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SAMMANFATTNING 
Som ett resultat av det senaste århundradets snabba populationstillväxt i kombination med en 
livsstil vilken inneburit ökad konsumtion, större naturresursuttag och ökande miljöpåfrestningar, 
står vi nu inför stora utmaningar för framtiden. En viktig del av begreppet hållbar utveckling är 
konsumtionen som i stor grad blivit en del av vår livsstil. Mat och dryck utgör i Europeiska 
Unionen ungefär en fjärdedel av hushållens totala miljöpåverkan, och hur vi väljer att konsumera 
livsmedel har således en stor inverkan. Syftet med denna studie är att undersöka studenters, vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, förhållningssätt, kunskap och agerande kring miljömässigt 
hållbar matkonsumtion. De mål som arbetet avser är att undersöka vilka vetenskapliga belägg 
som finns utifrån de fyra olika konsumtionsvalen; kött (i relation till vegetariskt), matsvinn, 
närproducerat och ekologiskt. Referensramen utgörs av en litteraturstudie som definierar 
hållbarhetsbegreppet relaterat till de olika konsumtionsvalen och utgör därför grunden för det 
fortsatta arbetet. Utifrån detta utformades sedan en enkät vilken delades ut till 40 stycken 
studenter vid lärosätet. Därefter analyserades resultatet och jämfördes med tidigare studier i 
ämnet. Litteraturstudien resulterade i en rangordning av de olika konsumtionsvalen, där 1 är det 
val av störst vikt för miljömässigt hållbar matkonsumtion; 1 kött, 2 matsvinn, 3 ekologiskt och 4 
närproducerat. Detta jämfördes sedan med resultat från enkätundersökningen som visade att 
studenterna överskattar närproducerat. Många av studenterna ansåg att minska köttkonsumtionen 
var den viktigaste åtgärden för en mer hållbar matkonsumtion. Trots detta finns det en skillnad 
mellan denna åsikt, i relation till hur de väljer att agera. Att minska matsvinnet är den åtgärd där 
studenterna lägger ner störst ansträngning och varannan student konsumerar kött dagligen. Det 
var svårt att dra generella slutsatser kring vad skillnaderna beror på, men det finns en differens i 
studenternas uppfattning om vad som är hållbar matkonsumtion och hur de handlar. Det finns 
även en skillnad mellan vilket vetenskapligt stöd som finns och studenternas uppfattning av vad 
som är hållbar konsumtion av livsmedel. 
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver studiens bakgrund, mål och syfte, avgränsningar samt metoder och 
tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 
1900-talets enorma tillväxt kan till en viss del förklaras då de möjliga konsekvenserna som 
skulle komma att följa tillväxten ignorerades. En snabbt ökande global befolkning och 
överkonsumtion som en del av vår livsstil och kultur i kombination med ogenomtänkta tekniska 
lösningar har lett fram till de stora utmaningarna vi nu står framför (Graedel och Allenby, 2010). 
För att nå en hållbar utveckling måste tillväxt och utveckling ske på de villkor som sätts av 
miljön och vårt jordklot. En viktig del i denna utveckling är en livsstilsförändring, framför allt, i 
de rikare delarna av världen där konsumtionen är ett väldefinierat begrepp. Hållbar konsumtion 
kan definieras som  
 

”the use of services and related products, which respond to basic needs and bring a 
better quality of life while minimizing the use of natural resources and toxic 
materials as well as the emissions of waste and pollutants over the life cycle of the 
service or product so as not to jeopardize the needs of further generations”  
(The Oslo Symposium, 1994).  

 
Begreppet innefattar alltså att leva inom de ekologiska förutsättningar som finns för att tillgodose 
dagens behov utan äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov. Det 
handlar om att skapa sig en förståelse över vilka resurser vi har att röra oss med för att minimera 
riskerna för att överskrida jordens gränser. 
 
I en studie av den Europeiska Kommissionen undersöktes vilka produkter som har störst 
miljöpåverkan av de som konsumerades i hushåll inom Europeiska Unionen, EU. Mat och dryck 
stod för 20-30% och tillsammans med boende och transport bidrar dessa kategorier med 70-80% 
av den totala miljöpåverkan från hushållen, se figur 1 (Tukker mfl., 2006). Hur människor väljer 
att konsumera mat och dryck utgör en stor del av hushållens konsumtion och har alltså en stor 
miljöpåverkan. Många konsumenter säger sig bedöma hållbarhetsaspekten som viktigt för maten 
de köper, men detta innebär inte nödvändigtvis att de handlar därefter (v. Dam & v. Trijp, 2013). 
Något som kan vara viktigt att belysa gällande detta är att det inte finns någon accepterad, allmän 
och övergripande definition av vad hållbar matkonsumtion är och innefattar. (Vittersø & 
Tangeland, 2014). 

 

 
Figur 1. Fördelning av total miljöpåverkan från hushåll i EU 

Mat	  och	  
dryck	  

Transport	  

Boende	  

Övrigt	  
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I dagens debatter kring hållbar matkonsumtion finns det delade åsikter gällande vad som 
definierar begreppet, hållbar matkonsumtion. Det finns ett flertal olika begrepp och 
ställningstaganden som konsumenterna måste ta ställning till idag då de väljer hur de skall 
konsumera. Exempel på detta kan vara olika miljömärkningar, krav, ekologiskt och 
närproducerat. De delade meningarna gällande miljönyttan för dessa alternativ bland produkterna 
gör det svårt för konsumenten att veta vad som är ”rätt” produkter och detta leder till att det som 
konsument även är svårt att välja ”rätt” produkter. Då samtliga av dessa begrepp etablerat sig 
bland köparna är det av intresse att skapa en förståelse av betydelsen bakom begreppen. Om 
konsumenterna skall kunna handla utifrån dessa begrepp och handla korrekt utifrån dessa är det 
av stor vikt att undersöka vad dessa innebär och vilka konsekvenser de medför för miljön. 
 
Det finns en stor potential till att kunna minska koldioxidutsläppen gällande dagens 
matproduktion då maten vi äter och slänger bidrar till stor del av klimatpåverkan. Upp emot en 
femtedel av all mat som produceras slänger vi. Detta är mat som från produktion till konsumtion 
bidragit till förbrukning av energiresurser likväl som stora mängder onödiga utsläpp 
(Jordbruksverket, 2009:20). För att kunna minska den negativa klimatpåverkan från 
matproduktionen är det viktigt att minska utsläppen i samtliga produktionsleden likväl som att 
ändra vilken typ av mat vi äter (SLU, Mat-klimat-listan, 2012).  
 
Köttproduktionen har ofta ifrågasatts som ett resultat av dess stora bidrag till utsläpp och ökad 
energiförbrukning. En minskad köttkonsumtion eller vegetarisk kost anses bland många som ett 
bättre alternativ. Anledningen till varför köttproduktionen bidrar till den stora 
energiförbrukningen beror på att en väldigt stor del av den energi som vi stoppar i djuren i form 
av foder går förlorad i djurens naturliga metabolism. Det krävs till exempel cirka sju gånger så 
mycket foder än vad som erhålls i köttmängd vid framtagning av fläskkött. Detta innebär att de 
utsläpp och den energi som krävs för att framställa sju kilogram foder endast bidrar till ett 
kilogram kött (SLU, Mat-klimat-listan, 2012). Denna diskussion kan dock inte generaliseras 
genom att ställa en kost innehållande kött mot en vegetarisk kost eftersom det kan variera 
kraftigt beroende på hur produkterna producerats.  
 
Transporter till och från produktion bidrar också till förbränning av fossila bränslen och 
växthusgaser. Något som många anser vara ett bättre alternativ för att minska de långväga 
transporterna är produkter som producerats i närområdet. Begreppen närproducerat och 
lokalproducerat har även dessa etablerat sig bland varor och produkter i butikernas utbud. Då 
begreppen inte har en entydig definition är det svårt att ta ställning till huruvida produkter som 
kallas för närproducerade, generellt är ett bättre alternativ.   
 
Produkter märka med Krav och Ekologiskt är ett, ofta lite dyrare, alternativ som finns 
tillgängliga för konsumenterna att ta ställning till. Utbud och efterfrågan av produkter med 
märkningarna har de senaste åren ökat även om det ännu finns delade meningar om huruvida 
både Ekologiska- och Kravmärkta varor är ett bra alternativ för den globala konsumtionen (Den 
ekologiska drömmen, 2014). 

Miljöfrågor diskuteras idag både globalt och i olika samhällsnivåer. Detta har bidragit till att 
intresset för ämnet ökat hos den enskilde konsumenten som i sin tur utgör en väldigt avgörande 
roll för att kunna minska eller ändra den enskilde individens konsumtion.  Det är därför viktigt 
att konsumtion och människors förhållningssätt till aktiva beslut vid sin konsumtion kartläggs 
och analyseras för att ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv kunna definiera vad som är 
potentiell och framtida hållbar konsumtion. Handeln påverkar till stor del vad vi köper och vad 
som skall produceras genom marknadsföring och utbud men trots detta så är det av stor vikt att 
belysa värdet av konsumenternas möjlighet till påverkan genom deras konsumtion. 
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Hushållen bidrar till stor del av del av de utsläpp som kan kopplas samman med konsumtion av 
livsmedel. Om många bidrar lite till en mer hållbar konsumtion så finns det möjlighet för 
märkbara förbättringar. Producenterna och marknaden har stort inflytande på konsumenterna 
men trots detta så har konsumenterna möjligheten att begränsningar och påverka hur marknaden 
skall se ut. Av denna anledning är det av intresse att skapa sig en förståelse av hur 
konsumenterna konsumerar och anledningen till varför de konsumerar på detta sätt. Det är också 
viktigt att försöka kartlägga vilka alternativa val för individens konsumtion som skulle leda till 
ett mer hållbart utfall av vår konsumtion. 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med studien är att undersöka hur studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
konsumerar och hur de förhåller sig till hållbar matkonsumtion. Detta utifrån både det som 
vetenskapligt definierats som hållbart och utifrån studenternas egen uppfattning. Arbetet skall 
redogöra för huruvida det finns en skillnad mellan hur studenterna definierar hållbarhet, hur det 
definieras vetenskapligt och vilka faktorer studenterna agerar utifrån. Fyra mål har formulerats 
för studien:  
 

I. Undersöka vilka vetenskapliga belägg som finns för hållbar matkonsumtion gällande fyra 
olika konsumtionsval; kött, matsvinn, närproducerat och ekologiskt. 

 
II. Undersöka hur konsumenterna uppfattar hållbar matkonsumtion utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv samt att fastställa om de tror sig konsumerar utifrån denna, sin egen 
uppfattning eller inte har något intresse av att ämnet.  

