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SAMMANFATTNING  

Bakgrund Köttkonsumtionen i Sverige är idag rekordhög. Ur ett folkhälsoperspektiv är det 

viktigt att minska köttkonsumtionen och med fördel äta mer vegetariskt. Detta för att rött kött 

och särskilt processat rött kött har visats öka risken att drabbas av olika typer av sjukdomar.  

Syfte Syftet var att undersöka attityder till köttintag och vegetarisk kost hos vuxna 

konsumenter samt i vilken utsträckning olika faktorer påverkade matvalet.  

Metod En webbaserad frekvensenkät användes och deltagarna rekryterades 

via”facebook.com”. Data analyserades i SPSS 20.0. För deskriptiv statistik användes median 

och 25:e respektive 75:e percentilen. Chi 2 test användes för test av signifikans. 

Signifikansnivå sattes till p<0,05. 

Resultat 128 deltagare inkluderades i studien, varav 60 % kvinnor och 40 % män, 

medianåldern var 25 år. De flesta åt blandkost (84 %), 16 % åt någon form av vegetarisk kost. 

Signifikant fler kvinnor ville öka sitt intag av vegetarisk kost och fler kunde också tänka sig 

minska köttintaget jämfört med männen. Hög konsumtionsfrekvens av rött kött var associerat 

med minskad vilja att reducera köttintaget samt ovilja att äta vegetariskt. Etiska och 

miljömässiga aspekter var av liten betydelse för blandkostare gällde matvalet.  

Slutsats Intresse finns att äta mer vegetariskt och att minska köttintaget. Oklart är dock om 

intaget av vegetarisk mat kommer öka eftersom de flesta deltagarna angav att de mestadels 

påverkades av vanor och de flesta hade som vana att äta kött. För att välja vegetarisk mat 

krävs ett aktivt val och kanske ökad medvetenhet om den vegetariska kostens hälsomässiga-, 

miljömässiga- och etiska fördelar.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background Meat consumption in Sweden is higher today than ever before. From a public 

health perspective, it’s important to reduce meat consumption and increase the intake of 

vegetarian food. This is based on studies showing that red meat and especially processed red 

meat increases the risk of disease.    

Objective The aim of this study was to investigate attitudes towards meat intake and 

vegetarian food in adult consumers and the extent to which various factors affected food 

choices.  

Method A web-based questionnaire study was used and participants were recruited via 

“facebook.com”. Data were analyzed in SPSS 20.0. Median and 25
th

 and 75
th

 percentiles were 

used for descriptive statistics. Chi 2 test was used to test for significance. Significance level 

was set at p<0,05.    

Results Participants were 128, of whom 60 % were women and 40 % men. Most ate a mixed 

diet (83 %), 16 % some form of vegetarian diet. Significantly more women than men wanted 

to increase their intake of vegetarian foods and more could also consider reducing meat intake 

compared with men. High frequency of red meat intake was associated with reduced will to 

reduce meat intake and unwillingness to eat vegetarian food. Ethical and environmental 

aspects were of little importance for the mixed diet group regarding food choices.  

Conclusion There is an interest in eating more vegetarian foods and reduce meat intake. 

Though it is unclear whether the intake of vegetarian food will increase because most 

participants indicated that they mostly influenced by habits and most had the habit of eating 

meat. Choosing vegetarian food requires an active choice and perhaps increased awareness of 

the health-, environmental- and ethical benefits of a vegetarian diet.  
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1 BAKGRUND 
I dagens svenska samhälle äter vi mer kött än någonsin tidigare i modern tid (1), dominerar 

gör konsumtionen av nöt och gris (2). Det finns flera anledningar till att köttkonsumtionen har 

ökat. Kött är mer lättillgängligt i dagens samhälle än tidigare vilket kan bero på ökat välstånd 

och billigare priser (3). Det är inte bara i Sverige utan även i övriga världen som 

konsumtionen av kött ökar (4).  

