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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Populationer i västvärlden har länge lärt sig att kött är hälsosamt då det 

innehåller goda källor till protein, mineraler och vitaminer. Dock är överkonsumtion av 

kött och charkprodukter problematiskt både ur ett hälso- och miljöperspektiv.  
Syfte Syftet med studien är att undersöka val av kött och charkprodukter och om dessa val 

har förändrats över tid och i sådana fall i vilken riktning.  
Metod En kvantitativ metod användes för studien. Data samlades in via en nätbaserad 

enkät som publicerades på Facebook. Individer som var 15 år och äldre fick sammanlagt 

svara på tio stycken frågor, varav tre demografifrågor, sju ämnesfrågor och en fritextfråga 

för egen reflektion. Data analyserades i IBM SPSS version 25.0 med Chi2-test och 

Kruskal-Wallis-test. Signifikansnivån sattes till värdet p<0,05. 
Resultat Sammanlagt svarade 120 personer på enkäten, majoriteten var kvinnor och 

median-födelseåret var 1982. Största andelen av deltagarna hade en högskoleutbildning 

som sträckte sig längre än två år. Data i undersökningen visade bland annat att fler 

kvinnor än män angav att de konsumerade charkprodukter varje månad, men att både män 

och kvinnor hade minskat sitt intag av rött kött och charkprodukter. Kvinnor förhöll sig 

dock mer positiva kring de miljö- och hälsopåståenden som gavs, jämfört med männen. 

De med en högskole-/universitetsutbildning åt mindre rött kött än de utan en högskole-

/universitetsutbildning.  
Slutsats Fler kvinnor än män, angav att de konsumerade charkprodukter varje månad. 

Både män och kvinnor hade minskat sitt intag av rött kött och charkprodukter. Fler 

kvinnor än män tyckte att det var viktigt att tänka på den hälso- och miljöpåverkan som 

rött kött och charkprodukter kan orsaka.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT  
Background Populations in the western world has long learned that meat is healthy as it 

contains good sources of protein, minerals and vitamins. However, overconsumption of 

red meat and charcuteries is problematic, both regarding a health and environmental 

perspective. 

Objective The objective of the study was to investigate the choice of meat and 

charcuteries and if these choices have changed over time and in such case which direction. 

Method A quantitative method was used for the study. Data was collected via a web-

based survey published on Facebook. Individuals aged 15 and over received a total of ten 

questions, three of them where demographic questions, seven topics and one free-text 

question for self-reflection. Data was analyzed in IBM SPSS version 25.0 with Chi2-test 

and Kruskal-Wallis-test. Significance level was set to the value of p<0,05. 

Results In total, 120 individuals answered the survey. The majority were women and the 

median birth year of the participants was 1982. The majority of participants had a 

commenced or completed a University college education that lasted longer than two years. 

The data in the survey showed, among other things, that more women than men indicated 

that they consumed charcuteries every month, but that both men and women had reduced 

their intake of red meat and charcuteries. Women, however, remained more positive about 

the environmental and health claims given, compared to men. Those with a college / 

university education consumed less red meat than those without a college / university 

education. 

Conclusion More women than men, indicated that they consumed charcuteries each 

month. Both men and women had reduced their intake of red meat and charcuteries. More 

women than men thought it was important to consider the health and environmental 

impact that red meat and charcuteries can cause.
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1 BAKGRUND 
Det är av betydelse, framförallt för hälsan, att konsumenter minskar intaget av rött kött 

(1). Rött kött kategoriserar lamm, nöt och gris (2). Konsumentbeteenden är 

svårföränderliga, grundade utifrån psykologiska faktorer som religion, socioekonomi och 

individualitet (3). De påverkas även av sensoriska faktorer som smak, textur, utseende och 

marknadsföringsfaktorer som pris och tillgänglighet. Andra faktorer som påverkar 

konsumentbeteenden är sociala normer och matlagningskultur. Konsument vanor präglas 

av bland annat två attityder, den funktionella och konstruktiva attityden (4). Den 

konstruktiva attityden är livsmedel individen väljer av vana medan den funktionella 

attityden styrs av impulsiva val som påverkas av exempelvis nedsatt pris.  

 

Studier har undersökt konsumentvanor kring rött kött. Resultatet visade att många 

handlade rött kött av vana, för smakens skull och för att de blev fostrade att äta det från 

tidig ålder (1). Populationer i västvärlden har länge lärt sig att kött är hälsosamt då det 

innehåller goda källor till protein, mineraler och vitaminer. Dock är överkonsumtionen (ett 

högre intag än landets kostrekommendationer) problematiskt både ur ett hälso- och 

miljöperspektiv (5). Studier visar att konsumentens medvetenhet kring köttindustrins 

inverkan på miljön är låg (6). Medvetenheten visar sig dock vara högre gällande hälsa och 

djuretik. Något som har visat sig påverka konsumentens val gällande rött kött (5). Rött 

kött går ytterligare att kategorisera utifrån olika faktorer och det finns forskning på att 

konsumenter handlar rött kött utifrån olika kriterier, där köttets ursprung, kvalité och pris 

kan avgöra köpet av produkten (7). Oavsett påvisad forskning om köttets 

sjukdomspåverkan och miljöbelastning är den höga köttkonsumtionen oförändrad i många 

länder idag (8).  

 

Den totala köttkonsumtionen ökade med 60 % mellan åren 1990 och 2009 (9). Efter 

millennieskiftet blev det vanligare att äta kött i västvärlden och det konsumerades mer 

frekvent till vardags. Detta bidrog till en ökad efterfrågan på kött (10). En större 

efterfrågan möjliggjorde köttindustrins tillväxt och utvecklingen av produktionen kunde 

effektiviseras.  Vilket resulterade i ett lägre pris till kund. Tillväxten av köttindustrin 

ökade även globalt vilket påverkade miljön negativt, genom exempelvis klimatförändring, 

förändrade ekosystem i haven och förändring i den biologiska mångfalden. Enligt 

forskning bör en förändring ske inom boskapsindustrin då den står för en stor andel 

utsläpp av växthusgaser (11). År 2050 behöver 50 % av växthusgaserna, från 

boskapsindustrin och särskilt rött kött, minska globalt för att undvika en farlig 

klimatförändring.  

