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Sammanfattning 
 
Bakgrund Utsläppen av växthusgaser i världen ökar och de livsmedelsval konsumenter 
gör har en allt större betydelse för att skapa en hållbar framtid för miljön. 
Syfte Studiens syfte är att undersöka hur miljömedvetna konsumenter anser att de är i 
sina livsmedelsval och jämföra det med hur de anger att de äter. Syftet är också att 
undersöka om det finns skillnader i livsmedelsval mellan olika demografiska grupper. 
Metod En webbaserad enkätundersökning genomfördes med 439 respondenter som 
rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Datan analyserades och bearbetades i 
dataprogrammet IBM SPSS Statistics 24. Chi-två test användes för att se om det fanns 
några skillnader mellan variablerna. Signifikansnivån sattes till p≤0,05. 
Resultat De flesta respondenterna gjorde inte livsmedelsval som motsvarade deras egen 
uppfattade miljömedvetenhet. Män åt nötkött oftare än kvinnor, vilket även var den 
enskilt största orsaken till att män hade mindre miljövänliga livsmedelsval än kvinnor. 
Att livsmedel är ekologiska samt i rätt säsong var något som prioriterades mer i butiker 
än på restauranger enligt respondenterna. Det fanns ingen korrelation mellan 
utbildningsnivå och livsmedelsval. 
Slutsats Då deltagarnas uppfattade miljömedvetenhet ej stämde överens med deras 
livsmedelsval framgår det att en viss inkonsekvens finns. Att nötkött konsumeras i 
högre grad hos män är något som påvisats i tidigare studier och har även observerats i 
denna. 
 
 



 

Abstract 
 
Background With the increasing amount of greenhouse gases in the world, consumers 
food choices becomes more important for the environmental sustainability. 
Objective The aim of this study is to examine how environmentally aware consumers 
consider themselves being in their food choices and then compare that with how they 
indicate that they eat. The aim is also to examine if there are any differences in food 
choices between different demographic groups. 
Method A web based survey was performed with 439 respondents who were recruited 
through a convenience sample. The data was analyzed and processed in IBM SPSS 
Statistics 24. Chi-square test was used to see if there were any differences between the 
variables. The significance level was set to p≤0,05. 
Results Most of the respondents did not make food choices that corresponded to their 
own perceived environmental awareness. Men ate more red meat than women, which 
also was the primary reason why men had less environmentally friendly food choices 
than women. The respondents considered it more important that food was organic and 
in the right season in the stores than in restaurants. There was no correlation between 
level of education and food choice. 
Conclusion Since the perceived environmental awareness of the participants are 
inconsistent with their food choices, it appears that a certain inconsistency exists. Red 
meat is consumed at higher levels by men which also has been demonstrated in other 
previous studies. 
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1 BAKGRUND 

I takt med att utsläppen av växthusgaser i världen ökar och påverkar miljön negativt blir 
även betydelsen av kunskap om miljön allt viktigare. Det finns bevis för att de 
livsmedelsval som konsumenten gör har betydelse för miljön och dess påverkan (1). Ett 
livsmedels miljöpåverkan kan räknas ut genom en livscykelanalys (2, s. 41). En 
livscykelanalys tar hänsyn till en produkts totala miljöpåverkan där råvaruutvinning, 
tillverkningsprocesser, avfallshantering, transporter och all energiåtgång i mellanleden 
är inräknat. Efter genomförd analys beräknas en total energiåtgång i CO2-ekvivalenter 
ut och varje livsmedel får ett värde på hur mycket CO2-ekvivalenter per kilo de orsakar. 
CO2-ekvivalenter är ett mått på hur stor miljöpåverkan olika växthusgaser har, omräknat 
till koldioxid.  
 
I en litteraturöversiktsartikel menar författarna att den största miljöboven för 
växthusgasutsläpp i livsmedelskedjan är jordbruket och inom jordbruket är kött och 
mejeriprodukter de livsmedel som står för den största mängden växthusgaser (3). 
Tekniken går framåt och det uppkommer nya sätt för att minska den miljöpåverkan 
jordbruket har. Det är dock inte tillräckligt då jordens population och per capita-
konsumtion ökar. Detta innebär att det krävs en beteendeförändring hos människor där 
de självmant väljer att äta en mindre andel kött och mejeriprodukter. 
 
Det är inte bara livsmedelsproduktion som påverkar miljön negativt, även transport av 
livsmedel står för en stor del av utsläppen (4). Med den världshandel som råder i 
nuläget ökar sträckorna som livsmedel behöver fraktas. Transport står för en fjärdedel 
av EU:s växthusgasutsläpp. Det mesta av utsläppen sker i samband med konsumenters 
matinköp via bil samt vid transport av mat via bland annat flygplan. Utöver utsläppen 
påverkar dessa transporter även luftkvalitén, ljudnivåer, naturresurser samt den 
biologiska mångfalden. 
 
Livsmedel kan kategoriseras in i animaliska respektive vegetabiliska. Dagens höga 
konsumtion av animaliska livsmedel sätter sitt avtryck på miljön. En studie utförd av 
Dalhousie University uppskattar att det idag endast finns tio procent av den mängd stora 
rovfiskar som fanns under den förindustriella tiden (5). Denna nedgång av rovfiskar i 
olika kustregioner kan resultera i allvarliga konsekvenser för ekosystemet. Även 
köttkonsumtionen, framför allt av typen nötkreatur, visar dystra siffror. Jordbruksverket 
har redovisat att konsumtionen av kött i Sverige år 2015 var 87,3 kilo per person (6). 
Från år 1960 till år 2015 har totalkonsumtionen av kött har ökat med cirka 37 kilo per 
person och år. Dessa siffror innefattar även de delar av djuret vi inte äter samt svinn. 
 
