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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Den svenska befolkningen äter nästan dubbelt så mycket rött kött än 
livsmedelsverkets rekommendationer. Då rött kött har stor påverkan på miljön kan ökad 
livsmedelskunskap leda till förbättrade matvanor ur ett miljöperspektiv.  
 
Syfte Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda kunskapen kring olika 
livsmedels påverkan på miljön. Detta gjordes genom att undersöka konsumenter som ur 
ett miljöperspektiv aktivt valt att minska konsumtionen av rött kött. Vidare var syftet att 
undersöka vilka livsmedel som konsumeras istället för rött kött samt om den upplevda 
kunskapen och hur livsmedelsvalen skiljde sig beroende på kön eller utbildningsnivå. 
 
Metod Undersökningen gjordes med en webbenkät som publicerades på Facebook hösten 
2019. Inklusionskriterierna för studien var att personerna skulle vara 18 år eller äldre, vara 
bosatta i Sverige samt under det senaste året valt att minska på rött kött av miljöskäl.  
 
Resultat Samtliga respondenter skattade i högst utsträckning att kyckling hade störst 
påverkan på miljön. Vid minskad konsumtion av rött kött hade kvinnor i större 
utsträckning valt att konsumera baljväxter medan män valt fisk. Den upplevda 
livsmedelskunskapen hos respondenterna visade sig vara måttlig och visade ingen 
signifikant skillnad mellan kvinnor och män samt låg- och högutbildade.   
 
Slutsats Trots att studien inriktade sig till de som av miljöskäl valt att minska på rött kött 
var det intressant att se att majoriteten även gjorde det av hälsoskäl. Studien bestod till 
största delen av kvinnor som visade sig främst välja baljväxter medan män valde fisk. En 
större andel av respondenterna var högutbildade som även de valde att äta framförallt 
baljväxter. Ett ökat intag av vegetabilier tros vara korrelerat med bättre hälsa men även till 
mindre miljöpåverkan. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
Background This thesis aimed to investigate the environmental impact of red meat. 
According to the Swedish Food Agency, the Swedish population consumes nearly twice 
as much red meat as recommended, per daily intake. Increased knowledge of food and red 
meat’s impact on the environment could lead to consumers’ changing their eating habits. 
 
Objective The purpose of this study was to investigate the perceived knowledge of 
different food impacts on the environment. This investigation was aimed towards 
consumers who are actively choosing to reduce their red meat consumption. Furthermore, 
the purpose was to investigate which foods these consumers are replacing red meat with. 
The investigation will also research the perceived knowledge of these consumers against 
gender, educational level and other demographic criteria.  
 
Method A web survey was conducted and published on Facebook during the autumn of 
2019. The criteria that were used for including participants, was that they should be at 
least 18 years old, be a resident in Sweden and, finally whether they during the past year, 
have actively chosen to reduce red meat consumption for environmental reasons. 
 
Results All respondents estimated to the greatest extent, that chicken had the greatest 
impact on the environment. With reduced consumption of red meat, women had to a 
greater extent chosen to consume legumes, while men chose fish. The perceived food 
knowledge of the participants turned out to be moderate and showed no significant 
difference between women and men, or between lower and higher education. 
 
Conclusion Although the study focused on those who chose to reduce red meat for 
environmental reasons, it was interesting to see that the majority also did so for health 
reasons. The study consisted mostly of women who, as it turned out, mainly chose 
legumes while men chose fish, instead of red meat. A greater proportion of the 
participants were highly educated, who also chose to eat mainly legumes. Increased intake 
of vegetables is believed to be correlated with better health, but also with less 
environmental impact. 
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1.  Bakgrund 
Det är svårt att undgå att mänskligheten står inför en klimatkris där fokus ligger på att 
minska växthusutsläppen (1). Förutom att minska förbränningen av fossila bränslen är 
maten som äts en bidragande faktor till ett försämrat klimat. 

Stigande inkomster, växande befolkningsmängd samt urbanisering har gett ett ökat 
intresse för efterfrågan på mejeriprodukter, rött kött och fågel över hela världen (2). Den 
nuvarande grödproduktionen är mer hållbar än produktionen av nötkreaturen, vilket är en 
anledning till att konsumtionen av växtbaserade alternativ bör öka för ett hållbarare 
livsmedelssystem. 
  
Rött kött i form av nöt står för nästan 15 procent av de totala utsläppen av växthusgaser 
(3). Detta har en direkt påverkan eftersom kor har en matsmältning som orsakar stora 
utsläpp av metangas (3). Det finns även en indirekt påverkan på miljön i form av själva 
framställningen av färdig råvara som exempelvis jordbruk och foderframställning (1). 
Enligt Livsmedelsverket äter varje person i Sverige årligen ca 50–55 kg rött kött och 
enligt deras rekommendationer bör man inte äta mer än 500 gram rött kött per vecka (3,4). 
Enligt livsmedelsverkets rapport, Riksmaten 2011, framgår det att män äter mer rött kött 
än kvinnor. Män äter ca 80 gram per dag medan kvinnor äter ca 50 gram per dag (5,6). 
Riksmaten visar att de med högre utbildning tenderar att äta mer frukt och grönt än de 
med lägre utbildning. 
  