 

Forskning visar att en hög köttkonsumtion kan påverka övervikt och fetma (10). 

Konsumtion av stora mängder rött kött kan öka risken för tjocktarmscancer, vilket är en 

stor riskfaktor i många delar av världen idag (1, 12). En bidragande faktor till att allt fler 

insjuknar i välfärdssjukdomar beror, till viss del, på en överkonsumtion av rött kött och 

charkuterier (rött kött som har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på ett annat 

sätt) i förhållande till landets kostrekommendationer (2, 5, 8-9, 13). Övervikt och fetma 

belastar internationell ekonomi med högre andel sjukskrivningar och sjukhuskostnader. 

Forskning visar att år 2011 stod individer med fetma för 30 % högre sjukhuskostnader än 

människor med normal vikt (14).  

 

För att undvika farliga klimatförändringar bör konsumtionen av rött kött och 

charkprodukter minska bland samtliga konsumenter (11). Även utifrån ett hälsoperspektiv 

bör konsumtion av de båda livsmedlen minska eftersom vissa välfärdssjukdomar kan 
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orsakas av dessa (10). Med anledning av detta är det relevant att undersöka konsumentens 

beteende och val av rött kött och charkprodukter (7). 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med studien var att undersöka konsumenters val av kött och charkprodukter och om 

dessa val förändrats över tid och i sådana fall i vilken riktning. 

 Finns det en skillnad i konsumtion av rött kött och charkprodukter mellan kvinnor 

och män samt mellan utbildningsnivåer?  

 Hur påverkas konsumenten till att köpa rött kött och charkprodukter?  

 Har intaget av rött kött och charkprodukter förändrats över tid och i sådana fall i 

vilken riktning?  

 Hur ser konsumenternas reflektion ut kring rött kött och charkprodukter med 

koppling till miljö och hälsa? 

 

3 METOD 
Studien baserades på en kvantitativ metod där en internetbaserad enkätundersökning 

genomfördes. En kvantitativ metod lämpade sig med tanke på att frågorna inte krävde 

detaljerade svar som annars hade erhållits via en kvalitativ metod, exempelvis via en 

intervju. Enkäten publicerades på internet då det är en plattform som har många 

användare.  

 

3.1 URVAL OCH REKRYTERING 
Ett inklusionskriterium var att deltagaren åt en blandkost. Det vill säga, en kost som 

innehåller både animalier och vegetabilier. Ett internt exklusionskriterium blev därför att 

utesluta individer som varken inkluderar rött kött eller charkprodukter i sin kost, eftersom 

denna studie riktar sig till konsumenternas beteenden och deras val av rött kött och 

charkuterier. 

 

Enkäten publicerades på författarnas Facebook-sida (www.facebook.se), därefter delades 

enkäten tio gånger. Spridningen av enkäten kom till genom en så kallad snöbollseffekt, en 

delning blev till flera delningar vilket spred sig och ledde till fler svar (15, s179, s196). 

Enkäten delades enbart på Facebook vilket innebar att individer som inte använder 

Facebook exkluderades i enkäten, ett så kallat externt bortfall. 

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Enkäten konstruerades i Google docs formulär (www.docs.google.com/forms) där enkät-

undersökningens frågor utformades utifrån frågeställningarna och syftet. Enkäten var 

uppdelad i fyra delar där del ett döptes till inledning, del två till val av kött och 

köttprodukter, del tre förändringar av val över tid och del fyra döptes till orsaker till 

förändring. Del ett innehöll frågor om ålder, kön och utbildningsnivå och del två, tre och 

fyra innehöll sammanlagt sex stycken ämnesfrågor.  

 

En pilotstudie av enkäten skickades ut dagen innan den reviderade enkäten publicerades. 

Nio stycken testpiloter, både män och kvinnor, rekryterades bland författarnas Facebook-

vänner. Piloterna granskade enkäten kritiskt och delgav förbättringsmöjligheter. Enkäten 

hade en femgradig likertskala vid tidpunkten för pilotstudien, denna indelning förkastades 

för att undvika att deltagare inte kunde identifiera sitt svar på grund av för få 

svarsalternativ. Ämnesfrågornas svarsalternativ innehöll slutligen en sjugradig likertskala 

https://sv-se.facebook.com/login/
http://www.docs.google.com/forms
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med ytterlighet 1 instämmer inte alls samt 7 instämmer helt och hållet och benämningarna 

för likerskalorna 2 till 6 gjordes av oss i efterhand (Tabell 1). Utöver den 7-gradiga 

likertskalan fanns svarsalternativ 8 jag äter inte livsmedlet, för att utläsa om individer som 

exempelvis äter rött kött men inte charkprodukter (eller tvärtom), medverkade med sina 

reflektioner till ämnet. Skala 8 ingick i enkäten för att inkludera den del av populationen 

som enbart äter en av de båda livsmedelsgrupperna.  

 

Tabell 1. Likertskala i en enkätstudie via Google docs. Sverige. Våren 2018.  

Likertskala 

1 = Instämmer inte alls              

2 = Instämmer inte 

3 = Instämmer i låg grad 

4 = Instämmer delvis 

5 = Instämmer i hög grad 

6 = Instämmer helt 

7 = Instämmer helt och hållet 

 

Totalt bestod enkäten av elva stycken frågor. Den sista frågan var en frivillig fritextfråga 

som gav rum för egen reflektion (Bilaga 1). Den slutgiltiga enkäten publicerades på 

författarnas egna Facebook-sidor och var tillgänglig i fyra dagar under februari månad år 

2018. Under dessa dagar svarade 120 personer på enkäten, vilket bedömdes var tillräckligt 

för att analysera. 

