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Abstract 
 
Titel: One need not have been a lion to understand meat consumption – En survey-

undersökning om svenskars miljövärderingar och konsumtionsbeteende av kött 

 

By: Anton Joelson and Anders Elgtberg 

 

Indications show that the Swedish population is getting more aware of the environmen-

tal impact high meat consumption has. At the same time, the meat consumption in Swe-

den is breaking all previous records, and crossing the line for environmental sustainabil-

ity by far. This resulted in us asking the question if this discrepancy between people’s 

environmental attitude and their meat consumption really existed. Where environmental 

attitudes are defined as the perception and attitude in line with the norm for a good envi-

ronmental behavior. Regardless of the discrepancy, we want to make an understanding 

of why meat consumption looks the way it does. Using a combination of theories, we 

manage to construct a useful foundation to explain the actions of eating meat. From 

both rational and non-rational causes where a survey created to collect the information 

needed. Ratios of sex were created to match the even distributed population of Växjö, 

where the survey was handed out. The discrepancy between people’s environmental 

attitude and their meat consumption was found. People that consume more meat tend to 

be less positive to lower their intake of meat. But these persons are at the same time 

more aware of the consequences the impact that meat has on the environment. To future 

understand the consumption of meat we explain the behavior using one model con-

structed of Weber’s social theory of action.  
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1 Inledning 
 
Sedan barnsben har vi blivit lärda att kött ska tillhöra våra måltider i syfte att få i oss 

den näringen som vi behöver. Ständigt ser vi reklam, tallriksmodeller och andra influen-

ser som uppmanar oss som konsumenter att äta kött och andra animaliska råvaror. Kött 

innehåller flertalet viktiga näringsämnen som kroppen behöver för att överleva men 

dessa näringsämnen finns även i andra produkter som är mer skonsamma för miljön. 

Fetter, vitaminer, mineraler och protein finns i köttet men går även att finna i mer mil-

jövänliga substitut såsom soja, tofu, frön, nötter etcetera. Trots att det finns andra alter-

nativ än kött, konsumeras kött i större utsträckning än någonsin tidigare. År 2016 går till 

historien som året då Sverige slog nytt rekord. Aldrig tidigare har Sverige importerat – 

och konsumerat så mycket kött. I genomsnitt konsumerade svensken 87,5 kilo/år eller 

1,7 kilo/veckan. Att äta 1,7 kilo kött i veckan innebär en överkonsumtion eftersom de 

angivna rekommendationerna som finns i Sverige är 0,9 kilo kött. Att vi överkonsume-

rar kött betyder att vi konsumerar över de angivna rekommendationerna för vad miljön 

klarar av. Fortsätter denna negativa trend kan detta medföra klimatförändringar som kan 

bli förödande för miljön. Samtidigt som vi överkonsumerar kött uppger allt fler svens-

kar att de besitter stor kunskap om köttets miljöpåverkan och att de ställer sig positiva 

till de uppsatta normerna som finns om att tänka på miljöns bästa. Normerna praktiseras 

genom att äta veganskt, handla ekologiska – och/eller svenskproducerade köttprodukter 

eller byta ut köttmåltider mot substitut i syfte att upprätta en hållbar miljöutveckling.  

  

I Sverige finns ett stort engagemang gentemot miljöfrågor och miljöproblem, samtidigt 

visar statistiken att Sverige är i toppen av länder som konsumerar kött. (Lindén et.al. 

1998: 5). Miljövärderingarna har ökat, vissa beteendeförändringar har skett men inte 

tillräckligt många och i tillräckligt stor utsträckning för att miljöutvecklingen ska vara 

hållbar. (Naturvårdsverket. 2011). Med bakgrund i det som har presenterats finner vår 

studie sitt forskningsproblem, nämligen motsättningen som tycks finnas mellan 

svenskars konsumtionsbeteende av kött i relation till deras miljövärderingar gällande 

köttkonsumtionens påverkan. Vår studie kommer att undersöka ifall det finns en mot-

sättning, tillika diskrepans, och sedan försöka förstå vilka bakomliggande orsaker som 

påverkar konsumtionsbeteendet av kött.  
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2 Syfte och frågeställning 
 
Undersökningens utgångspunkt är att skapa förståelse för svenskars konsumtionsbete-

ende av kött i relation till deras miljövärderingar gällande köttkonsumtionens påverkan. 

För att uppnå syftet ämnar vår studie att jämföra konsumtionsbeteendet av kött i relation 

till svenskars miljövärderingar. Med anledning av syftet har vi konstruerat två frågor, 

där den första ämnar att lokalisera ifall det finns en diskrepans eller inte och den andra 

hur vi kan skapa förståelse för vilka bakomliggande orsaker som påverkar konsumt-

ionsbeteendet av kött.  

 

• Hur ser svenskars konsumtionsbeteende av kött ut i relation till deras miljövär-

deringar gällande köttkonsumtionens påverkan?  

 

• Hur kan vi förstå vilka bakomliggande orsaker som påverkar svenskars kon-

sumtionsbeteende av kött?  

 

 

3 Disposition 
 
Dispositionen är uppdelad i en tematisk ordning, där det som är viktigast att veta för 

fortsättningen presenteras först. Under varje ny rubrik följer en kortare beskrivning om 

vad som skrivs i syfte att ge läsaren förståelse för varför det som har skrivits är kopplat 

till vår studie. Initialt presenteras bakgrunden till vårt valda problem, tidigare studier om 

diskrepant beteende och teoretiska inslag. I det teoretiska ramverket beskrivs hur den 

tidigare forskningen och teorierna har använts i vår studie. Metodkapitlet presenterar 

vad vi har gjort, hur det har gjorts och varför. I resultatet redogörs empirin i relation till 

vårt teoretiska ramverk, således skrivs resultatet och analysen i samma avsnitt. Slutsats-

kapitlet summerar svaret på våra frågeställningar och ger även en analytisk inblick i hur 

vårt resultat går att tolka i mer sociologiskt generella termer. Avslutningsvis beskrivs 

förslag på fortsatta undersökningar men även oklarheter kring vår studie som behöver 

klargöras.  

 

  



  
 

3 

4 Forskningsöversikt 
 
4.1 Miljöpåverkan 
 
Vår studie handlar om konsumtionsbeteendet av kött och därför anser vi att det är rele-

vant att först presentera definitionen av kött och hur köttkonsumtionen påverkar miljön i 

syfte att ge insikt i hur vi förhåller oss till ämnet. Vår studie använder samma definition 

av kött som livsmedelslagstiftningen, nämligen att kött är muskulaturen från däggdjuren 

nöt, gris, får, vilt och fågel (Lärn-Nilsson et.al). Naturvårdsverket slog fast i sin rapport 

från 2011 att köttkonsumtionen står för en betydande del av de växthusgaser som släpps 

ut. Framförallt är det nötkreatur som släpper ut stora mängder metan med anledning av 

att dessa djur är idisslare. Men även andra djur som gris -, får -, viltkött och matfågel 

bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Det finns både en naturlig - och en förstärkt växt-

huseffekt där den förstnämnda är nödvändig för att ge jorden värme och växterna foto-

syntes. Den förstärkta växthuseffekten är skadlig för miljön därför att effekterna kan 

leda till en förhöjd vattennivå, risk för översvämningar men även uttorkning. Natur-

vårdsverket rapporterar att det finns lösningar på problemet, exempelvis skulle en 

minskning av nötköttskonsumtionen till 1990 års nivå i kombination med åtgärder inom 

jordbruket och matsvinn reducera miljöpåverkan från ätliga råvaror med 40%. (Natur-

vårdsverket. 2011). En annan potentiell lösning är att minska konsumtionen av anima-

liskt baserad föda i syfte att minska uppfödningen av boskapsdjur. Studier visar att 

skulle en 50 procentig minskning av boskapsdjur göras i EU:s 27 medlemsländer så 

skulle en strukturell marknadsförändring ske och växthusgaserna skulle minska med 

25–40 procent (Westhoek et.al. 2014). Denna förändring skulle förändra svenskars kon-

sumtion påtagligt då Sverige både är ett medlemsland och ett av de länder som konsu-

merar mest kött i världen. 1 

 

4.2 Miljödiskrepans 
 
Köttets miljöpåverkan är grunden till vårt valda problem, men det är inte köttets miljö-

påverkan som är vårt studieobjekt. Därför är det på sin plats att redovisa bakgrunden till 

det valda problemet. Detta görs genom att presentera hur konsumtionsbeteendet av kött 

ser ut i Sverige i relation till svenska köttkonsumenters miljövärderingar gällande kött-

                                                
1 Sveriges köttkonsumtion i relation till andra länder hittas i bilaga E. 
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konsumtionens påverkan. Bakgrunden leder slutligen fram till vår studies forsknings-

problem nämligen motsättningen, tillika diskrepansen, som tycks finnas. De senaste 

åren har de svenska debatterna präglats av frågor gällande den förstärkta växthuseffek-

ten. En av orsakerna bakom debatterna är rekordnoteringen av köttkonsumtionen i Sve-

rige år 2016. I genomsnitt konsumerade svensken 87.5 kilo kött/år, en ökning med 0.5 

kilo från året dessförinnan. (Lannhard Öberg & Johnsson. 2017). Jordbruksverket har 

tillsammans med SCB och Svensk fågel tagit fram statistik på andelen kött som konsu-

meras i Sverige. Statistiken visar att lamm -, gris -, nötkött och matfågel både konsume-

ras - och importeras i större utsträckning än tidigare år. (Jordbruksverket. 2017). Dagens 

köttkonsumtion ligger på 87.5 kilo kött/person om året medan rekommendationerna 

som är angivna i Sverige och internationellt visar att vi, av miljöskäl, inte bör konsu-

mera mer än cirka 46 kilo kött/person om året (Hallström. 2015: 90). 

 

Samtidigt som köttkonsumtionen noterade en ny rekordnivå kan vi slå fast att Sverige är 

framträdande när det gäller engagemang rörande miljöfrågor och miljöproblem. Redan 

på 90-talet pekade flertalet studier på att tre av fyra vuxna var miljöengagerade, en siffra 

som förhöll sig högt gentemot andra länder. (Lindén et.al. 1998: 5). Under 1960-talet 

utvecklades den vetenskapliga förståelsen om samhällets påverkan på miljön vilket re-

sulterade i en ökad miljömedvetenhet. Även utvecklingen - och expansionen av medial 

publicitet samtidigt som dagens politiska forum präglas av miljöfrågor har resulterat i 

att allt fler svenskar har skapat sig miljövärderingar. Regeringen slår fast att miljövärde-

ringarna har ökat de senaste åren och bidragit till att svenska konsumenter är mer insatta 

i köttkonsumtionen och dess ohållbara effekter på miljön (Vänsterpartiet. 2017; Rege-

ringen. 2017). En hållbar miljö innebär att resurserna inte används snabbare än vad jor-

den kan återskapa. Dagens ohållbara miljö visas i att den genomsnittliga temperaturen 

på jorden stiger (Buttriss & Riely. 2013). En miljövärdering är ett begrepp som handlar 

om att följa de normer som är uppsatta om miljön. Enligt Adenling (2007) är miljövär-

deringar en positivt laddad attityd som handlar om att tänka på miljöns bästa. Vår studie 

kommer att använda definitionen av en miljövärdering som en attityd som går i linje 

med det Adenling skriver om att tänka på miljöns bästa i relation till ens verklighets-

uppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan. (Adenling. 2007). Anledningen till 

att attityden sätts i relation till ens verklighetsuppfattning om köttkonsumtions miljöpå-

verkan är för att konsumenten måste vara insatt i köttkonsumtionens miljöpåverkan för 
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att hen ska kunna ta ställning till den uppsatta normen som finns om att tänka på miljöns 

bästa. (NE). Nedan följer vår definition av en miljövärdering i form av en ekvation.  

 

”Verklighetsuppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan + En attityd som syftar till att tänka på 

miljöns bästa = Miljövärdering” 

 

Det finns flertalet exempel på miljövänligt beteende, såsom att konsumera miljövänligt, 

handla vegetariska – eller miljösmarta råvaror, delge sitt hållbara engagemang på soci-

ala medier etcetera. Var och en av dessa beteenden har sina fördelar gentemot miljön, 

exempelvis har vegetariska råvaror 1–60 gånger mindre miljöpåverkan än kött och ses 

därför som ett mer hållbart alternativ. (Lannhard Öberg & Johnsson. 2017; Vänsterpar-

tiet. 2017; Regeringen. 2017). Att skapa, inneha och omvandla sina miljövärderingar till 

handlingar har blivit en trend som associeras med egenskaper som trovärdighet. Att 

omvandla sina miljövärderingar till beteende kan också ses som identitetsskapande med 

anledning av det anses som ”inne”, trendigt och statusgivande (Haanpää. 2007; Grunert. 

2006). Att inte omvandla sina miljövärderingar till beteende brukar oftast följas av ur-

säkter eftersom det inte längre är socialt acceptabelt att inte förvalta sina miljövärde-

ringar utan att ta hänsyn till miljön. (Adenling. 2007). 