Förutom att köttkonsumtionen har en påverkan på utsläppen av växthusgaser påverkar det 
även vattenavtrycket, vilket är ett mått på hur mycket vatten det går åt för produktion av 
en viss vara (7). Enligt Mekonnen och Hoekstra kommer hela 27 % av mänsklighetens 
vattenavtryck från produktionen av animaliska produkter (7). Detta går att jämföra mot det 
vatten som används i hemmet som endast står för 4 % av mänsklighetens vattenavtryck. 
Studien visar att en tredjedel av vattenavtrycket inom animaliska produkter som totalt är 
2422 miljarder kubikmeter är direkt kopplat till nötkreaturen och ytterligare 19 % av 
vattenavtrycket kommer från mjölkproduktionen (8). Ett aktivt val att byta ut det röda 
köttet mot vitt kött, såsom fågel och fisk samt vegetabiliska produkter kan ge en direkt 
minskning av växthusgasutsläpp och vattenavtryck. Då det går att se ett ökat intresse till 
att förbättra matvanor ur ett miljöperspektiv kan en ökad kunskap leda till bättre 
framställning och bättre val av livsmedel (8). 

2. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda kunskapen kring olika livsmedels 
påverkan på miljön. Detta gjordes genom att undersöka konsumenter som ur ett 
miljöperspektiv aktivt valt att minska konsumtionen av rött kött. Vidare var syftet att 
undersöka vilka livsmedel som konsumeras istället för rött kött samt om den upplevda 
kunskapen och hur livsmedelsvalen skiljer sig beroende på kön eller utbildningsnivå. 
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3. Metod 
3.1 Metodval 
För att genomföra denna studie ansågs en kvantitativ studie vara passande för att kunna 
göra de undersökningar som behövdes för att svara på syftet. Eftersom det med en 
kvantitativ studie går att standardisera och effektivisera datainsamlingen och 
bearbetningen (9). Målet med enkätstudien var att kunna kartlägga och jämföra olika 
grupper och undersöka upplevd kunskap kring livsmedels påverkan på miljön samt kunna 
se vad som konsumenterna valde istället för rött kött. Vidare var även förhoppningen att 
med en webbaserad enkätstudie kunna få en större spridning och på så sätt få ett 
representativt urval för de olika grupperna. 
  
För att konstruera webbenkäten användes webbenkater.com. Enkäten bestod av tio frågor 
där ingen av frågorna var obligatoriska (Bilaga 1). Enkäten bestod först av 
bakgrundsfrågor därefter följde sju frågor med flervalsalternativ, likertskalor och 
rangordningar. I enkäten fanns det även möjlighet till att lägga till egna synpunkter och 
kommentarer om det ansågs finnas något respondenterna ville tillägga. 
  
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie där fem respondenter genomförde 
enkäten. Respondenterna hade samma inklusionskrav som i den planerade 
undersökningen, det vill säga personer som valt att aktivt minska sin konsumtion av rött 
kött det senaste året. För att rekrytera dessa användes författarnas familjekrets. 
Anledningen till att en pilotstudie genomfördes var för att testa enkäten samt få feedback 
på vad som upplevdes som bra och dåligt för att kunna revidera och förbättra inför den 
planerade studien. De ändringar som gjordes efter pilotstudien var korrigering av 
tidsintervallen i den tabellariska frågan om hur ofta de åt olika livsmedel. En fråga om 
vilket rött kött de valt att minska på lades också till. Andra ändringar som gjordes innan 
enkäten ansågs vara klar var att likertskalan ändrades från 1 - 5 till 1 – 7 då en sjugradig 
skala är bättre att gradera i (10,11). Kyckling och fisk lades till som alternativ till 
livsmedel som konsumeras istället för rött kött.  
  
3.2 Urval och datainsamling 
Inklusionskriterierna för studien var att personerna skulle vara 18 år eller äldre då 
författarna tänkte att detta är en ålder då man börjar göra mer aktiva val i vad man äter. 
Vidare var kriterierna att man skulle vara bosatt i Sverige samt under det senaste året valt 
att minska på rött kött av miljöskäl. Enkäten som var webbaserad krävde att personerna 
hade tillgång till internet via lämplig teknik, till exempel dator eller smartphone. Vidare 
publicerades enkäten på Facebook, vilket innebär att ett medlemskap i Facebook krävdes 
för att se att studien var tillgänglig att svara på. Enkäten gick även att svara på om 
medlemskap i Facebook saknades, då enkätens länk var möjlig att sprida via andra sociala 
medier, dock uppmanades bara vidaredelning via Facebook. Då frågorna inte var 
obligatoriska kan detta gett ett internt bortfall då respondenterna kunde välja att avstå de 
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frågor de inte ville svara på (9). Huruvida det skett externt bortfall är svårt att undersöka 
då enkäten publicerades på Facebook. och det är svårt att undersöka bortfallet i och med 
att det inte finns några vidare uppgifter om vilka som sett enkäten men valt att inte svara.  
 
