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Sammanfattning 
Inledning 

Klimatpåverkan är ett aktuellt ämne där många diskussioner handlar om hur 

matkonsumtionen påverkar miljön. Mycket fokus ligger på konsumtionen av kött eftersom det 

bidrar till växthusgasutsläpp. Köttkonsumtionens nackdelar för hälsan eller miljön.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en tydligare bild på hur restauranggäster tänker kring valet 

av maträtter i en restaurangmiljö och om de är villiga att ändra sitt tankesätt kring 

köttmåltider.  

Metod/material 

Studiens är baserad på 200 enkätintervjuer där både kvantitativa och kvalitativa metoder 

används vid tolkning av resultatet. Innan enkätens slutliga genomförande användes en 

pilotstudie för att kunna skapa grunden för en bra intervju där samtliga deltagare lätt kunde 

delta i enkäten utan svårigheter med att förstå frågorna. 

Resultat  

Intresset för att äta miljövänligt börjar växa men många har inte kunskapen om vad man ska 

företa sig. Deltagarna i denna enkätundersökning väljer maträtter framförallt efter vad de 

anser är gott men samtidigt försöker majoriteten av deltagarna tänka miljövänligt och på 

djurens välbefinnande. 

Slutsats  
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Restauranger kan bidra med att minska köttkonsumtion genom ett bättre utbud av vegetariska 

och veganska rätter samt att kockarna har ett större intresse och kreativitet i utvecklingen av 

nya vegetariska och veganska rätter. Majoriteten av deltagarna vill att andra ska minska på sin 

köttkonsumtion men är inte själva villiga att minska sin egen köttkonsumtion, vilket kan leda 

till vissa svårigheter med utvecklingen av större miljömål. 
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Förord  
Vi vill framföra ett tack till Lotte Wellton som har bidragit med stor kunskap och givande 

handledning under C-uppsatsens gång. Vi vill även tacka handledningsgruppen som framfört 

synpunkter och konstruktiv kritik för att utveckla och driva examensarbetet framåt mot vårt 

mål. 

 

Inledning 
Vad kommer att hända med miljön om befolkningen fortsätter att äta utan ett miljötänk? 

Miljöfrågan har uppmärksammats mycket under de senaste åren, där framförallt frågan 

angående kött har varit aktuell (Naturvårdsverket, 2017). Matens klimatpåverkan kommer till 

stor del från dagens köttproduktion, där utsläppen av växthusgaser är det som påverkar miljön 

mest (Clarin & Johansson, 2009). Naturvårdsverket (2017) menar att köttkonsumtionen 

varken är hälsosam för människan eller ett bra alternativ för miljön och att detta är något som 

bör finnas i åtanke vid val av mat. Att bli mer miljömedveten blir mer aktuellt för framtiden 

och något som samtliga människor måste börja fokusera mer på (Livsmedelsverket, 2013). 

Restauranger skulle kunna bli ett ledande exempel för miljömedveten matlagning (De Boer & 

Aiking, 2017). Livsmedelsverket (2018) menar att kött är det livsmedel som har högst 

miljöpåverkan och att det är viktigt att köttet ibland byts ut mot vegetariska alternativ samt att 

matsvinnet minskar. Restauranger har en möjlighet att erbjuda flera vegetariska alternativ på 

menyn och att undvika stora portioner av kött för att hjälpa till att sprida budskapet som 

Livsmedelsverket (2018) framför. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Restaurangdrift och gästupplevelser på restaurang är en del av ämnet Måltidskunskap och 

värdskap. Örebro universitet (2018) beskriver ämnet Måltidskunskap och värdskap som en del 

av kunskapsformerna vetenskap, yrkeskunskap och estetisk gestaltning vilket visar hur en 

verksamhet kan utformas på en professionell nivå. Att driva en restaurang ställer krav på 

planering och förberedelser som är viktigt för att få en gäst att uppskatta en restaurangmåltid 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Personalen på restaurangen måste också 

ha kunskap om att tillaga och rekommendera olika kombinationer av mat ut till rätt 

målgrupper (Ibid.). Denna studies relevans för ämnet utgörs av dess fokus på den produkt som 
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skapas i restaurangköket och serveras till gästen. Produkten ingår som en aspekt i The Five 

Aspects Meal Model, FAMM (Ibid.). Modellen belyser fem aspekter som är mötet, rummet, 

produkten samt styrsystemet och tillsammans utgör dessa fyra aspekter atmosfären (Ibid.). 

Restaurangers val av råvaror och kompositionen av menyerna ingår i måltidens produkt. 

Produkten kommer i detta fall uppmärksamma köttets del i en måltid och hur konsumtionen 

av kött påverkar olika aspekter. I denna studie kommer framför allt köttets del i måltiden 

belysas från ett miljö- och hälsoperspektiv. 

 

Teoretisk bakgrund 
I dagens samhälle finns det många åsikter angående konsumtionen av kött (Smil, 2013). Å 

ena sidan finns det tusentals kokböcker om kött som i vissa fall till och med heter 

”köttbiblar’’ och hyllar kött i alla dess former (Ibid.). Sedan finns det personer som 

förespråkar att minska köttkonsumtionen eller att följa en flexitarisk diet, där man 

huvudsakligen äter en växtbaserad kost med några inslag av kött. De mest ambitiösa 

förespråkare försöker konvertera köttätare till vegetarianism eller veganism (Ibid.). Enligt De 

Boer & Aiking (2017) kan världens framtida matförsörjning endast säkerställas genom att 

övergå till en kost lägre i kött, samtidigt som ett skifte sker från industriellt producerat kött till 

att omfatta köttproduktion baserad på betesmarker (Ibid.). 

 

Enligt Anderson (2004) skiljer sig de kulturella förväntningarna på vad en man och vad en 

kvinna ska äta. Grillning, blodiga köttbitar, öl och whisky är tydliga manliga saker medan 

kvinnor förväntas att äta sallad, kyckling, yoghurt och annan mat som är i regel blek och mjuk 

i konsistensen (Ibid.). Ingen ”riktig’’ man skulle äta en sallad medan en ”anständig’’ kvinna 

aldrig skulle gnaga på revbensspjäll (Ibid.).  Flera experiment har utförts där en man och en 

kvinna äter på restaurang och mannen beställer ett glas vitt vin och fisk medan kvinnan 

beställer en whisky och kött. När servitören kommer med drycken och maten så har han oftast 

blandat ihop beställningarna. Därmed får mannen köttet och whiskyn, kvinnan får fisken och 

det vita vinet (Ibid.) 

Köttätande 
Enligt Andersson (2004) är människan en allätare med en hög preferens för kött. Endast 

miljöhinder och kulturella konstruktioner av samhällen har medfört en lägre köttkonsumtion 
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(Smil, 2014). En ökning i köttkonsumtionen var en av de största kostförändringar orsakat av 

industrialiseringen. Den globala köttproduktionen ökade från 50 miljoner ton/år 1950 till 

ungefär 110 miljoner ton/år 1975. De senaste 25 åren har köttkonsumtionen fördubblas och år 

2010 låg den på 275 miljoner ton/år. Detta motsvarar ungefär 40 kg kött per capita. Högst 

köttkonsumtion finns i USA, Spanien och Brasilien som har en årlig konsumtion över 100 kg 

kött per capita (Ibid.). Dock har denna kostförändring varit kostsam för miljön. 

