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Abstract 

That mankind need to take action to reverse the effects of climate change is not a debated 

issue. During the last 40 years the greenhouse gases released into the atmosphere due to 

human activity increased by 70 percent. During the same time the meat production increased 

threefold globally. It is fairly known that meat production contributes negatively to the 

climate change and as much as fourteen percent is because of animal agriculture. This essay 

aims to investigate who has the power and influence over meat consumption as an 

environmental issue from a perspective of policy analysis, specifically through advocacy 

coalition framework. The questions of this essay are 1) what goals and instruments exist 

today in Sweden within the political area to counter the issue of meat consumption as an 

environmental issue? 2) What coalitions exist in this issue? and 3) How do the actors in these 

coalitions act to influence this area of policy? This essay is divided into two methods for 

analysis, a qualitative text analysis, with systematic classification to answer the first question 

and for questions two and three the method used was interviews of different stakeholders in 

this issue. The material for this essay consists of documents from the government, 

government agencies, the parliament and concerning municipalities, but also of the empirical 

data gathered from interviews with stakeholders involved in the issue. The conclusions are 

that there are no substantial goals or propositions about reducing meat consumption due to 

the effects on the climate and that the issue is extremely polarized between people, parties 

and stakeholders. A strong market based coalition can be clearly observed. A weak and 

shattered environmental coalition as they lack one of the necessary conditions which a 

coalition is based on. The actors in the coalitions use different kinds of strategies to affect 

both politicians and the public. Advocacy coalition framework gives a good explanation to 

why the political area looks as it does. 
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1. INLEDNING 
Hanteringen av dagens klimatproblem är en av vår tids största politiska utmaningar. Under de 

senaste 40 åren har utsläpp av växthusgaser på grund av mänsklig aktivitet ökat med 70 

procent (Hallström, Röös och Börjesson, 2014, s. 85). Ökat utsläpp av växthusgaser kommer 

resultera i en ökad medeltemperatur på jorden vilket i sin tur kan medföra katastrofala 

konsekvenser för både miljö och människan. Under de senaste 40 åren har även den globala 

köttproduktionen tredubblats (Stoll-Kleemann och O’Riordan, 2015, s. 35). Köttproduktionen 

och indirekt köttkonsumtionen bidrar med 14,5 procent av koldioxidutsläppen som bidrar till 

dagens klimatförändringar. Försök till att anpassa vårt samhälle till en mer miljövänlig livsstil 

behöver inkludera både energi och transport men också våra livsmedel.  

 

Jordbruksverket menar i sin rapport Hållbar köttkonsumtion: Vad är det? Hur når vi dit? Att 

vi i västvärlden bör minska vår köttkonsumtion (Jordbruksverket, 2013, s.1). 

Naturvårdsverket uppger i sin rapport Köttkonsumtionens klimatpåverkan: Drivkrafter och 

styrmedel att det idag i Sverige saknas tydliga styrmedel för minskad köttkonsumtion 

(Naturvårdsverket, 2013, s. 7). Det finns heller inga tydliga mål eller styrmedel för att minska 

köttkonsumtionen i regeringens livsmedelsstrategi (Näringsdepartementet, 2016, s. 1). I 

rapporten Hur arbetar kommuner för att minska köttkonsumtionen, en studie över ett antal 

kommuner i Skåne, Örebro och Göteborg skriver Johansson att få kommuner sätter tydliga 

mål för en minskad köttkonsumtion (2015, s. 65). Mycket få politiska åtgärder existerar idag 

för att minska den svenska köttkonsumtion trots dess klimatpåverkan.  

 

Relativt lite forskning har genomförts om vem som har makt och inflytande samt hur de 

arbetar med frågan om köttkonsumtion som klimatproblem på nationell nivå. Ett fåtal artiklar 

har belyst frånvaron av politiska åtgärder och menat på att icke-statliga organisationer här har 

ett ansvar. Laestadius, Neff, Barry och Frattaroli (2014, s. 33) menar att trots de 

grundpremisser som finns om minskad köttkonsumtion har få nationella statliga åtgärder 

genomförts för att reducera kött- och mejerikonsumtionen. Laestadius, Neff, Barry och 

Frattaroli (2013) skriver i sin artikel Meat consumption and climate change: the role of non-

governmental organizations att NGO:er måste fokusera på policy-påtryckningar för att vi ska 

kunna förändra vårt klimat. Det finns behov av insatser för policy åtgärder för att reducera 

köttkonsumtion (Laestadius m.fl. 2013, s. 27). 
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Lösningar på problemet från vissa intressenter är att tekniken kan utvecklas och att 

produktionen av nötkött kan effektiviseras. Organisationer som tycker så sammankopplas 

med tanken om att svenskt kött är klimatsmart och att vi kan satsa på det även om den 

svenska konsumtionen har utrymme att minska (Lerner, Algers, Gunnarsson och Nordgren, 

2012).  

 

Att köttproduktion och indirekt köttkonsumtion bidrar negativt till vår miljö finns det mycket 

forskning om, dock observeras få försök att politiskt åtgärda detta problem. Frågan som 

uppstår är vem som har makten över detta problem. Advocacy coalition framework (ACF) är 

en teori som försöker förklara förändring och stabilitet, den fokuserar på koalitioner som 

består av vitt skilda aktörer som delar vissa övertygelser som de är beredda att överföra till 

policy. Ingen studie har tidigare analyserat politikområdet köttkonsumtion som 

klimatproblem och dess aktörer utifrån ACF som teoretiskt ramverk. I den här studien 

undersöks om ACF kan förklara varför det inte händer något inom området köttkonsumtion 

som klimatproblem. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av teorin ACF undersöka vem som har makten över 

politikområdet köttkonsumtion som ett klimatproblem. 

- Vilka mål och styrmedel finns idag i Sverige inom politikområdet på nationell och 

kommunal nivå? 

- Vilka koalitioner finns inom politikområdet? 

- Hur agerar aktörerna i dessa koalitioner för att påverka politikområdet? 

1.2 Disposition 

Nästa kapitel handlar om de naturvetenskapliga grunderna för att köttkonsumtion är ett 

klimatproblem. Efter det kapitlet kommer ett teoretiskt ramverk med koppling till den 

statsvetenskapliga policyteorin ACF. I avsnittet efter presenteras och diskuteras två olika 

analysmetoder samt material. Efter metodavsnittet kommer redovisning och analys av empiri. 

Slutligen kommer uppsatsens slutsatser samt en avslutande diskussion. 
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2. KÖTT SOM KLIMATPROBLEM 
Boskapssektorns klimatpåverkan har många aspekter. Stoll-Kleemann och O’Riordan (2015, 

s. 36-38) skriver i artikeln The sustainability challenges of our meat and dairy diets att 

ungefär 30 procent av den globala markytan används till animalisk livsmedelsproduktion. 

Denna produktion påverkar många aspekter av planetens välbefinnande. 1) Boskapssektorns 

allt större utbredning betraktas stå för en sjättedel av människans globala utrotning av 

djurarter och därav ett stort hot mot den biologiska mångfalden. 2) Förorening av vatten 

regionalt vid stora utsläpp av ammoniak och dikväveoxid och andra gifter kopplat till djurens 

mat. 3) Utsläppen av växthusgaser från boskapssektorns produktion och skövling av skog för 

att odla mat till djuren eller anlägga betesmark. (FAO, 2013, s.15, Stoll-Kleemann och 

O’Riordan, 2015, s. 37) 

2.1 Utsläpp av växthusgaser 

2013 släppte FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) sin rapport 

Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation 

opportunities (Gerber, Steinfeld, Henderson, Mottet, Opio, Dijkman, Falcucci och Tempio, 

2013, s. 15) där det redogörs att den globala boskapssektorn står för 14,5 procent av de 

samlade växthusgasutsläppen från människan. 44 procent av dessa utsläpp består av metan, 

29 procent av dikväveoxid (lustgas) och 27 procent av koldioxid. Metan och dikväveoxid är 

växthusgaser varav metan är 30 gånger mer bidragande till uppvärmning än koldioxid och 

dikväveoxid är ungefär 300 gånger mer bidragande till uppvärmning än koldioxid. Behovet 

av att reducera sektorns utsläpp och dess klimatavtryck är idag större än någonsin med tanke 

på dess fortsatta expansion för att försörja en växande världsbefolkning.  

2.2 Utsläpp av växthusgaser från boskapssektorn 

Källorna till utsläppen från boskapssektorn kommer i huvudsak från fyra kategorier: 

- Produktion, process och transport av djurens mat 

- Enterisk fermentering 

- Gödselhantering 

- Energiförbrukning 
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De två första kategorierna utgör cirka 80 procent av källorna till utsläppen från sektorn. De 

växthusgaser som släpps ut är i huvudsak metangas, koldioxid och dikväveoxid. (FAO 2013, 

s. 17) 

 

Den största delen av utsläppen kommer från produktion, processande av produkterna och 

transport av djurens mat. Denna process avger koldioxid och dikväveoxid. Koldioxid 

kommer från två olika källor. 1) skövling av skog för odling av djurmat och betesmark till 

djuren. 2) De fossila bränslen som används vid tillverkning av gödselmedel, processande av 

produkter samt transport av djurens mat. Dikväveoxid kommer från två olika källor 1) 

Användandet av gödselmedel för tillverkningen av djurens mat. 2) Användandet av 

gödselmedel direkt på betesmark eller hanteringen av gödsel vid applicering på odlingsmark. 

(FAO 2013, s. 20) 

 

Den andra och näst största källan till boskapssektorns utsläpp består av enterisk fermentering. 

Enterisk fermentering avser den matsmältningsprocess hos idisslande djur såsom nötboskap, 

buffel, får och getter och som genererar metangasutsläpp. Icke-idisslande djur, exempelvis 

gris, producerar också metanutsläpp men inte alls i den mängd som ovanstående djur ger. 

Nötboskapen utgör 77 procent av utsläppen från denna kategori, buffel står för 13 procent 

och småboskapen står för ungefär 10 procent. (FAO 2013, s. 20) 

 

Den tredje källan till utsläpp från boskapssektorn är gödselhantering, här avges metan och 

dikväveoxid. Den fjärde källan är energiförbrukning och avger koldioxid. Energiförbrukning 

sker i alla steg inom boskapssektorns process och släpper ut koldioxid.  (FAO 2013, s. 20) 

2.3 Utsläpp utifrån region 

Utsläppen från olika regioner varierar beroende på andelen idisslande och icke-idisslande 

djur som föds upp och utsläppens intensitet per djur/produkt. Latinamerika och Karibien 

släpper ut mest koldioxid ungefär 1,3 gigaton koldioxidekvivalenter, orsaker är skövling av 

skog för expansionen av odlingsmark för djurens mat och betesmark. Östra Asien har näst 

högst utsläpp, cirka 1 gigaton koldioxidekvivalenter. Nordamerika och Västeuropa har 

liknande utsläpp på ungefär 0,6 gigaton koldioxidekvivalenter vardera. (FAO 2013, s. 21) 
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Figur 1: Konsumtion av kilo kött, per person, per land år 2009. Källa: Jordbruksverket, 

2013, s. 10. 

2.4 Sverige 

Den svenska konsumtionen av kött idag enligt Jordbruksverket (2013, s. 1) uppgår till 85 kg 

(slaktvikt) per person och har ökat med 33 procent mellan åren 1990 till 2010. Konsumtionen 

förväntas öka. Den största delen konsumerat kött är gris följt av nöt och fågel, se figur 2.  

