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Sammanfattning 

Köttets roll i den svenska måltidskulturen har alltid varit stark och svenskar konsumerar mer 

kött än någonsin. Köttkonsumtionen bidrar dock till att jordens miljö och klimat påverkas till 

det negativa samt att äta rött kött kan medföra vissa hälsorisker. En motsats till 

köttkonsumtionen är vegetarianism som i denna studie kommer att ställas mot 

köttkonsumtionen. Syftet är att undersöka hur och varför eller varför inte unga människor 

idag konsumerar kött i det svenska samhället och i den svenska måltidskulturen. Studiens 

metod består av fyra kvalitativa intervjuer med personer mellan 20-30 år. Dessa intervjuer 

redovisas i studiens resultatdel. Resultatet visar att unga människor ser på miljö och klimat, 

hälsa och kultur kopplat till köttkonsumtionen eller vegetarianism ur olika synvinklar 

beroende på hur de konsumerar kött eller inte. Resultatet visar även att uppväxten inte 

nödvändigtvis behöver påverka vilken typ av mat som välj att äta när de är unga vuxna.  

Slutsatsen är att det bör spridas och lyftas mer information för att människan ska förstå hur 

och varför köttet påverkar miljö, klimat, hälsa och kultur.  

Nyckelord: Meat consumption, environment, culture, health. 
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1. Introduktion 
Måltiden är universell och återfinns i alla samhällen men dess symbol och mening är lika 

differentierad som de olika platserna den återfinns på. Genom dessa skillnader och likheter 

kan människor kommunicera sin identitet och sociala åtskillnader (Fjellström, 2008).  
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 År 2011 var året som svenskarna konsumerade mest kött, någonsin. Detta mättes i slaktvikt
1
 

och uppkom till 87 kilo per person och år (Jordbruksverket, 2013). Mängden efter slaktvikt 

blir då 50-55 kilo kött per person och år. Sedan 1990-talet har svenskars köttkonsumtion ökat 

med 40 procent. Ökningen har olika orsaker, bland annat sänkt matmoms, att Sverige gick 

med i EU, högre inkomster, nya dieter samt matinfluenser från andra länder (Jordbruksverket, 

2013). Den svenska livsmedelsindustrins andel av svenskt kött som konsumeras i Sverige har 

minskat sedan 1995 samtidigt som den utländska importen växer. Detta på grund av att 

Sveriges köttindustri har svårt att mäta sig prismässigt med den utländska köttindustrin, 

särskilt i de offentliga verksamheterna och inom restaurangbranschen (Jordbruksverket, 

2013). 

 

”Meat Free Monday” är ett begrepp som uppmanar människor att en gång i veckan välja 

vegetarisk kost för att minska köttkonsumtionen i världen (VegNews, 2010). Rörelsen fick sitt 

startskott i staden Ghent i Belgien år 2009 och har sedan dess spritt sig över hela världen i ett 

försök att minska köttkonsumtionen och miljöförstöringen som den frambringar (VegNews, 

2010). Rörelsen vill att människor ska ansluta sig för att höja vetskapen om djurskötsel, spara 

pengar samt att leva hälsosammare (Meat-Free Monday, 2012). ”Meat Free Monday” är idag 

ett begrepp som används i många länder världen över, till exempel USA, Israel och 

Storbritannien (VegNews, 2010). ”Meat Free Monday” finns även representerad i Sverige och 

heter då Köttfri måndag som också uppmanar människor till att tänka på miljön, djuren, den 

egna ekonomin och hälsan genom att välja bort kött en gång i veckan (Köttfri måndag, 2013).   

Köttets roll i den svenska måltidskulturen är fortfarande stark. Husmanskosten symboliserar 

den svenska nationaliteten och i de flesta rätter med inriktning på husmanskost, ingår det 

någon form av kött (Metzger, 2005). Köttbullar som resten av världen ofta förknippar med 

Sverige, men som också svenskar identifierar sig med, består av malet nötkött. Biff á la 

Lindström, kroppkakor och wallenbergare är maträtter som är starkt förankrade i den svenska 

måltidskulturen och innehåller kött (Sweden, 2005). Kanske kan köttbullen till och med ses 

som en nationell ikon menar Metzger (2005) i avhandlingen I köttbullslandet, konstruktion av 

svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. Köttets tydliga anknytning till människors 

kultur visas också genom begreppet ”en riktig måltid” där den bör innehålla i första hand kött, 

                                                 
1
 Vikt på djuret innan styckning. 
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potatis och någon form av grönsaker för att kunna förstås och symbolisera en fullständig 

måltid (Mennell, Murcott & van Otterloo, 1994). 

 

Men det finns problem med människans konsumtion av kött, vilket alltmer diskuteras även i 

media. I en artikel i Svenska, Nötköttet är den största miljöboven (2013), beskrivs metangas 

som mycket hotande för miljön och klimatet. Det är till exempel mer skadligt för miljön med 

utsläpp av ett kilo metangas, än utsläpp av ett kilo koldioxid. Metangasen bildas i magarna på 

nöt och får, i gödselstackar samt lustgas från gödslad mark. Även mattransporter av kött samt 

traktorerna bidrar till miljöförstöring i och med koldioxidutsläpp (ibid). 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskapens och värdskapets 
teori och metod 
I en av de första skrifterna som definierade ämnet måltidskunskap, skrivet av professor Inga-

Britt Gustafsson och Inger M Jonsson (2004), refererade de till ett antal sociologer och 

antropologer. Genom detta val, understryks betydelsen att ämnet måltidskunskap handlar om 

människors relation till varandra. Utan människor skulle ämnet måltidskunskap och värdskap 

inte existera. I denna studie kommer sociologi och antropologi kopplat till ätandet att vara i 

fokus. Bernt Gustavsson (2004) skriver om den tysta kunskapen som överförs genom arv av 

traditioner. Han förklarar vidare och anser att allt människor gör är en form av tyst kunskap, 

något som alltid har funnits där. Han menar även att i princip all kunskap är praktisk eftersom 

människan utövar handlingar som leder till fördjupad kunskap. Detta kan kopplas till vad vi 

väljer att äta och i förlängningen konsumtionen av kött eller inte eftersom det som vi 

symboliserar som mat, är tänkande och handlingar som överförs genom den sociala kontext 

och dess kunskap och tradition vi växer upp i och socialiseras in i (Jonsson, et. al. , 2002)   

 

FAMM-modellen eller Five Aspect Meal Model är en modell som används som norm i ämnet 

måltidskunskap (Gustafsson, 2004). FAMM-modellen innehåller fem olika aspekter; rummet 

som innefattar det fysiska rummet där människor äter, möten som skapas när människor 

emellan äter tillsammans, produkten som människan fysiskt äter, styrsystemet som innefattar 

till exempel ekonomi, personal och politik som kan tänkas påverka ätandet och tillsist 

stämningen som uppkommer vid ätandet. Denna modell är från början tänkt att appliceras på 

en restaurang för att se dess olika skikt i organisationen, men kan också användas i storhushåll 

av olika slag. Kanske går modellen också att applicera på hur människor väljer att äta eller 

inte äta kött i dagens samhälle. Denna studie kan knytas till fyra av dessa aspekter. Den första 
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aspekten är produkten som kan kopplas ihop med det som människor äter, i detta fall kött 

eller en vegetarisk kost. Den andra aspekten är mötet, eftersom fokus i studien kommer att 

riktas på hur, när, varför och varför inte människor konsumerar kött och då ofta i möten med 

andra. Den tredje aspekten är styrsystemet som kan kopplas till samhället eller hur människor 

väljer att styra sitt liv, sin kost och sitt hushåll. Den fjärde och sista aspekten som kan kopplas 

till denna studie är stämningen; de känslor och upplevelser hos män och kvinnor som sker vid 

konsumerandet eller icke konsumerandet av kött. 

 

Frukost på morgonen, lunch på dagen samt middag på kvällen är en vanlig rutin som de flesta 

människor generellt lever efter i den svenska måltidskulturen, det var så Livsmedelsverket 

och SCB definierade ordet måltid, vilken tid på dagen den åts (Gustafsson, 2004). Kött ingår 

ofta t.ex. som ”pålägg” i frukostar, som huvudkomponent i lunch- och middagsmåltider för att 

dessa ska räknas som ”riktiga måltider” i den svenska måltidskulturen i enlighet med den 

definition som Mennell, Murcott & van Otterloo (1994) diskuterar. Denna studie kopplas ihop 

med ämnet måltidskunskap och värdskap genom att se på ätandet med stöd från antropologi, 

och sociologi. 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur och varför eller varför inte unga människor väljer att äta kött i det 

svenska samhället och i den svenska måltidskulturen. 

3.1 Frågeställningar för klargörande av syfte 

 Hur ser unga i Sverige på köttkonsumtionen ur ett miljöperspektiv? 

  Hur ser unga i Sverige på köttkonsumtionen ur ett hälsoperspektiv? 

 Hur ser unga i Sverige på vegetarianism? 

 Hur ser unga i Sverige på sin egen köttkonsumtion? 

3.2 Avgränsning 

För att avgränsa denna studie kommer inte kött, konsumtion av kött eller vegetarianism ur 

religiösa perspektiv att beröras. Ekologiskt och närproducerat kommer inte att beröras i denna 

studie. Veganism kommer inte att beröras på grund av att ingen av de intervjuade är vegan.  
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4. Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden kommer olika aspekter som berör köttkonsumtionen att 

beskrivas. För att förstå varför vi väljer att äta kött eller inte, beskrivs detta ur dessa 

infallsvinklar: miljöpåverkan, hälsa och kulturella synsätt, vegetarianism samt skillnader 

mellan kvinnor och män i köttkonsumtion och vegetarianism. 

4.1 Hur påverkar köttkonsumtionen miljön? 

Den tredje maj 2013 publicerades rapporten ”Scenarier för klimatpåverkan från 

matkonsumtionen 2050”som undersöker hur Sverige ska minska utsläppen genom att minska 

köttkonsumtionen (Bryngelsson, Hedenus & Larsson, 2013). Denna rapport bygger på 

Jordbruksverkets data om svenskars matkonsumtion ihopkopplat med en livscykelanalys som 

syftar till att se samtliga utsläpp från jord till bord (Bryngelsson, Hedenus & Larsson, 2013).  