Massproduktionen av kött är en av de största miljöbördorna i dagens samhälle (Ibid.). Några 

av dessa konsekvenser är förorenat grundvatten, metan (CH4) i atmosfären, jorderosion och 

omvandling av regnskog till betesmark (Ibid.). 

 

Köttätandets huvudsyfte är att förse kroppen med protein, i andra hand tillhandahållande av 

essentiella fettsyror och slutligen som en källa av energi (Smil, 2013). Protein är nödvändig 

för organismers tillväxt (Ibid.). Protein är uppbyggt av aminosyror och det finns nio 

essentiella aminosyror som kroppen inte klarar av att tillverka men måste inta via föda. Dessa 

är föregångare till alla strukturella och funktionella proteiner som bildar skelett, muskler, inre 

organ samt alla komplexa och metaboliskt aktiva föreningar (enzymer, hormoner, 

neurotransmittorer). De flesta animaliska protein har alla nio essentiella aminosyror. Dock 

saknas vissa aminosyror i växtbaserat protein, såsom lysin. Detta innebär att spädbarn på en 

vegetarisk diet skulle behöva konsumera 60-70 procent mer protein än köttkonsumerande 

barn för att få i sig tillräcklig av alla nio aminosyror (Ibid.). Kött är dessutom en bra källa till 

järn. Ett av de mest utbredda och ett av de mest skadliga kostproblemen är järnbrist eftersom 

det drabbar hela 1,6 miljarder människor. Det drabbar flest människor i låginkomstländer 

(Ibid). Järnbrist förknippas med var femte mödradödlighet i låginkomstländer och försvårar 

hjärnans utveckling hos hälften av alla barn (Ibid.).  Kött är en av de bästa källorna till järn 

eftersom den levererar väsentliga mineralen i form av hemjärn som enkelt absorberas i övre 

tunntarmen och som också bidrar till att absorbera icke-hemjärn som är närvarande i växter 

(Smil, 2013). Med det viktigt att veta att ungefär 25 procent av dagsbehovet av järn kan 

tillgodoses genom en liten portion av rött kött (Ibid.). 

Miljöpåverkan 
Köttproduktion är en av de viktigaste bidragsgivare till den globala miljöförstöringen 

(Tuomisto & De Mattos, 2011). Boskap som är uppfödda för köttproduktion tar upp 30 

procent av den globala och isfria marken och förbrukar åtta procent av världens sötvatten 

(Ibid.). Samtidigt ansvarar köttproduktionen för 18 procent av de globala utsläppen av 
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växthusgaser, vilket är mer än den globala transportsektorn. Köttproduktion är en av de 

främsta drivkrafterna för skogsskövling och förstöring av habitat, samt att det bidrar till 

övergödning av vattendrag (Ibid.). Av alla växthusgaser som bildas i anslutning till 

boskapsuppfödning kan 34 procent härledas från den skogsskövlingen som sker i syfte att 

skapa mer åkermark för boskapen, 25 procent kommer från metanutsläpp från idisslare och de 

sista 31 procent orsakas av gödselhantering (Ibid.). Enligt Hedenus, Wirsenius & 

Johansson (2014) kan en övergång från animalisk föda till växtbaserad föda minska 

växthusgasutsläppen. Det har stor betydelse vilken växtbaserad föda man ersätter kött med, 

eftersom utsläppet av växthusgas/matenhet skiljer sig drastiskt även bland den växtbaserade 

födan (Ibid.). Trots denna vetskap så ökar köttkonsumtionen hela tiden (Ibid.).  

 

I Sverige kan växthusgasutsläpp minska med tio procent (Clarin & Johansson, 2009). 

Växthusgasutsläppen skulle minska om befolkningen helt slutade att äta nöt, gris, lamm och 

kyckling. Det är framförallt idisslande djur som påverkar växthusgasutsläpp men samtidigt 

finns det ett samspel mellan idisslande djur och miljömål (Ibid.). Idisslande djur behövs för att 

bevara den biologiska mångfalden (Ibid.). Idisslande djur bevarar landskapsmiljöer och växt- 

och djurarter som frodas i där (Ibid.). Nötkött står för fem procent av växthusgasutsläppen i 

Sverige Om befolkningen i Sverige skulle äta lagom stora portioner och undvika att mat 

slängs hade de totala utsläppen av växthusgaser minskat med sex procent (Ibid.). Kött står för 

en del av växthusgasutsläpp samtidigt som läsk, godis och snacks också står för stora utsläpp 

av växthusgaser (Ibid.). 

 

Historia 
Frågan om att äta kött eller inte är ingen ny företeelse (Johansson, 2007). Pythagoras ansåg att 

människan borde avstå från att äta kött (Ibid.). Han ansåg att kött från djur smutsade ner och 

brutaliserande den mänskliga själen (Ibid.). Historiskt sett har de flesta samhällen fått 

tillräcklig med kolhydrater i sin föda tack vare växter, men lipider och proteiner var 

begränsade i traditionella jordbruk (Smil, 2013). Av denna anledning har animaliskt protein 

haft en viktig roll för människans utveckling (Ibid.). Många anser att köttätandet har haft en 

positiv påverkan på hjärnans utveckling och förbättrade den fysiska tillväxten (Smil, 2014). 

Dessutom bidrog gemensam jakt av megafauna till att främja socialisering och 

språkutveckling (Ibid.). 
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Våra förfäder från tribus homininer var allätare (Smil, 2013). Att rekonstruera homininers 

dieter för 1–2 miljoner år sedan är helt omöjligt (Ibid.). Det är till och med svårt att veta hur 

mycket animaliskt protein som konsumerades under stenåldern och den yngre stenåldern 

(Ibid.). Köttkonsumtionen hos jägarsamhällen under den yngre stenåldern, som inte jagade 

megafauna, kan inte bevisas eftersom konsumtionen av små djur inte lämnar några 

tillförlitliga arkeologiska spår. Men genom att analysera stabila kväveisotoper, som finns i 

kollagenet i skelettet, kan man påvisa en betydande närvaro av animaliskt protein i kosten hos 

jägarna under den yngre stenåldern (Ibid.). Att kartlägga kosten under antiken, medeltiden 

och tidigmoderna tiden är inte heller enkelt (Ibid.). Det man kan klargöra är att 

köttkonsumtionen i många jordbrukssamhällen sjönk kroniskt eller episodiskt till mycket låga 

nivåer, vilket berodde på den dåliga produktiviteten i traditionellt jordbruk, missanpassningen 

mellan relativt hög produktivitet och hög befolkningstäthet i vissa regioner, religiöst 

motiverade förbud mot köttkonsumtion eller återkommande svält och matbrist orsakad av krig 

och naturkatastrofer (Ibid.). Dock har helt vegetariska samhällen funnits i minoritet. I de flesta 

samhällen har kött haft en hög status och det har funnits en strävan att konsumera kött (Ibid.). 

Det var omgivning som påverkade hur mycket kött samhället konsumerade, minst kött 

konsumerades i områden med regnskog och mest kött konsumerades på gräsmarker (Ibid.). 

 

Först på början av 1800-talet blev allt fler intresserade av vegetarisk kost (Johansson, 2007). 