 

Sverige är ett föredöme i vissa miljö- och klimataspekter. Sverige har en genomsnittlig 

förbrukning av växtskyddsmedel som ligger relativt bra i förhållande till övriga EU länder, 

där till exempel Nederländerna har 6 gånger så hög användning. Övergödningen är ett tydligt 

problem i Europa och som tagits upp tidigare. I Sverige är överskotten av näringsämnen 

något lägre än i andra länder. Försäljning av antibiotika till djur är också något som varierar 

där Sverige kan ha upp till tio gånger lägre användning än till exempel Nederländerna och 

Frankrike. Djurskyddet är också ett område där Jordbruksverket (2013, s. 45) menar att 

Sverige håller en hög nivå. Utsläppen av växthusgaser från produktionen varierar också 

kraftigt mellan europeisk produktion och annan produktion. Till exempel släpper brasilianskt 

nötkött ut så mycket som 30 till 40 procent mer än den europeiska produktionen. 

Sammantaget kan man konstatera att Sverige inom flera aspekter är bättre ur ett miljö- och 

klimatperspektiv än andra europeiska länder. 
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Figur 2: Antalet kilo kött i slaktvikt av olika kött konsumerat i Sverige. Källa: 

Jordbruksverket 2013, s. 7. 

 

Boskapssektorn och indirekt konsumtion av kött har en tydlig påverkan på vårt klimat ur flera 

aspekter som har nämnts ovan, ett angeläget problem som människan måste hantera.  
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3. ADVOCACY COALITION FRAMEWORK 

3.1 Val av teori 

Inom policy Change forskningen finns en mängd teorier för att förklara policy, bland dem 

kan nämnas maktteorier, inkrementella och rationella teorier, rationell choice Teorin, multi-

leve guvernanter med många fler.  

 

Advocacy coalition frameworks (AFC) är en teori som är intressant utifrån flera aspekter. 

Cairney (2012, s. 218) skriver i boken Understanding public policy; Theories and issues, att 

ACF analyserar utanför den typiska bilden av policy subsystem som inkluderar ett fåtal 

myndighetsbundna aktörer till att identifiera en större variation av aktörer som till exempel 

journalister och akademiker. I uppsatsens fall blir detta mycket lämpligt då kött som 

klimatproblem berör många aktörer både privata, till exempel företag som producerar 

köttprodukter. Offentliga, till exempel Naturvårdsverket som har i uppgift att skydda miljön. 

Intresseorganisationer, som till exempel Svenskt kött som företräder svenska köttproducenter 

men också naturskyddsföreningen som värnar om natur och miljö.  

 

ACF avvisar också den traditionella policyprocessen med sina olika steg och analyserar 

istället förändring över flera år samt att aktörer är inblandade inom alla steg. I uppsatsens fall 

finns det av tidsbrist inte möjlighet att genomföra en studie över ett årtionde för att upptäcka 

förändring. Däremot finns det möjlighet att göra ett nedslag idag och undersöka bakåt i tiden 

inom detta policyområde. Genom ACF studeras förändring och inom policyområden där det 

inte har skett förändring kan motsatsen till förändring studeras, nämligen stabilitet.  

 

ACF fokuserar också på en modell som identifierar både externa och strukturella faktorer 

såsom socioekonomiska påtryckningar och hur dessa kan påverka olika koalitioners 

övertygelser och strategier. Till sist så lyfter ACF upp ideér och övertygelser (beliefs) och 

dess vikt kopplat till makt. Av dessa skäl är ACF intressant att använda för att analysera 

uppsatsens problemområde. (Cairney, 2012, s. 218) 
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3.2 Advocacy coalition framework 

ACF utvecklades huvudsakligen av Paul A. Sabatier i samarbete med andra forskare under 

1980-talet. I sin artikel an advocacy coalition framework of policy change and the role of 

policy-oriented learning therein skriver Sabatier att ACF har tre grundläggande premisser 

(1988, s. 129). För att förstå policy-förändringsprocessen så krävs en analys över ett årtionde 

eller mer. Den andra premissen är att policy problemet måste analyseras utifrån dess policy 

subsystem. Den tredje är att aktörer styrs av sina övertygelser. Sedan 1988 så har ACF dock 

utvecklats (även fast ovanstående värden fortfarande är centrala) en del av både Sabatier och 

andra forskare och därför används även nyare källor för att få en bredare och mer nyanserad 

bild över teorin. 

 

Enligt ACF så är det bästa sättet att förstå dagens komplexa policyvärld att försöka förstå och 

analysera processer som drivs av aktörer som försöker främja sina övertygelser. (Cairney, s. 

200) Detta grundar sig på uppfattningen att policymedverkande har övertygelser som de är 

motiverade att överföra till policy. Övertygelserna är det som binder samman koalitionerna. 

Olika koalitioner tävlar om att få igenom sin egen policy. Denna tävling sker inom så kallade 

policy subsystem. Dessa processer producerar långsiktig stabilitet eftersom kärnan i 

övertygelserna hos koalitionerna sällan förändras och en koalition kan dominera ett 

subsystem under mycket lång tid.  

3.3 Policy subsystem 

Myndigheter delegerar frågor till mer hanterbara sektorer med lägre tjänstemän som har mer 

spetskunskap. Dessa personer samlar sedan mer kunskap från till exempel intressegrupper, 

vilka byter sin expertis mot chansen att få inflytande i policyutformande. Denna typ av 

system producerar ett tryck för specialisering. Dessa typer av processer sker inte inom så 

kallade järntrianglar utan inom ett stort policynätverk eller vad som skulle kunna kallas för 

policy subsystem. (Cairney, 2012, s. 202) 

 

De policy subsystem som beskrivs ovan är vad Sabatier (1998, s. 103) skriver om i sin artikel 

The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe. Ett policy subsystem 

kan bestå av aktörer från både privata och offentliga organisationer som är 

oroade/intresserade över/av ett policyproblem. I uppsatsens fall är policyproblemet att 

köttkonsumtion indirekt genom produktionen orsakar klimatproblem och hur man bör åtgärda 
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detta. De aktörer som ingår i ett policy subsystem försöker regelbundet påverka policy på 

området. I de flesta subsystem kommer det att finnas ett antal lagar och initiativ oavsett 

tidpunkt.  

 

Sabatier skriver (1998, s. 111) även i sin artikel om mogna subsystem och subsystem som 

precis håller på att formas. Kriterierna för ett moget subsystem är att de innehåller semi-

autonoma aktörer som delar ett expertområde, att aktörerna försöker påverka policy över en 

lång tid samt att det finns specialiserade subenheter inom myndigheter som hanterar 

problemet. Det subsystem som har analyserats är köttkonsumtion som klimatproblem. Det 

kan argumenteras huruvida det är ett moget eller mindre moget subsystem då det faktum att 

kött som klimatproblem är ett relativt nytt policyområde (något som inte alltid funnits inom 

den politiska sfären). Sabatier (1998, s. 114) skriver att tidiga versioner av ACF menade att 

de flesta nya subsystem utvecklades från redan existerande subsystem genom att en grupp 

aktörer ansåg att en viss fråga försummades av det existerande subsystemet. Det skulle 

mycket väl kunna argumenteras att kött som klimatproblem är ett subsystem som utvecklats 

ur den mer generella problematiken med klimat och miljö (som funnits i den politiska sfären 

mycket längre).  

3.4 Koalitioner 

Inom subsystemen så antar ACF att aktörerna kan delas in i mellan en till fyra koalitioner. 

Koalitionerna kan bestå av aktörer från både offentliga och privata organisationer som: 1) 

Delar en uppsättning av normativa och kausala övertygelser, så kallade policy-övertygelser. 

(policy core beliefs, behandlas tydligare under nästa rubrik) Policy-övertygelserna är 

“klistret” som håller koalitionen samman. 2) Agerar utifrån icke rutinmässiga former av 

koordinerad aktivitet över tid. ACF menar att de flesta koalitionerna kommer bestå av aktörer 

från olika organisationer samt att det kommer finnas ett antal individer och organisationer 

som inte ingår i någon koalition. (Sabatier 1998, s. 103-104) 

3.5 Övertygelser 

ACF menar att aktörer är drivna av sina övertygelser att forma långsiktiga koalitioner. 

Orsaken till varför koalitioner håller ihop är för att de har liknande övertygelser. 

Övertygelserna är komplexa system med teorier om hur världen fungerar och hur den bör 

fungera. Övertygelserna hänger också tydligt ihop med policy agerande. Detta påverkar vilket 
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problem som är viktigast och ska få prioritet, vad som behöver undersökas om problemet och 

vilka myndigheter som skulle vara positiva till koalitionens policy agerande. Det finns tre 

olika typer av övertygelser.  

- Kärn-övertygelser (Deep core beliefs) 

- Policy-övertygelser (Policy core beliefs) 

- Andra aspekter (Secondary aspects) 

Kärn-övertygelser handlar om en aktörs underliggande personliga filosofi. Uppfattningar om 

till exempel huruvida människan är ond eller god, hur vi ska rangordna frihet kontra säkerhet, 

vems välfärd som är viktigast, höger eller vänster etc.. Policy-övertygelser handlar om policy 

ståndpunkter, dessa är kopplade till det specifika policy subsystemet, till exempel skillnaden 

mellan privata och offentliga aktörers makt, hur makt bör fördelas över staten eller vad som 

orsakar policyproblemet. Andra aspekter handlar om hur policy mål ska finansieras och 

implementeras och hur man samlar in informationen för att stötta processen.  

 

Det finns en hierarki mellan de tre olika övertygelserna, hur känsliga de är för förändring och 

hur de påverkar lärande. Kärn-övertygelser sträcker sig över de flesta policyområden och är 

minst känslig för en förändring. Cairney (2012, s. 205) beskriver det som att det skulle vara 

som en religiös konversion om dessa skulle förändras eftersom de är djupt rotade ända 

tillbaka till barndomen hos individer. Dessa övertygelser är dock väldigt breda och 

övergripande och ger inte några policy specifika ageranden. Därför utvecklar aktörer policy-

övertygelser, inom policy subsystem. Policy-övertygelser kan vara mycket lättare att förändra 

men de behöver inte vara det. Orsaken till att de har svårt att förändras kan vara att dessa är 

väldigt normativa och inte riktigt utmanas av empiriska data. I vissa fall kan dock koalitioner 

åter överväga hur viktigt ett problem är i förhållande till andra och komma fram till en ny 

slutsats. I de flesta fall så förekommer dock förändringar i de andra aspekterna, AS.  

3.6 Operationalisering av teori 

Utifrån Sabatiers (1998, s. 103) definitioner av koalitioner använder uppsatsen tre frågor för 

att förstå aktörernas policy-övertygelser varav den första är mer en inledande fråga. De två 

senare kommer att analyseras. Sedan användes en fråga för att förstå vilka aktörer de olika 

intervjuade aktörerna samverkar med. Svaren på dessa frågor kompletteras med dokument 

och information från aktörernas hemsidor.  

- På vilket sätt ser ni köttkonsumtion som ett klimatproblem? (Inledande fråga) 
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- Hur viktigt är detta problem i förhållande till andra klimatproblem? (Policy-

övertygelse) 

- Vad ser ni för åtgärder på detta problem och vem ska göra det? (policy-övertygelse) 

- Vilka andra aktörer samverkar ni med? (För att förstå samverkan) 

Dessa frågor fångar in de aspekter som Sabatier (1998, s. 112) tar upp som policy-

övertygelser, i en tabell kommer aktörerna sedan delas in och om jämföras utifrån sina 

policy-övertygelser samt vilka andra aktörer de samverkar med.  

3.7 Agerande 

Aktörerna som är delar av koalitionerna i subsystemet försöker påverka myndigheter på olika 

sätt för att få policyutfall enligt sina önskemål. Sabatier menar (1998, s. 104) att koalitionerna 

i subsystemet antar en eller flera olika strategier för att påverka myndigheter. Elliott och 

Schlaepfer (2001, s. 646) skriver i sin artikel The advocacy coalition framework: application 

to the policy process for the development of forest certification in Sweden, att det kan vara till 

exempel genom att processa i domstol, lobbying mot politiker, initiera forskning, påverka 

allmänheten med flera.  