 

3.3 DATABEARBETNING OCH ANALYS 
Efter avslutad datainsamling sparades enkäten från Google docs till Excel och därefter till 

SPSS. Svaren från samtliga deltagare sammanställdes i Excel, Office 365. Alla 

svarsalternativ som innehöll text bearbetades om till en siffra, exempelvis likertskala 1 

instämmer inte alls döptes om till 1 och likertskala 7 instämmer helt och hållet döptes om 

till 7. Detta gjordes för att få en mer överskådlig och enhetlig data. Den sista frågan som 

innehöll utrymme för fritext togs bort från Excel och infogades till Word Office 365, där 

de sammanställdes i grupper, utifrån liknande kommentarer. Därefter överfördes 

resterande data till programmet IBM SPSS version 25.0.   

 

Av de elva enkätfrågorna - varav fråga 7 innehöll två delfrågor (a och b) - var sju frågor 

av ordinalskala, en av nominalskala, en kvotskala, en dikotomskala och en fritextfråga. 

Fråga 7b och fråga 10 var inte obligatorisk. I SPSS avlägsnades alternativ 8 äter inte 

livsmedlet bort eftersom SPSS tolkade svarsalternativet som en del av likertskalan (Tabell 

1). De sex olika utbildningsnivåerna grupperades om till skalorna 1 icke högskole-

/universitetsutbildning och 2 högskole-/universitetsutbildning. För att ha möjlighet att 
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genomföra skillnadstester baserade på konsumentbeteenden och födelseår samlades 

deltagarnas födelseår in. Födelseåren sorterades och delades in i 6 grupper där den äldsta 

åldersgruppen var mellan åren 1945-1954 och den yngsta åldersgruppen var mellan åren 

1995-2000. Åren från 1995 till 2000 sattes ihop med ett intervall av fem år då det var få 

deltagare födda under dessa år. Denna åldersindelning gjordes för att visa deltagarnas 

åldersspann i en demografisk tabell i resultatet, inga skillnadstest gjordes på dessa data. 

Under studien valde vi dock att exkludera födelseår som en variabel i skillnadstesterna. 

 

Svarsfrekvensen avlästes med hjälp av histogram för att undersöka fördelning av data. 

Kön samt utbildningsnivå var icke normalfördelad. Median användes som centralmått och 

undre och övre kvartil som spridningsmått, detta visas i lådagram-figurer i resultatdelen. 

Vid statistiska analyser valdes det icke-parametriska testet Chi2-test. Chi2-testen användes 

för att undersöka eventuell skillnad mellan två grupper. Fisher exact test valdes då vissa 

svarsfrekvenser redovisade få datapunkter för att kunna säkerställa testets resultat. 

Deskriptiv data presenteras med hjälp av lådagram. Signifikansnivån sattes till värdet 

p<0,05. Fråga 7b och 10 var inte obligatoriska de besvarades inte av alla i 

studiepopulationen, ett så kallat bortfall av deltagare. Sammanlagt valde 21 stycken att 

inte besvara fråga 7b och sammanlagt 94 stycken deltagare valde att inte besvara fråga 10.  

 

Fråga tio var en fritextfråga, svaren som lämnades sorterades och delades in i fyra 

ämnesområden. Gemensamma ämnesområden som framgick i de öppna svaren var: 

reflektion kring hälsa och miljö. Ämnesområdena utgjorde ett underlag till 

diskussionsdelen i uppsatsen då de var relevanta utifrån studiens syfte. 

 

3.4 ETISKA ASPEKTER 
Deltagarna informerades skriftligt i enkätens ingress om de etiska principerna kring 

studien (Bilaga 1). I ingressen framkom det att det var frivilligt att delta och att 

deltagandet kunde avbrytas när som helst. Ålderskravet var 15 år, med anledning av att 

yngre deltagare kräver samtycke från vårdnadshavare enligt samtyckeskravet (16). 

Deltagarna informerades om att svaren var anonyma då inga specifika personuppgifter 

behövde anges i enkäten förutom kön, ålder och utbildningsnivå. För att undvika 

diskriminering fanns det tre stycken svarsalternativ under frågan kön, där kunde 

deltagarna välja man, kvinna eller annat. Det tredje valet: annat, ansåg författarna vara 

essentiell för att inkludera alla identiteter på ett öppet sätt.  

 

3.5 FÖRFATTARNAS FÖRSTÅELSE  
Författarna läser sjätte terminen i Kostvetarprogrammet med inriktning ekonomi och 

ledarskap varav kunskap kring marknadsföring och produktpositionering erhållits. Dessa 

kunskaper tillsammans med den erhållna kompetens inom kost och hälsa har gett oss en 

bred kunskapsbas som skapat förutsättningen till att studera konsumentvanor och vilka 

påföljder som konsumtion av rött kött och charkprodukter kan ge. Påföljder som både kan 

gynna eller skada kroppen på lång sikt, exempelvis att ett för högt intag av rött kött och 

charkprodukter kan innebära vissa följdsjukdomar. Kunskapen kring att konsumtion av 

rött kött och charkprodukter inte enbart diskuteras i korrelation till folkhälsa, utan i 

koppling till andra aspekter som exempelvis miljö och djuretik är nödvändigt att belysa 

för att visa varför ämnet är av samhällsrelevans. 
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4 RESULTAT 
Det inkom 120 enkäter, alla deltagare identifierade sig som antingen man eller kvinna, 

majoriteten av deltagarna var kvinnor (Tabell 2). Gällande utbildningsnivå hade den 

största delen av deltagarna en högskole-/universitetsutbildning och minoriteten en icke 

högskole-och universitetsutbildning. Inom åldersgruppen 1985-1994 fanns det flest antal 

deltagare och median på födelseår i studien var de födda år 1982. 

 

Tabell 2. Bakgrundsdata som visar de demografiska variabler som efterfrågades i en 

enkätstudie via Google docs. Sverige. Våren 2018.  