För att samla in data via enkäten lades den ut på det sociala nätverket Facebook där det 
delades på författarnas offentliga profiler. Enkäten lades ut som en offentlig delning vilket 
innebär att en medlem på Facebook sedan kan dela den för att ge den större spridning. 
Valet av att dela den på Facebook samt ha den offentlig för andra att dela var ett 
bekvämlighetsurval (10,11). Bekvämlighetsurval innebär att man väljer utifrån var 
informationen är lättast att få tag i. Arbetet med studien pågick under en nio veckor lång 
period, enkäten fanns tillgänglig under sju dagar för att få ihop minst 100 svar, detta var 
även det lägsta önskvärda antalet för studien.  
 
Ett internt bortfall på 42 personer. Dessa personer valde att endast gå in och godkänna 
samtycket samt skriva in den åttasiffriga koden för att sedan klicka sig ur enkäten. I och 
med detta exkluderades dem ur studien eftersom de inte svarat på någon av frågorna i 
enkäten. I övrigt fanns det inte något internt bortfall.  
  

3.3 Databearbetning och analys 
Den insamlade datan med svaren från enkäten laddades ner från hemsidan 
webbenkater.com i Excel-format. Datan analyserades i IBM SPSS Statistics (Version 25 
för Windows, Armonk, NY, USA). Innan datan analyserades i SPSS redigerade och 
kodades svarsalternativen om i Excel för underlättande hantering i SPSS (12,13). De 
svarsalternativen som bestod av text som skulle vara underlag till statistiska analyser 
kodades om till siffror exempelvis kön där svarsalternativet Man = 1, Kvinna = 2, Ingen 
av ovanstående = 3. Först utfördes deskriptiva statistiska analyser. Data avseende 
kvalitativa variabler presenteras i resultatdelen som antal (n) och procent (%). För 
normalfördelade kvantitativa variabler anges medelvärde (±standardavvikelse) och för 
icke normalfördelade kvantitativa variabler anges medianvärde [25:e-75:e percentilen]. 
Normalfördelningen bedömdes visuellt med hjälp av Q-Q plots. Det finns både för- 
respektive nackdelar att bedöma visuellt men i denna studie valdes detta då det ansågs ge 
en tydlig bild av fördelningen. När skillnader mellan kön och utbildningsgrupper 
analyserades avseende upplevd livsmedelskunskap, användes Mann Whitney U- test. 
Detta test användes även när analys av vilken typ av rött kött kvinnor och män valt minska 
på samt vilka livsmedel de valt istället. Testet utfördes endast på grupperna Man och 
Kvinna då endast en respondent uppgav annat svar (inget av ovanstående). Mann Whitney 
U- test jämför endast två olika grupper (14). Då det var mer än två olika 
utbildningsgrupper slogs variabler inom utbildningarna in i två olika grupper. 
Grundskoleutbildning och gymnasieutbildning kategoriseras i gruppen Lågutbildade 
medan eftergymnasial utbildning kategoriseras som Högutbildade. Alla tester utfördes 
med en utsatt signifikans på <0,05. När testet avseende om respondenterna av andra 
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anledningar utöver miljöskäl hade minskat på rött kött slogs variablerna hälsa, ekonomi, 
etik, trend och annat ihop för att svara på frågeställningen angående andra anledningar 
utöver miljöskäl. Tabeller och olika typer av diagram användes för att underlätta 
redovisning av resultaten. 

Då antalet slutförda respondenter var färre än 100 bör resultat i procent undvikas. Trots 
detta presenterades studiens resultat i både som antal och procent för att underlätta 
jämförelser mellan de olika grupperna och med andra studier (9). 

3.4 Etiska aspekter 
Enkäten innehöll inga frågor om känsliga personuppgifter eller frågor som ansågs vara av 
känslig karaktär (15). Enkäten följde forskningsetikens fyra huvudregler, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (16). I 
överensstämmelse med informations- och samtyckeskravet blev alla respondenter 
informerade om studien, att deras medverkan var frivillig samt att de närsomhelst hade 
rätten att ångra och avbryta sitt deltagande i studien. Vidare fick de även informationen 
om att deras deltagande var anonymt (Bilaga 2). I enlighet med konfidentialitets- och 
nyttjandekravet framgick även informationen att svaren skulle behandlas konfidentiellt 
och att resultaten endast skulle användas i denna studie, samt att insamlade uppgifter 
raderas när arbetet är godkänt och registrerat på Umeå universitets studieregister. Av 
etiska skäl valde författarna att inte redovisa svaren från personen som valt annat kön än 
man och kvinna för att omöjliggöra identifiering av personen. 
 