 

I Sverige äter 97 % av befolkningen kött, vilket innebär att endast en liten del äter en 

vegetarisk kost (5). Vi får ofta höra att köttkonsumtionen bör minska och många gånger är det 

miljömässiga aspekter som lyfts fram. Köttproduktionen står exempelvis för cirka en femtedel 

av de totala växthusgasutsläppen i världen (6).  

 

Även ur ett hälsoperspektiv verkar det vara fördelaktigt att minska köttintaget. ”World Cancer 

Research Fund” rekommenderar att minska intaget av rött kött (syftar till nöt-, gris-, lamm-, 

och getkött) och att undvika processat kött (exempelvis skinka, bacon, salami och korv) för att 

minska risken att drabbas av kolorektal cancer (7,8).  Detta med anledning att både rött kött 

och processat kött (som ofta består av rött kött) innehåller nitrit/nitrat som kan skada vårt 

DNA samt hem-molekylen som har setts skada tarmens insida (9).  

 

Rött kött och framför allt processat kött har också kopplats samman med förekomst av 

Diabetes Mellitus Typ-2 på grund av dess innehåll av kolesterol, hem-järn och nitrit/nitrat. 

Processat kött har också setts öka risken för hjärtkärlsjukdom (8, 10), på grund av höga 

natrium- och nitrit/nitrat-nivåer (10).   

 

En reviewartikel visade att personer som åt små mängder magert rött kött alternativt 

vegetarisk kost drabbades i mindre utsträckning av hjärtkärlsjukdom och cancer (11). 

Laktovegetarisk kost har setts minska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom så som vikt, blodtryck 

och kolesterolvärden (12).  

 

Det finns mycket som pekar på att begränsningar av köttintaget skulle kunna vara till nytta. 

Därför är det positivt om fler bestämmer sig för att äta mindre mängd kött till måltiden och 

gärna mer vegetarisk mat. Det är därför mycket intressant att undersöka vad som påverkar 

matvalet och vad det finns för attityder kring intag av kött och vegetarisk kost. Området ser ut 

att vara bristfälligt utforskat i Sverige. Tidigare forskning har visat att den vanligaste orsaken 

till att man väljer att äta kött är smakens skull (13). Att välja vegetarisk kost verkar mer 

komplext, där hälsa, etiska aspekter och miljömässiga aspekter verkar vara de vanligaste 

orsakerna (14).  

 

För att få en bredare inblick i matvalet och påverkande faktorer kommer denna studie att titta 

på de som äter blandkost, det vill säga de som äter det mesta (15) och även de som äter olika 

typer av vegetarisk kost. Förhoppningen med denna studie är att skapa kunskapsunderlag för 

att utveckla metoder som kan påverka matvalet för att eventuellt kunna förändra hur det ser ut 

idag. 
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2 SYFTE   
Syftet med studien var att undersöka attityder till köttintag och vegetarisk kost hos vuxna 

konsumenter samt i vilken utsträckning olika faktorer påverkar matvalet.  

 

- Vilken inställning har blandkostare till köttintag och vegetarisk kost?  

 

- I vilken utsträckning påverkar olika faktorer så som hälsa, miljö och etiska aspekter 

matvalet hos män och kvinnor?  

 

- Finns det samband mellan kosthållning och i vilken utsträckning olika faktorer 

påverkar matvalet?  

 

- Hur ofta konsumeras olika typer av animaliska och vegetabiliska proteinkällor? 

3 METOD  

En webbaserad kvantitativ frekvensenkät (Bilaga 1) användes till denna studie, detta för att få 

många snabba svar till låga kostnader och eftersom kvantitativ metod är fördelaktigt för att 

kunna göra jämförelser mellan grupper (16) 

3.1 Urval och bortfall 
För att öka deltagarantalet och för att kunna göra jämförelser användes inga speciella 

exklusionskriterier i studien, män, kvinnor, köttätare och icke köttätare var välkomna att delta 

i studien. Tillgång till internet och förståelse av svenska språket var dock förutsättningar för 

att delta. Totalt deltog 143 personer i enkätundersökningen, av dem exkluderades 15, för att 

de inte angett födelseår (n=12) eller för att de lämnat ofullständiga svar genomgående i 

enkäten (n=3). 