Val av kosthållning har betydelse för miljön, men det går att minska miljöpåverkan via 
kosten genom att följa många av de kostråd som också förespråkas för god hälsa (7). 
Dessa råd innebär ofta att rött kött byts ut mot exempelvis fågel samt ett ökat intag av 
vegetabilier. Detta studerades i en översiktsartikel där författarna jämförde olika dieter 
och dess påverkan på miljön. Resultatet visade att ju mer växtbaserad dieten var, desto 
bättre var den för miljön. En vegetarisk kosthållning har visat sig vara ett bättre 
alternativ både för miljön och för hälsan i jämförelse med en kost som till stor del 
innehåller animaliska livsmedel (7, 8, s. 118). En studie från Storbritannien visade att 
utsläppen av växthusgaser kan minska med 22-26 % genom att byta från en animalisk 
till en vegetarisk eller vegansk kost (9). Ett livsmedel kan däremot vara belastande för 
miljön även om det anses som gynnsamt ur ett hälsoperspektiv. Ett exempel på detta är 
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sallat som producerar tre gånger mer växthusgas per kalori jämfört med bacon (10). På 
ett omvänt sätt kan ett livsmedel vara positivt att konsumera ur miljösynpunkt men ha 
låga halter av vissa näringsämnen. Om exempelvis kött byts ut mot bönor riskerar 
individen att gå miste om viktiga näringsämnen, då ett minskat intag av kött kan 
innebära ett lägre intag av selen och vitamin B12 (8, s. 119). 
 
Mot bakgrund av detta vill vi undersöka huruvida det finns en skillnad på 
konsumenternas egen uppfattning om hur miljövänliga de är i sin kosthållning, och hur 
de anger att de faktiskt äter. Vi anser att detta är en central punkt att undersöka då 
kunskapen om livsmedel och dess påverkan på miljön är den startpunkt som krävs för 
att människor ska kunna välja mer miljövänliga livsmedel. 
 
2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur miljömedvetna konsumenter anser att de är i 
sina livsmedelsval och jämföra det med hur de anger att de äter. Syftet är också att 
undersöka om det finns skillnader i livsmedelsval mellan olika demografiska grupper. 
 
3 METOD 

3.1 Val av metod 
Studien genomfördes i form av en webbaserad enkätundersökning med ett kvantitativt 
angreppssätt. Valet av kvantitativ metod gjordes med intentionen att samla in en stor 
mängd data samt för att få en stor spridning på deltagarnas demografiska förhållanden 
och deras geografiska placering. Eftersom avsikten var att genomföra en enkät med 
slutna frågor som undersökte ett specifikt område var en kvantitativ metod att föredra 
framför en kvalitativ. För att besvara syftet var det viktigt att frågor om livsmedelsval 
samt deltagarnas miljömedvetenhet vid val av livsmedel fanns med i enkäten. 

3.2 Urval och rekrytering 
Intentionen var att få en stor spridning på deltagarnas demografiska förhållanden. De 
demografiska inriktningarna som användes var kön, ålder, utbildning, sysselsättning och 
inkomst. Ett bekvämlighetsurval användes för att underlätta insamlingen samt för att få 
en högre svarsfrekvens (11, s. 194). Enkäten spreds således på internetforumet 
Familjeliv samt på Facebook där deltagarna blev uppmanade att sprida enkäten för att 
på så sätt få en ökad svarsfrekvens samt öka den demografiska spridningen och 
respondenternas geografiska placering. Enkäten var öppen för deltagande i nio dagar. 
 
Inklusionskriterierna som användes var ålder och geografisk placering. För att få delta i 
studien var kraven att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre samt vara bosatta i 
Sverige. 
 
Totalt svarade 444 personer på enkäten. Då åldersgränsen för att delta i studien var 18 
år men enkäten ändå gick att besvara för minderåriga hanterades dessa som ett internt 
bortfall. Fem av de svarande var under 18 år och togs inte med i analysen. Hur mycket 
det externa bortfallet uppgick till gick ej att besvara då enkäten var öppen för alla och 
det var därför inte möjligt att veta hur många som undvek att delta i enkäten trots att de 
sett den. 
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3.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
Enkäten var webbaserad och skapades i Google Survey. Innan enkäten lades ut till 
allmänheten genomfördes en pilotstudie med fyra deltagare som valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval. Efter pilotstudien reviderades enkäten med hjälp av kommentarer 
från deltagarna. Ändringarna gjordes i frågan om hur ofta respondenterna åt olika 
livsmedel. Dels delades dessa livsmedel upp i två frågor istället för en eftersom att 
svarsalternativen försvann när respondenterna scrollade nedåt. Den andra ändringen var 
att svarsalternativen omformulerades. Frågorna i enkäten var enbart slutna frågor med 
undantag för frågan om ålder där deltagarna skrev in sin ålder med siffror. Enkäten 
innehöll två delar där den första var av allmän karaktär och innehöll frågor om 
deltagarnas kön, ålder, geografiska placering, utbildning, sysselsättning, inkomst och 
fysiska aktivitet (Bilaga 1). Därefter ställdes frågor om deltagarnas uppskattade intag av 
olika livsmedel samt hur de resonerade vid inköp av ekologiska, närproducerade och 
säsongsanpassade livsmedel. De frågor som syftade till att undersöka hur ofta 
deltagarna åt olika livsmedel hade sex stycken svarsalternativ, från ‘aldrig’ till ‘mer än 
sju gånger per vecka’. Avslutningsvis ställdes en fråga där deltagarna fick uppskatta sin 
egen miljömedvetenhet på en sjugradig skala. 