 

År 2006 var utsläppet för var svensk per år cirka 1,5 ton växthusgasutsläpp, som innefattar 

koldioxid, metan och lustgas. Hälften av de utsläppen kom från köttkonsumtionen, främst av 

nöt - och lammkött. Rapporten menar att om inga åtgärder sker och köttkonsumtionen inte 

avtar fram till 2050 utan fortsätter på samma sätt som den har gjort de senaste decennierna, 

leder detta till 50 procent ökad köttkonsumtion. Samt att svensken hamnar på samma höga 

siffra som den genomsnittlige nordamerikanen konsumerar idag år 2013 (Bryngelsson, 

Hedenus & Larsson, 2013). Bryngelsson, Hedenus och Larsson (2013) menar att om 

förändring i matkonsumtionen inte sker, kommer koldioxidekvivalentutsläppet år 2050 att 

stiga till 1,9 ton per person per år. Olika scenarion har analyserats och om nötköttet skulle 

bytas ut mot annan typ av kött skulle utsläppen reduceras till 1,3-1,4 ton per person och år. 

Om all animalisk konsumtion minskas kraftigt skulle utsläppen vara cirka 1,1 ton per person 

och år (Bryngelsson, Hedenus & Larsson, 2013). 

 

Köttkonsumtionen idag är en av de stora aktörerna i jordens miljöförstöring och står för 18 

procent av utsläppen som bidrar till växthuseffektens ökning. Köttindustrin har högre volymer 

av utsläpp än till exempel transportsektorn (Steinfeld et al., 2006). Av de antropogena
2
 

koldioxidutsläppen står köttindustrin för nio procent och av dessa är det 

landskapsförändringar i form av skövling av skog för att skapa nya betesmarker samt odling 

                                                 
2
 Utsläpp orsakade av människor, ej av naturen (klimatordlista.se, 2013). 
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av föda till boskapen, som står för den största förstöringen (Steinfeld et al., 2006). Andra 

gaser bidrar också till uppvärmning av atmosfären, metangas som ett exempel där 

köttindustrin står för 37 procent av de antropogena utsläppen (Steinfeld et al., 2006). Eftersom 

köttindustrin följer köttkonsumtionens efterfrågan, vilken styrs av människors inkomst, är det 

troligt att köttkonsumtionen kommer att öka i och med den ständigt ökade medelinkomsten i 

världen. Vilket då kan leda till ökade utsläpp som påverkar miljö och klimat (Fiala, 2008). 

 

Nötköttet står för 26 kilo koldioxid per kilo kött, kyckling ligger på tre kilo koldioxid per kilo 

kött samt spannmål och baljväxter ligger på 0,5 kilo koldioxid per tillagad produkt 

(Bryngelsson, Hedenus & Larsson, 2013).  

4.2 Hur påverkar köttkonsumtionen människors hälsa? 

Rött kött innehåller järn som är viktigt för att människokroppen ska fungera, det är också 

järnet i rött kött som lättast tas upp av människokroppen (Livsmedelsverket, 2013). Järnet är 

också en viktig beståndsdel i hemoglobin, myoglobin samt andra enzymiska system, dessa 

ämnen är också beståndsdelar i människans blod (Audebert et al. 2006). Vid menstruation kan 

kvinnor förlora mycket blod som därmed kan skapa järnbrist. Järnbrist kan åtgärdas genom att 

rött kött förtärs. I en fransk studie har det visats att kvinnor generellt försöker att undvika mat 

som gör dem feta (Audebert et al. 2006).  

 

Kroppen behöver protein förklarar professor Charlotte Erlanson-Albertsson i artikeln Vi måste 

minska på köttkonsumtionen, men påpekar att det är 1 gram per kilo kroppsvikt som är 

nödvändigt (Svenska dagbladet, 2013). Enligt Veldhorst, Westerterp, van Vught & 

Westerterp- Plantenga (2010) ger protein i kombination med fett en maximal mättnadskänsla. 

I studier utförda under kontrollerade former hos människor med god energibalans, har det 

framkommit att dieter med hög proteinhalt generellt kan påverka de metabola målen som är 

dämpandet av aptiten, ett mindre energiutsläpp samt minska fettoxidationen (ibid.).  

 

Forskarna Larsson och Wolk (2006) menar att vid konsumtion av rött kött samt processat kött 

kan människor löpa större risk att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Även Norat et. al. 

(2005) menar att hög konsumtion av rött och processat kött kan öka risken för tjock- och 

ändtarmscancer, vilket framkommer i studien Meat, fish, and colorectal cancer risk: the 

European Prospective Investigation into cancer and nutrition som utfördes i olika länder i 

Europa. Som tidigare forskare nämner menar även Martínez et al. (2007) att viss 

http://oru.summon.serialssolutions.com.db.ub.oru.se/link/0/eLvHCXMwTV09C8IwED0EwcWloFn9Ayn5bJO5WBwqSlHQMZ-jIC3-fpNQwfG45eAe72649w7gUHBhGUvDi3pmrQ5WWR5dMDFaVXz0hjO_ds3Qq_GPzfsKVtNnB_f-eOtOeHkGgB1LYwrT6D2RJAhDW5dP4HTruQhCSG2oSVu-JMQxJ4nwUXilA2tUzjfZ_4QHQfewNflo_DUXcZlHsI6pwwFl1kWpAgSbh-6G52VcwuoX1lNRQNXvGSWSLwDBtCZfVYw4xw
http://oru.summon.serialssolutions.com.db.ub.oru.se/link/0/eLvHCXMwTV09C8IwED0EwcWloFn9Ayn5bJO5WBwqSlHQMZ-jIC3-fpNQwfG45eAe72649w7gUHBhGUvDi3pmrQ5WWR5dMDFaVXz0hjO_ds3Qq_GPzfsKVtNnB_f-eOtOeHkGgB1LYwrT6D2RJAhDW5dP4HTruQhCSG2oSVu-JMQxJ4nwUXilA2tUzjfZ_4QHQfewNflo_DUXcZlHsI6pwwFl1kWpAgSbh-6G52VcwuoX1lNRQNXvGSWSLwDBtCZfVYw4xw
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köttkonsumtion kan associeras med högre risk för tjock- och ändtarms cancer men menar 

samtidigt att processen hur dessa föreningar sker, fortfarande är okända. Bildandet av 

mutagena genotoxiska ämnen som heterocykliska aminer
3
 kan uppstå när kött tillagas under 

höga temperaturer under en längre tid. Martínezs et al. (2007) antar i sin rapport Meat intake, 

preparation methods, mutagens and colorectal adenoma recurrence, att kanske kan en hög 

konsumtion av kött med innehåll av höga halter som till exempel heterocykliska aminer, leda 

till att adenoma polyper
4
 bildas. 

4.3 Köttets kulturella roll i måltiden och i samhället 

Ur ett svenskt kulturellt perspektiv förklarar Ekström (1990) att köttets status i de svenska 

hemmen i början på 1900-talet var väldigt högt. Vid en söndagsmiddag var det uteslutet att 

servera till exempel fisk. Det som gällde var kalvsteken, tillsammans med de rätta tillbehören: 

sås, gurka samt potatis (Ekström, 1990). Under denna tid delades köttets olika delar upp 

hierarkiskt, det som ansågs ha högst status var det färska köttet som var finare än fisk, men 

också finare än konserverat kött. Även styckningsdelarna, tillagningsmetoderna och 

djurslagen var rangordnade med kalvsteksteken och stekning som ansågs finast (Ekström, 

1990).  

 

Samma mönster som på början av 1900-talet kan ses även i början på 2000-talet. I studien 

Eating Patterns från år 2001 granskades de nordiska ländernas matvanor och det visade sig att 

huvudråvaran av ett varmt mål, bestod av 58 procent kött på vardagar och 66 procent av kött 

på söndagar (Kjærnes et al., 2001). I Sverige år 1997 konsumerades det 67,9 kilo kött per 

capita per år jämfört med till exempel fisk som låg på 27,5 kilo per kilo per år (Kjærnes et al., 

2001). Det finns en stor efterfrågan på kött och köttprodukter i världen och med en generell 

ökad medelinkomst bland människor, så kommer även köttindustrin att öka (Steinfeld et al., 

2006). 

 

I början på 2000-talet beskrivs i en dansk artikel The role of meat in everyday food culture : 

an analysis of an interview study in Copenhagen, köttet som det hetaste diskussionsämnet av 

alla olika råvaruämnen bland de intervjuade. De intervjuade uttryckte också mest känslor och 

tankar när just köttet kom på tal. Holm och Møhl (2000) förklarar att det är även det 

livsmedlet som anses ha högst status, samt är det dyraste, heligaste och det mäktigaste 

                                                 
3
 Ämnen som uppstår vid tillagning av kött (National cancer institute, 2010) 

4
 Polyper som innehåller tillväxtrubbade celler vilket kan leda till cancer (karolinska.se) 



 11 

livsmedlet. Kött är det centrala på tallriken och rätter döps först och främst beroende på vilken 

typ av kött som förekommer (Holm & Møhl, 2000). 

 

Ännu idag har kött en så central roll i måltiden att vegetarianer ofta använder sig av grönsaker 

på samma sätt som om de använde sig av kött samt att det vegetariska köket delar exakt 

samma struktur som icke-vegetariska köket. Restauranger försöker sälja vegetariska rätter där 

vissa typer av grönsaker anspelar på kött, enbart för att göra dem mer attraktiva (Holm & 

Møhl, 2000).  

 

Det råder delade uppfattningar om kött, och i synnerhet rött kött
5
, på olika platser i världen 

(McNeill & van Elswyk, 2012). I de flesta utvecklingsländer ses alla typer av kött som en 

stabilitet i livsmedelsflödet samt minskar risken för undernäring. I västvärlden uppfattas 

ibland rött kött som råvaran som kan leda till kostrelaterade sjukdomar (McNeill & van 

Elswyk, 2012). I och med att denna uppfattning, kan den negativa synen på rött kött i 

västvärlden ha överskuggat det faktum att rött kött innehåller viktiga proteiner och 

näringsämnen (McNeill & van Elswyk, 2012). Den brittiska forskaren Fiddes (1994) menar 

att vad människor äter, beror på de samhällen de lever i och detta kan förstås endast genom att 

studera de samhällen. Till exempel är det lätt att urskilja vissa ätbeteenden hos buddhister 

som lever en vegetariansk livsstil eller hos samer som till viss del lever på renkött. På samma 

sätt kan förståelsen för köttkonsumtionen analyseras och svara på varför köttet skattas så högt 

av vissa människor. Forskning inom både historia och nutidskultur måste ske, just för att 

förstå varför människor kräver kött, om det är en mänsklig instinkt samt varför vissa män 

anser sig behöva kött för att bli starka (Fiddes, 1994). 

4.5 Vegetarianism 

Vegetarianismen är en kost bestående av grönsaker, spannmål, bönor och frukt enligt Berkow 

& Barnard (2006) och kan delas upp i olika kategorier: lakto-ovo-vegetarian som innebär att 

mejeriprodukter, ägg och vegetabilier äts och vegan som innebär att enbart vegetabilier äts.  

