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Abstract 
The average consumption per person has tripled the last 50 years (IGES 2010). The 

researchers argue that it depends on marketing and the constant message of that “the more you 

consume the more attractive and happier you will be”. 

 

According to Jordbruksverket (2016) there are multiple reasons as to why it is important to 

follow the development of meat consumption. The choices and decisions that we take when it 

comes to our meat consumption affect the climate and environment, our health, animal 

welfare, rural development and the global food security. Meat consumption increases both 

globally and in Sweden. The consumption affects several parts of the society and it needs to 

be more sustainable, especially from an environmental and climate perspective 

(Jordbruksverket 2013). The statistics indicates that the Swedish people' meat consumption 

increases, but the trend does not follow the same pattern for the ecological consumption of 

meat. The statistics displays that the current level of meat consumption does not uphold a 

sustainable level. As consumption of meat and its effect on the environment are of high 

relevance, this study focuses on the consumer’s consumption behaviour when it comes to 

meat consumption by applying Theory of planned behaviour (TPB). 

 

The purpose with this study is to seek explanations on what factors affects young adult’s 

consumption behaviour regarding their consumption of meat, and how their behaviour can be 

directed towards consuming more sustainable meat products or to a curtailment of meat 

consumption. This study can be of relevance for politicians, agencies or other organizations, 

academics and the Swedish people in general. The aim is that the results from this study can 

serve as a foundation for identifying solutions for the current mass-consumption of meat 

existing in Sweden. This research has conducted a qualitative research design and three focus 

groups interviews with four respondents in each group has been conducted, with men and 

women between 23 – 31 years old. 

 

The study shows that it is possible to apply TPB on meat consumption and also for determine 

the influencing factors in the participants' consumption of meat products. The study concludes 

that the main factors affecting young adults in meat consumption can be attributed to partners 

and existing information at the time of purchase. 

 
Keywords: meat consumption, sustainability, Theory of planned behaviour, environment, 

young adults 
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Sammanfattning 
Den genomsnittliga konsumtionen per person har tredubblats de senaste 50 åren (IGES, 

2010). Forskarna menar att det kan bero på att marknadsföringen visar ett konstant 

meddelande som förmedlar ”desto mer du konsumerar, desto mer attraktiv och lyckligare 

kommer du bli.”  

 

Enligt Jordbruksverket (2016) finns det flera skäl till varför det är viktigt att följa 

köttkonsumtionens utveckling. De valen vi gör och besluten vi tar angående vår 

köttkonsumtion påverkar klimatet och miljön, vår hälsa, djurens välfärd, landsbygdens 

utveckling och den globala livsmedelsförsörjningen. Köttkonsumtionen ökar totalt både 

globalt och i Sverige. Konsumtionen påverkar flera delar av samhället och behöver bli mer 

hållbar, särskilt ur ett miljö- och klimatperspektiv (Jordbruksverket, 2013). Statistiken 

indikerar att svenskarna konsumerar mer och mer kött, dock så följer varken det ekologiska 

utbudet eller den ekologiska konsumtionen av kött samma trend. Denna statistik påvisar att 

den nivån köttkonsumtionen befinner sig på idag inte är hållbar. Då konsumtionen av kött och 

dess påverkan på miljön och klimatet är av hög relevans vill vi i vår studie undersöka 

konsumenters konsumtionsbeteende när det gäller kött genom att tillämpa Teorin om Planerat 

Beteende (TPB).    

 

Syftet med denna studie är att söka förklaringar till vad som påverkar unga vuxnas 

konsumtionsbeteende gällande deras konsumtion av kött, och hur deras beteende kan 

påverkas till att konsumera mer hållbart kött eller till en minskning av köttkonsumtionen.  

 

Denna studie kan vara av intresse för både politiker, myndigheter och andra organisationer 

inom ämnet, så väl som andra akademiker och svensken i allmänhet. Förhoppningen är att 

resultatet som genereras av denna studie skall kunna ligga till grund för framtagning och 

kommunikation av lösningar för den rådande överkonsumtion av kött som sker i Sverige. 

Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning. Tre fokusgruppsintervjuer med fyra 

respondenter i varje grupp har genomförts, med män och kvinnor i åldrarna 23 till 31 år. 

 

Av studien framgår det att TPB funkar för att studera köttkonsumtionen och även att fastställa 

de påverkande faktorerna i deltagarnas köttkonsumtion. Studien kommer fram till att de 

största faktorerna som påverkar unga vuxna köttkonsumtion kan härledas till partner och 

befintlig information vid inköpstillfället. 
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer presentera en bakgrund till ämnet och det problem som studien 

behandlar. Därefter fortlöper kapitlet med en problemdiskussion vilken slutligen mynnar ut i 

studiens frågeställning och syfte. Avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar.    

1.1 Bakgrund 

Den genomsnittliga konsumtionen per person har tredubblats de senaste 50 åren (IGES 2010), 

och Staniškis (2012)  argumenterar att det är på grund av att en hög konsumtion ofta 

associeras med välfärd. Forskaren menar att marknadsföringsmeddelande konstant förmedlar 

”desto mer du konsumerar, desto mer attraktiv och lyckligare kommer du bli.” Forskaren 

menar att, även om konsumenter är medvetna om att konsumtion inte leder till ökad 

livskvalitet, lycka eller hälsa, mäts ändå individens värde eller status genom konsumtionen av 

materiella ting. För att reducera människans påverkan på miljön argumenterar Staniškis 

(2012) att konsumenters beteende måste förändras. Vidare argumenterar forskaren för vikten 

av att hitta en balans mellan ekonomisk tillväxt och välbefinnande, och att det därmed bör 

vara en grundläggande angelägenhet för både individer och samhället. Forskaren diskuterar 

även att konsumenternas medvetenhet av hur deras konsumtion påverkar miljön och vilken 

makt deras konsumtionsbeteende har över produktionsbeslut, är två viktiga komponenter för 

att utveckla ett mer hållbart konsumtionsbeteende. De mest betydelsefulla faktorerna för att 

uppnå en mer hållbar konsumtion är att arbeta fram bättre regleringar och en starkare 

infrastruktur för att kunna informera konsumenter om konsumtionens nackdelar och en 

hållbar konsumtions fördelar, och därmed även möjliggöra ett bredare utbud av hållbara 

produkter (Staniškis 2012).  

 

Enligt Jordbruksverket (2016) var den totala förbrukningen av kött i Sverige 2014 87,5 kilo 

per person och år. Vidare visar statistik från SCB (2015) att köttkonsumtionen har ökat med 

86,6 % sedan 2000, och är således den varugrupp som ökat mest. SCB (2015) visar även att 

denna ökning har varit större än vad som endast kan förklaras av befolkningsökningen i 

Sverige. Av den totala försäljningen av kött bestod endast 2,2 % ekologisk försäljning, och 

endast 2,4 % av det totala produktutbudet bestod utav ekologiska köttprodukter (SCB 2015).  

 

Enligt Jordbruksverket (2016) finns det flera skäl till varför köttkonsumtionens utveckling är 

viktigt att följa. Vidare anser Jordbruksverket (2016) att valen konsumenterna gör och 

besluten de tar angående köttkonsumtion har påverkan på miljön, individens hälsa, djurens 

välfärd, landsbygdens utveckling och den globala livsmedelsförsörjningen. Myndigheten 

förklarar även att i majoriteten av länderna i världen är köttprodukter ett traditionellt 

livsmedel som de flesta tycker är nyttigt, gott och mättande, och det associeras ofta med 

välfärd. Den totala köttkonsumtionen ökar både globalt och i Sverige, och konsumtionen av 

kött påverkar flera delar av samhället och behöver därmed bli mer hållbar, särskilt ur ett 

miljö- och klimatperspektiv (Jordbruksverket 2013). 

