatt på kött måste 

sättas väldigt högt, i och med att inkomsterna ökar, för att se någon skillnad på konsumtionen. 

De menar också att man i sådana fall ska minska momsen på frukt och grönt för att inte bara 

straffa konsumenten, utan också ge en morot för att de gör ett bra val för både hälsan och 

miljön. Naturvårdsverket har tre olika lösningarna för att skapa en hållbar konsumtion. Ena 

sättet är som nämnt tidigare att man gör priset på det hållbara billigare än det mindre hållbara, 

det ska som sagt inte kosta att göra goda val. Det andra var att individuella utsläppsrätter 

instiftades eller att alla produkter ska regleras utefter krav hur de ska produceras. Det 

sistnämnda alternativet beskrev de motargumenten som säger att man ska låta konsumenten få 

välja fritt på marknaden, och att företag själva får bestämma om de vill vara hållbara eller 

inte. Naturvårdsverket menar dock att i många fall så är det inte lätt att ha alla dessa olika 

valmöjligheter framför sig när man står i affären. Även i enkäten så väljer individer att minska 

sin köttkonsumtion för djuren eller miljön före de ekonomiska skälen. I Naturvårdsverkets 

studie, menar de att konsumenten vill välja det som är bäst för människan, djuren och miljön 

där de diskuterar om kampen som många konsumenter har bär; att hen vill handla hållbart, 

men som i praktiken inte gör det. Därför skulle det underlätta om allt på marknaden var 
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hållbart eller märkt så att konsumenten inte behöver tänka på vilket alternativ som är bättre 

eller sämre. Det argumentet visar även varför deltagarna i enkäten svarade att de inte minskat 

på grund av ekonomiska skäl, utan av omtänksamhet över sitt och andras välmående gällande 

människor, djur och miljö. Till detta känner jag dock att det ska samtidigt finnas en 

medvetenhet hos konsumenter att man inte heller ska äta för mycket kött, som 

Världscancerfonden och Livsmedelsverket rekommenderar, högst 500 gram i veckan. Så bara 

för att kött ska produceras hållbart så har köttet fortfarande hälsoeffekter och de etiska 

aspekterna kvar. 

4.1.6 Känslor kopplade till minskingen av köttkonsumtion  

Av samtliga deltagare känner 23 % att mer information om köttets miljöpåverkan inte hade 

fått dem att äta mindre kött, och 14,5 % tycker att det känns extra krävande att äta/laga 

vegetariskt. 35 personer av samtliga 152, tycker det är extra krävande att äta/laga vegetariskt, 

92 stycken känner någon form av stress och att det kan vara jobbigt av deras val att minska 

sin köttkonsumtion.  

Stockburger et al (2009) utförde ett experiment på 24 deltagare, 12 stycken vegetarianer och 

12 omnivorer, där de lät deltagarna titta på olika bilder på matträtter för att kunna se 

skiftningar på aktiviteten i hjärnan. Bilderna var på grönsaksrätter, kötträtter och efterrätter. 

Resultatet visade att vegetarianer fick stor negativ aktivitet i hjärnan när bilder på kötträtter 

visades, medan det var en positiv aktivitet när grönsaks- och efterrätter visades. Resultaten 

mellan omnivorer och vegetarianer när grönsaksrätter visades fanns det ingen signifikant 

skillnad. Det finns alltså data som visar att när en individ är så motiverad att sluta äta kött 

skapar en högre negativ aktivitet i hjärnan som gör att de inte vill äta det. De kom även fram 

till att det är enklare att avstå kött om man bestämt sig på grund av moraliska skäl än 

hälsoskäl. Detta ger bevis på varför den främsta orsaken till att minska sin köttkonsumtion är 

av etiska skäl, både gällande djuren och för miljön.  