 

4.3 Diskrepant beteende 
 
Hittills har vi presenterat bakgrundsinformationen till vårt valda problemområde och nu 

är det dags att presentera tidigare undersökningar som liknar – och har inspirerat oss till 

vår studie. Det finns undersökningar som har studerat diskrepansen mellan attityd och 

beteenden i syfte att lokalisera vad som orsakar ett beteende. Bakgrunden till undersök-

ningarna kommer från forskning från tidigt 1900-tal som visade att attityder påverkade 

beteenden. Detta eftersom flertalet studier visade att skilda gruppbeteenden hade sin 

förklaring i varierande attityder (Krantz Lindgren. 2001: 29). Vi har tittat på undersök-

ningar som har undersökt diskrepansen mellan miljöattityder och körbeteende i syfte att 

inspirera oss kring möjliga orsaker bakom ett beteende. Jagers och Matti (2016) samt 

Kollmuss och Ageyman (2010) undersökte anledningen till varför vissa människor inte 

omsätter sina miljövänliga attityder i sitt körbeteende. Jagers och Mattis (2016) studie 

visade att utan en tydlig sänkning av de hinder som är förknippade med regleringar 

kommer majoriteten av befolkningen att reagera negativt på politiska försök att imple-

mentera miljöförebyggande förändringar i trafiken. (Jagers & Matti. 2016). Men även 
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om människor reagerar negativt på föreslagna förändringar är det många som har ett 

stort behov av att delge hur sällan de använder bilen och om de ändå gör det används 

oftast efterrationella ursäkter såsom ”jag var tvungen” eller ”jag skulle inte köra så 

långt” i syfte att legitimera sitt beteende. En annan allmänt vedertagen uppfattning är att 

diskrepansen mellan attityd och beteende grundar sig i okunskap och att mer kunskap 

leder till ett mindre diskrepant eller ett icke-diskrepant beteende. Kunskapstesen motbe-

visas genom att påvisa att det inte finns något samband hos människor som är mycket 

bekymrade över miljöutvecklingen och deras körbeetende, även de mest bekymrade 

miljökämparna kör bil. (Kollmuss & Agyeman. 2010). I Kollmuss och Ageymans 

(2010) studie förklaras diskrepansen mellan attityd och beteende utifrån tre faktorer.  

 

• Att direkta upplevelser är mer greppbara än indirekta. Exempelvis är visuell kontakt 

med röken ur bilens avgasrör en direkt upplevelse men om föraren bara vet att röken 

försvinner ur avgasröret utan visuell kontakt blir upplevelsen indirekt och detta kan 

resultera i skillnader mellan attityd och beteende. 

• Att sociala normer, kulturella traditioner och familjers inflytande kan forma individers 

attityder och beteende. Exempelvis kan ett hem där det dagligen körs bil och ständigt 

propageras bilkörning forma individer till att köra bil. 

• Att attityder kan ändras med tiden, exempelvis kan plötsliga händelser få individer att 

ändra uppfattning om ett specifikt fenomen.  

 

I Jagers och Mattis (2016) undersökning presenteras fyra grupper som deras undersök-

ning kunde fånga in (Jagers & Matti. 2016). Jagers och Mattis kategorisering av grupper 

använder vår studie för att illustrera vilka grupper som vår studie kan fånga in. Deras 

kategorisering ändras från miljömedvetenhet till miljövärdering och från körbeteende 

till hållbar – eller icke hållbar köttkonsumtion eftersom det är vad vår studie handlar 

om. För att kunna kategorisera är det viktigt att klargöra definitionen av respektive 

egenskap. Som nämnts tidigare använder vår studie miljövärderingar som en attityd som 

går i linje med den uppsatta normen som finns om att tänka på miljöns bästa i relation 

till ens verklighetsuppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan. (NE). Ifall kon-

sumenten har en verklighetsuppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan som kor-

relerar med en attityd som går i linje med den uppsatta normen om att tänka på miljöns 

bästa, så besitter konsumenten en miljövärdering. Miljövänlig köttkonsumtion är den 

rekommenderade mängd av kött som högst kan konsumeras i syfte att nå en hållbar mil-



  
 

7 

jöutveckling. De angivna rekommendationerna är cirka 46 kilo kött/person om år, unge-

fär 0.9 kilo kött/person i veckan (Hallström. 2015: 90). Hamnar konsumenterna i fält B 

(i tabellen nedan) betyder det att vår studie har fångat in den grupp som inte omsätter 

sin miljövärdering i sitt konsumtionsbeteende av kött.  

 

 Köttkonsumerar miljövänligt Köttkonsumerar inte         
miljövänligt 

Innehar miljövärdering A B 

Innehar inte miljövärdering C D 

 Tabellen ovan visar vilka grupper som vår empiri kan fånga in. 

 

Vi har nu presenterat bakgrundsfakta, beteendediskrepansen som tycks finnas, tidigare 

studier och nu anser vi att det är lägligt att presentera relevanta teorier som kan vara 

behjälpliga när det kommer till att besvara våra frågeställningar. Lidskog och Sundqvist 

(2011) beskriver bakgrunden till varför vissa samhällsgrupper skiljer sig åt när det 

kommer till miljövänligt beteende. De skriver att miljöfrågor länge har varit bortglömda 

inom sociologin med anledning av att det sägs vara ett problem för naturvetaren. I och 

med att samhället och vetenskapen har utvecklats så har miljöfrågorna fått allt större 

plats inom sociologin. Med utvecklad vetenskap har forskare fått insikt i att miljöpro-

blem produceras i samhället och således blir det en samhällsfråga. (Lidskog & Sun-

dqvist. 2011: 11–25). Lidskog och Sundqvist (2011) skriver att det finns differentiering-

ar i miljöbeteendet. Differentieringarna är dels hämtade ifrån deras bok ”Miljösocio-

logi” (2011) men också Naturvårdverkets rapport om ”Konsumtionens klimatpåverkan” 

(2008) och Lindén et.al rapport om "Dagens livsstilar i framtidens perspektiv” (1998) 

och kan ses som exempel på olika bakgrundsegenskaper som kan skilja sig åt i ett bete-

ende. Bakgrundsegenskaperna är inkomst, kön och ålder. (Lidskog & Sundqvist. 2011; 

Lindén et.al. 1998).  
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• Inkomst. Ju högre inkomst ett hushåll har desto mindre miljövänligt beteende. 

• Kön. Män bidrar till större utsläpp än kvinnor. Båda könen är ungefär lika intresse-

rade av miljön men kvinnor är mer känslomässigt engagerade och ser allvarligare på 

miljöhotet än männen.  

• Ålder. Livsfasen påverkar det miljövänliga beteendet. Unga vuxna besitter större teo-

retisk kunskap medan äldre vuxna besitter större praktisk kunskap vilket oftast leder 

till ett mer miljövänligt beteende. (Lidskog & Sundqvist. 2011; Naturvårdsverket. 

2008; Lindén et.al. 1998). 

 

Krantz Lindgrens (2001) avhandling ”Att färdas som man lär?” handlar om vad som 

orsakar svenskars körbeteende. Undersökningen tas upp med anledning av att den har 

varit en inspirationskälla till vår studie och att stora delar av hennes arbete används i 

vårt teoretiska ramverk. Hennes undersökning handlar, precis som vår studie, om vad 

som är orsaken bakom ett beteende. Undersökningen handlar om att identifiera samban-

det mellan svenskars föreställningar om bilåkandets miljöpåverkan, deras stöd för tra-

fikpolitiska åtgärder och slutligen deras transportbeteende. För att uppnå syftet med sin 

undersökning använder hon ett teoribygge, byggt på ”Expectancy value theory” och 

”Theory of reasoned action”. ”Expectancy value theory” säger att föreställningar korre-

lerar med attityder, genom att ”människans attityd till ett attitydobjekt motsvarar sum-

man av hennes föreställningar om de förväntade värdena av attributen hos attitydobjek-

ten” (Krantz Lindgren. 2001: 28). De förväntade värdena bryts ner i två delar, dels upp-

fattning om sannolikheten för att attitydobjektet har eller inte har en viss egenskap och 

dels värderingen mot egenskapen. Undersökningen motiveras i enlighet med ”Ex-

pectancy value theory” om att föreställningar påverkar individers attityder till körbete-

endet men också att attityder om körbeteendet påverkar avsikten med körbeteendet som 

i sin tur påverkar körbeteendet. För att kunna undersöka de fyra begreppen beskriver 

hon respektive definition i syfte att legitimera studien och ge insikt i vad som under-

söks. Begreppet föreställningar används som en aktörs subjektiva verklighetsuppfatt-

ning om hur saker och ting förhåller sig. Attityder är en inställning, värdering eller eva-

luering såsom godkännande eller icke godkännande, gillande eller icke gillande etcetera. 

Avsikten är meningen som aktören tillskriver beteendet. Begreppet beteende syftar till 

att beskriva vad aktören gör, den faktiska handlingen. Begreppen operationaliseras i 

samklang med den andra delen i hennes teoribygge, Ajzen och Fishbeins teori ”Theory 

of reasoned action”. Begreppet föreställningar operationaliseras till att ställa frågor om 
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respondenternas orsaks - och allvarsföreställningar om miljöproblemen med transport-

medel. Orsaksföreställningar innefattar i vilken utsträckning som körbeteendet orsakar 

miljöproblem och allvarsföreställningar om huruvida miljön klarar av de problem som 

körbeteendet orsakar. Därefter operationaliseras attityder till frågor rörande attityder till 

miljöproblemen som körbeteendet orsakar. Avsikten operationaliseras till frågor gäl-

lande meningen bakom beteendet. Begreppet beteende operationaliseras till utsträckning 

och omfattning. Utsträckning handlar om vilken typ av fordon som används och omfatt-

ning om hur ofta de kör bil. (Krantz Lindgren. 2001). Nedan följer en schematisk bild 

över Krantz Lindgrens tillvägagångssätt om vad som orsakar körbeteendet.  

 

 

 

 

 

Bilden ovan illustrerar fyra steg som tillsammans förklarar ett körbeteende, varje steg 

påverkar det efterföljande. Krantz Lindgrens förklaringsmodell är konstruerad som ett 

teoribygge, byggt på ”Expectancy value theory” och ”Theory of reasoned action” i syfte 

att lokalisera orsakerna bakom körbeteendet. Resultatet visar att flertalet aktörer inte 

färdas som de lär. (Krantz Lindgren. 2001: 31–35). 

 

4.4 Webers sociala handlingsteori 
 
Eftersom vår studie ämnar att undersöka en handling (konsumtionsbeteendet av kött) 

anser vi att handlingsteorier kan vara behjälpliga. Max Weber var en sociolog med in-

tresse av att skapa förståelse för avsiktligt beteende och eftersom vår studie undersöker 

ett avsiktligt beteende, konsumtionen av kött, anser vi att Weber kan vara behjälplig. 

Weber inspirerades av Verstehen, som är ett metodologiskt verktyg som handlar om att 

skapa förståelse. Weber myntade följande citat, ”One need not have been Ceasar to 

understand Ceasar” som innebär att det går att förstå andra utan att vara dem. (Swed-

berg. 2016: 280). Webers teorier grundar sig i metodologisk individualism som handlar 

om att individer, till skillnad från samhället och grupper, har en oberoende existens i 

samhället. Metodologisk individualism handlar helt enkelt om att förklara och förstå 

världen utifrån individen. Vidare anser Weber att individer bör vara i fokus med anled-

ning av att hans teori härstammar ifrån teorin om atomism som handlar om att individen 

och hens handlande är grunden till allt. Med grund i metodologisk individualism, atom-

Kör-
beteendet 

Attityd 
gentemot 
kör-
beteendet 

Avsikt med 
körbeteendet 

Föreställ-
ningar om 
körbeteendet 
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ism och tolkande sociologi konstruerade han en social handlingsteori som grundar sig i 

att handlingar bör analyseras utifrån meningen som individer framhåller i såväl sitt egna 

- som andras sociala - och medvetna beteende. En mening är anledningen eller drivkraf-

ten till varför ett beteende genomförs. Teorin syftar inte till att framhäva objektet utan 

fokuserar på subjektet, tillika individen och dennes uppfattning om verkligheten. Indi-

viden är det centrala föremålet som bidrar till både mening och beteende. Individen ses 

som undersökningarnas grundsten som sociologin måste utgå ifrån. Meningen som in-

dividen framhåller är subjektiv och kan till synes tillhöra psykologin men sociologin tar 

sin form när meningen som orsakar ett beteende konstrueras av flertalet aktörer. När 

meningen framförs av flera aktörer blir det analysobjektet för sociologin. (Swedberg. 