 

Matvanor, val av matprodukter, och konsumtionsmönster av mat bidrar till 

klimatförändringar, minskning av biologisk mångfald, samt ökad förbrukning av olja, vatten, 

och land. Detta påvisar att individers kost och hållbarhet är två faktorer som är starkt 

sammankopplade, och detta är endast några få av de mest kritiska miljöproblemen 

livsmedelsproduktionen och konsumtionen påverkar. Generellt sett inser inte konsumenter att 

deras matvanor är en del i hållbar utveckling, och att den existerande matkonsumtionen 

tvingar planeten till en miljömässig bristningsgräns. Produktionen och konsumtionen av kött 

har en viktig del i detta. En reducering av mängden kött vi konsumerar är avgörande för att 
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uppnå en hållbar matkonsumtion, samt för att minska det ekologiska fotavtryck det idag 

medför (Dagevos & Voordouw 2013). Bryngelsson, Hedenus och Larsson (2013) 

argumenterar att en kraftig reducering av köttkonsumtionen i Sverige kan vara en lösning för 

att minska de höga utsläppen som genereras per invånare.   

 

Definitionen av ett hållbart livsmedelsystem är “ett system som tillhandahåller hälsosamma 

livsmedel för att kunna möta efterfrågan, upprätthåller ett hälsosamt ekosystem som även kan 

tillhandahålla mat till framtida generationer, tillsammans med en minimal negativ påverkan 

på miljön” (American Public Health Association 2007). En hållbar köttkonsumtion är central 

för att kunna uppnå ett hållbart livsmedelsystem då köttprodukter är bland de mest 

energikrävande, miljömässigt betungande, och etiskt oroande produkterna på marknaden 

(Dagevos & Voordouw 2013). En hållbar köttkonsumtion involverar även beteenden relaterat 

till djurens välfärd, påverkan på jordens ekosystem, samt en reducering av individers 

köttkonsumtion. För att uppnå ett konsumtionsmönster som stödjer en hållbar köttkonsumtion 

föreslår Dagevos och Voordouw (2013) två olika tillvägagångssätt, vilka är en reducering av 

köttkonsumtionen “less meat approach”, eller ett ökat produktutbud och konsumtion utav 

hållbara köttprodukter “better meat approach”. 

 

Sammantaget går det urskilja att köttkonsumtionen har en stark relation till flera olika miljö- 

och klimatproblem (Dagevos & Voordouw 2013; Jordbruksverket 2016; Bryngelsson, 

Hedenus & Larsson 2013). Statistiken indikerar att svenskarnas köttkonsumtion ökar, dock så 

följer varken det hållbara produktutbudet eller den hållbara köttkonsumtionen samma trend.  

1.2 Problemdiskussion 

De finns olika anledningar till varför individen bör besitta ett hållbart 

matkonsumtionsbeteende, vilket inte endast behöver vara fokuserat på miljövinningsaspekter. 

Hållbar matkonsumtion kan generera flera fördelar och inte endast fördelar relaterade till 

miljön. De andra fördelarna kan på ett enklare sätt påverka och influera konsumenten till en 

hållbar matkonsumtion, vilket leder till förändringar i konsumentens konsumtionsbeteende 

(Tobler, Visschers & Siegrist 2011). Young, Hwang, McDonald och Oates (2009) föreslår att 

den tydligaste vägen till en medvetenhet kring hållbar konsumtion är genom att klassificera 

varje individs konsumtionsbeteende som en sekvens av olika inköpsbeslut. Besluten kan vara 

relaterade och grundade på värderingar och attityder eller situationsanpassade och 

osammanhängande. Genom detta perspektiv till hållbar konsumtion genereras ett riktat fokus 

på det enskilda köpbeslutet (Young et al. 2009). Drivkrafterna som påverkar olika 

konsumenter och deras konsumtionsbeteenden är dynamiska och skiljer sig åt beroende på 

vart konsumenten härstammar ifrån (Mohr & Schlich 2015).  