3.8 Förändring 

Enligt ACF så finns det två typer av förändringar som sker inom koalitionerna. Den första är 

lärande och handlar om att koalitionerna hela tiden anpassar sig till sitt policyområde, de lär 

sig hela tiden om sitt policyområde. Denna process genererar dock minimala förändringar 

eftersom de lär sig utifrån djupt rotade policy-övertygelser. Koalitionerna lär sig på sina egna 

villkor. Den andra typen av förändring är externa chockar som till exempel en ny regering 

eller genom att socioekonomiska förändringar påverkar positionerna för koalitionerna inom 

subsystemen. Chockar kan producera mycket stora förändringar då koalitioner är tvungna att 

ifrågasätta sina fundamentala värden på grund av till exempel nya bevis eller genom att en 

koalition förlorar sin dominans. ACF försöker därigenom förklara hur förändringar i det 

politiska systemet förmedlas av de aktörer som representerar stabilitet i subsystemet. 

Koalitioner influerar hur de suveräna förstår och hur de svarar mot förändringar. (Cairney, 

2012, s. 201) 
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3.9 Makt 

Medan ACF lägger stor vikt vid övertygelsens centrala betydelse och policylärande så är 

även begreppet makt viktigt. Koalitionernas förmåga att påtrycka policy i den föredragna 

riktningen beror på deras resurser, till exempel pengar, kunskap, medlemmar och deras legala 

status. Koalitioners makt beror på deras medlemmar och statusen hos dessa till exempel, 

deras legala positioner, deras förmåga att samla allmänhetens tycke, deras kunskap om policy 

problemet och vad olika policy ageranden skulle resultera i, deras förmåga att argumentera 

och övertyga för en viss lösning, deras mobiliserbara “trupper” som kan demonstrera eller 

genomföra insamlingar, deras pengar som kan finansiera forskning, förmåga att påverka 

politiker och deras ledarskaps förmåga att inspirera medlemmarna i koalitionen med en 

attraktiv vision.  

3.10 Analysverktyg 

3.10.1 Koalitioner 

För att svara på vår frågeställning om vilka koalitioner som existerar användes ett 

analysverktyg. I avsnittet 3.6 redovisas operationaliseringen av teori mer i detalj. I tabellen 

nedan illustreras hur analysen, på ett enkelt sätt, kommer att genomföras.  

Aktörer i ett 
subsystem 

Policy 
övertygelser 

Utför icke-rutinmässig 
koordinerad aktivitet över 
tid med andra aktörer 

A Tycker X Med aktör D 

B Tycker Y Med aktör G 

C Tycker Z Med aktör L 

D Tycker X Med aktör A 

 

Här observeras att aktör A och D delar policy-övertygelser och genomför icke-rutinmässig 

koordinerad aktivitet över tid med varandra. Aktör B och C tycker helt olika i förhållande till 

varandra och till A och D. Aktör B och C samverkar även med aktörer som inte är inblandade 

i det angivna subsystemet. Aktör A och D skulle därför utifrån ACF kunna beskrivas som en 
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koalition i subsystemet. På detta sätt kommer analysen av subsystemet köttkonsumtion som 

ett klimatproblem gå till. 

3.10.2 Agerande 

För att svara på hur aktörerna i koalitionerna agerar så användes ett analysverktyg i 

uppsatsen. Aktörernas agerande sker i att de använder sig av olika strategier för att påverka 

policy. Forskning menar att detta kan göras genom till exempel påverkan mot politiker, mot 

allmänheten, initiera forskning, processa i domstol med flera. I den här uppsatsen har två 

aspekter valts ut, påverkan mot politiker och påverkan mot allmänheten. Nedan följer en 

tabell över hur resultatet kommer redovisas.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktör Påverka 
politiker 

Påverka 
allmänheten 

Aktör A X X 

Aktör B  X 

Aktör C X  
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4. METOD OCH MATERIAL 
Studien består av två delar, en dokumentstudie och en intervjustudie för att svara på den 

första respektive den andra och tredje frågeställningen. Under rubriken tillvägagångssätt och 

analysmetoder kommer först dokumentstudien presenteras och sedan intervjustudien. 

4.1 Tillvägagångssätt och analysmetoder 

4.1.1 Dokumentstudien 

För dokumentstudien användes en kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys används 

framför kvantitativa metoder för att läsa in det som ligger under ytan i olika typer av texter 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 210). Helheten i bilden som ges antas 

vara mer än summan av delarna. För den första frågeställningen fungerar en klassificerande, 

systematisk textanalys. Metoden går ut på att klassificera hur politikområdet köttkonsumtion 

som ett klimatproblem hanteras inom politiken i Sverige idag. Genom att ställa frågor till 

texten så kan den djupare meningen framträda. Frågorna som använts för denna analys är 1) 

Finns det mål och styrmedel idag inom politikområdet, på nationell nivå i Sverige? 2) Finns 

det mål och styrmedel idag inom politikområdet, på kommunal nivå i Sverige? Genom att 

ställa dessa frågor till texterna så kan första frågeställningen klassificeras. 

4.1.2 Intervjustudie 

För att svara på den andra respektive den tredje frågeställningen användes samtalsintervjuer 

som metod. Intervjuerna har karaktären respondentundersökning vilket används när det är 

vad varje svarsperson tycker i de frågor som rör problemområdet (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

227). På grund av karaktären ställdes i stort sett samma frågor till alla intervjupersoner men 

ibland med kompletterande följdfrågor för att få de svar som behövdes för att svara på 

uppsatsens frågor. Det användningsområde som intervjumetoden innefattar i denna uppsats är 

vad som kallas när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld (Esaiasson m.fl. 

2012, s. 253). I denna uppsats handlar det dock inte om människor utan om människor som är 

representanter för organisationer, företag och myndigheter. I förberedelserna inför 

datainsamlingen gjordes grundläggande inläsning av tidigare forskning och om hur de olika 

aktörerna som intervjuades behandlar problemområdet på sina hemsidor eller i rapporter de 
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släppt. Detta gjordes för att få en grundläggande förståelse inför intervjuerna för att kunna få 

svar som var analyserbara (Esaiasson m.fl. 2012, s. 257). 

 

För att, utifrån ACFs utgångspunkt, fånga in och analysera möjliga koalitioner inom policy 

subsystemet köttkonsumtion som ett klimatproblem har vi valt ut ett antal olika aktörer att 

intervjua. Aktörerna valdes utifrån fyra aktörspositioner inom politikområdet köttkonsumtion 

som ett klimatproblem. De fyra positioner som användes var 1) representanter från 

köttindustrin och olika företrädare för dessa 2) intresseorganisationer som företräder 

miljöaspekter på olika sätt samt 3) och 4) myndigheter från båda delarna av politikområdet. 

Naturvårdsverket är en myndighet som företräder och skall se till att miljöfrågor genomförs 

och utvecklas och Jordbruksverket skall verka för ett levande lantbruk som håller 

landsbygden levande. Jordbruksverket och Naturvårdsverket är inte företrädare för frågor på 

samma sätt som intressegrupperna och har därför ett mer objektivt och neutralt 

förhållningssätt till politikområdet köttkonsumtion som ett klimatproblem. Jordbruksverket 

valdes även utifrån presumtiva kopplingar till lantbrukare och i och med det kanske även 

LRF vilka hamnar på sidan som företräder köttproduktion i Sverige. Svensk mat- och 

miljöinformation (SMMI) är en organisation som starkt motsäger sig köttkonsumtion och 

produktion medan Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) vill se en minska 

köttkonsumtion men inte en nollställd. Alla de olika aktörerna kan rangordnas i hur starkt de 

ser på frågan och lösningar som skall appliceras på problemet. 

 

I tabellen nedan visas de aktörer som har intervjuats i denna empiriska studie. 

Intresseorganisationer Myndigheter Företag 

LRF Naturvårdsverket Arla 

Naturskyddsföreningen Jordbruksverket Scan 

Världsnaturfonden WWF  Svenskt kött 

Svensk mat- och 
miljöinformation (SMMI) 

  

 

Aktörerna valdes även utifrån centralitet (Esaiasson m.fl. 2012, s. 258) i frågan och utifrån 

rapporten Stakeholders on meat production, meat consumption and mitigation of climate 

change: Sweden as a case. I rapporten används och diskuteras olika aktörer som är 

inblandade eller har inflytande i frågan. Den princip som användes för att göra de strategiska 
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urvalen av intervjuorganisationer var maximal variation (Esaiasson m.fl. 2012, ss. 260-264). 

Maximal variation betyder att intervjupersonerna som valts att intervjuas förväntas ha olika 

ståndpunkt i frågan eller på problemområdet. Det som ger brister till det maximala urvalet i 

denna uppsats är att det är bara en variabel som användes för att presumptivt markera 

ståndpunkt utifrån problemområdet och det var förhållandet till köttkonsumtion som ett 

klimatproblem och åtgärder på detta.  

 

De olika organisationerna, företagen och myndigheterna kontaktades via mail med förfrågan 

om intervju. Mailen skickades till respektive organisations offentliga mailbrevlåda för att 

därifrån bli skickade vidare till rätt person inom organisationen. De aktörer som initialt 

kontaktades var Jordbruksverket, Naturvårdsverket, LRF, Scan, Svenska nötköttsproducenter, 

Arla, Natuskyddsföreningen, SMMI och WWF. Svenska nötköttsproducenter kunde inte och 

hänvisade då istället till svenskt kött som ersatte dem. Fyra av intervjuerna gjordes över 

telefon på grund av geografiska och tidsmässiga begränsningar, de övriga fem gjordes på 

plats. De fyra aktörer som intervjuades via telefon var Naturvårdsverket, Jordbruksverket, 

Scan och WWF.  

 

Under intevjuerna användes ett frågebatteri (Bilaga 1) med fem olika frågekategorier 

kopplade till det teoretiska ramverket. Dessa fem frågekategorier var: policy-övertygelser, 

agerande och samverkan, konfliktfrågor, policyutvecklingen samt inflytande. Samma frågor 

ställdes till alla aktörer med små skillnader i följdfrågor för att få svar på de frågor som är 

med i frågebatteriet. 

 

För att få en bredare och fullständigare ACF analys skulle intervjuerna kunnat inkludera en 

större bredd av aktörer samt fler aktörer. I vår studie inkluderas nio aktörer varav två 

myndigheter, två företag och fem intressegrupper. Vid en större studie hade man förutom de 

vi har intervjuat, även inkluderat forskare, journalister och politiska partier då ACF menar att 

dessa också kan vara en del av koalitioner i ett policy subsystem. Elin Röös är en forskare 

som leder en utredning angående köttskatt vid SLU. Daniel Öhman är en journalist som 

jobbar på SR och som har genomfört programmet matens pris som berör området 

köttkonsumtion som ett klimatproblem. Dessa är två exempel på forskare och journalister 

som hade kunnat intervjuas men det hanns inte med i denna studie. Detta var på grund av 

tidsbrist, studiens storlek samt förankring i tidigare forskning. I studien har valet av aktörer 

avgränsats till ovanstående intresseorganisationer, företag och myndigheter. 
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4.2 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Begrepp som reliabilitet och validitet diskuteras av många kvalitativa forskare inte vara av 

applicerbar betydelse för kvalitativa undersökningar (Bryman 2008, s. 351). Istället för 

begreppen Intern validitet, extern validitet och reliabilitet vilket är begrepp som kommer från 

och är anpassade till kvantitativ forskning används i den här uppsatsen begreppen 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman 2008, s. 354). Kvalitativ kritik mot 

begrepp som validitet och reliabilitet handlar om att kvantitativa förhållningssätt vill hitta en 

absolut bild av den sociala verkligheten men det kan dock finnas många fler beskrivningar av 

denna verklighet.  