När ungefär hälften av deltagarna i enkäten påverkas av köttets miljöpåverkan för att de 

förespråkar en hållbarutveckling, kan det betyda att de har mycket kunskap om de olika 

miljöproblem samhället bidrar med. Källorna bakom motivationsfaktorerna så stod 

utbildning/skola för endast 11 %. Är det så att de inte bli motiverade från skolan? Därför hade 

det varit av intresse att veta om de är utbildade eller inte för att få veta om det är någon 

skillnad i mellan dem.  
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4.1.7 Politiker och köttkonsumtion 

I enkäten förfrågades det även om de tyckte att politiker bör ta större ansvar gällande köttets 

miljöpåverkan och om de även ska föregå med gott exempel att leva hållbart. Majoriteten av 

deltagarna tyckte att politiker borde göra det i båda fallen. Av dem som svarade ”nej” på 

frågade om de tycker att politiker bör ta större ansvar gällande köttets miljöpåverkan, 

minskade endast tre av 23 på sin köttkonsumtion på grund av köttets miljöpåverkan. 

Majoriteten, 11 stycken valde orsaken ”annat”, som även inte påverkas av köttets 

miljöpåverkan att äta mindre kött. Vad är det som påverkar dessa individer? I och med att de 

inte minskade på grund av köttets miljöpåverkan kan vara en förklaring varför de inte tycker 

att politiker bör ta större ansvar gällande köttets miljöpåverkan. Vad för något ligger under 

kategorin ”annat”? Det är något som jag önskat fanns på Google drive, att de kunde 

kommentera efter varje svarsalternativ för att på ett säkrare sätt kunna analysera deras svar. 

Som nämnt under ”1.2.2 Köttets miljöpåverkan” så tar foderproduktionen upp 70 % av 

samtlig åkermark, och 90 % av den ekologiska. Detta betyder att enorma mängder mer mat 

hade kunnat exporteras, och konkurera på den utländska marknaden, som vår 

landsbygdsminister är mån om i den nya livsmedelsstrategin. Naturvårdsverket (2015) har 

räknat på att till år 2050 är Sveriges befolkning ca 11,4 miljoner, om våra kostvanor är som de 

är idag behöver vi 60-70 % mer jordbruksmark. Man ska komma ihåg att det krävs 20 kvm 

åkermark för att bara producera 1,4 kg griskött som motsvarar ca 1800 kcal (köttguiden 

2015). Att producera samma energimängd av baljväxter eller spannmål krävs det 1 kvm 

åkermark. Så om vi övergår till att äta en vegetarisk kost skulle vi inte ens behöva hälften av 

de arealer vi använder idag! Om de som svarat på enkäten vet detta har jag ingen aning om, 

men de är eniga om att politikerna måste ta större ansvar gällande köttets miljöpåverkan. 

Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister, menar att den svenska köttproduktionen ska 

öka för att vi ska exportera och konkurrera utomlands. Frågan är om länder som är fattigare 

kommer välja det dyrare svenska köttet? Det kanske behövs en framtida märkning på kött från 

Sverige som visar konsumenter att det är kött från djur som levt under striktare 

djurskyddslagar. Sedan kanske man kan exportera ekologiskt kött för att konkurera ut det mer 

ohållbara köttet. Alla länder har olika förutsättningar, och det vi ser i Sverige är att det är 

konsumtionen på det billigare och utländska köttet är det som ökar och inte det bättre, dyrare 

och svenska. Om inte vår landsbygdsminister förstår vikten av att vi måste minska 

köttkonsumtionen och använda den areal foderproduktionen tar upp till livsmedel istället, så 
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vet jag inte hur vi ska nå ett hållbart samhälle genom politiken. Det som FN menar är att vi 

måste öka andelen vegetabiliska proteinrika råvaror för att vi ska klara 2-gradersmålet, hållbar 

vattenanvändning, effektivisering av gödsling för att förhindra övergödning och andra 

miljöeffekter köttproduktionen genererar.  