2016). 
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5 Teoretiskt ramverk 
 

Nu har vi presenterat relevant forskning i relation till studiens syfte och därför anser vi 

att det är lägligt att presentera hur vi kommer att använda den. Eftersom vi dels vill se 

hur svenskars konsumtionsbeteende av kött ser ut i relation till deras värderingar gäl-

lande köttkonsumtionens påverkan och dels vill förstå de bakomliggande orsakerna som 

påverkar konsumtionsbeteendet så kommer vi att använda samma struktur som Krantz 

Lindgren, nämligen flertalet steg där ett steg korrelerar med det nästkommande. Stegen 

kommer tillsammans att bilda en förklaringsmodell som innefattar egenskaper som kan 

tänkas vara orsakerna bakom ett beteende. Förklaringsmodellen innefattar fem steg där 

varje steg kommer att presenteras enskilt och i kronologisk ordning. Som redovisats i 

forskningsöversikten finns det flertalet belägg som tyder på att en diskrepans finns men 

det går inte att uttala sig om den utan att skaffa belägg för det som antas. Stegen är häm-

tade ifrån olika teorier med anledning av att kunna ge en klarare förståelse för konsu-

menternas handlingar. Det är Lidskog och Sundqvist (2011), Krantz Lindgrens teori-

bygge och Max Webers sociala handlingsteori som kombineras med anledning av att 

deras teorier kan bidra med verktyg i syfte att förstå vad som kan orsaka konsumtions-

beteendet. Kombinationen används med anledning av att en teori inte anses som till-

räcklig i relation till syftet och för att göra den tillräcklig krävs en kombination av teo-

rier. Trots att Krantz Lindgrens teoribygge inte är av sociologisk karaktär betyder det 

inte att användning inom sociologisk forskning är utesluten. Vetenskaperna kan över-

lappa med varandra genom att ”brygga över” mellan de olika forskningsämnena. (Elias-

son. 2013: 11). Teorierna anses kunna brygga över med motiveringen att användningen 

av teorierna fungerar som kompletterande verktyg till Webers sociala handlingsteori. 

Med andra ord, teoribygget kompletterar varandra i syfte att skapa de verktyg som krävs 

för att möjliggöra svar på våra frågeställningar. 

 

5.1 Teoribyggnation 
 
Förklaringsmodellens fem steg presenteras och motiveras i kronologisk ordning, utifrån 

vad som inträffar först.  

 

Steg 1 // Det första steget är bakgrundsegenskaper och de används för att lokalisera lik-

heter/skillnader i grupper. Bakgrundsegenskaperna som används är desamma som besk-

revs och motiverades i föregående kapitel och innefattar inkomst, kön och ålder. Egen-
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skaperna beskrivs med anledning av att det är viktigt att motivera varför vissa egen-

skaper är värda att studera, hur och varför de är relevanta för undersökningen (Danne-

fjord. 2005: 26).  

 

 
 
 

 

 

 

Illustrativ bild på steg ett enligt vår förklaringsmodell.  

 

Steg 2 // Steg två är inspirerad av Krantz Lindgrens (2001) avhandling om att föreställ-

ningar är grunden till ett beteende. Föreställningar enligt Krantz Lindgren är synonymt 

med verklighetsuppfattningen som utgår ifrån individens egna kunskap om ett fenomen. 

Samma definition som Krantz Lindgren använder kommer vår studie att använda. Vi 

använder föreställningar som steg två i vår förklaringsmodell eftersom de inträffar efter 

bakgrundsegenskaperna och används i syfte att lokalisera konsumenternas verklighets-

uppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan. (Krantz Lindgren. 2001). Föreställ-

ningarna kommer att delas upp i frågor om orsaks - och allvarsföreställningar med an-

ledning av att ta reda på hur mycket konsumenterna tror om köttkonsumtionen påverkar 

miljön och hur allvarlig de tror att miljöpåverkan är. 

 

 
 
 
 
 
 
Illustrativ bild på steg ett och två enligt vår förklaringsmodell.  

 

Steg 3 // Steg tre är också inspirerad av Krantz Lindgren (2001) och innefattar en atti-

tydfråga för att lokalisera konsumenternas inställning till att minska sin köttkonsumtion 

i syfte att tänka på miljöns bästa. Steg tre kommer att hamna efter steg två eftersom atti-

tyderna uppkommer från konsumenternas föreställningar. Ordningen av de två stegen 

motiveras i enlighet med ”Expectancy value theory” som säger att föreställningar på-

verkar attityder. De två stegen är på detta vis förankrade i varandra, vilket har lett oss 

till ekvationen som presenterades tidigare;  

Bakgrundsegen-
skaper 

Bakgrundsegen-
skaper 
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”Verklighetsuppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan + En attityd som syftar till att tänka på 

miljöns bästa = Miljövärdering” 

 

Ekvationen kommer att fyllas med variabler från steg två (föreställningar) och steg tre 

(attitydfråga) i syfte att lokalisera en eventuell miljövärdering.  

- ”Verklighetsuppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan” innefattar vari-

abler om konsumenternas föreställningar.  

- ”En attityd som syftar till att tänka på miljöns bästa” innefattar en attitydsvaria-

bel som handlar om konsumenternas inställning till att minska sitt köttintag i 

syfte att tänka på miljöns bästa. 

 

Korrelerar variablerna om föreställningar med attitydsvariabeln betyder det att det finns 

konsumenter som har en form av miljövärdering. Anledningen till att vi skriver ”en 

form” är för att det finns flera former av normer som syftar till att tänka på miljöns 

bästa, men vår studie väljer att enbart fokusera på attitydfrågan om att minska sitt kött-

intag eftersom åtgärden är den mest allomfattande när det gäller att uppnå en hållbar 

miljöutveckling. (Livsmedelsverket. 2017).  

 

          
 

 

 

 

 

Illustrativ bild på steg ett, två och tre enligt vår förklaringsmodell.  

 

Steg 4 // Istället för att använda Krantz Lindgrens modell under steg fyra, vars modell 

handlar om avsikten bakom ett beteende, så använder vår studie meningen bakom ett 

beteende utifrån Webers handlingsteori. Vi använder mening på samma sätt som Weber, 

nämligen en anledning eller drivkraft till varför ett beteende genomförs. I förklarings-

modellen antas attityden kunna påverka meningen bakom ett beteende. För att förtydliga 

ska vi nu utveckla Max Webers sociala handlingsteori och beskriva hur vi använder den. 

Weber konstruerade en social handlingsteori som grundar sig i att handlingar bör analy-

seras utifrån meningen som individen framhåller i såväl sitt egna - som andras sociala 

beteende. Meningarna som aktörer uttrycker det finns i de tolkningar, värderingar och 
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sätt att förstå beteende i olika former i sociala förhållanden. De sociala förhållandena 

återfinns i fyra idealtyper, tillika meningar, som orsakar ett beteende. Weber formule-

rade en princip för hur idealtyperna ska användas, eller som Sam Whimster ansåg, ett 

metodologiskt instrument. Idealtyper är slutprodukten av Webers försök att utifrån den 

neoklassiska - och historiska analysen skapa en ny typ av analys. (Swedberg. 1990). De 

två första är, ”Mål-” och ”Värderationella” handlingar. Dessa handlingar har ett med-

vetet mål eller är av tydligt värde för individen. Det går även att kategorisera dessa två 

som rationella handlingar (Månson. 2007: 75). De resterande två idealtyperna som är 

”traditionella-” och ”affektionella” handlingar skiljer sig från de två första genom att de 

inte är medvetet överlagda. Samtliga fyra idealtyper är handlingar men skillnaden ligger 

i att de första två sker rationellt och de senare två som icke-rationella handlingar ef-

tersom individerna inte funderar ut meningen innan (Ibid). Idealtyperna är;   

 

• Målrationell handling, innefattar den handling som krävs för att uppnå ett specifikt 

och värdefullt mål. Handlingen anses som rationell med anledning av att det grundar 

sig i jämförelser mellan olika handlingar samt en individuell kalkylering av vilken 

handling som mest troligt leder till målet. 

• Värderationell handling, innefattar den handling som krävs för att uppnå ett ideal. 

Värdet orsakas av substantiell rationalitet som bygger på antagandet att handlingen 

grundar sig i absoluta - och uppsatta värderingar.  

• Traditionella handlingar, innefattar traditioner som grund för en handling. 

• Affektionella handlingar, innefattar känslotillstånd som grund för en handling. (We-

ber. 1983). 

 

För att skapa förståelse för idealtyperna är det viktigt att klargöra vad ett beteende är. 

Vår studie förhåller sig till samma definition som Weber, nämligen att ett beteende är en 

handling som saknar mening medan ett beteende med en mening blir en handling. We-

ber menar att det enbart är handlingar som är intressanta för sociologin att studera. We-

ber utvecklar sitt resonemang om handlingar genom att beskriva observatören som ob-

serverar skogshuggaren som hugger ner träd. Observatören ser vad skogshuggaren gör, 

nämligen hugger ner träd, men vet inte varför hen gör det. Skulle observatören nöja sig 

med en observation blir förståelsen enbart hypotetisk. Skulle observatören fråga skogs-

huggaren varför hen hugger ner träd blir förståelsen empirisk. Likadant är det i vår stu-
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die, konsumenterna är köttätare och tillfrågas varför de äter kött i syfte att nå en empi-

risk förståelse bakom handlingen. (Swedberg. 2016).  

 

I steg fyra sätts attitydvariabeln i relation till Webers idealtyper i syfte att lokalisera 

meningen bakom konsumtionsbeteendet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Illustrativ bild på steg ett, två, tre och fyra enligt vår förklaringsmodell.  
 

Steg 5 // Det sista steget, steg fem, i vår förklaringsmodell är konsumtionsbeteendet av 

kött. Konsumtionsbeteendet sätts i relation till Webers idealtyper eftersom meningen 

bakom en handling inträffar innan, även ifall konsumenten inte alltid reflekterar över 

den. Även här använder vår studie samma upplägg som Krantz Lindgren, genom att ta 

reda på omfattning och utformning av beteendet. Omfattning handlar om hur ofta och 

hur mycket kött som konsumeras och utformning om vad för kött som konsumeras.  

 

 
 
 
 
 
 
Illustrativ bild på vår förklaringsmodells fem steg.  

 
 
För att summera vad vår studie ämnar att genomföra med förklaringsmodellen kommer 

en kortare sammanfattning. För att besvara första frågeställningen kommer föreställ-

ningar och attityd (som tillsammans bildar vår studies miljövärdering) sättas i relation 

till konsumtionsbeteendet (utformning och omfattning av beteendet). För att besvara 

frågeställning två kommer varje steg att sättas i relation till det nästkommande i syfte att 

skapa förståelse för vilka bakomliggande orsaker som påverkar konsumtionsbeteendet 

av kött. Det vill säga: Egenskaper à Föreställningar à Attityd à Mening à Beteende.  
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6 Metod 

6.1 Surveyundersökning 
 
Vår studie har använt en surveyundersökning i syfte att hitta likheter/skillnader och 

samband (Silverman, 2010:9–10). Metoden har använts i syfte att utforma redskap som 

bistod med framtagningen av empiri för att kunna möjliggöra svar på våra frågor. 

(Bryman. 2011:14–15). Surveyundersökningen användes för att ge ett statistiskt materi-

al i form av kvantifierade data som sedan kodades in i det statistiska programmet SPSS. 

Vår studie använde SPSS med anledning av tillgängligheten av programmet samt att vi 

hade kunskap om dess användande. Det fanns fördelar med att använda en surveyunder-

sökning, exempelvis var det mindre resurskrävande att uttala sig om en större grupp än 

inom den kvalitativa forskningsmetodiken. En surveyundersökning var också fördelakt-

ig i syfte att visa på en fördelning hos respondenterna och att det gick att säga någonting 

om utbredningen. (Eliasson. 2013: 28–30). Det studien kunde - och ville kartlägga var 

samband för att skapa förståelse och därför var det passande att använda en survey-

undersökning. 