 

För att ha en hög trovärdighet krävs det att tillvägagångssättet följer de regler som finns inom 

den valda analysmetoden samt att respondenterna får validera att forskaren har uppfattat 

respondenterna rätt. I den här uppsatsen användes originalkällorna för policyteorin Advocacy 

coalition framework (ACF) (Sabatier 1988). När originalkällorna används på det sättet blir 

teorin mer renodlad vilket är bra på ett teoretiskt plan när analysverktyget skall konstrueras. 

Operationaliseringen genom analysverktyget har setts utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

Indikatorerna som valdes utifrån de empiriska insamlingarna valdes för att teoretiskt kunna 

svara på syftet och frågeställningarna, alltså för att kunna placera in aktörerna i koalitioner 

och se hur koalitionerna agerar för att påverka politikområdet. Utifrån dessa teoretiska 

perspektiv så ger det strikta analytiska ramverket en hög trovärdighet. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades och i uppsatsen används citat. Respondenterna kontaktades och har fått 

möjlighet att kommentera de citat som används och på så sätt uppfylls kravet om 

respondentvaliditet.  

  

Genom intervjumetod och citat ges täta beskrivningar av kulturen (Bryman 2008, s. 355). 

Dessa beskrivningar ger ett djup till en studie och överförbarheten till andra studier kommer 

av att det skapas en databas med vilken andra personer kan göra bedömningar om hur god 

överförbarheten är i förhållande till andra studier.  

 

Som ett kvalitativt begrepp för reliabilitet används pålitlighet (Bryman 2008, s. 355). För att 

en studie skall ha en hög pålitlighet skall processer och val synliggöras och diskuteras med 

andra forskare för att på så sätt validera pålitligheten. Under rubriken tillvägagångssätt och 

analysmetoder ovan presenteras de vägval som har gjorts i studien och processen för studien 
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diskuterades med handledare, examinator och studentkollegor vid examinationsseminarium 

för uppsatsen. Dessa diskussioner kring processer och val ger en hög pålitlighet för 

analysmetoden.  

  

Att göra analytiska generaliseringar utifrån fallstudier i en kvalitativ kontext har diskuterats 

ivrigt och avfärdas ofta speciellt av förespråkare av kvantitativa metoder. I fallet för den här 

uppsatsen så har företrädare för de centrala organisationerna inom politikområdet valts ut så 

urvalet har en god grund för generalisering. Det som begränsar generaliserbarheten är att inte 

alla aktörer som finns inom politikområdet har varit med i studien men där har ett strategiskt 

urval gjorts som nämns ovan. Generaliserbarheten är begränsad i överföring på andra länder. 

Kompletterande studier skulle kunna genomföras riktade mot jämförelser med andra länder 

på detta område för att ge en mer generell bild. 

4.3 Material 

För den första frågeställningen studerades i huvudsak dokument. Dokumenten som valdes 

utifrån nationell nivå kommer från myndigheters hemsidor, från regeringen.se och 

riksdagen.se. Dokumenten som valdes för denna uppsats hittades genom att söka på köttskatt, 

köttkonsumtion, köttkonsumtion + styrmedel samt minskad köttkonsumtion. För den 

kommunala nivån användes en studie från Lunds universitet. 

 

För att kunna svara på den första frågan behövdes ett brett material från många olika 

instanser som har påverkansmöjlighet och inflytande över politiska frågor. Urvalet av 

material har således gjorts för att kunna få med olika vinklar från dessa aktörer. Allt detta 

material målar en bild över hur det politiska läget ser ut idag på politikområdet 

köttkonsumtion som ett klimatproblem. Urvalet av motioner som skall visa hur det politiska 

läget ser ut idag var utifrån att de var nyligen utkomna, att de hade spridning över 

blockgränser och partier samt att de berörde ämnet köttkonsumtion som ett klimatproblem. 

Livsmedelsstrategin är en proposition som beslutades i november 2016 och är i och med det 

en stor indikator på vad regeringen tycker i frågan.  

 

För den andra och den tredje forskningsfrågan användes materialet som kom av intervjuerna 

samt dokument och information från aktörers hemsidor.  
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5. RESULTATANALYS 

5.1 Vilka mål och styrmedel finns idag i Sverige inom politikområdet 

köttkonsumtion som ett klimatproblem på nationell och kommunal nivå? 

5.1.1 Mål för minskad köttkonsumtion på nationell nivå 

Näringsdepartementet (2016) lämnade en proposition på en livsmedelsstrategi som riksdagen 

beslutade i januari år 2017. Det är en livsmedelsstrategi som berör hela livsmedelskedjan, 

från jord till bord. I denna strategi benämns positiva samband mellan nötköttsproduktion och 

att nå miljömålet inom området ett rikt odlingslandskap (Näringslivsdepartementet 2016, s. 

11). Målet med hela livsmedelsstrategin är att livsmedelsproduktionen skall öka samtidigt 

som nationella miljömål nås (Näringsdepartementet 2016, s. 1). Produktionsökningen skall 

leda till ökad sysselsättning och tillväxt men samtidigt bidra till hållbar utveckling i hela 

landet. Konsumtionsökningen skall svara mot konsumenternas efterfrågan.  

 

Livsmedelsstrategin belyser att Jordbruk står för 14,5 procent av växthusgasutsläpp globalt 

sett och produktionen beräknas öka kraftigt fram till år 2050. Strategin belyser dock att om 

svensk köttproduktion jämförs med exempelvis amerikansk eller brasiliansk så släpper 

svensk ut mindre koldioxidekvivalenter. I strategin föreslås en ny riktning av mer hållbar 

köttkonsumtion men också om att Sverige kan bidra genom att öka exporten av svenskt kött.  

Konsumtionsvanor hos individer adresseras även som en lösning genom att individer byter ut 

köttmåltider mot vegetabiliska måltider. Regeringen anser att det bör finnas utrymme för 

ökad produktion av svenskt kött men att resurseffektiviteten också bör öka inom 

köttproduktionen. Det står att all livsmedelsproduktion påverkar klimatet negativt men att 

animalier påverkar klimatet mest. Det står om hur köttproduktion medför större 

klimatbelastning än produktion av vegetabilier på grund av att det krävs mer resurser för att 

producera kött. Köttproduktionen släpper även ut metangas och lustgas vilket påverkar 

klimatet negativt.  

 

För att säkerställa att livsmedelsstrategin efterföljs har ett nationellt råd tillsatts. I det 

nationella rådet finns aktörer som på olika sätt är involverade och kopplade till frågan. Bland 

dessa aktörer kan nämnas LRF, WWF, naturskyddsföreningen, ekologiska lantbrukarna, 

Sveriges konsumenter och livsmedelsföretagen. Aktörerna representerar olika ståndpunkter i 



 
Kandidatuppsats 

Elias Väfors och Vincent Mossberg 

20 

frågor om livsmedel och har troligtvis sin egen agenda i åtanke när de företräder i rådet samt i 

framtagandet av strategin. Sammanfattningen av regeringens strategi för hållbar konsumtion, 

konstaterar i en mening att köttkonsumtionen behöver minska samt att regeringen vill se 

ursprungsmärkning på allt kött i storkök och restauranger. De hänvisar till framtagandet av 

livsmedelsstrategin. Tre områden har pekats ut för att hållbar konsumtion skall uppstå. 

Hållbara livsmedel, hållbara transporter och hållbart boende. 

 

Det finns målkonflikter inom detta politikområde som adresseras av Naturvårdsverket (2016, 

ss. 7-8). Ena sidan av målkonflikten berör vad som kallas för öppna landskap i Sverige vilket 

stimuleras av betande djur såsom kor eller får och getter. Den andra sidan är den minskade 

köttkonsumtion som behövs för att nå klimatbelastningsmålen, inte minst inom konsumtion 

av just idisslande djur. I rapporten fastslås att dessa mål kan samexistera genom en gravt 

minskad köttkonsumtion, speciellt av importerat kött, samt en ökad produktion av betande 

kreatur som kan hålla landskapen öppna. Samma målkonflikt lyfts även fram i 

Livsmedelsstrategin (Näringsdepartementet 2016, s. 12). 

 

I riksdagen diskuteras målkonflikten i ett svar på en skriftlig fråga, ställd till 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (2015). I svaret belyser han att en globalt sett minskad 

köttkonsumtion är en miljövinst. Han säger vidare i sitt svar att åtgärder bör ske som inte i 

första hand slår mot svensk köttproduktion. Djur kan ge andra miljövinster såsom öppna 

landskap vilket leder till exempelvis ökad biologisk mångfald. Han lägger i svaret även fokus 

på att konsumenten skall ges alla möjligheter att kunna göra klimatsmarta livsmedelsval och 

att använda den offentliga upphandlingen för att styra offentlig verksamhet mot hållbara 

livsmedel. 

5.1.2 Styrmedel för minskad köttkonsumtion på nationell nivå 

Lööv (red.) skriver i Jordbruksverkets rapport (2013) Hållbar köttkonsumtion; Vad är det? 

Hur når vi dit? om de olika styrmedel som finns för att åtgärda problemet med 

köttkonsumtion (Lööv 2013, s. 46). Det finns tre typer av styrmedel för att åtgärda problemet: 

1) Informations och utbildningsinsatser. 2) Administrativa insatser, reglera vad medborgare 

och företag får göra. 3) Ekonomiska styrmedel som till exempel skatter, avgifter och så 

vidare. Utbildnings och informationsinsatser ger inte så mycket incitament för individen att 

ändra på sina vanor. Administrativa styrmedel är mer förutsägbart eftersom det finns en 

tvingande del, däremot måste man följa upp så att reglerna fungerar och efterföljs. 
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Ekonomiska styrmedel kan vara lite mer flexibla än administrativa styrmedel, då man kan 

välja mellan att istället för att genomföra en viss åtgärd, betala mer miljöskatt. Utifrån 

köttskatt eller klimatbaserad skatt på livsmedel finns det ingen sådan gällande skatt idag.  

 

Utifrån de tre olika styrmedel som finns kommer redovisningen och analysen att struktureras. 

Först presenteras materialet inom informationsstyrmedel, efter det kommer administrativa 

styrmedel och sist kommer ekonomiska styrmedel. Efter att de styrmedel som är aktuella idag 

har presenterats, presenteras övriga förekomster av dessa styrmedel, som förslag eller i 

diskussioner.  

 

Livsmedelsverket använder kostråd som informationsstyrmedel för att nå ut till allmänheten 

(SFS 2009:1426). Livsmedelsverket skriver i sina kostråd att vi bör äta mindre kött än vad vi 

gör idag (Livsmedelsverket 2017). Rekommendationen är utifrån hälsoaspekter och utifrån 

dessa skulle en halvering av rött kött och chark vara riktlinjen. Utifrån klimataspekter så 

skriver de att det vore fördelaktigt att byta ut några kötträtter i veckan mot vegetariska 

alternativ och/eller äta mindre portioner av kött i de rätter som innehåller kött. Detta för att 

minska växthusgasutsläppen från livsmedel. De tipsar om att till exempel dryga ut 

köttfärssåsen med krossade tomater eller linser. Livsmedelsverket har inga 

rekommendationer eller mål för minskning av köttkonsumtion kopplat till klimatpåverkan. 

De har dock information om olika livsmedels klimatpåverkan. 

 

I två olika motioner till riksdagen berörs köttkonsumtion utifrån administrativa styrmedel. 

Kent Härstedt (S) (2016) lämnade in en motion till Riksdagen med förslag om att vi i Sverige 

bör minska vår köttkonsumtion, för att minska vår klimatpåverkan och av generella hälsoskäl. 

Det sätt som förespråkas i motionen är så kallat köttfri måndag. Köttfri måndag innebär att en 

dag i veckan centrera måltider inom offentliga organisationer och institutioner kring 

vegetariska måltider istället för måltider centrerade kring kött. Motionen behandlas i 

betänkande för en livsmedelsstrategi för Sverige och i ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 

I en motion till riksdagen föreslår Elin Lundgren (S) (2013) minskad köttkonsumtion som en 

del av lösningen på klimatproblematiken. I motionen visas köttkonsumtionens 

klimatpåverkan och att en minskad konsumtion skulle ha positiva klimatkonsekvenser. 