3.5 Förförståelse 
Författarna av denna uppsats är två studenter som studerar kostvetarprogrammet vid Umeå 
universitet, höstterminen 2019. Tankar kring livsmedels påverkan på miljön är en central 
fråga för oss. Detta, tillsammans med den utbildning som författarna till studien går på, 
har medfört en bredare förståelse och aktivt ställningstagande att äta mindre rött kött ur ett 
miljöperspektiv. Vidare även en större kunskap kring näring och hälsa, något som kan 
påverka den förförståelse som författarna har kring ämnet. Med detta i åtanke försökte 
författarna hålla ett så neutralt förhållningssätt som möjligt kring utformande och 
utförandet av studien. Detta för att inte driva frågorna i enkäten ledande på något vis då 
Jacobsen beskriver i sin bok Förståelse, beskrivning och förklaring - introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete att detta kan medföra en viss 
påverkan på respondenternas svar som inte blir pålitliga (9). 

4. Resultat 
4.1 Studiens respondenter 
Totalt var det 87 respondenter som slutförde enkäten (Tabell 1). Det var fler kvinnor än 
män som deltog och medelåldern i studien var 30 år. 
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Tabell 1.  Bakgrundsinformation om enkätstudiens respondenter (n=87). Sverige, hösten 
2019. 

 
 

4.2 Anledningar utöver miljöskäl att minska på rött kött. 
Hälsa (71,3%) var den aspekt som utgjorde störst anledning till att minska på rött kött 
förutom miljöskäl för både kvinnor och män. Efter hälsa var etiska skäl (47,1%) den andra 
anledningen till att man valde att minska på rött kött. Ekonomiska skäl (27,6%) och trend 
(9,2%) var de anledningar för att minska på rött kött som ansågs minst viktiga bland 
respondenterna. Utöver dessa skäl kunde respondenterna uppge andra orsaker till att man 
minskat konsumtionen av rött kött. Skäl som angavs var att maten upplevs roligare och 
intressantare (n=2), att kött var äckligt och att man därför inte ville äta det (n=1) samt att 
miljö var det enda skälet (n=1). Ur utbildningsperspektiv var hälsa även här största 
anledningen till varför man valt att minska konsumtionen av rött kött, detta gällde både för 
de med högre och lägre utbildning. Vidare var även etik den andra aspekten inom de olika 
utbildningsnivåerna, följt av ekonomiska aspekter och sist trend. Det fanns en skillnad 
mellan könen beträffande varför man valt att minska på rött kött utöver miljöskäl där män 
angav i större utsträckning att man gjort det av etiska och ekonomiska skäl medan kvinnor 
gjorde det av hälsoskäl. Det var ingen signifikant skillnad mellan de med lägre och högre 
utbildning och varför man valt att minska på rött kött. 
 
4.3 Vilka typer av rött kött har minskats och vad har man ätit istället?  
Respondenterna fick ange vilket typ rött kött de hade minskat konsumtionen av och kunde 
då ange flera typer av rött kött. Flest respondenter hade minskat konsumtionen av griskött 
(Tabell 2), tätt följt av nötkött. Lammkött var det alternativ man sedan valt att minska följt 
av ren och sist vilt. Det fanns en signifikant skillnad i avseende vilken typ av rött kött man 
valt att minska på då kvinnor i större utsträckning valt att minska på lamm.  
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Tabell 2. Vilka typer av rött kött respondenterna (n=87) under det senaste året valt att 
minska på. Respondenterna kunde ange flera alternativ. Data presenteras som procent 
(antal). Sverige, hösten 2019. 

 
 
Respondenterna fick sedan ange vilka livsmedel de istället valt att byta ut det röd a köttet 
mot, där störst antal valt att öka intaget av baljväxter. En stor andel hade också ersatt rött 
kött mot fisk och Halloumi följt av sojaprodukter och kyckling. Quorn var det alternativ 
som minst andel valt som alternativ till rött kött. Det fanns här en signifikant skillnad att 
kvinnor i större utsträckning valt baljväxter (p=0,010) och sojaprodukter (p=0,027) än 
andra alternativa livsmedel till rött kött.  
 

Tabell 3. Vilka livsmedel respondenterna (n=87) under det senaste året valt som 
alternativ till rött kött. Respondenterna kunde ange flera alternativ. Data presenteras som 
procent och (n=antal). Sverige, hösten 2019. 
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Mellan de olika utbildningsgrupperna fanns det ingen signifikant skillnad på vilket 
livsmedel man valt som alternativ till rött kött.  
 