Skälen till att bli vegetarian har varit många. På mitten av 1800-talet tills långt in på 1900-

talet var det viktigaste skälen religion, moral och hälsa (Ibid.). Under 1970-talet blev många 

vegetarianer på grund av solidaritet. De ansåg att ju fler människor som åt vegetabilisk mat 

desto bättre skulle förutsättningarna bli för mat åt alla (Ibid.). Dock var det först på 1990-talet 

som intresset för vegetarisk kost ökade (Ibid.). Dagens engagemang kommer till stor del från 

ungdomar och är av etisk natur (Ibid.). 

Hälsa 
Köttkonsumtion kan ha negativa effekter på kroppen. En hög köttkonsumtion är kopplat med 

en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska sjukdomar och cancer (Pan et al., 2012). 

Genom att byta ut kött mot fisk, nötter, baljväxter, fullkorn och mejeriprodukter så sjunker 

risken betydligt för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Ibid). Flera ämnen i köttet eller som 

skapas vid tillagningen är potentiellt cancerframkallande (Ibid.). Enligt Larsson, Virtamo och 
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Wolk (2011) är köttkonsumtion dessutom associerat med högre risk för hypertoni (högt 

blodtryck), inflammation, metabola syndrom och stroke. 

 

Att äta och dricka hälsosamt kombinerat med måttlig träning är de viktigaste faktorerna för att 

behålla hälsan och vitaliteten när man åldras (Reinders, Huitink, Dijkstra, Maaskant, & 

Heijnen, 2017). Det är sedan länge känt att ett högt intag av grönsaker kan motverka flera 

kostrelaterade kroniska sjukdomar (Ibid). Trots denna kunskap äter majoriteten av de 

västerländska länderna för lite grönsaker (Ibid.). Detta underskott i konsumtionen av 

grönsaker är direkt kopplat med antal måltider som konsumeras på restauranger och 

snabbmatsrestauranger (Ibid.). Måltiderna på restauranger har i regel lite grönsaker och en 

hög kalorihalt (Ibid.). Dessutom i de flesta fall serveras stora portioner kött på restauranger. 

Denna höga konsumtion har uppvisat utmaningar för livsmedelshållbarheten och 

klimatförändringar, inklusive förlusten av jordbruksmark, biologisk mångfald och folkhälsa 

(Ibid.). På grund av dessa anledningar har restauranger en stor inverkan på folkhälsan och 

miljön. Restauranger har möjligheten att motverka den ökande fetman och övervikten (Ibid.). 

Vidare krävs det en förändring inom den kulinariska världen och dess trender för att styra 

konsumenterna till rätt mängd och källa av mat (De Boer & Aiking, 2017). 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en tydligare bild på hur restauranggäster tänker vid valet av 

maträtter i en restaurangmiljö och om man är villig att ändra sitt tankesätt kring måltider. 

 

Kött har idag en given plats på tallriken men är det verkligen nyttigt att alltid välja animaliskt 

protein till måltiden? Är gäster villiga att ändra sitt sätt att tänka när det kommer till 

vegetariska alternativ?  

 

Metod och material 

I detta avsnitt kommer metoderna som användes i studien beskrivas samt att avsnittet kommer 

avse genomförandet innan och under studiens gång. 

Enkätundersökning 
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Metoden som används i denna studie är framförallt en kvantitativ metod där enkäter har delats 

ut till anonyma personer i olika åldrar. I denna studie kommer tolkningen av enkätresultatet 

genomföras i form av en kvantitativ metod men även genom en kvalitativ metod eftersom en 

del av enkätfrågorna var öppna frågor där deltagarna själva kunde svara fritt. Enkäten som 

delades ut bestod av tre olika typer av frågor, slutna frågor där det endast fanns ett 

svarsalternativ, flervalsfrågor där deltagarna hade möjlighet till flera val samt öppna frågor 

där deltagarna hade möjlighet att svara fritt. De öppna frågorna användes för att samla mer 

information från deltagarna samt att få deltagarna att reflektera över sina svar. En kvantitativ 

metod baseras ofta på enkäter och statistik (Bryman, 2011). En kvalitativ metod består av 

flera olika metoder som bland annat intervjuer och kvalitativ insamling av texter och 

dokument (Bryman, 2011).  

 

Enligt Bryman (2011) kan enkäter utformas på olika sätt. I denna studie har enkäterna 

genomförts via programmet Eyequestion för att nå en så bred deltagarpanel som möjligt samt 

att bibehålla anonymitet. Eyequestion är ett program för att samla in data för sensorisk- och 

konsumentbaserad forskning. Enkäter är en metod som är snabb att administrera då det går 

fort att nå ut till deltagare samt att den är billigare att använda sig av än andra metoder 

(Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) kan det ta tid att få tillbaka svaren på enkäter om det 

skickas ut via post men eftersom uppsatsförfattarna valde att använda sig utav sociala medier, 

kunde svaren sammanfattas direkt. Detta medförde att deltagarna kunde svara på enkäten 

hemifrån och inte behövde anstränga sig med att returnera enkäten till uppsatsförfattarna. Vid 

enkäter finns det sällan en intervjuare närvarande vilket gör att respondenterna själva får tolka 

och besvara frågorna (Ibid.). När en intervjuare inte är närvarande är det viktigt att frågorna är 

lättbesvarade och enkla att förstå för att undvika missförstånd samt för att få ett mer trovärdigt 

resultat (Ibid.). Eftersom intervjupersonen inte är närvarande kan det var svårt att hjälpa 

deltagarna vid eventuella missförstånd (Ibid.). Bryman (2011) berättar att deltagare ofta 

ledsnar snabbare på enkätundersökningar än när de deltar i intervjuer. En begränsning med 

enkätundersökning är att det i vanliga fall innebär ett stort bortfall eller delvis besvarade 

frågor (Ibid.). Enligt Bryman (2011) är en svarsfrekvens över 85 procent utmärkt när en 

enkätundersökning utförs. I och med att intervjuaren inte är närvarande betyder att det finns 

större risk för fel och skevheter, eftersom man inte kan visa att de som inte besvarade enkäter 

inte skiljer sig från de som gjort det (Ibid.). Under de senaste tio åren har viljan att svara på 

enkätundersökningar minskat stadigt, vilken kan påverka svarsfrekvensen vid forskning 

(Göteborgs universitet, 2013). Enligt Göteborgs universitet (2013) är kvinnor mer benägna att 
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svara på enkätundersökningar än vad män är. Göteborgs universitet (2013) menar på att det är 

viktigt att framföra forskningsändamålet vid enkäter eftersom män har en tendens till att tro 

att enkäten inte angår dem. 

 

I denna enkät kommer den kvalitativa tolkningen tolkas i en resultatredovisning som 

redovisas med hjälp av kärnmeningar, koder och teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kärnmeningarna väljs ut efter noggrann läsning av samtliga svar och därefter väljs det 

viktigaste innehållet ut (Ibid). Koder tolkas genom bearbetning av kärnmeningarna för att få 

en sammanfattning av betydelsen av meningarna. Koderna kategoriseras för att skapa olika 

teman som sammanfattar det transkriberade materialet (Ibid.).  