3.2 Tillvägagångssätt 
Enkäten (Bilaga 1) skapades i ”Google Drive” (tidigare ”Google Docs”, gratis molntjänst som 

tillhandahålls av Google) och utformades med hjälp av ”Enkäten i praktiken” (17). Enkäten 

bestod av nio frågor med inledande personliga faktafrågor; kön, ålder, längd och vikt 

(frågorna om längd och vikt syftade till att räkna ut BMI). En av frågorna rörde kosthållning 

där SLVs indelning från rapporten ”Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna” 

(15) användes för att utforma svarsalternativ till vilken typ av kost deltagarna vanligtvis 

brukade äta. Möjlighet fanns också att välja ”Övrigt” för den som inte identifierade sitt 

kostintag med något av alternativen, där deltagaren själv kunde fylla i vad hen åt. Därefter 

följde två faktafrågor rörande måltidsvanor och konsumtionsfrekvens av animaliska och 

typiska vegetabiliska proteinkällor samt två attitydfrågor där deltagarna fick ta ställning till 

olika påståenden om matval och vegetarisk kost. Till attitydfrågorna användes en 5-gradig 

Likertskala (0 = instämmer inte alls; 4 = instämmer helt), vilket visade hur väl deltagarna 

samtyckte med påståendena. 

En liten pilotstudie utfördes innan den slutgiltiga versionen av enkäten skickades ut. Deltagare 

i studien var tre vänner till författaren utan kostutbildning. Dessa gav feedback på enkäten 

vilket togs i hänsyn till sista revideringen av enkäten.  

Deltagarna rekryterades i första hand genom stratifierat urval via ”facebook.com”, där 

enkäten skickades till 30 personer, män och kvinnor, i olika åldrar och med olika kostvanor. 

Dessa uppmanades skicka vidare enkätlänken till vänner i olika åldrar. Få enkätsvar kom in 
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med denna metod, en anledning kan vara att det var problem med enkätlänken vilket en av 

deltagarna meddelade. För att öka deltagarantalet användes även bekvämlighetsurval där 

enkätlänken skickades ut till ett hundratal av författarens vänner på ”facebook.com” vilka 

uppmanades att sprida länken vidare till fler. De inskickade enkäterna sammanställdes 

automatiskt i ”Google Drive” och kopierades sedan manuellt till Excel, för analys i SPSS 

20.0.  

3.3 Analys  
I SPSS kodades datan till numeriska variabler och kategoriserades utefter hur deltagarna 

svarat på de olika frågorna. Deltagarnas ålder beräknades genom att beräkna tidsskillnaden i 

år mellan 2013 och födelseåret. 

För att undersöka eventuella skillnader i faktorer som påverkade matvalet gjordes två grupper 

baserat på kosthållning där alla som angett sig äta blandkost, samt ”Lågkolhydratkost” och 

”Blandkost, fast inte industriproducerat kött” kategoriserades till ”Blandkost = BK”. Veganer 

och olika typer av vegetarianer till ”Icke-blandkost = IBK”. Svaren från attitydfrågorna 

tolkades ”0,1” = instämmer inte, ”3,4” = instämmer och ”2” = vet inte/osäker.   

En kategorisering gjordes även av BK utefter angiven konsumtionsfrekvens av rött kött (gris, 

nöt, lamm och vilt). Detta för att kunna undersöka eventuella skillnader gällande inställning 

till köttintag och vegetarisk kost. Kategoriseringen gjordes genom att räkna ut medianvärdet 

av köttintaget. De som låg under medianen kategoriserades till ”låg köttfrekvens = LKF”, de 

som låg över ”hög köttfrekvens = HKF”. 

Frågan om ”vad familjen vill ha/vad mina föräldrar lagar” – exkluderades ur resultatet 

eftersom medianåldern i studien var låg (25 år) och de flesta i den åldern inte har egen familj. 

De flesta hade angett att det inte påverkade.  

På grund av liten spridning i ålder och BMI bedömdes det inte meningsfullt att utföra 

signifikanstester baserat på dessa variabler. (Äldre, underviktiga och feta var 

underrepresenterade).  

