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Summary 
About one third of the greenhouse gases produced by the Swedish households come from food 
consumption, with Swedes being among the worlds’ largest consumers of beef; consuming roughly 26 kg 
per person and year. Beef consumption accounts for approximately 7 % of the Swedish greenhouse gas 
emissions which is not negligible. 

While the consumption of beef has been identified in many previous studies to impact the environment 
negatively, grazing animals can contribute to a healthy environment by keeping landscapes open, thereby 
supporting biodiversity. However, if the number of animals is too large it will lead to environmental damage. 

New technology could be used to reduce the environmental impacts from agriculture and the consumption 
of beef. Food security will be a challenge for the future, with the rising global population and changing 
conditions for agricultural practices in many areas. Several studies have concluded that adapting our diets is 
necessary to complement other climate mitigation measures. Yet, not much is done to reduce the beef 
consumption. 

This study was performed by interviewing different stakeholders regarding their views on beef consumption, 
where the respondents were a sample of politicians and relevant organization representatives. They were 
asked about the importance of reducing beef consumption in order to reach environmental targets, and 
methods for doing so; how great the reduction ought to be, as well as within what time perspective we 
ought to see changes in consumption.  

The results showed a willingness to change and reduce the beef consumption due to its environmental 
impacts. The climate effects from livestock were recognised and other environmental aspects were also 
highlighted. Most respondents were able to quantify how much they believed meat consumption ought to 
be reduced, with suggestions ranging from 20 to 50 per cent. Furthermore, all the respondents agreed upon 
using informational policy instruments and continued scientific work to achieve the suggested aims. A few 
were additionally in favour of implementing economic policy instruments, but none advised administrative 
policy instruments as an appropriate measure.  

Despite the knowledge that the beef consumption has an extensively negative environmental impact and 
needs to be addressed, and though most respondents expressed willingness to work for a reduction of the 
consumption they were still hesitant to introduce any vast measures. This could be due to concerns of losing 
members or votes. Environmental as well as consuming issues are political matters and the risk of losing 
votes might be greater if not acting as the young adults, millennials, have already initiated a change toward 
a more plant based diet.     

 

 

Keywords: Beef consumption, policy instruments, agriculture, climate targets, politics, environmental 
politics, sustainable consumption, food consumption policy  
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Sammanfattning 
Svenskarna är bland de som konsumerar mest nötkött i världen, de äter 26 kg per person och år. 
Matkonsumtionen generellt står för en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser, och 
globalt sett står djuruppfödning till köttproduktion för 14,5 % av utsläppen av alla växthusgaser. Kor är 
idisslare och deras matsmältning avger metangas vilket bidrar mer till växthuseffekten jämfört med 
uppfödning av andra djur som inte idisslar. För att minska de utsläppen kan antalet nötboskap reduceras. 
Men, å andra sidan bidrar betande djur till öppna landskap och biologisk mångfald, och det finns marker 
som inte lämpar sig för odling där betesdjur kan vara det enda sättet att få avkastning, och hur mycket 
djuruppfödningen påverkar miljön varierar med vilka metoder som används i jordbruket.  

För att minska miljöpåverkan från jordbruket generellt och nötköttskonsumtionen speciellt kan ny teknik 
användas som effektiviserar produktionen. Den framtida utmaningen kommer också att handla om att säkra 
mattillgången för hela världens befolkning. Flertalet studier konkluderar med att en förändring av våra 
matvanor är ett nödvändigt komplement till andra klimatåtgärder, ändå vidtas inga åtgärder för att minska 
nötköttskonsumtionen i Sverige. 

I den här studien har olika intressenter fått svara på hur de ser på nötköttskonsumtionens påverkan på 
miljön. De intervjuade var ett urval av politiker och intresseorganisationer. De fick också svara på frågor 
om hur viktigt de anser det vara att minska konsumtion av nötkött, hur man kan gå till väga för att uppnå 
det, när och hur stor minskningen bör vara samt hur lång tid det kan ta för att uppnå en förändring.  

De tillfrågade var väl införstådda med att djuruppfödningen påverkar klimatet men lyfte också andra 
miljöaspekter. Resultatet visar att viljan var stor att minska klimatpåverkan med hjälp av minskad 
nötköttskonsumtion. Många av respondenterna uttalade en oro för att den svenska produktionen skulle 
drabbas om politiska styrmedel infördes. Gällande storleken på reduktionen av nötköttskonsumtionen 
rådde relativt stor enighet kring en siffra mellan 20 och 50 %. När det kom till hur detta kan uppnås gick 
dock åsikterna isär. Samtliga respondenter förespråkade informativa styrmedel och fortsatt forskning, några 
kunde tänka sig ekonomiska styrmedel men ingen var villig att införa administrativa styrmedel. 

Till trots för kunskapen om att nötköttsproduktion är en av de största bidragande faktorerna till utsläpp av 
växthusgaser globalt och att konsumtion måste minska för att vi skall kunna uppfylla klimatmålen. De flesta 
av respondenterna var intresserade av att jobba för en minskning av nötköttskonsumtion men visade mindre 
vilja till mer omfattande åtgärder, vilket kan bero på en oro för att förlora medlemmar eller väljare. Miljö 
och konsumtion är politiska frågor och risken kan vara större att politikerna mister väljare i generationen 
miliennials eftersom en förändring mot minskad köttkonsumtion generellt redan är igång bland dem. 

 

 

Nyckelord: Nötköttskonsumtion, styrmedel jordbruk, klimatmål, politik, miljöpolitik, konsumtionspolitik, 
hållbar konsumtion 
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1 Introduktion 
Det här arbetet avser att diskutera nötköttskonsumtionens1 klimatpåverkan och hur konsumtionen skulle 
kunna minskas. 

Behovet att minska vår skadliga inverkan på miljön är idag akut. Jordbruket står för ca 24 procent av de 
mänskligt orsakade utsläppen av växthusgaser (Ahammad, et al., 2014). Djuruppfödningen genererar 7,1 
gigaton CO2-eq per år, vilket motsvarar 14 procent av de globala utsläppen av alla växthusgaser. Detta är 
storleksmässigt jämförbart med trafiksektorn (FAO, 2013). Den genomsnittliga svensken står för ca 10 ton 
CO2-eq per person och år, varav matkonsumtionen i sig utgör ca 2 ton. Av dessa kommer 0,7 ton från 
enbart köttkonsumtion (Naturvårdsverket, 2011). Redan 1987 beskrev Brundtland-rapporten att ekonomisk 
tillväxt och utveckling inte får ske på bekostnad av framtida generationers resurser. I boken Big World, 
Small Planet beskrev Johan Rockström att jordbruket inte kan fortsätta att växa om vi samtidigt skall kunna 
förhålla oss till de planetära gränserna2 för naturresurser. Vidare menade Rockström att mänskligheten både 
kan och måste födas av existerande jordbruksmark, planeten har inte råd att förlora mer natur. 

Klimatförändringarna sker gradvis och kan därmed vara svåra att uppfatta. Samtidigt hinner mänskligheten 
i viss grad anpassa sig och vidta åtgärder utifrån de nya förhållanden som uppstår. Behovet av förebyggande 
åtgärder mot klimatförändringarna är dynamiskt eftersom förändringarna inte är konstant (Bernsteine, et 
al., 2007). Det är däremot krävande arbete för konsumenten att fatta faktabaserade beslut med miljön i 
åtanke när de handlar. 

Konsumtionen av nötkött förväntas dubbleras globalt från 2006 till 2050, riskerna för att någon 
jordbruksmark går obrukad är därför mycket liten (Ranganathan, et al., 2016). Antalet nötkreatur kommer 
inte heller att minska, och avkastningen från dem kommer att behöva förse en större befolkningsmängd. 
En minskad köttkonsumtion i världens rikare länder skulle säkra mattillgången för framtiden (Lööv, et al., 
2013:1). 

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat sedan 60-talet, enligt Jordbruksverkets siffror (2016). En bidragande 
orsak till den ökade konsumtionen är den ökade levnadsstandarden i landet något som ofta sammanfaller 
med en ökad konsumtion av varor (Lööv, et al., 2013:1). När Sverige gick med i EU 1995 skedde en markant 
förändring till följd av nya handelsavtal. Med ökad konkurrens på marknaden sjönk priserna och svenskarna 
köpte ännu mera kött (Jordbruksverket, 2016). Sveriges befolkning konsumerar inte mer kött än den 
genomsnittliga européen men andelen nötkött är hög i förhållande till de övriga europeiska länderna 
(Jordbruksverket, 2016). Svenskarna har fått information om att nötkött bidrar till miljöeffekter som 
klimatförändringar, trots det fortsätter köttkonsumtionen att öka (Lööv, et al., 2013:1). Kunskapen om hur 
vi ska bryta konsumtionsmönstren finns, även metoder och verktyg att använda. Regering och myndigheter 
skulle kunna leda vägen mot en hållbar konsumtion och livsstil (Mont, et al., 2013). 

  

                                                      
1 När det inte finns specifikationer för nötköttskonsumtion separat i litteraturen då den behandlar köttkonsumtion generellt kommer det i den här rapporten benämnas 
som köttkonsumtion.  

2 De planetära gränserna har etablerats för att visa på begränsningarna med jordens resurser.  Det finns flera risker med att överskrida gränserna och rubba jordens 
naturliga processer (Steffen, et al., 2015). De planetära gränserna är per definition globala och kan inte reduceras ned till nivån av en enskild nation (Steffen, et al., 2015). 
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2 Frågeställning och mål med studien 
Den här masteruppsatsen undersöker några olika intressenters uppfattning om nötköttskonsumtionens 
påverkan på miljön. Tanken är att förstå varför det inte görs mer när forskningen är så övertygande om att 
nötköttskonsumtionen är ett stort problem och att något måste göras för att minska konsumtion. Det är ett 
glapp mellan vetenskap och handling. Genom att undersöka hur beslutsfattare och rådgivande organ tänker 
kring frågor om konsumtionen av nötkött och jämföra detta med de svenska klimatmålen, sätts deras åsikter 
i förhållande till hur mycket de är villiga att minska vår miljöpåverkan.  

Att inskränka människors frihet till egna val och styra över deras konsumtionsmönster är kontroversiellt 
och uppfattas ofta negativt av konsumenterna. Samtidigt bör resurser riktas dit de gör störst skillnad. 
Tidigare studier visar att normer kan brytas genom information, men den faktiska förändringen sker för 
långsamt för att kunna uppfylla klimatmålen (Lööv, et al., 2013:1) 

Omfattande forskning på miljöeffekter till följd av nötköttskonsumtion har redan gjorts, och det är resultat 
av de den här rapporten hänvisar till. 

2.1 Frågeställning 
o Är respondenterna överens med forskarna om att konsumtionen av nötkött orsakar negativ 

miljöpåverkan? 
o Finns det ett behov av minskad nötköttskonsumtion i Sverige? 
o Vilka styrmedel kan och skall användas för att uppnå nationella så väl som globala klimatmål? 

 

2.2 Avgränsningar 
Den här studien är genomförd som en masteruppsats på programmet ”Environmental engineering and 
sustainable infrastructure”, EESI, vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Uppsatsen omfattar 30 
högskolepoäng och genomförs som heltidsstudier i 20 veckor under vårterminen 2017. 

Valet att avgränsa uppsatsen till nötköttskonsumtion har gjorts därför att möjligheten att minska 
miljöpåverkan uppskattas som stor i förhållande till andra sektorer och köttslag. Respondenterna som 
deltagit i studien kan tänkas motiveras av andra frågor än endast miljöfrågan, medan den här rapporten i 
huvudsak fokuserar på miljöaspekten av nötköttskonsumtionen. 
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3 Bakgrund 
Bakgrunden vill informera läsaren generellt om miljömål, nötköttskonsumtion, styrmedel samt möjliga 
åtgärder för att reducera klimatpåverkan3. Miljömålen presenteras beträffande utsläpp av växthusgaser och 
förändringen av nötköttskonsumtion över tid i Sverige förklaras närmare. Vidare presenteras möjliga 
begränsningar till fortsatt konsumtion av nötkött i Sverige samt möjliga styrmedel och hur minskad 
konsumtion av nötkött i Sverige skulle kunna bidra till en förbättrad folkhälsa, djurhållning och miljö så väl 
nationellt som globalt. 

3.1 Miljömål 
Generationsmålen (figur 1) består av 24 miljömål med 16 delmål för miljökvalitén i Sverige som ska uppfyllas 
till och med år 2020. Bara målet om begränsad klimatpåverkan sträcker sig till år 2050 (Naturvårdsverket, 
2017). Generationsmålen medför att lagar och policys ska fokusera på frågor som återhämtning av 
ekosystem, bevarade av biologisk mångfald, folkhälsa, energieffektiva cykler för resurser fria från kemikalier, 
bevarande av naturresurser, ökad användning av förnyelsebara resurser och konsumtionsmönster med 
minimal negativ miljöpåverkan4 (Wrådhe, 2016). Delmålen har satts upp för att underlätta att 
generationsmålen uppfylls. De 24 miljömålen har kategoriserats i områdena klimatpåverkan, 
avfallshantering, biologisk mångfald, kemikalier och föroreningar (miljömålen.se, 2014). 

 

Figur 1: De svenska generationsmålen (miljömålen.se, 2014). 

Uppfödningen av boskap påverkar flertalet av generationsmålen5. Utöver utsläppen av växthusgaser finns 
risken för övergödning och kemikalieanvändning till följd av produktionen av djurfoder, och även 
bevarandet av biologisk mångfald om mängden djur överskrider markens kapacitet (Naturvårdsverket, 
2008). 

Naturliga betesmarker är värdefulla resurser som bidrar till bevarandet av öppna landskap och biologisk 
mångfald, en nödvändighet för pollinerande insekter. Drygt hälften av världens betesmarker används till 
betande djur (FAO, u.d.). De betande djuren kan förebygga övergödning om betet sker i lagom skala och 
på rätt områden (WWF, 2012). De naturliga betesmarkerna är landområden som inte lämpar sig för odling 
av grödor, det är lappar av betesmark med gräs, buskar, träd, klippor och stenar. Det kan vara kargt eller 
sankt och svårframkomligt med maskiner (Eriksson, 2010). Djuren bearbetar marken genom att trampa 
runt och stimulera uppkomsten av växter genom spridning av frön i det mjuka ytskiktet (FAO, u.d.). 

Det största hotet till bevarandet av dessa biotoper är att de blir överväxta (Eriksson, 2010). Blir däremot 
mängden djur på en yta större än vad marken klarar av att föda så är risken för negativa miljökonsekvenser 

                                                      
3 I den här studien är klimatpåverkan i fokus utav de olika miljöaspekter som påverkas till följd av nötköttskonsumtionen. Finns det inte exakt data för klimateffekter 
och växthusgasutsläpp eller om dessa inte specificeras separat i forskningsunderlaget så benämns problemet istället som miljöpåverkan. 
4 Med negativ miljöpåverkan avses allt som djuruppfödningen kan tänkas påverka i miljön så som övergödning, erosion och utsläpp av växthusgaser. 
5 De svenska generationsmålen ämnar lämna ett samhälle där de större miljöproblem är lösta. Detta skall göras utan att orsaka någon miljöskada utomlands 
(Naturvårdsverket, 2016). 
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stor såsom erosion (Evans, 1998). I Sverige beräknas en frisk betesmark klara av fyra kor per hektar samt 
två kor per hektar om marken är torr (Jordbruksverket, 2006).  