 

Pilotstudie 
Enligt Bryman (2011) är det viktigt att genomföra en pilotstudie innan en enkätundersökning 

genomförs på grund av att det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera 

eventuella oklarheter. En pilotstudie utfördes innan enkätundersökningen genomfördes. Syftet 

med att genomföra en pilotstudie är att undersöka huruvida enkätfrågorna fungerar som man 

har tänkt sig och för att säkerhetsställa att undersökningen i sin helhet blir bra (Ibid.). 

Pilotstudien var en kvantitativ metod eftersom deltagarna fick själva fylla in enkäten men den 

hade även kvalitativa delar. Uppsatsförfattarna hade personlig kontakt med deltagarna och 

frågade om det fanns eventuella oklarheter med enkäten. Pilotstudien genomfördes i 

Stockholm och omfattade 20 deltagare. Deltagarna till pilotstudien valdes ut slumpvis och 

uppsatsförfattarna hade aldrig träffat några av deltagarna tidigare. Det blev en jämn 

fördelning mellan kön och ålder. De som blev ombedda att medverka i undersökningen var 

hälften kvinnor och hälften män. Uppsatsförfattarna försökte dessutom att få ett så brett 

åldersspann som möjligt. Svaren från pilotstudien garanterade att alla deltagarna förstod 

frågorna och svarade som uppsatsförfattarna hade tänkt. När resultatet var granskat gjordes 

korrigeringar i enkäten så att enkätfrågorna bättre stämde överens med syftet. 

 

Genomförande 

Enkätundersökning skickades ut på sociala medier samt på ett flertal olika arbetsplatser i 

Sverige för att nå ut till deltagare i olika åldrar, med olika bakgrund och för att få en bredd på 
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svaren. Frågorna (Bilaga 2) som valdes ut till enkätundersökningen handlade om hur personer 

ser på kött i måltiden och för att se om personer är villiga till att ändra sin kosthållning i ett 

hälso- och miljöperspektiv. Samtliga deltagare som ställde upp i enkätundersökningen fick ett 

informationsbrev (Bilaga 1) innan studiens genomförande. Informationsbrevet gav insikt i 

studiens syfte och att deltagarna behandlades konfidentiellt. Efter att deltagarna accepterat 

informationsbrevet fanns det möjlighet att gå vidare till enkätundersökningen som bestod av 

14 enkätfrågor. Frågorna besvarades anonymt och undersökningen tog ungefär två minuter. 

Målet för enkätundersökningen var att få minst 100 enkätsvar, vilket infann sig efter 12 

timmar. Enkätsvaren bearbetades in i programmet Eyequestion där man även kunde se antalet 

som svarat på enkäten. Svaren kunde därefter utläsas och utforma ett resultat. Enkäten bestod 

av ett antal frågor med slutna svar samt ett antal frågor där deltagarna fick svara fritt. I och 

med detta fick resultatet utläsas på två olika sätt. Resultatets slutna frågor beräknades med en 

kvantitativ metod, medan svaren på de öppna frågorna tolkades med hjälp av en 

sammanfattning av teman. Teman får man ut genom en tolkning av kvalitativ analys som 

består av en resultatredovisning enligt Graneheim & Lundman (2004). 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
De etiska principer som gäller för forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandeskravet (Bryman, 2011). Informationskravet informerar 

deltagarna om undersökningens syfte (Ibid.). Deltagarna får bland annat information om att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av under studiens gång om de önskar 

(Ibid.). I informationskravet skall deltagarna även få information om vilka moment som 

kommer att ingå under studiens gång (Ibid.). Samtyckeskravet rör uppgifter om att deltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien och vid minderåriga deltagare krävs 

vårdnadshavares godkännande på deltagande (Ibid.). Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarnas uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att 

personuppgifter skall bevaras utom räckhåll för obehöriga (Ibid.). Konfidentialitet betyder att 

deltagarna är anonyma för omgivningen men inte för intervjupersonen (Bryman, 2011).  
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in, endast får användas för 

forskningsändamål (Ibid.). 

 

Alla dessa krav har uppfyllts i studien. Informanterna har i enlighet med Kaijser & Öhlander 

(2011) informerat deltagarna om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras 
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deltagande. Informanterna har frivilligt deltagit i studien och har haft rätten att avbryta 

medverkan om så nödvändigt. Inga namn eller information som inkräktar på någons privatliv 

har används. Samtliga artiklar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och är hämtade från 

erkända databaser. Denna studie har gjorts i enighet med upphovsrättslagarna och all använd 

information har refererats på ett korrekt sätt. Eftersom alla artiklar är från erkända databaser 

förlitar sig författarna på att artikelförfattarna har använt och följt dessa etiska principer. 

 

Resultat 
Enkäten var tillgänglig i fem dagar på sociala medier samt på olika arbetsplatser. Efter dessa 

fem dagar fanns det tillräckligt med svar för att kunna läsa ut ett resultat. Resultatet blev 200 

svar från deltagare. Resultatet sammanfattar deltagarnas svar på de slutna frågorna samt 

deltagarnas åsikter kring de öppna enkätfrågorna. Vid sammanfattningen av resultatet fanns 

det en markant skillnad på könsfördelningen hos deltagarna. Ungefär två tredjedelar av de 

som svarade på enkäten var kvinnor.  

 

Tabell 1. Diagram över könsfördelningen. 

 
Åldersspridningen på deltagarna var stor men majoriteten av deltagarna som svarade var i 

åldern 25–35 år.  

 

Tabell 2. Diagram över åldersfördelningen. 
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På frågan ”Hur väljer du maträtter när du äter på restaurang?’’ fanns det möjlighet att välja 

flera svarsalternativ. Det mest valda alternativet med 145 svar var ”det som tilltalar mina 

smaklökar’’. Det minst valda alternativen med endast 12 och 14 svar var ”det mest 

miljövänliga alternativet” och ”det hälsosamma alternativet’’. De resterande kategorierna fick 

en relativt jämn fördelning med 22–35 svar var. Vid denna fråga fanns det en fritextruta med 

möjligheten att ange ett annat svar än angivet. Endast tio deltagare angav egna svar. Dessa 

svar varierade mycket. Två personer sa att köttets ursprung påverkade valet av maträtt och två 

personer tyckte att priset påverkade valet. Tre personer hade begränsningar i sin kost i form 

av allergi eller vegetarianism/veganism. De sista tre personerna valde de alternativen som var 

mest intressanta, som de inte kunde laga själva eller de som var kulinariskt mest utvecklade.  

 

Omfattning av kött- respektive vegetariskt ätande 

Hela 48,98 % angav i enkäten att de väldigt sällan äter vegetariskt på restaurang. Av de som 

åt vegetariska rätter på restaurang ansåg 36,22 % att maten brukar vara välsmakande och 

14,18 % tyckte att den vegetariska maten inte brukar vara god på restaurang. På frågan: 

”Anser du att restaurangens miljö påverkar valet mellan vegetariska rätter och 

kött/fiskrätter?’’ svarade 10,71 % att de var antingen vegetarian eller vegan och därmed inte 

påverkas av miljön när de väljer rätter på restaurang. Majoriteten, 48,98 %, svarade att de inte 

påverkas av miljön på restaurangen och resterande ansåg att de påverkades av miljön. Lite 

över hälften av deltagarna var villiga att betala lika mycket för en vegetarisk rätt som en kött- 

eller fiskrätt. Medan 38,78 % var inte villiga att betala lika mycket för en vegetarisk rätt som 
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för en kött/fiskrätt. För 8,67 % av deltagarna var denna fråga inte aktuell eftersom de var 

vegetarianer eller veganer.  