3.4 Databearbetning och analys 
De listade livsmedlen som angavs i enkäten delades upp i miljövänliga respektive 
mindre miljövänliga med hjälp av Mat-klimat-listan av Sveriges lantbruksuniversitet 
och en CO2-kalkylator från Unilever Food Solutions (12, 13). Varje svarsalternativ blev 
sedan tilldelat poäng där noll var bäst ur miljösynpunkt och fem var sämst. Undantag 
gjordes för nötkött som hade avsevärt högre CO2-avtryck där maxpoängen var högre än 
fem (Bilaga 2). Fläskkött har exempelvis ett utsläpp motsvarande 3,44 kg CO2-
ekvivalenter/kg. Detta klassades som ett negativt livsmedelsval ur miljösynpunkt. Ju 
oftare deltagarna åt fläskkött desto högre poäng erhöll de. På motsvarande sätt hade 
äpple ett utsläpp motsvarande 0,1 kg CO2-ekvivalenter/kg. Detta klassades som ett 
positivt livsmedelsval ur miljösynpunkt. Ju oftare deltagarna åt äpple desto lägre poäng 
erhöll de. Poängen räknades sedan samman för varje deltagare vilka därefter blev 
indelade i tre lika stora grupper efter hur miljömedvetna de var enligt de poäng de hade 
erhållit. Maxpoängen var 145. Grupperna delades in enligt följande: miljövänliga 
livsmedelsval; 0-61 poäng, relativt miljövänliga livsmedelsval; 62-70 poäng och ej 
miljövänliga livsmedelsval; 71-145 poäng. Även deltagarnas egen uppfattning om sin 
miljömedvetenhet vid val av livsmedel delades in i tre grupper där 1-3 på skalan hade 
låg miljömedvetenhet, 4-5 hade medel miljömedvetenhet och 6-7 hade hög 
miljömedvetenhet. Hädanefter syftar begreppet miljömedvetenhet till aspekten 
livsmedelsval. Poängen och deltagarnas egen uppfattade miljömedvetenhet jämfördes 
sedan för att se om skillnader fanns. Övriga frågor i enkäten gav inga poäng men 
ämnade till att undersöka ifall det fanns korrelationer mellan livsmedelsval och andra 
faktorer. 
 
Variablerna utbildningsnivå och inkomst kategoriserades in i grupper. Utbildningsnivå 
delades upp i lågutbildade (grundskola, gymnasium, yrkeshögskola och folkhögskola) 
respektive högutbildade (universitets- och högskoleutbildning). De som svarat ‘Annat’ 
 på frågan om utbildning uteslöts från analysen i denna fråga. Inkomst delades upp i 
kategorierna låginkomsttagare, 0 - 10 000 SEK per månad, medelinkomsttagare, 10 001 
- 50 000 SEK per månad, samt höginkomsttagare, 50 001 SEK eller mer per månad. De 
som svarat ‘Vill ej uppge’ på frågan om inkomst uteslöts från analysen i denna fråga. 
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Män och kvinnor blev indelade i separata grupper för att se ifall det fanns några 
skillnader i livsmedelsval mellan könen. De som svarat ‘Annat’ på frågan om kön 
uteslöts från analysen i denna fråga. 
 
För analys av datan användes IBM SPSS Statistics 24. För att se om det fanns några 
skillnader mellan de olika variablerna användes chi-två test. Detta med anledning att 
datan inte var normalfördelad samt att jämförelser gjordes mellan två oberoende 
grupper. Signifikansnivån sattes till p≤0,05. 

3.5 Etiska aspekter 
Studien har genomförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (14). 
Enkäten inleddes med en kort beskrivning där respondenterna blev upplysta om att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt medverkande. 
Vidare förklarades att deltagandet var anonymt. Frågorna i enkäten var av icke känslig 
karaktär. Den fråga som respondenterna kunde tänkas vilja undvika att besvara var 
frågan om inkomst men där fanns alternativet ‘Vill ej uppge’ med. Eftersom att varje 
deltagare var anonym samt att informationen inte gick att koppla till en viss person 
kunde vi säkerställa att deltagarna kände sig trygga med att besvara enkäten.  
 
4 RESULTAT 

4.1 Studiens deltagare 
Totalt besvarade 444 personer enkäten varav fem exkluderades på grund av för låg 
ålder. Antalet deltagare blev därmed 439 personer. Av deltagarna var 74 % (n=324) 
kvinnor och 25 % (n=113) män. Två deltagare valde svarsalternativet ‘Annat’ på frågan 
om kön. Hälften av deltagarna (n=216) var från Norrland medan de resterande var från 
Svealand (30 %, n=131) och Götaland (21 %, n=92). 
 
Respondenternas ålder varierade från 18 år upp till 78 år med en medelålder på 37 år 
(±12 år). Majoriteten av deltagarna (63 %) var högutbildade medan 36 % var 
lågutbildade. En procent av deltagarna fyllde i alternativet ‘Annat’ på frågan om 
utbildning. 
 