Enligt svensk lagstiftning skall betesdjur ha ett minimum av 120 dagars vistelse på betesmark om djuren 
befinner sig i södra Sverige, 90 dagar för djur placerade i mellersta delarna av landet samt 60 dagar för djur 
som befinner sig långt norrut (Jordbruksverket, 2016). En fungerande djurhållning innebär välmående djur. 
Om korna är friska och vistas i en ren och hälsosam miljö minskar behovet av antibiotika (Lööv, et al., 
2013:1). Därmed bidrar en god djurhållning både till minskade kostnader för bonden samt en bättre 
folkhälsa (Lööv, et al., 2013:1). När kött importeras bidrar det till lokala miljökonsekvenser i andra länder, 
därmed accepteras utländska regler för djurhållning vid produktion av kött. Sverige bidrar genom import av 
nötkött till förbrukning av naturresurser, till exempel avverkning av regnskog samt andra standarder för 
djurhållning än vad som accepteras för svenska djur (Naturvårdsverket, 2008). 

Idag finns ca 360 miljoner nötkreatur samt 600 miljoner får och getter i världen (FAO, u.d.). Dessa bidrar 
till klimatförändringar bland annat genom utsläpp av metangaser. En andel metan motsvarar 25 delar 
koldioxid i klimatpåverkan, vilket är en av de främsta anledningarna till varför jordbruket med dess idisslare 
har så stor klimatpåverkan i förhållande till andra sektorer (Morfeldt, 2016). Jämfört med andra idisslare och 
den mängd torrsubstans som förtärs producerar nötkreatur mer metan än får, getter och hjortar (Pérez-
Barbería, 2017). Miljöpåverkan varierar beroende på det sätt jordbruket förs, dess metoder samt vilken 
teknisk utrustning som används. Vissa delar av produktionskedjan har mer signifikanta utsläpp än andra 
(Petrovic, et al., 2015). Djurfodret har identifierats som den största utsläppskällan eftersom det kräver både 
gödning, bekämpningsmedel, vatten, landareal och infrastruktur för produktionen (Petrovic, et al., 2015). 

Ny teknologi kan hjälpa oss på vägen mot att uppnå de europeiska klimatmålen6 men inte ta oss ända fram 
(Bryngelsson, et al., 2016). Enligt FAO (2013) kan utsläppen från djuruppfödningen minskas med en 
tredjedel genom införsel av energieffektiviserande ny teknologi som redan idag finns tillgänglig. För att 
främja införandet av ny teknologi måste fortsatt utveckling göras samt nya investeringar och uppbackning 
från industrin ske (FAO, 2013). Enligt Bryngelsson et al. (2016) kan den nya tekniken i bästa fall minska 
utsläppen av växthusgaser med 600 - 900 kg CO2-eq per person och år. Men det finns samtidigt inga 
garantier för en sådan minskning. Om klimatmålen skall kunna uppnås måste de årliga utsläppen komma 
ned till 500 kg CO2-eq per person och år (Bryngelsson, et al., 2016). För att säkra en minskning till den 
nivån är ändringar i dieten, med en klar reducering av mängden nötkött, ett nödvändigt komplement till 
andra åtgärder för miljön (Bryngelsson, et al., 2016). I sin studie ser Bryngelsson et. al (2016) på aspekter av 
förändrade dieter i Sverige, men likheter kan dras till konsumtionsmönster runt om i Europa. Författarna 
anser därför att studien är representativ för hela EU.  

En minskad konsumtion av nötkött skulle kunna vara en tänkbar klimatåtgärd för Sverige nationellt. 
Klimatåtgärder definieras av IPCC7 som ”mänskligt ingripande för att minska källorna eller öka sänkorna 
av växthusgaser” (Chimanikire, et al., 2014). Ett mål för Sverige skulle kunna vara att i varje fall inte 
överskrida de mål som satts upp globalt om en minskning till 5,6 ton CO2-eq per person och år, fram till år 
2020, för att sedan arbeta mot en fortsatt minskning ned till 1,7 - 1,9 ton CO2-eq per person och år till år 
2050. Naturvårdsverkets mål är ett nollutsläpp av CO2 år 2100 (Naturvårdsverket, 2008). För en person 
som följer livsmedelsverkets rekommendationer gällande köttkonsumtion, värmer upp sin bostad med 
förnyelsebar energi samt pendlar till arbetet med hjälp av kollektivtrafik skulle utsläppen landa på ca 5 ton 
CO2-eq per person och år, alltså nära en halvering jämfört med idag. Ett kilo nötkött kan ha upp till 10 
gånger så stor miljöpåverkan som samma mängd kycklingkött (Naturvårdsverket, 2008). Potentialen att 
minska klimatpåverkan genom just en förändring i dieten är därför mycket stor.  

 

                                                      
6 Europeiska Unionen har satt upp klimatmål som man planerar att ta sig an i två steg. Först till år 2020 och sedan år 2030, med några mer långtgående klimatmål till år 
2050. Växthusgasutsläppen ska minska med 20% till år 2020, den totala energiförbrukningen ska använda förnybar energi till 20% och ha ökat i effektivitet med 20%. 
Vidare ska växthusgasutsläppen ha minskat med 40% i jämförelse med år 1990, förnyelsebar energi ska utgöra 27 % av den totala energiförbrukningen till år 2030. Till 
år 2050 ska växthusgaserna ha minskat med 90–95% i jämförelse med 1990-talets utsläpp (European Comission, 2017). 
7 IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel och grundades 1988 av metrologiska världsorganisationen och FN:s miljöprogram (IPCC, 
u.d.). 
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3.2 Konsumtionen av nötkött i Sverige 
I jämförelse med matkonsumtionen på 90-talet äter svenskarna idag ungefär 50 procent mer kött (figur 2) 
(FAOSTAT, 2013). Men samtidigt som konsumtionen har ökat, har den inhemska produktionen minskat. Den totala 
konsumtionen av kött i Sverige är cirka 87 kg per person och år räknat i slaktvikt 8 (Jordbruksverket, 2016). 
30 procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige beräknas bestå av nötkött. Mängden konsumerat 
nötkött utgör i genomsnitt 26 kg per person och år i Sverige. Två av de främsta anledningarna till att den 
svenska konsumtionen har ökat är en förhöjd levnadsstandard och fallande köttpriser (Lööv, et al., 2013:1). 
Nötköttskonsumtionen i sig har ökat med 75 procent från år 1960 till år 2014 (figur 3) (Jordbruksverket, 
2016).  

 

Figur 2: visar hur den svenska köttkonsumtionen ökat sedan 1995 medan den inhemska produktionen samtidigt minskat 
(Naturvårdsverket, 2017). 

Sedan Sverige år 1995 gick med i EU har andelen svenskt kött som konsumeras inom landet minskat 
(Jordbruksverket, 2016). Den internationella konkurrensen på den svenska marknaden stimulerar import 
där priset är den huvudsakliga drivkraften (Jordbruksverket, 2016). Under 2014 svängde trenden något och 
det svenska köttet stärkte sin konkurrenskraft. En förklaring till förändringen de senaste åren kan vara det 
ökade fokuset på folkhälsa, konsumenternas förtroende för inhemska produkter samt ett stärkt egenvärde 
av svenskproducerade livsmedel. Medias fokus har också riktats mot antibiotikaanvändning vid 
djurhållningen, som tilltar i takt med att djurhållningen försämras och risken för sjukdomar hos djuren ökar 
(Statens veterinärmedicinska anstalt, 2017). Den förhållandevis låga användningen av antibiotika vid svensk 
djurhållning jämfört med övriga länder har uppmärksammats och genom det gjort konsumenterna mer 
medvetna om problemet (Jordbruksverket, 2016). I vissa länder ges antibiotika i förebyggande syfte till friska 
djur, i andra fall används den som tillväxtmedicinering för att djuren skall växa fortare. (Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 2017). Om djuren föds upp trångt och i dåligt ventilerade lokaler ökar risken 
för sjukdomar, vilket gör att antibiotika ofta börjar användas redan när djuren är unga (Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 2017). 

                                                      
8 Med slaktvikt menas kött med ben och skinn men utan innanmäte (Jordbruksverket, 2016). 
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Figur 3: visar ökningen av konsumtion av nötkött i Sverige (FAOSTAT, 2013). 

Den genomsnittliga svensken orsakar ca 10 ton CO2-eq per person och år. Ungefär 30 procent av hushållens 
utsläpp kommer från konsumtionen av livsmedel (Naturvårdsverket, 2016). Livsmedelsverket 
rekommenderar ett intag av 26 kg kött och charkuterier per person och år vilket motsvarar 500 gram per 
person och vecka, uppdelat på fyra måltider (Livsmedelsverket, 2017). Rekommendationerna baseras främst 
på hälsa, att undvika risken för vissa sjukdomar, men även de miljökonsekvenser som tidigare nämnts 
(Livsmedelsverket, 2017). 

Det är allmänt känt att en minskad konsumtion av nötkött skulle ha en positiv miljöpåverkan globalt, trots 
detta har konsumtionen av nötkött i Sverige fortsatt öka sedan många år tillbaka  (Naturvårdsverket, 2011). 
Utöver fördelarna för miljön kommer även folkhälsan kunna dra nytta av en minskad konsumtion av 
nötkött. En av framtidens största utmaningar är behovet att förse en växande befolkningsmängd med 
tillräckligt mycket och näringsrik föda (Walker, et al., 2005). Även om nötköttsproduktionen har ökat globalt 
för att tillfredsställa en växande efterfrågan (figur 4), och de rekommenderade nivåerna för nötkött 
överskrids i många av världens rikare länder, finns det fortfarande människor som inte har mat för dagen 
(Walker, et al., 2005). Det finns möjlighet att genom bättre fördelning av jordens resurser, säkra tillgången 
till mat i framtiden (Naturvårdsverket, 2011).  

 

Figur 4. ökningen av köttkonsumtionen globalt (FAOSTAT, 2013). 

 

3.3 Hållbar konsumtion av kött 
En hållbar köttkonsumtion är definierad av Lööv et al. (2013:1) som en konsumtion vilken beskriver 
behovet av förändring. Förändringen bör ske inom de planetära gränserna. Ett sätt att uppnå en hållbar 
konsumtion av kött i Sverige skulle vara att förbjuda eller begränsa åtkomsten av nötkött (2013:1). Med 



Saken är biff – En granskning av samförstånd och motsättningar vid införande av en minskad nötköttskonsumtion 

8 
 

dagens demokratiska samhälle är det dock svårt att vidta sådana åtgärder och det slutar istället som regel 
med att ansvaret lämnas till konsumenten (2013:1). Det blir en komplex fråga för den enskilda individen där 
andra faktorer såsom hunger, tillgänglighet och pris får konkurrera med hälsa, miljö och etik (Phan & 
Chambers IV, 2016). 

Även jordbruksverket har försökt definiera en hållbar köttkonsumtion och benämner det som en 
konsumtion, både kvalitativ och kvantitativ, som ryms inom en hållbar utveckling. Där syftar den ”hållbara 
utvecklingen” på Brundtland-rapportens budskap om att utveckling inte får ske på bekostnad av framtida 
generationers behov av resurser (Brundtland, 1987). Termen hållbar konsumtion har också specificerats och 
innebär en konsumtion som tar hänsyn till miljö, ekonomiska och sociala konsekvenser till följd av inköp, 
enligt svenska konsumentverket (Lööv, et al., 2013:1). Vidare tror Jordbruksverket att om man kan 
identifiera behovet av förändring i konsumtionsmönstren kan denna förändring även definieras närmare 
(Lööv, et al., 2013:1). Samtidigt finns det forskare som menar att de planetära gränserna för 
resursförbrukning redan är överskridna. I synnerhet med tanke på klimatförändringar, förlust av biologisk 
mångfald och övergödning. För att kunna återgå till en hållbar nivå krävs extrema ansträngningar (Lööv, et 
al., 2013:1). 

I en studie genomförd av Hallström et al. (2014) ”Sustainable meat consumption: A quantitative analysis of 
nutritional intake, greenhouse gas emissions and land use from a Swedish perspective”, antas att den 
genomsnittliga svensken konsumerar 62 kg tillagat kött, utan ben, per person och år. Detta motsvarar en 
konsumtion på 170 g kött per dag. Vidare består en tredjedel utav dessa 62 kg av rött kött såsom nötkött 
och fläsk. I studien har författarna föreslagit två scenarier där det första innebär att köttkonsumtionen 
minskar till ett intag av 126 g per person och dag (46 kg per person och år). I det andra scenariot skulle 
fortfarande köttkonsumtionen minska till 126 g per person och dag, men allt nötkött skulle samtidigt 
komma från det system som idag producerar samtliga mejeriprodukter i Sverige. Det skulle innebära att 
miljöpåverkan fördelades mellan de olika produkterna. I resultatet av studien framkommer att om allt 
nötkött skall kunna produceras i samma system som idag förser Sverige med mejeriprodukter, så måste 
konsumtionen av nötkött sjunka till 14 g per person och dag (5 kg per person och år) (Hallström, et al., 
2014). Detta innebär en 70 procents minskning av nötköttskonsumtionen.  

González et al. (2010) jämför, i sin studie, effektiviteten i produktionen mellan växt- och djurbaserat protein 
när detta transporterats till hamn i Göteborg. Resultatet visar på en mycket högre effektivitet i det 
plantbaserade proteinet, där effektiviteten även ökade med ökat proteininnehåll, såsom i ärtor och sojabönor  
(González, et al., 2010). Det djurbaserade proteinet hade stora energiutsläpp, främst i form av växthusgaser 
(González, et al., 2010). Om klimatåtgärder ska vidtas och matförsörjningen för framtiden säkras, bör 
befolkningen uppmuntras att välja en mer plantbaserad diet enligt González et al. (2010). Martin et al. (2016) 
har i sin studie “Environmental implications of Swedish food consumption and dietary choices” undersökt 
skillnaderna mellan olika dieter och potentiell global uppvärmning från dessa. Studien bygger på olika 
scenarier i form av dieter såsom en ökad konsumtion av ekologiska eller lokalt odlade produkter, en minskad 
köttkonsumtion generellt eller en minskad köttkonsumtion där livsmedelsverkets rekommendationer följs. 
Resultatet visar att köttkonsumtionen, främst den av nötkött, bidrar till störst klimatpåverkan (Martin, et al., 
2016). Om en helt vegetarisk diet följs skulle en minskning utav utsläppen av växthusgaser kunna uppnås 
med närmare 30 procent, vilket är en större minskning än vad liknande studier tidigare har kommit fram till. 
I det scenario där endast svenskproducerad mat konsumeras var också utsläppen och den globala 
uppvärmningspotentialen lägre i flera kategorier av livsmedel jämfört med om de skulle ha importerats 
(Martin, et al., 2016). 

När förslag på dieter drivs politiskt är det framför allt på grund av hälsa och inte för en hållbar miljö 

(Garnett, et al., 2015). Hittills har uppmärksamheten främst riktats mot folkhälsan men det skulle vara bra 

att integrera diet med miljöaspekt enligt Garnett et al (2015). Vid en undersökning av olika föreslagna 

dieter, huvudsakligen i norra Europa, återfinns inga politiska förslag på en minskning av köttintaget. Ett 

fåtal regeringar har minskat det rekommenderade intaget av kött generellt men driver ingen policy 

specifikt för ändamålet (Garnett, et al., 2015). 