 
III. Undersöka om det finns någon skillnad mellan konsumenternas medvetenhet kring 

hållbar mat konsumtion och hur de faktiskt konsumerar.  
 

IV. Skapa en uppfattning om vilka faktorer som är avgörande för hur målgruppen 
konsumerar.  

 
Att undersöka huruvida studenterna på KTH är medvetna om deras egen konsumtion och deras 
värderingar vid matkonsumtion kommer utgöra underlaget för rapportens slutgiltiga resultat av 
vad och hur denna grupp konsumenter i dagsläget resonerar kring hållbar matkonsumtion. 

1.3 Avgränsning 
Hållbar konsumtion är ett omfattande och komplext område. Olika perspektiv ger olika 
prioriteringar gällande hur en mer hållbar konsumtion skall uppnås. Arbetet i denna rapport 
kommer främst att fokusera på den miljömässiga aspekten av hållbarhet där ekonomiska och 
sociala aspekter endast kommer att beröras i koppling till detta.  
Studien har även begränsats till att endast undersöka de fyra olika konsumtionsvalen; 
närproducerat, kött, ekologiskt samt matsvinn. 

1.4 Metod 
Arbetet i studien går att dela upp i flera steg men består i huvudsak av två huvuddelar; 
litteraturstudie och enkätundersökning. Litteraturstudien utgör grunden för undersökningen och 
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det är även utifrån denna som slutsatser kring hållbarhet och matkonsumtion kommer att dras. 
De olika stegen i denna process illustreras i figur 2. 
 

 
Figur 2. Arbetsprocess för hela studien 
 
1.1.1 Förarbete och litteraturstudie 
Det finns olika typer av forskningsmetodiker och det går att skilja på kvantitativ och kvalitativa 
metoder. Kvantitativ forskningsmetodik behandlar siffror, statistik och data där det ofta är 
lämpligt att använda enkäter och undersökningar. Den kvalitativa forskningsmetodiken handlar 
om att kategorisera genom att hitta beskrivningar och modeller som beskriver något i sitt 
sammanhang och detta kan ofta innebära intervjuer eller fokusgrupper (Bryman, 2011). I och 
med projektets tidsram så kommer den kvalitativa metoden utgöra grunden för projektet vilket 
kommer genomföras i form av en enkätundersökning. För att kunna definiera vad hållbar 
matkonsumtion innebär genomförs först en litteraturstudie där fyra konsumtionsval studeras; 
närproducerat, kött (som ställs i relation till vegetarisk kost), ekologiskt samt matsvinn. Dessa 
olika konsumtionsval utgör referensramen till konceptet hållbar matkonsumtion och 
litteraturstudien bildar således grunden till projektets fortsatta arbete och resultat som går att 
koppla samman till mål I. Slutsatser kring detta kommer även att presenteras i samma kapitel. 
Det är utifrån litteraturstudiens resultat som enkäten utformas. 

 
1.1.2 Enkätundersökning  
För att enkätens huvudsakliga syfte, samt mål II-IV, ska uppnås kommer en testomgång av 
enkäten genomföras för att därefter utvärderas samt revideras innan den slutgiltiga 
undersökningen genomförs. Det är viktigt att hitta en metod vid utformningen av enkäten för att 
upptäcka om konsumenternas egen bild av sin konsumtion stämmer överens med verkligheten.  

 
1.1.3 Urval, målgrupp 
Målgruppen för enkäten kommer vara studenter i Stockholm som är inskrivna och studerande vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. En undersökning av samtliga inskrivna studenter hade 
krävt mejladresser och tillgång till register för dessa. Då detta inte var möjligt beslutades att 40 
stycken slumpmässigt utvalda vid lärosätet skulle utgöra målgruppen för enkäten. Fördelen med 
detta är att det är ett effektivt sätt för genomförandet av enkäten då tidsram och resurser för 
arbetet är begränsat. Nackdelen med detta är att resultatet inte kan ses som representativt för 
studenter generellt.  
 
1.1.4 Sammanställning 
Efter genomförandet av enkäten kommer en sammanställning och utvärdering av enkätens 
resultat utföras mot litteraturstudiens riktlinjer. Denna sammanställning kommer utgöra 
underlaget för den slutgiltiga resultatanalysen.  
 
1.1.5 Resultatanalys med diskussion samt slutsatser 
Sammanställningen av enkäten ska analyseras med hänsyn till de begränsningar som berör 
studiens utfall eftersom vetenskaplig korrekthet eftersträvas. Resultatet av enkäten och 
litteraturstudien skall sedan användas för att kunna kartlägga studenternas konsumtion i relation 

Li7eraturstudie	   Sammanfa7ning	  
och	  slutsatser	  

Enkätu?ormning	  
och	  

undersökning	  
Sammanställning	  

Resultatanalys	  
Diskussion	  
Slutsatser	  
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till befintliga studier. Relevansen av enkätens utfall måste diskuteras i relation med 
litteraturstudien och slutsatser gällande projektets syfte skall formuleras.  
 

2 REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs det ramverk och de definitioner som studien kommer förhålla sig till 
genomgående. 
 
Livsmedelskonsumtionen har ökat kraftigt, dels till följd av en växande befolkningsmängd men 
även då konsumtionen per person ökar (Jordbruksverket, 2009). Det senare beror på att den 
mängd mat som äts har ökat, energiintaget per person i Sverige har ökat med 8 % sen 1960, och 
till detta tillkommer matsvinn (Jordbruksverket, statistikrapport 2005:6). Konsumtionen av 
livsmedel och därmed produktionen bidrar till bland annat klimatförändringar med betydande 
utsläpp av växthusgaser men även intensivt användandet av kväve och fosfor vilket försämrar 
vatten kvalitén och kan leda till övergödning. Positiv påverkan på miljön relaterad till 
livsmedelsproduktionen kan innebära bevarande av rika odlingslandskap, biologisk mångfald 
och landskapsmiljöer. 
 
I Sverige finns 16 nationella miljömål (se bilaga 1) som antagits av riksdagen med syftet att nå 
miljömässig hållbarhet och därmed inte överlämna miljöproblemen till kommande generationer. 
Endast två av de 16 målen förväntas ska kunna uppnås till år 2020 (Miljömålen, 1995). Flera av 
miljömålen är särskilt viktiga och går att relatera till livsmedelsproduktionen i Sverige och 
exempel på miljömål direkt relaterade till livsmedelproduktionen är: en begränsad 
klimatpåverkan, ingen övergödning och ett rikt odlingslandskap. De val konsumenten gör kan 
som nämnt påverka miljön i olika utsträckning och kopplas samman med några av miljömålen. 
Nedan beskrivs och redogörs gällande miljöpåverkan generellt för de fyra olika 
konsumtionsvalen. 

2.1 Ekologiskt 
IFOAM, International Federation of Organic Agricultural Movements, är ett internationellt 
förbund för världens alla ekologiska organisationer. År 2008 definierade de ekologiskt jordbruk 
som: 
 

”ett produktionssystem som bevarar jordarnas, ekosystemens och människornas 
hälsa. Det förlitar sig på ekologiska processer, biologisk mångfald och lokalt 
anpassade kretslopp i stället för användning av insatsmedel med skadliga effekter. 
Ekologiskt lantbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till gagn för 
vår gemensamma miljö, främjar rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla.” 
(IFOAM) 

 
I praktiken innebär detta att ekologiska jordbruk inte använder kemiska bekämpningsmedel, 
konstgödsel, bestrålning, tillväxthormoner eller genmodifiering (GMO). Antibiotika används 
restriktivt, och om ett djur behandlats för sjukdom och fått antibiotika kan det ej säljas som 
ekologiskt. Förutom detta ställs en rad andra krav, bland annat att djuren vistas utomhus och får 
utlopp för sina naturliga beteenden men även på exempelvis växelvis odling (Forman, 2012; 
Krav 2014). 
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2.1.1 KRAV och ekologiskt i Sverige 
För att livsmedel ska kunna klassas som ekologiska innebär det att minst 95 % av råvaran 
producerats genom en ekologisk odling som är certifierad. Detta innefattar även att hantering och 
förädling av råvaran ska vara certifierad. I Sverige är KRAV den vanligaste märkningen för 
ekologiska livsmedel. KRAV är en ekonomisk förening där många av medlemmarna är stora 
livsmedelsaktörer såsom Arla, Scan, ICA och Lantmännen men även intresseorganisationer, 
exempelvis Djurens Rätt och Naturskyddsföreningen existerar som medlemmar. KRAV-
märkningen visar att produktionen sker i linje med EU-direktiven som reglerar märkningen, men 
tillskillnad från de minimiregler som gäller för EUs ekologiska märkning så har ofta KRAV-
märkningen hårdare regler som ska uppfyllas, bland annat inom djuromsorg, klimat och miljö. 
KRAV-märkningen förekommer på mat från hela världen och är således inte specifik för 
livsmedel som producerats i Sverige. Kortfattat beskrivs KRAV-märkningen stå för att: 
 

”djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att 
maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.”  
(KRAV, 2014) 

 
I Sverige stod de ekologiska varorna år 2014 för 5,7 % av den totala försäljningen vilket 
motsvarar en ökning av 38 % sen året innan (Ekoweb, 2015). Detta trots den debatt kring 
ekologisk odling som ägde rum i Sverige under senare delen av 2014 där en grupp forskare från 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kritiserade ekologisk odling kraftigt på en rad olika punkter 
i sin debattartikel i Dagens Nyheter, Ekologisk odling – vägen till svält (Kirchmann mfl, 2014). 
Författarna menade bland annat att ekologisk odling varken är klimatsmart eller minskar utsläpp 
av näringsämnen samt att livsmedelsförsörjning försämras, i Sverige och globalt. SLU forskarnas 
slutsatser mötte stor kritik och de anklagades för att ha gjort ”grova och felaktiga förenklingar” 
samt motbevisades på flera av sina punkter (Dagens Nyheter, 2014). 
 
2.1.2 Ekologisk odling eller konventionell? 
Det finns inget varken entydigt eller enkelt svar på om ekologiska odlingar är mer hållbart än de 
konventionella. Syftet med ekologiska odlingar och produktionssystem är att minska de 
miljöbelastningar som det moderna konventionella jordbruket medför i form av exempelvis 
kemisk gödning och bekämpningsmedel. Det innebär även att skördarna per hektar ofta blir lägre 
för de ekologiska odlingarna och att djuren växer långsammare, ger mindre mjölk etc. 
(Jordbruksverket, 2009). En studie visade på att ekologiska odlingar gav 20 % lägre skörd 
(Mäder et al., 2002), vilket leder till att utsläppen av växthusgas per kilo producerad 
livsmedelsråvara kan bli större för den ekologiska produktionen. Det finns dock studier som 
visar att ekologisk produktion i Sverige har lika stora eller mindre utsläpp av växthusgaser än 
den konventionella produktionen (Jordbruksverket, 2009).  
 