Att vara politiker betyder att det är personer som har ett offentligt beslutsfattande och 

inflytande med en roll som maktutövare (SAOB). Då är frågan om inte våra makthavare ska 

vara våra förebilder? Vi lever i en demokrati och de som är politiker är valda utav folket, 

därför är det individers skyldighet att engagera sig i politiken om de vill ha förändringar i 

samhället. En klar majoritet känner som sagt att politiker bör ta större ansvar gällande köttets 

miljöpåverkan och föregå med gott exempel, men politiker är som alla individer, olika. 

 

4.1.8 Media och köttkonsumtion 

I en studie från Regeringskansliet (2009) har de mätt hur information om klimatförändringar 

tas emot hos lyssnare på radion. De står fast vid att radions inverkan att upplysa befolkningen 

är mycket mer begränsad än om man skulle använda sig av andra medier. Detta på grund av 

att radion är ett ”sekundär-medium” som spelas i bakgrunden när lyssnaren ofta gör någoting 

annat. Så för att nå ut med betydelsefull information gällande en minskad köttkonsumtion 

angående dess negativa miljö- och hälsoeffekter borde man satsa på tidningar, TV, appar och 

sociala medier.  Denna information styrker mina data om att de som minskat sin 

köttkonsumtion fick informationen från främst media, internet eller någon de känner som 

motiverade hen till minskningen. Personligen ser jag fler och fler kända personer, Miley 

Cyrus, Danny Saucedo som gått ut på sociala medier att de är vegetarianer. Leonardo 

Dicaprio går ut med att vi måste leva hållbart, miljövänligt och skydda hotade arter m.m. 

Denna förändrade livsstil som kända personer går ut med tror jag påverkar individer som ser 

upp till dem. Allt börjar med en tanke, bara man sår ett frö, som till exempel att vegetarism är 

hållbart kommer gro och utvecklas till en drivkraft inombords. Kanske kommer individer 

omedvetet att söka mer om ämnet efter den upplysningen för att sedan till slut bli motiverad 

att minska? 

4.1.9 Sammanfattning 

Jag har konstruerat en figur som utefter enkätresultaten och annan forskning visar de faktorer 

som motiverar individerna att minska sin köttkonsumtion. ”Hälsa” som var den tredje faktorn 

att minska, finns i botten av pyramiden som är essentiell för att gynna mänskliga behov att 



34 
 

hålla en god hälsa. Miljön kommer i mitten då den har motiverat var fjärde till att minska sin 

köttkonsumtion. Djuren och de etiska aspekterna är överst då det motiverat lite mer än hälften 

av de som deltog i enkäten. De ekonomiska aspekterna finns inte med då det inte motiverat 

många att minska sin köttkonsumtion.  Vi tycks ha råd med det vi värdesätter. 

 

Figur 27. Pyramiden illustrerar att individer först tänker på djuren, sedan på miljön och sist sin egen hälsa när de väljer 
att minska sin köttkonsumtion. 

Enkätresultaten visar att de som minskat sin köttkonsumtion mår väldigt bra över sitt val, de 

känner sig stolta, mår bättre fysiskt och mentalt, det är alltså av folkhälsomyndighetens 

intresse att förespråka en mer vegetarisk kost. I och med att flertalet blivit motiverade av en 

vän, sin familj eller förebild är det därför viktigt att individer som förespråkar en hållbar 

livsstil diskuterar sitt val med andra för att visa att man mår bra, gynnar miljön och djuren 

utav att minska på köttet. Det våra makthavare, media och individer måste göra är att 

förmedla köttkonsumtionens påverkan för en ökad kunskapsspridning. 

 

Figur 28. Visar att det möjligen finns en vändpunkt efter en viss kunskapsutveckling hos individer som får dem att minska 
på köttet när de fått reda på effekten på något de värdesätter, miljön, djuren, hälsan etc. 

Djuren 

Miljön 

Hälsan 
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Figuren ovan illustrerar köttkonsumtionens utveckling i förhållande till kunskapsutveckling. 