Johansson (2007) lägger till två stycken kategorier: Demivegetarian som innebär att fisk, 

mejeriprodukter, ägg och vegetabilier äts samt laktovegetarian som innebär att 

mejeriprodukter och vegetabilier äts.  

 

De danska författarna Holm & Møhl, (2000) ställer sig frågan om köttets centrala roll i 

                                                 
5
 Kött från nöt, gris, lamm och kalv (McNeill & van Elswyk, 2012). 
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måltiden är på väg att lösas upp och att fler väljer att bli vegetarianer. Andra forskare menar 

att de människor som väljer att bli vegetarianer har en klarare bild av vad nyttig mat innebär 

samt att de har en hälsosammare livsstil rent generellt (Larsson et al., 2002). I studien 

Vegetarian diets and weight status undersöker Berkow & Barnard (2006) tidigare rapporter 

om vegetarianer och icke-vegetarianers BMI
6
 I USA. I deras studie framkommer det att 

vegetarianerna (som i Berkow & Barnards undersökning är lakto-ovo-vegetarianer) kan ha 

lägre BMI än icke-vegetarianerna.  

 

Att följa en vegetarisk kost en längre tid kan leda till brist på vissa ämnen och vitaminer, till 

exempel B12, och D, järn, zink, protein och kalcium (Kniskern & Johnston, 2011). Enligt en 

svensk lärobok om kosthållning (Johansson, 2007) är det viktigt för en vegetarian att variera 

sin kost för att den ska bli hälsosam. I boken beskrivs hur en person som äter kött och fisk 

ofta varierar de olika djurslagen, och i konsekvens av detta menas det att också en vegetarian 

bör välja olika sorters vegetabilier, till exempel nötter, bönor samt olika frukter, bär, 

rotfrukter och grönsaker.  

 

Uteslutandet av rött kött, kyckling och fisk är generellt dieten som vegetarianer definierar sig 

med (Ruby, 2011). Dock är vegetarianism svårdefinierat då det upptäcktes i en studie gjord i 

Kanada år 1997 att 90 procent av självutnämnda vegetarianer ibland konsumerar 

mejeriprodukter, 78 procent konsumerar ibland fisk eller skaldjur, 71 procent konsumerar 

ibland ägg, 61 procent konsumerar ibland fågel och 20 procent konsumerar ibland rött kött 

(Ruby, 2011). Ruby (2012) menar att dagens kunskap om hur många som egentligen kan 

räknas att ingå under beteckningen vegetarianism är begränsad eftersom ordet vegetarian 

indikerar allt mellan en person som äter rött kött ibland till en annan som utesluter det helt 

från sin kost. 

 

Internationellt sett har vegetarianism varit populärt i många år men enligt Larsson et al., 

(2002) är det idag fler och fler som väljer denna diet och dessa människor är oftast unga och 

bosatta i västvärlden. Varför unga i västvärlden väljer en vegetarisk diet beror snarare på 

ideologiska skäl än av hälsoskäl (ibid.). Även Ruby (2012) som menar att en av orsakerna till 

att människor väljer att bli vegetarianer beror på den etiska aspekten vid djurslakt, det vill 

säga av ideologiska skäl. Han tillägger dock att hälsoaspekten kan spela roll. Detta trots att 

                                                 
6
 Body Mass Index ett begrepp som används för att mäta om personer är överviktiga i förhållande mellan vikt 

och längd. Högt BMI tyder på övervikt och lågt BMI tyder på undervikt (Vårdguiden, 2012). 
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konsumtion av kött är en del av den västerländska kulturen (Holm & Møhl, 2000). En orsak 

till varför det är unga människor som väljer att bli vegetarianer beror på att de är mer 

mottagliga för nya livsstilar än vad till exempel äldre människor är menar Larsson et al. 

(2002).  

 

I Holms & Møhls (2000) studie anser de intervjuade att produktionen av köttråvaror som fläsk 

och kyckling var motbjudande, medan framställningen av lammkött var mer naturlig och 

human. Hur framställningen av nötkött förhöll sig framgick inte. Vissa av de intervjuade var 

även främmande för att äta kött som inte var malt, detta på grund av att hela 

styckningsdetaljer påminner för mycket om ett levande djur.  

 

Några av de kvinnor som medverkade i Holms & Møhls studie (2000) uttryckte sin vilja att gå 

över till att vegetarianism, dock ansåg de att barnen behövde kött ur en hälsosynpunkt 

samtidigt som män ville ha kött i sitt dagliga intag av mat. Dessa faktorer innebar att 

vegetarianismen fick vika för konsumtion av kött i många familjer i Holm & Møhls (2000) 

studie. Ruby (2012) menar också att varför många människor väljer att inte bli vegetarianer 

beror på oviljan att sluta njuta av kött, samt traditioner att äta kött eftersom det görs i 

familjesammanhang. Holm och Møhl (2000) menar även att män kan vara mindre negativa till 

kött och köttkonsumtionen. Både Ruby (2012) och Larsson et al. (2002) menar att kvinnor 

tenderar att gå över till vegetarianism oftare än män. Detta stärks av Fiddes (1994) som 

förklarar att vegetarianer världen över oftast är unga, urbana kvinnor.  

4.6 Kvinnor och mäns relation till kött 

I Shiferaws et al. (2012) rapport från USA om hur män och kvinnor konsumerar olika 

livsmedel, framkommer det att män i regel äter mer kött än kvinnor. Amerikanska män 

konsumerar i enlighet med den studien en högre andel av stek, anka, vilt och skinka. Kvinnor 

rapporteras äta mer frukt och grönsaker. Brysselkål och majs var de grönsaker som åts mest 

av män. Både kvinnor och män åt ungefär lika mycket kyckling (Shiferaw et al., 2012). I en 

liknande rapport gjord i Finland och de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen, 

framgår det att män dagligen konsumerar mer kött och köttprodukter än vad kvinnor gör. 

Frukt och grönsaker konsumerades generellt oftare av kvinnor än av män i dessa länder 

(Prättälä et al., 2006).  
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5. Metod och material 
Denna studies syfte kommer att besvaras genom kvalitativa intervjuer med personer med 

olika tankar om att äta eller inte äta kött. 

5.1 Kvalitativ Intervju 

I kvalitativ forskning är intervjun förmodligen den mest använda metoden (Bryman, 2011). 

Den kvalitativa intervjun ger intervjuaren möjlighet att få fram den intervjuades åsikter. Det 

är enklare att botanisera i olika riktningar och få information om vad den intervjuade anser är 

betydelsefullt och relevant (Bryman, 2011). Den kvalitativa intervjutekniken gör det också 

möjligt att nå längre då det inte är avgörande att frågorna måste hålla sig till ett formulär. 

Genom att spontant ställa en fråga som inte var tänkt att ställas från början, kan ny 

information hittas. Detta var något som användes i denna studie där författaren ställde 

följdfrågor till vissa av de intervjuade. Författaren i denna studie höll sig inte strikt till ett 

formulär utan anpassade sin intervju efter den intervjuade, vilket kan leda till större öppenhet 

och röna mer information än vad ett enkätformulär kan göra (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

intervjun bildar ett samtal mellan intervjuaren och den intervjuade, dock har dessa två helt 

olika utgångspunkter (Patel & Davidson, 2003). Intervjuaren söker data till forskningsgrunder 

medan den intervjuade kanske inte har något satt vinna på att bli intervjuad, vilket leder till att 

intervjuaren måste hjälpa den intervjuade genom samtalet och se till att frågorna uppfattas rätt 

och att den intervjuade känner att dennes svar är meningsfulla (Patel & Davidson, 2003). I 

denna studie ställdes frågor om de intervjuades bakgrund och de uppmanades till att berätta 

om sina åsikter. 

 

Inom den kvalitativa intervjun finns det olika typer att tekniker som används för att få fram 

information från de intervjuande. En av dessa metoder är den semistrukturerade 

intervjutekniken. Teman är bestämda sedan tidigare och en mall har utformats för att hålla 

reda på dessa teman. Utifrån dessa teman, tillsammans med den intervjuade, kan forskaren få 

fram information. Detta kan betyda att frågor som inte var förberedda kan ställas förutsatt att 

de fortfarande är knutna till bestämda teman. Frågorna behöver heller inte nödvändigtvis 

komma i samma ordning som de är skriva i (Bryman, 2011). I denna intervjumetod är hela 

processen väldigt flexibel vilket kräver att intervjuaren också är det och kan få den 

intervjuade att tolka och uppfatta frågorna som ställs på rätt sätt (Bryman, 2011).  
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Samtidigt som det är viktigt att förklara intervjuns syfte och vad den innehåller för den 

intervjuade, är det också viktigt att inte låta egna sammanhang och tolkningar styra den 

intervjuade, utan låta denne bilda sin egen uppfattning och tolkning för att sedan besvara 

frågorna. Om den intervjuade inte förstår sammanhanget eller temat är det viktigt att 

intervjuaren uppfattar detta och försöker förklara syftet (Patel & Davidson, 2003). För att 

intervjun ska flyta på och den intervjuade ska känna sig bekväm krävs ett bra kroppsspråk 

från intervjuaren. Detta kan betyda att intervjuaren använder sig av socialt accepterade utryck, 

skämt eller refererar till händelser i samhället som den intervjuade kan relatera till (Patel & 

Davidson, 2003). I denna studie kan köttindustrins påverkan på klimat och miljö vara ett 

exempel på en händelse som de intervjuade kan relatera till. Även om intervjuare och den 

intervjuade förmodligen vill att samtalet ska flyta på utan svårigheter och misstolkningar, är 

det väldigt svårt att gå in i en intervju med exakt samma villkor och förväntningar (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Bryman (2011) nämner begreppen trovärdighet samt överförbarhet som en viktig del av en 

kvalitativ forskning. Det finns många olika beskrivningar av sociala verkligheter och det är 

trovärdigheten i resultatet (som i detta fall, vad denna studie kommer fram till), som avgör hur 

pass accepterad studien blir för andra människor. Att ha trovärdighet i resultatet indikerar 

även att studien har följt de forskningsregler som existerar. Överförbarhet är om studien kan 

appliceras på en annat ämne eller överföra resultaten till en annan miljö (Bryman, 2011). 

 

Intervjutekniken som valdes var den direkta intervjun. En direkt intervju innebär en fysisk 

intervju och denna metod var möjlig för samtliga av de intervjuade. En viktig faktor för att 

den intervjuade ska känna sig bekväm med att svara på frågor är att miljön där intervjun 

kommer att äga rum är trevlig och avslappnade (Patel & Davidson, 2003). 