Motionens huvudsakliga syfte är att Sverige behöver ha en plan för att minska 

köttkonsumtionen. Motionen fick avslag i riksdagen. 
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Det finns idag inga ekonomiska styrmedel på nationell nivå för att reglera köttkonsumtion. 

 

Jordbruksverket arbetar för hållbar utveckling, ett gott djurskydd, en livsmedelsproduktion 

som stimulerar konsumenterna samt ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela 

Sverige (Jordbruksverket 2016). På Jordbruksverkets hemsida finns information och statistik 

över köttkonsumtionen och produktionen i Sverige. I rapporten Hållbar köttkonsumtion; Vad 

är det? Hur når vi dit? är de viktigaste slutsatserna att vi i västvärlden bör äta mindre kött. Vi 

bör även välja det kött vi äter med större omsorg utifrån ett klimatperspektiv. Rapportens 

syfte är att visa vilka drivkrafter som leder till förändrad klimatpåverkan och visa på möjliga 

styrmedel som kan leda till en minskad köttkonsumtion (Jordbruksverket 2013, s. 3). 

 

Liberalerna skriver i en motion av Lars Tysklind (L) (2016) att köttkonsumtionen bör minska. 

Köttkonsumtionen bör även bli mer klimatsmart och hållbar, vilket den kan bli genom att 

konsumenter gör hållbara val. I motionen belyses även att den svenska köttproduktionen 

behöver bli mer klimatsmart och att köttproduktionen till största del skall bestå av 

naturbeteskött. Motionen behandlas i betänkande för en livsmedelsstrategi för Sverige. 

 

Genom intervjuerna framkom att Naturskyddsföreningen, WWF och SMMI tycker att 

information behövs som styrmedel men att det inte räcker. De skulle vilja se ekonomiska 

styrmedel för sänkt köttkonsumtion vilket inte finns idag. Genom intervjuerna framkom även 

att LRF, Svenskt kött, Arla och Scan inte vill ha en köttskatt. LRF vill dock se en märkning 

av kött inom offentlig upphandling. Jordbruksverket och Naturvårdsverket anser att en 

klimatskatt på livsmedel kan vara en möjlig väg och att det bör utredas, de har dock ingen 

ståndpunkt i frågan. 

 

Vegetabilier har mycket mindre klimatpåverkan än kött. Den svenska produktionen av 

animalier har backat i omfattning de senaste 20 åren men köttkonsumtionen i Sverige har 

ökat med nästan 50 procent under samma period. På grund av denna utveckling är det svårt 

med styrmedel för att reglera svensk produktion. Det föreslås därför att en förändring i 

svenskarnas konsumtion skulle ha en större inverkan på klimatproblematiken globalt sett. 

(Naturvårdsverket 2016, s. 7) 
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5.1.3 Mål för minskad köttkonsumtion på kommunal nivå 

I rapporten Hur arbetar kommuner för att minska köttkonsumtionen? undersöker Johansson 

(2016) vid Lunds Universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning, hur kommuner i 

Skåne, Örebro och Göteborg arbetar för att minska köttkonsumtionen. Genom intervjumetod 

har Johansson undersökt hur man arbetar med olika styrmedel och om de olika kommunerna 

har stött på problem. Kommunerna arbetar på olika sätt för att komma åt problemet, till 

exempel genom att minska svinn, öka ekologiska livsmedel och äta efter säsong.  

 

Endast sju procent av de studerade kommunerna hade satt upp mål om en minskad 

köttkonsumtion (Johansson 2016, s. 65). En kommun svarade med att det är en känslig fråga. 

Att byta ut kött mot vegetabilier är ett tillvägagångssätt som en del kommuner använder. I 

Örebro kommun arbetar man till exempel med att införa mer baljväxter som har lägre 

klimatpåverkan än kött. 69 procent av kommunerna uppger att de stött på problem i arbetet 

som till exempel brist på resurser och att politiker inte är intresserade, det största problemet 

har dock varit protester från till exempel föräldrar till barn som äter vegetariskt i skolan men 

där föräldrarna vill att det skall äta kött varje dag i skolan. I Tomelilla kommun i Skåne 

uppges problemet varit att politiker inte varit intresserade av att minska på fläsk och kyckling 

lika mycket som man var villig att minska på nötkött. Orsaken uppges ha varit att kommunen 

är en lantbrukskommun och köttet är en del av den lokala matkulturen vilket gör att en 

omställning mot mer vegetarisk mat skulle vara svårare (Johansson 2016, s. 65).  

5.1.4 Styrmedel för minskad köttkonsumtion på kommunal nivå 

Johansson använder sig av Jordbruksverkets definitioner på styrmedel kopplat till minskad 

köttkonsumtion, informativa styrmedel, administrativa styrmedel och ekonomiska styrmedel. 

Johansson identifierar ett antal orsaker till varför det kan vara svårt att bedriva ett hållbart 

miljöarbete på lokal nivå. Olika förutsättningar, alltså att städer ser naturligt olika ut i form 

av urbaniseringsgrad och socioekonomiska faktorer etc.. Många ansvarsområden, kommuner 

har inte direkt brist på uppgifter och frågan om köttkonsumtion som ett klimatproblem kan då 

bli något man inte fokuserar på. Avsaknad av ledarskap/stöd från politiker, det kan vara svårt 

att bedriva ett långsiktigt miljöarbete utan tydligt stöd från politiker. Individens vanor, 

kommunen kan inte bestämma hur medborgarna ska leva utan det är upp till dem. Begränsat 

stöd från bl.a. elever och föräldrar, huruvida det kommer att lyckas att införa mer 

miljövänlig mat och mindre kött beror mycket på huruvida elever och föräldrar klagar. 
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Begränsad budget, ekologisk mat kan ofta vara dyrare vilket kan innebära att det inte 

prioriteras.  

5.1.5 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis så finns det inga tydliga mål, krav eller styrmedel för att minska 

köttkonsumtionen i Sverige idag, endast informativa styrmedel finns i form av kostråden från 

Livsmedelsverket. Regeringen diskuterar målkonflikter i livsmedelsstrategin men talar mer 

om en ökad köttproduktion än om en minskad köttkonsumtion. Olika myndigheter talar också 

om detta som ett klimatproblem och lägger även fram rakare förslag till lösningar och visar 

på att det finns ett tydligt problem med köttkonsumtion i Sverige idag. Dock finns det inga 

tydliga mål och rekommendationer kring en minskad köttkonsumtion eller köttskatt som en 

lösning på klimatproblemen. Livsmedelsverket har information om klimatproblemen 

kopplade till köttkonsumtion och har kostråd som skulle innebära en ungefärlig halvering av 

köttkonsumtionen men dessa rekommendationer är utifrån hälsoperspektiv. I riksdagen 

förekommer ibland en debatt eller motioner angående köttkonsumtionen men även om det 

diskuteras av representanter från många olika partier så har ingen motion gått igenom än.  

 

Olika kommuner beskriver i Johanssons rapport att köttkonsumtion är ett klimatproblem men 

att de möter motstånd när de försöker arbeta för en minskad köttkonsumtion. Motståndet 

består av politiker som inte är intresserade av frågan, av föräldrar som bildar protester, brist 

på resurser eller att ett mål om minskad köttkonsumtion strider mot andra värden i 

kommunen, exempelvis vad bönder i kommunen livnär sig på. Den största delen av 

kommunerna har i dagsläget inga mål om minskad köttkonsumtion eller styrmedel för att 

åstadkomma en minskad köttkonsumtion. 

 

Allt det empiriska materialet ovan pekar sammantaget på att frågan är polariserad mellan de 

olika intressegrupperna och företagen, mellan partier och mellan medborgare. Att politiker 

inte vill ta i frågan kan bero på den allmänna opinionen, protester från medborgare eller rent 

ideologiska ståndpunkter. Det sammantagna budskapet av detta material är att de flesta 

aktörer har kunskap om köttkonsumtion som ett klimatproblem men det är få som tar orden 

till handling och få har idag satt upp tydliga mål mot minskad köttkonsumtion.  

 

Livsmedelsstrategin hade kunnat vara en rapport där styrmedel, förslag och mål mot en 

minskad köttkonsumtion hade kunnat vara centrala. Det som finns idag är en strategi som 
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mestadels fokuserar på produktionen och inte fokuserar på köttkonsumtion som ett 

klimatproblem endast genom att diskutera det.  

“Livsmedelsstrategin är vi ganska besvikna på och tycker inte att den framför några 

bra förslag. Den tar inte itu med köttkonsumtionen utan fokuserar mest på 

produktionen.” (WWF 2017) 

5.2 Vilka koalitioner finns inom politikområdet? 

För att svara på andra frågeställningen om koalitioner så görs en analys i två delar: 

- Först analyseras aktörernas policy-övertygelser. 

- Sedan aktörernas samverkan med andra aktörer. 

För att svara på tredje frågeställningen analyseras aktörernas agerande.  

5.2.1 På vilket sätt ser ni köttkonsumtion som ett klimatproblem?  

Samtliga intervjuade aktörer (Svenskt kött, Naturskyddsföreningen, Arla, Svensk mat och 

miljöinformation, LRF, Jordbruksverket, Scan, Naturvårdsverket och WWF) förutom Scan 

håller med om att köttkonsumtion och produktion påverkar klimatet negativt. Dock betonas 

svaret på olika sätt av olika aktörer.  

 

Arla menar att all konsumtion av livsmedel har en klimatpåverkan och att totalt sett är den för 

stor. De menar samtidigt att huruvida man överkonsumerar något eller inte kan diskuteras och 

att Arla inte har någon position kring överkonsumtion av kött annat än vad livsmedelsverkets 

kostråd säger. Likväl som de inte har någon position kring om vi överkonsumerar godis eller 

julgranar. Scan lyfter fram att de inte ser det som ett klimatproblem. De menar att det 

problematiska är när man tittar ensidigt utifrån klimatperspektivet och inte ser det positiva 

som nötboskap medför. De menar också att om man äter balanserat enligt livsmedelsverkets 

rekommendationer så är inte köttkonsumtion ett problem. Svenskt kött betonar att det är olika 

klimatbelastning beroende på vilket kött man väljer, de menar också, likt Scan, att det är 

problematiskt när man särskiljer klimatfrågan från andra frågor och bara ser på den. LRF 

betonar att det är vedertaget vilka klimatutsläpp som kommer från olika livsmedel och att en 

stor del kommer från köttkonsumtionen. De menar också att vi idag bara äter 50 procent 

svenskproducerat kött av vår samlade konsumtion, resterande är importerat. De menar att vi 

har ökat på det kött som genererar mer utsläpp och minskat på de som genererar mindre 

utsläpp.  
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Naturskyddsföreningen menar att köttkonsumtion är problematiskt ur många aspekter. Alla 

livsmedel har en påverkan men att köttet har en mycket större påverkan i relation till övriga. 

De betonar också gödselhantering, markhantering och så vidare som delar i problemet med 

köttkonsumtion och produktion. SMMI menar att det är en stor fråga och att det är 

problematiskt ur många aspekter. De menar att vi är många på denna planet och det krävs 

väldigt mycket arealer för att producera mat till alla och där kräver köttet mycket större 

arealer och resurser. De tar även upp användningen av fossila bränslen, miljöförstöring och 

vattenanvändning. WWF menar att det är en stor del i arbetet med att komma till rätta med 

klimatproblemen. Ungefär en fjärdedel av en persons utsläpp kommer från maten, det är en 

stor del som man kan göra mycket åt och maten har mer och mer hamnat i fokus idag. 