 

Enligt Joy (2010) existerar det tre olika kategorier av rättfärdigande som används av individer 

för att rationalisera sin köttkonsumtion, och för att förhindra möjliga skuldkänslor som kan 

uppkomma som en konsekvens utav konsumtionen av köttprodukter. Joy (2010) argumenterar 

att genom en återkommande process av socialisation, grundar individer att rationaliseringen 

till att konsumera kött är (1) naturligt: det är biologiskt betingat, något individen längtar efter, 

samt att det bidragit till människans utveckling. Individen rationaliserar även att valet att 

konsumera kött är (2) normalt: individer i civiliserade samhällen konsumerar kött och det är 

det samhället förväntar sig. Till sist rationaliserar individen även att valet att konsumera kött 

är (3) nödvändigt: individen behöver kött för att överleva eller att individen behöver 

konsumera kött till en viss grad för att vara starka och vid full hälsa (ibid). 
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Anledningar till varför människan konsumerar kött kan bero på en individs personliga 

identitet eller för att uttrycka ekonomisk och social status. Regleringar som innefattar en 

reducering utav individens köttkonsumtion ifrågasätter flertalet av de nämnda värderingarna 

och för att hållbara matvanor skall accepteras av allmänheten bör det läggas större vikt vid 

dessa värderingar, då de bidrar till stor resistans mot de förändringar som bör uträttas för att 

uppnå hållbara matvanor (Macdiarmid, Douglas & Campbell 2016). Inom den politiska 

sektorn har djurens välfärd fått ökat fokus och är ett omdiskuterat ämne bland konsumenterna, 

däremot är det sällsynt att miljömässiga och klimatrelaterade problem kopplas till valet 

mellan köttprodukter och vegetariska produkter (Pohjolainen, Taplo, Vinnari, Jokinen & 

Räsänen 2016). Vidare argumenterar Pohjolainen et al. (2016) att konsumenter anser att deras 

köttkonsumtion har minst betydelse för att uppnå ett mer hållbart samhälle, och rankas efter 

andra faktorer som återvinning, konsumtion av organiska, lokala och säsongsbaserade 

livsmedel, och även efter minskad konsumtion av färdigpaketerade livsmedelsprodukter. 

 

Konsumenters omedvetenhet kring köttproduktionen och konsumtionens relation till miljö- 

och klimatproblem samt konsumenters motvillighet till att reducera sin köttkonsumtion 

genererar ett problematisk beteende som bidrar till större påfrestningar på jordens resurser 

(Macdiarmid, Douglas & Campbell 2015; Vanhonacker, Van loo, Gellynck & Verbeke 2013). 

Pohjolainen et al. (2016) argumenterar att det behövs mer forskning kring hur konsumenter 

uppfattar relationen mellan köttkonsumtion och produktion och miljö- och 

klimatförändringar.   

 

Efter granskning av relaterad forskning och statistik angående den rådande överkonsumtionen 

av kött behövs ytterligare undersökningar om vad som påverkar konsumentens beslut att 

konsumera eller inte konsumera kött. Unga vuxna i åldrarna 18-30 tillhör den kategori som 

besitter det mest bristfälliga matkonsumtionsbeteendet och som även har en hög 

köttkonsumtion, i genomsnitt 65g per dag (Livsmedelsverket 2013). Unga vuxna har även ett 

större engagemang för tillagning av mat, starkare övertygelse om matens syfte och värde, 

samt större kunskap om alternativa produktionssätt (Pelletier, Laska, Neumark-Sztainer, & 

Story 2013). Denna studie kommer därmed att undersöka hur unga vuxna resonerar och 

agerar när det konsumerar kött, samt även, från ett konsumentperspektiv, analysera vilka 

faktorerna är till varför konsumenten inte konsumerar kött på ett hållbart sätt. 

1.3 Frågeställning 

 Vilka faktorer påverkar unga vuxnas beslut att konsumera kött? 