5.2 Datainsamling 

I denna studie har vetenskapliga artiklar används för att stödja resultatet och ge studien 

vetenskaplig tyngd. En omfattande artikelsökning utfördes(se bilga 2) och sökorden var bland 

andra: ”Meat, Meat consumption, Social, Nutrition, helath, Environment och Culture”. De 

vetenskapliga artiklarna hittades i Summon samt Google Scholar.  
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5.3 Urval 

För att få olika infallsvinklar intervjuades fyra personer. Dessa kommer att vara mellan 20 

och 30 år. Personerna valdes på grund av att de antingen är i, eller på väg ut i arbetslivet. 

Bryman (2011) menar att vid kvalitativa metoder väljs det generellt personer som kan bidra 

till relevanta svar. Fyra högutbildade personer valdes på grund av att dessa var antingen 

vegetarianer eller personer som äter kött. För att få nyanserande och relevanta svar, valdes en 

man och en kvinna som är vegetarianer samt en man och en kvinna som äter kött. De 

intervjuade som valdes ut är kända av författaren. Personerna i denna intervju är inte en 

grupp. Studien utfördes i Stockholm.  

 

Den första personen är man, 27 år gammal. Han är född, uppvuxen och bosatt i Stockholm. 

Han arbetar på en PR-byrå som analytiker. Han har genom hela sitt liv ätit kött fram tills 

sommaren 2012 då han valde att bli vegetarian. Han äter fisk och mejeriprodukter och 

kommer i denna studie att betecknas som V27 (Vegetarian, 27 år). 

 

Den andra personen är man, 23 år gammal. Han är född samt uppväxt i Stockholm. För 

tillfället är han bosatt i London där han studerar ekonomi. Han äter kött och kommer i denna 

studie att betecknas som IV23 (Icke vegetarian, 23 år).  

 

Den tredje personen är kvinna, 23 år gammal. Hon är född, uppväxt och bosatt i Stockholm. 

Hon studerar till sjuksköterska och är vegetarian sedan 2008, men äter fisk och 

mejeriprodukter. Hon kommer i denna studie att betecknas som V24 (Vegetarian, 24 år). 

 

Den fjärde personen är kvinna, 27 år gammal. Hon är född och bosatt i Stockholm men 

uppväxt i Frankrike. Hon jobbar som Key Account Manager på ett företag i Stockholm. Hon 

äter kött och kommer i denna studie att betecknas som IV26 (Icke vegetarian, 26 år).   

5.3 Genomförande 

I denna studie ägde tre intervjuer rum på caféer och en intervju på en lunchrestaurang. 

Caféerna valdes på grund av att det är en neutral mötesplats. Lunchrestaurangen valdes på 

grund av att den låg nära den intervjuades arbete. Intervjuerna tog mellan 30 och 55 minuter 

och hjälpmedel vid intervju var inspelningsmedel i form av en mobiltelefon samt skriftliga 

anteckningar. Intervjuerna utfördes inte i grupp utan var och en för sig. Endast intervjuaren 

(jag) och den intervjuade var närvarande vid samtliga intervjuer. 
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Den intervjuade ska inte känna oro över att någon okänd person råkar höra vad som sägs 

under intervjun, därför ska intervjun äga rum där det kan talas ostört (Patel & Davidson, 

2003). På caféerna valdes platser där det gick att tala ostört. På lunchrestaurangen spelades 

musik, något som dock inte påverkade intervjun. De intervjuer som utfördes på caféer gjordes 

sena eftermiddagar eftersom det då var färre cafégäster närvarande. Den intervjun som 

gjordes på en lunchrestaurang utfördes vid ett ensamt bord. För att skapa förtroende inför den 

intervjuade bör intervjuaren vara väl förberedd samt om det är nödvändigt, ha gjort en kort 

bakgrundgranskning på de intervjuade (Bryman, 2011). Bakgrundsgranskningen på 

intervjupersonerna i denna studie var att två av dem var vegetarianer och två av dem åt kött.  

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde inom 24 timmar och utfördes med hjälp av 

inspelningsmedel och dator. Först transkriberades intervjuerna var och en för sig. Sedan 

delades transkriberingen upp i fem olika kategorier, miljö, hälsa, uppväxt, vegetarianism och 

skillnad mellan män och kvinnor. Detta för att enklare kunna utläsa resultatet. 

6. Forskningsetisk planering 
Bryman (2011) tar upp fyra etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning. 

Informationskravet betyder att forskaren ska, i det här fallet förklara studiens syfte samt att de 

intervjuade ska förstå att deras deltagande i studien är frivilligt. De har även rätt att dra sig ur 

undersökningen när de vill. De intervjuade ska även få förklarat vilka moment 

undersökningen kan tänkas innehålla. Samtyckeskravet betyder att de intervjuade själva har 

rätt att bestämma om de vill medverka i undersökningen eller inte. Detta berör också 

minderåriga då de behöver samtycke från förälder eller vårdnadsinnehavare (Bryman, 2011). 

Denna studie kommer inte att undersöka minderåriga. Konfidentialitetskravet betyder att 

personliga uppgifter om de intervjuade ska förvaras konfidentiellt och på en plats där 

obehöriga ej kan nå dem. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlas in vid en 

undersökning enbart får nyttjas i studiens ändamål (Bryman, 2011), vilket kommer att ske i 

denna studie. 

 

Vid en kvalitativ intervju kan det uppkomma frågor som i viss mån är personliga. Dock kan 

det vara viktigt för undersökningen att ställa sådana frågor och då kan det bli ett etiskt 

dilemma. Personliga frågor kan komma att ställas i denna studie, men då kommer också 

valmöjligheten att inte svara på frågan att erbjudas. Bryman (2011) menar att om intervjuaren 
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känner sig säker i situationen och kan hantera missnöje hos den intervjuade, kan en personlig 

fråga ge ett mycket informationsrikt svar. Vid denna studie utformades en intervjumall (se 

bilaga 1) med bakgrunden som grund, efter granskning av handledare togs för personliga 

frågor bort.  

 

Alla intervjuer och samtal påverkas av olika oförutsägbara faktorer, även om intervjuaren är 

fullt förbered. I vissa fall kan de faktorerna vara olika typer av makt, där den intervjuade till 

exempel kan tillhöra en utsatt grupp vilket gör att den intervjuade då blir officiell företrädare 

för just den gruppen. De faktorer som kan påverka samtalet är ålder, kön, social ställning, 

sexuell läggning eller etisk tillhörighet (Patel & Davidson, 2003). Vid denna studie är det då 

viktigt att intervjuaren är medveten om att de vegetarianer eller de som äter kött som blir 

intervjuade, inte representerar alla vegetarianer eller alla människor som äter kött.  

7. Resultat 
Nedan kommer studiens resultat det vill säga de tankar som en liten grupp unga människor i 

Stockholm beskrivit att presenteras under temana: 

Betydelsen av köttkonsumtionens påverkan på klimatet och miljön 

Hälsoaspektens betydelse vid valet att äta eller inte äta kött 

Synen på vegetarianism  

Köttets roll i den egna måltidskulturen 

7.1 Betydelsen av köttkonsumtionens påverkan på klimatet och 
miljön 

Åsikterna som hur köttet påverkar miljön och klimatet går isär bland de intervjuade. 

Köttindustrins påverkan på miljön är något som V27 inte bryr sig om. Han anser att miljön är 

viktig men det är de ekonomiska problemen som bör lyftas fram. V27 tycker att människor i 

Sverige borde köpa kött från till exempel Sydamerika istället för svenskt kött, med 

anledningen att bönderna i till exempel Uruguay behöver pengarna mer än vad svenska 

bönder gör. Genom det kan Uruguays ekonomi bli starkare och det är för V27 viktigare att 

stödja ekonomin än miljön och klimatet. V27 förklarar även att han ifrågasätter att 

växthuseffekten har en stor inverkan på jordens klimat samt menar att det är lättare att försöka 

åtgärda växthuseffekten i framtiden än vad det är idag. 

 

IV23 har en annan syn på debatten och förklarar att detta är en fråga som han ofta diskuterar 

med vänner. IV23 jämför miljödebatten med bilindustrins miljöutsläpp. IV23 menar att det 
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läggs mycket energi på att framställa nya miljövänliga drivmedel, när bilarnas utsläpp 

egentligen inte är den största anledningen till exempelvis växthuseffekten. IV23 har diskuterat 

detta med sina vänner och kommit fram till att lösningen kan vara enklare, till exempel att 

införa skatt på nötkött, för att minska på utsläppen. Dock bör nötkött inte förbjudas helt. IV23 

tillägger att han tror att miljöfrågan är svår att göra något åt. V24 anser att köttets påverkan på 

klimat och miljön är hemsk men anser sig vara för dåligt insatt i debatten. V24 anser snarare 

att det är köttet i sig som har fått mest uppmärksamhet den senaste tiden. Istället för miljö och 

klimatfrågan är det den nya köttrenden som diskuteras, med till exempel öppning av nya 

restauranger med stor inriktning på kött eller publicering av köttkokböcker. V24 tycker att det 

är synd att debatten om till exempel ”raw food
7
” som hon menar är en hälsosam trend, har fått 

mindre utrymme än vad köttdebatten har fått. Eftersom den trenden handlar om att vara snäll 

mot miljön och äta nyttigt, säger V24. 

 

IV26 förklarar att köttindustrins påverkan på miljön är väldigt relevant, eftersom kött 

konsumeras i hemmet. IV26 anser också att denna debatt bör följas bättre för att få ett större 

grepp om vad som pågår. IV26 menar att om kött konsumeras, hur kan det konsumeras bättre 

för att ha en rimlig miljö och klimatpåverkan? IV26 förklarar vidare att samtidigt som kött 

och miljödebatten är väldigt viktig, är den svår att ta till sig, eftersom det handlar om något så 

självklart och vardagligt som mat.  IV26 frågar sig själv om det räcker att välja närproducerat 

och ekologiskt eller vad som behövs göras för att miljö och klimatpåverkan ska minska. IV26 

menar att gemene man kanske inte vet vad som bör göras men påpekar samtidigt att varje 

enskild individ vet att de kan påverka miljön genom sin köttkonsumtion. Större företag och 

organisationer bör ta tag i miljöfrågan eftersom de kan påverka konsumenternas syn på 

köttkonsumtionen och miljön mer än just den enskilde individen, förklarar IV26  

 

Hur påverkas de intervjuades egna köttkonsumtionen av miljödebatten? V27 menar att innan 

han blev vegetarian, tänkte han över sin egen köttkonsumtion, men inte på grund av miljöskäl. 