 
 

Antal 

(n) 
Fördelning 

(%)  

Kön 
  

Kvinna  87 72,5  

Man 33 27,5  

Födelseår 
  

1945-1954 4 3,5  

1955-1964 12 10  

1965-1974 18 15 

1975-1984 12 10  

1985-1994 66 55  

1995-2000 8 6,5  

Utbildning 
  

Icke högskole-

/universitetsutbildning 
33 27,5  

Högskole-

/universitetsutbildning 
87 72,5  

 

4.1 KONSUMTION AV RÖTT KÖTT OCH CHARKPRODUKTER MELLAN MÄN OCH KVINNOR 
Tre stycken av både män och kvinnor, angav att de åt rött kött dagligen och totalt fyra 

stycken, av både män och kvinnor, svarade att de åt charkprodukter varje dag (Figur 1).  
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Figur 1. Lådagram över män (n=33) och kvinnors (n=87) konsumtion av rött kött och 

charkprodukter. Indelad i daglig-, veckovis-, och månadsvis konsumtion. Där 1 = 

instämmer inte alls och 7 = instämmer helt och hållet. Enligt en enkätstudie via Google 

docs. Sverige. Våren 2018.  

* Fråga om konsumenten åt charkprodukter/rött kött varje månad.  

** Fråga om konsumenter åt charkprodukter/rött kött varje vecka. 

*** Fråga om konsumenten åt charkprodukter/rött kött varje dag. 

 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan män och kvinnor gällande en daglig-, veckovis- 

och månadsvis konsumtion av rött kött. Båda grupper instämde i att de inte alls 

konsumerade rött kött varje dag, men de instämde delvis i att de konsumerade rött kött 

varje vecka och de instämde helt och hållet att de åt rött kött varje månad. 

 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan män och kvinnor gällande en daglig- och veckovis 

konsumtion av charkprodukter. Båda grupper svarade att de inte konsumerade 

charkprodukter varje dag. Gällande om man hade en veckovis konsumtion av 

charkprodukter så instämde både grupperna (män och kvinnor) i låg grad till påståendet. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor beträffande månadsvis intag av 

charkprodukter. Fler kvinnor än män instämde helt att de åt charkprodukter varje månad 

(P=0,0498). 

 

4.2 SKILLNAD MELLAN KONSUMTION AV RÖTT KÖTT MELLAN UTBILDNINGSNIVÅER 
Det fanns en signifikant skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna gällande dagligt 

intag av rött kött. Ett högre antal med högskole-/universitetsutbildning än de med icke 

högskole-/universitetsutbildning uppgav att de inte åt rött kött varje dag (P=0,0115). Det 

fanns ingen skillnad mellan de andra variablerna och påståendena om konsumtion. 

 

4.3 KONSUMENTVANOR OCH DELTAGARNAS SVAR KRING KONSUMTIONSVAL  
Det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i fråga om vana påverkade 

köpvalet av rött kött (Figur 2). Kvinnorna åt inte rött kött av vana i samma utsträckning 

som männen (P=0,0496). Det fanns inga skillnader mellan kvinnor och män gällande 
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charkprodukter och om inköpet av det påverkades av vana. Majoriteten av båda grupperna 

instämde inte att charkprodukter väljs att äta på grund av vana. 

 
Figur 2. Lådagram över män (n=33) och kvinnor (n=87) och vad som påverkar dem att 

äta rött kött och charkprodukter. Där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt och 

hållet. Enligt en enkätstudie via Google docs. Sverige. Våren 2018.   

*Jag äter charkprodukter/rött kött för att det är en god proteinkälla 

**Jag äter charkprodukter/rött kött för att det smakar gott  

***Jag äter charkprodukter/rött kött av vana 

 

Både män och kvinnor svarade att de åt rött kött och charkprodukter för dess goda smak. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i fråga om proteinet påverkade 

köpet av rött kött (P=0,0472). En större andel kvinnor instämde delvis till påståendet 

jämfört med männen. Gällande charkprodukter och protein fanns det ingen skillnad mellan 

grupperna, deltagarna instämde inte att proteinet påverkade deras köpval. 

 

4.4 SKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNOR OCH KONSUMENTKÖP MED EVENTUELL 

PÅVERKAN AV URSPRUNG, FÖRPACKNING OCH KILOPRIS  
Det fanns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män gällande om kilopris på rött kött 

(P=0,0425) och charkprodukter (P=0,0455) påverkade köpvalet (Figur 3). Kvinnorna 

instämde i högre grad att kilopriset på rött kött påverkade köpvalet jämfört med männen. 

Kvinnorna instämde i högre grad att kilopriset på charkprodukter påverkade köpvalet 

jämfört med männen.  
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Figur 3. Lådagram över män (n=33) och kvinnor (n=87) och vad det är som påverkar 

valet av rött kött och charkprodukter. Där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt 

och hållet. Enligt en enkätstudie via Google docs. Sverige. Våren 2018. 

*Jag köper charkprodukter/rött kött med svenskt ursprung 

**En tilltalande förpackning på charkprodukter/rött kött påverkar mitt köpval 

***Mitt val att köpa charkprodukter/rött kött påverkas av kilopriset 

 

Ingen skillnad fanns mellan män och kvinnors svar om svenskt ursprung påverkade 

köpvalet på rött kött och charkprodukter, båda instämde i hög utsträckning kring 

påståendet. Varken män och kvinnor instämde i påståendet att en tilltalande förpackning 

påverkar deras köpval av rött kött och charkprodukter. 

 

4.5 FÖRÄNDRAT INTAG AV CHARKPRODUKTER OCH RÖTT KÖTT 
Det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor och förändrat intag av 

charkprodukter (P=0,0472), (Figur 4). Kvinnorna instämde i en högre grad än männen att 

en förändring av charkprodukter hade skett. Det fanns ingen skillnad mellan män och 

kvinnor gällande förändrat intag av rött kött.  
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Figur 4. Lådagram över män (n=33) och kvinnors (n=87) förändrade intag av rött kött 

och charkprodukter. Där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt och hållet. 