Kött-respektive vegetariska rätters upplevda värde 

Hela 54,64 % menade att kötträtter inte var mer prisvärda än vegetariska rätter och resterande 

tyckte att kötträtter är mer prisvärda på restaurang än de vegetariska rätterna. På denna fråga 

fanns det möjlighet att svara varför man ansåg att kött- och fiskrätter var mer prisvärda. 

Nästan hälften av alla som svarade att kötträtter var mer prisvärda än vegetariska rätter på 

restaurangen valde att vidareutveckla sina svar. Efter att kvalitativt analyserat resultatet kunde 

man se tydliga teman i svaren. Den största anledningen till att deltagarna ansåg att kötträtter 

var mer prisvärda än vegetariska rätter var råvarukostnaderna. Deltagarna menade att oftast är 

inköpspriset för kött och fisk högre än för råvarorna i en vegetariska rätt. Vidare ansåg några 

deltagare att kötträtterna borde vara dyrare på restaurang eftersom kött har en större 

miljöpåverkan än de vegetariska rätterna. Dessutom påstod deltagarna att de är villiga att 

betala ett högre pris för svenskt kött, eftersom de vill säkerhetsställa en god djurhållning. En 

del deltagare uttryckte att huruvida kötträtter är mer prisvärda beror på kockens kunskaper, 

engagemanget och vilken sorts restaurang det är. Dessa deltagare säger att de vegetariska 

rätterna skulle kunna vara lika prisvärda som kött- och fiskrätterna men i de flesta fall saknas 

det kunskap och engagemang från kockarna. Slutligen menar ett fåtal deltagare att 

kött/fiskrätter är mer prisvärda eftersom de antingen smakar bättre, mättar mer eller att de 

subjektivt känns mer prisvärda. Angående portionsstorleken av kött på restaurang tyckte 

62,37 % att portionen brukar vara lagom, 17,53 % sa att den brukar vara för stor och 7,22 % 

sa att den brukar vara för liten. Resterande av deltagarna svarade att de aldrig åt kött på 

restaurang. 

Frekvens av köttätande 

Hälften av alla deltagare svarade att de åt kött antingen 1–3 gånger i veckan eller att de åt kött 

3–5 gånger i veckan. I Tabell 3 redovisas det att lite över 12 % aldrig äter kött, detta innebär 

att det antingen är vegetarianer eller veganer. På enkätfrågan ”Hur många gånger i veckan 

äter du kött?’’ så var det ”minst en gång om dagen’’ som fick minst antal svar. Det var endast 

4,66 % av deltagarna som valde detta alternativ. 

Tabell 3. Diagram över deltagarnas köttkonsumtion. 
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Nästan två tredjedelar av alla deltagare sa att det ansåg att de inte åt för mycket kött medan 

39,9 % svarade att de tyckte att de åt för mycket kött. De som svarade att det åt för mycket 

kött fick möjligheten att utveckla sina svar i fritext. Totalt valde 40 deltagare att förklara 

varför de tyckte att de åt kött för ofta. Majoriteten menade att de konsumerar för mycket kött 

på grund av att de tycker om smaken av kött, samt att kött ingår i deras vardagsmat. Vissa 

beskrev att det var svårigheter med att laga vegetarisk mat eftersom de inte har tillräckligt 

med erfarenhet och kunskap inom området. Andra deltagare hävdade att de borde äta mindre 

kött för miljön, djurhållningen och för en bättre hälsa. 

 

I frågan angående om de skulle vara villiga att minska på köttkonsumtionen så svarade 

majoriteten att de var villiga att minska sin köttkonsumtion. Det var 32,46% som menade att 

de inte var villiga att minska sin köttkonsumtion. Av dessa svar så var det 12,57 % som 

svarade att de aldrig åt kött. Deltagarna som svarade ja på denna fråga fick en följdfråga på 

varför det de är villiga att minska sin köttkonsumtion. Majoriteten hävdade att det var på 

grund av miljön, djurvälfärden och hälsan som de skulle vara villiga att minska konsumtionen 

av kött.  Vissa deltagare åt väldigt lite kött då de ansåg att vegetarisk mat var god. Några 

deltagare ansåg att de var villiga att minska sin köttproduktion på grund av ekonomiska skäl. 

Det fanns också några deltagare som var villiga att minska sin köttkonsumtion om det fanns 

större variation på vegetarisk mat. Deltagarna som svarade nej på frågan hade möjlighet att 

med egna ord berätta varför de inte vill minska sin köttkonsumtion. Majoriteten av de som 

svarade ansåg att kött var för gott att sluta med samt att vissa anser att de redan äter lite kött. 

Andra teman som framkom under bearbetningen av resultatet var att deltagarna åt kött för att 
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gynna de svenska bönderna, för att få en balanserad kost och att några deltagare ogillade 

vegetarisk kost. 

 

På fråga ”Vilken/vilka av faktorerna kan påverka dig att minska din köttkonsumtion?’’ var 

flera val möjliga. Flest deltagare angav att faktorerna ”bättre hälsa’’ och ”minskad 

miljöpåverkan’’ kunde minska deras köttkonsumtion. Nästan 7 % av deltagarna var 

vegetarianer och kan därmed inte minska sin köttkonsumtion. Vidare kunde 24,37 % minska 

sin konsumtion på grund av etiska skäl och 17,26 % kunde minska sin konsumtion på grund 

av ekonomiska aspekter. På flervalsfrågan fanns det möjlighet att ange andra faktorer i en 

fritextruta. Elva deltagare svarade i fritextrutan. Tre deltagare svarade att de redan äter 

närproducerat och ekologiskt kött och därför kan de inte tänka sig minska sitt köttintag. Två 

deltagare sa att om det endast fanns tillgång till importerat kött så skulle de minska sitt intag. 

För två av deltagarna fanns det inget som kunde få dem att minska sitt intag. Resterande sa 

deltagarna att de antingen hade ett litet behov av kött eller att de skulle minska sitt intag om 

det fanns bättre och godare alternativ till kött.   

 

Kött och hälsa 

På frågan ”Anser du att kött är skadligt för hälsan?’’ svarade majoriteten 49,74 % att ett 

begränsat intag av kött är det mest optimala.  Endast 9 % tyckte att kött var skadligt för hälsan 

och resterande deltagarna ansåg inte det. Sista frågan på enkäten handlade om man anser att 

allmänheten borde äta mindre kött. Av alla deltagare anser 72 % att allmänheten borde 

minska sin köttkonsumtion. I fritextruta till denna fråga kunde man uttrycka sin åsikt om 

restaurangers urval påverkar konsumenternas av mat. Största delen av deltagarna ansåg att 

restauranger kunde påverka konsumenters val av mat. De ansåg att efterfrågan av vegetariska 

rätter kunde öka genom fler spännande och tilltalande vegetariska rätter på menyn. 

Restauranger kan då inspirera konsumenterna till mer vegetarisk matlagning hemma. Några 

av deltagarna var inte så övertygade att restauranger har någon inverkan på valet av mat. De 

menar att de viktigaste förändringen är veckokonsumtionen av kött i hemmet och att på 

restaurang ska man kunna ”unna sig’’ en bit kött. 