4.4 Respondenternas upplevda kunskap om livsmedel och dess miljöpåverkan. 
Respondenterna fick själva skatta sin upplevda kunskap kring olika livsmedels påverkan 
på miljön på en likertskala där 1 = ingen kunskap och 7 = god kunskap. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan de som var låg och högutbildade beträffande upplevd 
livsmedelskunskap (p= 0,989). Medianvärdet för den upplevda livsmedelskunskapen 
inom utbildningsgrupperna det vill säga låg- och högutbildade skattades till 4 [3–5] det 
vill säga respondenterna hade en neutral upplevd kunskap ur författarnas tolkning kring 
livsmedel (Figur 1). Medianvärdet mellan kvinnor och män skattades till 4 [3-5] för 
kvinnorna och 4,5 [3-5] för männen fanns det ingen signifikant skillnad i upplevd 
livsmedelskunskap (p=0,887). 
 

 
 
Figur 1. Respondenternas (n=87) upplevda kunskap. X-axeln representerar 
respondenterna grupperade efter utbildningsnivå. Y-axeln representerar den skattade 
upplevda kunskapen hos respondenterna där 1 är ingen kunskap och 7 är god kunskap. 
Sverige, hösten 2019. 
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Respondenterna svarade att deras kunskap kring livsmedelspåverkan av miljön i störst 
utsträckning kom från media (internet, tidningar och tv, n= 73) men även familj och 
vänner (n= 38), sociala medier (n= 38) och livsmedelsproducenter (n=32) var källor 
respondenter fått sin upplevda kunskap ifrån. Ett fåtal (n=24) svarade att de hade 
utbildning inom ämnet. Både kvinnor och män hade i störst utsträckning hämtat sin 
kunskap från media (internet, tidningar och tv), kvinnor har i andra hand hämtad kunskap 
från sociala medier medan män i andra hand angett familj och vänner som kunskapskälla.  
  
När det kom till att skatta olika livsmedels påverkan på miljön mellan kvinnor och män 
visade det sig att respondenterna svarade att kyckling påverkar miljön mest. Efter kyckling 
skiljer sig skattningen då kvinnor skattade Halloumi som mest påverkan efter kyckling 
medan män skattade fisk efter kyckling. Därefter har kvinnor skattat som tredje alternativ 
fisk och männens tredje alternativ var Halloumi. De båda grupperna skattade Quorn 
likvärdigt samt att båda grupperna skattade att Sojaprodukter hade minst miljöpåverkan.  
 

 
Figur 2. Stapeldiagram över hur respondenterna (n=87) skattade alternativa livsmedel till 
rött kötts påverkan på miljön på en skala 0 - 6. Sverige, hösten 2019. 
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5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Från studien går det att se att hälsa är en stor anledning till varför respondenterna valt att 
minska på sin konsumtion av rött kött, men att män i större utsträckning gjort det av 
ekonomiska och etiska skäl. Det finns inga skillnader i upplevda livsmedelskunskaper 
mellan kvinnor och män eller utbildningsnivåerna låg och högutbildade. Däremot fanns 
skillnad i val av alternativa livsmedel istället för rött kött, där kvinnor valt baljväxter och 
män valt fisk 
 
5.1.1 Anledningar till minskat intag av rött kött utöver miljöskäl. 
Det var inte ett förvånande resultat att hälsa var den största anledningen till att minska på 
rött kött utöver miljöskäl då författarna upplever att köttkonsumtion korrelerar till hälsa 
rent generellt i dagens samhälle, såsom minskad risk för diabetes typ II (17) .Vidare går 
detta även att koppla till nordiska näringsrekommendationer där de skriver att högre halt 
av processat och rött kött samt mättade fetter leder till negativa hälsoeffekter medan en 
kost med högre andel av baljväxter, frukt, grönt och fleromättade fetter är kopplade till 
mer positiva hälsoeffekter (6). Ett högt intag av rött kött går även att koppla till ökad risk 
för flera olika typer av cancer exempelvis tjock- och ändtarmscancer men även en ökad 
risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar (18,19) 
 
Rent generellt upplever författarna att dessa rekommendationer är något som florerar 
mycket på olika sorters medier, det vill säga, att man ska äta mer grönt för både hälsa och 
miljö (6). Då resultat inte visade någon koppling mellan utbildning och kunskap, utan den 
upplevda kunskapen visade sig i största mån var hämtad från olika media tror författarna 
att detta är anledningen till att respondenterna valt minska konsumtionen av rött kött. 
Vidare tänker författarna även att den lilla andelen som valt att minska på sin konsumtion 
på grund av trend också går att koppla till den information man får från olika medier. De 
respondenter som svarat att de av etiska skäl valt att minska konsumtionen av rött kött är 
på grund av att inga följdfrågor ställs kring varför man valt som man gjort svåra att 
analysera. Dock går det att anta att det kan handla om etiska aspekter mot djuren, eller 
vara kopplat till religion att man därav utesluter kött. 
 