Valet av diet är en viktig faktor när det kommer till hållbarhet och miljöpåverkan i form av påfrestningar 

för biologisk mångfald, vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser  (Vinnari & Tapio, 2012). En ökad 
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produktion inom landet skulle kunna leda till minskade utsläpp av växthusgaser men det är begränsningar 

för produktionen i Sverige, exempelvis den korta växtsäsongen och låga temperaturer. Urvalet av grödor 

skulle därför minska för konsumenten (Martin, et al., 2016). Vilket troligtvis i förlängningen skulle 

resultera i fortsatt import av vissa varor. 

3.4 Fria handelsavtal 
Målet med frihandelsavtalet inom EU är att stärka ekonomin i Unionen och stimulera arbetsmarknaden 
(European Comission, 2017). Genom att underlätta för en effektiv konkurrensmarknad stärker 
frihandelsavtalet import och export inom Unionen. Enligt Europa kommissionen, stimulerar den ökade 
handeln ekonomisk tillväxt vilket i sin tur skapar jobb. Vidare ökar urvalet av produkter för konsumenten 
att välja mellan (European Comission, 2017). 

Definitionen av fri handel är internationell handel där stater ej ingriper eller gynnar produkter från ett land 
framför något annat (The Confederation of Swedish Enterprise, 2013). Det finns olika sätt på vilka 
frihandeln skulle kunna hämmas såsom tull på produkter vid import och export, förbud och restriktioner. 
Produktionen inom ett land kan också gynnas av subventionering nationellt som i sin tur skapar en obalans 
på marknaden (The Confederation of Swedish Enterprise, 2013).  

3.5 Marknadsmisslyckanden  
När marknaden leder till en icke-fungerande användning av naturresurser uppstår ett marknadsmisslyckande 
(Naturvårdsverket, 2012). Ett exempel på marknadsmisslyckande är när luften, som är en allmänning10, alltså 
icke rivaliserande eller exkluderande, förorenas av utsläpp. Alla har rätt till att bruka luften och ingen hålls 
skadeståndsskyldig när resursen försämras. Priset på produkter skulle kunna inkludera den negativa 
miljöpåverkan som tillverkningen har, men det kan vara svår att genomföra då olika naturresurser 
följaktligen måste prissättas (Naturvårdsverket, 2012). När ingen ansvarar för bevarandet av allmänningar 
kan vinstdrivna företag fortsätta utnyttja resurserna på ett ohållbart sätt för egen vinning. 
Marknadsmisslyckanden kan undvikas med hjälp av styrmedel och nyttor med allmänningarna bevaras för 
att fortsatt tjäna samhället (Naturvårdsverket, 2012). 

Om dagens produktion av livsmedel hade fördelats rättvist och dieterna generellt varit mer växtbaserade, 
skulle befintlig livsmedelsproduktion kunna tillfredsställa hela världens befolkning (Walker, et al., 2005). Att 
framställa animaliskt protein är energikrävande och idag går 60 procent av jordens spannmålsskörd enbart 
till djuruppfödning. Spannmål som i många fall är av tillräckligt god kvalité för att duga till människoföda 
(Walker, et al., 2005). Detta skulle kunna räknas till en icke-fungerande användning av naturresurser.  

3.6 Styrmedel 
Införs styrmedel för att reglera utsläppen av växthusgaser måste kostnaderna fördelas mellan alla nationer 
(Chimanikire, et al., 2014). Prislappen skulle kunna bli betydligt högre om produktionen med dess utsläpp 
får fortsätta i samma takt som den hittills gjort. Kostnader för klimatåtgärder kan endast uppskattas. Det 
finns risker med att investera i förebyggande åtgärder, men att inte vidta några åtgärder kan uppskattas som 
en ännu större risk (Chimanikire, et al., 2014). 

Idag konsumerar många för mycket kött, men det är svårt för industrin att acceptera att konsumtionen 
måste minska och det är inte heller något som individen gör frivilligt, därför måste regeringen gå in och 
driva denna minskning (Garnett, et al., 2015). 

Styrmedlen för att uppnå klimatmålen delas enligt Naturvårdsverket (2012) upp i administrativa, 
ekonomiska, informativa och forsknings styrmedel. Generellt kan man räkna med att varje 
marknadsmisslyckande kräver ett styrmedel (Naturvårdsverket, 2012).  Det kan vara svårt att förutse hela 
omfattningen av vad införandet av ett styrmedel kan innebära, det är inte alltid som det får en önskad utgång 
(Lööv, et al., 2013:1). En negativ effekt kan till exempel vara om konsumenten, till följd av infört styrmedel 
på en produkt, istället väljer en annan med samma sorts eller till och med en större miljöpåverkan (Lööv, et 
al., 2013:1).  

                                                      
10 En allmänning innebär att resursen kan användas av alla, den är icke-rivaliserande, och att en person använder den exkluderar inte en annan från att göra det. Alltså är 
den även icke-exkluderande (Naturvårdsverket, 2012).  
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En policy måste kunna anpassas till befintliga samhällsvetenskapliga paradigm11 (Ekvall, et al., 2016). Om 
en policy går emot befintliga paradigm och därmed uppfattas som kontroversiell är sannolikheten för 
motstånd från allmänheten stor. För att försöka undvika motstånd kan förebyggande åtgärder vidtas (Ekvall, 
et al., 2016). Ett sätt är att involvera allmänheten för att göra folk delaktiga i den beslutsfattande processen 
vilket kan motverka opposition mot en ny policy vid senare tillfälle. Mont et al. (2013) poängterar vikten av 
att förebygga motsättning vid införandet av nya policys med hjälp av normbrytande information och att 
målsättningen tydligt förmedlas. Att vara noggrann med ordval och observant på att formuleringarna passar 
målgruppen kan också minska potentiellt motstånd av en ny policy (Ekvall, et al., 2016). Omfattningen av 
en policy måste inte enbart vara tydlig för beslutsfattarna, utan för samtliga aktörer som skall verka inom de 
nya ramarna (Fedrigo-Fazio, et al., 2014).  Det är viktigt att identifiera alla berörda parter vid införandet av 
en ny policy. Genomförandet kan underlättas om samhällsgrupper som har svårast för omställningen kan 
få hjälp (Ekvall, et al., 2016). Olika aktörer kan också behöva kliva in vid olika tillfällen i processen (Fedrigo-
Fazio, et al., 2014). I en fallstudie av Fredrigo-Fazion et al. (2014) “decoupling growth from resource use 
and environmental impacts”, DYNAMIX12, visar författarna på att en kombination av olika styrmedel oftast 
har bäst effekt. Införandet av styrmedel är en dynamisk process i flera steg; identifiering av problemet, 
granskande, framtagningen av möjliga åtgärder, val av åtgärd, utförande, utvärdering och uppföljning 
(Fedrigo-Fazio, et al., 2014).  

3.7 Administrativa styrmedel 
Konsekvenserna kan lättare förutspås vid införandet av administrativa styrmedel än vid ekonomiska eller 
informativa. Administrativa styrmedel används när beslut fattats för framtvingande av ett ändamål (Lööv, 
et al., 2013:1). På det sätt som administrativa styrmedel är utformade kommer de att drabba samtliga 
berörda, oberoende av inkomst eller förmåga till förändring (Lööv, et al., 2013:1). Exempel på administrativa 
styrmedel är lagar, kvoteringar, förbud och restriktioner (Naturvårdsverket, 2012). 

Det saknas forskning kring införandet av exempelvis ett förbud mot nötkött och potentiella konsekvenser 
av detta. Kött har vid tillfälle förbjudits i Indien, under en kortare period, till följd av religiösa skäl. Förbudet 
varade den gången i åtta dagar under firandet av en högtid (Shaikh, 2016). Det politiska parti som införde 
förbudet drev frågan om införandet av mer vegetariska dieter hårt och förbudet mötte starka motsättningar 
från allmänheten (Shaikh, 2016). 

3.8 Ekonomiska styrmedel 
I jämförelse med administrativa styrmedel ger de ekonomiska styrmedlen bättre förutsättningar för att fler 
personer ska kunna vidta åtgärder mot en minskad klimatpåverkan (Lööv, et al., 2013:1). När man inför till 
exempel en skatt på en specifik produkt kan minskningen i försäljningen beräknas på förhand. Det som 
däremot inte kan förutspås är vilken produkt konsumenten kan tänkas köpa istället (Lööv, et al., 2013:1). 

Ekonomiska styrmedel innefattar införandet av skatter, tullar eller subventioner. I debatten om hur 
konsumtionen av nötkött ska kunna minskas har en köttskatt varit på förslag (Lööv, et al., 2013:1). Det 
finns de som argumenterar för att en skatt skulle riktas mot det som direkt påverkar miljön, så som utsläpp 
av växthusgaser, istället för mot köttkonsumtionen som är en komplex samling av olika aktiviteter som alla 
påverkar miljön. Om skatten sätts på en slutprodukt kan det saknas incitament för att förbättra 
produktionen i flera led (Wirsenius, et al., 2011). En köttskatt skulle kunna behandla två 
marknadsmisslyckanden om intäkterna gick till att finansiera de ekosystemtjänster som jordbruket också 
bidrar med, samtidigt som konsumtionen minskade (Kihlberg, 2015). Emellertid är det förmodat att en 
köttskatt främst kommer att påverka importen av kött om den baseras på vikt och inte pris. En minskad 
import är positiv för klimatpåverkan globalt men gör lite för den lokala miljöpåverkan (Säll & Gren, 2012). 

3.9 Informativa styrmedel 
För att den fria marknaden ska fungera önskvärt krävs det att alla aktörer besitter samma, korrekta, 
information (Naturvårdsverket, 2012). Om informationen är ofullständig eller asymmetrisk kan detta leda 
till svårigheter i beslutsfattandet och kan definieras som ett marknadsmisslyckande (Naturvårdsverket, 
2012). Det finns fördelar med informativa styrmedel i jämförelse med administrativa och ekonomiska 

                                                      
11 samhällsvetenskapliga paradigm definieras av Ekvall et al. (2016) som en samling av vetenskapliga paradigm I en större massa som representerar en större värdslig bild. 
Ofta speglas det mänskliga mångfalden av beteenden med olika vetenskapliga modeller för det samhällsvetenskapliga paradigmet (Ekvall, et al., 2016).  
12 DYNAMIX grundades av EU och är ett projekt som förs under ” 7th framework programme” 
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styrmedel, så som att de kostar mindre att införa och oftast inte uppfattas som påfrestande av allmänheten 
(Lööv, et al., 2013:1). När det kommer till att förespråka en hållbar konsumtion är informativa styrmedel de 
mest använda (Schrader & Thorgensen, 2011). Det är dock inte alltid som informationen når fram eller att 
mottagaren agerar därefter. Flera studier visar på att svenskarna besitter goda kunskaper om 
klimatförändringarna men likväl återspeglas inte detta i deras konsumtionsmönster (Lööv, et al., 2013:1). 
Fedrigo-Fazio et al. (2014) beskriver i deras arbete med DYNAMIX att informativa styrmedel är ett måste 
som komplement för att skapa frivillig förändring, men att det ofta inte är tillräckligt för att nå uppsatta mål.  

Exempel på informativa styrmedel är kampanjer, reklam, rekommendationer, märkning och utbildning. Det 
pågår idag en debatt om hur märkning ska tas fram samt vilka indikatorer som ska användas, för att kunna 
visa på en låg klimatpåverkan (Liu, et al., 2016). Liu et al. (2016) har identifierat tre tänkbara steg vid 
införandet av en ny märkning som synliggör en produkts klimatpåverkan. Först och främst bör en rensning 
göras bland alla de märkningar som idag visar på en produkts CO2 utsläpp, vidare bör samarbetet mellan 
länder uppmuntras och slutligen måste konsumenterna motiveras att välja mer hållbara alternativ (Liu, et 
al., 2016). Genom märkning kan man informera konsumenten om vilka produkter som är bäst ur ett 
miljöperspektiv.  

3.10 Incitament att införa styrmedel 
Alla länder måste samarbeta globalt för att minska klimatpåverkan, ingen nation kan på egen hand göra allt. 
Länderna är dock självständiga och det är frivilligt att vidta åtgärder (Naturvårdsverket, 2012). Sverige har 
sedan länge legat i framkant när det kommer till gröna, miljövänliga innovationer (Hult & Larsson, 2016). 
Men, trots ny teknik och god ekonomi är svenskarnas miljöbelastning stor i förhållande till andra länder, 
främst på grund av den höga konsumtionen.   

För ett lyckat införande av styrmedel måste en nations regering vara stark och trovärdig enligt Ekvall et al. 
(2016). Sverige är enligt mätningar ett av världens mest demokratiska länder (The Economist Intellegence 
Unit Limited, 2017). Det finns därför goda förutsättningar till förändring, till exempel genom införande av 
styrmedel som bidrar till minskad konsumtion av nötkött. Enligt Persson et al. (Working paper 2015-03, p. 
17) kan det komma att finnas en “first mover advantage”, där den som gör första draget kan komma att få 
ett försprång på marknaden.  

Det finns flertalet incitament för den svenska regeringen att anta styrmedel för en minskad 
nötköttskonsumtion. Bortsett från de världsomspännande vinsterna för miljön kan en förbättring av 
folkhälsan till följd av minskad konsumtion vara ytterligare en vinning. I en studie över vilka kriterier som 
var viktigast för konsumenten vid val av livsmedel prioriterades kvalité, pris och hälsa (Blom, et al., Svensk 
Handel).  De var dock 70 % av respondenterna som skulle kunna tänka sig att betala ett högre pris för en 
produkt om den var miljövänligt eller etiskt framställd. Samtidigt uppfattar flera konsumenter att det är svårt 
att veta vad en produkt står för, märkningen kan till och med vara direkt förvirrande (Blom, et al., Svensk 
Handel). För konsumenten kan det vara lättare att relatera till personlig hälsa än global miljöpåverkan. 

Politiska styrmedel kan även användas för att tillse att folkhälsan är god, samt jämnt fördelad över landet 
och mellan samhällsklasser (Johansson, et al., 2015/16:86). Att inte fördela resurserna jämnt kan ge negativa 
effekter och skapa större klyftor i samhället.  Många faktorer som påverkar den nationella folkhälsan sträcker 
sig bortom vad individen själv kan påverka (Johansson, et al., 2015/16:86). Därför måste folkhälsan regleras 
på en policynivå. Ett exempel kan vara försämrad luftkvalité och ljudföroreningar i form av buller vid stora 
infrastrukturprojekt. Folkhälsoinstitutet jobbar för att systematiskt förebygga sjukdomsutveckling hos 
allmänheten (Johansson, et al., 2015/16:86). Det är billigare för staten att jobba mot orsaken än att i ett 
senare stadie behandla symtomen (Johansson, et al., 2015/16:86). 