Det är svårt att svara på den kontroversiella frågan om vad som är mest hållbart. I en rapport från 
Jordbruksverket dras slutsatsen att den ekologiska produktionen åtminstone inte har större 
utsläpp av växthusgaser än den konventionella. Det är dock inte självklart att livsmedel som 
klassas som ekologiska har lägre klimatpåverkan, men det finns andra aspekter av hållbarhet där 
de medfört minskad miljöpåverkan; 
 

• Djur betar i större utsträckning, och den betade marken bidrar till biologisk mångfald 
men binder även kol och minskar därmed klimatpåverkan 

• Lång och varierad växtföljd bidrar även det till biologisk mångfald genom ett varierat 
landskap 

• Genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel gagnas återigen 
den biologiska mångfalden 



  7 

 
I studier av Mondelaers mfl. (2009) och Forman (2012) konstateras även att jordkvalitén är 
högre i ekologiskt jordbruk då den har en större andel organiskt material än hos de 
konventionella jordbruken. Detta är positivt ur flera synpunkter, erosionen minskar, buffering 
och flitreringskapaciteten av vatten ökar samt att jorden utgör ett rikt habitat för de organismer 
som lever där.  
 
2.1.3 Kan enbart ekologiska odlingar bistå hela världen med mat? 
De SLU forskare som startade debatten i Sverige under 2014 menar att 100 % ekologisk odling 
leder till svält. Agronomen och vinnaren av Nobels fredspris, Norman Borlaug, menar att enbart 
ekologiskt jordbruk inte kan bistå jordens befolkning med mat utan måste kombineras med GMO 
(Borlaug, 2000). I en analys av 292 studier om effektivitet hos ekologisk respektive 
konventionell odling drogs slutsatsen att ekologiskt jordbruk skulle kunna producera tillräckligt 
med mat för den nuvarande, och potentiellt en ännu större, globala befolkningen, utan att öka 
användningen av landyta (Badgley et al., 2007).  

2.2 Kött eller vegetariskt 
Konsumtionen av kött ökar både i Sverige och globalt. Världskonsumtionen av kött låg år 2009 
på 42 kilogram (slaktvikt) per person. Den världsdel med lägst konsumtion var Afrika med 18 
kilogram per person vilket kan jämföras med Nordamerika, där konsumtionen var som störts, 
och den genomsnittliga amerikanen konsumerade 118 kilogram kött per år (Jordbruksverket, 
2013a). Kött anses vara ett livsmedel med hög status och konsumtionen ökar som en konsekvens 
av ett lands ekonomiska utveckling då basvaror byts ut mot kött och andra dyrare livsmedel. 
 
Konsumtionen i Sverige har ökat kraftigt sedan inträdet i Europeiska Unionen, EU vilket innebar 
lägre priser och ett större utbud. Dieter som till stor del är baserade på fett och protein, såsom 
LCHF (Low Carb High Fat) och GI (Glykemiskt Index), har sannolikt även de bidragit till den 
ökande konsumtionen, likväl som trender inom restaurangvärlden med exempelvis speciella 
köttrestauranger. Mellan åren 1990 och 2012 ökade den genomsnittliga köttkonsumtionen i 
Sverige med drygt 40 %, vilket under år 2012 innebar en konsumtion på 85 kilogram per person. 
Denna siffra anger djurets slaktvikt, det vill säga kroppen före styckning men kan översättas till 
48,6 kilogram rent kött, 23,4 kilogram charkuterivaror och 10,8 kilogram frysta produkter som 
innehåller kött. I de två senare kategorierna tillkommer dock andra icke animaliska ingredienser. 
Det finns även en stor skillnad kring hur män respektive kvinnor konsumerar kött, där män 
konsumerar drygt 500 gram tillagat rött kött per vecka medan kvinnor endast äter knappt 320 
gram (Jordbruksverket, 2013a). Kvinnorna åt i en undersökning från 2010 nästan hälften så 
mycket korv som männen men nästan lika mycket fågelkött (Jordbruksverket, 2013b). 
 
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer från 2003 gällande kött anger en konsumtion som 
är 25-30 % lägre än den nuvarande (Livsmedelsverket, 2003), men som Naturvårdsverket (2011) 
konstaterar stod då klimatfrågan inte i samma fokus som idag. 
 
2.2.1 Miljöpåverkan från kött  
Den globala köttproduktionen står för nästan 20 % av de totala utsläppen av växthusgaser, 
framförallt med bidrag från metan och lustgaser från olika biologiska processer. 
Foderproduktionen har en stor påverkan med en stor markanvändning, och en indirekt förhindrad 
markanvändning. Enligt en studie står konsekvenserna av avskogning, förmågan att binda CO2, 
för så mycket som en tredjedel av den globala köttproduktionens klimatpåverkan (Cederberg 
(2009); Jordbruksverket, 2013a). I Sverige tar foderproduktionen upp 70 % av de totala 
konventionella åkerytorna. Globalt används 33 % av jordbrukets mark till att odla foder, och 26 
% av jordens totala isfria yta är betesmark (Jordbruksverket, 2013a). 
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Alla former av jordbruk läcker näring, främst kväve och fosfor. Kväve- och fosforcyklerna utgör 
tillsammans en av de planetära gränserna1 där kvävecykeln redan är överskriden och cykeln för 
fosfor är nära sin gräns (Rockström, J., Klum, M. 2012). Detta påverkar både luft- och 
vattenkvalitén och bidrar till klimatförändringar samt övergödning, men kan även kopplas till 
minskad biologisk mångfald (Jordbruksverket, 2013a). Läckagen från Svenska jordbruken har 
minskats till följd av en rad olika åtgärder och näringen används nu mer effektivt. För att nå en 
hållbar produktion krävs ytterligare förbättringar. Det faktum att fosfor är en ändlig resurs bidrar 
till att de linjära flödena av fosfor och kväve som vi ser idag måste förändrar och recirkulationen 
från städerna tillbaka till jordbruken måste öka (Jordbruksverket, 2013a). Detta i sig går att 
koppla samman med ytterligare två utav de 16 miljömålen (se bilaga 1), nämligen ett rikt växt 
och djurliv samt ett rikt odlingslandskap. 
 
De 48,6 kilogram rent kött som konsumeras fördelas enligt följande: 
Nötkött   12,3 kilogram 
Griskött   16 kilogram 
Fjäderfäkött    16,7 kilogram 
Hemslakt av kalv, gris & får 0,4 kilogram 
Fårkött    1,1 kilogram 
Renkött   0,2 kilogram 
Kött av hare, älg och annat  1,9 kilogram 
 
Till den totala konsumtionen tillkommer som nämnt tidigare även 23,4 kilogram charkuterivaror 
och 10,8 kilogram frysta köttprodukter. Nöt- och fårkött ger upphov till större utsläpp av 
växthusgaser då de är idisslande djur och det primärt är dessa som orsakar utsläpp av metangas 
(Jordbruksverket, 2009). Om kyckling- och griskött skulle ersätta nötkött skulle det medföra att 
klimatpåverkan minskade med 42 %. En kraftig minskning utan att själva mängden kött som 
konsumeras minskats. Detta skulle dock påverka jordbruket bland annat genom en minskad 
förmåga att hålla betesmarker öppna, foderodlingar skulle minska och till följd av detta skulle 
odling av livsmedel öka (Jordbruksverket, 2009). Generellt går det att säga att svenskproducerat 
kött släpper ut mindre växthusgaser än de importerade, även om det finns variationer i detta 
(Naturvårdsverket, 2011).  
 
2.2.2 Köttguiden 
I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU ställdes frågan:  
 

Hur kan man tillgängliggöra för en bred men intresserad målgrupp den 
vetenskapliga kunskap som finns kring miljöpåverkan från kött och annan 
animalieproduktion i syfte att stimulera till en mer hållbar köttkonsumtion? 

 
Projektet vid SLU ledde fram till verktyget, Köttguiden, som hjälper intresserade konsumenter 
att välja mellan olika typer av kött och även andra alternativa proteinkällor. Guiden som är 
baserad på LCA studier kommuniceras via en tabell, och för att göra tillgängliggöra 
informationen på ett enkelt och tydligt sätt används grönt, gult och rött ljus för olika indikatorer 
av miljöpåverkan (Klimat, Biologisk mångfald, Kemiska bekämpningsmedel samt Djurskydd 
och bete) för respektive typ av kött, se figur 3. Köttguiden finns på hemsidan, 
www.kottguiden.se, och togs under 2014 över av Världsnaturfonden, WWF (Köttguiden, 2014). 
Några exempel på vad som går att utläsa ur köttguiden är; 
 

                                                
1 Det finns totalt nio planetära gränser som beskriver miljöproblem som främst drivs av människor, och att 
överskrida dessa kan leda till oförutsägbara miljöeffekter  
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• Allt nöt- och lammkött har rött ljus för klimatpåverkan vilket innebär ett större 
klimatavtryck än 14 kilogram CO2 ekvivalenter. Svenskt ekologiskt naturbetesnötkött är 
det bästa alternativet och irländskt, tyskt, östeuropeiskt och sydamerikanskt anonymt 
nötkött är bland de sämsta. 

 
• Griskött har ett gult ljus för klimatpåverkan med ett klimatavtryck mellan 4-14 kilogram 

CO2 ekvivalenter. Ekologiskt KRAV-märkt kött är att föredra och danskt samt tyskt 
anonymt kött det sämsta köttet, och risken är där även stor för övergödning då det är 
många djur på liten yta. 

 
• Kyckling har grönt ljus och ett klimatavtryck mindre än 4 kilogram CO2 ekvivalenter och 

ekologiskt och KRAV-märkt kött är även här det mest fördelaktiga alternativet ur 
hållbarhetssynpunkt och importerat anonymt kött har flest röda ljus.  