 

Diskussion av resultatet 
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Resultatet av enkäten utlästes efter att ha varit tillgängligt för allmänheten i fem arbetsdagar. 

Enkäten hade spridits på olika sociala medier samt arbetsplatser för att få ett så brett utbud av 

deltagare som möjligt. När resultaten tolkades fanns det ett flertal intressanta aspekter som 

gav en inblick i deltagarnas tankesätt kring kött i måltiden. Det fanns flera aspekter som 

skapade frågor, dels varför majoriteten av deltagarna var kvinnor och dels varför majoriteten 

av de som svarade var i åldern 18–35 år. En av anledningarna kan vara att kvinnor är mer 

villiga att ta sig tiden att svara på en enkät. Enlig Göteborgs universitet (2013) svarar kvinnor 

oftare på enkäter än män. Många män uppfattar att enkäter som handlar om hälsa angår inte 

dem (Ibid.). En enkät om matvanor kan vara ett känsligt ämne för vissa eftersom de kan känna 

sig kritiserade. 

 

Reinders et al. (2017) menar att det finns en koppling mellan brist av grönsaker i kosten och 

antal måltider som konsumeras på restaurang och snabbmatsrestauranger. Maten som serveras 

på restauranger har i regel hög kalorihalt och lite grönsaker. På frågan angående hur 

deltagarna väljer maträtter på restaurang var de minst förekommande svaren ”det hälsosamma 

alternativet’’ och ”det miljövänliga alternativet’’. Det mest förekommande svaret var ”det 

som tilltalar mina smaklökar’’. Enligt Reinders et al. (2017) serveras det i regel stora 

portioner kött men i vår studie tyckte nästan 70 % av alla deltagare att köttportionerna på 

restaurang är antingen lagom stor eller för liten. Endast 17,53 % ansåg att portionerna brukar 

vara för stora. Anderson (2004) säger att kött är stereotypiskt mer manlig mat medan kvinnor 

förväntas äta mer sallad och fisk. I och med att mer än två tredjedelar av deltagarna var 

kvinnor finns det en möjlighet att fler deltagare hade svaret att portionen av kött på restaurang 

var för små eller lagom stora om könsfördelningen var jämnare. Detsamma gäller antal 

tillfällen per vecka som deltagarna angav att de åt kött. Det kan vara möjligt att resultatet hade 

sett annorlunda ut om fler män hade svarat på enkäten. Förmodligen hade resultatet visat på 

en högre veckokonsumtion, eftersom kött anses som ”manlig’’ mat (Ibid.). Dessutom kan det 

vara svårt att uppskatta ens egen konsumtion utan att föra en matdagbok. 

 

Enligt Johansson (2007) kommer dagens engagemang för vegetarisk mat till stor del från 

unga. Deltagarpaneleln är relativt ung och lite över två tredjedelar av alla deltagare är i åldern 

18–35 år. Detta kan medföra en högre andel deltagare som inte äter kött. Av alla deltagare 

angav ungefär 12 % att de aldrig åt kött och nästan 9 % åt kött endast någon enstaka gång i 

veckan. Detta medför ungefär 21 % av deltagarna äter väldigt lite eller inget kött alls och kan 

påverka resultatet på de resterande enkätfrågorna. 
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Smil (2014) påstår att den globala köttkonsumtionen har fördubblats de senaste 25 åren och 

att denna massproduktion av kött är en av de största miljöbördorna i dagens samhälle. Nästan 

tre fjärdedelar av deltagarna anser att allmänheten borde minska sin köttkonsumtion men 60 

% av deltagarna anser inte att de själva äter för mycket kött. De som själva erkände att de åt 

för mycket kött menade på att de antingen tyckte om smaken av kött, hade för lite kunskap 

om vegetarisk matlagning eller åt för mycket ur ett miljöperspektiv. Deltagarna förstod att 

allmänheten konsumerade för mycket kött men ansåg att de själva åt lagom stora mängder 

kött. Svaren på denna fråga är subjektiva och baseras på deltagarens egen uppfattning om hur 

en lagom köttkonsumtion ser ut. Uppsatsförfattarna tycker att det borde finnas mer 

information om köttkonsumtion som allmänheten kan ta del av. Tydliga mål och 

beskrivningar på hur en hållbar köttkonsumtion ser ut. Samtidigt som 60 % av deltagarna inte 

tyckte att de åt mycket kött så var 55 % procent villiga att minska på sin köttkonsumtion. De 

tre mest förekommande anledningarna var miljön, hälsan och djurhållningen. De Boer & 

Aiking (2017) uttrycker att världens framtida proteinförsörjning endast kan säkerställas 

genom att övergå till en kost lägre i kött, samtidigt som ett skifte sker från industriellt 

producerat kött till att omfatta köttproduktion baserad på betesmarker. Utifrån kommentarerna 

i fritextrutan framkommer det att en stor del av deltagarna är medvetna om att en stor 

köttkonsumtion är dålig för miljön och djurhållningen.  

 

Enligt Clarin & Johansson (2009)  finns det fördelar med att minska på köttkonsumtionen. En 

minskad köttkonsumtion kommer att leda till färre utsläpp av växthusgaser med det kan också 

medföra negativa effekter (Ibid.). De deltagare som svarade att de var villiga att minska på sin 

köttkonsumtion har troligtvis mest erfarenhet av att kött påverkar växthusgasutsläpp men har 

troligen mindre kunskap i bevarandet av den biologiska mångfalden. Om Sveriges befolkning 

slutade att äta kött från idisslande djur så skulle växthusutsläppen från individens totala 

konsumtion minska med tio procent (Clarin & Johansson, 2009). Skulle Sveriges befolkning 

istället försöka minska sitt matsvinn och äta lagom matportioner så skulle 

växthusgasutsläppen minska med cirka 6 procent (Ibid.). Klimatpåverkan påverkas av all sorts 

konsumtion så som kött men även av läsk, godis och snacks som också bidrar till 

växtgasutsläpp (Ibid.). Det kan därför vara viktigt att befolkningen blir medveten om varför 

miljön påverkas och hur den påverkas av en längre köttkonsumtion. 
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Pan et al. (2012) menar att för hög köttkonsumtion ger upphov till risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar men även kroniska sjukdomar och cancer Majoriteten av de som svarade ansåg 

att ett begränsat intag av kött är det mest gynnsamma för kroppen, det var hela 49,74% som 

ansåg detta.  Det var endast 9 % som ansåg att kött är farligt för hälsan medan resterande 

41,26% ansåg att det inte var det. Skulle majoriteten välja att byta ut kötträtter mot till 

exempel fiskrätter, nötter, baljväxter, fullkorn och mejeriprodukter så skulle risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar samt cancer minska betydligt (Ibid.). En av anledningarna till detta kan 

vara att köttkonsumtionen diskuteras främst i samband med miljöfrågor och att hälsa kan vara 

ett känsligt ämne för vissa deltagare. Deltagarna kan känna sig kritiserade när man frågor om 

deras kostvanor. 