De flesta deltagarna (69 %) arbetade som anställd och 18 % var studerande. Resterande 
kategorier var alla vardera under fyra procent och dessa kategorier var egenföretagare, 
sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande, pensionär och frivilligt hemma. 
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Figur 1. Deltagarnas (n=439) sysselsättning. Antal deltagare i respektive kategori 
fördelat i procent (%). Sverige, våren 2017.  
 
Femton procent av deltagarna hade en månadsinkomst mellan 0 - 10 000 SEK och 
klassificerades som låginkomsttagare. Majoriteten av deltagarna (78 %) hade en 
månadsinkomst mellan 10 001 SEK och 50 000 SEK och var medelinkomsttagare. 
Höginkomsttagarna, som hade en månadsinkomst över 50 001 SEK, uppgick till sex 
procent. En procent av deltagarna fyllde i alternativet ‘Vill ej uppge’. 

4.2 Miljömedvetenhet och livsmedelsval 
Det fanns signifikanta skillnader mellan deltagarnas uppfattning om sin 
miljömedvetenhet vid livsmedelsval och deras erhållna poäng (p<0,001). Cirka 40 % av 
deltagarna gjorde livsmedelsval som stämde överens med deras uppfattade 
miljömedvetenhet. Det vill säga, deltagare med låg miljömedvetenhet rapporterade fler 
ej miljövänliga livsmedelsval, deltagare med hög miljömedvetenhet rapporterade fler 
miljövänliga livsmedelsval och deltagare med medel miljömedvetenhet rapporterade 
relativt miljövänliga livsmedelsval. Noterbart är att 17 % av deltagarna som angivit låg 
miljömedvetenhet hade gjort miljövänliga livsmedelsval samtidigt som 18 % av 
deltagarna som angivit hög miljömedvetenhet hade gjort ej miljövänliga livsmedelsval 
(Tabell 1). 
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Tabell 1. Deltagarnas (n=439) egen uppfattade miljömedvetenhet och de 
livsmedelsval de gjorde. Andel i procent (%) och antal (n) i respektive grad av 
miljömedvetenhet. Sverige, våren 2017. 
Grad av 
miljömedvetenhet 

Miljövänliga 
livsmedelsval 
 

Relativt 
miljövänliga 
livsmedelsval 
 

Ej 
miljövänliga 
livsmedelsval 
 

Låg 17 % (n=16) 41 % (n=38) 41 % (n=38) 
 

Medel 
 

34 % (n=90) 
 

36 % (n=94) 
 

30 % (n=80) 
 

Hög  55 % (n=46) 
 

27 % (n=22) 
 

18 % (n=15) 
 

4.3 Kön och livsmedelsval 
Män gjorde mindre miljövänliga livsmedelsval än kvinnor (p<0,001). För de som hade 
högst poäng och därmed gjorde ej miljövänliga livsmedelsval återfanns 35 % av 
männen, respektive 29 % av kvinnorna (Figur 2). För gruppen med lägst poäng som 
gjorde miljövänliga livsmedelsval bestod 20 % av män och 40 % av kvinnor. En 
anledning till att män hade högre poäng än kvinnor var för att män åt nötkött oftare än 
kvinnor vilket ökade poängen mer än de andra livsmedlen. 
 

 
 

Figur 2. Kvinnors (n=324) och mäns (n=113) livsmedelsval fördelat i procent (%). 
Sverige, våren 2017. 



 11 

4.4 Miljömedvetenhet för ekologiskt, säsong och närproducerat 
På frågorna om hur viktigt ekologiska, närproducerade och säsongsanpassade livsmedel 
var för deltagarna när de handlade mat svarade majoriteten i linje med sin egen 
uppfattade miljömedvetenhet. De som ansåg sig ha låg miljömedvetenhet hade också 
svarat att ekologiska, närproducerade samt säsongsanpassade livsmedel ej var viktiga 
faktorer för dem. De som hade en hög miljömedvetenhet hade svarat att dessa faktorer 
var viktiga för dem. På frågan om hur viktigt ekologiska och säsongsanpassade 
livsmedel var när deltagarna åt på restaurang ansåg majoriteten att det var oviktigt. När 
deltagarna svarade på frågan om hur viktigt ekologiska och säsongsanpassade livsmedel 
var när de handlade mat i butik hade svaren en jämnare fördelning från ‘Inte alls viktigt’ 
till ‘Mycket viktigt’ (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Deltagarnas (n=439) attityd till hur viktigt det var att livsmedel var i rätt 
säsong när de handlar respektive äter på restaurang på en sjugradig skala från 
’Inte alls viktigt’ till ’Mycket viktigt’. Staplarna visar hur många deltagare som valt 
respektive alternativ på skalan. Sverige, våren 2017. 

4.5 Utbildning och livsmedelsval 
Vid jämförelse mellan låg- och högutbildade i relation till livsmedelsval fanns ingen 
statistisk signifikant skillnad (p=0,691). 

4.6 Transport och miljömedvetenhet 
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan uppfattad miljömedvetenhet och 
hur deltagarna transporterade sig till och från butiker (p=0,371). Av de som svarade på 
enkäten var det 63 % (n=276) som tog bilen när de handlade. Tjugosex procent av 
deltagarna gick medan åtta procent cyklade och tre procent nyttjade kollektivtrafik. 
 