3.11 Nackdelar och hinder med att införa styrmedel 
Om det på förhand finns hinder i regelverket, motstånd bland allmänheten eller en motsägelse mellan 
samhället och beslutsfattarna kan införandet av ett styrmedel misslyckas (Ekvall, et al., 2016). Redan väl 
etablerade normer bland folket kan vara svåra att bryta, avtal med utlandet rår inte alltid en nation över. 
Identifieras hindren på förhand, kan de gå att motverka eller förebygga (Ekvall, et al., 2016). 
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Ett av de största problemen vid införandet av styrmedel är att omfattningen inte har avgränsats tillräckligt 
(Fedrigo-Fazio, et al., 2014). Omfattningen av en policy måste vara tydlig för samtliga aktörer som påverkas 
av den (Fedrigo-Fazio, et al., 2014). I ett exempel från den finska träindustrin visar Fedrigo-Fazio et al. 
(2014) hur en policy kan slå fel. En ny policy kan införas i syfte att förbättra en nations produktion, för att 
göra den mer hållbar. När den finska regeringen införde styrmedel för träindustrin i Finland uppnåddes 
förvisso målen för den inhemska produktionen, men samtidigt ökade importen av illegalt fällda träd från 
utlandet (Fedrigo-Fazio, et al., 2014). Det gjorde att policyn fick motsatt effekt i ett större perspektiv. 

Klimatförändring är per definition ett globalt problem då de bidragande källorna är spridda världen över 
och drabbar klimatet likvärdigt oberoende av var utsläppen till atmosfären sker (Chimanikire, et al., 2014). 
Alltså drabbar klimatförändringarna i huvudsak inte de som är ansvariga för de största utsläppen. IPCC 
beskriver i “Climate Change 2007: Synthesis Report” olika sätt att vidta klimatåtgärder. Historiskt sett har 
många åtgärder redan vidtagits även om det nu krävs ytterligare krafter på grund av nya oförutsedda 
kostnader, begränsningar samt barriärer som måste övervinnas (Bernsteine, et al., 2007).  Det finns två 
huvudsakliga hinder när det kommer till att uppnå generationsmålen (Naturvårdsverket, 2016). På grund av 
EU:s lagar och frihandelsavtal, kan inte Sverige som enskild nation införa styrmedel som främjar den egna 
produktionen. Vidare kan styrmedel som indirekt påverkar produktion och export i andra länder vara svåra 
att driva igenom. De kan dessutom komma att skada samarbetet med dessa länder (Persson, et al., Working 
paper 2015-03). Det är svårt för ett litet land som Sverige att hävda sig gentemot samtliga europeiska länder 
och att ändra gällande regelverk i EU (Persson, et al., Working paper 2015-03). Vidare kan motstånd uppstå 
när en regering väljer att införa nya styrmedel och de positiva effekterna som förutspås inte hinner noteras 
förrän efter mandatperioden (Persson, et al., Working paper 2015-03). Enligt Garnett et al. (2015) är det tid 
för att se över de internationella regelverk som kan hämma miljöåtgärder. På en nationell nivå krävs regler 
för planering och offentlig upphandling som gynnar hållbar konsumtion (Garnett, et al., 2015).  

Det finns begränsningar med att överlämna ansvaret till konsumenterna, och att endast ge ut information 
om den miljöpåverkan som sker utomlands till följd av den svenska konsumtionen. De flesta insatser som 
hittills gjorts världen över för att dirigera allmänhetens konsumtion, till mer hållbara dieter miljömässigt, har 
genomförts av regeringar eller icke-statliga organisationer (Ranganathan, et al., 2016). 

För femton år sedan kom klimatpåverkan på icke-statliga organisationers agenda (Laestadius, et al., 2014). 
Konsumtionen av nötkött och dess miljöpåverkan var vid tiden inte omtalad, när kärnan för klimatarbetet 
etablerades. Eftersom personalen inte hade utbildats i att hantera klimatfrågor rörande djuruppfödning 
fanns det svårigheter med att lägga det till agendan i efterhand. En diskussion har pågått om huruvida 
djuruppfödningen skall hanteras av miljörättsaktivister eller snarare vara en fråga för djurrättsaktivister 
(Laestadius, et al., 2014). Djurrättsorganisationerna anser att en minskad köttkonsumtion skulle gagna 
djurens välmående men att klimatfrågan är utanför deras fokusområde och tillhör miljöaktivisterna 
(Laestadius, et al., 2014). Garnett et al. (2015) hoppas på att de icke-statliga organisationerna kan bidra till 
att öka den allmänna kunskapen om miljöproblem till följd av livsmedelskonsumtion. Det skulle kunna 
medverka till att skapa en kritisk massa bland folket som tillsammans bryter gamla konsumtionsmönster.  

3.11.1 Motsättningar inom handeln 
Initiativ tagna från allmänheten slår starkast om det också är en fördelaktig att affär (Garnett, et al., 2015). I 
en studie gjord av Tjärnemo & Södahl (2015) identifieras fyra hinder till handelns förespråkande av 
klimatsmarta alternativ till nötkött. Det första hindret är handelns övertro på ekologiska produkter. Genom 
att uppmuntra till köp av ekologiska produkter, uppfattar många aktörer att de bidrar till hållbar konsumtion. 
Det andra är hindret är köttets strategiska värde för butikerna. För handeln är köttet är en viktig produkt 
som lockar kunder (Tjärnemo & Södahl, 2015). För tredje, tenderar konsumenterna att kräva ett visst urval 
av köttprodukter och vara skeptiska till vegetariska alternativ. Det sista hindret, enligt Tjärnemo & Södahl 
(2015) skulle vara att handeln inte ser det som deras ansvar att jobba för en minskad klimatpåverkan. 
Företagarna följer oftast de trender som går och ser till att deras butiker tillgodoser konsumenterna med ett 
tillfredsställande urval av köttprodukter. Man kan inte både locka nya kunder med hjälp av köttprodukter, 
och samtidigt minska klimatpåverkan genom att reducera konsumtionsnivån av kött (Tjärnemo & Södahl, 
2015). 
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Miljömärkningar är just nu populärt och handeln förespråkar konsumtion av ekologiska produkter snarare 
än att dirigera om mot en mer plantbaserad konsumtion. Det finns miljönyttor med ekologiska produkter 
men en mer plantbaserad diet skulle vara en mer effektiv väg mot en minskad klimatpåverkan. Handeln 
förespråkar gärna klimatsmarta produkter så länge de främjar den ekonomiska vinsten för företaget 
(Tjärnemo & Södahl, 2015). Resultatet av studien som gjordes av Tjärnemo & Södahl (2015) visar hur 
handeln inte finner egna incitament för en minskad konsumtion av nötkött då köttprodukter sedan länge 
använts som lockvara för konsumenter. 

Författarna drar slutsatsen att det kommer krävas internationella riktlinjer och arbete av icke-statliga 
organisationer för att skapa tydliga riktlinjer att följa. Så länge handeln tjänar bra på köttkonsumtionen och 
vinner kunder har de inga egna incitament att bidra till en minskad nötköttskonsumtion (Tjärnemo & 
Södahl, 2015). 

3.12 Konsumenterna 
När medelklassen ökar i antal ökar även konsumtionen (Harvey, 2016). Kött har sedan länge betraktats som 
en lyxvara. Med ökade inkomster, ges möjlighet till större konsumtion av dyrare produkter (Harvey, 2016). 

Allmänheten måste vara både intresserad och nyfiken för att informationen ska fungera effektivt (Fedrigo-
Fazio, et al., 2014). Vissa produkter är mer komplexa än andra, sociala normer, status, pris och tillgänglighet 
är bara några av de aspekter som vägs in vid val av livsmedelsprodukter (Fedrigo-Fazio, et al., 2014). Även 
om etik och hållbarhet är viktiga faktorer så fann Mansell (2014) i sin undersökning bland konsumenter i 
USA, att priset ändå var det enskilt viktigaste kriteriet för konsumenten. Svaren och prioriteringarna skiljer 
sig dock något mellan åldersgrupperna. I en enkät tillfrågades ”millennials”13 om vad som påverkade deras 
attityd gentemot genmodifierade produkter. De svarade att hälsa, säkerhet, innovation och positiv 
miljöpåverkan var viktigast för dem (Linnhoff, et al., 2016). Det är viktigt att bevara konsumenternas tillit, 
om bara en liten del av befolkningen anar oråd kan det stjälpa införandet av en ny policy (Hobbs & Goddard, 
2015). I en SIFO-undersökning från år 2017 svarade den yngre generationen att klimatet är den viktigaste 
samhällsfrågan (WWF, 2017). Antalet vegetarianer i åldrarna 16 – 25 år är 13 % vilket kan jämföras med de 
7 % som är vegetarianer i den totala befolkningsmängden (WWF, 2017). 

Livsmedelsproduktion är ett komplext system vilket gör det svårt även den mest välinformerade och 
miljömedvetne individen att fatta beslut som gagnar alla (Lööv, et al., 2013:1). Det kan inte förväntas att 
människor agerar helt rationellt (Naturvårdsverket, 2011). Det går inte heller att göra bra val för miljön om 
information saknas. Är informationen otillräcklig, eller till och med felaktig, kommer detta att påverka 
besluten (Liljenstolpe & Elofsson, 2009:12). Ofta finns det ett stort urval av både information och produkter 
vilket kan uppfattas som övermäktigt för konsumenten (Naturvårdsverket, 2011). Vid för stort antal attribut 
att ta ställning till, kan miljöaspekten komma att missgynnas (Liljenstolpe & Elofsson, 2009:12). Miljön är 
som tidigare nämnts inte högsta kriteriet för konsumenterna. Garnet et al. (2015) har i sin studie kommit 
fram till att allmänheten i stort har goda kunskaper om miljön och kan känna speciellt för att handla 
ekologiskt eller lokalt producerad mat. Dock är globala miljöaspekter så som djuruppfödningens utsläpp av 
växthusgaser inte allmän kunskap runt om i Europa (Garnett, et al., 2015). 

Valet av diet är med och skapar identitet (Vinnari & Tapio, 2012). Lika val skapar en känsla av tillhörighet 
(Higgs, 2015). Den sociala grupp man vill tillhöra kan variera och t ex. bestå av familj eller vänner. Dessa 
kommer att påverka valen av mat (Wills, et al., 2011). I en studie av Carlsson-Kanyama & González (2009) 
förespråkar författarna att information i skolorna bör införas omedelbart för att påverka valet av diet tidigt. 
Informationen skulle syfta till att styra dieten från animaliska produkter till mer en växtbaserad diet som 
gagnar hälsa och miljö.  

Det finns ett flertal studier som utreder klimatpåverkan, knutna till olika dieter. I en artikel drar Risku-Norja 
et al. (2009) slutsatsen att inte för stort fokus bör läggas på det individuella valet. Klimatproblem till följd 
av livsmedelskonsumtion måste ses som ett samhällsproblem, som inte enbart skall belasta den enskilda 
individen och dess val. Genom effektiva riktlinjer mot handeln kan stora produktvolymer påverkas (Risku-
Norja, et al., 2009). Det är också viktigt att alla miljöaspekter vägs in, inte bara växthusgaser. Det måste 
finnas ett helhetsperspektiv. Kunskap och utbildning leder till mer en hållbar livsstil (Risku-Norja, et al., 

                                                      
13 Millennials eller Y generationen, i Sverige även kallad den curlade generationen, är unga vuxna födda någon gång mellan 1980 och mitten av 90-talet (Lyons, 2017). 
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2009). I Sverige besitter folk i regel goda kunskaper om nötköttskonsumtionens klimatpåverkan och säger 
sig vilja agera för att minska den (Lööv, et al., 2013:1). 

3.13 Att vidta åtgärder 
Regeringar har på nationell nivå möjlighet att utforma regler och den fysiska miljön för att påverka 
konsumenter. Genom att bryta gamla normer och fokusera på miljön i planeringen kan man främja dieter 
som gynnar både folkhälsan och miljön (Garnett, et al., 2015). Regleringar krävs för en ökad transparens 
där fördelarna med en produkt kan säkras, att det sker en granskning och uppföljning av detta samt att alla 
intressenter får vara delaktiga. Restriktioner kan också sättas för överkonsumtion, eftersom det på inget sätt 
är ett hållbart beteende (Garnett, et al., 2015).  

Som det ser ut idag kommer bara ett av se svenska generationsmålen att uppnås inom utsatt tid, att det inte 
är flera kan bero på att den negativa miljöpåverkan uppmärksammats långt efter verksamheten påbörjats. 
Det är då en inarbetad process med ekonomisk vinning som ska avbrytas, vilket de som tjänar på 
verksamheten inte har något intresse av (Karlsson, 2017). Företagen är inte ensamma ansvariga för att göra 
produktionen mer miljövänlig. Regeringarna måste skapa ett regelverk inom vilket aktörerna får komma 
med egna initiativ till förbättring men dessa ska följas upp och det ska straffa sig att inte vidta tillräckliga 
åtgärder (Garnett, et al., 2015). Karlsson (2017) menar att vetenskaplig konsensus är mycket viktigt och att 
de i många fall finns en missvisande bild av både problemen och lösningarna. När vetenskapen är tvetydig 
blir det svårt för beslutsfattare och aktörer att förhålla sig till den (Karlsson, 2017). 

Forskare kan till exempel vara oeniga eller någon kan påstå att de är det, resultat kan förfalskas och 
undanhållas eller selektivt lyftas fram, oavsett vilket så hämmar det tilltron till vetenskapen (Karlsson, 2017). 
Man måste se på forskningen i en helhetsbild och inte lyfta enstaka avvikelser (Karlsson & Edvardsson 
Björnberg, 2015). Det kommer alltid finnas en osäkerhet vid presentation av nya forskningsresultat men 
finns där en vetenskaplig konsensus saknas grund att förneka kärnan i studien (Karlsson & Edvardsson 
Björnberg, 2015).  

När det kommer till att vidta åtgärder ser de flesta beslutsfattarna till åtgärdskostnaden. De kan bortse helt 
från vad kostnaden kan tänkas bli om inga åtgärder vidtas samt sidonyttor14 som kan komma till följd av en 
införd åtgärd (Karlsson, 2016). I en intervju för tidningen Altinget säger Karlsson (2016) ” Det är konstigt 
att utgångspunkten fortfarande är att klimatpolitiken är kostsam och jobbig. Vi riggar hela systemet för att 
ta reda på vad åtgärderna kostar, det är ett mantra i svensk miljöpolitik att hitta kostnadseffektiva åtgärder, 
sådana är viktiga men måleffektivitet är viktigare om man måste välja, och i kostnadsjakten missar man att 
klimatförändringarna kostar”.  

Det går inte att skylla på bristande bevis när det kommer till att beslutsfattare ska vidta åtgärder  (Garnett, 
et al., 2015). Idag ställs många gånger orimliga krav på bevisföringen (Karlsson & Edvardsson Björnberg, 
2015). Om man sätter upp ett grövre regelverk med granskning och uppföljning så kan det med tiden 
förfinas (Garnett, et al., 2015). 

  

                                                      
14 Nyttor som uppstår indirekt. Införs restriktioner för produktionen av en produkt så minskar utsläppen av växthusgaser. Att minska utsläppen och klimatpåverkan var 
det primära målet, men en sidonytta skulle kunna vara en förbättrad luftkvalité (Karlsson, 2016). 
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4 Metod 
Den här studien genomfördes med hjälp av kvalitativ forskning, vilket är ett sätt att systematiskt samla, 
organisera och tolka information (Curry, 2015). Metoden är induktiv för att kunna generera ny kunskap om 
ett fenomen som är svårt att mäta kvantitativt och används för att beskriva samt skapa en djupare förståelse 
för till exempel attityder och idéer (Curry, 2015).  

Att använda en kvalitativ metod ansågs mest lämpligt då arbetets syfte var att förstå respondenternas åsikter 
i frågan om en minskad nötköttskonsumtion. Resultatet baseras på respondenternas svar snarare än egna 
undersökningar eller provtagningar, vilket skulle ha varit fallet vid en kvantitativ studie.  