Om V27 fortfarande åt kött, skulle han som sagt köpa från Sydamerika för att gynna dess 

ekonomi. V27 kan enbart tänka sig att köpa svenskt kött om det är helt säkert att 

djurhållningen i Sverige är bättre än den i Sydamerika. IV23 förklarar att han har tänkt 

igenom sin egen köttkonsumtions påverkan på miljön, men kommer inte att sluta äta kött på 

grund av det. Istället förklarar IV23 att miljö och klimatdebatten inte är något han funderar 

                                                 
7
 En typ av kost som består av rå föda och råvaror som inte får upphettas till över 42 grader (rawfood-

kost.se) 
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över och erkänner att han i viss mån struntar i den. Han menar att kött kommer att 

konsumeras även om det är dåligt för miljön. Enda gången som köttätandet kanske kan tänkas 

över är vetskapen om att till exempel regnskog i Brasilien skövlas för att ge plats åt boskap. 

IV23 tillägger också att det är på grund av skövling som svenskt kött oftast inhandlas, men 

också för att det är pålitligare i och med upptäckten av hästkött i olika rätter, något som han 

undviker att äta.   

V24 menar att vetskapen om köttets påverkan på miljön är viktig men anser sig återigen vara 

för dåligt insatt, men tillägger att miljöaspekten är en av orsakerna till att hon är vegetarian. 

V24 har ifrågasatt sin vegetarianism men kommer att hålla fast vid den. Ett exempel på 

varför, är att svält i världen skulle kunna minska genom att odla föda till människor istället för 

djurfoder till boskapen som människor äter. Det är för V24 en viktig aspekt och hon anser att 

det inte är försvarbart att äta kött om det ses ur den synpunkten. 

 

Rörelsen ”Meat Free Monday” uppmanar människor att välja bort kött på måndagar 

(VegNews, 2013). Bland de intervjuade var detta begrepp relativt okänt, vissa hade hört 

namnet och på så sätt uppfattat vad rörelsen innefattar men djupare kunskap fanns ej. När 

begreppet förklarades för samtliga intervjuade, ansåg de dock att rörelsen står för något 

positivt. V24 menar att det är bra att göra fler människor nyfikna på vegetarianismen och 

tycker att ”Meat Free Monday” kan vara ett koncept som genomför det. Att få människor 

intresserade och få dem att våga prova vegetarisk kost anser V24 är den största positiva 

aspekten. IV26 anser också att det är en bra rörelse eftersom det sker under organiserade 

sammanhang. IV26 tillägger dock att det samtidigt är svårt att se statistiken, hur mycket det 

faktiskt hjälper att ha en köttfri måndag i veckan.  IV23 förklarar att det är bra att andra 

människor engagerar sig, eftersom det betyder att IV23 inte behöver välja bort köttet på 

måndagar och menar att det på så sätt kan skapas balans. V27 förklarar att om kött hade ätits, 

hade det ändå inte valts bort på måndagar. V27 anser att ”Meat Free Monday” är något bra, 

men tillägger att det inte bör införas på till exempel skolor, eftersom människor borde få 

bestämma själva vad de vill äta.  

7.2 Hälsoaspektens betydelse vid valet att äta eller inte äta kött 

Är köttkonsumtionen nyttig eller onyttig för människan? V24 menar att den är direkt onyttig. 

Hon tror att eftersom antibiotika ges till djuren, överförs det till människor på grund av 

ätandet av kött. Kött är också tung mat som människokroppen kan ha svårt att smälta. 
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Måttliga mängder kött kan ätas men inte på det sättet som konsumeras idag, säger V24. V27 

menar att människan äter för mycket kött och att den konsumtionen ibland kan vara onödig. 

V27 menar att människan behöver protein, men kan få i sig det genom att äta bönor och 

tillskott istället för kött. Köttkonsumtionen är helt överflödig idag, år 2013, säger V27. 

 

IV26 anser att som med många andra råvaror, kan kött vara nyttigt i rimliga mängder. Ljust 

kött är till exempel något som är direkt nyttigt och det röda köttet bör ätas på grund av dess 

innehåll av järn, anser IV26. IV26 tillägger att hennes kunskaper om kött är nyttigt eller inte 

är begränsad, men tror att proteinet som finns i kött är viktigt. Det kan dock vara svårt för 

matsmältningen och hon kan personligen få magont av för mycket rött kött. IV23 förklarar att 

kött är dåligt för magen samt att det kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar och kanske cancer. 

Dock anser IV23 att ur ett glykemiskt index
8
 perspektiv, är kött något nyttigt eftersom 

kolhydraterna då kan minskas och vikten hållas nere. Rött kött är alltså ur en 

viktminskningssynpunkt bra för människan, eftersom mättnad infinner sig efter att kött har 

ätits, menar IV23. IV23 tror dock att kyckling är något nyttigt men att en stek av rött kött är 

onyttigt. IV23 menar att han njuter av en stor stek, men kan samtidigt få ont i magen efter 

måltiden.  

 

Är det då nyttigt att helt utesluta kött ur sin diet? Hur ser de intervjuade på vegetarianism och 

vad som är nyttigt och inte? V24 är säker på att en vegetarisk livsstil är nyttigt eftersom den 

består av kost från växtriket där alla vitaminer och mineraler redan finns. V24 påpekar också 

att enligt henne innehåller inte kosten något som är framställt på medicinskt sätt samt att den 

är lättsmält. V27 menar att det är nyttigt, men tror även att vegetarianer generellt äter 

nyttigare än de som äter kött. V27 anser att vegetarianer är mer engagerade i sin kost och 

matlagning, är villiga att lägga mer tid på maten, undviker snabbmat samt använder sig av 

mindre halvfabrikat. IV26 tror att om vegetarianen ifråga är duktig på att laga mat och noga 

med att få i sig rätt vitaminer och näringsämnen, kan det vara nyttigt. IV26 påpekar dock att 

hur mycket proteintillskott som än äts, kommer det att saknas något viktigt för kroppen i alla 

fall. IV23 menar också att om det äts rätt typ av proteintillskott, så fungerar det att vara 

vegetarian. IV23 understryker dock att barn inte bör gå efter en vegetarisk diet eftersom han 

                                                 
8
 Kolhydraterna i livsmedel tas upp i människokroppen olika snabbt, beroende på den kemiska uppbyggden, i 

vilken form de finns i livsmedlet, som hela spannmålskorn eller som mjöl, och om de har behandlats industriellt, 

till exempel med värme. Man brukar tala om "snabba" och "långsamma" livsmedel. På ett standardiserat sätt 

mäts hur snabbt och länge blodsockernivån påverkas efter att man ätit ett livsmedel. Resultaten brukar uttryckas 

som glykemiskt index, GI (Livsmedelsverket, 2013). 
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tror att alla byggstenar behövs när kroppen växer. Även den individuella blodgruppen kan 

vara viktig beroende på hur mycket eller lite kött som ska ätas, menar IV23. 

7.3 Köttets roll i den egna måltidskulturen 

Köttets del av uppväxten har bland de intervjuade en central position. Lammrack eller 

lammstek, klyftpotatis och vitlökssmör är måltiden som symboliserar hela V24 uppväxt. V24 

menar att köttets roll i hennes familj var otroligt viktig och det åts till nästan varje måltid. V24 

förklarar att hon förstod att de åt mer kött än vad andra familjer kanske gjorde. Vid vissa 

tillfällen försökte V24s mamma att få in vegetariska inslag men detta fick kritik av hennes 

pappa, och infördes därför inte. Rejäla köttbitar var det som åts mest, ibland fisk men ingen 

husmanskost. I V27 familj var köttet viktigt, men med mer inslag av husmanskost. 

Köttfärssås, korv och grytor var vanligt. När både V24 och V27 förklarade för sina föräldrar 

att de skulle övergå till en vegetarisk kost, var reaktionerna olika. Mamman till V24 ansåg att 

det var ett klokt beslut och pappan hade ingen direkt åsikt om det, något som förvånade V24 

då hela uppväxten var starkt präglad av köttätandet. Föräldrarna till V27 sa: ”Men du vet ju 

vad vår familj tycker om vegetarianer, de är ju idioter!” V27 påpekar att från familjen är 

stödet i att vara vegetarian begränsat och om de har familjemiddag är det inte alltid det finns 

ett vegetariskt alternativ.  

 

IV23 växte upp med mycket kött och kyckling, nästan till varje måltid. IV23 påpekar att en 

vegetarisk måltid aldrig har förekommit men säger dock att det var mer rött kött förr än vad 

som serveras nu. Av veckans sju dagar åts det rött kött ungefär fyra av de dagarna, resterande 

dagar kyckling, tror IV23. Mat från många olika kulturer serverades ofta och precis som 

under V24 uppväxt var husmanskosten inte återkommande. IV26 svarar på frågan vad de åt 

under sin uppväxt: ”Grodlår!” IV26 förklarar vidare att eftersom deras pappa inte äter rött 

kött, ansåg IV26 dem inte som en ”köttätarfamilj”. Istället var det kyckling och kalkon som 

åts, med ett visst inslag av fisk. IV26 påpekar att eftersom pappan inte åt kött, kom insikten 

om valet att äta kött eller inte, tidigt in i hennes liv. Medelhavskosten dominerade i IV26 

familj, inte husmanskost. Hon säger att köttbullar och makaroner var något som åts mycket 

sällan. 

 

Idag väljer vissa av intervjuade att äta på samma sätt som under sin uppväxt, medan andra har 

valt bort kosten från barndomen. Både V24 och V27 har valt att ta bort köttet från sin kost 

och frångår då kosten som deras föräldrar serverade. IV26 och IV23 väljer båda att äta relativt 
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samma saker som under uppväxten. IV23 förklarar att mat från olika kulturer fortfarande äts 

mycket. IV26 säger att kyckling och kalkon äts på samma sätt idag som under uppväxten. 

Griskött är dock något som inte är vanligt i IV26 vardagsmat och förklarar att det ansågs 

onyttigt under hennes uppväxt, något som hon tar med sig än idag.  

 

Köttätandet är för de intervjuade idag år 2013 olika. V27 är vegetarian men äter som sagt kött 

om inget annat serveras. V24 har också blivit vegetarian och menar att hon aldrig äter kött. 

IV26 säger att hon äter kött till en måltid varje dag men ändrar sig sedan och förklarar att hon 

förmodligen äter det till varje mål; skinka till frukosten, kött kan ingå i lunchen, i en sallad 

eller macka samt middag som ofta innehåller någon form av kött. IV23 säger att han äter kött 

minst en gång per dag, men sällan till frukost då han ogillar skinka.  