5.1.2 Vilka typer av rött kött har minskats och vad har man ätit istället?  
Vid minskning av animalier var det framförallt gris- och nötkött som respondenterna 
minskat på, vilket inte är så konstigt då gris- och nötkött är de två animalier som säljs i 
störst utsträckning i mataffärer i jämförelse med vilt, ren och lamm (20). Det är även gris- 
och nötkött författarna upplever diskuteras mest i media, det är sällan det diskuteras om 
vilt i samma utsträckning, vilket kan bero på att de inte föds upp och slaktas på samma vis 
som gris och nötkreatur utan att de lever ett fritt liv och sedan skjuts genom jakt. Vidare 
kan man också se att viltkött ger relativt liten påverkan på miljön i och med att de avger 
lite eller inga utsläpp (23). Vilt konsumeras också av en väldigt liten procentandel i 
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Sverige av den totala köttkonsumtionen vilket också sänker dess påverkan på miljön i 
jämförelse med exempelvis nötkreaturen som dessutom behöver fodras för dess 
överlevnad (23).   
  
Författarna upplever även att informationen man får från olika medier och reklamer ofta 
handlar om hur man kan hjälpa miljön genom att minska på nötkött. Väljer man ett 
livsmedel ett visst antal gånger istället för nötkött sparar man ett visst antal flygresor till 
exempel. Citerat från Kronfågel ‘’ Om alla som läser det här väljer kyckling istället för 
nötkött en enda gång, är det som att kompensera för 14 långflygningar med jumbojet. Gör 
något enkelt för klimatet ikväll (21)”. Detta är en typ av reklam som ofta syns och som 
författarna upplever är den som människor sedan baserar sin upplevda kunskap på och att 
det är så media ger intryck om hur livsmedel påverkar miljön. Genom att jämföra nötkött 
som de flesta vet är dåligt för miljön och på så vis höja i detta fall kyckling, kan ge en 
missvisande bild då flera vegetabiliska livsmedel är bättre för miljön än kyckling såsom 
baljväxter som är en egen livsmedelsgrupp där jordnötter, soja, ärtor, bönor linser och 
lupiner ingår (22,23). Vidare diskuteras det sällan om hur mycket andra livsmedel 
påverkar eller att de är jämförbara med nötkött, till exempel mejerier som kommer från 
samma djur. Ett annat företag som måna om att påvisa hur deras produkter påverkar 
miljön är Anamma (24). Detta är ett företag som gör sojabaserade produkter. För varje 
förpackning skriver de ut hur mycket lägre deras miljöpåverkan är jämfört mot en liknade 
animalisk produkt. Detta är något författarna finner är bra då det ger en ögonöppnare hur 
en likvärdig produkt kan påverka mindre, dock upplever författarna att denna reklam inte 
syns på samma sätt som för tidigare nämnt kyckling, om Anammas produkter syntes på 
samma sätt i större medier är chansen större att deras produkter istället väljs (24). 
Anammas vegofärs har till exempel 90 % mindre klimatpåverkan än nötfärs. Vidare går 
detta även att koppla till en studie av Ercin et al. där en undersökning på hur mycket 
vatten det går åt till 150 gram sojaburgare kontra 150 gram nötköttsburgare gjordes (25). 
Resultatet visade att en 150 gram sojaburgare kräver 160 liter vatten medan samma mängd 
burgare från nötkött kräver 20 gånger mer än en sojaburgare, det vill säga ca 3200 liter 
vatten. 
 
5.1.3 Respondenternas upplevda kunskap om livsmedel och dess miljöpåverkan   
Som tidigare nämnt användes likertskalan för att skatta respondenternas 
livsmedelskunskap där 1 = var ingen kunskap och 7 = god kunskap. Resultatet visade 
medianvärdet 4 [3–5] för utbildningsgrupperna och 4 för kvinnor [3-5] och 4,5 [3-5] för 
män, vilket författarna tolkar som varken låg eller hög kunskap. Detta var intressant då det 
var en del respondenter som på frågan om var de fått sin kunskap inom ämnet angav att de 
var pålästa inom ämnet. Viktigt att ha i åtanke är dock att det inte framgick specifikt vad 
de var pålästa kring för något just inom livsmedelskunskap och på så vis kanske det inte är 
miljöfrågor och livsmedel som personerna är insatta i utan andra områden som exempelvis 
näringslära. 
  