Då det finns individer som har kunskapen men ännu inte minskat på sin köttkonsumtion, är 

det inte bara en ökad kunskapsspridning som behövs. På enkätsvaren är informationskällorna 

sekundära från media eller någon i individens närhet. Det är alltså viktigt att de som minskat 

på köttet lever som de lär och tar ansvar för att vara andras förebilder. Det är därför av 

intresse att fokusera på kunskapsspridning om de etiska-, miljö- och hälsoeffekter som köttet 

har och visa att man kan må bra utav att minska på köttet.  

 

 

 

 

 

 

Jag vill avsluta med att säga att jag personligen inte tror att någon människa vill göra en annan 

någon skada, bevisligen för att av de som minskat sin köttkonsumtion som deltog i enkäten är 

olika individer och ändrar sitt beteende för djuren, miljön och för att de tänker på andra 

människor och framtida generationers välmående före sitt eget. Det är viktigt att komma ihåg 

att om vi inte lever för att andra ska må bra, hur ska vi då själva kunna göra det? Samtidigt är 

det är lika viktigt att komma ihåg att om vi inte själva mår bra så kan vi inte hjälpa andra att 

göra det. Vi lever i ett samhälle, därför är det dags för samtliga att få den kunskapen om att 

allt vi gör har en påverkan, från att ta ett andetag till att ta flyget till Thailand varje vinter. Det 

handlar om prioriteringar och insikt om vad som egentligen är viktigt i livet och framför allt 

kunskap om varför det är det.  

 

4.2 Rekommendationer  

Mitt arbete kan användas i syfte att utveckla olika strategier för projekt att försöka minska 

individers köttkonsumtion. Det kan vara användbart för livsmedelsverket, 

folkhälsomyndigheten, jordbruksverket, skolor, kommuner, företag, organisationer och 

privatpersoner som vill jobba mot ett hållbart samhälle.  

Kunskap 

Djur, miljö, 

 hälsa 

Minskad 

köttkonsumtion! 

Figur 29. Minskade köttkonsumtionens motivationsmodell. Miljö-, hälsa och djuraspekter vägs in lika mycket för att 
de är aspekterna som motiverat den större massan till minskningen. En ökad kunskapsspridning är väsentlig då 
individer fått informationen om aspektera från förebilder. För att bli motiverade behöver köttet alltså påverka något 
individen värdesätter, höra det från någon den ser upp till för att skapa motivation hos individen. 

Förebilder 
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För att underlätta deltagarantalet och utföringen av en enkät rekommenderar jag starkt att 

använda sig utav enkätformgivningen på Google Drive. Det ger en snabb och säker 

direktuppkopplad data som man sedan kan öppna i Word Excel för att kunna beräkna resultat 

och eventuella samband. Den här metoden gör det bekvämare för både enkätutgivaren och 

enkätdeltagarna som kan snabbt och enkelt kan göra enkäten lika smidigt på mobilen som på 

datorn.  

Angående rekommendationer om enkätformgivningen så är det väldigt svårt att sammanställa 

de frågor man ska ha med. Ju mer jag analyserade mina data utifrån de frågor jag ställt, ju mer 

ville jag ha mer utförligare svar. Jag kanske hade behövt ett kommentarsfält efter varje fråga? 

Detta för att de som inte känner att deras motiv passar in på något alternativ. Eller så skulle 

jag haft fler alternativ? Dock gäller detta i större utsträckning på de svarsalternativen som haft 

färre representanter. Därför anser jag att all data av de svar som majoriteten svarat på är säker 

och kan användas i syfte att förespråka vad som kan behövas för att minska köttkonsumtion. 

4.3 Metodkritik 

Jag vill börja med att ge en stor eloge till våra sociala nätverk som möjliggör möjligheten att 

på ett mycket enkelt sätt ge individer möjligheten att nå ut till den större massan snabbt. Det 

hade varit i princip omöjligt för mig att utföra denna enkät med det här resultatet annars, dels 

ensam och dels med den korta tid jag haft på mig.  