Eftersom frågeställningen var svår att besvara med enbart litteratur valdes intervjuer som metod. En 
litteraturstudie utfördes som bakgrund till arbetet och för att kunna formulera relevanta frågor till 
respondenterna. 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Val av respondenter 
Till studien valdes ett antal respondenter bestående av politiker och intresseorganisationer (tabell 1). 
Respondenter bör väljas så att de har erfarenhet av området som studien behandlar (Curry, 2015). Det bör 
vara ett urval som representerar flera viktiga områden för att bredda representationen och därmed få in flera 
perspektiv. Representanter bör inte generaliseras eller väljas slumpmässigt (Curry, 2015).  

I den här studien valdes respondenter som tidigare uttalat sig om köttkonsumtionen i Sverige, som arbetar 
med kött och/eller som kan påverka svensk konsumtion. Det blev bestämt att antalet respondenter behövde 
vara cirka tio för att få med så många intressen som möjligt men samtidigt hålla omfattningen till en rimlig 
arbetsmängd för den tid som var avsatt. Moderaterna som största parti på högerblocket nämner inte 
livsmedel i sitt partiprogram vare sig under jordbrukspolitik eller miljöpolitik till skillnad från vänsterpartiet 
och socialdemokraterna (Vänsterpartiet, 2015; Socialdemokraterna, 2017; Moderaterna, 2016). Därför 
tillfrågades inte moderaterna om att delta i studien. Sverigedemokraterna, som andra största parti i Sverige, 
nämner livsmedel i sitt partiprogram och vill främja den svenska produktionen men till följd av deras 
nationalistiska politik generellt som medför att inga andra politiska partier finner ett samarbete med dem 
möjligt tillfrågades inte de heller. Fler organisationer skulle kunna ha tillfört ytterligare aspekter i studien 
men där begränsades antalet av tid och arbetets omfattning. Exempel på ytterligare respondenter skulle 
kunna vara representanter för detaljhandeln så som ICA och COOP.  

Tabell 1: Deltagande i studien, vad de representerar, deras position inom företaget eller partiet och varför det ombetts delta. 

Respondent Representerar Position Omnämns Motivation till deltagande 

Jens Holm Vänsterpartiet 
Tjänstgörande 
riksdagsledamot 

V 
Arbetar aktivt med att minska 
konsumtionen 

Jakob Brandt Socialdemokraterna 
Politisk sakkunnig åt 
Sveriges 
landsbygdsminister 

S 
Medförfattare till den nya 
livsmedelsstrategin 

Emelie Nilsson Miljöpartiet Politisk sekreterare Mp 
Representant för det parti som 
avser sätta miljön först. 

Elisabet 
Qvarford 

Svenskt Kött VD Svenskt Kött 
Jobbar med försäljning av 
svenskt kött 
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När respondenterna tillfrågades att delta i studien gavs en kort summering av ämnet. Först skickades mejl 
ut och de som inte svarade per mejl blev senare uppringda. Ett par av de som svarade på det första mejlet 
gick det ej att återkoppla till och de uteblev i den här studien. Intervjuerna inleddes med mer information 
om arbetet för att respondenterna skulle få en bättre uppfattning om arbetet och varför de blivit tillfrågade 
om att delta. Det är betydelsefullt för en respondent att veta i vilket avseende denne blivit inbjuden att delta 
i en intervju (Curry, 2015). 

4.1.2 Frågeformulär 
Vid formulerandet av frågor till en intervju är det viktigt att definiera målet med studien då frågorna ska 
fylla det tomrum som saknas i forskningen (Curry, 2015). I den här studien avser det glappet mellan 
forskningen om nötköttskonsumtionens miljöpåverkan och politiskt agerande. 

 I intervjuguiden som gjordes för detta arbete kategoriserades frågorna som organisatoriska, generella och 
frågor om styrmedel.   De organisatoriska frågorna syftade till att bättre förstå partiets eller organisationens 
arbete, om där fanns ett, med nötköttskonsumtionen. De generella frågorna ställdes för att få en uppfattning 
om respondentens kunskap och åsikt i frågan och styrmedelsfrågorna ämnade få en diskussion angående 
vilka styrmedel som borde införas för att nå en minskning av nötköttskonsumtionen.  

4.1.3 Genomförande av intervju 
Intervjuerna genomfördes i avskildhet, på respondenternas respektive arbetsplatser. Samtliga intervjuer 
spelades in med respondentens godkännande. En av intervjuerna genomfördes över telefon. Varaktigheten 
var mellan 20 och 45 minuter. Samtliga respondenter tillfrågades även om återkoppling och kritik angående 
frågorna samt om de hade förslag på förbättringar. 

Vid intervjuerna användes ett och samma frågeformulär (appendix 1), vilket är den strukturerade formen av 
att utföra intervjuer. Respondenterna ombads svara på frågorna men fick gärna resonera fritt. Eftersom 
många av frågorna var öppna ledde det många gånger till längre utläggningar, vilket förde till en mer semi-
strukturerad form på intervjun.  

4.1.4 Efterarbete 
Intervjuerna transkriberades i efterhand för att underlätta rapportskrivandet. Vid enstaka tillfällen var det 
behov att mejla respondenten om ytterligare frågor, vilket samtliga sagt att det ställde upp på. De citat som 
använts i rapporten har också mejlats ut för godkännande av respektiverespondent.  
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4.2 Analys 
I en SWOT-analys identifieras interna och externa effekter som hämmande eller främjande. Dessa 
kategoriseras sedan i enlighet med SWOT-diagrammet beroende av om de, i förhållande till målet, är styrkor 
(strenghts), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) eller hot (threats)  (Ekberg, 2007). Målet i 
den här analysen är införandet av styrmedel för en minskad nötköttskonsumtion i Sverige. Det underlättar 
införandet av en policy att på förhand uppmärksamma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Leigh, 2010). 
Analysen används ofta i strategisk planering och var från början ett sätta att ventilera idéer i 
gruppdiskussioner (Phadermrod, et al., 2016). 

I den här studien valdes metoden för att den ansågs som ett bra sätt att sammanställa och kategorisera svaren 
från respondenterna och göra dem överskådliga för läsaren. Svaren från respondenterna användes till 
analysen, men ingen av respondenterna var delaktig i genomförandet av själva SWOT-analysen. I SWOT-
analysen, som handlar om en minskad nötköttskonsumtion, representerar konsumenter och producenter 
den interna effekter medan lagar och policyer står för extern effekt.  

SWOT-analysen är enligt Leigh (2010) en bra metod när man ska ta beslut om ett arbete ska fortgå, utökas, 
avvecklas eller om andra verktyg behöver använda, men metoden har kritiserats för att den inte visar på 
vilka faktorer som har störst signifikans (Phadermrod, et al., 2016). Resultatet kommer alltid att vara 
beroende av att information som analysen bygger på är tillgänglig och tillförlitlig (Leigh, 2010). 

Tabell 2: visar uppdelningen i SWOT-analysen 

 

 

 

 

 

 

 

Matrisen som utgör SWOT-analysen är oftast utformad som en fyrkant med fyra inre delar (tabell 2). I det 
övre vänstra hörnet finns de interna främjande egenskaperna, styrkor, och i det övre högra hörnet återfinns 
de interna hämmande egenskaperna, svagheter. I det nedre vänstra hörnet finns de externa främjande 
egenskaperna, möjligheter, och i det nedre högra hörnet de externa hämmande egenskaperna, hot, (Leigh, 
2010).  

  

 Förmånliga Hämmande 

 
 
Intern 

 

Extern 



Saken är biff – En granskning av samförstånd och motsättningar vid införande av en minskad nötköttskonsumtion 

18 
 

5 Resultat 
Det här avsnittet sammanställer resultatet från de genomförda intervjuerna. Det presenterar vilken 
ståndpunkt som majoriteten av de tillfrågade uttryckte samt skillnaderna bland åsikter mellan 
respondenterna. 

5.1 Övergripande resultat 
För att få en allmän uppfattning av respondenternas åsikt i ämnet ställdes övergripande frågor om minskad 
nötköttskonsumtion. Frågorna delades upp i kortare frågor om köttkonsumtions effekt på klimatet och 
nationellt respektive globalt ansvar. 

Bortsett från en, svarade samtliga respondenter att frågan om minskad nötköttkonsumtion är viktig eller 
mycket viktig. V såg nötköttskonsumtionen som en av de mest bidragande orsakerna till utsläpp av 
växthusgaser och tillsammans med MP ansåg man att frågan var mycket viktigt. Svenskt kött tillsammans 
med SNF var eniga om vikten av att reducera nötköttskonsumtionen, men de påpekade samtidigt att lika 
stor uppmärksamhet bör riktas mot transportsektorn och resandet. Organisationerna Svenskt kött och LRF 
arbetar inte aktivt med åtgärder för att reducera konsumtionen av nötkött i Sverige men anser, liksom övriga 
som svarat ja, att det är en viktig fråga som bör lyftas fram. Den respondent som inte ville påstå att vi, på 
något vis, bör sträva mot en reducerade nötköttskonsumtion var S (figur 5). 

Majoriteten av respondenterna anser att ansvaret för Sveriges nötköttskonsumtion delas av konsumenter 
och politiker. Konsumenterna ansvarar för sina egna val, men det är upp till samhället ge information så att 
de kan göra val baserade på kunskap. Sveriges konsumenter från Sveriges konsumenter menar att vi inte 
kan ge konsumenten för stort ansvar, i ett exempel om djurhållning säger han ”det är skillnad mellan 
regelverket för djurhållning i Sverige och övriga EU, vi kan inte sänka de svenska kraven och sedan låta 
efterfrågan styra. Det är för komplicerat för konsumenten, det är mycket information att hålla reda på”. 
Vidare menar Sveriges konsumenter att producenterna har ansvaret för att leverera hållbara produkter. 
Politikernas ansvar är att underlätta valet bland olika hållbara alternativ och skapa goda förutsättningar för 
att möjliggöra de hållbara livsmedlen. Liksom Sveriges konsumenter, menar  LRF att konsumenten är, och 
bör vara, fri att göra sina egna val, men det skall finnas tillräcklig med vägledning, företrädesvis genom 
märkning. Märkning måste, enligt LRF, utföras av alla leverantörer, vilket betyder att även restauranger 
borde märka sina ingredienser med ursprung. Konsumenten är tvungen att följa de regler som sätts upp av 
beslutsfattarna och är utöver det starkt influerad av trender, tillgängligheten av produkter såväl som andra 
likvärdiga alternativ. Endast V menade att politikerna bär på hela ansvaret och är de som har störst 
möjligheter att påverka, till exempel genom att begränsa tillgången. Samtliga respondenter pekar på att 
importen är det största problemet men till skillnad mot Sveriges konsumenter och övriga som svarade ja i 
frågan presenterad i Figur 5, menade S att det är konsumenten som måste minska konsumtionen genom 
sina val och ingenting som staten kan blanda sig i. 
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Figur 5: Antalet respondenter som svarade ja respektive nej, på frågan om en minskad nötköttskonsumtion är viktig eller inte 
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5.2 Så mycket ska vi minska nötköttskonsumtionen 
Majoriteten av de tillfrågade kunde presentera ett konkret mål för hur mycket de anser att konsumtionen av 
nötkött bör minska (tabell 3). Minskningen beräknades utifrån den genomsnittliga nötköttskonsumtionen i 
Sverige idag på ungefär 26 kg per person och år. Nedan presenteras föreslagen årskonsumtion i kg såväl 
som veckointag i gram. Valet av olika enheter för årskonsumtion och veckointag följer Livsmedelsverkets 
standard.  

Tabell 3: Respondenternas föreslagna minskning av nötköttskonsumtionen i %. Föreslagen minskning i kg. Föreslagen 
årskonsumtion i kg. Föreslaget veckointag i gram. S siffror är utelämnade eftersom de ej uttalat något konkret mål i frågan. 

 Minskning [%] Minskning[kg] År [kg] Veckovis [g] 

Vänsterpartiet 25 6,5 19,5 37,5 

Socialdemokraterna - - - - 

Miljöpartiet 20 5,2 20,8 40 

Svenskt Kött 50 13 13 25 

Naturskyddsföreningen 50 13 13 25 

Sveriges konsumenter 25 6,5 19,5 37,5 

Lantbrukarnas riksförbund 30 7,8 18,2 35 

Dagens konsumtion 0 0 26 50 

 

Den från respondenterna föreslagna minskningen varierade mellan 20 % och 50% från dagens 
konsumtionsnivå. 

Medan S och LRF menar att Livsmedelsverkets riktlinjer bör följas strikt, anser de övriga respondenterna 
att deras egna kvantitativa mål bör eftersträvas. MP och V föreslår en minskning med 25% till år 2020, men 
båda skulle kunna tänka sig en betydligt större minskning på lång sikt. V från V menade att ”det är viktigt 
att börja lite i rätt ända och den ändan jag tycker att vi ska börja i är att politiskt sätta ned foten i frågan och 
säga att vi behöver konsumera mindre kött”. 

Sveriges konsumenter menade att en minskning med 25% är en god början, men de övervägde också en 
större minskning av nötköttskonsumtionen på längre sikt. SNF ville se en halvering av konsumtionen och 
organisationen Svenskt kött kunde också tänka sig en minskning till hälften om det inte påverkade den 
svenska produktionen, utan endast genom en minskning av importen. LRF tyckte att Livsmedelsverkets 
riktlinjer skall följas vilket innebar att minskningen bör ligga mellan 25 – 30%. 

En minskning med 20% skulle innebära en minskad konsumtion med 5,3 kg per person och år. Den årliga 
konsumtionen per person skulle därmed sjunka från dagens 26 kg till 20,8 kg per person och år. Detta skulle 
motsvarar en nötköttskonsumtion på 40 g per person och vecka. Den största föreslagna minskningen (50%) 
skulle innebära en reduktion med 13 kg per person och år vilket skulle ge en nötköttskonsumtion på 13 kg 
per person och år. Det motsvarar 25 g per person och vecka. 
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5.3 Incitament för en minskad nötköttskonsumtion 
Vid frågan om vilka de främsta incitamenten, samt de största fördelarna skulle vara för en minskad 
nötköttskonsumtion i Sverige, återkom ett antal ämnen (figur 6). Samtliga respondenter nämnde de 
miljömässiga vinsterna, med klimatet som överordnat mål. Även biologisk mångfald, mindre övergödning 
och reducerad risk för vattenbrist fördes fram som stora fördelar av en minskad nötköttskonsumtion. Det 
näst största motivet efter miljöfrågan var en förbättrad djurhållning. De flesta av respondenterna menade 
att svensk djurskyddslagstiftning är striktare och bättre än den som gäller i de flesta andra 
nötköttsproducerande länder. Det fanns även en generell uppfattning om att en minskning av den svenska 
nötköttskonsumtionen genom reducerad import av utländskt nötkött, i viss mån kan leda till förbättrad 
djurhållning utomlands eftersom efterfrågan på utländskt kött minskar i Sverige  Några av respondenterna  
menade att minskad inhemsk konsumtion kan leda till en ökad export av svenskt nötkött, producerat under 
god djurhållning. 

Figur 6: De olika incitament som respondenterna nämnde för en minskad konsumtion av nötkött. Fördelningen i 
cirkeldiagrammet representerar det antal respondenterna som lyfte just det argumentet som incitament för en minskad 
nötköttskonsumtion. 