På frågor där deltagare inte angett något svar exkluderades dessa utifrån frågan, och när 

procentsatsen räknades ut, räknades alltid andelen i förhållande till antalet som besvarat 

frågan. 

För deskriptiv statistik användes median och 25:e respektive 75:e percentilen som 

spridningsmått. Då undersökta variabler var på nominal- eller ordinalnivå användes Chi 2 test 

för test av signifikans. Signifikansnivå sattes till p=<0,05.  

3.4 Etiska aspekter 
Samtliga deltagare meddelades genom följebrev att enkäten var anonym och frivillig att fylla i 

(Bilaga 1). Information fanns också om att insamlad data behandlades konfidentiellt. 

Deltagarna kunde när som helst välja att avbryta sitt deltagande genom att kryssa ner enkäten 

alternativt att inte klicka ”Skicka in”. 
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4 RESULTAT   
Av de 128 deltagare som inkluderades i studien, var 76 (60 %) kvinnor och 52 (40 %) män, 

medianåldern var 25 år (23-30) och medianen för BMI var 23 (21-25).  

4.1 Kosthållning 
Majoriteten av deltagarna (83 %; n=106) angav att de åt blandkost och 14% (n=18) att de åt 

någon form av vegetarisk kost (Figur 1). Resterande 3 % åt antingen en lakto-ovo-vegetarisk 

kost med fisk och kyckling (n=1), mest laktovegetarisk kost men ibland fisk (n=1), blandkost 

utan industriproducerat kött (n=1) eller lågkolhydratkost (n=1). 

 

 

 
 

Figur 1. Deltagarnas kosthållning, Umeå Universitet 2013.  

 

4.2 Konsumtionsfrekvens av animaliska och vegetabiliska proteinkällor 
Kött av fågel, gris och nöt konsumerades oftast (Figur 2). Den vanligaste 

konsumtionsfrekvensen var 1-2ggr/vecka (fågel 59 %, gris 55 %, nöt 54 %). Fisk och skaldjur 

konsumerades aldrig eller upp till tre gånger per månad bland drygt hälften av deltagarna 

(50,5 %), men relativt många (22 %) angav också att de åt det 1-2 ggr/vecka. Lamm- och 

viltkött var de köttyper som konsumerades mest sällan, aldrig eller upp till tre gånger per 

månad, av 90 % respektive 85 % av deltagarna. Ingen av de vegetabiliska produkterna 

konsumerades särskilt ofta hos blandkostarna (BK). De flesta angav att de aldrig eller upp till 

tre gånger per månad åt soja-, quornprodukter och baljväxter (94 %, 94 %, 73 %). Icke-

blandkostgruppen (IBK) däremot konsumerade både baljväxter och sojaprodukter tre till sex 

gånger per vecka eller oftare av de flesta (63 % respektive 53 %). Quornprodukter 

konsumerades sällan eller upp till tre gånger per månad av de flesta (58 %), 1-2ggr/vecka av 

32 %, 3-6ggr/vecka eller oftare av 10,5 %. Inga signifikanta skillnader fanns mellan män och 

kvinnor i hur ofta de åt olika livsmedel.      

Laktovegetariskt 
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Figur 2. Blandkostarnas(n=108) konsumtionsfrekvens av kött och typiska vegetabiliska proteinrika livsmedel, 

Umeå Universitet 2013.  

 

4.3 Blandkostares inställning till kött och vegetarisk kost  
Jämförelser baserat på kosthållning 

De flesta i blandkostgruppen (BK) (46 %) uppgav sig vilja äta mer vegetariskt. Dessa var 

signifikant (p=0,006) fler kvinnor (55 %) än män (35 %). En större andel av kvinnorna (47 %) 

kunde också i större utsträckning än männen (29 %) tänka sig att minska sitt köttintag, men 

skillnaden var inte signifikant (p=0,068). De flesta tyckte inte att vegetariskt smakade sämre 

än mat med kött (kvinnor 55 %, män 51 %), men en stor andel, särskilt bland männen (43 %) 

höll inte med om det (kvinnor 28 %). Signifikant (p=0,04) fler män (57 %) tyckte att det var 

svårt att laga vegetariskt jämfört med kvinnorna (38 %). Majoriteten av blandkostarna skulle 

inte öka sitt intag av vegetarisk kost om det fanns större utbud av färdiglagade rätter (85 %). 