5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Det finns både styrkor och svagheter med en enkätstudie. En styrka är att det inte 
medför någon intervjuareffekt (11, s. 229). Deltagarna blir således inte påverkade av 
intervjuaren vilket anses som fördelaktigt. Andra styrkor är att respondenterna förblir 
anonyma i hela processen, det är lättare att få stor spridning, datan är lätthanterlig och 
metoden är tidseffektiv. Studiens syfte var vagt beskrivet i inledningen av enkäten. Det 
enda respondenterna fick veta var att studien skulle undersöka matvanor som 
konsumenter i Sverige har. Detta är ett ämne som vi tror att många är intresserade av 
och har en åsikt om vilket kan förklara det höga svarsantalet. Det var ett medvetetet val 
att utelämna informationen om att studien hade inriktningen mot miljömedvetenhet. Det 



 12 

gjordes för att undvika att respondenterns svar skulle påverkas av detta, vilket även 
stärker studiens validitet. Även frågan om respondentens egen uppfattade 
miljömedvetenhet sparades till slutet av enkäten av denna anledning. Urvalet är dock 
inte representativt för populationen då ett bekvämlighetsurval användes. Ett 
bekvämlighetsurval är ett typ av icke-sannolikhetsurval vilket betyder att vissa enheter i 
populationen har större chans att påträffas i urvalet än andra (11, s. 179). Till exempel 
var 74 % av respondenterna kvinnor vilket inte speglar verkligheten. Varför fler kvinnor 
än män besvarade enkäten kan delvis bero på att fler kvinnor fanns att tillgå på de forum 
där enkätens spreds. Det kan även vara så att kvinnor har en högre benägenhet att delta i 
studier om matvanor eftersom att kvinnor generellt har ett större intresse än män för mat 
och miljö (15). För att få ett generaliserbart resultat skulle istället ett sannolikhetsurval 
ha använts. Ett sannolikhetsurval utförs på slumpmässig grund där målet är att 
minimera urvalsfel (11, s. 179).  
 
Enkäten var öppen för alla som var över 18 år och bosatta i Sverige. Men då endast 
denna del av befolkningen undersöktes går det inte att överföra resultatet till andra 
grupper som barn och ungdomar under 18 år eller människor i andra länder. Kostvanor 
och attityder kan se olika ut i grupperna som exkluderades från studien och ytterligare 
studier måste utföras för att kunna besvara hur dessa grupper äter och uppfattar sin 
miljömedvetenhet. Även mer omfattande studier på den undersökta populationen 
behöver utföras för att kunna dra några större slutsatser. 
 
Att det interna bortfallet var litet kan bero på att frågorna i enkäten var slutna och 
obligatoriska samt att det endast gick att fylla i ett svar per fråga, vilket medförde att 
deltagarna inte kunde fylla i enkäten felaktigt. För att undvika tolkningsfel av frågorna 
samt för att upptäcka andra felaktigheter i enkäten genomfördes en pilotstudie vilket 
stärker validiteten i studien. 
 
Deltagarna tillfrågades hur ofta de åt olika typer av livsmedel för att sedan bedömas hur 
miljövänliga de var efter sina val. Ett problem med detta är att ingen hänsyn togs till 
mängden av varje livsmedel som valdes. Frågor om mängd uteslöts då det ansågs vara 
svårt för deltagarna att uppskatta vilka mängder de åt samt för att människor har en 
tendens att både över- och underrapportera sitt kostintag (16, 17). Även svarsantalet 
riskerar att bli lägre om det krävs en större uppoffring av respondenterna för att kunna 
fullfölja enkäten. Konsekvensen av detta kan vara att respondenterna kan ha en antingen 
högre eller lägre miljöpåverkan än vad resultatet i denna studie visar, vilket påverkar 
reliabiliteten i studien. 
 
Poängsystemet som användes i studien är uppfunnet av författarna. På grund av att 
poängsystemet inte har använts i tidigare studier kan validiteten ifrågasättas. För att öka 
validiteten hade ett beprövat poängsystem kunnat användas istället. Den största 
svagheten med det poängsystem som användes är att det inte är validerat. En annan 
svaghet är att det var nästintill omöjligt att uppnå maxpoängen. För att få den högsta 
poängen skulle deltagarna behöva äta alla de mindre miljövänliga livsmedlen sju eller 
fler gånger per vecka och samtidigt äta alla miljövänliga livsmedel lika ofta. 
 
Det finns en begränsning till hur väl datainsamlingen belyser syftet med studien. Detta 
på grund av att de livsmedel som ingick i studien var utvalda av författarna. Vidare 
innebär detta att vissa livsmedel utelämnades vilket därför inte speglar deltagarnas 
faktiska kostmönster. 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Miljömedvetenhet 
Studien tyder på att de flesta inte äter i enlighet med hur miljömedvetna de anser att de 
är. En betydande del av deltagarna äter ofta kött och konsumerar mindre av de mer 
miljövänligare livsmedlen som fanns med i enkäten. Vad detta beror på är svårt att säga 
då människor har olika anledningar till varför de agerar som de gör. Ett försök till att 
kunna förklara detta kan göras genom att undersöka psykologin bakom vanor och 
beteenden. Tidigare studier tyder på att föräldrars beteendemönster spelar roll för hur 
barn agerar och resonerar (18-20). Vi tror att samma princip kan gälla för hur 
miljömedvetna vissa människor är. En del människor får lära sig om miljö och hälsa 
redan som barn medan andra inte har samma förutsättningar. Detta kan potentiellt 
påverka personens inställning och kunskap till miljöval senare i livet. För de som har 
uppfattat sig själv att ha en hög miljömedvetenhet men samtidigt gör ej miljövänliga 
livsmedelsval blir anledningen mer komplex. Detta skulle kunna förklaras av att vissa 
människor har goda intentioner men agerar mot dessa i vissa situationer. En studie från 
Sverige kallar detta för strategisk självignorans vilket innebär att personen ignorerar 
den informationen som finns till hands för att exempelvis få en belöning av något slag 
(21). 