Problemen med användning av antibiotika vid nötköttsproduktion nämndes tre gånger. Det faktum att 
Sverige använder mindre antibiotika, och en reducerad import på grund av minskad konsumtion kan bidra 
till att bromsa spridningen av antibiotikaresistens, var en teori som framfördes. S sa att 
”antibiotikaanvändningen kopplar ju väldigt mycket till djurskyddet och i och med att vi har väldigt bra 
djurskydd i Sverige i förhållande till andra länder”. Även Sveriges konsumenter nämnde fördelarna med 
svenskproducerat i termer av kortare transporter och mindre utbredning av antibiotikaresistens. LRF 
poängterade att ”man kan inte enskilt titta på varken antibiotika, klimatpåverkan eller vattenanvändning, 
man måste göra en helhetsbedömning”, samtliga parameter måste sammanvägas inom ett valt system. 

Att mattillgångarna måste säkras för framtiden nämndes som ett viktigt incitament av V och LRF. V 
påpekade; att se till en säkrad mattillgång globalt sätter problemet i ett större perspektiv. För att kunna klara 
en framtida matförsörjning för hela jordens befolkning kan en minskning av nötköttskonsumtionen bli en 
nödvändighet. Sveriges konsumenters formulering ”bra mat för alla”, visar de till, sätter också upp både 
distributionen av livsmedel och proteiner som viktiga frågor. Sveriges konsumenter menar att det egentligen 
inte är ett problem att säkra proteintillgången utifrån den produktion som existerar idag, inte ens globalt 
sett. Däremot, säger de, måste fördelningen bli mer jämlik, ”vi måste få ned köttkonsumtionen för att det 
ska bli mera jämlikt också, vi kan inte förneka andra att äta kött bara för att vi ska kunna göra det och säga 
det är vi som ska stå för all köttkonsumtion”.  

Hälsovinsterna med en diet innehållande mindre kött var ett återkommande argument, även om graden av 
minskning av nötköttskonsumtionen varierade bland respondenterna. 
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5.4 Problem som kan uppstå vid införande av en minskad konsumtion 
Utöver ovan nämnda fördelar med en minskad konsumtion, kom även en del problem och svårigheter upp. 
Att genomföra en generell minskning av nötköttskonsumtionen utan åtskillnad på köttets ursprung och dess 
miljömässiga inverkan, skulle till exempel lätt ge motsatt effekt. Det skulle kunna försämra förutsättningarna 
för den svenska köttproduktionen, och i värsta fall leda till att ännu högre andel importerat kött konsumeras. 
Detta pekades ut som ett tänkbart problem av flera respondenter. 

Övergång till olika köttsubstitut pekades ut som en genomförbar lösning av flera, men LRF poängterade 
faran med att växla till livsmedel som inte hunnit utredas fullt ut, såsom kött har. ”Att man ersätter kött 
med en annan proteinprodukt som vi har mindre erfarenhet av och mindre kunskap om, det ser jag 
vetenskapligt som korkat”, LRF syftade då på hälsoeffekterna av att äta stora mängder rött kött i jämförelse 
med stora mängder protein tillverkat av svampar eller sojabönor. 

De flesta av respondenterna var överens om att det importerade nötköttet är det stora problemet. Det bör 
vara fokus vid en konsumtionsminskning. På en följdfråga om huruvida svensk produktion skulle kunna 
tillfredsställa efterfrågan i landet, hävdade Svenskt kött att Sverige inte klarar av att öka köttproduktionen i 
samma takt som efterfrågan ökar, om importen samtidigt upphör helt. LRF menar å andra sidan att ökad 
efterfrågan kan tillgodoses långsiktigt. En dubblering av den inhemska produktionen, som till slut kan krävas 
vid en ökande population, är fullt möjlig. 

5.5 Politisk inblandning för att minska nötköttskonsumtionen i Sverige 
I följande avsnitt behandlas respondenternas åsikter kring beslutsfattarnas inblandning i konsumtionen av 
nötkött. En sammanfattning över de tillvägagångssätt på vilka beslutsfattarna borde agera enligt 
respondenterna presenteras (figur 7). Ett återkommande förslag var att underlätta handeln med 
köttsubstitut. Jordbrukssubventioner togs även upp som en viktig aspekt av tre respondenter, där en 
omställning till medel riktade specifikt mot grödor föreslogs.  

V ansåg att det bästa sättet för att minska konsumtionen av nötkött skulle vara att införa kvantifierbara mål, 
som tidsbegränsas på motsvarande sätt som för utsläpp av växthusgaser. Minskningen bör motiveras och 
argumenten presenteras för allmänheten. När målen är satta kan åtgärder vidtas. Tre av respondenterna ville 
underlätta försäljningen av köttsubstitut, ekologiska produkter och vilt. Två av respondenterna nämnde att 
subventioner i jordbruket bidrar till en ökad nötköttsproduktion i hela EU. Tre av respondenterna föreslog 
att subventionerna bör riktas mer specifikt till bönder som producerar grödor snarare än till jordbruket som 
helhet. 

MP föreslog ett införande av grön upphandling och att producenterna måste stå för miljökostnaderna som 
uppstår på grund av jordbruket. Ett förslag från svenskt kött var att återskapa en lyxstatus för nötkött som 
produkt, för att koncentrera konsumtionen till fest och högtider.  Flera av respondenterna menade att 
konsumenterna borde uppmuntras att äta en mindre köttkvantitet men av högre kvalitét. Samtliga 
respondenter förespråkade informativa styrmedel och fortsatt forskning kring nötköttskonsumtionens 
klimatpåverkan. Tre av dem, MP V och Sveriges konsumenter, sade att de även kunde tänkas använda 
ekonomiska styrmedel. 
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Figur 7: Förslag från respondenterna till hur en minskad nötköttskonsumtion kan nås. Fördelningen i cirkeldiagrammet 
representerar det antal respondenterna som lyfte just det angrepps sätt för en minskad nötköttskonsumtion. 

Samtliga respondenter ansåg att vidare forskning om nötköttskonsumtionens klimatpåverkan var 
nödvändig. Alla kunde även tänkas använda informativa styrmedel och det var det mest återkommande 
förslaget som åtgärd för en minskning av nötköttskonsumtionen. Ett fåtal kunde tänkas använda 
ekonomiska styrmedel om det krävdes för en ytterligare minskning av konsumtionen, men ingen 
förespråkade administrativa styrmedel (figur 8). 

 

Figur 8: visar hur många respondenter som kan tänkas använda just det styrmedlet för att nå uppsatta mål med 
nötköttskonsumtionen. 

De flesta av respondenterna såg på politiska styrmedel som ett möjligt komplement, men att det fanns både 
utmaningar och begränsningar. V poängterade att det finns tillfällen då politiska styrmedel kan vara 
motsägelsefulla, till exempel införande av skatt på något som i utgångspunkt är subventionerat, 
”nationalekonomiskt är det inte optimalt att först ha subvention till betande djur och sedan komma in med 
en skatt på det kött som de betande djuren producerar”. Fattas det beslut om att ekonomiska styrmedel ska 
införas kan det behövas en övergångsperiod. Det kan ta tid att avlägsna de etablerade subventionerna och 
det blir därför nödvändigt att ha två ekonomiska styrmedel samtidigt under en period. 

EU:s frihandelsavtal är också ett hinder för en minskad nötköttskonsumtion. Respondenternas åsikter om 
hur det går att påverka EU eller inte gick isär. Svenskt kött ansåg att det fanns små möjligheter till att 
introducera t ex tull på kött för att främja den svenska produktionen, eftersom det direkt strider mot 
handelsavtalen. Sveriges konsumenter menade också att frihandelsavtalet stod i vägen för införandet av 
ekonomiska styrmedel. Lanseras styrmedel för att minska nötköttskonsumtionen måste det gagna svenska 
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bönder. ”Det finns klara fördelar med svensk produktion, det är kortare transporter, det är mindre 
antibiotikaresistens och därför bör man vara observant” enligt Sveriges konsumenter. 

Ekonomiska styrmedel såsom köttskatt ansågs inte vara ett effektivt sätt att uppnå en minskad konsumtion 
enligt Svenskt kött.  De sade att ”om det bara är en kostnad så tror jag att det är svårt att få en förändring 
på gårdsnivå, man måste hitta lönsamma incitament”. 

Enligt S finns det också begränsningar inom forskningen. S menar att normer även kan komma att påverka 
forskningsresultaten, om slutsatserna inte stämmer överens med de politiska målsättningarna så kan en 
konflikt uppstå mellan politik och forskning. Vidare ansåg S att informativa styrmedel kan ta lång tid att för 
nå önskade mål, vad man som enskild politiker vill driva igenom är inte alltid genomförbart. 
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5.6 Respondenternas arbete för att minska konsumtionen 
Majoriteten av respondenterna är överens med den vetenskapliga forskningen om att nötköttskonsumtionen 
har en stor miljöpåverkan och det finns flera fördelar med att minska konsumtionen. Tankarna kring hur vi 
bör gå tillväga för att minska konsumtionen skiljer sig åt mellan respondenterna, i viss mån även inom 
respektive organisation eller politiskt parti. Bland de intervjuade är V de som diskuterat frågan om minskad 
nötköttskonsumtion längst, enda sedan 1996. De lämnade då in en motion till riksdagen om minskad 
köttkonsumtion, vilken bemöttes med viss skepsis, ”att säga att vi skulle äta mindre kött var som att säga, 
vi måste resa till månen”. Men attityden har förändrats, tidigare blev man förlöjligad eller skrattad åt, men 
idag är det en politisk sakfråga med en tydlig plats på dagordningen, enligt V. V tror att hans parti har varit 
med i förändringen av samhällsnormerna kring frågan. 

Utav de sju respondenterna svarade tre att deras organisationer eller partier inte aktivet arbetar för en 
minskad konsumtion av nötkött i Sverige (figur 10). Det som arbetat längst med frågan är V, tillsammans 
med MP, SNF och Sveriges konsumenter arbetar de idag aktivt med frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De politiska partierna lägger fram motioner och deltar i förhandlingar och debatter både på nationell, 
regional och lokal nivå. De driver även kampanjer som förespråkar gröna dieter med vegetabiliskt baserade 
proteinkällor. S var det enda politiska parti som inte aktivt arbetade med frågan, de förespråkar 
livsmedelsverkets rekommendationer för konsumtion av nötkött.   

Svenskt kött såg även fördelar med att minska konsumtionen av nötkött, men ansåg samtidigt att det inte 
var deras ansvar att driva kampanj för en generell minskning av köttkonsumtionen. Genom att 
marknadsföra svenskproducerat kött har deras arbete bidragit till en ökad efterfrågan på kött med svenskt 
ursprung. De tror sig ha medverkat till en minskad klimatpåverkan genom att främja svenskt jordbruk. Att 
minska den globala miljöpåverkan genom att öka den svenska produktionen är också det sätt som föreslås 
i den nyligen, av S, utgivna livsmedelsstrategin. Med ökad export till utlandet skulle Sverige bidra till mer 
miljövänliga produkter på marknaden. 

Antalet bönder har under en längre period minskat, vilket har bidragit till att andelen svenskt kött på 
marknaden sjunkit, samtidigt som LRF arbetar för att bromsa trenden. Det är deras tro att andelen svenskt 
kött kunde ha varit ännu mindre om de inte bedrivit sitt arbete. Även om LRF inte arbetar aktivt för att 
minska nötköttskonsumtionen påpekar de att kött som konsumeras i Sverige ska också vara producerat i 
Sverige och att livsmedelsverkets rekommendationer bör följas. Enligt LRF finns det utrymme för en ökad 
produktion av nötkött i Sverige samtidigt som man minskar konsumtionen. Han anser att de svenska 
bönderna inte behöver oroa sig och menar att ”för LRF är det egentligen ingen konflikt på det sättet, även 
om många köttbönder känner sig hotade när man pratar om att minska köttkonsumtionen”. Sveriges 
konsumenter arbetar för att minska konsumtionen av nötkött genom att uppmuntra till konsumtion av 
andra proteinkällor än från animalier. 

Samtliga respondenter fann det svårt att kvantifiera vilken påverkan deras eget arbete hade på konsumtionen 
av nötkött. Även om frågan om en minskad konsumtion har behandlats aktivt under åtskilliga år, har 
konsumtionen trots det ökat sedan Sveriges inträde i EU år 1995 (Jordbruksverket, 2016).  
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Antal som aktivt arbetar med en 
minskad konsumtion av nötkött

Figur 3: Antal respondenter som svarat ja, respektive nej, på om de aktivt arbetar med att minska 
nötköttskonsumtionen. 
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Bland respondenterna ansåg de politiska partierna att de själva varit delaktiga i en attitydförändring, genom 
att kontinuerligt informera konsumenten om fördelar och nackdelar med en minskad konsumtion av 
animaliska produkter. Många av respondenterna uttryckte en tro på att utan deras egen medverkan hade 
nötköttskonsumtionen ökat ännu mer än vad den gjort till idag.  

5.7 Tidsperspektiv 
En omställning för hela befolkningen till en diet innehållandes mindre nötkött kommer att ta generationer 
enligt Sveriges konsumenter, som tillade att vi ändå är på väg åt rätt håll. LRF såg också på förändring i den 
här sortens rotade vanor som något som tar lång tid att genomföra men att vegetabilier och mer lokalt odlat 
är på frammarsch. Kött anses som något viktigt och värdefull och betraktat som bra mat enligt många 
svenskar enligt V, som påstod att det krävs en kritisk massa bland folket för att nå förändring. När den 
kritiska massan har uppnått en viss storlek slår det över. V trodde att vi snart nått en vändpunkt. Förutom 
den kritiska massan talade V även om den yngre generation, ”the millennials” som redan nu har andra 
värderingar än de som redan var vuxna vid inträdet i EU 1995 (WWF, 2017).  

Svenskt kött förutspådde en framtid där den offentliga sektorn kommer att minska sin konsumtion av 
nötkött. Hon hade, liksom V, även en tilltro till den yngre generationen, ”vi har en generation som nu växer 
upp med en mer växtbaserad kost”. Millennials äter mer vegetabilier och har generellt ett större miljötänk 
än tidigare generationer enligt Svenskt kött. 
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5.8 SWOT-Analys 
Den efterföljande SWOT-analysen visar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot som framkommit ur 
resultatet från de intervjuer som genomförts.  

Styrkor, förmånliga egenskaper med intern påverkan. Styrkorna återfinns bland konsumenterna eller 
producenterna och visar på positiva effekter som redan skett för att minska nötköttskonsumtionen. 

• Viljan att förändra; klimatförändringarna är ett erkänt problem och det finns en beslutsamhet att 
försöka motverka dem. 

• Uppmärksamhet; Frågan om klimatet får mycket uppmärksamhet; när ett problem 
uppmärksammas finns det möjlighet för en allmän medverkan. Ökad kunskap hos allmänheten 
underlättar för beslutsfattarna. 

• Tilltro till vetenskap; när allmänheten litar på forskningen kan man nå ut med viktig information. 

• Bra, svenska produkter; den svenska produktionen av nötkött står starkt på marknaden när det 
gäller klimatpåverkan, jämfört med många andra länders produktion. När miljöfrågorna lyfts ökar 
den svenska produkternas konkurrenskraft. 
 