 

6.2 Enkätkonstruktion 
 
Eftersom att en surveyundersökning har genomförts är det lägligt att beskriva hur arbe-

tet kring enkäterna har gått till. En surveyundersökning kommer ifrån den kvantitativa 

forskningsmetodiken som säger att vald teori är utgångspunkten vid insamlingen av 

data, så även i vår studie. (Bryman. 2011: 24–31). Vi har gjort ett teoribygge och utifrån 

det hittades lämpliga begrepp som användes för att skapa förståelse för respondenternas 

konsumtionsbeteende. Det ställdes frågor om respektive steg enligt förklaringsmodell-

en. Först operationaliserades begreppen till dimensioner (bortsett från frågorna rörande 

respondenternas bakgrund) och därefter till enkätfrågor. Frågorna om bakgrunden hand-

lade om vilket kön de identifierade sig med, deras ålder etcetera. Föreställningarna op-

erationaliserades ner till orsaks – och allvarsföreställningar om köttkonsumtionens mil-

jöpåverkan. Attityden operationaliserades till att handla om respondenternas inställning 

gentemot åtgärder emot en ökad köttkonsumtion i syfte att förbättra miljön. Konsumt-

ionsbeteendet operationaliserades till att handla om utformning och omfattning. Slutlig-

en operationaliserades Webers idealtyper (1983). Weber ansåg att användningen av 

hans idealtyper krävde god analytisk – och teoretisk skärpa men också föreställningar 
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som speglar det valda fenomenet för att kunna implementera dem i en studie. Vi anser 

oss själva som pålästa gällande Webers idealtyper, vi är köttkonsumenter med lång erfa-

renhet, har genomfört pilotstudier och samtalat med köttkonsumenter för att bli inspire-

rade om meningen bakom beteendet. Utifrån detta ansåg vi kunna uppnå Webers krav 

på analytisk – och historisk skärpa. Webers idealtyper har brutits ner. Den första är mål-

rationellt handlande och bröts ner till egenrationella incitament, den andra är värderat-

ionellt handlande och bröts ner till incitament ur ett etiskt perspektiv där frågorna un-

dersökte om handlingen hos respondenterna var för dem försvarbara ur ett etiskt per-

spektiv. Traditionellt handlande bröts ner till vanor och handlade om att fånga upp de 

handlingar som sker utifrån vanor och att respondenten handlar efter vad hen tidigare 

har gjort. Affektionellt handlande bröts ner till känsloläge och involverade 

meningar som beskrevs av en viss känsla. 

En schematisk bild över operationaliseringen. Fullständig enkät hittas i bilaga D. 

Begrepp Dimension Variabel 

Bakgrundsegenskaper  Ex. ”Vilket år är du född?”  

Föreställningar  • Orsaksföreställningar 

• Allvarsföreställningar 

Ex. ”I vilken utsträckning tror du 

att köttkonsumtionen bidrar till 

en ökad växthuseffekt?”  

Attityder • Inställning gentemot åt-

gärder inom köttkonsumt-

ionen i syfte upprätta en 

hållbar miljöutveckling 

Ex. ”Hur är din inställning till att 

minska ditt köttintag?” 

Konsumtionsbeteende • Utformning  

• Omfattning 

Ex. ”Hur många kilo kött äter du 

uppskattningsvis i veckan?” 

Målrationellt handlande • Egenrationella incitament  Ex. ”Jag äter kött för att det är 

gott” 

Värderationellt handlande • Etiska incitament Ex. ”Jag äter kött utifrån vad jag 

tror är hållbart för miljön” 

Traditionellt handlande • Vanor Ex. ”Jag äter kött av ren vana” 

Affektionellt handlande • Känsloläge  Ex. ”Jag blir glad av att äta kött”  
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Enkätfrågorna har dispositionerats genom att inledningsvis ställa frågor om konsumt-

ionsbeteendet för att ge respondenten möjlighet att tänka över sina konsumtionsvanor 

för att underlätta svarandet på resterande frågor. Frågor som krävde mer tankeverksam-

het placerades längre bak för att respondenten inte skulle gå in med en avvisande in-

ställning och vägra fullfölja resterande delar av enkäten. Som avslutning valdes frågor 

om konsumenternas bakgrund för att respondenten skulle få en snabb och trivsam av-

slutning (Ejlertsson. 2014: 103). För att underlätta ytterligare användes flertalet rubriker 

i syfte att skapa en logisk ordning av frågorna. Vi inledde med frågor om utformning 

och omfattning av konsumtionsbeteendet, sedan ställde vi frågor om respondenternas 

föreställningar för att därefter ställa frågor om meningen bakom beteendet följt av atti-

tydfrågor och avslutningsvis bakgrundsfrågor. (Ibid). Frågorna i enkäten har valts utan 

möjlighet till att berätta egna utsagor för att minimera bortfallet. Öppna svar hade krävt 

en tolkning av svaren och förutom att det tar tid bidrar det till ytterligare tolkning av 

svaren, vilket inte ansågs nödvändigt (Eliasson. 2013: 37). Dessutom inkluderades al-

ternativ som ”varken eller” och ”vet ej” i majoriteten av frågorna för att ytterligare 

minska bortfallet genom att ge respondenterna möjlighet att finna ett passande svarsal-

ternativ. Tillsammans med enkäten konstruerades ett missivbrev i avsikt att informera 

respondenten om vad vår studie undersökte, väcka intresse för ämnet samt berätta deras 

rättigheter. I missivbrevet framgick det tydligt att deltagandet var frivilligt, att det sked-

de anonymt samt att den insamlade informationen inte behandlades av obehöriga. Det 

framgick dessutom att det fanns möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande fram tills dess 

att undersökningen publicerades, samt vilket datum detta tidigast ägde rum. Även kon-

taktuppgifter för eventuella frågor lades till, allt för att underlätta för respondenten. Ut-

över detta adderades undersökningens, tillika livsmedelslagstiftningens, definition av 

kött för att höja validiteten på frågorna. (Ejlertsson. 2014: 12–14). 

 

6.3 Urvalsförfarande och access 

Efter att enkäterna konstruerades så delades de ut och för att få förståelse för hur vi har 

fått tag i respondenterna följer nu ett avsnitt om hur vi gick till väga. Vår studie har an-

vänt ett kvoturval. Kvoturval är ett tvåstegsurval och handlar om att utgå ifrån att popu-

lationen skiljer sig åt utifrån olika egenskaper. Efter att kvoten har valts ut sker ett be-

kvämlighetsurval där tillgängliga individer, utifrån kvoterna, blir undersökningens re-

spondenter. Vår studies population var vuxna och myndiga individer som var 18 år eller 
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över, de skulle vara folkbokförda i Växjö kommun samt vara köttkonsumenter. Vi har 

valt populationen med anledningen av att myndiga individer, till skillnad från omyn-

diga, troligtvis har ansvar för sin ekonomi och således deras inköp av matvaror. Växjö 

kommun valdes för att det fanns tillgängliga nätverk som vi kunde nå i syfte att garan-

tera spridning i de olika grupperna. Köttkonsumenter valdes med anledning av att det är 

de vår studie inriktade sig på. I Växjö kommun bor det 90 721 människor och vi kunde 

anta att inte alla var vuxna och att inte alla var köttkonsumenter, vilket betydde att 

undersökningens population hamnade någonstans runt 60 - 70 000 potentiella respon-

denter. (Kommunledningsförvaltningen. 2017). I och med att vår studie saknade en full-

ständig förteckning av populationen blev det omöjligt att genomföra ett sannolikhetsur-

val eftersom det hade krävt att alla skulle haft lika stor möjlighet att delta. Syftet med ett 

kvoturval var att uppskatta storleksandelarna i kvoterna utifrån populationen. I vår stu-

die användes kvoten kön med anledningen av att Jordbruksverket (2017) har rapporterat 

om skillnader mellan kvinnor och mäns köttkonsumtionsvanor (Jordbruksverket. 2017). 

Utifrån SCB var könsfördelningen i Växjö kommun cirka 50% kvinnor och 50% män. 

Utifrån könsfördelningen valde vi i vår studie att fylla hälften av kvoten med respon-

denter som identifierade sig som kvinna och hälften som man (SCB. 2017). Totalt sam-

lade vi in 150 enkäter, jämnt fördelat mellan de två könen. 

Utöver att ett kvoturval var billigt och inte så tidskrävande kunde det garantera svar från 

de olika kvoterna vilket möjliggjorde jämförelser utifrån kvoteringen. Nackdelarna var 

att urvalet inte var slumpmässigt och således var stickproverna för osäkra att generali-

sera på övriga delar av populationen än de som deltagit. (Eliasson. 2013: 44–52). För att 

nå ut till svarspersonerna har tillgängliga nätverk använts såsom föreningsliv, allmänna 

mötesplatser, arbeten samt Linnéuniversitetet. Plasterna söktes upp för att undersök-

ningen skulle få en någorlunda spridning i de övriga bakgrundsegenskaperna som kom-

pletterade könskvoten, i syfte att få olika grupper representerade. Genom att använda 

nätverk och den access som fanns tillgänglig hade vår studie en god grund att stå på i 

syfte att uppfylla den efterfrågade kvoteringen. Enkäterna delades ut för hand för att 

minimera bortfall och för att kunna bistå med eventuella svar på frågor från responden-

terna. 
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6.4 Inkodning i SPSS 
 
Efter att enkäterna var konstruerade och insamlade var det dags att påbörja inkodningen 

i SPSS och därför är det lägligt att beskriva hur vi har gått tillväga. Det insamlade 

materialet har kodats in i statistikprogrammet SPSS för att kvantifiera det insamlade 

materialet. Allt för att underlätta möjligheterna för att kunna se samband och förstå det 

insamlade materialet. Svarsalternativen ”Vet ej” har kodats in som ”Missing value” för 

att inte visa ett felaktigt resultat vid jämförelser med andra variabler. En variabel koda-

des om i ”recode into different variables” med anledning av att underlätta tolkningen av 

det insamlade materialet. Variabeln som kodades om var ”ålder”. I enkäten fick respon-

denterna ange sitt födelseår som sedan kodades om till deras ålder. Utöver denna om-

kodning gjordes en kategorisering där respondenterna delades upp i tre grupper ”Unga 

vuxna” med en ålder från 19–29 år, ”Medelålders vuxna” 30–49 år samt ”Äldre vuxna” 

50 år och äldre. Detta gjordes för att kunna lokalisera skillnader och likheter mellan 

åldersgrupperna.  

 

Vi har även använt index för att kunna använda flera beroende variabler samtidigt. In-

dex kan ses som en omvänd operationalisering där flera variabler som liknar varandra 

förenas till en variabel. För att två eller flera variabler ska kunna förenas till ett index så 

krävs det att frågorna syftar åt samma håll, har lika många svarsalternativ och klarar ett 

reliabilitetstest i SPSS i syfte att mäta homogeniteten. I reliabilitetstesten avgör ett 

Cronbach Alfa-test ifall variablerna liknar varandra tillräckligt mycket för att kunna 

skapa ett index. Cronbach Alfa kan maximalt bli 1.0 men bör vara minst 0.6 för att 

kunna skapa ett index. Indexen visar sedan medelvärdet av de hopslagna variablerna. 

(Wahlgren. 2012). De index som vår studie har gjort var med variabler som sedan in-

kluderades i undersökningens empiri. Följande index skapades; 

- Indexet ”Föreställningar” av variablerna om orsaksföreställningen ”I vilken ut-

räckning tror du att köttkonsumtionen bidrar till en ökad växthuseffekt?” och 

allvarsföreställningen ”Hur allvarlig tror du att köttkonsumtionens påverkan på 

växthuseffekten är?”. 

- Indexet ”Mål” av variablerna utifrån Webers målrationella handlande, nämligen 

”Jag äter kött för att bli mätt”, ”Jag äter kött gör att jag vet hur det ska tillagas”, 

”Jag äter kött för att det går snabbt att tillaga”, ”Jag äter kött av ekonomiska 

skäl” och ”Jag äter kött för att få i mig den näringen jag behöver”. 
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- Indexet ”Affektion” av variablerna utifrån Webers affektionella handlande, näm-

ligen ”Jag mår bra att äta kött” och ”Jag blir glad av att äta kött”. 

6.5 Tolkning av sambanden i SPSS 
 
Nu har vi presenterat att vi använde enkäter, hur de konstruerades, samlades in och hur 

de har kodats in. Steget därefter var att genomföra analyser i SPSS. Vad, hur och varför 

vi har gjort analyserna kommer nu att presenteras.  

 

Kopplat till första frågeställningen ville vi ta reda på ifall det fanns en diskrepans mellan 

respondenternas eventuella miljövärdering och deras konsumtionsbeteende av kött. Där-

för valde vi att först lokalisera ifall det fanns en miljövärdering. För att lokalisera miljö-

värderingen enligt vår studies definition användes en bivariat regressionsanalys mellan 

indexet ”Föreställningar” och variabeln ”Hur är din inställning till att minska ditt köttin-

tag?”. Denna analys gjordes för att se ifall det fanns någon korrelation som tydde på en 

miljövärdering. Efter att miljövärderingen togs fram ställdes den mot variabeln ”Hur 

många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?”. Variabeln har valts med anledning 

av att den talar om volymen av konsumtionsmängden. Variablerna ställdes upp i en 

multivariat regressionsanalys för att se hur miljövärderingen såg ut i relation till kon-

sumtionsbeteendet av kött.  