5.2.2 Säsong och ekologiskt för restaurang och varor i butik 
Deltagarna bryr sig mer om att varor som handlas i butik ska vara ekologiska eller i rätt 
säsong, i jämförelse med när de äter på restaurang. Detta tror vi kan bero på att de flesta 
oftast handlar och lagar sin egen mat, medan restaurangbesök görs mer sällan. Det ska 
dock nämnas att människor oftare äter på restaurang nu för tiden jämfört med förr (22). 
Det skulle kunna tänkas att många släpper på tyglarna och sänker kraven när de äter på 
restauranger. I en tidigare studie gjord i New York märktes restaurangmenyerna med 
kaloriinnehåll för att uppmärksamma gästerna om hur mycket kalorier deras måltider 
innehöll (23). Detta visade sig att ha en liten eller ingen effekt på de valen 
konsumenterna gjorde i slutändan. Kanske är detta ett exempel på att människor, trots 
informationen till hands, prioriterar annat än miljö och hälsa i samband med 
restaurangbesök. För att underlätta för konsumenterna att göra miljövänligare 
livsmedelsval bör fler restauranger enbart servera mat som är miljövänlig. På det sättet 
slipper konsumenterna välja mellan “bra” och “dåliga” livsmedel och kan istället utgå 
från preferens av den maten som finns tillgänglig. Restauranger bör åtminstone sträva 
efter att uppnå vissa av de kriterier som innebär ett miljövänligare alternativ, som att 
maten är ekologisk, närproducerad eller säsongsanpassad. 

5.2.3 Utbildning och livsmedelsval 
Med högre utbildningsnivå tillkommer oftast en högre inkomst vilket ökar chansen till 
att köpa kött, då detta uppfattas som ett livsmedel som tyder på status (24, s. 30). I vår 
studie fanns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och livsmedelsval. 
Tidigare studier har visat att det finns en korrelation mellan utbildningsnivå och hälsa, 
där högre utbildning innebär bättre hälsa (25, 26). Med det som utgångspunkt 
förväntade vi oss att högutbildade deltagare även skulle äta mer miljövänligt, då det 
som tidigare nämnts oftast innebär att en hälsosam kost också är mer miljövänlig (7, 8). 
Under 1900-talet har utbildningsnivån i Sverige ökat kraftigt (27). En fjärdedel av 
Sveriges befolkning i åldern 25-64 år har minst en treårig eftergymnasial utbildning. 
Om det stämmer att högre utbildning innebär en bättre hälsa skulle det kunna tänkas att 
svenska medborgare även blir mer hälsosamma, och utifall kost som är bättre för hälsan 
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även är mer miljövänlig är även det en positiv indikator för en hållbar framtid. En studie 
utförd i Norden har visat att barn till högutbildade föräldrar äter mer frukt och grönsaker 
samt mindre socker, än barn till lågutbildade föräldrar (28). Detta visar hur viktiga de 
socioekonomiska aspekterna i samhället är för att kunna uppnå en bättre hälsa. 

5.2.4 Genus 
Denna studie visar att män äter mer nötkött än kvinnor, vilket även har bevisats i 
tidigare studier (29, 30). Att män äter mer nötkött än kvinnor kan delvis bero på att det 
associeras till att vara “maskulint” att konsumera kött, vilket även Rothgerber visat i sin 
studie om psykologiska aspekter kring köttkonsumtion och maskulinitet (31). Lupton 
har i sin bok “Food, the Body and the Self” talat om samma fenomen, där rött kött 
associeras till manlighet (24, s. 97). Andra studier tyder på att en hög köttkonsumtion 
har associerats med sjukdomar som diabetes typ 2, kardiovaskulära sjukdomar samt en 
ökad dödlighet (32-34). Parallellt med detta visar ytterligare en studie att kvinnor lever 
längre än män och att detta delvis beror på kardiovaskulära sjukdomar (35). Att vara 
“maskulin” kan alltså få följden av en tidigare död. 
 
Att kvinnor äter mindre andel nötkött samt äter mer av de miljövänliga livsmedlen är 
positiva resultat för de kvinnor som deltagit i studien. Det negativa är att det finns en 
skillnad överhuvudtaget mellan könen, vilket nog beror på flera aspekter. Tidigare 
studier har visat att kvinnor äter mer frukt och grönsaker samt mindre kött än män (29, 
30). Det skulle kunna tänkas att kvinnor med sin högre medvetenhet kring kosten, även 
engagerar sig mer i miljövänliga livsmedelsalternativ. Detta skulle i sin tur kunna bero 
på att kvinnor har ett slags ideal att leva upp till där de förväntas att se ut samt äta på ett 
visst sätt. För män är ideal som maskulinitet, som tidigare nämnts, det som förväntas. 
Att sudda ut gränserna för det som anses som typiskt “manligt” och “kvinnligt” är något 
som samhället bör fortsätta att jobba med. 