 
Nötkött Klimat Biologisk 

mångfald 
Kemiska 

bekämpnings
medel 

Djurskydd och 
bete 

Svenskt ekologiskt 
naturbeteskött 
 

    

Ekologiskt KRAV-märkt  
 
 

    

Importerat EU-ekologiskt 
 
 

    

Svenskt anonymt 
 
 

    

Irländskt anonymt 
 
 

    

Figur 3. Exempel på information för nötkött, data från köttguiden (Köttguiden, 2014) 

 
2.2.3 Sluta äta kött helt? 
Klimatpåverkan från kött är generellt flera gånger större än påverkan från vegetabiliska 
livsmedel (Jordbruksverket, 2013a), och djuren konsumerar så mycket som sex kilo vegetabiliskt 
protein för varje kilo kött som produceras (Francione, 2004). Om hela Sveriges befolkning skulle 
sluta konsumera kött och istället ersätta det med soja, gula ärtor och ägg skulle klimatpåverkan 
och utsläppen av växthusgaser minska drastiskt, från 9,8 till 0,9 miljoner ton CO2-ekvivalenter 
per person. Detta kan jämföras med de totala utsläppen från livsmedelskonsumtion i Sverige på 
17 miljoner ton CO2-ekvivalenter som skulle mer än halveras med den vegetariska kosten och 
utsläppen av växthusgaser för den totala konsumtionen från befolkningen skulle minska med 10 
% (Jordbruksverket, 2013a). 
 
Likt tidigare exempel, skulle dock odlingslandskap påverkas i större grad och få stora negativa 
konsekvenser för bland annat den biologiska mångfalden. Användningen av mineralgödsel för 
odlingen av vegetabiliska livsmedel skulle sannolikt öka då antalet nötdjur skulle halveras vid 
omställning till den vegetariska kosten och därmed skulle även mängden stallgödsel minska 
(Jordbruksverket, 2013a).  
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2.2.4 Vegetarisk kost 
I en undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Djurens Rätt (2014) angav 10 % av 
Sveriges befolkning att de var vegetarianer (eller veganer), en siffra som var densamma bland 
både män och kvinnor. Undersökningen visade även att intresset för vegetarisk mat ökade bland 
de som ännu ej var vegetarianer och att det främsta skälet är av hänsyn till miljön  
 
Det finns en rad olika typer av vegetariska dieter där lakto-ovo-vegetarian är en av de vanligare 
typerna som helt utesluter kött men som förutom vegetabilier även innebär en konsumtion av 
mjölkprodukter och ägg. Detta är till skillnad från veganer som utesluter alla animaliska 
livsmedel och enbart äter vegetabilier (Vegan for life, 2011). I vegetarisk kost ersätts kött ofta 
med vegetabiliska proteiner från baljväxter där bönor, linser, soja och ärtor är vanligt. Grönsaker, 
frukt, fullkornsprodukter och nötter konsumeras även i stor grad av vegetarianer (Clarys mfl. 
2013). Proteinmängden i den vegetariska kosten är ofta lägre, men ändå tillräcklig för att 
tillgodose näringsbehoven (Jordbruksverket, 2013a). 
 
En studie kring matkonsumtion i Skottland visade att det ekologiska fotavtrycket2, för en lakto-
ovo-vegetarian var 40 % lägre än för den som konsumerar kött och 23 % lägre än de 
rekommendationer som finns för en hälsosam diet (Frey & Barrett, 2006). 

2.3 Närproducerat 
Närproducerad och/eller närodlad mat är ett begrepp som många aktörer använder sig av idag. 
Detta begrepp för något som många anser vara ett mer klimatvänligt alternativ än den farvägs 
transporterade. Begreppet i sig saknar en tydlig definition vilket gör det svårt att motivera om 
närodlad mat generellt är ett bättre alternativ än livsmedel som transporterats långt.  En stor del 
av de växthusgaser som Sverige och världen ansvarar för orsakas av produktion och 
konsumtionen utav livsmedel. Många är idag medvetna om och motiverade till att aktivt välja 
hur de konsumerar för att kunna minska utsläpp och miljöpåverkan (Mat och klimat, 2010).  
 
Det finns idag ett ökat intresse för den närproducerade maten och det genomförs stora satsningar 
för att ta fram kortare livsmedelskedjor (Feagan, 2007). Konsumenterna har ett intresse av att 
veta vilket ursprung maten de äter skall ha samt att den skall ha en liten klimatpåverkan. Många 
vill veta vilket ursprung som livsmedlen har då globaliseringen inneburit att vi idag har 
produkter från länder med bristande säkerhetssystem men också på grund av etiska skäl då god 
djurhållning värderas (McMichael, 2000). Enligt den svenska Djurskyddslagen finns det 
väldefinierade regler för hur djur i Sverige måste hållas och skötas, vilka rättigheter de har till 
mat, skydd och skötsel (Djurskyddslag, 1988:534), men då denna typ av lag inte finns i alla 
andra länder så anser många att det är fördelaktigt att köpa produkter från Sverige.  
 
En stor del av de medvetna konsumenterna anser att närproducerade livsmedel som inte 
transporterats runt halva jordklotet är ett bra alternativ och därför har producenterna, i och med 
att efterfrågan av närproducerat ökat, sett möjligheterna med begreppet i sig. Utbudet har följt 
efterfrågan och därför står vi idag med en ökande etablering av ett begrepp utan definition. De 
finns de som hävdar att en ökad mängd närproducerade livsmedel är viktigt ut klimatsynpunkt 
men det är viktigt att belysa att närodlade produkter inte alltid är bättre ut miljösynpunkt. Det till 
stor del beror på hur produkterna är producerade och inte stringent vart de är producerade 
(Hinrichs, 2003.) 
 
 

                                                
2 Ekologiskt fotavtryck är ett mått för den totala miljömässiga påverkan och mängd resurser som krävs, beräknat i 
produktiv yta (Frey & Barrett, 2006). 
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2.3.1 Avståndsmässig definition 
Det problematiska med ett så odefinierat begrepp är att konsumenter och producenter ges 
möjlighet att forma det lite som de vill. Livsmedelssverige har definierat närproducerad mat 
som: ”mat som produceras, förädlas och konsumeras inom ett visst område där avsändaren 
framgår tydligt”. Liknande definitioner av lika intetsägande och diffusa definitioner är det flera 
som försökt sig på (Krav, 2014). Denna definition skulle innebära en geografisk begränsning för 
vad som får kallas för närodlat men begreppet berättar ingenting om produkter som är 
närproducerade uppfyller en högre kvalité eller är producerade inom vissa ramar till skillnad från 
som exempelvis som kravmärkningen gör dvs. närodlade livsmedel säger ingenting om vilket 
djurfoder, viken konstgödsel eller vilka bekämpningsmedel som använts. Det säger heller 
ingenting om hur livsmedlen transporterats, (Jordbruksverket, 2010). Exempel som att tomater 
odlade i växthus i Sverige bidrar till en större mängd utsläpp än naturligt odlade tomater som 
odlats i Spanien och sedan fraktats till Sverige gör det svårt för konsumenter att veta om svenskt 
konventionellt odlade produkter är bättre än importerade. (Jadrijevic, 2012; Krewer mfl., 2013).  
Det är viktigt att konsumenter blir medvetna om att de måste ta hänsyn till fler faktorer än enbart 
transportsträckor mellan produktion och konsument.   
 
Det finns idag inte någon allmän avståndsmässigt definition av vad som får märkas som närodlat 
men den ideella föreningen, Bondens marknad definierar för sin egen organisation närodlat som 
livsmedel vilka har producerats inom en radie på 250 kilometer från marknaden, (Bondens egen 
Marknad, 2013). Storbritanniens, Departement for Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA) har försökt definierat benämningen, local food, som ”mat som produceras, förädlas, 
distrubuteras och säljs inom ett geografiskt område på 30 engelska miles”, vilket motsvara cirka 
4.8 mil (Department for Environment, Food and Rural Affairs  [DEFRA],  2003). 
 
2.3.2 Lokal och regional mat 
Då det talas om närproducerat eller närodlat är det inte ovanligt att begreppet sammanblandas 
med lokal och regional mat. Lokal mat definieras som livsmedel där råvarorna kommer ifrån 
närområdet och Livsmedelssverige definierar både lokal mat och närproducerad mat enligt 
definitionen ovan där det främst är det geografiska avståndet som är den avgörande faktorn för 
huruvida en produkt kan benämnas som lokal eller närproducerad. En lokal råvara skall ha 
producerats nära konsumenten. Det framgår inte vad som definieras som nära konsumenten 
vilket gör det svårt att tydligt kunna märka ut en råvara som lokalproducerad 
(Livsmedelssverige, 2008).  
 
Regional mat definieras som mat som kommer från ett specifikt definierat område, med en tydlig 
avsändare. En regional råvara skall således ha en viss koppling till regionen där regionen skall 
utgöra ett mindre område, ett visst land eller ett visst område vilket sträcker sig över flera 
landsgränser, (Jordbruksverket, 2010:19). Det finns, till skillnad från definitionen för den lokala 
maten ingen koppling mellan vart livsmedlen produceras i relation till var de konsumeras.  
 
EU har, för att värna om regionala produkter, börjat märka produkter med vissa beteckningar för 
att vissa regioner exklusivt skall kunna namnge produkter från regionen. Dessa beteckningar har 
som syfte att skydda unika råvarors ursprung, (Livsmedelsverket, 2008) De tre märkningar som 
finns inom EU är:  
 

• Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)  
”För en SUB ska det finnas ett objektivt och väsentligt samband mellan produktens 
egenskaper och dess geografiska ursprung. Dessutom ska hela 
produktionsprocessen äga rum i det avgränsade geografiska området.”  
(London Economists, 2008) 
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• Skyddad geografisk beteckning (SGB) 

”För en SGB-produkt behöver det inte ”helt eller väsentligen” handla om ett 
samband med det geografiska området, men det ska finnas ett orsakssamband. Det 
räcker att produktens egenskaper eller anseende ”kan hänföras” till det 
geografiska ursprunget och att minst ett produktionssteg äger rum i det avgränsade 
området.” (London Economists, 2008) 

 
• Garanterad traditionell specialitet (GTS) –  

”Ett livsmedel tillverkas på ett traditionellt sätt och har vissa egenskaper som 
skiljer sig från liknande produkter. Till skillnad från SUB och SGB är produkten 
inte knuten till vissa regioner i EU. Receptet på produkten är skyddat och ett 
exempel på detta är svensk falukorv.” (Livsmedelsverket, 2010) 

 
Enligt en undersökning utförd år 2004 så framkom att konsumenter inte gör någon skillnad i sitt 
val av konsumtion då det kommer till regional och lokal mat, (Ipsos-Eureka, 2004). 
Förväntningarna på de produkter som begreppen berör inkluderar att produkterna kan vara 
svenska, närproducerade, mer miljövänliga och mer hälsosamma. Detta är intressant då 
förväntningarna inte definierar begreppen. 