 

Kopplat till den andra frågeställningen genomfördes bivariata regressionsanalyser mel-

lan variablerna i varje steg, enligt förklaringsmodellen, mot det efterföljande steget i 

syfte att förstå vilka bakomliggande orsaker som påverkar svenskars konsumtionsbete-

ende av kött. Vi testade bakgrundsvariablerna mot indexet ”Föreställningar”, sedan in-

dexet ”Föreställningar” mot variabeln ”Hur är din inställning till att minska ditt köttin-

tag?”. Därefter testade vi variabeln ”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?” 

mot meningarna, i form av indexet ”Mål”, indexet ”Affektion” men även mot variabeln 

”Jag äter kött av ren vana”. Anledningen till att vi använde variabeln ”Jag äter kött av 

ren vana” utan att göra ett index av den med andra traditionsvariabler, var för att det var 

väldigt många respondenter som hade fyllt i att de instämde med påståendet och således 

ansåg vi att den var intressant att inkludera. Sista sambanden som testades i förkla-

ringsmodellen var mellan indexet ”Mål”, indexet ”Affektion” och ”Jag äter kött av ren 

vana” mot variabeln ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?”. Resulta-

tet av dessa bivariata regressionsanalyserna kommer att presenteras i resultatet. Det var 
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flertalet av enkätfrågorna som inte gav något utslag och eftersom vi ämnade att se vad 

som orsakade konsumtionsbeteendet krävdes ingen fortsatt presentation av dem. 

 

Univariata analyser har gjorts på samtliga variabler som vår studie använde sig av. I de 

univariata analyserna har typvärdet (mode) och svarsfördelningen tagits fram för att se 

det vanligaste svaret och hur fördelningen av svaren såg ut. De variablerna som vår em-

piri har utgått ifrån är;  

• ”Ålder” 

• Indexet ”Föreställningar”  

• ”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?” 

• ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?”  

• Indexet ”Mål” 

• ”Jag äter kött av ren vana” 

• Indexet ”Affektion” 

Vidare är det viktigt att kunna tolka sambanden i de tabeller som har presenterats i tex-

ten och därför kommer nu en beskrivning om hur detta ska göras. De univariata tabel-

lerna framgår enbart i bilagorna och där presenteras deskriptiva data om typvärdet och 

frekvensfördelningen. Frekvensfördelningen är en redogörelse på hur många av respon-

denterna som har svarat i respektive svarsalternativ och typvärdet (mode) beskriver det 

vanligaste svarsalternativet. I de bivariata analyserna presenteras den information som 

vårt resultat och analys utgår ifrån. Informationen som presenteras är, hur stor del av 

respondenterna som kan förklaras utifrån analysen (justerat R2), vad det förväntade vär-

det på y-axeln är när värdet i x-axeln är 0 (Konstant), om sambandet är positivt eller 

negativt genom att se vad som händer på y-axeln när man går upp ett steg på x-axeln 

(B-koefficienten), antalet respondenter som besvarat frågorna (N) och slutligen styrkan i 

sambandet (B-koefficientens signifikans). Vår studie använde en signifikansgräns på 95 

procent (Wahlgren. 2012). För att besvara fråga 1 har vi använt en multivariat regress-

ionsanalys och den presenterar samma värden som de bivariata regressionsanalyserna 

med skillnaden att två oberoende variabler används istället för en. 
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6.6 Etiska riktlinjer 
 
De etiska riktlinjerna som vår studie har tagit i beaktande är hämtade från Vetenskaps-

rådet. Riktlinjerna har genomsyrat hela arbetet. Det framgick tydligt för respondenterna 

i missivbrevet att allt deltagande var frivilligt, att svaren var anonyma, en beskrivning 

av studiens syfte och att deltagandet kunde dras tillbaka fram till dess att vår studie var 

publicerad. Även våra kontaktuppgifter framgick på enkäterna så respondenterna kunde 

ta tillbaka sitt deltagande. Enkäterna numrerades för att möjliggöra ett tillbakadragande. 

Enkäterna har hanterats av oss och har enbart använts till det givna ändamålet och för-

stördes efter att undersökningen var publicerad. (Vetenskapsrådet. 2107; Creswell. 

2009: 89–90). 2 

6.7 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet mäter om studien verkligen undersöker det som den är avsedd att göra (Ejlerts-

son. 2014: 108, Djurfeldt et.al. 2010: 104). Detta genomsyrade varje moment i vår stu-

die, från teoribyggnationen till enkätkonstruktionen. Genom att kritiskt granska arbetet 

under loppets gång möjliggjordes en strävan för att bibehålla en så hög validitet som 

möjligt. I enkätkonstruktionen valdes frågor med inspiration från tidigare genomförda 

statistiska undersökningar för att tolkningsutrymmet skulle bli minimalt. Tillsammans 

med detta genomfördes ett antal pilotstudier för att tolkningen av frågorna skulle vara så 

nära den ämnade tolkningen. Frågorna var även byggda på historisk kunskap om kött-

konsumtion och hur beteenden äger rum. Samtliga frågor var konstruerade så att skalan 

på svarsalternativen alltid var stigande från vänster till höger. Detta för att minska risken 

för att fel svarsalternativ valdes. Utöver detta var frågorna uppbyggda utan negationer 

för att minimera förvirringen, vilket skulle ha kunnat bidragit till att fel svarsalternativ 

blivit angivet. Slutligen ville vi försäkra oss om att respondenterna tillhörde vår valda 

population, därför ställde vi frågor som bekräftade för oss att samtliga respondenter var 

över 18 år, folkbokförda i Växjö kommun och köttkonsumenter. Detta gjorde vi i syfte 

att bekräfta att de var kompatibla med vår studies population och för att höja validiteten.  

 

Reliabilitet syftar till att spegla tillförlitligheten i arbetet där möjligheten till att upprepa 

studien efter de givna anvisningarna ska kunna ge liknande resultat (Ejlertsson. 2014: 

111, Djurfeldt et.al. 2010:104). I enkätkonstruktionen visar detta sig genom att frågorna 
                                                
2 Missivbrevet hittas i bilaga C. 
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ska vara så stabila att samma frågor ska vid flertalet tillfällen inbringa likadana svar. 

Korrekt ställda frågor är alltså nödvändigt för att bringa både hög validitet och reliabili-

tet. De variabler som har använts vid presentationen av resultatet och analysen har av 

oss ansetts ha tillräckligt hög reliabilitet för att inte ge ett missvisande resultat/analys. 

De fanns variabler där risken till tvetydighet i tolkningen kan ha skett och därför har de 

valts att inte presenteras ytterligare. 
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7 Resultat och analys 
 

7.1 Hur ser svenskars konsumtionsbeteende av kött ut i relation 
till deras miljövärderingar gällande köttkonsumtionens påverkan?  
 
Som beskrivits tidigare ville vår studie initialt ta reda på ifall konsumenterna innehar 

någon form av miljövärdering och sätta den i relation till deras konsumtionsbeteende av 

kött. Därför börjar vi att presentera resultatet av miljövärderingen som finns i en kom-

bination av indexet ”Föreställningar” och variabeln ”Hur är din inställning till att 

minska ditt köttintag?”. Innan sambandet mellan variablerna redovisas beskrivs resulta-

tet av respektive variabels univariata analys för att ge insikt i konsumenternas svar. I 

indexet ”Föreställningar” visar resultatet och svarsfördelningen att majoriteten tror kött-

konsumtionens påverkan på miljön både är stor och allvarlig. Även i variabeln ”Hur är 

din inställning till att minska ditt köttintag?”  visar både typvärdet och svarsfördelning-

en att majoriteten är positivt inställda till att minska sitt köttintag. Utfallet visar att ma-

joriteten innehar en positiv inställning till att minska sitt köttintag och tror att köttkon-

sumtionen har negativa följder på miljön. Majoriteten av de tillfrågade har alltså både 

kunskap om köttets negativa miljöpåverkan och innehar en positiv inställning till att 

ändra på sitt nuvarande beteende. Likt det Haanpää (2007) skriver, om att det ses som 

”inne” att tänka på miljöns bästa, så visar även våra svar på liknande resultat. Att då 

tänka på miljöns bästa ses som en norm, medan att skilja sig från mängden inte är soci-

alt accepterat.  

Nedan följer den bivariata sambandstabellen mellan variablerna ”Föreställningar” och 

”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?”.  

Oberoende variabel Indexet         
”Föreställningar” 

Justerat R2 0.375 
Konstant -0.204 
B-koefficient 0.885 
Antal fall (N) 131 
B-koefficientens      
signifikans 

0.0001 

Beroende variabel: ”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?”. 3 

                                                
3 För att se typvärdet och svarsfördelningen i indexet “Föreställningar” och variabeln “Hur är din inställ-
ning till att minska ditt köttintag?”, se bilaga A. 
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Resultatet av tabellen visar att majoriteten både besitter kunskap om att köttkonsumt-

ionen har en negativ inverkan på miljön och är positivt inställda till att minska sitt kött-

intag, och att indexet och variablerna korrelerar. Därför kan vi konstatera att det finns 

konsumenter som besitter en miljövärdering.   

Nu ska miljövärderingen testas mot konsumtionsbeteendet för att se ifall det finns en 

diskrepans eller inte. Variabeln som avgör konsumtionsbeteendet av kött är ”Hur många 

kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?”, hädanefter benämnd konsumtionsmängd. 

Miljövärderingen används som oberoende - och konsumtionsmängden som beroende 

variabel. Nedan visas sambandstabellen av den multivariata regressionsanalysen. 

Oberoende variabler B-koefficients  B-koefficients     
signifikans 

Indexet ”Föreställ-
ningar” 

-0,409 0,0001 

Inställning till att 
minska sitt köttintag 

0,360 
 

0,0001 

Konstant 3,024  

Justerat R2 

 
0,078  

Antal fall (N) 129  

Beroende variabel: ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?”. 4 

 

Resultatet av tabellen visar att det finns en diskrepans mellan miljövärderingen och 

konsumtionsmängden. Sambandstabellen visar att ju större inverkan konsumenten tror 

att köttkonsumtionen har för miljön desto mer kött äter den. Samtidigt visar tabellen att 

ju mer positivt inställd konsumenten är till att minska sitt köttintag desto mindre kött 

äter den. Tolkningen av tabellen säger att det finns en motsägelsefull skillnad mellan 

miljövärderingen och konsumtionsmängden. Nedan följer en mer utförlig beskrivning 

av diskrepansen.  

y - ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan” 

x1 - ”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?” 

x2 - Indexet ”Föreställningar” 

                                                
4 För att se typvärdet och svarsfördelningen av variabeln ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i 
veckan?”, se bilaga A. 
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y = 3,024(konstant)-,409x1+,360x2 

 

Resultatet säger att en diskrepans finns men som ekvationen visar är diskrepansen väl-

digt svag. Vid en avrundning hamnar svaret på ekvationen likt konstanten på en kon-

sumtionsmängd på 1,1–1,5 kilo kött/veckan. Även förklaringsvidden (justerat R2) är 

väldigt låg i den multivariata regressionsanalysen, närmare bestämt 7,8 procent av de 

svarande, vilket innebär att väldigt få konsumenter kan förklaras i samklang med dis-

krepansen. Konsumtionsmängden av kött blir densamma oavsett miljövärderingen. Re-

sultatet som har presenterats visar att konsumenterna är positiva till att minska sitt kött-

intag och även medvetna om att det är dåligt ur ett miljöperspektiv att konsumera 

mycket kött. Trots att konsumenterna innehar denna inställning och kunskap visar sam-

bandet ett resultat som inte förändrar mängden kött som äts. På grund av den dåliga för-

klaringskraften och att sambanden inte pekar åt samma håll så vidareanalyseras diskre-

pansen inte ytterligare.    

Eftersom konsumtionsmängden är 1,1–1,5 kilo kött/veckan så konsumerar majoriteten 

av de tillfrågade konsumenterna mer kött än vad miljön klarar av, alltså över 0,9 kilo 

kött/person/vecka (Hallström. 2015). Detta oavsett om de innehar miljövärderingen eller 

inte. Även om mängden är av en ohållbar mängd, är den lägre än det registrerade riks-

genomsnittet i Sverige, som är 1,7 kilo (Lannhard, Öberg & Johnsson. 2017).  

 

7.2 Hur kan vi förstå vilka bakomliggande orsaker som påverkar 
svenskars konsumtionsbeteende av kött?  
 
Hittills går det att konstatera att de flesta har en miljövärdering och att det inte finns en 

tillräckligt tydlig diskrepans för vidare analys. Nu ska vi försöka förstå vilka bakomlig-

gande orsaker som påverkar konsumtionsbeteendet av kött. Som redovisats i det teore-

tiska ramverket använder vår studie en förklaringsmodell som ämnar att bringa förstå-

else i en process bestående av flera steg. Förklaringen kommer att presenteras genom att 

ett steg korrelerar med det nästkommande, som i sin tur kommer sättas i relation till 

steget därefter etectera. Relationen mellan stegen kommer i kronologisk ordning att ana-

lyseras utifrån bivariata regressioner stegen emellan.  
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Processen illustrerad nedan utgår ifrån förklaringsmodellen som presenterades tidigare. 