 

Vad kommer de intervjuade att servera till sina framtida familjer? Samma kost som äts idag är 

det som skulle serveras, förklarar IV26. Ordentligt lagad mat med inslag från olika kulturer är 

det centrala för IV26, samt även i viss mån vegetarisk kost. Grönsaker var något som IV23 

väldigt sällan åt under sin uppväxt men som han äter idag. Därför kommer IV23 troligtvis att 

servera mer grönsaker till framtida familj, men övervägande ungefär samma mat som han äter 

idag. Rent hypotetiskt skulle det kunna serveras en vegetarisk måltid men då skulle det inte 

vara planerat, till exempel en snabb middag med pasta och tomatsås, för det var det som fanns 

hemma, menar IV23. V24 tror att hon inte enbart kommer att servera vegetarisk kost till de 

framtida barnen. De kommer självklart att äta mycket vegetariskt men får välja att äta kött om 

det blir aktuellt. V27 påpekar att hans flickvän inte är vegetarian, vilket då leder till att barnen 

kommer att äta både kött samt vegetarisk kost.  

 

En riktig måltid kan definieras på olika sätt och ter sig olika från person till person. Trots att 

V27 är vegetarian, anser V27 att kött tveklöst ingår i den mentala bilden av hur en riktig 

måltid ser ut. V27 tillägger att det är en av svårigheterna med att vara vegetarian, kampen att 

få till en riktig måltid utan kött. Den mentala bilden innehåller kött, grönsaker samt någon 

form av kolhydrater, till exempel ris eller pasta. Köttet är även en viktig del i IV23 definition 

av en riktig måltid, där den består av kött med potatis samt någon form av sås. Enbart kött och 

grönsaker eller en sallad är enligt IV23 inte en riktig måltid. Även IV26 ser köttet och 

proteinet som en del av den riktiga måltiden, men IV26 anser att en riktig måltid kan existera 

utan kolhydrater. För V24 är en vegetarisk gryta med sås och någon form av kolhydrat, en 
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riktig måltid. Mättnadskänslan är det viktigaste med en riktig måltid menar V27, IV23 och 

IV26 medan V24 anser att det är smaken som definierar en riktig måltid.  

 

Hur styr inkomsten köttkonsumerandet? Om inkomsten höjdes för IV23, skulle mer rött kött 

konsumeras. Förklaringen är att dåligt rött kött inte är gott. IV23 tillägger också att mer fisk 

skulle konsumeras men då på restaurang. Om V27 hade en större inkomst skulle inte 

matvanorna att förändras, kött skulle fortfarande inte inhandlas. För V24 skulle de ekologiska 

och närproducerade råvarorna inhandlas mer om inkomsten ökade, samt att mindre butiker 

och marknader skulle stödjas. IV26 tror inte att hennes köttkonsumtion skulle förändras. För 

IV26 är det inte en fråga om pengar utan hon äter det hon vill äta.   

7.4 Synen på Vegetarianism  

Hur ser unga på vegetarianismen idag? Samtliga av de intervjuade har någon form av relation 

till vegetarianism. IV23 säger att det inte alls ligger nära honom och förklarar att en måltid 

sällan har intagits vid samma bord som en vegetarian. IV23 har inga problem med den 

vegetariska livsstilen men tillägger att ingen i bekantskapskretsen är vegetarian. Enligt IV23 

är det framför allt kvinnor som är vegetarianer. IV26 menar att hon har full respekt för 

vegetarianer samt har vegetarianer i familjen, vilket har lett till att vegetarisk kost har ätits 

relativt mycket. IV26 äter gärna vegetarisk kost om det serveras, men hon anser också att det 

är något som fattas på tallriken. 

 

V27 och IV23 är vegetarianer men väljer att äta fisk, ägg och mejeriprodukter. V27 förklarar 

dock att om det är omöjligt att få ett vegetariskt alternativ vid en måltid, till exempel vid en 

lunchservering, så kommer kött att ätas. V27 menar att detta sker ytterst sällan och att det i 

allra största utsträckning är den vegetariska kosten som äts. V27 säger dock att kött är 

fortfarande något som smakar gott, trots övergången till att bli vegetarian. Så när V27 äter 

kött, är det inte med avsmak utan snarare tvärtom. V24 har en annan utgångspunkt och äter 

aldrig kött, på grund av ogillande av smaken. V24 slutade äta kött av hälsoskäl eftersom hon 

blev illamående efter måltiden. Först valdes kött bort i matlagningen inom hemmet, och 

senare även om maten intogs utanför hemmet. Det som har fått V24 att fortsätta vara 

vegetarian är köttets klimat- och miljöpåverkan. V27 valde istället att sluta med köttet direkt, 

men inte på grund av hälsoskäl, utan av sympati för djuren. Alla djur har känslor och slakt är 

en form av avrättning, förklarar V27. Övergången till att bli vegetarian påverkades även av att 

nya kollegor var vegetarianer. V27 menar att det är lättare att sluta äta kött om människor i 
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omgivningen inte heller gör det. Upprätthållandet av en vegetarisk kost kan vara svårt menar 

både V24 och V27. V24 menar att det inte är ett stort problem men att det skulle vara lättare 

om hon åt kött. Dels för egen del men även för vänner och familj. Om V27 är bortbjuden på 

middag, äter han vad som serveras. Alltså förvarnar inte V27 att ett vegetariskt alternativ 

gärna får lagas. Detta gör dock V24, eftersom kött framkallar illamående. V24 och V27 

erkänner båda att den vegetariska kosten ibland kan bli enformig eftersom de är uppväxta med 

att äta kött. V27 tillägger att de flesta måltiderna han lagar, är från början kötträtter men att 

han byter ut köttet mot ett vegetariskt alternativ eller fisk.  

 

Varför människor väljer att övergå till vegetarianism beror på olika aspekter och de tre 

centrala orsakerna som de intervjuade ansåg viktigast var; sympati för djuren, hälsoskäl samt 

miljöskäl. IV23 tror att det börjar med sympati för djuren för att sedan övergå till en mer 

hälsoinsikt samt att kroppen känns piggare. V27 tror att det är en blandning av alla tre 

aspekterna men att vegetarianer med tiden kan känna sig äcklade av tanken att äta djur. V27 

förklarar också att de som har varit vegetarianer väldigt länge so, blir tillfrågade varför de 

blev det, oftast inte kommer ihåg varför de blev vegetarianer. IV26 menar att det finns en 

slags rangordning mellan orsakerna och att den största orsaken är sympatin för djuren. IV26 

tillägger dock att den personliga respekten för just denna orsak är låg, eftersom människan 

sett ur ett historiskt perspektiv, alltid har ätit kött. IV26 har mer förståelse att övergå till 

vegetarianism om det är av miljö eller hälsoskäl.  

 

Den sociala acceptansen för vegetarianism i Sverige idag anser de intervjuade är relativt hög. 

V27 som är vegetarian anser att det är accepterat att vara vegetarian, dock är hans anledning 

för att vara det, inte lika accepterad. Människor förväntar sig att det är av miljö- eller 

hälsoskäl folk väljer att bli vegetarianer, inte av sympati för djuren. V24 har en annan åsikt 

och menar istället att vegetarianismen inte är accepterat i samhället. V24 säger att kritik kan 

riktas mot livsstilen, men att det då oftast sker vid möte med äldre personer. V24 menar att 

yngre människor är mer öppna och nyfikna på vegetarianism. Både IV23 och IV26 som inte 

är vegetarianer anser att det är socialt accepterat. V23 understryker att det förmodligen är 

lättare att vara vegetarian i en stor stad som till exempel Stockholm, än i en mindre stad. 

Mentalt kan IV23 fnysa åt vegetarianer som vägrar att äta kött, men äter smågodis som 

innehåller till exempel gelatin. IV23 tror att vissa människor som går över till vegetarianism 

kanske försöker vara rebelliska och speciella, speciellt om de är yngre. Att äta vegetarisk kost 

någon gång i veckan är något som både IV26 och IV23 gör, dock är det då inte planerat. 
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Istället handlar det om att försöka äta något billigt och enkelt, till exempel pasta med 

tomatsås. V27 äter som sagt tidigare kött om inget annat finns att tillhanda ha. V24 förklarar 

istället att det aldrig förekommer ”fusk” som hon uttrycker sig, genom att äta kött ibland. Det 

är den vegetariska kosten som gäller.  

7.5 Skillnader mellan kvinnor och män i köttätandet och 
vegetarianism 

Bland de intervjuade var det två kvinnor och två män och vid frågan om de föredrog ljust eller 

rött kött svarade de olika. Både V27 och IV23 sa att de föredrog rött kött. V24 menar att hon 

inte kommer ihåg vilken typ av kött som hon föredrog och IV26 föredrar kyckling. Samtliga 

av de intervjuade anser att kvinnor äter mindre kött än män. V27 och IV23 menar även att 

kvinnor äter mindre snabbmat och ”dålig mat” än vad män gör. V24 tror att män behöver kött 

på ett annat sätt än vad kvinnor gör, hon förklarar att det är något ”grundläggande” för män. 

IV26 tror att fast det är övervägande kvinnor som är vegetarianer, ser hon en förändring hos 

männen och menar att fler och fler män är intresserade av vegetarisk kost och väljer att prova. 

IV23 säger också att han anser att det är fler kvinnor än män som är vegetarianer. IV23 tror 

att kvinnor och män tycker om kött lika mycket, men att kvinnor kanske uppskattar sallad mer 

än vad män gör.  

8. Diskussion 
Nedan kommer en diskussion kopplat till bakgrund och resultat att framföras. 

8.1 Hur miljöaspekten kan påverka köttätandet 

Bryngelsson, Hedenus och Larsson (2013) förklarar i sin rapport att om köttkonsumtionen 

inte reduceras bildar det negativa konsekvenser för miljön och klimatet i världen. Detta är 

något som samtliga av de intervjuade är överens om, köttindustrin bidrar till en stor del av 

miljöförstöringen. 

 

Eftersom 18 procent av alla utsläpp kommer från köttindustrin (Steinfeld et al., 2006), bör då 

detta vara en vetskap bland unga personer i Sverige? De intervjuade känner till att 

köttproduktionen är miljöfarlig, men samtliga säger att de fortfarande vet för lite om den. 

Någon menar att informationen är svår att ta till sig eftersom det handlar om något så 

väsenligt och vardagligt som mat vilket kan kopplas till Fjellström (2008) som förklarar att 

maten är något universellt för alla kulturer. Eftersom människor i Sverige kan se maten som 

något självklart, som en av de intervjuade beskriver, kan det vara svårt att ta till sig 
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information om till exempel hur farlig köttindustrin är för miljön som Bryngelsson, Hedenus 

& Larsson (2013) och Steinfeld et al. (2006) försöker förklara. Eller är det som en av de 

intervjuade säger att det är ekonomin och att människors välfärd som är det viktiga? Hur bör 

köttdebatten bli mer informativ för gemene man? En av de intervjuade förklarar att fler 

företag borde ta tag i minskningen av köttkonsumtionen, något som kan kopplas till rörelsen 

”Meat Free Monday” (VegNews, 2013) som försöker att uppmana människor att välja bort 

köttet på måndagar.  