2.4 Svinn  
Matproduktionen bidrar som tidigare nämnt till klimatförändringar med betydande utsläpp av 
växthusgaser. Stora mängder mat slängs bort i olika steg av livsmedels produktions - och 
konsumtions kedja och detta i kombination med dagens överkonsumtion är en stor kostnad som 
bidrar till en onödig påverkan och bidrag till utsläpp växthusgaser. Matsvinn innebär mat som 
slängs men vilket framställts med syfte att ätas av människor. I Sverige slängs, enligt 
Livsmedelsverket, 239 000 ton mat ifrån hushållen varje år (SMED 2011), vilket bidrar till ett 
utsläpp av 500 000 ton växthusgaser (Livsmedelsverket, 2013). Enligt en rapport från 
Naturvårdsverket så uppskattas den totala mängden svinn av allt råmaterial som produceras inom 
livsmedelsindustrin utgör 16 % (Naturvårdsverket, 2012). 
  
2.4.1 Svinn i hushåll 
En stor del av matsvinnet förekommer i hushållen och enligt en rapport från jordbruksverkets så 
slängs, exklusive oätliga delar, mellan 10 och 20 % av de livsmedel som hushållen inhandlar. 
Enligt samma rapport påpekas hushållens svinn i relation till överkonsumtion och medvetenhet 
bland val av livsmedel som faktorer vilka till stor del skulle kunna bidra till en minskad mängd 
utsläpp av växthusgaser (Jordbruksverket, 2009:20). Enligt en rapport från Naturvårdsverket 
framkom från en undersökning som genomfördes år 2012 att hushållen ger upphov till 81 
kilogram matsvinn per capita (Naturvårdsverket, 2014). 
  
Den svenska befolkningen konsumerar idag i genomsnitt 500 kalorier för mycket per dag och 
person, Den svenska befolkningen konsumerar även en för stor del animaliska produkter och 
animaliskt protein än vad som rekommenderas som lämpligt. Om konsumenterna ändrade sina 
konsumtions- och levnadsvanor samt följde de nordiska näringsrekommendationerna skulle 
utsläppen av växthusgaser därför minska (NNR, 2012). Denna totala minskning av utsläpp från 
hushållens svinn skulle därför kunna minskas med cirka 30 % vilket skulle innebära en 
minskning av cirka sex miljoner ton växthusgaser per år (Jordbruksverket, 2009:20). 
   
2.4.2 Hur minskas svinnet i hushållen 
Generellt så bidrar svinnet till stora och onödiga miljömässiga belastningar och eftersom att det 
är hushållen som till störst del bidrar till svinnet så är det viktigt att förändring sker där. Det är 
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viktigt att konsumenten engagerar sig i detta genom att planera sin konsumtion och ta till vara på 
råvaror och livsmedel. Livsmedelsverket och jordbruksverket tilldelades från år 2013 12 
miljoner kronor för att under en treårsperiod minska svinnet i hushållen (Regeringskansliet, 
2015), vilket presenteras i artikeln, (Livsmedelsverkets rapport 20 - 2011, Förvara maten rätt så 
håller den längre.), där framgår hur livsmedel på bästa möjliga sätt kan förvaras för att på egen 
hand kunna förlänga livslängden (Livsmedelsverket, 2011). 
  
Den europeiska kommissionen har satt upp mål för att minska svinnet av livsmedel och listar på 
sin hemsida3, under rubriken, What can I do i my daily life to limit food waste? 10 punkter som 
de rekommenderar som ekonomiskt gynnsamma för konsumenter. Dessa punkter är: planera dina 
inköp, kolla Datum, tänk på din budget, ha ett välmående kylskåp, förvaring, rotation av varor i 
kylskåp, ta små portioner, ta till vara på rester, frys mat och kompostera. Punkterna i sin helhet 
återfinns i bilaga 2. 

2.5 Summering  
Det är inte enkelt att definiera vad som är ett mer hållbart alternativ än ett annat. Men för att 
kunna dra några slutsatser kring de olika konsumtionsvalen relaterat till hållbarhet är nödvändigt 
för denna studie. Därför redogörs för olika exempel där ett alternativ är att föredra ur 
hållbarhetssynpunkt. 

 
2.5.1 Ekologiskt 
Frågan om huruvida ekologiska odlingar är mer hållbara än konventionella är onekligen 
kontroversiell, men faktum är att försäljningen av ekologiska livsmedel ökar kraftigt framförallt i 
Sverige, men även globalt (Ekoweb, 2015). Det är svårt att finna entydiga svar på om ekologisk 
produktion släpper ut mindre växthusgaser, men enligt Jordbruksverket är klimatpåverkan från 
ekologiskt jordbruk i Sverige åtminstone inte större än från det konventionella. Desto lättare är 
det att konstatera att den biologiska mångfalden gynnas av ekologiska jordbruk. En 
litteratursammanställning visade att mångfalden av fåglar, insekter och plantor är i genomsnitt 30 
% högre i ekologiskt jordbruk jämfört med konventionellt (Rundlöf, M., Lundin, O., & 
Bommarco, R., 2012). Förlust av biodiversitet är en av de planetära gränser som är överskridna 
och den hastighet i vilken arter nu utrotas beskrivs som den sjätte massutrotningen på jorden, i en 
skala som går att jämföra med dinosauriernas utrotning (Rockström & Klum, 2012). Ungefär 50 
% av alla utrotningshotade arter i Sverige återfinns i jordbrukslandskapen (SCB, 2012), och hur 
dessa sköts är därför avgörande för att försöka bromsa takten i vilken arter utrotas. Således bidrar 
ekologiska livsmedel till att miljömålet, ett rikt växt- och djurliv samt levande sjöar och 
vattendrag uppfylls i större grad än vad de konventionella gör, det senare målet främst på grund 
av ett minskat näringsläckage.  

 
2.5.2 Kött eller vegetariskt 
Vad vi väljer att äta påverkar klimatet och vår miljö i stor utsträckning. Generellt har kött många 
gånger större miljöpåverkan genom utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning än 
vegetabiliska livsmedel. En minskad köttkonsumtion skulle även kunna ha hälsofördelar samt 
gynna den globala livsmedelsförsörjningen. Köttets klimatpåverkan går att i snitt uppskatta till 
att vara i storleksordningen 10 gånger större än påverkan från baljväxter, den livsmedelsgrupp 
vegetabiliska proteiner som många vegetarianer konsumerar (Lagerberg Fogelberg, 2008).  
 
Skulle produktionen av kött från betande djur i Sverige minska eller upphöra kommer 
miljömålen Ett rikt växt och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap sannolikt påverkas negativt 
                                                
3 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm 
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(Naturvårdsverket, 2011). Således kan dessa mål, inom ramarna för köttproduktion, anses vara i 
konflikt med miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
 
2.5.3 Närodlat 
Idag finns ett stort intresse hos konsumenterna att välja närproducerade produkter trots att det 
inte finns en konkret definition för begreppets innebörd. I och med att produkter som produceras 
i närområdet till där det konsumeras inte alltid innebär ett mer miljövänligt alternativ bör 
konsumenters relation till begreppets förändras. Det är en enkel väg att definiera närodlade 
livsmedel som bra och långväga transporterade livsmedel som dåliga.  
 
2.5.4 Matsvinn 
Eftersom att det är svårt att återanvända matsvinn från hushållen på ett effektivt sätt så vore det 
mest gynnsamma att helt enkelt minska mängden mat som slängs. Det handlar till stor del om att 
konsumenterna måste ändra sina vanor och aktivt försöka slänga minde mat. De tio 
rekommendationerna från den europeiska kommissionen är bra exempel på vad hushållen kan 
göra för att minska sitt svinn och på så sätt bidra till det nationella miljömålet om en begränsad 
klimatpåverkan. 
 
2.5.5 Jämförelse 
Det är inte enkelt att jämföra de fyra olika valen då kategorierna och parametrarna skiljer sig från 
varandra, och det är därför också svårt att dra slutsatser kring vilka val som ur 
hållbarhetssynpunkt är viktigare än andra. Detta är dock likväl av vikt för det fortsatta arbetet i 
studien och med utgångspunkt i den litteraturstudie som presenterats i detta kapitel redogörs för 
vilket vetenskapligt stöd som finns för respektive konsumtionsval samt en rangordning av de 
olika valen, se tabell 1. Denna ranking grundar sig på författarnas egna slutsatser från 
litteraturstudien kring hur viktiga konsumtionsvalen är ur ett hållbarhetsperspektiv och detta 
motiveras kortfattat. 
 
Tabell 1. Jämförelse och ranking av de olika konsumtionsvalen 

 Vetenskapligt stöd Rangordning Motivering 
 

Ekologiskt Starkt 
Ej entydigt 

3 Klimatpåverkan är nödvändigtvis inte 
lägre men framför allt biologisk 
mångfald gynnas 
 

Kött/vegetariskt Starkt  
Entydigt 

 
 

1 Köttproduktionen globalt står för 
nästan 20 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser vilket i storleksordningen 
är 10 gånger större än motsvarande 
utsläpp från baljväxter 
 

Närproducerat Svagt 
Ej entydigt 

4 Saknas definition av vad som är 
närproducerat vilket gör det svårt att 
dra några slutsatser, men exempel visar 
att klimatpåverkan kan i vissa vara 
större för närproducerade livsmedel 
 

Svinn Starkt 
Entydigt 

2 Det finns svinn längs hela 
produktionskedjan och endast i 
hushållen slängs 10-20 % av de 
livsmedel som inhandlats, exklusive 
oätliga delar 
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3 GENOMFÖRANDE AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
För att bilda sig en uppfattning om hur målgruppen för studien konsumerat så genomfördes en 
enkätundersökning där 40 studenter slumpmässigt valdes ut. Samtliga deltagare för studien 
skulle vara aktivt studerande studenter vid KTH. 

3.1 Enkätundersökningens syfte 
Det var av intresse att se om det fanns faktorer såsom ålder, kön, ursprung, levnadssätt och 
inkomst, vilka påverkade studenternas konsumtion. Detta för att studera om det var möjligt att 
kunna generalisera vissa starkt påverkande faktorer gällande varför målgruppen konsumerar som 
den gör. Det var även av intresse att ta reda på hur personer i målgruppen reflekterar och vilka 
åsikter som finns gällande svinn av matprodukter, sin egen köttkonsumtion, ekologiskt och 
kravmärkta produkter samt närproducerade produkter. Slutligen så ville vi göra det möjligt att 
bilda oss en uppfattning om hur målgruppen värderade olika ställningstagande och alternativ och 
på så sätt kunna dra slutsatser om deltagarna har en uppfattning av vad som är bra konsumtion i 
synergi med de resultat som litteraturstudien påvisade.  