 

De Boer & Aiking (2017) menar på att trenderna i den kulinariska världen kan påverka och 

leda konsumenter till rätt mat och mängd. Restauranger har alltså en möjlighet att påverka och 

i förlängningen förebygga vissa sjukdomar (Reinders et al., 2017). Majoriteten av deltagarna 

hade samma åsikt som framställs av De Boer & Aiking (2017). De menade att restauranger 

kunde inspirera konsumenterna till att laga mer vegetarisk mat i hemmet. Vissa deltagare har i 

tidigare frågor uttryckt att det är svårt att laga vegetariskt mat eftersom de saknar kunskap och 

kreativitet. Deltagarna influeras av de kulinariska trenderna inom restaurangbranschen och 

genom detta kan de få inspiration och kunskap om vegetarisk matlagning. Dock var vissa 

deltagare skeptiska till denna idé. De förespråkar att förändringen ska ske i hemmet och 

menade att restauranger endast styrs av efterfrågan. Majoriteten av deltagarna kunde tänka sig 

att betala lika mycket för vegetariska rätter som kött- och fiskrätter. Detta kan innebära att 

vissa deltagare som är vegetarianer/veganer har svarat att de är villiga att betala lika mycket 

för vegetariska och veganska rätter som för kötträtter. Detta gör att andelen som kunde tänka 

sig betala lika mycket för vegetariska och veganska rätter blir högre. Dock ansåg 45,36 % att 

kötträtterna var mer prisvärda än vegetariska rätterna. Resterande 54,64 % av deltagarna 

ansåg inte att kötträtterna var mer prisvärda än de vegetariska rätterna men i denna 

procentsats ingår förmodligen de som är vegetarianer, veganer och de som väldigt sällan äter 

kött. Det hade varit fördelaktigt om det fanns ett svarsalternativ ”jag är vegetarian/vegan’’ 

eftersom detta hade gett bättre inblick i hur de resterande konsumenterna tänkte. De som inte 

tyckte att de vegetariska rätterna var lika prisvärda som kötträtterna ansåg att råvarorna oftast 

är oftast dyrare och engagemanget hos kockarna är större vid tillagningen av kötträtter. En 

deltagare uttryckte att de vegetariska alternativet innehåller för det mesta endast grönsaker 

medan kött är dyrt i inköpspris. Många deltagare är villiga att konsumera mindre kött men 
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restaurangerna måste förbättra sitt utbud av vegetariska och veganska rätter och visa att 

vegetarisk mat kan vara mer än bara ”grönsaker’’. Om efterfrågan av vegetarisk mat ökar så 

skulle restauranger kunna inspirera och laga mer vegetariska eller veganska rätter. Därmed 

kan restauranger påverka den totala köttkonsumtionen. 

 

Metod- och materialdiskussion 
Det fanns mycket vetenskapliga artiklar tillgängliga till denna studie. Anledningen till detta 

kan vara för att ämnet är så pass relevant och att ämnet har uppdagats för att utforma nya 

tankesätt på hur allmänheten bör tänka angående dess matintag och påverkan på miljö. 

Metoden som användes till denna studie var en kvantitativ metod som bestod av en 

enkätundersökning som genomfördes i programmet Eyequestion. Enkätundersökning var en 

metod som lämpade sig till denna studie då enkäten kunde appliceras på det valda ämnet samt 

att möjligheten till att sprida enkäten var stor. Programmet Eyequestion användes för att 

utforma enkätundersökningen samt för att göra den lättillgänglig för deltagare. Länken till 

programmet gick sedan att sprida via sociala medier samt via mail till olika arbetsplatser. 

Detta underlättade eftersom samtliga svar lagrades direkt i Eyequestion. Svaren 

sammanställdes sedan via programmet och resultatet gick lätt att utläsa. Innan den adekvata 

enkäten skickades ut till deltagare genomfördes en pilotstudie.  Pilotstudien var en relevant 

och gynnsam del i undersökning för att hjälpta till att förbättra enkäten så att informanter 

lättare hade möjlighet att förstå enkäten. Bryman (2011) menar att en pilotstudie är ett bra 

alternativ för att undvika problematik under utförandet av den riktiga enkätstudien.  

 

Det kan även uppstå en viss problematik om följdfrågor skulle vara relevanta att diskutera 

kring deltagarnas svar (Bryman, 2011). Pilotstudien genomfördes under en veckodag på 

centralstationen i Stockholm. Anledningen till att pilotstudien genomfördes på denna plats var 

på grund av tillgängligheten på deltagare. Denna plats ansågs också som bra då deltagarna 

sitter och inväntar vidare transfer och därmed har tid för att svara på en enkätundersökning. 

Pilotstudien gick smidigt men beroende på hur presentationen av enkäten genomfördes 

reagerade deltagare olika. När den första enkäten som delades ut presenterades enkäten med 

“Hej vi skriver en C-uppsats och undrar om du skulle vara villig att svara på denna enkät 

angående måltider?”. Vid denna presentation var deltagarna mycket ointresserade men de 

genomförde enkäten ändå. Däremot när presentationen av enkäten ändrades till “Hej vi 
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kommer från Hotell och -restauranghögskolan i Grythyttan och vi håller på att skriver en C-

uppsats och undrar om du skulle vilja medverka i denna?” så ändrades tonen på deltagarna 

påtagligt. Deltagarna blev mer intresserade och ställde följdfrågor angående utbildningen och 

Grythyttan. Detta var något som uppsatsförfattare ansåg som intressant och som kan vara 

användbart för vidare undersökningar.  

 

Enkäten bestod av frågor som berörde ämnet kött i en måltid. Frågorna anpassades så att 

deltagarna skulle ha möjlighet att relatera till dessa och ge ett ansenligt svar. Enligt Bryman 

(2011) ledsnar enkätdeltagare snabbare på en enkätundersökning än vid en intervju, vilket 

medförde att färre frågor användes för att undvika detta. Resultatet blev framförallt svårtolkat 

vid flervalsfrågorna eftersom det blev svårt att se hur många som hade svarat på flera val eller 

endast på ett val. Det fanns även problematik med att använda sig av öppna frågor eftersom 

deltagarna hade möjlighet att svara fritt. Detta resulterade i att det var många skilda svar att 

bearbeta. Dessa svar var dock mer intressanta än svaren på de slutna frågorna eftersom det 

gav en större inblick på hur allmänheten tänker kring måltider. Frågorna som var öppna fick 

tolkas genom en kvalitativ analys där resultatredovisning är en teknik som användes. För att 

underlätta i en enkätintervju hade därför enkla frågor varit lättare att använda sig av för att 

resultatet lättare hade kunna utläsas. Samtidigt finns det problematik med enkla frågor 

eftersom valmöjligheterna för enkätdeltagarna begränsas och måste därför välja ett 

svarsalternativ som inte är korrekt med vad deltagaren egentligen önskar att svara. För att 

undvika problematiken med utläsning av enkät resultatet hade en intervju möjligtvis 

underlättat. Dock hade intervjuer också kunnat påverka enkätdeltagarnas svar eftersom svaren 

blir konfidentiella och inte anonyma. Konfidentiella svar är anonyma från omgivningen men 

inte anonyma för intervjuaren (Bryman, 2011). Detta kan medföra att deltagarna anser att det 

är svårt att vara ärliga vid vissa frågor och därför påverkar resultatet negativt eftersom svaren 

inte är korrekta. 