 Vilka faktorer påverka unga vuxna att konsumera kött ur ett mer hållbart perspektiv? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att söka förklaringar till vad som påverkar unga vuxnas 

konsumtionsbeteende gällande deras konsumtion av kött, och hur deras beteende kan 

påverkas till att konsumera kött ur ett mer hållbart perspektiv, vilket innebär att konsumera 

mer hållbara köttprodukter eller att reducera sin konsumtion av kött. 

 

Ett underliggande syfte är att identifiera och belysa möjliga lösningar till den rådande 

överkonsumtionen av kött, genom att undersöka vad som skulle kunna påverka eller influera 

konsumenten till att minska sin köttkonsumtion. Detta på grund av att i samband med 

belysning av ett problem är det av intresse att identifiera möjliga lösningar till problemet. 

Sådana lösningar är även av stor betydelse för att undersöka och förstå beteendet som den 
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andra forskningsfrågan berör. Denna del presenteras i slutsatserna (se kap. 6) som ett praktiskt 

bidrag till studien. 

 

Denna studie kan vara av intresse för både politiker, myndigheter och andra organisationer 

inom ämnet, och även akademiker allmänheten. Förhoppningen är att resultatet som genereras 

av denna studie skall kunna ligga till grund för framtagning och kommunikation av lösningar 

för den rådande överkonsumtion av kött som sker i Sverige.        

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer endast fokusera på konsumentbeteendet och konsumtionen utav kött 

och kommer därmed inte innehålla faktorer rörande hållbar produktion då det anses vara ett 

omfattande och avancerat område, och därmed bör fortsatta studier borde rikta in sig endast 

på detta område. Vidare fokuserar studien endast på unga vuxna i Sverige vilket 

argumenterades för tidigare i problemdiskussionen.  

 

Enligt Jordbruksverket (2016) kan en aspekt av konsumenters köttkonsumtionsbeteende 

innefatta hur mycket köttprodukter de slänger. Aspekter angående svinn och avfall kommer 

inte tas upp eller diskuteras i denna studie då resurser är begränsade. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer olika ämnen relaterade till studiens valda problemområde belysas då 

de kommer vara till hjälp när resultatet skall analyseras. Teorikapitlet kommer delvis 

presentera de forskningar som har genomförts om hållbar konsumtion med inriktning mot 

kött, men även forskning inom Teorin om Planerat Beteende (TPB), vilket används som ett 

analyseringsramverk som studien kommer att förhålla sig till.  

2.1 Konsumentens konsumtionsbeteende 

När individen tar ett beslut om att konsumera eller inte konsumera en produkt eller tjänst finns 

en potential till att det specifika beslutet kan bidra till ett hållbart konsumtionsbeteende. Varje 

produkt har etiska-, resurs-, avfalls- och samhällskonsekvenser. När individer överväger en 

hållbar livsstil involveras de i en komplex beslutfattningsprocess. Vardagliga beslut kring 

praktiska lösningar för miljön och etik resulterar ofta i kompromisser mellan problem som 

står i konflikt med varandra. Istället för att välja en mer hållbar produkt använder sig 

konsumenter utav tekniker för att neutralisera de inköp som görs av egoistiska skäl, eftersom 

det kan vara ansträngande för en konsument att ständigt utvärdera produkten efter dess 

möjliga hållbarhetsaspekter. Detta påvisar att om inte ändringar sker i den befintliga 

omgivningen, kommer inte det hållbara beteendet att kunna öka (Young et al. 2009).  