Enligt en enkätstudie via Google docs. Sverige, våren 2018.  

 

Ett test som gjordes mellan de två livsmedelsgrupperna rött kött och charkprodukter 

visade att både män och kvinnor instämde i att de hade minskat sin konsumtion av rött 

kött i större utsträckning än vad de hade minskat sin konsumtion av charkprodukter 

(P=0,0039). Totalt (både män och kvinnor) valde tio stycken att inte besvara frågan om en 

förändrad konsumtion av rött kött hade skett.  

Majoriteten av deltagarna (både män och kvinnor) angav att deras konsumtion av 

charkprodukter hade minskat. Totalt valde elva personer att inte besvara den frågan.  

 

4.6 SKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNORS SYNSÄTT AVSEENDE RÖTT KÖTT MED 

KOPPLING TILL MILJÖ 

Både kvinnor och män instämde i hög grad att det fanns mer lättillgänglig information 

idag om miljö med koppling till rött kött. Det fanns en skillnad mellan män och kvinnors 

svar på påståendet att miljö och rött kött är mer debatterat på sociala medier idag 

(P=0,0386), (Figur 5), kvinnorna instämde i hög grad medan männen delvis instämde till 

påståendet. Både kvinnor och män instämde i hög grad till påståendet att det är viktigt att 

tänka på de effekter som påverkar miljön vid konsumtion av rött kött. 
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Figur 5. Lådagram över män (n=33) och kvinnors (n=87) reflektion av miljöaspekter i 

koppling till rött kött och charkprodukter. Där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer 

helt och hållet. Enligt en enkätstudie via Google docs. Sverige. Våren 2018.  

*Det är viktigt att tänka på de effekter som påverkar miljön vid konsumtion av 

charkprodukter/rött kött 

**Miljö och charkprodukter/rött kött är mer debatterat på sociala medier idag 

***Det finns mer lättillgänglig information idag om miljö med koppling till 

charkprodukter/rött kött 

 

Både kvinnor och män svarade att det finns mer lättillgänglig information idag om miljö 

med koppling till charkprodukter. Kvinnorna instämde i hög grad att miljö och 

charkprodukter är mer debatterat på sociala medier idag medan männen delvis instämde 

kring påståendet (P=0,0154). Både män och kvinnor instämde i hög grad att miljöriskerna 

vid konsumtion av charkuterier var viktig att tänka på. 

 

4.7 SKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNORS SYNSÄTT AVSEENDE RÖTT KÖTT MED 

KOPPLING TILL HÄLSA 
Det fanns en skillnad mellan kvinnor och män gällande påståendet om det fanns mer 

lättillgänglig information idag om hälsa med koppling till rött kött (P=0,0386) och 

charkprodukter (P=0,0478) idag. Kvinnorna instämde i hög grad och männen instämde 

delvis kring påståendet (Figur 6). Det fanns även en skillnad mellan kvinnor och män 

gällande påståendet att hälsa med koppling till rött kött (P=0,0386) och charkprodukter 

(P=0,0154) var mer debatterat på sociala medier idag, kvinnorna instämde i hög grad och 

männen instämde delvis kring påståendet. Både kvinnor och män instämde i hög grad att 

det var viktigt att tänka på de hälsoriskerna vid konsumtion av rött kött och 

charkprodukter.  
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Figur 6. Lådagram över män (n=33) och kvinnors (n=87) reflektion av hälsoaspekter i 

koppling till rött kött och charkprodukter. Där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer 

helt och hållet. Enligt en enkätstudie via Google docs. Sverige. Våren 2018.  

*Det är viktigt att tänka på de risker som kan påverka hälsan vid konsumtion av 

charkprodukter/rött kött 

**Hälsa och charkprodukter/rött kött är mer debatterat på sociala medier idag 

***Det finns mer lättillgänglig information idag om hälsa med koppling till 

charkprodukter/rött kött 

 

4.8 DELTAGARNAS REFLEKTION KRING HÄLSA, MILJÖ OCH ANNAT 
Bland reflektionerna nämndes det att om köttet var av god kvalité var det också positivt 

för miljö och hälsa. Djuretik var ett återkommande tema. Exempelvis nämndes att 

betesdjur, hållbar produktion, svenskt ursprung och ett drägligt liv uppfattades som 

positiva faktorer. Det fanns argument att köttet blir näringsrikare om djuren är frigående 

på gräsbete och att människan är skapad för att äta kött. Det fanns även reflektioner kring 

marknadsföringsfaktorer. Exempelvis att det finns mer information om rött kött och 

charkprodukter idag, att det finns fler vegetariska recept och fler vegetariska 

ersättningsprodukter på marknaden idag. Sensoriska faktorer som upplevd smakförändring 

och därigenom en lägre köttkonsumtion nämndes. Det fanns även en socioekonomisk 

faktor som innebar att en deltagare köpte kött med kort datum av, ett ekonomiskt skäl.  

5 DISKUSSION  

5.1 METODDISKUSSION  
I undersökningen användes en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna form av metod 

ansågs som mest lämpad för en effektiv och funktionell svarsinsamling, till skillnad från 

en kvalitativ metod som inte ansågs vara nödvändig för att vår studies syfte skulle 

besvaras. Enkäten genererade många svar på kort tid vilket kan ha berott på att enkäten 
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publicerades på en plattform som stödjer spridningsmaterial och därigenom 

effektiviserade deltagarnas delning av enkäten. Anledningen till att använda internet som 

plattform för enkäten var för att få ett icke sannolikhetsurval (15). Ett icke 

sannolikhetsurval menas med att deltagarna inte är utvalda, det går inte med sannolikhet 

att veta vem som kommer att besvara enkäten eller inte. Detta är föredömligt om avsikten 

är att påverka insamlingen i en sådan låg grad som möjligt. Eftersom författarna 

publicerade enkäten på sin Facebook-hemsida så blev det en låg påverkan med tanke på 

att Facebook-vänner såg inlägget och allmänheten via delningar. Vem som helst över 15 

år kunde delta. Eftersom enkäten publicerades online påverkades inte deltagarna av en 

eventuell forskningseffekt, vilket betyder att deltagarna inte påverkats av författarna och 

därav gav falska svar (17).  