 

Enkäten som genomfördes var öppen för alla men det uppstod en viss problematik gällande 

om det var vegetarianer/veganer som svarade på undersökningen. Enkäten var tillgänglig för 

alla men eftersom undersökningens syftet var att undersöka hur restauranggäster tänker vid 

valet av maträtter i en restaurangmiljö och huruvida de är villiga att ändra sitt tankesätt kring 

måltider så uppstod det problem. Syftet för studien riktade sig mer på hur gäster reflekterar 

angående det animaliska proteinets del på tallriken. Detta medförde därför problem när 

vegetarianer/veganer svarade på enkätundersökningen då vissa frågor inte gick att relatera till 
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om man inte äter kött. Detta påverkade undersökningens resultat eftersom vissa frågor 

räknades som ett bortfall eftersom vegetarianerna/ veganernas svar inte kunde tillgodoräknas. 

För att förbättra resultaten i denna undersökning hade det varit bättre att rikta 

enkätundersökningen endast mot de personer som äter kött.  

 

Vid enkätundersökningen var det 199 stycken deltagare som genomförde enkäten varav 11 

deltagare hade påbörjat enkäten men inte avslutat. Detta skapar ett bortfall på ungefär 5,5 

procent. Enligt Bryman (2011) kategoriseras en svarsprocent på över 85 procent som mycket 

bra. Bryman (2011) menar att risken är relativt stor att enkäten endast är delvis besvarade, 

alternativt att enkäterna inte är besvarade alls. Detta kan vara på grund av att det kan vara 

svårt att hjälpa deltagarna om de funderar över någon fråga och detta kan leda till obesvarade 

enkäter (Bryman, 2011). När enkätens resultat utlästes var det två tredjedelar av deltagarna 

som var kvinnor resterande var män. Enkätens resultat kan därför blivit annorlunda eftersom 

könsfördelningen var ojämn. För att undvika ojämn könsfördelning hade ett alternativt varit 

att dela ut enkäterna personligen till deltagare. Detta hade medfört en bättre spridning på 

könsfördelningen samtidigt som anonymiteten hade blivit konfidentiell eftersom vi mött och 

pratat med samtliga deltagare. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Under studiens gång har samtliga fyra etiska principer nyttjats. De etiska principerna innebär 

att man tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Deltagarna har tilldelats ett informationsbrev där det 

informerats om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta studien om de 

så önskar (Bryman, 2011). Samtliga deltagare fick denna information och valde frivilligt om 

de ville fortsätta med studien eller avbryta den. Deltagarna informerades om att all 

information behandlas anonymt. Det var 199 deltagare som valde att ställa upp i 

undersökningen och godtog kraven som studien uppmärksammade. Efter insamlat material 

var det flera deltagare som ville få möjligheten att ta del av resultatet, vilket också 

informationsbrevet delgav.  

 

Slutsatser 
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Slutsatsen av denna undersökning är att människor är medvetna om riskerna med den ökade 

matkonsumtionen där framförallt kött är en bidragande faktor till ökat växthusgasutsläpp som 

påverkar miljön. Samtliga som deltog i denna studie anser att allmänheten bör ändra sitt 

tankesätt kring konsumtionen av kött men oftast anser de att de inte själva konsumerar för 

mycket kött. Restauranger kan bidra med att minska köttkonsumtion genom ett bättre utbud 

av vegetariska och veganska rätter samt att kockarna får ett större intresse och kreativitet i 

utvecklingen av nya vegetariska och veganska rätter. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie är till för att ge kunskap och förståelse för hur det aktiva valen av matvanor 

påverkar miljön samt hur vi ska förändra vårt tänk kring våra matvanor i miljösynpunkt. 

Studien kan frambringa ett intresse för vidare forskning och undersökningar om hur detta 

relevanta ämne kan vidareutvecklas inför framtida utmaningar. Ämnet är ett ytterst viktigt 

ämne som borde belysas och verksammas för vidare studier. 
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Bilagor  
Bilaga 1 

Informationsblad 

 

Vi heter Jasmine Dahlberg och Isabell Klasson och studerar vår sista termin på Kulinarisk 

kock och måltidskreatör programmet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Vårt 

examensarbete undersöker hur gäster tänker kring valet av maträtter vid ett restaurangbesök 

och hur viktigt det är med att äta kött till måltiden. 

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också̊ att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. 

 

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 22/5 

2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

Tack för att ni deltar i vår undersökning!  

 

Kontaktinformation 

Jasmine Dahlberg, student vid RHS, ORU: jasmine@gmail.com 

Isabell Klasson, student vid RHS, ORU: isabell.klasson@gmail.com 

 

Handledare för projektet 

Lotte Wellton, fil dr, Örebro Universitet: lotte.wellton@oru.se 
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Bilaga 2 
1: Kön? 

  Man 

  Kvinna 

 

2: Ålder? 

  18-25 

  25-35 

  35-45 

  45-60 

  60+ 

 

3: Hur väljer du maträtter när du äter på restaurang? (Flera val är möjliga) 

Det mest 

prisvärda 

alternativet 

Det 

alternativet 

med kött 

Det 

alternativet 

med fisk 

Det som 

tilltalar 

mina 

smaklökar 

Det 

vegetariska 

alternativet 

Det 

hälsosamma 

alternativet 

Det mest 

miljövänliga 

alternativet 

       

 

Annat 

 

 
 

4: Anser du att de vegetariska rätterna generellt är välsmakande på restauranger? 

  Ja 

  Nej 

  Jag äter sällan vegetariskt på restaurang 

 

5: Anser du att restaurangens miljö påverkar valet mellan vegetariska rätter och 

kött/fiskrätter? 
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  Ja 

  Nej 

  Nej, är vegetarian/vegan 

 

6: Är du vid ett restaurangbesök villig att betala lika mycket för en vegetarisk rätt som en 

kött/fiskrätt? 

  Ja 

  Nej 

  Nej, är vegetarian/vegan 

 

7: Anser du att en kött/fiskrätt är mer prisvärd än en vegetarisk rätt vid ett restaurangbesök? 

  Ja 

  Nej 

 

Om ja, varför? 

 

 
 

8: Hur upplever du generellt portionsstorleken av kött på restaurang? 

  För liten 

  Lagom 

  För stor 

  Jag äter aldrig kött på restaurang 

 

9: Hur många gånger i veckan äter du kött? 

  Minst en gång om dagen 

  Varje dag 

  3-5 gånger i veckan 

  1-3 gånger i veckan 

  Nån gång i månaden 

  Aldrig 
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10: Anser du att du äter mycket kött? 

  Ja 

  Nej 

 

Om ja, varför? 

 

 
 

11: Skulle du vara villig att minska på din köttkonsumtionen? 

  Ja 

  Nej 

  Äter aldrig kött 

 

Om ja, varför? 

 

 
 

Om nej, varför inte? 

 

 
 

12: Vilken/vilka av faktorer kan påverka dig att minska din köttkonsumtion? 

Bättre 

hälsa 

Minskad 

miljöpåverkning 

Ekonomiska 

aspekter 

Etiska skäl 

(djurhållning) 

Är 

vegetarian/vegan 
     

 

Eller andra faktorer 
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13: Anser du att kött är skadligt för hälsan? 

  Ja 

  Nej 

  Ett begränsad köttintag är okej 

  Vet ej 

 

14: Anser du att allmänheten borde äta mindre kött? 

  ja 

  Nej 

 

Om ja, kan restaurangers urval på menyn påverka? 
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