Jämförelser baserat på konsumtionsfrekvens av kött 

Av de som redan konsumerade kött sällan (låg köttfrekvens = LKF) var det signifikant 

(p=0,037) fler som kunde tänka sig minska sin köttkonsumtion jämfört med de som åt kött 

oftare (hög köttfrekvens = HKF) 48 % respektive 24 %. En större andel av LFK kunde också 

tänka sig äta mer vegetariskt (51 %) jämfört med HFK (38 %), men skillnaden var inte 

signifikant(p=0,358). HKF instämde i större utsträckning (62 %) än de LKF(37 %) att de 

tyckte det var svårt att laga god vegetarisk mat (p=0,034). HKF uppgav i större utsträckning 

att de tyckte vegetariskt smakade sämre än mat med kött (45 %), än LFK (28 %) (p=0,105). 

Varken HKF eller LKF skulle öka sitt intag av vegetariskt om det fanns större utbud av 

färdiglagade rätter (76 % respektive 88 %). 

4.4 Faktorer som påverkade matvalet  

Jämförelser mellan kvinnor och män 

Smaken var den enskilda faktorn som i störst utsträckning påverkade matvalet bland 

deltagarna (kvinnor 88 %, män 84 %). Män och kvinnor påverkades i liknande utsträckning av 

vanor (kvinnor 75 %, män 71 %), hälsa (kvinnor 59 %, män 53 %), bekvämlighet  
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(kvinnor 57 %, män 52 %), pris (män 50 %, kvinnor 46 %), etiska aspekter (kvinnor 28 %, 

män 16 %) och miljöaspekter (kvinnor 25 %, män 14 %). En signifikant (p=<0,001) skillnad 

fanns gällande proteininnehåll där männen påverkades mer (55 %) än kvinnorna (17 %).   

 

Jämförelser baserat på kosthållning 

Figur 3 visar att etiska aspekter var den enskilda faktorn där störst skillnad mellan 

blandkostare (BK) och icke-blandkostare (IBK) fanns. De senare påverkades signifikant 

(p=<0,001
1
) mer (95 %) respektive (10 %). Även miljöaspekter skiljde grupperna åt där IBK 

påverkades signifikant (p=<0,001
2
) mer (68 %) än BK (12 %). BK påverkades signifikant 

(p=0,018) mer av vanor (78 %) jämfört med IBK (47 %). Båda grupperna angav smak, hälsa, 

bekvämlighet och pris som viktigt. Proteininnehåll verkade inte vara särskilt betydelsefullt för 

någon av grupperna, men ändå procentuellt viktigare hos BK (33 % respektive 26 %).  

 

 

 

Figur 3. Översikt över den utsträckning deltagarna instämde (%) att olika faktorer påverkade matvalet . 

Jämförelse mellan BK och IBK. Samtliga deltagare (n=128) inkluderade. Umeå Universitet 2013.  

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
En stor styrka med att använda en webbaserad enkät tror författaren är att deltagarna kunde 

sitta i lugn och ro och fylla i enkäten, vilket är en förutsättning för att få så sannighetsenliga 

svar som möjligt. Dessutom innehöll enkäten få frågor vilket minskade risken för att deltagare 

skulle tröttna och sporadiskt fylla i enkäten. Men nackdelar med kvantitativ metod generellt är 

att det är svårare för deltagarna att ställa direkta frågor till författaren jämfört med kvalitativ 

metod. Det kan vara svårt att veta om deltagarna haft tillräcklig kunskap för att besvara 

enkäten, men denna typ av felkälla tros ha minimerats genom pilotstudien.  
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Något som kanske var svårt för deltagarna var att uppskatta konsumtionsfrekvens av olika 

livsmedel. För att minimera denna typ av fel skrevs förklaringar till olika livsmedel 

exempelvis ”nötkött (entrecôte, rostbiff, färs, oxfilé, hamburgare etc.)” för att deltagarna 

lättare skulle förstå vilka typer av produkter som inkluderades i olika kategorier.    