3.2 Hur enkätundersökningen genomfördes 
Utformningen utav enkäten baserades på den litteraturstudie som tidigare genomförts och de 
områden som enkäten berörde var närproducerat, ekologiskt- och Kravmärkning, köttkonsumtion 
samt svinn av matprodukter. Utifrån de slutsatser som konstaterades från litteraturstudien så 
formulerades objektiva, direkta och öppna frågeställningar mot målgruppen. Det var av intresse 
att inkludera frågor där deltagarna själva fick formulera kommentarer om sina egna uppfattar, 
tankar och åsikter. En testenkät utformades vilken ett tiotal studenter svarade på. Dessa studenter 
informerades om att enkäten var ett första utkast för att uppmärksamma dem på hur enkäten var 
utformad och vilka eventuella otydligheter som enkäten innehöll samt för att sporra deltagarna 
på förslag till förbättring. Med hjälp av kommentarer från deltagarna modellerades det första 
utkastet av enkäten till den slutgiltiga, se bilaga 3. Processen för enkätutformningen visas i figur 
4. 
 

 
Figur 4. Arbetsprocess för utformning av enkäten 

  

Första	  utkast,	  
testenkät	  

Feedback,	  ändringar,	  
förbäaring	  

Ubormning	  av	  
slutgilig	  enkät	  

Enkätundersökning	  
på	  40	  studenter	  
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4 RESULTAT  
I detta kapitel presenteras resultat från enkätundersökningen, först med en presentation av 
svarsgruppen och de mer allmänna frågorna kring mat konsumtion och hållbarhet. Därefter 
presenteras svaren uppdelat i de olika kategorierna ekologiskt, kött, närproducerat och svinn. Ett 
antal öppna frågor ställdes, dock med relativt låg svarsfrekvens. För respektive öppen fråga 
presenteras här fem utvalda svar. 

4.1 Allmänt 
Här redogörs för svarsgruppens ålder, könsfördelning, inkomst, boende situation, medelinkomst 
samt generellt om hållbarhet och matkonsumtion. 
 
4.1.1 Svarsgruppen 
Av de 40 studenter som svarade på enkätundersökningen var 56 % kvinnor och 44 % män. 
Åldrarna varierade mellan 21 och 37 med en genomsnittsålder på 24 år. 48 % av de tillfrågade 
bor ensam, 44 % med en sambo och 8 % med förälder. 76 % handlar mat i en livsmedelsbutik 
några gånger i veckan eller mer ofta och 88 % har en inkomst mellan 5 000 och 15 000.  
 
4.1.2 Hållbarhet 
Ett antal mer generella frågor kring miljömässig hållbarhet ställdes, i två av dessa fick 
studenterna rangordna (1-4) vilka av de fyra konsumtionsvalen ekologiskt, minskad 
köttkonsumtion, närproducerat samt minskat svinn de ansåg vara viktigast ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Därefter fick de rangordna, samma konsumtionsval, var de själva lade ner 
störst ansträngning. Rangordningen har här omvandlats till poäng för att kunna presenteras på ett 
lämpligt vis, där det val som ansågs vara viktigast får 4 poäng och det minst viktigaste 1 poäng. 
Därefter har ett genomsnitt räknats ut som presenteras i figur 5, i jämförelse med rangordningen 
som genomfördes i litteraturstudien (tabell 1).  
 

 
Figur 5. Jämförelse av rangordning av konsumtionsval där 4 poäng är viktigast 
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På den öppna frågan, Hur viktigt är en (ekologiskt/miljömässigt) hållbar matkonsumtion för dig? 
redogörs nedan för ett urval av svaren. 
 

”Det är väldigt viktigt men i nuläget är det en pengafråga. Jag är övertygad om att 
jag kommer att lägga ett större fokus på detta när jag har en större inkomst.” 
 
”Det är superviktigt med en hållbar matkonsumtion, jag äter dock för mycket kött 
men köper närproducerat så ofta jag kan.” 
 
”Det är viktigt ur ett globalt perspektiv, jag tror inte att landet Sverige är ett utav 
de värsta miljöbovarna men vi har ju möjligheten rent ekonomiskt att föregå med 
gott exempel” 
 
”Tror att det är svårt som privatperson att kunna göra skillnad, det måste styras 
och regleras på EU-nivå typ om vi skall märka någon skillnad” 
 
”Hyfsat viktigt, när jag kommer ha råd” 

4.2 Ekologiskt 
I vilken utsträckning och varför studenterna konsumerar ekologiskt presenteras i figur 6. Endast 
anledningar för de 84 % som svarade att de konsumerar ekologiskt, i någon utsträckning, finns 
representerade. 

Figur 6. Hur ofta ekologiska varor inhandlas samt av vilka anledningar 

 
På den öppna frågan, Vad innebär ekologiskt för dig? presenteras nedan några av de svar som 
erhölls. 
 

”Att det inte används dåliga kemikalier i processen att ta fram produkter och att 
arbetskraft behandlas mänskligt” 
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”Rena produkter, naturlighet hos råvaran” 
 

“Tror att det är en status-symbol och en innegrej, jag tror inte på att det bidrar till 
mindre utsläpp” 
 
”Mer hållbart” 

 
”Bra råvaror och produkter som producerats med en så liten miljöpåverkan som 
möjligt” 

4.3 Kött 
Viss tonvikt lades på köttkonsumtion då det efter litteraturstudien visade sig vara den kategori 
som var enklast att hitta konkreta parametrar, värderingar och så vidare inom, samt att det även 
var det konsumtionsval som fick rankingen 1. På grund av detta presenteras här mer data än för 
de övriga kategorierna då det är relevant för senare analys och diskussion.  
 

Hur frekvent studenterna konsumerar kött presenteras och vad som är den viktigaste faktorn vid 
köp av kött visas i figur 7, och vilken typ av kött samt hur ofta just det köttet konsumeras 
illustreras i figur 8. 
 

 
Figur 7. Avgörande faktorer vid köp av kött och frekvens på studenternas köttkonsumtion 
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Figur 8. Vilka typer av kött som konsumeras och hur ofta 

 
För att undersöka vilken kunskap studenterna hade om klimatpåverkan från olika typer av kött så 
fick de ge poäng, 1-4, där 4 har högst påverkan och 1 lägst. Detta jämförs med den information 
som framkom av litteraturstudien, se figur 9. 

 
Figur 9. Rangordning av klimatpåverkan från kött, där 4 innebär högst påverkan 

 
Nästan hälften, 47 %, angav att de försöker minska sin köttkonsumtion där etiska och 
ekonomiska skäl var de främsta anledningarna till detta. 
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4.4 Närproducerat 
Hur ofta svarsgruppen köper närproducerade varor presenteras i figur 10, och av främst vilken 
anledning visas i figur 11.  
 

 

 
                       

 
Figur 11. Främsta orsaker till varför målgruppen köper närproducerade varor 
 

På den öppna frågan ”Vad innebär närproducerat för dig?” redogörs nedan för några av 
svaren. 

 
”Att en vara har producerats inom Sveriges landsgränser och därav inte är knuten 
till massa långa transporter.” 
 

”Korta avstånd mellan producent och konsument, mindre utsläpp, trygghet och att 
det gynnar det svenska jordbruket.” 
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”Tycker att det känns bra att stötta närproducerat för att det skall få finnas kvar” 

 
“Att en produkt är producerad inom 30 mil från mig” 

 
“Producerat i typ kommunen, Västerbottensost är inte närproducerat för mig som 
bor i Stockholm” 
 

4.5 Svinn 
I vilken utsträckning studenterna tar tillvara på matrester och slänger mat illustreras i figur 12. 

Figur 12. Hur ofta matrester sparas respektive mat slängs 
 

På den öppna frågan ”Hur förhåller du dig mot datummärkning?” presenteras nedan några av 
svaren. 

 
”Jag bryr mig inte så mycket om datummärkning, jag luktar, tittar och smakar.” 

 
”Noga med kött men inte med andra produkter då luktar och tittar jag” 

 
”Lukta och smaka om datum gått ut” 

 
”Inte särskilt noga med datum” 

 
”Beror på produkten, luktar” 
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5 DISKUSSION OCH ANALYS 
I detta kapitel analyseras, diskuteras och sammanfattas det material och de resultat som 
presenterats i förgående kapitel. För diskussion kring litteraturstudien som utgör studiens 
referensram, se stycke 2.5. Resultaten diskuteras även i relation till tidigare genomförda studier. 

5.1 Genomförande av enkäten 
Enkäten utformades mer kvalitativ än kvantitativ och var relativt omfattande och tidskrävande. 
Det krävdes cirka 15 minuter för de flesta deltagarna att besvara enkäten så var det svårt att nå ut 
till en stor publik. Ett alternativ som diskuterades var att genomföra en mer kvantitativ, 
internetbaserad undersökning via sociala medier men detta ansågs inte vara möjligt för att nå ut 
till en slumpmässigt utvald svarsgrupp.  

5.2 Resultat av enkät 
I detta stycke diskuteras och analyseras först allmänt kring svarsgruppen och därefter respektive 
konsumtionsval. 
 
5.2.1 Allmänt 
Svarsgruppen skiljer sig något från genomsnittet på KTH, främst genom könsfördelningen där 
mer än hälften (56 %) av de som svarade på enkäten är kvinnor, jämfört med 33 % på hela KTH 
(Årsredovisning KTH, 2014). Hur detta påverkat undersökningen är svårt att avgöra, men 
undersökningar visar att män (i Europa) i allmänhet konsumerar mer energi än kvinnor, och i 
Sverige i synnerhet. Detta blir tydligt inom matkonsumtionen där män har en avsevärt högre 
kött- och proteinkonsumtion och kvinnor äter mer frukt och grönsaker (Räty & Carlsson-
Kanyama, 2010). Genomsnittsåldern på 24 år ställs i relation till genomsnittsåldern på nyantagna 
studenter på civilingenjörs- och arkitekturutbildningar vid KTH som är 20 år (Årsredovisning 
KTH, 2014), och åldersfördelningen för svarsgruppen anses därför vara representativ då den 
förmodas bestå av studenter som kommit olika långt i sin utbildning. 
 
Tre fjärdedelar av svarsgruppen handlar mat i en livsmedelsbutik ”några gånger i veckan” och de 
allra flesta har en inkomst mellan 5 000 och 15 000 kr vilket kan anses vara normalt för studenter 
som tar lån och bidrag från CSN4 samt eventuellt extraarbete. Endast 8 % bor med förälder, och 
följande slutsatser dras; 
 

• De flesta KTH-studenter bor ensam eller med sambo, har en inkomst motsvarande CSN-
medel och eventuellt extraarbete samt handlar i livsmedelsbutiker några gånger per 
vecka. 