 

 Innan enkäten delades på Facebook användes en pilotstudie som gav möjlighet till 

eventuella förbättringar. Ändringar av formalia gjordes och vissa påståenden justerades för 

att enkätstudien skulle bli enklare att förstå, utöver det upptäckte en testpilot att man 

kunde besvara samma fråga med fler svar vilket ändrades direkt när författarna läste 

meddelandet. Likertskalan sattes först till en 5-gradig skala, slutligen reviderades den till 

en 7-gradig skala för att skapa ett större utrymme för svarsalternativ, på så vis kunde fler 

konsumentattityder kategoriseras, än med en 5-gradig skala. Denna ändring möjliggjorde 

sannolikt även att signifikanta skillnader mellan de demografiska variablerna enklare 

kunde utläsas. 
 

Två av 120 deltagare hade hunnit besvara enkäten innan författarna tog bort inställningen 

att fler svar kunde ges på samma fråga. För att inte exkludera dessa deltagare så valdes det 

första svarsalternativet och inte det andra. Detta försämrade studiens reliabilitet då enbart 

ett svar, av de två svaren, registrerades i SPSS. Detta kan klassas som ett bias till studien 

då man aldrig med säkerhet kan veta om det svaret som registrerades var det som stämde. 

Med tanke på att det var få antal deltagare som besvarade ett fåtal frågor med två svar så 

ansåg författarna att det inte skulle skada trovärdigheten till resultatet. Om studien hade 

gjorts om en till gång, hade dessa två deltagare exkluderats från studien och hört till 

internt bortfall för att undvika författarnas påverkan till svaren. I enkätens ingress stod det 

bland annat att enbart individer med en blandkost fick besvara den. Eftersom likertskalan 

8 jag äter inte livsmedlet, fanns med kunde egentligen alla individer besvara enkäten 

eftersom deras reflektioner kring hälsa och kött går att besvara oavsett om man äter 

livsmedlet eller inte. Tre deltagare svarade att de varken åt rött kött och charkprodukter. 

På grund av det har dessa tre deltagare exkluderats i de frågor som berör konsumtion av de 

båda livsmedelsgrupperna.  

 

En styrka i resultatet var spridningen på deltagarnas födelseår, som låg mellan 1949 och 

1999. Detta stärkte studiens validitet då en population med blandade åldrar växer upp med 

olika åsikter, samhällsnormer och mattrender (5). Gruppen bestående av män var färre. 

Detsamma gällde gruppen som inte hade högskole-/universitetsutbildning. Det hade varit 

av intresse och hade påverkat studiens validitet positivt om fler män och fler med icke 

högskole-/universitetsutbildning besvarat enkäten. De resultat som erhölls från denna 

studie visade enligt tidigare referenser, på många likheter med andra studiers resultat, trots 

att det var få deltagare i vår studie. Det visar att, oavsett storleken på den demografiska 

gruppen så blir resultaten likartade i denna typ av undersökning. Detta styrker studiens 

validitet. 

 

Tre demografiska frågor ställdes i enkäten. Dessa var födelseår, kön och utbildningsnivå. 

Vi valde att inte analysera eventuella samband mellan födelseår och hur konsumtion och 

konsumentval är i förhållande till rött kött och charkprodukter. Varför ålder inte togs med 
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var för att de signifikanta skillnader som hittades bland män och kvinnor samt 

utbildningsnivå ansågs tillräckliga för att besvara studiens syfte. I början användes chi2-

test för att finna eventuella skillnader mellan utbildningsnivå eller kvinnor och män med 

valda utfallsvariabler. Att bara utläsa chi2-test och skillnader upplevdes som ett hinder då 

signifikant skillnad visades men inte själva skillnaden i sig. Genom att analysera resultatet 

mellan män och kvinnor med hjälp av Kruskal-Wallis test räknades medianen ut av alla 

svar från den 7-gradiga skalan. På så vis kunde en tydlig skillnad utläsas på de 

skillnadstest som gav en signifikant skillnad. 

 

Till en början användes stapeldiagram. Det förkastades på grund av att resultatet inte blev 

lika överskådligt som önskat. Istället valdes lådagram eftersom det är ett deskriptivt 

presentationssätt som presenterar de demografiska variablernas svar mer överskådligt.  

 

Studien var tidsbegränsad och ej finansierad. Om den inte hade varit tidsbegränsad skulle 

enkäten varit tillgänglig längre, så att fler deltagare kunnat besvara den. En större 

population hade stärkt studiens trovärdighet. 

 

5.2 RESULTATDISKUSSION  
Endast ett fåtal kvinnor svarade att de inte alls åt rött kött och charkprodukter i de 

påståenden som handlade om konsumtion. En brittisk studie visar på att kvinnor generellt 

konsumerar en lägre mängd kött än män (5). En belgisk studie visar att kvinnor har ett 

positivt intresse för vegetarisk kost (utesluter animaliskt kött i sin kost) och en lägre 

konsumtion av kött till skillnad från män (8). I vår studie reflekterade en kvinnlig 

deltagare att hennes konsumtion av kött hade upphört på grund av att urvalet av 

vegetariska ersättningsprodukter hade ökat.  

 

Fler kvinnor än män svarade att de åt charkprodukter varje månad. Bortsett från det fanns 

det ingen signifikant skillnad mellan könen och deras nuvarande konsumtion av 

livsmedelsgrupperna. En anledning till varför fler kvinnor åt mer charkuterier varje månad 

kan bero på att vissa charkprodukter har högt järninnehåll (18). I samband med 

menstruation avlägsnas järn från kroppen vilket kan orsaka järnbrist hos många kvinnor, 

av den anledningen kanske livsmedel, i detta fall charkuterier, med högt innehåll av järn 

konsumeras oftare av kvinnor.  