Vad gäller attitydfrågan om matval är det givetvis så att fler faktorer kan påverka matvalet. 

Exempelvis fanns ingen fråga om sociala medier, så som TV/tidningar/bloggar etc. Det hade 

också kunnat vara fördelaktigt med följdfrågor för att specificera exempelvis vilka typer av 

etiska aspekter som är viktiga/mindre viktiga. Detta är något som skulle kunna undersökas 

vidare i form av kvalitativ intervju. Alternativen på frågorna om vegetarisk kost kunde också 

eventuellt utökats, exempelvis hade det varit intressant att låta blandkostare (BK) ta ställning 

till påståendet ”Jag tycker att vegetarisk mat är mindre mättande än mat med kött”, speciellt 

eftersom det tidigare setts vara en anledning till ovilja att äta vegetariskt (18). 

Påståendefrågorna om vegetarisk kost kunde med fördel formulerats annorlunda i och med att 

de passade blandkostare men kunde troligtvis ha skapat förvirring bland de som inte åt kött. 

I analysen av enkäterna sågs att en mer eller mindre stor andel svarat ”2” det vill säga ”vet 

inte/osäker”, på attitydfrågorna vilket tvingade författaren att exkludera dessa ur vissa 

påståenden. Eventuellt hade det varit fördelaktigt att använda sig av en jämnsiffrig Likertskala 

för att på så sätt ”tvinga” deltagarna att välja den ena eller den andra sidan. 

 

Gällande jämförelserna mellan hög-köttfrekvens-gruppen (HKF) och låg-köttfrekvens-

gruppen (LKF) bör noteras att de baseras på frekvens och man kan inte med säkerhet anta att 

HKF konsumerade större kvantitet kött än motsvarande grupp. 

 

Getkött inkluderades inte som ett alternativ i enkätundersökningen, även fast det klassas som 

rött kött enligt WCRF (World Cancer Research Fund). Detta var eftersom att konsumtionen 

av getkött är väldigt låg i Sverige (2).  

 

Urvalet i denna studie var ett icke sannolikhetsurval vilket gör det svårt att generalisera 

resultaten från denna studie till större populationer. Däremot liknar fördelningen av 

kosthållningar i denna studie med hur det ser ut i Sverige (19).  

5.1 Resultatdiskussion 
I den här studien konsumerades kött av fågel, gris och nöt mest frekvent. Detta stämmer 

överens med hur medelkonsumtionen av kött ser ut i dagens Sverige (19). Tidigare studier har 

visat skillnad mellan män och kvinnor gällande köttintag, där män äter mer rött kött och 

processat kött (20-22). Detta observerades däremot inte i denna studie, vilket troligtvis beror 

på att denna studie tittade på konsumtionsfrekvens och inte kvantiteter.  

I den här studien sågs att fler kvinnor än män kunde tänka sig minska sitt köttintag samt att 

äta mer vegetariskt. Detta är inget nytt resultat utan har setts tidigare (21). I en stor 

australiensk studie (18) uppmärksammade man att det fanns oro över att inte få i sig 

tillräckligt med järn och protein med en vegetarisk kosthållning. Detta skulle också kunna 

vara en förklaring till varför många män i denna studie inte ville äta mer vegetariskt. I den här 

studien påverkades männen signifikant mer av proteininnehåll vid matvalet än kvinnorna. 

Kanske kan det vara så att männen var rädda att få i sig för lite protein? 

Nästan hälften av männen i den här studien tyckte att vegetariskt smakade sämre än mat med 

kött och många tyckte också det var svårt att laga god vegetarisk mat. Detta kan eventuellt 

förklaras med att man helt enkelt inte ätit så mycket vegetariskt. Detta tror författaren 
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eftersom drygt tre fjärdedelar av de som åt blandkost angav att vanor påverkade matvalet i 

stor utsträckning. Att det var just männen som tyckte att det var svårt att laga vegetariskt kan 

bero på att män generellt lagar mat i mindre utsträckning än kvinnor (23). Den australienska 

studien visade också att anledningar till att inte äta vegetarisk var att man inte visste vad man 

skulle äta istället för kött och att vegetarisk kost anses tråkigt (18).  