 
Rangordningen av konsumtionsvalen visar på skillnader i vad studenterna tycker är viktigt och 
vart de lägger ner mest ansträngning (se figur 5). Detta blir mest tydligt i rankningen av kött, där 
ansträngningen är lägre än den uppfattade vikten samt svinn där ansträngningen är större än den 
uppfattade vikten. Denna skillnad kan dock även bero på att de till exempel vet att kött medför 
en stor miljöbelastning men de försöker inte på något vis minska sin köttkonsumtion och därmed 
lägger de inte ned någon ansträngning för att minska denna konsumtion.  
 

                                                
4 Centrala Studiestödsnämnden, CSN. För studerande på heltid som tar både lån och bidrag från CSN 
erhåller under de studerande månaderna en summa på 9900 kr/månad (CSN, 2015). 
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Enligt en studie kring intention och handling vid val av livsmedel finns det ofta en skillnad 
mellan vad konsumenterna anser vara viktigt och hur de faktiskt konsumerar. Det finns många 
konsumenter som idag är medvetna om och intresserade av miljömässig hållbarhet, men att det 
relativt sällan överensstämmer med den faktiska konsumtionen (Nielsen, 2006; Frostling-
Henningsson mfl., 2012). Vad denna skillnad beror på är svårt att säga generellt men en rad olika 
faktorer såsom ekonomi, tid, kunskap samt sociala och kulturella aspekter påverkar besluten 
(Frostling-Henningsson mfl., 2012). 
 
Gällande svinn kan det sannolikt finnas ekonomiska skäl till skillnaden då det likt punkt III i 
listan från den Europeiska Kommissionen (se bilaga 2) står, ”Att kasta mat är lika med att kasta 
pengar”. Kanske blir detta extra viktigt för studenter som är en grupp med en begränsad inkomst. 
Närproducerat anses även vara avsevärt mycket viktigare för studenterna än rangordningen från 
litteraturstudien samt studenterna tenderar även att handla varor som är närproducerade. Det är, 
som tidigare konstaterat, svårt att definiera vad som är närproducerat vilket innebär att begreppet 
kan vara missvisande och inte heller stämma överens med de förväntningar och uppfattningar 
som finns. 
 
Som tidigare nämnt var svarsfrekvensen på de öppna frågorna relativt låg. Vad detta beror på är 
svårt att avgöra, men då det krävs mer av respondenten att svara på dessa (i jämförelse med 
frågor med färdiga svarsalternativ) kan en möjlig förklaring till bortfallet vara brist på intresse i 
ämnet.  
 
5.2.2 Ekologiskt 
Nästan hälften av studenterna (47 %) köper ekologiska varor ofta eller alltid då alternativet finns. 
Det är således många studenter som handlar ekologiskt och undvika bekämpningsmedel, 
konstgödsel och GMO är den främsta anledningen. Detta går även att se i några av svaren från 
den öppna frågan om vad ekologiskt innebär, där ”inga dåliga kemikalier” och ”rena produkter” 
nämndes. Ingen valde ”gynna den biologiska mångfalden”. Enligt en studie från 
konsumentverket (2002) är det 2,5 % av alla svenskar som köper minst 70 % ekologiska varor, 
men den totala försäljningen har ökat kraftigt de senaste åren. Det är svårt att översätta 
svarsalternativen ”ofta” och ”alltid” i numeriska värden och procentsatser, men det går trots detta 
att konstatera att det finns en stor skillnad mellan de båda undersökningarna, även med de 
senaste årens utveckling i åtanke. Det är möjligt att målgruppen är mer miljömässigt medveten, 
men det finns även en risk att de överskattat sin egen konsumtion. 
 
Lägre klimatpåverkan är också en orsak till att en relativt stor andel köper ekologiska livsmedel, 
dock finns inget entydigt stöd från litteraturstudien för detta. En student resonerade kring 
ekologiskt som ”produkter som producerats med så liten miljöpåverkan som möjligt” och en 
annan att ”tror inte på att det bidrar till mindre utsläpp”. Den främsta orsaken var dock, som 
tidigare nämnt, att undvika bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. Detta överensstämmer 
med en sammanställning av ett flertal studier i ämnet, där hälsa var det främsta skälet till att 
konsumenter valde ekologiskt (Hughner mfl., 2007).  
 
Följande slutsatser kan dras; 
 

• Varannan student handlar ekologiska livsmedel, främst för att undvika kemikalier men 
även för att minska klimatpåverkan. Det senare saknar dock entydigt vetenskapligt stöd. 

 
5.2.3 Köttkonsumtion 
Mer än hälften (53 %) av studenterna konsumerar kött dagligen vilket kan ställas i kontrast mot 
de 10 % som aldrig (eller mer sällan än några gånger i månaden) gör det.  Den senare gruppen 
stämmer väl överens med resten av befolkningen där 10 % är vegetarianer eller veganer. Knappt 
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hälften av svarsgruppen angav att de försöker minska sin köttkonsumtion, en siffra där det antas 
att endast de som konsumerar kött har svarat på detta. Värt att lägga märke till är dock att etiska 
och ekonomiska skäl var de främsta anledningarna, inte miljömässiga.  
 
Det är främst nötkött och kyckling som konsumeras, och den klimatpåverkan från de olika 
köttslagen som studenterna uppskattade stämmer relativt bra överens med den informationen 
från litteraturstudien. Framförallt ursprungsland är viktigt vid köp av kött, vilket eventuellt kan 
kopplas till de senaste årens ”köttskandaler” och larm om oetisk djurhållning (Roniz, 2013). 
 
Slutsatser om köttkonsumtion; 
 

• Varannan student äter kött dagligen, främst nöt och kycklingkött konsumeras.  
Studenterna är även medvetna om klimatpåverkan från olika köttslag, men det finns inget 
tydligt samband mellan detta och vilket kött som konsumeras. Detta kan eventuellt 
förklaras med att miljöpåverkan inte är en viktig faktor vid val av kött, vilket tydliggörs 
bland de som vill minska sin konsumtion.  

 
5.2.4 Närproducerat 
Närproducerat rangordnades som det näst viktigaste konsumtionsvalet och studenterna lägger 
även ned stor ansträngning på att handla närproducerade varor. Mer än hälften (52 %) köper 
alltid (då alternativet finns) eller ofta närproducerat där lägre klimatpåverkan är den främsta 
anledningen. Begreppet är som tidigare nämnt problematiskt då det saknar definition och det kan 
även i vissa fall till och med vara större klimatpåverkan från närproducerade varor. Bristen på 
tydlig (avståndsmässig) definition kan även ses i några av de svar studenterna gav på frågan vad 
närproducerat innebär; ”Att en vara producerats inom Sveriges landsgränser”, ”producerad 
inom 30 mil från mig” och ”Producerat i typ kommunen”. Då det råder en viss 
begreppsförvirring är det därmed inte säkert att konsumenterna som köper närproducerade 
livsmedel får vad de tror att de betalar för och begreppet kan även användas på ett vilseledande 
vis.  
 
Denna förvirring finns inte enbart hos konsumenterna, i ett nytt förslag till rekommenderade 
kostråd från Livsmedelsverket uppmanade de bland annat till att äta närproducerat då transporter 
står för stora utsläpp av växthusgaser. Detta mötte dock kritik från Jordbruksverket som i ett 
remissvar menar att det inte finns stöd för detta och att transporterna i själva verket ofta utgör en 
liten del av produktens totala klimatpåverkan, och det finns således ingen garanti för att 
närproducerade produkter har mindre miljöpåverkan (Jordbruksverket, 2015). 
 
Slutsatser kring närproducerat; 
 

• Studenterna tenderar att överskatta närproducerade varor och tror att det innebär att 
klimatpåverkan minskas, dock saknar detta vetenskapligt stöd. Uppfattningen om vad 
närproducerat är varierar kraftigt. Hälften av studenterna köper ofta eller alltid 
närproducerat. 

 
5.2.5 Svinn 
Svinn är det konsumtionsval där studenterna anser att de lägger ner störst ansträngning. 53 % tar 
alltid reda på matrester men 42 % gör det bara om det räcker till minst en portion. Detta innebär 
att den senare gruppen kan antas slänga en väsentlig del ätbar mat, och att spara även små 
portioner är även en av punkterna i listan What can I do to limit food waste, (från bilaga 2). 
Hushållen bidrar med störst andel svinn men endast 6 % av studenterna angav att de slänger mat 
dagligen. De allra flesta uppger att de slänger mat några gånger per vecka eller månad och inte 
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direkt slänger mat med passerat utgångsdatum utan ”jag luktar, tittar och smakar”, ”noga med 
kött men inte andra produkter” och ”inte särskilt noga med datum”.  
 
I en undersökning från Livsmedelsverket (2014) framkom att de flesta konsumenter inte själva 
upplever att de slänger mycket mat trots att det finns statistik som visar att de, genomsnittligen, i 
själva verket slänger så stora mängder mat per år att det går att jämföra en månadskostnad för 
mat. Enligt en annan studie framkom att drygt 9 av 10 tycker att matsvinn är ett problem, men 
inte för deras eget hushåll (IPSOS, 2013).  
 
Slutsatser; 
 

• Minskat matsvinn prioriteras av studenterna och endast 6 % slänger mat dagligen. Dock 
uppger 42 % att de slänger matrester som inte räcker till en hel portion vilket eventuellt 
kan ses som en motsägelse.  
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanfattas de resultat som presenterats mot rapportens syfte som sattes upp vid 
projektets början. 
 
Syftet med studien var att undersöka KTH-studenters förhållningssätt kring konceptet hållbar 
matkonsumtion. För att kunna definiera området genomfördes först en litteraturstudie som 
resulterade i en rangordning och jämförelse av fyra olika konsumtionsval, där det första valet är 
det med störst vikt för en hållbar matkonsumtion. 
 

1. Kött (minskad köttkonsumtion), starkt samt entydigt vetenskapligt stöd 
2. Matsvinn (minskning av), starkt samt entydigt vetenskapligt stöd 
3. Ekologiskt, starkt ej entydigt vetenskapligt stöd 
4. Närproducerat, svagt och ej entydigt vetenskapligt stöd. 

 
Studenternas uppfattning om hållbar matkonsumtion i jämförelse med resultatet från 
litteraturstudien visade främst att de tenderar att överskatta närproducerade varor men även att 
de, likt resultat från litteraturstudien, anser köttkonsumtionen vara viktigast. Hur de däremot 
agerar och konsumerar skiljer sig från detta. Minskat matsvinn är den kategori där studenterna 
lägger ner störst ansträngning, vilket eventuellt går att koppla samman till att studenterna är en 
grupp med begränsad ekonomi.  
 