                                                                                                                      
  

  15 

Detta resultat hade även blivit mer tillförlitligt om antalet respondenter varit större och 
därmed hade andra slutsatser kunnat dras utifrån detta men baserat på denna studie är 
kunskapen måttlig kring den upplevda livsmedelskunskapen. Detta kan man även se i vad 
respondenterna tror påverkar miljön mest, där majoriteten tror att kyckling påverkar 
miljön mest. Mat-klimatlistan sammanfattar olika livsmedels koldioxidekvivalenter, denna 
visar att Ost har högre andel koldioxidekvivalenter (23). Anledningen till detta kan vara 
att media riktar ett större fokus på kycklingproduktionen och hur djuren blir behandlade 
och därmed tror man att de har en större påverkan på miljön. Trots att respondenterna 
angav att kyckling hade högst påverkan på miljön så var det ett av de tre livsmedel som 
både männen och en stor andel kvinnor bytt nöt och gris mot. Ett livsmedel som däremot 
har låg påverkan i jämförelse med kyckling är Quorn som är ett livsmedel som bildas via 
fermentering av svampen Fusarium venenatum (26). Detta var dock ett livsmedel som 
väldigt få respondenter hade valt att konsumera när de valt andra alternativ. Anledningar 
till detta kan vara omedvetenhet vad gäller Quorn eller konsumenters egna 
smakpreferenser. Vidare är det även intressant att se att respondenterna inte tror att 
Halloumi har större miljöpåverkan med tanke på att det faktiskt kommer från ett av de djur 
som de valt att minska på i störst grad i animalieväg. Dock finns möjligheten att de är 
medvetna om att djuren kan producera mer ost under sin livstid än vad de kan producera 
kött och att ost därmed har en lägre påverkan i jämförelse med rött kött (27,28). 
   
5.2 Samhällsrelevans 
Med en befolkning som ständigt växer samtidigt som det sker en ökning av efterfrågan på 
rött kött, mejeriprodukter och fågel över hela världen är inte längre den nuvarande 
produktionen för nötkreatur och andra animalier längre hållbar för vårt klimat (2). Att 
utesluta rött kött är inte bara viktigt för miljön och klimatkrisen utan även för folkhälsan 
och att äta en mer vegetabilisk kost har mindre påverkan för miljön (7). Trots att matvanor 
i Sverige har blivit bättre går det alltid att eftersträva vidare förbättring för att främja för 
en bättre miljö (23). Ur ett socioekonomiskt perspektiv har det visat sig att de med högre 
socioekonomisk bakgrund har bättre matvanor än de med lägre socioekonomisk bakgrund 
(29). Denna skillnad kan ge en effekt av högre risker för sjukdomar som leder till högre 
samhällskostnader. Både ur ett hälsoperspektiv och miljöperspektiv behöver 
konsumtionen av frukt, grönt och baljväxter öka. 
 
I en italiensk kostundersökning där de undersökte tre olika koster (blandkost, lakto ovo 
vegetarisk och vegan) visade det sig att en kost som innefattar kött har störst negativ 
påverkan på naturresurser generellt (30). Däremot kunde vissa enskilda vegetabiliska 
livsmedel ha större påverkan på miljön än rött kött. I och med detta måste man då ha i 
åtanke att oavsett de fördelar en växtbaserad kost innebär generellt kan man behöva se 
över individuella kostvanor då de kan ha en högre inverkan på miljön i relation till en 
köttätande kost. I vår undersökning kunde vi se att miljö och hälsa verkar gå hand i hand i 
varför man väljer att minska sin konsumtion av rött kött och något författarna finner 
positiv. Resultaten visar att det verkar finnas en viss medvetenhet om att när man väljer 
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sin hälsa hjälper man även till i ett större perspektiv det vill säga miljön och även tvärtom 
att när man väljer miljön så värnar man även om sin egen hälsa. Detta är två perspektiv 
som man borde göra människor mer medvetna om och på så vis minska konsumtionen av 
rött kött. 
  
För att förbättra miljösituationen har livsmedelsverket nu kommit med en rapport kring 
åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen (31). En del i detta är att främja hållbara 
måltider i vård, skola och omsorg genom att sprida råd om livsmedelsval som styr mot 
mer vegetabilier och mindre köttkonsumtion. Detta gäller inte bara inom vård, skola och 
omsorg, utan för att nå miljökvalitetsmålen vill de även nå ut via kommunikation till 
allmänheten om hållbara matvanor där minskad köttkonsumtion och ökat intag av att äta 
grönare ingår. Att livsmedelsverket som är en så stor myndighet gör detta tror författarna 
kommer vara en pusselbit till att kunna förändra ännu mer och ge människor en ökad 
kunskap och möjlighet att se ett större perspektiv på det hela. 
 
5.3 Metoddiskussion 
Med en kvantitativ studie är det lättare att undersöka skillnader mellan olika grupper (9). 
Vid besvarande av en webbenkät har respondenterna även en större chans att i sitt tempo 
sitta ned för att svara och tänka efter på sina svar och inte bli ledd av frågor som det kan 
bli i kvalitativa intervjuer. Såklart kan det uppstå missförstånd om frågorna i enkäten inte 
är tydligt formulerade och respondenterna då inte kan fråga intervjuledaren om 
förtydligande av frågor. Det finns både för och nackdelar med dessa metoder men i detta 
fallet var en kvantitativ enkätstudie att föredra för att nå ut till ett större antal respondenter 
och därmed kunna kartlägga hur personer upplever sin kunskap kring livsmedels 
miljöpåverkan, samt även kunna undersöka skillnader mellan kön och utbildningsgrupper. 
  