Konsumtionsfrekvensen av kött verkar vara av stor betydelse för attityderna till köttintag och 

vegetarisk kost. Den här studien visade att de som redan i dagsläget konsumerade kött mer 

sällan, i större utsträckning än de som konsumerade kött oftare, kunde tänka sig äta mer 

vegetariskt samt minska köttintaget. Resultatet bekräftas av en tidigare studie som visade att 

man vanligtvis är mest skeptisk mot de typer av kosthållningar som minst liknar den egna. 

Samma studie visade att studie att köttätare tyckte att vegetariskt var näringsmässigt 

obalanserat och att de som inte åt kött ansåg precis tvärt om (24). Intressant är att i denna 

studie verkade hälsa vara viktigt för de flesta av deltagarna gällande matvalet, oberoende av 

kosthållning. Men däremot verkar det finnas en skillnad i vad som anses hälsosamt, eller i alla 

fall vilken typ av kost man äter.  

 

De som äter blandkost verkar ha mycket blandade åsikter om sin kosthållning, varav många 

negativa, jämfört med kosthållningar utan kött. Detta beror troligtvis på att blandkostare inte 

gjort något aktivt val i att välja sin kosthållning (24). Att äta kött är normen (5). I Sverige äter 

majoriteten av befolkningen kött. Detta innebär att både familj och vänner till köttätare 

antagligen också äter kött, vilket troligtvis begränsar blandkostares nyfikenhet för att äta 

vegetariskt. Det verkar också finnas en okunskap hos blandkostare både gällande 

matlagningskunskaper, men också näringsinnehåll i vegetarisk kost. De som däremot äter 

vegetariskt har gjort ett aktivt val att avstå från vissa livsmedel och allmänt vedertaget att 

vanliga anledningar att göra så är av miljömässiga-, etiska- och hälsomässiga skäl. Detta kan 

antagligen förklara varför det var så stor skillnad gällande just etiska aspekter och 

miljöaspekter mellan blandkostgruppen och icke-blandkostgruppen i denna studie.  

6 SLUTSATS  
Det finns intresse för att äta mer vegetariskt och minska köttintaget hos blandkostare, främst 

bland kvinnor och hos de som redan åt kött mer sällan. Oklart är dock om intaget av 

vegetariskt kommer öka eftersom största andelen av deltagare påverkades i stor utsträckning 

av vanor när det kom till matvalet och de flesta hade vanan att äta kött. För att äta mer 

vegetariskt krävs ett aktivt val och kanske en ökad medvetenhet om den vegetariska kostens 

hälsomässiga, miljömässiga och etiska fördelar.  

7 TACK 

Författaren vill tacka alla som tog sig tid och deltog i studien.  
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Bilaga 1 

Att äta kött eller inte – hur tänker du kring det? 

I Sverige äter de allra flesta människor kött och endast en liten del av befolkningen äter en vegetarisk 

kost. Den här enkäten riktar sig till alla, både de som äter kött och de som inte gör det. Enkäten 

kommer att användas till en uppsats som handlar om vad som påverkar vad vi äter samt hur vi tänker 

kring kött och vegetarisk kost.  

Enkäten består av 9 frågor och tar ca 4-5 min att fylla i. Enkäten är helt anonym och frivillig att fylla i. 

Uppgifterna från detta formulär kommer inte kunna kopplas samman med enskilda personer och 

insamlad data kommer endast att användas till denna studie och sedan förstöras.   

Är du intresserad av att läsa den slutgiltiga uppsatsen kommer den att finnas tillgänglig på Umeå 

Universitets hemsida: 

http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ 

Jag som skriver uppsatsen heter Elin och är studerande vid institutionen för Kostvetenskap vid Umeå 

Universitet. Har du frågor eller funderingar kring enkäten eller uppsatsen är du välkommen att 

kontakta mig!  