Det finns alltså en skillnad i studenternas uppfattning kring vad som är hållbar matkonsumtion 
och deras agerande, det är dock svårt att dra några generella slutsatser kring vad detta beror på.  
 
Vilka faktorer som är viktigast vid konsumtion och inköp av livsmedel varierar, men vid kött är 
ursprungsland och pris viktigast. Varannan student konsumerar kött dagligen och hälften av 
dessa uppger att de försöker minska sin köttkonsumtion, främst av ekonomiska och etiska skäl, 
inte miljömässiga trots att det finns kunskap om köttkonsumtionens vikt relaterat till 
miljömässigt hållbar matkonsumtion. 
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7 FORTSATT ARBETE 
I detta kapitel presenteras några områden som inte inkluderats i rapporten men vilka, inom 
framtida arbeten, skulle vara av intresse att inkludera i en studie för att bidra till ännu mer 
kunskap och kartläggning av området. De finns flera olika typer av konsumtion och 
konsumtionsval som studien inte inkluderat. Anledningen till varför dessa områden inte 
inkluderats beror till stor del på de avgränsningar som sattes upp gällande arbetet vid projektets 
början. Några av de områden som anses vara intressanta för vidare studier beskrivs nedan. 
 
Att undersöka vilka bakomliggande kommersiella och sociala faktorer som till störst del bidrar 
till hur konsumenter konsumerar. Det hade varit intressant att analysera och lära mer om hur 
företag utövar sin kommersiella påverkan på konsumenterna. Frågor som varför man inte kan 
hitta ursprungsland på vissa typer av produkter eller varför man marknadsför specifika produkter 
mer än andra skulle vara av intresse att ta reda på. Även de sociala faktorerna hade varit av 
intresse att vidare studera och där inkludera sociala faktorer så som familj, roll i samhället och 
personliga faktorer så som ålder, livsstil och kön. 
 
Överkonsumtion och ”onödig” konsumtion är också två expansiva områden som till stor del 
bidrar till en negativ miljöpåverkan. Att konsumera större mängder än vad vi behöver samt 
konsumtion av produkter så som godis, chips och andra ”onödiga” produkter är något som kan 
vara negativt både för vår hälsa och ekonomi. Både dessa områden kräver mycket energi och 
resurser i och med sin produktion och framställning vilken kan anses som, i viss utsträckning, 
överflödig.  
 
En idé för projektet var från början att ta reda på skillnaden mellan hur konsumenter tror och 
uppfattar sin konsumtion och hur de faktiskt konsumerar. I och med projekts avgränsningar 
fanns inte möjlighet till att förbereda och genomföra denna typ av undersökning då den krävt 
mycket förarbete och tidskrävande undersökningar av studenternas verkliga konsumtion. Trots 
detta så kvarstår behovet av att kartlägga denna eventuella skillnad mellan uppfattning och 
handling då de anses vara ytters relevanta för att förstå varför konsumtionen ser ut som den gör.  
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BILAGA 1 – SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL 
Nedan redovisas de 16 nationella miljömålen som den svenska regeringen antagit 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalité 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
 
  



  II 

BILAGA 2 - WHAT CAN I DO I MY DAILY LIFE TO LIMIT 
FOOD WASTE? 

What can I do i my daily life to limit food waste? 
 

I. Planera dina inköp – Planera vad du skall äta en vecka framåt, kontrollera 
befintliga ingredienser och skriv en lista och köp inte storpack av t.ex. frukt och 
grönsaker utan köp efter mängden du planerar att konsumera.   
 

II. Kolla Datum – Köp livsmedel men kort hållbarhet endast om du tänker 
konsumera dem inom kort. “Bäst före” betyder endast att man garanterar en viss 
kvalité till ett visst datum men oftast kan livsmedlen konsumeras flera dagar efter 
utgånget datum.   

 
III. Tänk på din budget – Att kasta mat är lika med att kasta pengar.   

 
IV. Ha ett välmående kylskåp – se till att ditt kylskåp håller rätt temperatur, de 

flesta livsmedel kräver ett omgivningstemperatur mellan 1-5 grader Celsius för 
maximal livslängd.   

 
V. Förvaring - Läs på förpackningen hur du skall förvara olika livsmedel och följ 

dessa instruktioner.   
 

VI. Rotation- När du har handlat och skall ställa in dina varor, rotera de redan 
befintliga varorna i ditt kylskåp så att de nyaste hamnar längst in och de äldsta 
längst ut.   

 
VII. Små portioner – Släng inte upp för mycket mat på tallriken, stora portioner leder 

ofta till att man äter för mycket och slänger mer mat.   
 

VIII. Rester- Ta till vara på rester och små portioner som blivit kvar, släng inte mat 
endast för att det inte blev en hel portion kvar   

 
IX. Frys mat- Om du köper större förpackningar som du vet att du inte kommer 

kunna förbruka omgående, frys in bröd, färdiglagad mat, kött och andra livsmedel 
för att minska risken för att maten slängs.  

 
X. Kompost- Använd de livsmedel som du annars skulle slänga till kompost.   
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BILAGA 3 - ENKÄT 

Undersökning om livsmedelskonsumtion 
Detta är en del i en studie av KTH-studenters förhållningssätt och agerande kring olika 
konsumtionsval av livsmedel. Dina svar är värdefulla och utgör en viktig del i studien. Samtliga 
deltagare väljs ut slumpmässigt och svaren behandlas konfidentiellt. Undersökningen är anonym 
och du behöver därmed inte skriva ditt namn. Enkäten tar ca 5-10 minuter att genomföra. 
 
För mer information om studien går det bra att kontakta oss: 
Lisa Bysell (bysell@kth.se) och Linnea Grundström (lgru@kth.se) 
 
Välj endast ett svarsalternativ där inte annat anges 
 

1. Ålder:_______år 
 

2. Kön:  
Kvinna Man  Vill ej uppge/Annat 

 
3. Utbildning: 

Civilingenjör 
Högskoleingenjör 
Basår 
Annat: 

 
4. Boende: 

Bor ensam 
Tillsammans med partner/vän 
Hemma hos förälder/föräldrar 
Annat: 

 
5. Vart är du uppvuxen? 

Stad 
Mindre ort 
Landsbygd 
Annat land än Sverige 

 
6. Vad är din månadsinkomst (efter skatt)? 

CSN, bostadsbidrag etc. räknas som inkomst 
Ingen inkomst 
0 till 5 000 kr 
5 000 – 10 000 kr 
10 000 – 15 000 kr 
15 000 kr och över 

 
7. Hur ofta handlar du mat i livsmedelsbutiker? 

Dagligen 
Några gånger i veckan 
Några gånger i månaden 
Mer sällan/aldrig 

 
8. Handlar du ekologiska livsmedel? 

Alltid då alternativet finns 
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Ofta 
Sällan eller bara vissa varor 
Aldrig   

 
Om ja, vilket är den främsta anledningen till att du köper ekologiska livsmedel? 

Mindre klimatpåverkan 
Etiska skäl (sociala?) 
Gynnar biologisk mångfald 
Undvika kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och/eller genmodifiering  
Annat: 

 
9. Vad innebär ekologiskt för dig? 

 
 

 
10. Vilket av följande alternativ tror du är mest miljömässigt hållbart? 

Importerat ekologiskt 
Svenskt konventionellt odlat 

 
11. Vilket av alternativen väljer du helst? 

Importerat ekologiskt 
Svenskt konventionellt odlat 

 
12. Hur ofta köper du närproducerade varor? 

Alltid då alternativet finns 
Ofta 
Sällan eller bara vissa varor 
Aldrig/Ursprung spelar ingen roll 

 
13. Vilken är den främsta anledningen till att du köper närproducerade livsmedel? 

Mindre klimatpåverkan 
Etiska skäl (djurhållning, arbetsförhållanden etc.) 
Gynnar Svensk livsmedelsindustri 
Ursprung spelar ingen roll 
Annat: 

 
14. Vad innebär närproducerat för dig? 

 
 

 
15. Hur ofta äter du kött? (Nöt-, lamm-, griskött eller kyckling) 

Varje måltid 
Dagligen 
Några gånger i veckan 
Några gånger i månaden 
Mer sällan eller aldrig 

 
16. Vad är viktigast när du köper kött? 

Pris 
Utseende  
Ursprungsland 
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Ekologiskt 
Naturbeteskött 
Köper aldrig kött 
Annat:  

 
17. Hur ofta konsumerar du alternativen nedan, dagligen, nån gång i veckan, nån gång i 

månaden, mer sällan, aldrig: 
Nötkött: 
 
Lammkött: 
 
Griskött: 
 
Kyckling: 
 

 
18. Vilken typ av kött tror du har lägst klimatpåverkan? 

Rangordna från 1-4 där 1 är det med lägst påverkan 
Nötkött 
Lammkött 
Griskött 
Kyckling 

 
19. Försöker du på något sätt minska din köttkonsumtion? 

Nej 
Ja 

 
Om ja, varför?: 

 
20. Tar du till vara på och sparar matrester? 

Ja, men bara när det räcker till minst en portion 
Ja, alltid 
Aldrig eller sällan 

 
21. Hur ofta händer det att du slänger mat? 

Dagligen 
Några gånger i veckan 
Några gånger i månaden 
Mer sällan/aldrig 

 
22. Hur förhåller du dig till datummärkning, bäst före datum osv.? 

 
 

 
23. Vad anser du är viktigast för en (ekologiskt/miljömässigt)hållbar mat konsumtion? 

Rangordna från 1-4 där 1 är det viktigaste alternativet 
Ekologiskt, KRAV-märkning etc. 
Minska köttkonsumtionen och äta mer vegetariskt 
Närproducerat  
Minskat matsvinn 
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24. På vilket alternativ anser du dig lägga ner störst ansträngning? Rangordna från 1-4 
där 1 är det alternativ där du aktivt anstränger dig mest 
Ekologiskt, KRAV-märkning etc. 
Minska köttkonsumtionen och äta mer vegetariskt 
Närproducerat  
Minskat matsvinn 

 
25. Hur viktigt är en (ekologiskt/miljömässigt) hållbar mat konsumtion för dig? 

 
 
 
 
 

26. Anser du dig ha de kunskaper som krävs för att konsumera livsmedel 
(ekologiskt/miljömässigt)hållbart? 

 
 
 
 
 

27. Om du inte anser dig konsumera (ekologiskt/miljömässigt)hållbart, vilka är då 
främsta anledningarna till detta? 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