 

Individer med en högskole-/universitetsutbildning hade en lägre köttkonsumtion än 

individer som inte hade en högskole-/universitetsutbildning. Denna skillnad sågs även i en 

annan studie där individer med låg utbildning åt en mer köttbaserad kost (5). En studie 

som visar på sambanden mellan individer med låg utbildningsnivå och hög 

köttkonsumtion visar även att de hade fler ohälsosamma livsstilsvanor som exempelvis en 

hög konsumtion av alkohol och tobak samt var fysisk inaktiva (19). Individer med 

högskole-/universitetsutbildning har i genomsnitt en högre inkomst än individer som 

saknar högskole-/universitetsutbildning (20). Inkomsten kan påverka konsumentens val av 

livsmedel vilket kan resultera i att andra livsmedelsval än rött kött inhandlas. I samma 

studie visade det sig även att individer med en hög utbildning åt mer frukt och grönsaker 

än kött. Ett högre intag av frukt och grönsaker kan möjligtvis bero på att individer med 

hög utbildning även har en ökad medvetenhet kring frukt och grönsakers positiva 

hälsoeffekter.  

 

Både kvinnor och män tyckte att den goda smaken på rött kött och charkprodukter delvis 

påverkade deras konsumtionsval. Smaken i köttet sitter till stor del i fettet och smakar 

olika beroende på vilket djur det kommer från och vilket foder det utfodrats med. Även 

hur kreaturet behandlas och bereds efter slakt har betydelse (3). I exempelvis lufttorkat 
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kött är lagringsperiod, lukt och salthalt sannolikt faktorer som påverkar köpvalet hos 

konsumenterna. I vår studie konsumerades charkprodukter inte lika ofta som rött kött, det 

kunde bero på att deltagarna tyckte att charkprodukter med koppling till ohälsa var viktigt 

att tänka på. Möjligtvis konsumerades charkprodukter ibland, trots hälsofarorna, för att 

njuta av den goda smaken. 

 

Kilopriset på charkprodukter påverkade inte män och kvinnors köpval i vår studie. Enligt 

en studie påverkades konsumenten av produktens pris mer än exempelvis hälsomässiga 

faktorer som fett- och saltinnehållet (21), tvärtom vad män och kvinnor tyckte i vår studie. 

Fett- och saltinnehållet avgör smaken i många charkuterier (3). I vår studie påverkade den 

goda smaken köpvalet i högre grad än charkproduktens kilopris. Dock påverkades män 

och kvinnor av kilopriset på rött kött i högre grad än den goda smaken. Det kan bero på att 

båda grupperna åt rött kött mer ofta varje vecka till skillnad från charkuterier. Möjligen 

påverkas man mer av kilopriset på livsmedel som konsumeras mer frekvent än de 

livsmedel som konsumeras mer sällan.  

 

En studie visar på att konsumentens medvetenhet om hälsa och de miljörisker som 

köttindustrin kan orsaka, ökar på grund av tidigare matskandaler och kriser som skett de 

senaste decennierna (22). Till exempel när omärkt hästkött hamnade i fel köttprodukter, 

vilket kallades för ”hästskandalen” (23). Detta har sannolikt lett till förändrade 

konsumentval där faktorer som exempelvis ursprung på kött blivit viktigare för 

konsumenten. I vår studie visade majoriteten av både män och kvinnor att svenskt 

ursprung på rött kött påverkade deras köpval i stor utsträckning. Svenska charkprodukter 

påverkade också till stor del både män och kvinnors köpval men inte i lika stor grad. 

Andra studier visar på att inhemskt ursprung på kött är viktigt för majoriteten av 

konsumenterna (5). Trots det visar studier på att frigående och ekologiskt uppvuxna djur, 

både i låg- och höginkomstländer, står för en liten andel av den totala köttmarknaden idag. 

 

Denna studie visar att fler kvinnor än män förändrat och minskat sitt intag av både 

charkuterier och rött kött. En orsak till att män oftast konsumerar högre mängd kött kan 

bero på köttets starka symbolik till maskulinitet (5).  

 

Angående de flesta påståenden som gavs kring rött kött och charkprodukter med koppling 

till miljö i studien så instämde fler kvinnor i förhållande till män kring påståendena. 

Studier visar på att kvinnor är mer medvetna än män kring köttkonsumtion och dess 

miljöpåverkan. Dock existerar fortfarande en stor okunskap bland befolkningen om 

köttindustrins stora miljöpåverkan (5). Forskning visar att konsumenten anser att 

köttindustrin påverkar klimatet minst i jämförelse med andra industrier, exempelvis 

transportindustrin (6). En orsak till individers brist på kunskap kring boskapsindustrins 

påverkan på miljön kan vara att ämnet inte varit lika omdiskuterat. I denna studie tyckte 

både kvinnor och män att det fanns mer information om miljö och rött kött idag än 

tidigare. Fler kvinnor än män tyckte även att rött kött och miljö är mer debatterat på 

sociala medier idag till skillnad från förr. 

 

Flera studier visar att hälsa är den främsta faktorn till förändrade konsumentval och sänkt 

köttkonsumtion hos konsumenten (3, 5-6). I denna studie instämde både män och kvinnor 

helt att det var viktigt att tänka på de risker som kan påverka hälsan vid konsumtion av 

rött kött och charkprodukter. Studier visar på att medvetenheten ökar bland konsumenter 

gällande kostens påverkan på hälsan (24). I vår studie svarade fler kvinnor än män att det 

fanns mer lättillgänglig information idag om både rött kött och charkprodukter med 

koppling till hälsa. Detta gällde även påståendet att charkprodukter och hälsa var mer 

debatterat på sociala medier idag, då fler kvinnor än män höll med. Möjligtvis kan det 
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bero på att flertalet av männen inte hade minskat sitt intag av charkuterier i lika hög 

utsträckning som de hade minskat sitt intag av rött kött. I en amerikansk studie svarade de 

som konsumerade mer kött- och charkprodukter att djurhållningen höll hög nivå i hela 

USA, vilket tolkas som att de med hög köttkonsumtion inte förhöll sig lika kritik till 

problemet (5). Att männen i vår studie inte instämde i lika hög grad till att charkprodukter 

var mer debatterat på sociala medier idag kan tolkas som att de inte är lika 

uppmärksammade kring ämnet till skillnad från vad kvinnorna är.  