E-post: elvi0010@student.umu.se 

 

1) Kön 

 Man 

 Kvinna 

2)Födelseår                                                                                                          

 

 
3) Vikt 

Din nuvarande vikt kilo (kg)  

 
4) Längd 

Din längd i centimeter (cm)  

 
5) Vilken typ av mat äter du vanligen? Välj "övrigt" om du äter någon annan typ av 
kost t.ex. kost vid njursjukdom 

 Blandkost, dvs. äter det mesta 

 Enbart laktovegetarisk kost, dvs. äter inte kött, fisk eller ägg 

 Mest laktovegetarisk kost, men äter ibland fisk och ägg 

 Vegankost, dvs. äter inte kött, fisk, ägg, mjölk och mjölkprodukter 

 Övrigt:  



 
 

 
6a) Måltidsfördelning - vilka måltider brukar du vanligtvis äta? 

  
Äter vanligtvis 

inte 
Äter vanligtvis 

 

Frukost 
    

Mellanmål 
    

Lunch 
    

Mellanmål 
    

Middag 
    

Kvällsmål 
    

 
6b) Av de måltider du brukar äta - vilka brukar innehålla någon typ av köttprodukt? 

  

Innehåller 
vanligtvis inte 

kött 

Innehåller 
vanligtvis kött 

Äter vanligtvis 
inte måltiden i 

fråga 
 

Frukost 
     

Mellanmål 
     

Lunch 
     

Mellanmål 
     

Middag 
     

Kvällsmål 
     

 
7) Hur ofta äter du... 

  

Aldrig 
eller 

väldigt 
sällan 

1-3 
ggr/månad 

1-2 
ggr/vecka 

3-5 
ggr/vecka 

6 
ggr/vecka 

eller oftare 
 

Nötkött (entrecôte, 
rostbiff, färs, oxfilé, 

hamburgare etc.) 
       

Griskött (skinka, kotlett, 
       



 
 

  

Aldrig 
eller 

väldigt 
sällan 

1-3 
ggr/månad 

1-2 
ggr/vecka 

3-5 
ggr/vecka 

6 
ggr/vecka 

eller oftare 
 

bacon, kassler, fläskfilé, 
korv etc.) 

Lamm (färs, filé, kotlett 
etc.)        

Älg/ren/hjort/vildsvin 
(färs, filé, korv etc.)        

Fågel - kyckling/kalkon 
(filé, vingar, korv, färs etc.)        

Fisk/skaldjur/räkor/krabba 
       

Bönor/ärter/linser (hit 
räknas också hummus, 

falafel etc.) 
       

Sojaprodukter (kött, färs, 
korv, tofu, tzay etc.)        

Quornprodukter (filé, 
korv, nuggets etc.)        

 
8) Hur mycket påverkas ditt matval av... 

  

Instämmer 
inte alls (0) 

1 2 3 
Instämmer 

helt (4)  

Pris 
       

Smak 
       

Vanor 
       

Bekvämlighet 
       

Proteininnehåll 
       

Vad familjen vill ha / 
vad mina föräldrar 

lagar 
       

Etiska aspekter 
       



 
 

  

Instämmer 
inte alls (0) 

1 2 3 
Instämmer 

helt (4)  

Miljöaspekter 
       

Hälsoaspekter 
       

 
9) Hur väl instämmer du med följande påståenden? 

  

Instämmer 
inte alls (0) 

1 2 3 
Instämmer 

helt (4)  

"Jag skulle gärna äta 
mer vegetariskt"        

"Jag tycker vegetarisk 
mat smakar sämre än 

mat med kött" 
       

"Jag tycker det är 
svårt att komponera 

ihop en välsmakande 
vegetarisk måltid" 

       

"Jag skulle äta mer 
vegetariskt om det 

fanns större utbud av 
färdiglagade rätter" 

       

"Jag skulle kunna 
tänka mig att minska 
min köttkonsumtion" 

       

 

 

 

 

 

 

 