Svagheter, hämmande egenskaper med interna påverkan. Svagheterna i analysen är de hinder för en 
minskad konsumtion som redan är etablerade bland konsumenter och producenter idag.  

• Normer; det finns normer i samhället angående kött så som att det är det bästa proteinet och att 
människor måste äta kött för att må bra. 

• Vanor; I Sverige finns det en tradition av att både producera och äta kött. Det är sett som något 
festligt och som bra mat, speciellt med tanke på protein. 

• Ineffektivt; djurproduktionen är energikrävande och produkten är inte effektiv i jämförelse med 
andra proteinkällor. 

 
Möjligheter, Förmånliga egenskaper med externa påverkan. De externa sätten att påverka 
nötköttskonsumtionen, med lagar och regler, kan skapa nya möjligheter för att uppnå den önskvärda 
minskningen.  

• Effektivisera; en effektivisering i produktionen med hjälp av ny teknik skulle kunna leda till minskad 
energiåtgång och därmed minskad klimatpåverkan. Krav kan ställas med stöd i lagstiftning. 

• Styrmedel; styrmedel kan införas för en direkt minskning av nötköttskonsumtionen. 

 
Hot, hämmande egenskaper med externa påverkan. Nya och befintliga lagar och regler kan utgöra ett hot 
för att minska konsumtionen av nötkött.  

• Frihandelsavtal; Sverige måste följa EU:s regelverk angående handel och kan inte införa regler som 
främjar den egna produkten. Den ökade konkurrensen är ett resultat av frihandelsavtalet och en av 
de största drivkrafterna på marknaden är priset. 

- Låga priser; de låga priserna, till följd av frihandelsavtalet, leder till ökad konsumtion 
och även ökat svinn.  

- Konkurrens; importen kan leda till en orättvis konkurrens då lagar för produktion och 
t ex. djurhållning skiljer sig åt mellan länderna. I Sverige är det många gånger mer 
kostsamt att driva djuruppfödning för köttproduktion, vilket kan få en negativ effekt 
på konsumtionen. Kött med svenskt ursprung föredras framför importerat ur 
miljösynpunkt men produktionen kan fortsätta att minska om konkurrenskraften inte 
ökar.  
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Tabell 4: SWOT-analys med förmånliga och hämmande intern påverkan samt förmånliga och hämmande extern påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1 Reflektioner runt SWOT-analysen 
Efter genomförd analys kan det vara av intresse att fundera över följande: 

Hur bibehåller vi styrkorna, interna förmånliga faktorer, i analysen? 
Viljan till förändring är något som långsamt har växt fram hos allmänheten med den ökade kunskapen om 
klimat och miljöpåverkan från köttkonsumtionen. Som V sa så krävs det att den kritiska massan blir 
tillräckligt stor för att vågskålen ska tippa över och en förändring äga rum. I dagens läge tyder det mesta på 
att det kommer att komma ännu mer forskning på området som stärker bevisen för nötköttskonsumtionens 
klimatpåverkan. Om inte konsensus i forskningen förändras är risken liten för att förändringsviljan ska 
minska. Så länge som problemet med nötköttskonsumtion inte minskar kommer heller inte intresset för det 
att avta. 

I Sverige är antalet klimat-, alternativt vetenskapsförnekare, litet till skillnad från exempelvis USA (Karlsson 
& Edvardsson Björnberg, 2015). Vetenskapens trovärdighet stärks genom fortsatt forskning och när en 
bättre helhetssyn förmedlas till allmänheten. Forskningen kan också bidra till bättre och effektivare svensk 
produktion och argumentera för den till konsumenterna. 

 

Hur ska svagheterna, interna hämmande faktorer, elimineras? 
Redan etablerade normer kan brytas genom kampanjer för något nytt med information från inflytelserika 
institutioner så som livsmedelverket eller socialstyrelsen. När normerna i samhället byts gör även vanorna 
det. 

Produktionen av animaliskt protein är inte effektiv i jämförelse med vegetabiliskt (Carlsson-Kanyama & 
González, 2009). Det finns förbättringar att göra inom jordbruket till exempel genom införande av ny teknik 
(Bryngelsson, et al., 2016). Det är dock svårt att se att effektiviteten i produktionen skulle kunna förbättras 
så mycket att det faktiskt inte är nödvändigt med en minskning av nötköttskonsumtionen. 

Kan man ta tillvara på möjligheterna, externa förmånliga faktorer? 
Effektiviteten inom jordbruket har potential till förbättring. Energisparande teknik kan bidra till att 
minskningen av nötköttskonsumtion inte behöver vara lika stor som om vi inte förändrar produktion alls. 
Mycket teknik finns redan tillgänglig och det är endast en ekonomisk fråga vad gäller införandet av den.  

Införandet av styrmedel kan både reglera och ställa krav på produktion så väl som konsumtion.  

Det finns även styrmedel som kulle kunna tas bort, till exempel subventionerna till jordbruket, och på så vis 
få priserna på produkterna att stiga. Med dyrare produkter som speglar de verkliga kostnaderna bättre, så 
bör konsumtionen sjunka.  

 Förmånliga Hämmande 
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Kan man neutralisera eller förebygga hoten, externa hämmande faktorer? 
Det finns många åtgärder som Sverige som nation kan vidta, exempelvis kampanjer med rekommendationer, 
förändrade dieter i den offentliga sektorn eller utbildning i skolorna. EU:s fria handelsavtal är endast ett hot 
när det kommer till att påverka export och import och att försöka främja en produkt framför en annan 
internationellt (European Comission, 2017). 

Eftersom Sverige är en del av EU är de medansvariga för regelverket och kan därför också påverka riktlinjer 
för konsumtion och produktion. 

Vilka effekter har störst betydelse? 
Det är svårt att säga vad som väger tyngst när det kommer till att påverka konsumtionen av nötkött på ett 
långsiktigt och effektivt sätt. I SWOT-analysen kan man se att det finns flera punkter som påverkar 
konsumtionen av nötkött internt systemet än externt (tabell 4). Det kan tyda på att det är lättare att påverka 
konsumtionen med hjälp av interna faktorer, det vill säga konsumenter och producenter, än att 
implementera effektivare teknik eller använda styrmedel. Analysen visar å andra sidan inte vilka av 
faktorerna som kan ha störst inflytande, och ger inga tidsaspekter. Den enskilda konsumenten har inte 
inflytande över EU:s regelverk även om de ändrar sina konsumtionsmönster. Nya regler från EU kan ge 
snabbare förändring men kan möta mer opposition om det inte är väl förankrad bland konsumenter. 

Samtidigt som varaktig förändring sker när det finns en förståelse och vilja hos allmänheten. Analysen visar 
inte heller på några tidsaspekter, där t ex. förändring av normer i samhället kan tänkas ta flera år, till och 
med generationer medan ny teknik kan införas och användas inom loppet av några timmar. Införande av 
förbud kan vara effektivt, men att ändra på vanor och få en majoritet av befolkningen att självmant välja 
bättre livsmedel för miljön bidrar till en starkare förankring till förändring.  

Allmänhetens förändringsvilja och brytande av normer kan tänkas vara den effekt som har störst betydelse 
för att nå förändring, men nöttköttskonsumtionen är ett komplext system och många aspekter att ta hänsyn 
till för konsumenter, producenter såväl som beslutsfattare.  
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6 Diskussion 
I diskussionen tas svårigheter till förändring upp och huruvida respondenterna är i samförstånd med rådande 
forskning i frågan om en minskad nötköttskonsumtion eller om de motsätter sig den. Den kronologiska 
ordningen i bakgrunden efterföljs i diskussionen. 

6.1 Generellt 
Det var en positiv erfarenhet att genomföra intervjuerna med de sju respondenterna framför allt på grund 
av deras intresse och kunskap i ämnet samt öppenhet för att diskutera frågan om att minska 
nötköttskonsumtionen i Sverige. Enigheten om problemen bland respondenterna visar att forskningen har 
nått fram och tagits upp i de stora organisationerna och bland politikerna. Det var intressant att höra att det 
fanns ambitioner om mål för minskad konsumtionen av nötkött med upp till femtio procent, och att säkra 
mattillgångar för framtiden också nämndes. 

Till trots för många goda ambitioner var få intresserade av att börja arbeta med att minska 
nötköttskonsumtionen inom kort eller att vidta några radikala åtgärder med planläggningen för att komma 
igång. Flera av respondenterna var tveksamma till ekonomiska styrmedel och upplevde det som 
kontroversiellt, trots att annat med negativ miljöpåverkan eller skadlig hälsoeffekt ofta blir reglerat med 
hjälp av högre skatter i Sverige, t ex tobak, alkohol eller bränsle. Det kan visa på ett problem som 
organisationer och partier har med att både ta hänsyn till och följa ny forskning, samtidigt som de riskerar 
förlora medlemmar, och väljare, om de sätter in drastiska åtgärder för förändring. 

6.1.1 Hur mycket bör nötköttskonsumtionen i Sverige minska 
Respondenterna blev ombedda att kvantifiera den minskning av nötköttskonsumtionen som de ansåg 
nödvändig. Den föreslagna minskningen varierade från 20% till 30% för de politiska partierna samtidigt 
som organisationerna Svenskt kött och SNF föreslog en minskning med uppemot 50%. Det bör noteras att 
de som föreslog störst minskning främst avsåg att minska konsumtionen av importerat kött. De politiska 
partierna diskuterade en mer generell konsumtionsminskning, som troligtvis skulle vara mer juridiskt 
genomförbar på grund av EU:s regelverk och frihandelsavtal, eftersom inget land får främja den inhemska 
produktionen framför någon annan på marknaden (European Comission, 2017). 

Under intervjuerna återkom flera av respondenterna till att livsmedelsverkets rekommendationer bör följas, 
däribland S. Samtidigt var S de enda som inte ville uttala sig konkret på frågan om en minskad 
nötköttskonsumtion. Livsmedelsverkets rekommendation är baserad på vetenskaplig forskning i syfte att 
främja både miljö och folkhälsa (Livsmedelsverket, 2017). Genom att förespråka livsmedelsverkets 
rekommendationer, som alltså även S gör, står även de respondenter som inte själva tydligt förespråkar en 
minskad nötköttskonsumtion, för en minskad total konsumtion av kött. En minskning av den totala 
köttkonsumtionen i sig medför även en minskning av nötköttskonsumtionen. 

Respondenternas förslag på en minskning av nötköttskonsumtionen med runt 30% är bara ett litet steg mot 
mindre utsläpp generellt. En minskning med 30 %, innebär att man i genomsnitt skulle äta 7,8 kg mindre 
nötkött per person och år i Sverige. Totalt sett konsumerar svensken i genomsnitt 87 kg kött per person 
och år (Jordbruksverket, 2016). En minskning med 7,8 kg nötkött av dessa 87 kg kött skulle totalt innebära 
en minskning med 9 % vilket är långt ifrån livsmedelverkets på 26 kg kött per person och år, vilket motsvarar 
500 g per person och vecka (Livsmedelsverket, 2017). En sådan minskning skulle innebära en återgång till 
samma nivåer som på 60-talet (FAOSTAT, 2013). 

Långsiktigt måste alltså nötköttskonsumtionen minska mycket mer än vad respondenterna i den här studien 
föreslog. Det går dock att förstå problematiken med att förespråka en minskning av nötköttskonsumtionen 
med närmare 80%, som Hallström et al. (2014) föreslår, det skulle troligtvis möta allt för stort motstånd 
idag. På lång sikt är det emellertid ett mer rimligt mål som i sig inte skulle innebära att vi upphöra helt med 
att äta kött. Hallström et al. (2014), ger exempel på att ha ett gemensamt system för mejeriprodukter och 
nötkött vilket skulle få ned den svenska konsumtionen till 5 kg per person och år. 
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6.1.2 Minskad import 
Det finns många argument för att ha en inhemsk produktion av nötkött. Svensk produktion står sig bättre 
än många internationella produkter vad gäller miljöpåverkans och djurhållning, och svenskarna konsumerar 

fortfarande kött långt över rekommendationerna. Det finns värde i att främja den svenska produktionen 
och uppfylla några av de nationella miljömålen, men över lag måste konsumtionen minska. Det är 
relevant att diskutera i vilken grad negativ miljöpåverkan till följd av jordbruket kan vägas upp av 
miljönytta, till exempel betande djur som håller landskapet öppet. Dessutom finns det möjligheter att 
fördela miljöpåverkan på flera produkter som ett exempel kunde samtliga kor tillåts beta och producera 
mjölk innan slakt (Naturvårdsverket, 2008; Jordbruksverket, 2016. Det kan tänkas att antalet djur inte 
nödvändigtvis måste minska globalt sett men att deras betesmarker bör ses över, eftersom de idag inte 
utnyttjas fullt ut (FAO, u.d.). 

Det var positivt att höra ett par av respondenterna lyfta argumentet om att säkra mattillgångarna globalt 
som en anledning för att vidta åtgärder till minskad nötköttskonsumtion. Sveriges konsumenter poängterade 
att om alla i världen har rätt till samma konsumtionsmängd, så råder inte en rättvis fördelning av 
mattillgångarna.  

Behovet av att säkra tillgångarna på mat för framtiden ökar med risken för extrema klimatförändringar. 
Eftersom klimatfrågan är global kan vi inte enbart se till de nationella målen. Vi kan genomföra förändringar 
inom landet men målet bör vara att även se till vilka förbättringar som kan ske ute i världen.  För att kunna 
uppnå en mer rättvis fördelning av mattillgångarna till jordens befolkning, måste avkastningen från djuren 
distribueras mer jämlikt än idag. Rockström (2016) skriver bland annat att jordbruket inte kan växa 
obegränsat till ytan om vi samtidigt skall kunna hålla oss inom de planetära gränserna. Jordens rikare länder 
exkluderar de fattigare från möjligheten till samma levnadsstandard, dessutom förbrukar de framtida 
generationers resurser (Rockström, 2016). Tillsammans med Bertoft diskuterades det att svenskarnas 
konsumtion av nötkött resulterar i att någon, på någon annan plats i världen, tvingas att avstå från sin andel 
av nötköttstillgången. Minskad nötköttskonsumtion i Sverige bidrar således till att globalt sett säkra 
mattillgångarna i framtiden (Naturvårdsverket, 2011). Det känns tvetydigt att respondenterna är klara över 
de globala problem och följderna av den svenska konsumtionen, men ändå saknar en handlingsplan för hur 
till exempel en omfördelning av resurserna kan ske. 

Några av respondenterna trodde att en ökad produktion i Sverige, med export som följd, skulle kunna bidra 
till en bättre djurhållning utomlands och en mindre klimatpåverkan. Detta genom att de svenska ”bättre” 
produkterna konkurrerade ut andra på marknaden. Om förutsättningarna för produktionen fortsätter som 
idag håller den teorin bara om konsumenterna börjar handla med miljön som främsta krav på produkter. 
Vidare kan det diskuteras om en producent av nötkött verkligen skulle slå ut en annan eller om det inte 
endast skulle generera fler konsumenter som fick tillgång till mer kött till ett lägre pris. Om så skulle den 
ökade exporten få en motsatt effekt. Walker hävdar att produktionen av mat och nötkött har ökat globalt 
för att kunna tillgodose den växande befolkningsmängden (Walker, et al., 2005).  Därför kan man tycka att 
en fortsatt ökning av produktionen av nötkött, för att kunna exportera, verkar motstridigt när forskningen 
är enig om en generell minskning av köttkonsumtionen. 