Eftersom den webbaserade enkäten lades ut och delades på författarnas privata 
Facebooksidor så är chansen stor att det till största del är personer ur våra bekantskaper 
som svarat.  Eventuellt kan även personer utöver denna krets ha svarat då enkäten var 
möjlig att dela. Enkäten bestod av frågor av ej obligatorisk karaktär vilket gjorde att det 
blev ett rätt stort internt bortfall då personer (n=42) valde att tacka ja till att delta och 
sedan inte besvarade frågorna. Utifrån de urval som gjordes för studien kan detta ha gett 
en missvisande validitet då spridningen inte blev så stor som hoppats och därmed gjorde 
det svårt att mäta det som var väsentligt det vill säga upplevd livsmedelskunskap och olika 
livsmedels påverkan på miljön. Svarsfrekvensen hade kunnat bli större om alla frågor hade 
varit obligatoriska och därmed ökat chansen att respondenterna hade fullföljt enkäten. För 
att öka svarsfrekvensen ytterligare hade enkäten kunnat spridas på andra sociala medier 
samt delat ut pappersenkäter för att få med en äldre population som författarna inte har i 
sin krets på Facebook. Detta hade kunnat ge ett mer generaliserbart resultat mellan olika 
åldersgrupper. Urvalet att endast publicera på Facebook kan även ha påverkat reabiliteten 
på så vis att det inte mättes på ett trovärdigt sätt i och med att det finns en större 
population utanför Facebook. Hade även tidsramen för inklusionskriteriet av minskad 
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konsumtion av rött kött det senaste året ökat hade detta även kunnat bidra till att fler 
kunnat svara på enkäten. Detta skulle kunna ökat generaliserbarheten då det sträcker sig 
över än längre period och därmed inkludera en större del av populationen.  
 
Respondenterna bestod till störst del av kvinnor (71,3%). Då män i genomsnitt äter ca 30 
gram mer kött per dag än kvinnor och kvinnor äter ca 14 gram mer grönsaker om dagen 
(4) kan resultaten från vår studie ge en missvisande bild och därmed bli svår att applicera 
på populationsnivå vilket även påverkar generaliserbarheten. Hade fördelningen mellan 
kvinnor och män varit lika stora i vår studie skulle eventuellt större skillnader mellan kön 
kunna påvisats.  
 
Något som ansågs positivt var åldersfördelningen som var inom ett brett spann, 
medelåldern var 30 år och spridningen var mellan 19 år och 61 år. Detta innebär att de 
som deltog varit i både lägre och högre ålder vilket är positivt då detta kan medföra att 
resultaten speglar åsikter och beteenden i olika åldersgrupper vad gäller deras upplevda 
kunskap kring livsmedel samt miljöpåverkan. Författarna anser dock inte att resultaten är 
generaliserbara eftersom studiepopulationen var en liten grupp.  
 
För att förbättra och få en tydligare resultat hade definitioner mellan vilt och ren kunnat 
klargjorts för respondenterna så att det tydligt framkom vad som menades med varje 
alternativ. Ett inklusionskriterie var att man under det senaste året skulle valt att minska på 
rött kött under det senaste året, dock var detta ingenting som frågades om i enkäten som 
kontroll, något som borde ha frågats för att säkerställa att de som svarade hade gjort det av 
miljöskäl för att sedan kunna dra andra kopplingar varför man väljer att dra ned på rött 
kött. Det hade även för tydlighetens skull kunnat vara bra om senaste året hade blivit 
definierat, det vill säga respondenternas senaste år eller det senaste kalenderåret.  

6. Slutsats 
Trots att studien inriktade sig till de som av miljöskäl valt att minska på rött kött var det 
intressant att se att majoriteten även gjorde det av hälsoskäl. Studien bestod till största 
delen av kvinnor som visade sig främst välja baljväxter medan män valde fisk istället för 
rött kött. En större andel av respondenterna var högutbildade som även de valde att äta 
framförallt baljväxter. Ett ökat intag av vegetabilier tros vara korrelerat med bättre hälsa 
men även till mindre miljöpåverkan. Yrkessamma inom kost har här en viktig uppgift att 
sprida kunskapen om att äta mer grönt och fördelarna för både hälsa och miljö för alla 
individer oavsett kön och utbildning. 
 
 



                                                                                                                      
  

  18 

7. Författarens bidrag till arbetet 
LE och WE har tillsammans planerat och utformat studien med tillhörande enkät. Vidare 
har allt arbete såsom datainsamling, analyser samt författandet av uppsatsen skett 
gemensamt. 

8. Tack 
Författarna vill rikta ett tack alla som svarade på enkäten.
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