5.2.5 Samhällsrelevans 
Resultaten i denna studie visar att det finns de som prioriterar miljövänliga alternativ 
och även de som i princip förbiser dessa aspekter. Majoriteten verkar dock befinna sig 
någonstans i mitten av skalan. För att utsläppen av växthusgaser ska kunna minska 
kräver det att alla människor är villiga att dra sitt strå till stacken. Varför en del 
människor ej reflekterar över, eller engagerar sig i att välja mer miljövänliga alternativ 
kan vara ett resultat av att samhället har misslyckats med att understryka betydelsen av 
detta. En annan anledning skulle kunna vara att dessa personer helt enkelt inte är villiga 
att genomföra den livsstilsförändring som skulle behövas då det kräver en medveten 
beteendeförändring hos personen i fråga. I en studie som har undersökt hur människor 
kan förändra sitt matbeetende förklaras det varför det är svårt att göra detta (36). 
Personen ska förstå hur förändringen görs, varför det är viktigt, ha kompetens för det, ha 
en social och fysisk miljö som gör att de har allt till hands som kan tänkas behövas, ha 
tillgänglighet och tid, vara övertygad om att det är givande med mera. Studien lyfter 
slutligen fram innebörden av att ha rätt verktyg för att kunna uppnå en 
beteendeförändring hos människor. För att göra detta behöver individen känna att den 
har ett socialt stöd i sin omgivning. Denna förändring kan underlättas genom att alla i 
familjen är delaktiga och stöttar varandra (37). I vår framtida roll som kostvetare har vi 
ett ansvar att sprida information och kunskap om mat och dess påverkan på miljön. Den 
kompetens och akademiska bakgrund vi besitter kan göra att många frågetecken klarnas 
upp för människor i vår omgivning. Det som kunskapen om mat och miljö inte täcker 
behöver kanske psykologin besvara. Det är i det skedet andra institutioner och 
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forskningsinriktningar kommer till hands för att bidra till denna helhetsförståelse samt 
hjälp till förändring av beteendet. 
 
6 SLUTSATS 

De flesta respondenterna verkar inte ha en miljömedvetenhet som stämmer överens med 
den miljöpåverkan deras livsmedelsval har. Män konsumerar mer nötkött än kvinnor 
vilket förklarar varför män gör mindre miljövänliga livsmedelsval än kvinnor. Fler 
studier inom området behöver utföras för att kunna säkerställa hur miljömedvetna 
människor är i förhållande till sina livsmedelsval. För att skapa bättre förutsättningar för 
framtida generationer måste alla människor, män som kvinnor, ta ett gemensamt ansvar 
för miljön. Vi bör inte nöja oss med att människor är medvetna om sina dåliga miljöval. 
Målet bör vara att hjälpa dessa personer att förändra sin livsstil samt betona vilka 
avtryck våra livsmedelsval har på miljön. Hur detta ska gå till kan diskuteras, men en 
sak som är säker är att en förändring behöver ske och helst inom en snar framtid. 
 
7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

NL och AN har tillsammans skapat den enkät som låg till grund för studien, arbetat med 
datainsamlingen och sammanställningen av resultaten. 
 
8 TACK 

Vi vill tacka alla som har deltagit i studien och gett oss möjligheten till att undersöka de 
aspekter vi ville titta på. Vi vill även tacka våra familjer och nära och kära som ställt 
upp i pilotstudien samt funnits där som stöd under detta roliga men krävande arbete. 
 



 16 

9 REFERENSER 

1. Tilman D, Clark M. Global diets link environmental sustainability and human health. 
Nature. Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. 
2014;515:518–22. 
 
2. Norrblom HL, Jönbrink AK, Dahlström H. Ekodesign – praktisk vägledning. 
Mölndal: IVF, 2000.  
 
3. Garnett T. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in 
the food system (including the food chain)?. Food Policy. 2011;36:23–32. 
 
4. BIO Intelligence Service, Assessment of resource efficiency in the food cycle - Final 
report. Paris. European Commission. 2012. 
 
5. Myers RA, Worm B. Rapid worldwide depletion of predatory fish communities. 
Nature. 2003;423:280–3. 
 
6. Monica Eidstedt [Internet]. Totalkonsumtion (förbrukning av kött) åren 1960-2015 
[citerad 2017-02-02]. Jordbruksverket. Tillgänglig från: 
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/ 
 
7. Hallström E, Carlsson-Kanyama A, Börjesson P. Environmental impact of dietary 
change: a systematic review. J Clean Prod. 2015;91:1–11. 
 
8. Nylander A, Jonsson L, Marklinder I, Nydahl M. Livsmedelsvetenskap. 2 uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2014. 
 
9. Berners-Lee M, Hoolohan C, Cammack H, Hewitt CN. The relative greenhouse gas 
impacts of realistic dietary choices. Energy Policy. 2012;43:184–90. 
 
10. Brittany Patterson [Internet]. Lettuce produces more greenhouse gas emissions than 
bacon does [citerad 2017-02-02]. Scientific American. Tillgänglig från: 
https://www.scientificamerican.com/article/lettuce-produces-more-greenhouse-gas-
emissions-than-bacon-does/ 
 
11. Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2012. 
 
12. Sveriges lantbruksuniversitet. Mat-klimat-listan. Uppsala: Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2014. Rapport 077, ISSN:1654-9406. 
 