 

Naturvårdsverket betonar att livsmedel är en utav de tre stora områdena för hushållen som 

innebär negativa klimateffekter där de andra två är transport och boende. Det spelar inte så 

stor roll var maten produceras, det innebär alltid en klimatpåverkan. Jordbruksverket menar 

likt andra att all konsumtion påverkar miljön på ett eller annat sätt, animalieproduktionen står 

för ungefär 15 procent av de totala utsläppen. Men livsmedlen står bara för en fjärdedel av 

utsläppen, resa och boende har en mycket större påverkan.  

 

5.2.2 Hur viktigt är detta problem i förhållande till andra klimatproblem? 

Svenskt kött, Scan och Arla menar att transport och energi är viktigare problem än köttets 

klimatpåverkan. Svenskt kött menar att transporten är ett mycket större problem och uttrycker 

det som att  

“Kött är ju faktiskt något vi äter för att hålla kroppen igång, medan en Thailandsresa 

är nöje” (Svenskt kött 2017) 

 

De menar att resor är något som har hamnat i skymundan. Scan menar att transporten är ett 

mycket större problem än köttkonsumtionens klimatpåverkan, de uttrycker att: 

“Om du jämför med vad en flygresa från Stockholm till Asien genererar i 

koldioxidutsläpp med vad en person som äter en normal köttkonsumtion ger i utsläpp 

så förlorar ju den som gör flygresan. Det är mycket värre att åka till Thailand en 

gång om året samtidigt som man är vegan och anser att man gör en insats för 

klimatet” (Scan 2017) 
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Scan menar också att olika generationer reser olika mycket. Den yngre generationen flyger ju 

mycket mer än de äldre, de menar att nu är resor nästan något som hör till utbildningen, vilket 

inte existerade på 60 och 70-talet. Arla menar på att man måste skilja mellan exempelvis 

metangas som försvinner efter 30 år medan koldioxid inte gör det, men att utsläppen av 

fossila bränslen är ett mycket viktigare problem. De tar också upp matsvinn som ett problem 

som också är viktigt men kanske en mer generell fråga och uttrycker att  

“Matsvinnet är en mer generell fråga, det är något som alla gör. Veganer slänger 

också mat”(Arla 2017)  

 

Generellt uppfattas en väldigt defensiv attityd mot våra frågor från Arla. LRF menar att 

frågan är jätteviktig på grund av att den just nu är i rampljuset. De menar att transportsektorn, 

förutsatt att energikällorna löser sig, inte är den svåraste frågan. Livsmedelssektorn är den 

svåraste frågan då vi inte kan nolla utsläppen från den samt att man på köttfrågan inte bara 

kan se ensidigt på klimatutsläppen utan måste se på de positiva aspekterna av köttproduktion. 

På följdfrågan om huruvida det skulle lösa klimatproblemen med animalieproduktionen om 

man rent teoretisk tog bort den och ersatte den med odling av vegetabilier, menar de att det 

inte skulle göra det och att det bara skulle skapa massor av miljöproblem. De ser inte det som 

en lösning att odla vegetabilier istället. Överlag svarar LRF otydligt på den angivna frågan i 

förhållande till övriga aktörer.  

 

Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, WWF och SMMI menar att alla områden är lika 

viktiga och vi måste jobba med alla. Naturskyddsföreningen uttrycker att en del menar att 

man ska sluta prata om Sveriges utsläpp och istället titta på Kinas eller USAs men att detta är 

ett felaktigt resonemang, man måste jobba på alla fronter samtidigt. De uttrycker att:  

“Även om vi skulle helt ställa om transport och industri till fossilfritt så behöver vi 

ändå göra något åt livsmedelskonsumtionen”(Naturskyddsföreningen 2017).  

 

De uttrycker också att det naturligtvis finns skillnader mellan djur som har betat kraftfoder 

och djur som har betat på öppna landskap.  

 

Naturvårdsverket menar att man på energi och transportsidan redan har gjort mycket men att 

vi på livsmedelsområdet måste hitta en väg framåt där vi släpper ut mycket mindre 

växthusgaser. WWF menar att man måste jobba på alla fronter om man ska nå 1,5-
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gradersmålet. Livsmedelssektorn är också mycket mer tacksam att jobba med eftersom det 

där endast handlar om att ändra vanor och normer.  

 

SMMI menar att köttkonsumtion är en lika viktig fråga som andra klimatfrågor och dessutom 

mer komplex. Tekniskt sett är det lätt att ändra på köttkonsumtionen, byta matvanor, men 

pedagogiskt sätt är det mycket svårt. SMMI menar också att det finns en rättviseaspekt i det 

hela: 

 “Alla som finns på jorden har rätt att äta och vi måste ha ett rättviseperspektiv att 

alla ska kunna ha samma rätt till mat… Det kan vi inte uppnå på så sätt som vi gör 

nu, att alla äter mer kött” (Smmi 2017) 

 

Jordbruksverket menar att frågan är viktig men att det kan vara svårt att rangordna mellan 

andra. Det kan gå att göra mycket större insatser på andra områden menar de. Utifrån 

tårtbitarna av vad varje hushåll bidrar med för utsläpp så är boende/energi störst och sedan 

transport och livsmedel, intervjupersonen menar att problems vikt kanske ska graderas efter 

den indelningen men säger senare att det inte går att jämföra och att det beror på vilken 

myndighet man vänder sig till. Jordbruksverket ger väldigt otydliga svar på hur problemet 

förhåller sig till andra klimatproblem.  

 

5.2.3 Vilka åtgärder ser ni på problemet?  

Svenskt kött menar att det svenska grisköttet behöver återupprättas, de menar att det har blivit 

klassat lika dåligt som nötköttet. De menar också att det skulle behövas någon form av 

märkning för att veta vilken belastning ett visst kött har, samtidigt som det också kan 

innebära negativa effekter på till exempel de djur som bidrar mycket till biologisk mångfald. 

De är emot en köttskatt eftersom att det kanske skulle slå hårdare mot det svenska köttet som 

är bättre ur en klimatsynpunkt. De tycker inte heller att man bör införa ett mål om sänkt 

köttkonsumtion på politisk nivå.  

 

LRF menar att konsumtionen måste styras på en politisk nivå men de förtydligar inte vad det 

betyder specifikt, de vill dock inte ha ekonomiska styrmedel. Inom offentlig sektor så finns 

det en stor andel utländskt kött, här borde man köpa in svenskt kött eftersom det är mer 

miljövänligt och använder mindre antibiotika. Detta skulle ge ett symbolvärde också för 

privata aktörer att köpa in mer svenskt kött. En märkning av svenskt kött för offentlig 



 
Kandidatuppsats 

Elias Väfors och Vincent Mossberg 

29 

upphandling behövs. Effektiviseringar på gårdsnivå för minskat utsläpp kräver ett högre pris 

på köttet och att vi faktiskt köper det svenska köttet så detta kan vara problematiskt.  

 

På frågan om LRF vill se en minskad köttkonsumtion menar det att det inte är något hot om 

vi tar bort halva köttkonsumtionen så länge vi fortsätter konsumera svenskt kött, alltså att vi 

bara minskar konsumtionen av utländskt kött. Vi frågar då om de fortfarande vill ha sänkt 

konsumtion om vi bara åt Svenskt kött, de svarar otydligt på frågan. Vi förtydligar med att 

det då skulle innebära en sänkt produktion och att bönder kanske skulle få lägga ner. På detta 

påstående svarar de nej och menar att vi i sådant fall skulle exportera vårt kött till andra 

länder. Vi frågar då om det inte bara skulle innebära att vi flyttar vårt klimatproblem till ett 

annat land, de svarar då med att det är baserat på att vi byter ut ett sämre kött mot ett bättre 

men medger också att:  

“Det resonemanget håller ju inte om vi skulle fortsätta producera mer kött globalt 

sett”(LRF 2017) 

 

Svaren på frågorna tenderar att vara motsägelsefulla. Samtidigt så menar de också att det 

behövs en mätning för att se det klimatavtryck som vi tillför i andra länder. Inget av det vi 

konsumerar från andra länder räknas i uppföljningen av våra miljömål, de menar att det blir 

snett att endast titta på den inhemska konsumtionen.  

 

Arla menar att de företag som finns i produktionskedjan måste försöka minska sina utsläpp 

och att öka den positiva miljöpåverkan som boskapen tillför. I konsumtionsledet så kan 

företag hjälpa till att inspirera konsumenter, där kan Arla hjälpa till att inspirera till att äta 

mer vegetariskt utifrån sina recept. Dock menar de att det inte bör införas en köttskatt. På 

frågan om de vill ha ett mål om minskad köttkonsumtion menar de endast att man bör följa 

kostråden.  

 

Scan menar att det inte är ett klimatproblem men att man bör äta enligt livsmedelsverkets 

kostråd. På frågan om det skulle innebära en sänkt konsumtion av kött menar de att det skulle 

kunna det men de kan inte specificera hur mycket. De uttrycker endast att man skulle kunna 

klara sig på lite mindre kött men inte så mycket som en halvering av köttkonsumtionen, vilket 

faktiskt kostråden skulle innebära. De är heller inte för någon köttskatt.  
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Naturskyddsföreningen menar att oavsett hur mycket förbättringar och effektiviseringar som 

genomförs så kommer det bara orsaka marginella förändringar, det som måste ske är en 

förändring i vad vi producerar och konsumerar. En minskad konsumtion av kött är 

nödvändig. För att nå det räcker det inte med information som styrmedel. Det krävs 

ekonomiska styrmedel, till exempel, menar naturskyddsföreningen att: 

 “Det finns principer om att förorenaren betalar”(Naturskyddsföreningen 2017).  

 

De menar att det idag exempelvis finns en koldioxidskatt på bensin. Någon form av 

klimatskatt skulle vara lämplig för att synliggöra miljökostnaderna som livsmedlen har och 

ett mål om minskad köttkonsumtion. Ett annat styrmedel som naturskyddsföreningen menar 

skulle vara lämpligt är vid de offentliga upphandlingarna. Den offentliga sektorn serverar tre 

miljoner måltider om dagen, där skulle man kunna styra mot en mer hållbar kost. De menar 

också att regeringens livsmedelsstrategi är ett fiasko som inte alls lyckas hantera 

problematiken med köttkonsumtionen. Ett fokus är på till exempel, vart köttet kommer ifrån. 

Naturligtvis är det ju så att svenskt kött är bättre än utländskt kött men det är bara marginella 

skillnader. De menar att:  

“livsmedelsstrategin styr inte mot miljömålen utan vissa aspekter av den motverkar 

till och med miljömålen. Det är ingen strategi mot minskad köttkonsumtion och det är 

ju jätteproblematiskt”(Naturskyddsföreningen 2017). 

 

SMMI menar likt naturskyddsföreningen att utbildning och information är något man kan 

arbeta med men att det är svårt att producera stora beteendeförändringar med hjälp av det. De 

viktigaste förändringarna kan bara genomföras med hjälp av en skatt på klimatbelastande 

livsmedel. Det finns fler livsmedel än kött som är klimatbelastande men kött är värst, det 

skulle därav beskattas hårdast. De menar också att det är problematiskt att jordbruket 

subventioneras av EU-stöd. De uttrycker det som att:  

“EU, genom sina ekonomiska bidrag till animalieindustrin håller en industri uppe 

som inte är levande av sig själv”(SMMI 2017).  

 

De menar att vi måste ställa om jordbruket så att vi odlar det som är bättre ur en 

klimatsynpunkt. Förändringar måste ske på en politisk nivå och det behövs ett mål om en 

minskad köttkonsumtion. På frågan om SMMI vill ha ett totalstopp på köttkonsumtionen 

menar de att om man minskar till noll så blir det bäst utifrån ett klimatperspektiv men att det 

är svårt att kommunicera ett sådant budskap.  
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WWF menar att man måste jobba på många fronter. Dels måste man jobba med information 

samtidigt som man måste jobba med att inspirera till förändring. De, likt 

Naturskyddsföreningen, är besvikna på livsmedelsstrategin och menar att:  

“Vi tycker inte att det finns några bra förslag där, man tar inte tag i 

konsumtionsfrågan utan tittar mest på produktionssidan.” (WWF 2017)   

 

I deras kommunikation med konsumenter säger de halvera, dubblera och sluta vilket innebär 

halvera köttet dubblera frukt och grönt och sluta släng mat. I intervjun med LRF så menar 

LRF att WWF inte är intresserade av en köttskatt och de därför står relativt nära varandra. 