Samtliga steg kommer att presenteras i kronologisk ordning med en beskrivning och 

analys av hur ett steg korrelerar med det nästkommande.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedan följer de sambandstabeller som ovanstående process illustrerar. Tabellerna visar 

att det finns signifikanta samband mellan respektive steg. Tabellerna bidrar med förstå-

else för vilka bakomliggande orsaker som påverkar konsumtionsbeteendet av kött. 5 

Ålder à ”Föreställningar” 

 

 

 

 

                                        Tabell 1. Beroende variabel: Indexet “Föreställningar” 

Resultatet i tabellen visar att ju äldre konsumenten är desto mindre tror den att köttkon-

sumtionen har en stor och allvarlig påverkan på miljön. Första steget i förklaringsmo-

dellen är bakgrund, där ålder jämfördes mot konsumenternas föreställningar. Föreställ-

ningar är i vår studie i paritet med kunskap eftersom de utgår ifrån individens verklig-

hetsuppfattning. Kunskap diskuteras av Lidskog och Sundqvist (2011), Naturvårdsver-

ket (2008) och Lindén et.al (1998) som skriver att ålder påverkar kunskap som antingen 

kan vara praktisk eller teoretisk. (Lidskog & Sundqvist. 2011; Naturvårdsverket. 2008; 

Lindén et.al. 1998). Genom ovanstående bivariata sambandstabell går det att konstatera 

att ju yngre konsumenten är, desto mer tror den att köttkonsumtionen har en negativ 

inverkan på miljön, således stor teoretisk kunskap. Weber diskuterade kunskap genom 

                                                
5 För att se typvärdet och svarsfördelningen av respektive variabel, se bilaga A. 

Oberoende variabel Ålder 
Justerat R2 0.085 
Konstant 4.406 
B-koefficient -0.348 
Antal fall (N) 131 
B-koefficientens         
signifikans 

0.0001 

Ålder Indexet ”Före-
ställningar” 

Inställningen till 
att minska sitt 

köttintag 

 
 ”Mål-”,       

“Tradition-” eller 
“Affektionsstyrt”  

 

Konsumtions-
mängd 
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att påstå att kunskap är subjektiv eftersom aktörer kan ha skilda uppfattningar om verk-

ligheten. Webers subjektiva uppfattning tar sin form i vår studie eftersom konsumenter-

na uttrycker olika åsikter om föreställningarna kring köttkonsumtionens miljöpåverkan.  

Nedan följer en tabell om nästkommande steg där föreställningar påverkar inställningen 

till att minska sitt köttintag.  

”Föreställningar” à Inställning till att minska sitt köttintag 

 

  

 

 

  

                                       Tabell 2. Beroende variabel: “Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?” 

Tabellen visar att ju mindre konsumenten tror att köttkonsumtionen har en negativ in-

verkan på miljön ju mindre vill konsumenten minska den mängd kött som äts. De som 

alltså tror att köttkonsumtionen inte påverkar miljön så mycket är mindre villiga att 

minska på sin nuvarande konsumtion. 

Har man kunskap om att köttkonsumtionen har en allvarlig och stor påverkan på miljön 

så är man mer positiv till att ändra sitt nuvarande köttintag. Haanpää (2007) skriver att 

det anses som ”inne” att tänka på miljöns bästa, detta speglar även resultatet här ef-

tersom majoriteten verkar ta hänsyn till miljön. Normen om att tänka på miljöns bästa 

följs och att skilja sig från mängden är inte socialt accepterat.  

Här visas det tydligt att föreställningar har en inverkan på den attityd som innehas. Kun-

skapen om hur miljön påverkas av köttkonsumtionen speglar sig i den attityd konsu-

menterna har gentemot att minska sin nuvarande konsumtion. Krantz Lindgren (2001) 

motiverar detta genom ”Expectancy value theory” där kunskap står till grund för den 

attityd som utformas om ett specifikt ämne (Krantz Lindgren. 2001:28).  

 

 

Oberoende variabel Indexet         
”Föreställningar” 

Justerat R2 0.375 
Konstant -0.204 
B-koefficient 0.885 
Antal fall (N) 131 
B-koefficientens        
signifikans 

0.0001 
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Vidare, nedan visas hur inställningen till att minska sitt köttintag påverkar indexet 

”Mål” (Tabell 3), samt hur indexet ”Mål” påverkar konsumtionsmängden (Tabell 4).   

Inställning till att minska sitt köttintag à ”Mål”                                   

à Konsumtionsmängd  

 

 
 
 
  
 
 
 

                                    

  

Tabell 3. Beroende variabel: Indexet ”Mål”  Tabell 4. Beroende variabel: ”Hur 

många kilo kött äter�du uppskattningsvis 

i veckan?” 

I tabell 3 visas att ju mer negativt inställd konsumenten är till att minska sitt köttintag 

desto mer äter konsumenten kött som en målrationell handling. Det sista steget i mo-

dellen beskrivs i tabell 4 med att ju mer målrationell handlingen är desto mer kött kon-

sumeras. Som går att utläsa ur processen finns det konsumenter som konsumerar kött 

som en målrationell handling. Målrationella handlingar betyder att individerna avsiktligt 

kalkylerar i sitt huvud vilken handling som är bäst lämpad för att uppnå behovstillfreds-

ställelse. Behovstillfredsställelsen är egenrationell och handlar om vad som är bäst för 

en själv. Weber skiljer på formell - och substantiell rationalitet där den förstnämnda är 

kopplad till målrationalitet och handlar om att aktören tänker på vad handlingen kan 

resultera i. Handlingen jämförs i relation till andra tänkbara handlingar i syfte att maxi-

mera sitt mål. (Weber. 1983). Exempelvis ingår variabeln ”Jag äter kött för att bli mätt” 

i indexet ”Mål” och där skulle en överläggning av andra konsumtionsbeteenden kunnat 

inkludera vegetariska alternativ som konsumenten sedan överväger i sitt huvud. Kalky-

leringen sker då genom att jämföra vilken av handlingarna som är bäst lämpat för att 

uppnå målet mättnad, med slutsatsen att kött exempelvis skulle kunna mätta bättre än 

vegetariskt. Ett annat exempel på en variabel som är inkluderad i indexet ”Mål” är ”Jag 

äter kött för att få i mig den näringen jag behöver”, variabeln går att återkoppla till det 

Oberoende variabel Inställning till 
att minska sitt 
köttintag 
 

Justerat R2 0.031 
Konstant 2.822 
B-koefficient -0.084 
Antal fall (N) 144 
B-koefficientens        
signifikans 

0.031 

Oberoende variabel Indexet ”Mål” 

Justerat R2 0.078 
Konstant 1.316 
B-koefficient 0.704 
Antal fall (N) 146 
B-koefficientens    
signifikans 

0.0001 
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Naturvårdsverket (2011) skrev i sin rapport om ändrade kostvanor. De menar att om-

ställningen och tanken på att ändra sina matvanor går emot djupgående föreställningar 

som är förenade med att kött innehåller viktiga näringsämnen som är vitalt för överlev-

nad, och således skulle det kunna vara meningen bakom konsumtionsbeteendet. Dessa 

exempel är hypotetiska eftersom de framhävs i relation till tidigare undersökningar utan 

att konsumenterna har blivit tillfrågade om anledningen bakom deras mening. Utifrån 

empirin som har redovisats går det att konstatera att konsumtionsbeteendet ses som en 

målrationell handling.  

 

Samtidigt som konsumenter som är negativa till att minska sitt köttintag konsumerar 

kött som en målrationell handling, så påverkar rationaliteten konsumenterna till att äta 

mer kött. Målet hos konsumenterna står i detta fallet inte i paritet med en hållbar miljö-

utveckling eftersom konsumtionsmängden är över den rekommenderade mängden som 

krävs för att nå en hållbar miljö.  

 

Nedan följer relationen mellan inställningen till att minska sitt köttintag och variabeln 

”Jag äter kött av ren vana” (Tabell 5), samt hur den påverkar konsumtionsmängden (Ta-

bell 6). 

    

Inställning till att minska sitt köttintag à ”Jag äter kött av ren vana” 

à Konsumtionsmängd 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Beroende variabel: ”Jag äter kött av ren vana” Tabell 6: Beroende variabel: ”Hur 

mycket kött äter du uppskattningsvis i 

veckan?” 

 

Oberoende variabel Inställning till att 
minska sitt kött-
intag 

Justerat R2 0.042 
Konstant 2.459 
B-koefficient 0.136 
Antal fall (N) 144 
B-koefficientens        
signifikans 

0.008 

Oberoende variabel ”Jag äter kött av 
ren vana” 

Justerat R2 0.037 
Konstant 2.092 
B-koefficient 0.357 
Antal fall (N) 146 
B-koefficientens        
signifikans 

0.011 
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Tabell 5 visar att ju mer positiv konsumenten är till att minska sitt köttintag, desto mer 

gör den det av ”Ren vana”. Medan tabell 6 visar att desto mer konsumenten äter kött av 

”Ren vana” desto mer kött äter den. Likt tabell 6 visar äter konsumenterna mer kött om 

de gör det av ”Ren vana”, men är samtidigt positiva inställda till att ändra sitt beteende 

till att äta mindre kött. Att bete sig utifrån vanor går att koppla till Webers idealtyp om 

tradition. Detta resultat speglar väl Webers resonemang om att traditionella handlingar 

är icke-rationella, där meningen med beteendet inte reflekteras av individen i någon 

större mening (Weber. 1983). Exempelvis står vanligtvis inte konsumenten i affären och 

överlägger ”Jag funderar på att äta kött för att jag alltid gör det”. De handlar efter vad 

som gjorts innan utan att lägga något större vikt i vad resultatet av handlingen blir. 

Traditionella handlingar grundar sig i vanor men även av normer seder etcetera genom 

social betingning, och är inte rationella. Precis som det målrationella handlandet så står 

det traditionella handlande inte i paritet med en hållbar miljöutveckling eftersom kon-

sumtionsmängden är över den rekommenderade mängden som krävs för att nå en håll-

bar miljö. 

Nedan följer relationen mellan konsumenternas inställning till att minska sitt köttintag 

och indexet ”Affektion” (Tabell 7), samt relationen mellan indexet ”Affektion” och 

konsumtionsmängd (Tabell 8).  

 

Inställning till att minska sitt köttintag à ”Affektion”                          

à Konsumtionsmängd 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7: Beroende variabel: Indexet ”Affektion” Tabell 8: Beroende variabel: ”Hur 

mycket kött äter du uppskattningsvis i 

veckan?” 

Oberoende variabel Inställning till att 
minska sitt kött-
intag 

Justerat R2 0.121 
Konstant 3.638 
B-koefficient -0.232 
Antal fall (N) 141 
B-koefficientens         
signifikans 

0.0001 

Oberoende variabel Indexet            
”Affektion” 

Justerat R2 0.078 
Konstant 1.730 
B-koefficient 0.480 
Antal fall (N) 142 
B-koefficientens         
signifikans 

0.0001 
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I tabell 7 visas att ju mer negativt inställd konsumenten är till att minska sitt köttintag 

desto mer äter konsumenten kött som en affektionell handling. Det sista steget i mo-

dellen beskrivs i tabell 8 med att ju mer affektionell handlingen är desto mer kött kon-

sumeras. Såväl tradition som affektion anses av Weber som två icke-rationella hand-

lingsformer därför att aktören inte funderar ut meningen före handlingen. (Weber. 

1983). Som nämnts tidigare så står exempelvis inte konsumenten vanligtvis i affären 

och överlägger ”Jag funderar på att äta kött för att jag alltid gör det” eller ”Jag funderar 

på att äta kött för att bli glad” istället sker handlingen automatiskt. Vid en affektiv hand-

ling beter sig personen efter vad som känns bra eller rätt vid den givna tiden. Orsaken 

bakom beteendet blir på detta sätt väldigt impulsiv.  

En möjlig tolkning av resultaten i tabell 7 och 8 är att personer som handlar utifrån af-

fektion inte vill begränsa sin möjlighet att handla i affekt. Man vill inte minska sin kött-

konsumtion utan vill kunna handla impulsivt och göra det som känns bäst för stunden. 

En vilja om att minska sitt köttintag hade begränsat rörelsemöjligheten i den icke-

rationella handlingen. Känslan om beteendet, med en negativitet om att ändra det, går i 

detta fall inte i linje med vad som ses som ett tankesätt som förespråkar en hållbar mil-

jöutveckling. Även här står affektionellt handlande hos konsumenterna inte i paritet 

med en hållbar miljöutveckling eftersom konsumtionsmängden är över den rekommen-

derade mängden som krävs för att nå en hållbar miljö.   
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8 Slutsats 
 
I slutsatsen summeras empirin som har hittats i relation till frågeställningarna och syftet. 

Frågorna redovisas enskilt för att underlätta beskrivningen av vad vår studie har kommit 

fram till.  

 

• Hur ser svenskars konsumtionsbeteende av kött ut i relation till deras miljövär-

deringar gällande köttkonsumtionens påverkan? 

 

Majoriteten av de tillfrågade besitter vår använda miljövärdering. Samtidigt som de 

tycker att köttkonsumtionen har en stor och allvarlig påverkan på miljön, så finns även 

en positivitet till att ändra sin nuvarande konsumtion. Trots detta så visar resultaten att 

oavsett om en miljövärdering innehas eller ej så konsumeras en, ur miljösynpunkt, 

ohållbar mängd kött.   