13. Unilever Food Solutions [Internet]. Klimatsmart mat, CO2-kalkylatorn [citerad 
2017-02-13]. Tillgänglig från: http://www.unileverfoodsolutions.se/inspiration-foer-
dig/your-menu/klimatsmart-mat/kalkylatorn 
 
14. Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer - inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. ISBN:91-7307-008-4. 
 



 17 

15. Magnusson MK, Arvola A, Koivisto Hursti U, Åberg L, Sjödén P. Attitudes 
towards organic foods among Swedish consumers. Br Food J. Emerald. 2001;103:209–
27. 
  
16. Macdiarmid J, Blundell J. Assessing dietary intake: Who, what and why of under-
reporting. Nutr Res Rev. 1998;11:231-53. 
 
17. Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. 2 uppl. Oxford: University Press, 
2005. 
 
18. Pearson N, Timperio A, Salmon J, Crawford D, Biddle SJH. Family influences on 
children’s physical activity and fruit and vegetable consumption. Int J Behav Nutr Phys 
Act. 2009;6:34. 
 
19. Tinsley BJ. How Children Learn to be Healthy. New York: Cambridge University 
Press. 2002. 
 
20. Grusec JE, Danyliuk T [Internet]. Parents’ Attitudes and Beliefs: Their Impact on 
Children’s Development [uppdaterad 2015-09-xx; citerad 2017-02-23]. Tillgänglig från: 
http://www.child-encyclopedia.com/parenting-skills/according-experts/parents-
attitudes-and-beliefs-their-impact-childrens-development 
 
21. Thunström L, Nordström J, Shogren JF, Ehmke M, van’t Veld K. Strategic self-
ignorance. J Risk Uncertain. 2016;52:117–36. 
 
22. Stefan Björnsbacka [Internet]. Svenskarna äter mer ute [citerad 2017-02-23]. 
Statistiska centralbyrån. Tillgänglig från: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Svenskarna-ater-ute-mer/ 
 
23. Elbel B, Kersh R, Brescoll VL, Dixon LB. Calorie Labeling And Food Choices: A 
First Look At The Effects On Low-Income People In New York City. Health Aff. 
2009;28:1110-21. 
 
24. Deborah L. Food, the Body and the Self. London: SAGE Publications, 1996. 
 
25. Arendt JN. Does education cause better health? A panel data analysis using school 
reforms for identification. Econ Educ Rev. 2005;24:149–60. 
 
26. Silles MA. The causal effect of education on health: Evidence from the United 
Kingdom. Econ Educ Rev. 2009;28:122–8. 
 
27. Statistiska centralbyrån. Utbildningsstatistisk årsbok 2015. Örebro: Statistiska 
centralbyrån, 2014. ISSN:1654-4447. 
 
28. Nordic Council of Ministers. The Nordic Monitoring System 2011-2014 - Status 
and development of diet, physical activity, smoking, alcohol and overweight. Danmark: 
Nordic Council of Ministers, 2016. ISBN:978-92-893-4798-3. 
 



 18 

29. Shiferaw B, Verrill L, Booth H, Zansky SM, Norton DM, Crim S, et al. Sex-Based 
Differences in Food Consumption: Foodborne Diseases Active Surveillance Network 
(FoodNet) Population Survey, 2006–2007. Clin Infect Dis. 2012;5:453–7. 
 
30. Prättälä R, Paalanen L, Grinberga D, Helasoja V, Kasmel A, Petkeviciene J. Gender 
differences in the consumption of meat, fruit and vegetables are similar in Finland and 
the Baltic countries. Eur J Public Health. 2007;17:520–5. 
 
31. Rothgerber H. Real men don’t eat (vegetable) quiche: Masculinity and the 
justification of meat consumption. Psychol Men Masc. 2013;14:363–75. 
 
32. Aune D, Ursin G, Veierød MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a 
systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009;52:2277–87. 
 
33. Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB, Jakobsen MU, Egeberg R, 
Tjønneland A, et al. Meat consumption and mortality - results from the European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. BMC Med. 2013;11:63. 
 
34. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Schulze MB, Manson JE, Stampfer MJ, et al. Red 
Meat Consumption and Mortality: Results from Two Prospective Cohort Studies. Arch 
Intern Med. 2012;172:555–63. 
 
35. Eskes T, Haanen C. Why do women live longer than men? Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. 2007;133:126–33. 
 
36. Atkins L, Michie S. Changing eating behaviour: What can we learn from 
behavioural science? Nutr Bull. 2013;38:30–5. 
 
37. Rydén PJ, Sydner YM. Implementing and sustaining dietary change in the context 
of social relationships. Scand J Caring Sci. Blackwell Publishing Ltd. 2011;25:583–90. 
 



 

 
 

 
 
 

Bilaga 1. 
 

En enkät om matvanor 
 
 
 
 



 



Bilaga 1 (1/5) 

 

 

 



Bilaga 1 (2/5) 

 

 



Bilaga 1 (3/5) 

 

 



Bilaga 1 (4/5) 

 

 



Bilaga 1 (5/5) 

 

 
 



 

 



Bilaga 2 (1/1) 

 

Poängfördelning av livsmedel 
Tabellen visar hur många poäng olika livsmedel tilldelats beroende på hur ofta de äts. 
Noll poäng är bäst ur miljösynpunkt och ju högre poäng desto sämre ur miljösynpunkt. I 
kolumnen längst till höger visas vilka utsläpp varje livsmedel har i enheten 
koldioxidekvivalenter i kilo per kilo livsmedel. 
 

 