 

Bryngelsson, Hedenus och Larsson (2013) menar att svenskar kommer att konsumera lika 

mycket som den genomsnittlige amerikanen gör idag om inte vanorna ändras. I denna studie 

framkommer det att de som äter kött, inte kommer att minska på konsumtionen. 

Uppfattningen om miljön ur köttätandes synpunkt är närvarande, samtliga känner till köttets 

miljöpåverkan men menar att de inte vet mycket eller följer debatten påtagligt. Varför de 

intervjuade anser att det är svårt att göra något av problemet kan bottna i att informationen om 

hur miljöproblemen kopplat med köttkonsumtionen är bristfällig. Det kan också bottna i 

ointresse eftersom till exempel Svenska Dagbladet lyfter köttkonsumtionen och dess påverkan 

på miljö och hälsa i olika artiklar, bland annat Vi måste minska vår köttkonsumtion samt 

Nötköttet är den största miljöboven (Svenska dagbladet, 2013). Tre av fyra intervjuade tycker 

att miljö- och klimatfrågan är viktig. Att aktivt välja bort kött, gör dock enbart de som äter en 

vegetarisk kost. Bryngelsson, Hedenus och Larsson (2013) jämför nötköttets koldioxid 

utsläpp på 26 kilo koldioxid per kilo kött med kyckling på tre kilo koldioxid per kilo kött. 

Alltså bör kyckling vara bättre att äta ur miljösynpunkt än rött kött, vilket vissa av de 

intervjuade faktiskt gör.  

 

Kan Meat Free Monday (VegNews, 2010) vara ett alternativ till minskad köttkonsumtion ur 

ett miljöperspektiv? Samtliga av de intervjuade anser att det är en bra rörelse, men vissa av 

dem tillägger att de inte vill att någon ska bestämma över dem, vilken mat de ska äta och när 

de ska äta den. Detta kan kopplas tillbaka till skatt på nötkött som en av de intervjuade 

nämner. En skatt på köttet skulle i viss mån kunna kontrollera hur svenskar äter kött. 

 

Varför går frågan om kött och miljö isär bland vegetarianerna? Miljön är oviktig eftersom 

tron på hur mycket växthuseffekten faktiskt påverkar jorden är liten, förklarar en av dem 

medan en annan menar att det är till stor del på grund av växthuseffekten som hon är 

vegetarian. Kan det vara intresse i ekonomi jämfört med intresse i miljö och klimat som 
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speglar de olika åsikterna? Den ekonomiska aspekten i frågan är viktig och är det miljön eller 

den mänskliga välfärden som bör stödjas? 

 

Fiala (2008) menar att vid en ökad medelinkomst så kommer köttindustrin att växa vilket då 

kan leda till större utsläpp av koldioxidekvivalenter som påverkar miljön. Endast en av de 

intervjuade anser att detta påstående stämmer eftersom rött kött är dyrt. De andra tre 

intervjuade anser inte att deras köttkonsumtion skulle öka vid en högre inkomst. De menar att 

de istället skulle köpa mer ekologiskt och närproducerat och vissa förklarar att mer fisk skulle 

konsumeras. 

8.2 Hur hälsoaspekten kan påverka köttätandet 

Kött och köttprodukter kan leda till änd- och tjocktarmscancer enligt Larsson & Wolk (2006) 

och Norat et al. (2005) och detta är något som en av de intervjuade nämner. De övriga 

intervjuade är överens om att kött kan vara onyttigt för människor men nämner inte cancer 

som en konsekvens av för stor köttkonsumtion. Martínez et al. (2007) tar upp risker med att 

konsumera kött som har tillagats länge och vid hög temperatur, men inte heller detta är de 

intervjuade medvetna om. Debatten om att kött leder till olika sjukdomar tar Charlotte 

Erlanson-Albertsson upp i artikeln Vi måste minska på köttkonsumtionen (Svenska Dagbladet, 

2013), men många forskare förklarar fortfarande att det till viss mån är spekulationer eftersom 

det kan leda till sjukdomar. Det är fortfarande osäkert hur konsumtion av kött och cancer kan 

kopplas ihop (Martínez et al., 2007). Kan detta vara andledningen till att cancer inte nämns 

bland de intervjuade? Att det kanske inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att 

gemene man ska veta om det? 

 

Audebert et al.(2006) menar att människokroppen behöver järn och det nämner även de 

intervjuade. Dock menar inte alla av de intervjuade att järntillskottet nödvändigtvis behövde 

komma från kött, utan att även tillskott eller vegetabilier kan bidra till järnrik kost.  

 

De intervjuade tar upp vikten av att äta ordentligt med protein och järn vilket kan kopplas till 

McNeill & van Elswyk (2012) som menar att kött innehåller viktiga beståndsdelar. Men även 

att köttets nyttiga sida kan överskuggas av kostrelaterade sjukdomar. Bland de intervjuade 

som äter kött, stämmer inte detta påstående. Snarare ser de intervjuade de positiva 

hälsoaspekterna av att äta kött, eftersom de anser att kött är mättande, som ur 

viktminskningssynpunkt är bra. Att kött mättar är något som Vedholst et al. (2010) stärker i 
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sin artikel. De som äter kött menar också att rött kött kan var onyttigt men att vitt kött, till 

exempel kyckling är direkt nyttigt. En av de intervjuade påstår också att rött kött är bra i 

måttlig mängd, men att griskött är direkt onyttigt.  

8.3 Hur måltidskultur, tradition och uppväxt kan påverka 
köttätandet 

För att klassas som ett riktigt mål mat bör en måltid innehålla kött, potatis och någon form av 

grönsaker (Mennell, Murcott & van Otterloo, 1994). Att kött ska ingå i en måltid för att den 

ska uppfattas som ”en riktig måltid” är centralt för nästan alla av de intervjuade. Även en 

vegetarian anser att en måltid inte är ”riktig” om inte köttet finns med och menar att kampen 

för att äta en riktig måltid utan kött är svår. Att till och med en vegetarian anser att kött måste 

ingå i en riktig måltid beror förmodligen på att köttet är en sådan stor del av den svenska 

kulturen och traditionen, som även Kjærnes et al. (2001) och Metzger (2005) menar.  

 

Samtliga av de intervjuade förklarar att på helgerna under uppväxten, åts det kött. Detta 

stämmer överens med Ekström (1990) som förklarar att runt skelskiftet var köttet som stod 

som måltid till helgen. Den traditionen har kanske inte ändrats. Även idag, år 2013 förklarar 

de intervjuade att de fortfarande äter mer kött på helgerna, som också kan kopplas till Kjærnes 

et al. (2001) artikel som menar att i de nordiska länderna år 2001 åts det mer kött på helger än 

på vardagar.  

 

Samtliga av de intervjuade växte upp med ett dominerat köttätande i hemmet. I Holm och 

Møhls (2000) studie visade det sig att familjer generellt inte gav sina barn en vegetarisk kost 

eftersom de ansåg att barn behövde kött, vilket stämmer överens med samtliga av de 

intervjuades familjer. Samtliga av de intervjuade anser även, precis som familjerna i Holm 

och Møhls (2000) studie gör, att de kommer servera kött till sina framtida barn. 

 

Köttets centrala roll under uppväxten hos samtliga av de intervjuade har påverkat dem på 

olika sätt. Hos vissa har köttet tagit för stor plats vilket har lett till uteslutande av kött och för 

andra har köttkonsumerandet fortsatt. Denna studies resultat är inte helt överens med det 

Fiddes (1994) och Holm & Møhl (2000) förklarar, att kött kan vara något som människor, och 

i synnerhet män måste ha. 
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8.4 Synen på vegetarianism 

Vegetarianism tar avstånd från köttindustrin på grund av bakomliggande faktorer så som 

miljö, klimat, hälsa och ekonomi. Vegetarianer väljer i regel att äta hälsosammare och har en 

klar bild av vad nyttig mat innebär enligt Larsson et al. (2006) vilket samtliga av de 

intervjuade instämmer med. Vissa av de intervjuade tror att fler och fler kommer att välja att 

blir vegetarianer, något som Holm & Møhl (2000) också anser. 

 

En av de intervjuade säger att äldre människor samt icke- vegetarianer inte är så villiga att 

prova vegetarisk kost utan är generellt mer misstänksamma mot det. Detta kan kopplas till 

Fiddes (1994) som menar att det ofta är yngre, urbana människor som väljer att bli 

vegetarianer. Ruby (2011) menar att fler väljer att gå över till vegetarianism av ideologiska 

skäl, snarare än hälsosamma. Detta påstående kopplas till samtliga av de intervjuades åsikter 

om just varför människor väljer att bli vegetarianer, av sympati för djuren och i viss mån 

människan eftersom svält bland människor tas upp av en av de intervjuade. En del av de 

intervjuade tillägger också att hälsoskälet kan spela en stor roll till varför människor också 

väljer att fortsätta vara vegetarianer. I denna studie går det att konstatera att vegetarianerna 

som har intervjuats, har gått över eller stannat i vegetarianismen av olika ideologiska skäl, så 

som Ruby (2011) förklarar.  

 

Ruby (2012) förklarar även svårigheten med att definiera vad en vegetarian innebär, eftersom 

människor som äter kött ibland, kan betraktas som vegetarianer. I denna studie är 

komplikationen den samma. Vegetarianerna i denna studie kan kopplas ihop med det Ruby 

(2012) påpekar eftersom de båda äter mejeriprodukter, fisk och i viss mån kött. Då är Berkow 

& Barnards (2006) och i viss mån Johansson (2007) uppdelning den vegetariska kosten något 

som går att rätta sig efter. Dock menar de intervjuade vegetarianerna att det är enklast att ha 

”vegetarian” som ett samlingsnamn för alla de olika typerna som Berkow & Barnards (2006) 

och Johansson (2007) tar upp, eftersom det då ansågs lättare för övriga icke-vegetarianer att 

förstå. 

 

De intervjuade nämner att vegetarianer i vissa fall äter nyttigare än en icke-vegetarian. Detta 

stärks av en studie som menar att vegetarianer generellt kan väga mindre samt ha ett lägre 

BMI än icke-vegetarianer (Barkow & Barnard, 2006). Även om en vegetarian kanske har ett 

lägre BMI än en icke-vegetarian, så kan den dieten leda till brist på viktiga näringsämnen och 

vitaminer (Kniskern & Johnston, 2011). Detta går att kopplas till det som många av de 
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intervjuade nämner, att vid borttagning av kött, kan det saknas till exempel proteiner i kosten. 