För att kunna analysera mina data ännu noggrannare hade jag sett att programmet man utförde 

enkäten på, Google drive, hade ett kommentarsfält efter varje fråga. Däremot så har en klar 

majoritet kunnat utföra min enkät, då antalet ”Annat” är underrepresentativt. Vissa deltagare 

som inte äter kött alls förstod inte hur de skulle besvara frågan ”Skulle mer information om 

köttets miljöpåverkan få dig att minska din köttkonsumtion ännu mer?”. Jag borde haft ett till 

alternativ där det står att de inte äter kött alls för att kunna sålla bort dem som inte äter kött 

från de som minskat och de som inte känner att köttets miljöpåverkan har en stor vikt. 

För att få ytterligare bakgrundsfakta om deltagarna hade en fråga om deras studie/yrkesliv 

passat. På det sättet hade det varit möjligt att kunna få ut ett samband med utbildning och 

orsaken till minskningen av köttkonsumtion.  

För att nå ut till en så neutral grupp som möjligt valde jag grupper där individer vill veta mer 

om ett liv där man äter mindre kött, Vegetarism. Detta gjorde jag för att få en så liten 

förskjutning av svaren som möjligt. Den enda förskjutning jag kan tänka mig är att 
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majoriteten i grupperna är unga då äldre kanske inte har intresset att undersöka vad det finns 

för grupper på sociala medier? Som tur är så har jag inte haft någon styrning av vilka som 

gjort enkäten. Den lades även ut på högskolan och privata personers profiler. Allt detta för att 

svaren ska komma från så slumpmässiga deltagare som möjligt som jag lika gärna hade 

kunnat träffa på platser jag personligen hade frågat dem.  

Den vetenskaplig teori kring ämnet varför individer är miljövänlig, av de egosistiska, 

altruistiska eller biosfäriska faktorerna, gjorde min resultatdiskussion väldigt mycket mer 

givande. Den gav mig möjligheten att kunna diskutera utifrån en befintlig teori om valet att 

bli miljövänlig som kan parallelliseras med varför individer minskar på köttet. 
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5. Slutsats 

Köttkonsumtionen är ur flera synvinklar ett hett ämne där bland annat hälsa, miljö, etiska och 

ekonomiska aspekter vägs in. Det är kartlagt att personer minskar sin köttkonsumtion om de 

får tillräckligt med information om köttet påverkar något konsumenten värdesätter. Jag har 

också kommit fram till att det inte lönar sig att lägga ner resurser på ekonomiska styrmedel att 

minska på köttet. Det grundar sig på att enkätdeltagarna främst minskat sin köttkonsumtion 

när de fått tillräcklig med information om de etiska-, miljö- eller hälsoaspekterna. När den 

största informationskällan var media eller från någon individerna känner, så är det viktigt att 

sprida mer information om de tidigare nämnda aspekterna på det sättet. Jag tror att 

organisationer och privatpersoner har ett större ansvar med att sprida information. Det kan 

vara till fördel att informera om köttets hälso- och miljöeffekter i skolan då det var väldigt få, 

11 % som fick sin motivation därifrån. Detta hör också ihop med att fler än 9 av 10 känner att 

politiker bör ta större ansvar gällande köttets miljöpåverkan, de vill se någon form av 

förändring. Det är alltså upp till den enskilda individen att rösta in politiker som driver 

hållbarhetsfrågor, då en kombination av styrmedel och kunskapsspridning kan vara av intresse 

att påskynda beteendeförändringen på nationell nivå. Som tidigare nämnt så har media en 

viktig roll att förmedla ny forskning, nyheter och händelser. Det är alltså viktigt att samtliga 

tar större ansvar att sprida mer information om de etiska aspekterna, köttets miljöpåverkan 

och vad bland annat FN, Världscancerfonden och Livsmedelsverket har för fakta om köttets 

hälsoeffekter för att skapa motivation hos fler individer att vilja minska sin köttkonsumtion.   
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