 

Många deltagare som lämnade sin egen reflektion nämnde att djuretik hade en stor 

betydelse för deras val gällande rött kött och charkuterier. Studier kring konsumentval 

visar på att djuretik är ett vanligt argument hos konsumenter, särskilt hos kvinnor (3, 5). 

Trots att det är ett vanligt argument så tänker inte majoriteten av konsumenterna på det när 

de äter eller handlar kött. En studie visar att konsumentvanor bland annat formas av tre 

komponenter som är kognition, känsla och agerande (7). Möjligtvis kan det vara så att 

konsumenten känslomässigt instämmer i att djuretik påverkar köpvalet. Väl i 

matvaruaffären styr dock vanan oftast, vilket leder till att man inhandlar kött ändå.  

 

5.3 SAMHÄLLSRELEVANS 
Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se) uppmanar svenska folket att inte överstiga 

intag av den rekommenderade mängden, som maximalt är 500 gram rött kött och 

charkprodukter i veckan (2). I vår enkätstudie hade män och kvinnor minskat sin 

konsumtion av både charkprodukter och rött kött. Denna minskning är positiv utifrån en 

hälso- och miljöaspekt, eftersom forskning visar på att den bland annat minskar risken för 

tjock- och ändtarmscancer (2). De flesta charkprodukter innehåller höga mängder salt och 

mättat fett. Högt salt- och mättat fettintag kan öka risken för exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, fetma och diabetes typ 2. Om allt fler insjuknar belastas sjukvården 

monetärt i form av högre sjukvårdskostnader (2). Enligt forskare i Storbritannien, som 

studerat landets fortgående ökning av fetma, kommer sjukhuskostnaderna i Storbritannien 

att öka med 5,5 biljoner pund till år 2050 (14). Utifrån ett miljöperspektiv så visar en 

studie att rött kött och charkprodukter är de livsmedelsgrupper som bidrar mest till 

växthusgasutsläpp bland livsmedelsindustrierna (25). 

 

För en kostvetare är det väsentligt att skapa en förståelse för konsumenternas attityder och 

medvetenhet kring hälsofaktorer för att kunna påverka och eventuellt förändra vissa 

attityder som är negativa för hälsan. Att skapa förståelse för ökad samhällsinformation och 

hur denna information bäst förmedlas, är väsentligt för att kunna påverka konsumentens 

val av livsmedel. Om informationen effektivt sprids bland konsumenter, kan eventuellt en 

förändring i utbud och efterfrågan ske, vilket kan leda till utökat sortiment av livsmedel 

som främjar miljö och hälsa. 

 

I denna studie hade färre män än kvinnor förändrat och minskat sitt intag av både rött kött 

och charkuterier. En studie nämner köttets förhållande till maskulinitet (5). Det kan ha en 

historisk förklaring då mannen, historiskt sett alltid ansetts vara ansvarig för stammen 

eller familjens överlevnad genom sin skicklighet som jägare (26). Ett annat exempel är 

Romarriket och krigstiden då charkprodukter gjorda på gris, exempelvis skinka, härdad 

korv och bacon var en favorit och en viktig del av soldaternas kosthållning.  

 

Kött och köttindustrin är ett emotionellt laddat ämne i dagens samhälle, detta kunde 

utläsas bland deltagarnas reflektioner i studien. Kött ingår i människans kosthållning och 

tillgodoser fullvärdiga, essentiella proteiner, mineraler och vitaminer, men 

överkonsumtionen medför dels hälso- och miljörisker dels farliga klimatförändringar (5). I 

denna studie visade det sig att rött kött och charkprodukter inte konsumerades dagligen av 

http://www.livsmedelsverket.se/
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majoriteten män och kvinnor samt att kvinnorna hade förändrat och minskat sin 

konsumtion av både livsmedelsgrupperna. Detta är positivt utifrån de faktorer som 

diskuterats i studien och kan innebära att den svenska konsumenten står inför ett 

paradigmskifte där faktorer som djuretik, miljö och hälsa är de främsta faktorer som kan 

komma att forma konsumentbeteendet och köpvalet i framtiden. Tanken baseras på 

deltagarnas ökade medvetenhet kring de miljö- och hälsofaktorer som majoriteten av 

kvinnorna, men även männen i stor grad, instämde i. 

 

6 SLUTSATS  
Majoriteten av kvinnor och män instämde i att de konsumerade rött kött varje vecka och 

månad. Jämfört mellan utbildningsnivåer var det fler med icke högskole-

/universitetsutbildning som instämde att de åt mer rött kött än de med högskole-

/universitetsutbildning.  

 

Svenskt ursprung på både rött kött och charkuterier var en viktig faktor som påverkade 

både män och kvinnors köpval.  

 

Fler kvinnor hade förändrat och minskat sin konsumtion av charkprodukter till skillnad 

från männen.  

 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
Författarna har fördelat arbetet rättvist och planerat uppsatsens struktur, syfte och 

frågeställningar tillsammans, även utformningen av enkäten. Alla delar har båda arbetat 

med, ESJ tog ett större ansvar för statistiken och FH tog ett större ansvar för 

referenshanteringen.  

 

8 TACK  
Tack till uppsatsens testpiloter som granskade enkäten med konstruktiv kritik som 

möjliggjorde att enkäten kunde förbättras. Även tack till alla deltagare som delade och 

besvarade enkäten. Ett extra tack till er som tog er tid att lämna er egen reflektion i fritext-

delen, det materialet har varit betydelsefullt för en ökad förståelse för data som 

analyserades.  
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