Detta är motsägelsefullt med hänsyn till att WWF själva menar att det behövs något typ av 

ekonomiskt styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Sedan jobbar WWF även mycket 

med företag för att förbättra produktionskedjan ut ett klimatperspektiv. De menar också att 

det är bättre att äta svenskt kött än utländskt kött. 

 

Naturvårdsverket menar att dels så måste konsumenterna förändra vad de äter men 

produktionen måste också utvecklas så att den blir bättre ur en klimatsynpunkt. De menar att 

vi behöver minska vår köttkonsumtion. Jordbruksverket menar att det behövs mer 

återhållsamhet på de produkter som genererar störst klimatpåverkan. Dock är alternativen till 

kött inte alltid så klimatsmarta, de menar att man inte ska peka ut kött som en klimatbov. 

Både Jordbruksverket och Naturvårdsverket vill förtydliga att de är myndigheter och har inga 

ståndpunkter angående styrmedel eller förslag men båda menar att vi måste minska 

konsumtionen för att nå klimatbelastningsmålen.  

5.2.4 Gemensamma policy-övertygelser  

Scan, Arla, LRF och Svenskt kött är samtliga relativt överens om att köttkonsumtion som 

klimatproblem inte är något som är lika viktigt som andra klimatproblem. Undantaget är LRF 

som inte tydligt uttrycker denna åsikt, de menar endast på att köttkonsumtionen är den 

svåraste frågan, men huruvida den är lika viktig eller mindre viktig framkommer inte. 

Generellt uppvisar LRF en otydlighet i många av sina svar och uttrycker samtidigt att man 

inte är intresserad av att sänka produktionen utan i sådant fall skulle exportera köttet. 

Samtliga av ovan nämnda aktörer är också överens om att varken införa en köttskatt eller att 

minska kraftigt på den svenska produktionen och konsumtionen av kött. LRF och Svenskt 

kött medger att det skulle vara positivt om köttkonsumtionen av det utländska köttet 



 
Kandidatuppsats 

Elias Väfors och Vincent Mossberg 

32 

minskade. Eftersom det inte hotar deras ekonomiska intresse nämligen de svenska 

producenterna. Undantaget är Arla som endast hänvisar till kostråden på frågan om en 

minskad köttkonsumtion. Det tolkas utifrån ACF som att denna grupp i övergripande drag är 

överens om sina policy-övertygelser. Denna grupp kallas för marknadskoalitionen. 

 

Naturskyddsföreningen, SMMI och WWF menar att kött som klimatproblem är absolut lika 

viktigt som övriga klimatproblem och att vi måste jobba på alla fronter. De menar att 

information och utbildning inte räcker utan det behövs statliga styrmedel som till exempel 

någon form av ekonomiskt styrmedel för sänkt köttkonsumtion. SMMI och 

Naturskyddsföreningen nämner en klimatskatt på livsmedel. WWF specificerar inte exakt 

vad, men de vill ha ekonomiska styrmedel för minskad köttkonsumtion. Samtliga aktörer 

menar att vi måste sänka vår köttkonsumtion kraftigt. Det tolkas utifrån ACF som att denna 

grupp i övergripande drag är överens om sina policy-övertygelser. Denna grupp kallas för 

miljökoalitionen.  

 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket skiljer sig från övriga. De håller med miljökoalitionen 

om att detta är ett mycket angeläget problem och att vi måste minska köttkonsumtionen. Som 

myndighet menar de dock att de inte har några ståndpunkter kring om vi ska ha ett 

ekonomiskt styrmedel eller inte, de föreslår endast olika styrmedel på uppdrag av till exempel 

regeringen. Utifrån ACF så tolkas dem som ej medlemmar av någon koalition. Detta är inte 

något som motsäger ACF utan tvärtom är det något som ACF menar förekommer i alla 

subsystem. 
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Figur 3: Analys över policy-övertygelser.  

 

Enligt figur 3 analyseras aktörernas policy-övertygelser. På den vertikala axeln illustreras hur 

viktigt de olika aktörerna anser att problemet är i förhållande till andra klimatproblem. Där 

gjordes en uppdelning mellan övre box som innehåller de aktörer som anser att problemet är 

lika viktigt som övriga. I den nedre boxen ligger de aktörer som anser att andra problem är 

viktigare. På den horisontella axeln illustreras vad man tycker att man bör göra åt det. Där 

görs tre indelningar, i vänster box ligger de aktörer som anser att det ej bör införas 

ekonomiska styrmedel samt mål om minskad produktion eller kraftigt minska konsumtionen. 

I mitten boxen ligger de aktörer som endast uppmanar till minskad konsumtion. I den högra 

boxen ligger de aktörer som anser att det behövs dels ekonomiska styrmedel samt mål om 

minskad konsumtion och produktion. Det finns ett tydligt samband mellan att se problemet 

som viktigare och att vilja göra mycket åt det. Här observeras också en tydlig indelning: 

miljökoalitionen uppe till höger, marknadskoalitionen nere till vänster och fristående aktörer i 

övre mitten.  
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Enligt tabellen nedan har aktörerna delats in i ovan nämnda koalitioner utifrån våra 

tolkningar av deras policy-övertygelser.  

Policy 
Övertygelser  

Marknadskoalitionen 
Scan, Arla, Svenskt kött, LRF 

Miljökoalitionen 
Naturskyddsföreningen, Smmi, WWF  

Grundläggande 
övertygelse 

Det ekonomiska intresset hos de svenska 
producenterna 

Bevarandet av klimatet 

Vilkas 
välbefinnande 
prioriteras 

Marknadens intressenter, ekonomiska 
intressen. 

Människans art, framtida generationer. 

Hur viktigt är 
problemet? 

Energi och transport är viktigare Alla är lika viktiga och måste tas om 
hand 

Orsaken till 
problemet 

Utsläpp från produktionen Utsläpp från produktionen 

Vem ska ha 
auktoritet? 

Marknaden kan själv hantera problemet. Staten måste ta initiativ för att skydda 
naturen och människan 

Policy preferenser - Inga ekonomiska styrmedel 
- Inga mål om minskad 

produktion 
- Ingen kraftig minskad 

konsumtion  
- Minskad import av kött (LRF 

och Svenskt kött) 

- Ekonomiska styrmedel för 
minskad konsumtion 

- Mål om minskad konsumtion  

 

5.2.5 Vilka andra aktörer samverkar ni med?  

För att tydligt kunna urskilja koalitioner enligt ACF krävs att aktörerna dels har gemensamma 

policy-övertygelser, som har analyserats ovan, samt också att aktörerna genomför icke-

rutinmässig koordinerad aktivitet tillsammans. 

 

2014 så upprättades en handlingsplan för att öka den svenska grisproduktionen. 

Handlingsplanen innehöll satsningar på bättre kommunikation, forskning och mer för att 

underlätta för produktionen. Här ingick bland annat Jordbruksverket, Scan, Svenskt kött och 

LRF. (Handlingsplan, 2014) 
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LRF har tillsammans med Jordbruksverket släppt andra rapporter som till exempel Grön 

konkurrenskraft 2015, rapporten innehåller statistik från olika producenter. (LRF konsult, 

LRF och Jordbruksverket 2015) 

 

Scan och Arla är båda med i projektet Hållbar livsmedelskedja, tillsammans med många fler 

aktörer, som syftar till att uppnå en hållbar livsmedelskedja 2030. Koordinator för projektet 

är WWF. (WWF 2017a) 

 

2014 startade sojadialogen som är ett nätverk där medlemmarna vill att det konsumenterna 

handlar ska vara med certifierad soja. Arla, Scan, LRF och Svenskt kött är alla på något sätt 

involverade och WWF är också här projektledare. (WWF 2017b) 

 

Greppa näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och Arla med flera. Projektet 

erbjuder kostnadsfri rådgivning riktade mot bönder för bättre gårdar ekonomiskt och 

miljömässigt. (Gustafsson 2016) 

 

2015 lanserades klimatmålsinitiativet som är ett ställningstagande som innebär att Sverige 

ska ta hänsyn till de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. I detta initiativ ingår bland 

annat LRF, WWF och Naturskyddsföreningen. (Höglund 2017) 

 

Dessa projekt faller tydligt in i kategorin icke-rutinmässig koordinerad aktivitet. Svenskt kött, 

LRF, Scan, Arla, Jordbruksverket, WWF och Naturskyddsföreningen uppger alla att de i 

någon grad samverkar med någon eller fler av aktörerna nämnda. 

 

Svenskt kött uppger att de samverkar med LRF och många andra aktörer inom köttindustrin. 

De menar också att de har kontakter med WWF genom exempelvis sojadialogen. De 

berömmer även WWF för deras arbete med köttguiden. De uppger att de inte har något 

samarbete med dem. 

 

LRF uppger i sin intervju att de samverkar med många aktörer. De nämner framförallt 

Svenskt kött som de samverkar med. De menar dock att de inte samverkar med Scan i denna 

fråga eftersom Scan har utländskt kött i sina produkter, denna uppgift motsägs dock av de 

ovan nämnda projekt som de medverkat i tillsammans. Dock menar de att de samverkar 

mycket generellt sett med slakteriföretagen.  
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Scan nämner de aktörer som är med i projektet Hållbar Livsmedelskedja, bland annat WWF. 

De menar också att de samverkar med Svenskt kött. En av deras anställda är ordförande i 

Svenskt kött till exempel. De samverkar också generellt med många aktörer inom 

köttindustrin.  

 

Arla uppger att de samverkar med LRF, men där angående mejeri och inte kött. De menar att 

de inte kan mötas och diskutera frågan med SMMI eftersom SMMI anser att all 

animalieproduktion är av ondo. Angående Naturskyddsföreningen och WWF så kan man 

tycka olika i detaljer och så vidare men man kan i alla fall diskutera. Arla menar att 

Naturskyddsföreningen och WWF erkänner att det finns målkonflikter: 

“Men det gör inte SMMI. Det spelar ingen roll hur mycket vegan du är, du kan inte 

ära gräs i norrbotten, men det kan kon göra.” (Arla, 2017) 

 

Jordbruksverket uppger att de samverkar mycket med LRF och Svenskt kött. De uppger LRF 

som en tydlig samverkanspartner. WWF pratar de med. De har ingen samverkan med 

Naturskyddsföreningen eller SMMI men de menar också att man på andra områden inom 

Jordbruksverket kanske har tydligare samverkan med dessa aktörer.  

 

WWF samverkar inom Hållbar livsmedelskedja med de aktörer som är med där. De uppger 

att de har täta kontakter med både LRF och Svenskt kött. På frågan om huruvida det är svårt 

att samverka med stora köttproducenter och intressenter så menar de att: 

“Det där är alltid lurigt, köttproduktion har ju stor påverkan på klimatet och miljön, 

men samtidigt kan den också vara bra för den biologiska mångfalden, om köttet 

produceras på ett bra sätt och på ett lämpligt ställe. För oss är det väldigt viktigt att 

det är bra kött som produceras.” (WWF 2017) 

 

WWF menar att det är bättre att man pratar med dem än att avvisa dem. de uppger att de har 

kontakt med Naturskyddsföreningen men att de inte samverkar med dem för tillfället. 

Angående LRF så menar de att LRF är fokuserade på att produktionen måste öka hela tiden. 

De menar att de borde vara mer fokuserade på de miljöfördelar som köttet har.  