 

Krantz Lindgren (2001) kommer fram till att även de största miljökämparna kör bil 

(Krantz Lindgren. 2001). Hennes undersökning visar att oavsett attityd och kunskap om 

beteendet så åker människor bil. Vår undersökning uppvisar här likheter. För även om 

en medvetenhet om miljöpåverkningarna finns tillsammans med en vilja att ändra på sitt 

beteende, så konsumeras kött i ohållbara mängder. I båda fallen verkar alltså inte kun-

skap eller attityd till beteendet påverka beteendet i någon betydande utsträckning. Detta 

leder fram till den andra frågeställningen om vad det är som ligger bakom svenskars 

konsumtionsbeteende.   

 

• Hur kan vi förstå vilka bakomliggande orsaker som påverkar svenskars kon-

sumtionsbeteende av kött?  

 

För att förstå vad som orsakar konsumtionsbeteendet av kött använde vi en förklarings-

modell där ett steg korrelerar med nästkommande i kronologisk ordning. Framställning-

en av orsakerna gjordes i följande ordning: Egenskaper à Föreställningar à Attityd à 

Mening à Beteende.  

 

Ålder var den bakgrundsegenskapen som hade påverkan på vilka föreställningar som 

innehades. Detta visar på att unga tror att köttkonsumtionen har en stor och allvarlig 
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påverkan på miljön. Medan äldre vuxna anser att denna påverkan är mindre. Som pre-

senterat innan så visar de som tror att köttkonsumtionen har en stor och allvarlig påver-

kan, även att de är positiva till att minska sin konsumtionsmängd. Medan de personerna 

som tror att köttkonsumtionen har en mindre påverkan på miljön är mindre positiva till 

att minska sin konsumtion. Attityden påverkas alltså i enlighet med individens föreställ-

ningar. Utifrån den givna attityden existerar det olika meningar bakom beteendet. De 

som är positiva till att minska sin nuvarande konsumtion ser även sin konsumtion som 

en icke-rationell, traditionell handling. Avsaknaden på rationalitet där beteendet inte 

övervägs, utan sker per automatik resulterar i att en ohållbar mängd konsumeras.  

 

De som istället är mer negativa till att minska sitt köttintag ser antingen sin köttkon-

sumtion som en målrationell eller som en icke-rationell, affektuell handling. De som 

handlar målrationellt har ett tydligt mål med sin konsumtion. Medan de som handlar i 

affekt påverkas av vad som känns bäst för stunden, vilket skapar ett väldigt impulsivt 

beteende. Resultatet blir dock detsamma att de konsumerar, ur en miljösynpunkt, en 

ohållbar mängd kött.     

 

Utifrån resultatet kan vi visa att människors privata konsumtion varierar och orsakas 

beroende på social tillhörighet, subjektiv uppfattning, sociala uppmaningar och uppfatt-

tas som både en rationell och icke-rationell handling. Trots detta så visar resultaten 

också att oavsett dessa förklaringar så förändras inte beteendet i någon större utsträck-

ning. Vilket i fallet om köttkonsumtionen visar att majoriteten ändå äter en mängd som 

inte är hållbar för miljön, det vill säga över 0,9 kilo/veckan.  
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9 Diskussion 
 
I denna del ska vi först presenterar förslag på fortsatt forskning och därefter klargöra 

oklarheter som vi har stött på under arbetets gång. Trots att flertalet studier pekar på att 

befolkningen i Sverige överkonsumerar kött samtidigt som allt fler skaffar sig miljövär-

deringar kunde inte vår studie få fram en tillräckligt tydlig diskrepans för vidare analys. 

Det betyder inte att det inte finns en diskrepans och därför är ett förslag till vidare stu-

dier att fokusera på en annan form av miljövärdering i syfte att få fram diskrepansen 

som tycks finnas. Vid en eventuell lokalisering av diskrepansen finns det flertalet teorier 

som kan bistå med verktyg till en utökad förståelse. Kognitiv dissonans är ett sådant 

verktyg som förklarar beslutsprocessen bakom ett beteende och innefattar ett internt 

bråk hos individen. Bråket sker när åsikter, attityder och handlingar inte samspelar utan 

motsäger varandra och resulterar i att ett beteende kan skilja sig från uppfattningen. 

(Festinger. 1976). En annan teori som skulle vara behjälplig är ”Tragedy of the com-

mons” som handlar om att en grupp människor ska samverka i syfte att uppnå ett mål 

men att vägen till det gemensamma målet motverkas av de individuella målen som oft-

ast är mer greppbara, bäst för stunden och bäst för den enskilda individen (Ostrom. 

2002).  

 

Vår studie fann ett annat intressant samband, nämligen mellan indexet ”Affektion” och 

ett index om attityden gentemot politiska förslag för att motverka en ökad köttkonsumt-

ion. Det visar på ett relationellt samband mellan affektionellt handlande och attityden 

till politiska förslag. Sambandet mellan dem är negativt och innebär att ju mer konsu-

menten handlar i affekt desto mindre positivt inställd är hen till politiska förslag om att 

minska köttkonsumtionen. Genom att titta på svarsfördelningen och typvärdet av in-

dexet “Politiska förslag” går det att se att majoriteten av konsumenterna innehar en po-

sitiv inställning till politiska förslag mot regleringar i syfte att minska köttkonsumtion-

en. Men de konsumenter som går i motsatt riktning är de som handlar i affekt och därför 

vore det intressant att forska vidare på hur det kommer sig att människor som handlar i 

affekt är negativt inställda till politiska förslag. 6  

 

                                                
6 En vidare beskrivning av indexet “Politiska förslag”, typvärdet, svarsfördelningen och den bivariata 
sambandstabellen mellan indexet “Affektion” och indexet “Politiska förslag” hittas i bilaga B. 
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Vår studie har utgått ifrån de vanligaste meningarna bakom köttkonsumtionen och pla-

cerat in dem i respektive idealtyp och således är inte meningarna allomfattande. Det är 

möjligt att det finns andra meningar bakom aktörers konsumtionsbeteende men vår stu-

die använde stängda svarsalternativ med anledning att undvika syftningsfel, att undvika 

att nå konsumenter som inte själva orkade tänka ut meningen bakom beteendet etcetera. 

Hade våra enkätfrågor varit helt befängda hade konsumenterna inte instämt i påståen-

dena gällande meningen bakom deras beteende. Utifrån svarsfördelningen verkar flerta-

let av frågorna vara meningen bakom konsumtionsbeteendet av kött och således blev det 

vår indikator på att påståendena var tillräckligt bra för att användas i vår studie. Det 

finns vissa frågor som konsumenterna haft svårt att tolka såsom inkomst där det har 

riktats kritik mot att vi exkluderade de som har en inkomst som hamnar mellan svarsal-

ternativen. Exempelvis de som tjänar 10 500 kr har inget alternativ att kryssa i eftersom 

ena svarsalternativet är mellan 0–10 000 kr och det andra 11 000–20 000 kr etcetera. 

Vidare hade det varit önskvärt att ställa - och inkludera fler inställningsfrågor rörande 

konsumenternas syn på köttkonsumtionens miljöpåverkan i syfte att få en mer övergri-

pande bild om konsumenternas miljövärderingar. 

 

Det har framgått att det finns skillnader mellan åldersgrupperna. Redogörelsen av ål-

dersskillnaderna ger upphov till tanken om att det finns en diskrepans hos yngre vuxna 

eftersom de konsumerar kött i motsättning till deras föreställningar. Undersökningens 

utgångspunkt var att det kunde finnas en diskrepans mellan miljövärderingen och kon-

sumtionsbeteendet. För att en vidare analys av variabeln ”Ålder” i relation till miljövär-

deringen skulle det krävts ett index av miljövärderingen eftersom åldern inträffar före 

och således blir det den oberoende variabeln. Det går inte att använda två variabler som 

beroende samtidigt utan att göra ett index. Det går inte att göra ett index av föreställ-

ningarna och inställningen till att minska sitt köttintag eftersom de syftar åt olika håll. 

Föreställningarna syftar till att ta reda på den subjektiva kunskapen och inställningen 

syftar till att ta reda på en värdering av ett beteende. Således går det inte att ta reda på 

om det finns en diskrepans mellan ålder och miljövärderingen. 
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Bilagor 
  
Bilaga A – Typvärde och frekvensfördelning av använda variabler 
 
Frekvensfördelning - ”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?”.  
Frequency = Hur många som har kryssat i svarsalternativet.  

Percent = Hur många procent som av respondenterna som har kryssat i svarsalternativet (inklude-

rat värdena i Missing).  

Valid percent = Hur många procent som av respondenterna som har kryssat i svarsalternativet 

(exkluderat värdena i Missing).  

Cumulativ percent = Procenten påbyggt på varandra (exkluderat värdena i Missing). 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid Negativ 22 14,7 15,1 15,1 

Ganska negativ 31 20,7 21,2 36,3 

Varken eller 28 18,7 19,2 55,5 

Ganska positiv 36 24,0 24,7 80,1 

Mycket positiv 29 19,3 19,9 100,0 

Total 146 97,3 100,0  
Missing Internt bortfall /Vet ej 4 2,7   
Total 150 100,0   

 
Typvärdet - ”Hur är din inställning till att minska ditt köttintag?” 
N = Antalet respondenter som har besvarat frågan. 

Mode = Typvärdet. 

Range = Variationsvidden i svarsalternativen.  

Minimun = Lägsta svarsalternativet. 

Maximum = Högsta svarsalternativet.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
  

N Valid 146 
 Missing 4 
Mode 4  
Range 4  
Minimum 1  
Maximum 5  
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Frekvensfördelning - Indexet ”Föreställningar” 
Skalan är stigande från; 1 = Köttkonsumtionen har ingen miljöpåverkan och är inte 

alls allvarlig – 5 = Köttkonsumtionen har en mycket stor och mycket allvarlig miljö-

påverkan.  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid 1,00 2 1,3 1,5 1,5 

2,00 10 6,7 7,4 8,9 

2,50 5 3,3 3,7 12,6 

3,00 19 12,7 14,1 26,7 

3,50 8 5,3 5,9 32,6 

4,00 45 30,0 33,3 65,9 

4,50 18 12,0 13,3 79,3 

5,00 28 18,7 20,7 100,0 

Total 135 90,0 100,0  
Missing System 15 10,0   
Total 150 100,0   
 

Typvärdet - Indexet ”Föreställningar”  

 

 

 

 

  

N Valid 135 
 Missing 15 
Mode 4  
Range 4  
Minimum 1  
Maximum 5  
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Frekvensfördelning - ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veck-

an?” 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid 0-0,5 kg 17 11,3 11,5 11,5 

0,6-1 kg 41 27,3 27,7 39,2 

1,1-1,5 kg 37 24,7 25,0 64,2 

1,6-2 kg 28 18,7 18,9 83,1 

2,1-2,5 kg 12 8,0 8,1 91,2 

2,6 kg eller mer 13 8,7 8,8 100,0 

Total 148 98,7 100,0  
Missing Internt bortfall 2 1,3   
Total 150 100,0   

 
Typvärdet - ”Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?” 

 
N Valid 148 
 Missing 2 
Mode 2  
Range 5  
Minimum 1  
Maximum 6  
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Frekvensfördelning - ”Ålder” 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid Unga vuxna 94 62,7 62,7 62,7 

Medelålders vuxna 19 12,7 12,7 75,3 

Äldre vuxna 33 22,0 22,0 97,3 

Internt bortfall 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
 

Typvärdet – ”Ålder” 

 

N Valid 150 
 Missing 0 
Mode 1  
Range 3  
Minimum 1  
Maximum 4  
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Frekvensfördelning - Indexet ”Mål” 
Skalan är stigande från; 1 = Instämmer inte alls – 4 = Instämmer helt. Ju högre siffra 

desto mer målstyrd är konsumenten.  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid 1,00 1 ,7 ,7 ,7 

1,20 3 2,0 2,0 2,7 

1,25 1 ,7 ,7 3,4 

1,40 4 2,7 2,7 6,0 

1,60 3 2,0 2,0 8,1 

1,80 9 6,0 6,0 14,1 

2,00 6 4,0 4,0 18,1 

2,20 16 10,7 10,7 28,9 

2,25 1 ,7 ,7 29,5 

2,40 15 10,0 10,1 39,6 

2,50 3 2,0 2,0 41,6 

2,60 28 18,7 18,8 60,4 

2,75 2 1,3 1,3 61,7 

2,80 14 9,3 9,4 71,1 

3,00 16 10,7 10,7 81,9 

3,20 13 8,7 8,7 90,6 

3,25 2 1,3 1,3 91,9 

3,40 6 4,0 4,0 96,0 

3,50 1 ,7 ,7 96,6 

3,60 1 ,7 ,7 97,3 

3,80 3 2,0 2,0 99,3 

4,00 1 ,7 ,7 100,0 

Total 149 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 150 100,0   

 
Typvärdet - Indexet ”Mål” 

 

N Valid 149 
 Missing 1 
Mode 2,60  
Range 3,00  
Minimum 1,00  
Maximum 4,00  
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Frekvensfördelning - ”Jag äter kött av ren vana” 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid Instämmer inte alls 13 8,7 8,7 8,7 

Instämmer inte riktigt 21 14,0 14,1 22,8 

Instämmer delvis 84 56,0 56,4 79,2 

Instämmer helt 31 20,7 20,8 100,0 

Total 149 99,3 100,0  
Missing Internt bortfall/Vet ej 1 ,7   
Total 150 100,0   

 
Typvärdet - ”Jag äter kött av ren vana” 

 
N Valid 149 
 Missing 1 
Mode 2  
Range 1  
Minimum 1  
Maximum 2  
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 Frekvensfördelning - Indexet ”Affektion” 
Skalan är stigande från; 1 = Instämmer inte alls – 4 = Instämmer helt. Ju högre siffra 

desto mer affektionsstyrd är konsumenten. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-

cent 

Valid 1,00 8 5,3 5,5 5,5 

1,50 8 5,3 5,5 11,0 

2,00 17 11,3 11,6 22,6 

2,50 16 10,7 11,0 33,6 

3,00 48 32,0 32,9 66,4 

3,50 13 8,7 8,9 75,3 

4,00 36 24,0 24,7 100,0 

Total 146 97,3 100,0  
Missing System 4 2,7   
Total 150 100,0   

 
Typvärde - Indexet ”Affektion” 

 
N Valid 146 
 Missing 4 
Mode 3  
Range 3  
Minimum 1  
Maximum 4  

 
  



  
 

50 

Bilaga B – Politiska förslag i syfte att minska köttkonsumtionen 
 
Indexet ”Politiska förslag” inkluderar variablerna;  

- ”Vad tycker du om att införa en allmän köttskatt för att minska köttkonsumtionen?”  