Något som några av de intervjuade inte anser är bra för hälsan.  

8.5 Skillnader mellan kvinnor och män inom köttkonsumtion och 
vegetarianism 

Att fler kvinnor än män väljer att bli vegetarianer är något som de intervjuade anser och detta 

stärks av Ruby (2012), Larsson et al. (2002) och Fiddes (1994). Det kan bero på att unga 

urbana kvinnor som Fiddes (1994) skriver om, är mer intresserade av att äta mindre kött, 

vilket kopplas till Prättälä et al. (2006) och Shiferaw et al., (2012) studier om att kvinnan äter 

mindre kött än män. I denna studie är den frågan svårdefinierad eftersom en kvinna som är 

vegetarian och kvinna som äter kött valdes. Faktum är att kvinnorna äter mindre kött än vad 

männen gör i denna studie. Audebert et al.(2006) förklarar i sin studie att kvinnor väljer bort 

köttet för utseendets skull, vilket vissa av de intervjuade i denna studie instämmer med. Andra 

menar att kvinnor äter kanske mindre kött för att det inte är bra för kroppen ur ett 

hälsoperspektiv. Medan vissa menar att mer kött äts eftersom mättnadskänslan blir större med 

protein (Veldhorst, Westerterp, van Vught & Westerterp- Plantenga, 2010). 

9. Metod- och materialdiskussion 
Bakgrunden i denna studie bygger på vetenskapliga artiklar hämtade från sökmotorerna 

Summon och Google Scholar. Bakgrunden beskriver för och nackdelar med köttkonsumtion 

och köttindustrin. Detta kan leda till att studien kan uppfattas som subjektiv och i vissa fall 

ställer sig negativ till köttkonsumtionen. Målet med studien är objektivitet, som visas genom 

användandet av många vetenskapliga artiklar.   

 

Bryman (2011) menar att kritiken som den kvalitativa forskningen får är att den kan uppfattas 

som alltför subjektiv. Denna studie är subjektiv eftersom den resulterar i att fokus riktas mot 

fyra stycken unga personers egna uppfattningar och konstruktioner av vetande om vad som är 

kloka val, angående den egna konsumtionen av kött. Med ledning av deras uppfattningar kan 

inga långtgående slutsatser om köttkonsumtion och vegetarianism i det svenska samhället 

bland äldre och yngre människor, samt andra person i samma ålder än de som deltog, att dras. 

Personerna till denna studie valdes genom bekvämlighetsurval, samtliga i Stockholm samt på 

grund av vetskapen att de var antingen vegetarianer eller personer som åt kött. Trovärdigheten 

i studiens resultat är relevant. Det finns många olika sociala beskrivningar och konstruktioner 

och denna studie lyfter en liten del av just det. Miljö, hälsa, uppväxt och i viss mån 

vegetarianism kopplat med köttkonsumtion var något som samtliga av de intervjuade kunde 
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relatera till, vilket kan skapa trovärdighet. Överförbarheten är också relevant. Denna studie 

skulle kunna utföras med andra ämnen som grund, till exempel en ekologisk eller 

religionsaspekt istället för miljö eller hälsa. 

 

Valet av den kvalitativa intervjun har i denna studie varit lyckad eftersom det var djupgående 

och personliga svar som söktes till studien. En semistrukturerad intervjumall var viktig för att 

få nyanserade och djupa svar, något som författaren upplevde skedde. Den direkta intervjun 

var välfungerande. 

 

Inspelningar och transkriberingar från studiens intervjuer (4 stycken) förvaras hos uppsatsens 

författare Siri Looft, Bondegatan 50, 116 33 Stockholm. 

10. Forskningsetisk uppföljning 
I denna studie uppfylldes de kraven som är nödvändiga för att den forskningsetiska delen ska 

vara korrekt. De intervjuade blev informerade om arbetes ämne och syfte samt att de 

meddelades att deras medverkan var frivillig (Informationskravet). Samtliga av de intervjuade 

är över 18 år och kunde själva bestämma om de ville delta i undersökningen, vilket de gjorde 

(Samtyckeskravet). De intervjuades personuppgifter samt transkriberingar förvaras 

konfidentiellt hos författaren till denna studie (Konfidentialitetskravet). De intervjuades 

åsikter och de uppgifter som nämns i studien har enbart används i denna studies 

forskningssyfte (Nyttjandekravet). Samtliga av de intervjuade godkände studiens syfte och 

medverkade frivilligt. Vid frågan om önskad anonymitet, sa samtliga av de intervjuade att 

deras riktiga namn, ålder, kön samt kort bakgrundsfakta fick publiceras. I denna studie är 

namnen konfidentiella. Korta presentationer om de intervjuade finns representerade i metoden 

i denna studie. Ingen av de intervjuade ansåg intervjufrågorna som stötande och alla frågor 

som ställdes, besvarades med en god kunskap samt stort intresse.  

 

Att publicera de intervjuades ålder och kön gjordes på grund av att författaren ville ha 

transparents i studien eftersom verkligheten består av olika åldrar och kön. Att publicera 

korrekt ålder och kön, kanske kan ge läsaren av studien ett större deltagande. 



 33 

 

11. Slutsatser 
Hur unga i Sverige väljer att konsumera eller inte konsumera kött tycks i denna studie inte 

bero på uppväxt och tradition eftersom samtliga av de intervjuade konsumerade kött i relativt 

stor utsträckning under uppväxten. Unga personer kan komma att välja bort köttet även om 

det åts under uppväxten.  Det är snarare ideologi, miljö och hälsoaspekten som påverkar valet 

att äta kött eller inte. Köttkonsumtionen kommer förmodligen inte att ändras om inte drastiska 

åtgärder sker. Människor kommer att äta det de vill, just för att mat är en sådan självklarhet i 

det svenska samhället. Många människor är inte medvetna om sin köttkonsumtion om det inte 

talas om den. En vegetarian anser att en måltid bör innehålla kött för att klassa som en ”riktig 

måltid” och menar att det är en kamp att äta riktig mat utan kött. Med den uppfattningen om 

kött kanske det då går att se hur stark köttets roll kan vara. Slutsatsen är att det kan vara så att 

mer information bör spridas och lyftas fram för att människor ska förstå hur och varför köttet 

påverkar miljö, klimat, hälsa och kultur om en förändring ska komma till stånd.  

12. Praktisk användning och vidare forskning 
Debatten om köttkonsumtion, något som gemene man kanske inte diskuterar eller talar om på 

daglig basis kanske lyfts genom att läsa denna studie. Att diskutera och tala om 

köttkonsumtionen är något som bör göras om förändring ska ske.  

 

Ett inlägg i debatten om rörelsen ”Meat Free Monday” rörelsen eller få fler människor att bli 

vegetarianer i ett försök att minska köttkonsumtionen till förmån för miljö, klimat och djur. 

Genom denna studie uppmärksamma olika företag och organisationer och få dem att förstå att 

de och deras anställda kan göra skillnad för miljö och hälsa.  Restauranger, skolor och företag 

i arbetslivet kanske kan se över sin köttkonsumtion och hur deras medarbetare, elever och 

kollegor konsumerar kött. Vidare forskning kan vara en studie i hur företag och skolar ser på 

köttkonsumtionen.  En stor omfattande studie, som innefattar både kvalitativ och kvalitativ 

forskning, om människor relation till köttkonsumtionen i samhället.  
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Intervjumall     Bilaga 1 

 

 

Tema: Kött. Äter du kött?  
- Om ja varför, om nej, varför inte?  

- Hur ofta äter du kött?  

- Föredrar du rött kött eller ljust kött?  

- Anser du att bra kött är lättillgängligt? Både att få tag i samt laga? 

- Vet du hur en bra köttbit ska se ut för olika tillagningsändamål? 

- Blir du påverkad av reklam för kött? 

- Blir du påverkad av reklam för mat? 

 

Tema: ”En riktig måltid” Hur ser en riktig måltid ut för dig? Berätta vad den 

innehåller. 
- Vilken slags mat har du ätit under din uppväxt?  

- Hur ser du på köttätandet under din uppväxt? 

- Vilken slags mat väljer du att äta som ung vuxen? 

- Kommer du att äta på ett annat sätt när/om du skaffar familj? 

- Skulle du kunna servera vegetarisk kost till din familj? 

- Vad anser du om tallriksmodellen? Följer du den? 

- Om du tänker på tallriksmodellen hur stor andel är kött på den? 

-  

Tema: Hälsa och miljö. Vad anser du om dagens köttdebatt?  
 

- Köttindustrin bidrar till miljöförstöring, vad anser du om det? 

-  Kommer du eller har du redan tänkt om i din köttkonsumtion? 

- Vad anser du om köttkonsumtion och hälsa?  

- Vad är nyttigt – mindre nyttigt? 

- Vad anser du om begreppet Meat Free Monday? 

 

Tema: Vegetarianism. Hur ser du på vegetarianism?  
- Varför väljer en del människor att enbart äta vegetarisk mat? 

- Tror du det är nyttigt? På vilket sätt? 

- Är det socialt accepterat i Sverige idag att enbart äta vegetarisk mat? 

- Hur ofta äter du vegetarisk mat? 

 

- Är du vegetarian? 
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- När slutade du äta kött? 

- Varför slutade du äta kött? Vad påverkade dig? 

- Anser du ha svårigheter att upprätthålla en vegetarisk diet? 

- Är en person vegetarian även om fisk, mejeriprodukter och ägg konsumeras? 

- Är det skillnad mellan män och kvinnor inom vegetarianism? 

 

 

Tema: Kvinnor, män och skillnader i mat och måltidsvanor och 

köttkonsumtion. Kommentera. 
 

- Anser du att det är skillnad i kvinnor och mäns köttkonsumerande? 

- Anser du att det är skillnader mellan mäns och kvinnors kunskaper om att tillaga 

kötträtter? 

- Anser du att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors intresse för att tillaga och 

äta kötträtter? 

- Anser du att det är skillnad på köttkonsumtionen under olika årstider, helger etc. i 

Sverige? 

- Skulle du konsumera mer kött om du hade en högre inkomst? 
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Kort beskrivning av studentens uppsats 

Tre års studier inom ämnet måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan vid Örebro Universitet med inriktningen kulinarisk kock och måltidskreatör, 

skriver här författaren sitt examensarbete/självständigtarbete om köttkonsumtionen bland 

unga i Sverige. Syftet var att ta reda på hur och varför eller varför inte unga personer i Sverige 

konsumerar kött.  

 

Uppsatsen syfte besvarades genom att fyra kvalitativa intervjuer genomfördes och studiens 

mål var att försöka lyfta vetskapen om köttkonsumtionen och icke-köttkonsumtion i Sverige 

bland unga.  
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