 

Naturskyddsföreningen uppger att de samverkar med både WWF och SMMI vilket varken 

WWF eller SMMI uttrycker att de gör. Naturskyddsföreningen uppger att de har dialog med 
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många organisationer men kanske inte riktigt konkreta samarbeten med så många. De 

uttrycker inte att de har något samarbete med varken Svenskt kött, LRF, Scan, Arla, 

Jordbruksverket. Varken Naturvårdsverket eller Smmi uppger att de har någon samverkan 

med någon av ovan nämnda aktörer.  

5.2.6 Gemensamt samverkande  

Det existerar tydligt en samverkan mellan LRF, Svenskt kött, Arla och Scan, 

marknadskoalitionen. Denna samverkan inkluderar också WWF och Jordbruksverket, vilket 

är något som skiljer sig från vad ACF förutsätter. Trots projektet klimatmålsinitiativet som 

startade 2015 så uppger varken Jordbruksverket, LRF eller WWF att de har någon samverkan 

med Naturskyddsföreningen. Tydligt observeras dels gemensamma policy-övertygelser men 

också samverkan mellan de aktörer som kallas marknadskoalitionen. Det tolkas därför utifrån 

ACF som att LRF, Svenskt kött, Scan och Arla är en koalition på grund av att de delar policy-

övertygelser och samverkar.  

 

Vad ACF inte riktigt kan förklara är varför WWF och Jordbruksverket samverkar med 

marknadskoalitionen trots att de inte delar policy-övertygelser. WWF uppger i sin intervju att 

trots att de inte delar samma värderingar med vissa aktörer tycker de att det ändå är viktigt att 

samarbeta. Detta får stå som förklaring för WWF:s samverkande. Jordbruksverkets 

samverkande kan inte förklaras, de kanske har dolda policy-övertygelser som stämmer 

överens med marknadskoalitionen eller så samverkar de trots att de inte delar policy-

övertygelser.  

 

Naturskyddsföreningen, SMMI och WWF, miljökoalitionen delar policy-övertygelser men de 

delar inte någon samverkan. De står tydligt utanför någon typ av samverkan med varandra. 

Det tolkas därför utifrån ACF att miljökoalitionen är en mycket svag, okoordinerad och 

splittrad koalition till skillnad från marknadskoalitionen. Miljökoalitionen betraktas inte som 

en stark och sammanhållen koalition som marknadskoalitionen gör.  

 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket delar inte någon av aktörernas policy-övertygelser till 

fullo utan uttrycker att de inte har några ståndpunkter kring styrmedel och policypreferenser. 

Dem tolkas därför utifrån ACF som icke medlemmar av någon koalition. Som nämnts 

tidigare är detta inte något som motsäger ACF.  
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Figur 4: Analys över samverkande.  

 

Enligt figur 4 observeras att det finns en tydlig samverkan mellan LRF, Svenskt kött, Scan 

och Arla, marknadskoalitionen samt Jordbruksverket och WWF. Trots att WWF delar 

miljökoalitionens policy-övertygelser och Jordbruksverket inte delar någon av koalitionernas 

policy-övertygelser. Det finns ingen tydlig samverkan mellan Naturskyddsföreningen, WWF 

och SMMI, miljökoalitionen. Naturvårdsverket delar varken någon av koalitionernas policy-

övertygelser eller samverkar med någon av aktörerna, därför placeras dem utanför.  
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I tabellen nedan illustreras övergripande policy-övertygelser och samverkan.  

 

Aktör Policy-övertygelser Samverkan 

Scan - Ej ekonomiska 
Styrmedel  

- Ej minskad 
produktion eller 
konsumtion 

S 
A 
M 
V 
E 
R 
K 
A 
N 

Arla 

Svenskt Kött 

LRF 

Jordbruksverket - Minskad konsumtion 

WWF - Ekonomiska 
styrmedel  

- Minskad konsumtion Naturskyddsföreningen Ej samverkan med någon 

SMMI Ej samverkan med någon 

Naturvårdsverket - Minskad konsumtion Ej samverkan med någon 

5.3 Hur agerar aktörerna i dessa koalitioner för att påverka politikområdet? 

LRF kampanjar på sociala medier, de uppger på sin hemsida att de opinionsbildar dels mot 

allmänhet men också mot beslutsfattare (LRF 2017). De tar fram rapporter själva och 

tillsammans med andra aktörer. De satt med i dialoggruppen för en nationell 

livsmedelsstrategi tillsammans med bland annat WWF och Naturskyddsföreningen. Sex av 

nio aktörer, inklusive dem själva, uppger att LRF är inflytelserik på politikområdet. Svenskt 

kött uppger att de inte har något lobbyuppdrag på riksnivå. De menar att de framförallt har ett 

kommunikativt uppdrag mot konsumenter. De kommunicerar tydligt att man ska äta svenskt 

kött. Arla uppger att de svarar på remissförslag, kampanjar om matsvinn och att de genom 

sina mjölkpaket kan påverka allmänheten. De kampanjar om matsvinn generellt. De lobbar 

dock främst genom sin lobbyorganisation LRF mjölk. Scan menar att de lobbar genom 

Hagainitiativet som de sitter med i, de påverkar också direkt mot politiker, skriver 

debattartiklar och finns med i sociala medier.  
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Naturskyddsföreningen menar att frågan är mycket svår politisk. De skriver debattartiklar, 

Påverkar i sociala medier, tar fram rapporter och direkt påverkan mot politiker. Smmi 

kampanjar för köttskatt och försöker direkt påverka politiker, de menar dock att de inte har 

möjlighet och resurser att vara en lobbyorganisation på samma sätt som andra. Vegonorm och 

köttfri måndag är också deras kampanjer. WWF uppger att de jobbar på olika spår, dels mot 

allmänheten men också mot företag och matleverantörer samt jobbar de också med lobbying 

mot politiker.  

 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket uppger inte att de har någon fokuserad påverkan mot 

politiker eller allmänhet.  

 

Tabellen nedan illustrerar på vilket sätt de olika aktörerna påverkar politiken i denna fråga. 

Samtliga aktörer förutom myndigheterna arbetar med någon form av politisk påverkan, de 

flesta arbetar på båda tillvägagångssätten som uppsatsen valt att fokusera på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktör Påverkan mot 
politiker 

Påverkan mot 
allmänheten 

LRF X X 

Svenskt kött  X 

Arla X X 

Scan X X 

Naturskyddsföreningen X X 

SMMI X X 

WWF X X 

Naturvårdsverket - - 

Jordbruksverket - - 
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6. SLUTSATSER 
Politikområdet köttkonsumtion som ett klimatproblem hanteras inte riktigt idag som det 

seriösa hot mot klimatet det är. Regeringen har i den nya livsmedelsstrategin inga mål för 

minskad köttkonsumtion, inga mål för minskad köttproduktion samt inget förslag på 

ekonomiska styrmedel. Myndigheter skriver i olika rapporter om hur seriöst problem detta är 

och skriver där även om olika lösningsförslag, dock finns inga tydliga mål uppsatta utan det 

är förslag på styrmedel samt information om problemet som finns med i rapporterna. 

Kostråden är det enda konkreta styrmedel som idag finns på nationell nivå, det är ett 

informativt styrmedel.  

 

Få kommuner har satt upp tydliga mål. Även om de olika kommunerna i rapporten genomför 

åtgärder för att komma åt problematiken så upplever eller stöter de på problem av olika 

karaktär exempelvis protester eller att politiker inte är intresserade av att ta i frågan. Detta 

gäller i arbetet med frågan och i allra högsta grad när det gäller införandet av styrmedel 

utöver information, vilket är obefintligt idag utifrån Johansson (2013).  

 

Utifrån ACF observeras en stark marknadskoalition bestående av LRF, Svenskt kött, Scan 

och Arla samt en svag och splittrad miljökoalition bestående av Naturskyddsföreningen, 

WWF och Smmi. Miljökoalitionen går inte att betrakta som en så tydlig koalition som 

marknadskoalitionen är på grund av att de saknar en tydlig samverkan. Aktörerna inom 

koalitionerna agerar på många olika sätt för att påverka både politiker och allmänheten. Detta 

kan ske exempelvis genom kampanjer på sociala medier, skriva debattartiklar, skriva 

rapporter, lobbying mot politiker och andra tillvägagångssätt. 

 

ACF menar att koalitionerna tävlar om att få igenom sina policys inom policy subsystemet. 

Detta producerar långsiktig stabilitet eftersom kärnan i koalitionernas övertygelser sällan 

förändras och en koalition kan dominera ett subsystem under en lång tid. Eftersom en tydlig 

marknadskoalition observeras och en svag och splittrad miljökoalition tolkas det som att 

marknadskoalitionen dominerar subsystemet. Detta understryks genom det faktum att den 

politik som förs idag stämmer överens, i övergripande grad med de policypreferenser som 

marknadskoalitionen har.  
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7. SLUTDISKUSSION 
Slutsatserna för den här uppsatsen visar att ACF på ett tydligt sätt kan förklara stabiliteten i 

politikområdet. En stark koalition dominerar subsystemet och påverkar politiken enligt sina 

policypreferenser, inga ekonomiska styrmedel och inga mål om kraftigt minskad konsumtion 

eller produktion. Detta behöver inte vara den enda förklaringen men ger en stark indikation 

på varför det inte händer något. En annan förklaring skulle kunna vara att den allmänna 

opinionen inte har drivit frågan eller att politiker inte agerar som opinionsbildare i frågan. 

Politiker kan även ha olika ideologiska ståndpunkter i frågan och genom det kan frågan bli 

statisk.  

 

Denna fråga har vuxit under de senaste tio åren. Från att frågan nästan inte nämns till att idag 

diskuteras och konstateras av myndigheter, organisationer, företag och kommuner. För att 

kunna motverka de effekter som klimatförändringarna medför för planeten och för människor 

behöver alla områden som genererar växthusgasutsläpp adresseras. Det gäller att nå en 

globalt hållbar livsstil för alla människor vad gäller utsläpp av växthusgaser. För att nå det är 

det viktigt att adressera alla sektorer som inte har hållbara (nollställda) utsläpp. Det gäller att 

ställa om energisektorn till hållbara och förnyelsebara energikällor, att minska och ställa om 

transportsektorn, att ställa om hur människor värmer sina bostäder men en minst lika viktig 

fråga är att minska köttkonsumtionen och indirekt produktionen för att ställa om 

Livsmedelssektorn till en hållbar nivå.  

 

Räckvidden för denna uppsats är relativt begränsad utifrån fallet Sverige men antaganden kan 

göras att det ser relativt liknande ut i andra liknande länder, exempelvis stabila länder i EU 

som Nederländerna eller Danmark. Det skulle vara intressant att göra samma studie i andra 

länder i världen för att studera vem som har makten över frågan om köttkonsumtion som ett 

klimatproblem med andra förutsättningar än Sverige. Det skulle vara intressant att göra 

studier i liknande länder men även i länder som har mycket olika förutsättningar på andra 

plan som socio-ekonomiska eller i styrelseskick. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Policy-övertygelser 
På vilket sätt ser ni köttkonsumtion som ett klimatproblem? 

Vad ser ni för åtgärder på detta problem och vem borde göra det? 

Hur viktig fråga är det här, i förhållande andra klimatproblem? 

Agerande och samverkan 

Hur jobbar ni för att förverkliga policy inom detta område? 

Med vilka andra aktörer samverkar ni? 

Konfliktfrågor 

Var tycker aktör A och aktör B olika? 

Policyutvecklingen 

Finns kött som klimatproblem med på den politiska agendan? 

Har det kommit ny forskning som har lyft den här frågan de senaste tio åren? 

Har det hänt något, någon händelse som påverkat att denna fråga har lyfts? 

Inflytande 
Vilken/Vilka aktörer har inflytande på denna fråga, detta område? 
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