- ”Vad tycker du om att införa en nationell handlingsplan för att minska köttkonsumtionen?” 

- ”Vad tycker du om att införa en offentlig upphandling av vegetariska råvaror i syfte att minska 

köttkonsumtionen? (Ex. sjukhus, skola och äldreboende)” 

 

Typvärdet - Indexet “politiska förslag” 

N Valid 146 
 Missing 4 
Mode 1  
Range 4  
Minimum 1  
Maximum 5  
 

Frekvensfördelning - “Politiska förslag” 
Skalan är stigande från; 1 = Dåligt – 5 = Mycket bra. Ju högre siffra desto mer positivt inställd är konsu-

menten till politiska regleringar.  

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 18 12,0 12,3 12,3 
1,33 8 5,3 5,5 17,8 
1,67 4 2,7 2,7 20,5 
2,00 11 7,3 7,5 28,1 
2,33 7 4,7 4,8 32,9 
2,50 3 2,0 2,1 34,9 
2,67 8 5,3 5,5 40,4 
3,00 14 9,3 9,6 50,0 
3,33 9 6,0 6,2 56,2 
3,50 2 1,3 1,4 57,5 
3,67 13 8,7 8,9 66,4 
4,00 16 10,7 11,0 77,4 
4,33 8 5,3 5,5 82,9 
4,50 1 ,7 ,7 83,6 
4,67 14 9,3 9,6 93,2 
5,00 10 6,7 6,8 100,0 
Total 146 97,3 100,0  

Missing System 4 2,7   
Total 150 100,0    
 
Bivariat analys mellan indexet “Affektion” och indexet “Politiska förslag” 

Oberoende 
variabel  

Konstant Konstantens 
standardfel 

Konstantens 
signifikans 

B-
koefficient 

B- koeffici-
ents stan-
dardfel 

B- koeffici-
ents signifi-
kans 

F-
värde 

Justerat 
R2 

SEE Antal 
fall 

Index af-
fektion 

4,111 0,364 0,0001 -0,367 0,119 0.003 9,446 0,057 1,23778 141 

Beroende variabel: Indexet “Politiska förslag”  
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Bilaga C - Missivbrev 
 

Surveyundersökning 

Kött och klimatpåverkan är två ämnen som går hand i hand och är ständigt åter-
kommande i dagens samhälle. Klimatet är någonting som berör oss alla och därför 
anser vi att det är intressant att undersöka konsumtionsvanor i syfte att förstå var-
för vi konsumerar kött som vi gör. För att kunna förstå enkäten är det viktigt att 
beskriva vad ordet kött innefattar. Kött är, enligt livsmedelslagstiftningen musku-
laturen från däggdjuren nöt, gris, får, vilt och fågel. Med anledning av syftet så 
kommer följande enkät att bestå av frågor och påstående rörande dina konsumt-
ionsvanor.  

Vi är två sociologistudenter som för tillfället skriver vår kandidatuppsats om kon-
sumtionsvanor. Deltagandet är givetvis frivilligt men ert deltagande värdesätts 
högt för såväl oss som för studien. Att besvara enkäten uppskattas att ta ungefär 
fyra minuter. Du som respondent har möjlighet att ta tillbaka ditt deltagande fram 
tills dess att undersökningen publiceras. Studien kommer att publiceras i samband 
med ett eventuellt godkännande från examinatorn, tidigast i mitten av januari år 
2018. Längst ner på detta följebrev finns våra kontaktuppgifter ifall du har några 
frågor, alternativt vill ta tillbaka ditt deltagande. Undersökningen kommer att pub-
liceras på www.diva.se och där går det att finna vår studie genom att söka på våra 
namn. Avslutningsvis vill vi poängtera att du som respondent har rätt till total 
anonymitet vilket innebär att ditt namn INTE kommer att användas i publikation-
en.  

Vi vill på förhand tacka för ditt deltagande och visat engagemang.  

Vänliga hälsningar;  

Anton & Anders.  

Kontaktuppgifter;� 

Anton Joelson              Anders Elgtberg 
aj223gr@student.lnu.se   ae222vk@student.lnu.se  

 
 

FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP, LINNÉUNIVERSITETET VÄXJÖ 
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Bilaga D - Enkät 

Surveyundersökning 
 
Konsumtionsvanor 
 
1. Vad äter du för typ av kött? 
Flera alternativ är tillåtna 
 
Nötkött Fläskkött Fårkött Viltkött Fågel Inget av alternativen 
 
2. Hur ofta äter du uppskattningsvis kött i veckan? 
Vänligen ringa in alternativet som stämmer bäst 
 
Aldrig  Mindre än 1-4ggr  5-8ggr 9-12ggr 12ggr eller     
 en måltid    fler 
 
3. Hur många kilo kött äter du uppskattningsvis i veckan?  
 
0 - 0.5  0.6 - 1  1.1 - 1.5 1.6 – 2.0 2.1 – 2.5 2.6 eller mer 
 
4. Hur mycket av köttet du handlar slängs? 
 
Inget alls Lite   Varken lite Mycket  Väldigt  Vet ej  
  eller mycket  mycket 
 
5. Hur ofta köper du ekologiskt kött? 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta  Alltid Vet ej 
 
6. Hur ofta köper du svenskproducerat kött? 
 
Aldrig Sällan Ibland Ofta  Alltid  Vet ej 
______________________________________________________________________ 
Klimatpåverkan  
Vänligen ringa in alternativet som stämmer bäst 
 
7. I vilken utsträckning tror du att köttkonsumtionen bidrar till en ökad växthuseffekt? 
 
Inget alls Liten        Varken liten            Stor          Väldigt stor                Vet ej
                     eller stor 
 
8. Hur allvarlig tror du att köttkonsumtionens påverkan på växthuseffekten är? 
 
Inte alls  Lite allvarlig        Varken eller           Allvarlig        Väldigt allvarlig         Vet ej 
 

Varför äter du kött? 
Ta ställning till följande påståenden.  
Vänligen ringa in alternativet som stämmer bäst 
 
9. Jag äter kött för att det är gott 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt  
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10. Jag äter kött för att bli mätt 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt  
  
11. Jag äter kött för att jag vet hur det ska tillagas  
 
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  Vet ej 
Inte alls  inte riktigt delvis helt 
 
12. Jag äter kött för att det går snabbt att tillaga 
 
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  Vet ej 
Inte alls  inte riktigt delvis helt 
 
13. Jag äter kött av ekonomiska skäl 
 
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  Vet ej 
Inte alls  inte riktigt delvis helt 
  
14. Jag äter kött för att få i mig den näringen jag behöver 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
15. Jag äter kött för att undvika kolhydrater 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
16. Jag äter kött utifrån vad jag tror är hållbart för miljön 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
17. Jag äter kött utifrån vad jag tror är bra för min hälsa 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
18. Jag äter kött utifrån vad jag tror är bra för djuren 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt  
 
19. Jag äter kött för att det är trendigt 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt  
 
20. När jag äter ekologiskt producerat kött, så gör jag det av miljöskäl  
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej Äter inte 
inte alls inte riktigt delvis helt   ekologiskt 
 
21. När jag äter svenskproducerat kött, så gör jag det av miljöskäl 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej Äter inte 
inte alls inte riktigt delvis helt   svenskt 
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22. Jag äter kött för att jag är uppväxt med det 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
23. Jag äter kött för att andra gör det 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
24. Jag äter kött av ren vana 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
25. Jag mår bra av att äta kött 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
 
26. Jag blir glad av att äta kött 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Vet ej 
inte alls inte riktigt delvis helt   
______________________________________________________________________ 
Åsikter om åtgärder  
Vänligen ringa in alternativet som stämmer bäst 
 
27. Vad tycker du om att införa en allmän köttskatt för att minska köttkonsumtionen? 
 
Dåligt  Ganska  Varken  Ganska  Mycket  Vet ej 
                          dåligt  eller bra bra  

 
28. Vad tycker du om att införa en nationell handlingsplan för att minska köttkonsumtionen? 
 
Dåligt  Ganska  Varken  Ganska  Mycket  Vet ej 

 dåligt  eller  bra bra  
 
29. Vad tycker du om att införa en offentlig upphandling av vegetariska råvaror i syfte att minska                  
köttkonsumtionen? (Ex. sjukhus, skola och äldreboende) 
 
Dåligt  Ganska  Varken  Ganska  Mycket   Vet ej 

dåligt  eller bra bra  
 
30. Hur är din inställning till att minska ditt köttintag? 
 
Negativ Ganska  Varken Ganska Mycket Vet ej 
  negativ eller positiv positiv 
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31. Hur stort förtroende har du för information som sprids om köttkonsumtionens klimatpåverkan 
från följande aktörer? 
Vänligen sätt kryss. 
                             Mycket    Ganska  Varken stort  Ganska  Mycket  Ingen 
                             litet    litet eller litet stort  stort uppfatt-
    förtroende    förtroende  förtroende förtroende förtroende          ning 
 
Familj / vänner       ____    ____ ____ ____ ____ ____ 
Sociala medier       ____    ____ ____ ____ ____ ____ 
Politiken       ____     ____ ____ ____ ____ ____ 
Forskning       ____    ____ ____ ____ ____ ____ 
Nyheter       ____    ____ ____ ____ ____ ____ 
_____________________________________________________________________________________ 
Lite om dig själv 
Vänligen ringa in alternativet som stämmer bäst 
 
32. Är du folkbokförd i Växjö kommun 
 
Ja  Nej   Vet ej 
 
33. Hur bor du för närvarande?  
 
I villa/radhus  I lägenhet/flerbostadshus I lägenhet/flerbostadshus Annat boende 
  (hyresrätt)   (bostadsrätt) 

34. I vilken typ av område bor du?  

Stad: centralt   Stad: ytterområde  Större tätort   
  
 
Mindre tätort   Ren landsbygd  
 
35. Hur många bor det huvudsakligen i ditt hushåll? 
 
Enbart jag 2 3 4 5 6 eller fler 
 
36. Vilken är din högsta avklarade utbildning? 
 
Grundskola  Gymnasiet  Yrkeshögskola  
 
Genomfört 1 termin Kandidatexamen  Inget av dem  
eller fler  eller högre 
vid universitet/ högskola   
    
37. Vilken är din ungefärliga sammanlagda månadsinkomst i kronor efter skatt (pension, studie-
medel etc. ska räknas in)?  
 
10 000 eller mindre  41 000 – 50 000  81 000 – 90 000 
 
11 000 – 20 000  51 000 – 60 000  91 000 – 100 000 
 
21 000 – 30 000  61 000 – 70 000  101 000 – 110 000 
 
31 000 – 40 000  71 000 – 80 000  Mer än 110 000 
 
38. Är du? 
 
Man  Kvinna Annat:______________________  
 
39. Vilket år är du född?       ____________________   
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Bilaga E – Sveriges köttkonsumtion i relation till andra länder 
 
Tabellen nedan är en sammanställning av OECD:s uppgifter om köttkonsumtionen i 

världen. CWE står för slaktad vikt. Tabellen illustrerar hur Sveriges köttkonsumtion 

förhåller sig till andra länder. (Jordbruksverket. 2017).  
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