6.1.3 Styrmedel 
Enligt ett par av respondenterna måste friheten att välja livsmedel för individen finnas kvar för att bevara 
ett demokratiskt samhälle, medan andra menade att det redan nu finns flera styrmedel som påverkar hur vi 
konsumerar och att införa ytterligare ett för att minska klimatpåverkan inte inkräktar nämnvärt på privatlivet 
och den enskildas valfrihet. 

Det finns redan mycket som vi inte rår över men som påverkar våra val av produkter så som tillgänglighet 
och pris. Att införa styrmedel för att minska nötköttskonsumtionen kan upplevas som att inkräkta på folks 
privatliv, men om det är det enda sättet att bryta gamla vanor så är det ett måste. Styrmedel bör å andra 
sidan införas på ett genomtänkt sätt så att man kommer åt det egentliga problemet, som i det här fallet är 
miljöpåverkan till följd av den höga konsumtionen av nötkött. Folk i allmänhet kan tänkas ha lättare att 
förstå nya lagar och skatter på saker som är direkt skadliga för den egna hälsan så som tobak eller alkohol. 
Tobak har till och med en skadlig effekt på folk i rökarens omgivning. När det kommer till nötkött är 
hälsoeffekterna inte lika synliga, även om många känner till att överkonsumtion kan leda till fetma och 
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många av de så kallade välfärdssjukdomarna. Miljöaspekter så som klimatförändringar är däremot något 
som sker globalt till dels långt bort från konsumentens omedelbara närhet, och så gradvis att det är svårt att 
riktigt uppfatta förändringarna.  Det är även svårt att förutspå alla konsekvenser med exakthet, vilket bidrar 
till att göra klimatförändringar ännu mer abstrakt för allmänheten. En tänkbar lösning skulle kunna vara att 
samtliga produkter på marknaden redan var utvalda som hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv, men att komma så långt förblir sannolikt en utopi.  

Det går till viss del att förstå respondenternas svårighet med att komma till handling. Det kan vara besvärligt 
att peka ut vilka aktörer som skall ansvara för, och vem som har huvudansvaret, att lösa ett så komplext 
problem som nötköttskonsumtionens klimatpåverkan. Ytterst är svensk konsumtion och miljö politiska 
frågor. 

Förutom att införa styrmedel som hämmar produktionen kan man som ett alternativ främja konsumtion av 
andra produkter. Fick grönsaksodlarna mer bidrag skulle deras produkter bli billigare och på så sätt 
uppmuntras konsumenterna att äta mer grönsaker utan att några alternativ tagits bort. Flera av 
respondenterna lyfte just problemet med subventioner till jordbruket, och V påpekade det motsägelsefulla 
med att införa en köttskatt innan jordbrukssubventionerna tagits bort.  Å andra sidan borde det vara möjligt 
att rikta en beskattning på ett annat sätt än subventionerna, och låta intäkterna från skatten kompensera den 
skadliga miljöpåverkan från jordbruket.  

Ingen av respondenterna förespråkade administrativa styrmedel och man kan tänka att tveksamheten till det 
ligger i svårigheten med att införa dem. Lööv et al beskriver administrativa styrmedel som tvingande i en 
annan mening än ekonomiska, där skillnaden kan beskrivas som att man inte får konsumera en produkt i 
jämförelse med att man får konsumera den, men då måste man betala ett högt pris (Lööv, et al., 2013:1). 
Sverige är medlem i EU och många administrativa styrmedel går emot frihandelsavtalet (European 
Comission, 2017). Skulle de svenska beslutsfattarna vilja vidta liknande åtgärder måste de först ändra i EU:s 
regelverk för frihandel. 

6.1.4 Andra proteinkällor 
Köttsubstitut ansågs som en annan möjlig lösning till en minskad konsumtion men med frågetecken om det 
kunde innebära ett hot för hälsan, eftersom det var ett outforskat område, och det kan vara en viktig poäng 
att olika hälsoaspekter med nya produkter utreds, så som konsumtion över lång tid och/eller 
överkonsumtion.  

6.1.5 Information 
Hur information ska nå ut till samtliga delar av konsumentledet upplevde respondenterna som ett stort 
problem. Om man i tillägg vidgar perspektivet och ser på den svenska nötköttskonsumtionens 
miljöpåverkan både i Sverige och utomlands, så förstår man att det blir än svårare att förmedla tydlig 
information till konsumenten. Europeiska länder följer europeiskt regelverk, men har samtidigt sina egna 
lagar för djurhållning och miljö att ta hänsyn till. Vid import av kött från andra länder utanför EU är det 
möjligt att deras egna lagar skiljer sig avsevärt från de svenska. För importerat kött åsidosätts svenska lagar 
och regler, samtidigt som andra förhållanden än de som krävs inom svensk livsmedelsproduktion accepteras 
(Naturvårdsverket, 2016). De svenska bönderna kan därför också få det svårt att hävda sig vid internationell 
konkurrens, eftersom deras produktionskostnader ofta är högre än i andra länder vilket resulterar i ett högre 
pris för slutprodukten (Jordbruksverket, 2016). Det talar för övrigt också mot tanken, som några 
respondenter nämnde, om ökad export i syfte att ge utländska konsumenter större tillgång på ”bättre” 
nötkött som är producerat med svensk djurhållning och miljölagstiftning. 

Trots problemet med att nå ut med information så slutade nötköttskonsumtionen att öka 2014 
(Jordbruksverket, 2016), och en förklaring kan vara den ökade medvetenheten om klimatpåverkan med den 
påföljden att vilja äta mer lokalt och/eller ekologiskt producerat nötkött. En annan orsak till att trenden för 
nötköttskonsumtionen planat ut, till trots för att antalet personer som konsumerar långt över de 
rekommenderade nivåerna har ökat(!), är att de som avstår kött helt och hållet har blivit många fler 
(OECD/FAO, 2016). Den gröna mattrenden tycks sprida sig både till privata hushåll och den offentliga 
sektorn. Det är möjligt att det tar generationer att förändra gamla konsumtionsmönster, så som V anser, 
men den yngre generationen ”millennials” har redan börjat med omställningen som man kan läsa om på 
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WWF’s hemsida. I en undersökning av vilka kriterier som var viktigast för ”millennials” framkom det att 
den egna hälsan och produkten tillförlitlighet var högst prioriterat (Linnhoff, et al., 2016).  

Alla som deltar i att lyfta frågan och diskussionen kring hur vår konsumtion bidrar till 

klimatförändringarna medverkar till spridning av information. Kunskap är grundläggande för att vidta 

åtgärder och skapa nödvändiga förändringar. 

6.2 Diskussion av metod 
Om studien skulle genomföras igen vid ett annat tillfälle skulle inte resultatet bli det samma. Så är det ofta 
med kvalitativa studier. Respondenterna är utvalda att representera sina respektive organisationer och 
partiers åsikter, men graden av deras personliga intresse och engagemang speglar också svaren och 
diskussionerna som presenteras här. Studien är utförd för att vara en undersökning av samtida förhållanden 
i samhället vilka naturligt är föränderliga. Resultatet är av intresse och värdefullt för beslutsfattande i nutid 
men inte om förutsättningarna förändras. 

Från början planerades att utföra helt semi-strukturerade intervjuer med olika frågor som tillät mera samtal 
mellan respondenten och intervjuaren. Detta avstyrdes vid insikten att det kunde komma att bli svårt med 
en jämförelse om frågorna och svaren varierade mycket 

Det blev en sned fördelning av representationen bland politiska partier som medför att S, V, MP här 
representerar politiker generellt vilket inte är riktigt. De representerar förstås bara sig själva, och möjligen 
kan man säga att de representerar vänsterblocket i svensk politik. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Den här studien är genomförd innan några mer omfattande åtgärder vidtagits för att minska 

nötköttskonsumtionen. Framtida forskning kav vara relevant för att utvärdera möjligheter så väl som 

problem med det åtgärder som införts. Andra alternativ eller komplement kan också behöva undersökas i 

framtiden.  

Fortsatt forskning på miljömärkning eller ursprungsmärkning skulle också kunna göras. Märkning är ett 

sätt att informera konsumenten, vilket samtliga respondenter förespråkar. 

Fortsatt utveckling av köttsubstitut och alternativ kan även kräva mer resurser för forskning. Utredning av 

de nya produkternas miljöpåverkan, jämförelse av hur bra protein de innehåller, hälsopåverkan, 

tillagningstider och produktion är viktigt, för att kunna jämföra energiåtgång i förhållande till andra 

produkter så som nötkött.  
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7 Slutsats 
Respondenterna var klara över att nötköttskonsumtionen är en av de största bidragande faktorerna till 
utsläpp av växthusgaser globalt, att djuruppfödningen står för 14,5 % av de totala utsläppen av växthusgaser 
till atmosfären och att vi för att uppnå de globala klimatmålen och de nationella generationsmålen måste 
minska konsumtionen av nötkött. 

De flesta av respondenterna var intresserade av att jobba för en minskning av nötköttskonsumtion med ca 
30%, men det skulle endast innebära en minskning med 9% av den totala köttkonsumtionen jämfört med 
Livsmedelsverkets rekommendation om att minska den totala köttkonsumtionen närmare 30%.  

Till trots ambitionerna var få av respondenterna intresserade av att sätta igång mer omfattande åtgärder för 
att minska nötköttskonsumtionen inom en snar framtid och flera var tveksamma till ekonomiska styrmedel. 

Steget mellan insikt och handling kan vara stort men i slutändan är dock frågor om konsumtion och miljö 
politiska beslut och politikerna kan riskera förlora en stor del unga väljare, speciellt bland ”millennials”, 
eftersom en förändring mot minskad köttkonsumtion generellt i den yngre generationen redan är igång.  
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Appendix 1 

Fråga Syfte Anteckningar 

Beskrivning av arbetet 

• Målet med arbetet är: 
Att förstå varför inte fler åtgärder vidtas då 
konsumtionen av nötkött ökat som den gjort de senaste 
årtionden i Sverige. Forskningen visar på stor 
miljöpåverkan, hälsoproblem och skadlig djurhantering 
till följd av konsumtion av nötkött. 

 

 

 

• Arbetet kan leda till nya tankebanor kring hur man, 
på en policy nivå, ska gå tillväga för att få folkligt 
stöd för styrmedel.  

 
 
 

• Syftet med intervjun är att få svar på hur 
diskussionerna går inom organisationerna och de 
politiska partierna, hur nära förändringen är vi? 

 

Syfte: Ökad förståelse av projektet för den som 
intervjuas. 
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Organisatoriska 

a) Hur viktigt är det att minska miljöpåverkan av 

samhällsaktiviteter i ditt arbete? 

 

 

 

 

b) Vilka ansvarsområden gällande klimatet arbetar du 

med? 

 
 

 

 

c) Vilket mål jobbar ni främst emot? 

 

 

 

 

d) Jobbar er organisation med frågan om att minska 
konsumtionen av nötkött? 

Ja – Hur länge har ni gjort det? 
Nej – Varför inte? 
 

 

 

e) Vilken är/skulle vara er motivation att engagera er 
i minskad konsumtion av nötkött? (Klimat, hälsa, 
djurvälfärd?) eller andra, kombinationer av dessa? 

 

Syfte: Att förstå den intervjuades position I 
företaget/partiet och hur de helhetligt jobbar med miljön. 

 

Ej nödvändigt att fråga t ex. politiker där svaren kan 
läsas i deras partiprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jag frågar om miljön eftersom mina studier inte 
inriktar sig på hälsa och djurrätt) 
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f) Arbetar ni aktivt med att minska konsumtionen av 
nötkött i avsikt att minska miljöpåverkan? 

Ja - på vilket sett? 
Nej – finns det planer på att börja med ett sådant arbete? 

 

 

 

g) Ser ni några vinster eller fördelar med att minska 
konsumtionen av nötkött? 

Ja – Vilka? - Kan du utveckla de lite? 
Nej – Varken hälsa eller miljö? Ni anser alltså att 
konsumtionen av nötkött inte har någon signifikant 
miljöpåverkan i förhållande till andra livsmedel? 

 

 

 

h) Har ert arbete påverkat konsumtionen av nötkött i 
Sverige? 

Ja – Hur mycket/lite 
Om de inte arbetar för att minska konsumtionen hur 
påverkar deras vanliga arbete konsumtionen, fortsätter 
den då att öka? 

 

 

Mp börja här 

Syfte: Att få en uppfattning om hur länge det varit en 
fråga och om diskussionen pågått kontinuerligt. 

 

 

 

 

 

Syfte: Att förstå drivkrafterna bakom en potentiell 
förändring. Miljö eller etiska/sociala aspekter, andra? 
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Generella 

 

i) Hur mycket uppskattar du att köttkonsumtionen 

påverkar klimatet? 

Mer än någon annan sektor? Procentuellt per person i 

förhållande till andra utsläpp? 

I förhållande till andra livsmedel? 

 

 

 

j) Hur stort påverkan på miljön uppfattar du att 

specifikt nötkött har, i förhållande till andra 

köttslag? 

 

 

 

 

 

k) Vem ansvarar för hur mycket nötkött vi 
konsumerar per person och år i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

Bra för att veta hur pålästa de är/uppdaterade med 
forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex, konsumenterna, den offentliga sektorn, trendsättare, 
kockar, marknaden, forskare, sociala media, kultur, 
normer 

 

Konsumenterna, producenterna, beslutsfattare? 
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l) Vem ska ansvara för den svenska konsumtionens 
miljöpåverkan i andra länder? 

 
 

 

 

m) Anser du att det är viktigt att minska 

konsumtionen av nötkött i Sverige? 

i. Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

n) Med hur mycket ska vi minska konsumtionen? 

ii. Är det realistiskt? 
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Styrmedel   

o) Vilka styrmedel ska användas för att minska 
konsumtionen av nötkött i Sverige?  

- Administrativa: lagstiftning, normer, 
klassificering, målstyrning, tillsyn 

- Ekonomiska: skatter, avgifter, subventioner 

- Information: upplysning, märkning, 
rådgivning, utbildning 

- Forskning: forskning, utveckling, 
demonstration 

 

 

 

 

 

p) Är de föreslagna styrmedlen även de som har störst 
potential att påverka/ är kraftfullast enligt dig? 

i. Om inte varför ska vi inte använda dessa? 
ii. Vem riktar de sig till, på vilken nivå? 

 

 
 
 
q) Skulle några styrmedel kunna komplettera 

varandra, alternativt vara konkurrerande? 
 

 

Låt dem ge förslag, be dem sedan att kommentera några 
av de som finns beskrivna i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer de att få folkligt stöd? 
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r) Vilka begräsningar eller hinder ser du för de 
föreslagna styrmedlen om att minska 
konsumtionen? 

 
 
 
 
s) Vem kommer påverkas mest av införandet av valda 

styrmedel? 
 
 
 
 
 
t) Var kommer man möta mest opposition? 

 

 

 
 
 
u) Hur lång tid kommer det ta att uppnå förändring, 

att nå visionen satt för minskat konsumtion av 
nötkött? 

 

 

 

 

 

Andra än de föreslagna, befintliga styrmedel nationellt 
eller inom EU (ex. frihandelsavtal) 

 

 

 

Konsument, producent, nationen 

 

 

 

Se ovan 

 

 

Kan vara realistiskt att ett sådant mål först 
konkretiseras för att sedan kunna uppnås. Klarar vi då 
generartionsmålen? 
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