 

Köttprodukter har en central position i den västerländska matkulturen och ofta associerad med 

status och maskulinitet där kött står längst upp i mathierarkin (Verain, Dagevos, & Antonides 

2015). Anledningar till varför människor äter kött är enligt Piazza et al. (2015) för att det är 

naturligt, normalt, nödvändigt och gott (nice), och dessa anledningar används för att 

rationalisera och försvara argumentationen till varför individen väljer att äta kött. Joy (2010) 

argumenterar att rationaliseringarna är utbredda övertygelser vilka är underbyggda genom 

flera sociala kanaler, till exempel genom familj, media, religion, och flertalet privata och 

publika organisationer. Vidare argumenterar forskaren att en populär övertygelse som 

relaterar till nödvändigheten av att konsumera köttprodukter är idén om att en sund diet inte 

kan upprätthållas utan tillräckligt intag av kött som proteinkälla. Även om forskare som 

“American Dietetic Association” (ADA), vilket är USA:s ledande organisation för 

näringsfysiologi, har publicerat flera publikationer som påvisat att det inte stämmer, så är 

övertygelsen kvarstående för många (Piazza et al. 2015). 

 

En förändring till ett hälsosammare och hållbart konsumtionsbeteende kräver oftast att 

konsumenterna överkommer beteendebarriär, som förändring av vanor och livsstil. 

Konsumenterna kan ha olika underliggande motiv till beteenden när det kommer till val av 

matprodukter. Tidigare undersökningar har visat att hälsa, bekvämligheter och pris oftast 

tenderar att vara viktiga faktorer som påverkar inköpsbeslut gällande matprodukter. Däremot 

har miljövänliga matprodukter inte en stor inverkan på konsumenternas val av mat (Tobler, 

Visschers & Siegrist 2011).  

2.2 Teorin om planerat beteende (TPB) 

Ramverket för Teorin om Planerat Beteende (vidare benämnt TPB) förutsätter att en intention 

till ett beteende genereras från attityder mot beteenden, subjektiva normer, samt upplevda 

beteendekontroller. En sådan intention anses vara det som direkt bestämmer det faktiska 

beteendet. Intentioner fångar de motiverande faktorerna som influerar beteenden, till exempel 

viljan att konsumera kött. En generell regel är att desto positivare attityd (positivt eller negativ 

utvärdering av beteendet), subjektiv norm (uppfattade sociala påtryckningar) och starkare den 
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uppfattade beteendekontrollen är (uppfattad förmåga att utföra beteendet), desto starkare bör 

en individs intention vara att utföra ett specifikt beteende (Menozzi, Sogari & Mora 2015). 

TPB består av tre delvis individuella faktorer av intentioner, vilka är: Attityder mot 

beteenden, Subjektiva normer och Upplevda beteendekontroller (Verbeke & Vackier 2005).  

Nedan visas en illustrerande figur över detta konceptuella ramverk som baseras på Verbeke 

och Vackier (2005).  

 

 
Figur 1 - Konceptuellt ramverk över Teorin om planerat beteende med förhållning till köttkonsumtion. 

Baserad på: Verbeke och Vackier (2005). 

 

TPB förutsätter att beteenden är en funktion utav framträdande information eller övertygelser 

som är relevant till beteendet (se figur 1). Det finns tre olika typer av framträdande 

övertygelser: beteendeövertygelser (1), vilket antas influera attityder gentemot beteende; 

normativa övertygelser (2), vilka utgör underliggande faktorer av subjektiva normer; och 

kontrollövertygelser (3), vilka utgör basen för uppfattningen av beteendekontroll. En 

beteendeövertygelse är den subjektiva sannolikheten att beteendet kommer att producera det 

utfallet det är tänkt. Normativa övertygelser berör sannolikheten för att viktiga 

referensindivider eller grupper kommer att godkänna eller förkasta genomförandet av ett 

specifikt beteende. Kontrollövertygelser kan baseras på gamla erfarenheter av ett beteende, 

men kommer oftast vara influerade utav sekundär information om beteendet, så som genom 

delade erfarenheter från bekanta och vänner, och av andra faktorer som ökar eller reducerar 

den uppfattade svårigheten att utöva ett specifikt beteende (Verbeke & Vackier 2005).   

 

TPB har visat sig att vara ett fördelaktigt ramverk för visualisering, mätning och empiriskt 

identifikation av faktorer som bestämmer beteende och avsiktligt beteende (Vermeir & 

Verbeke, 2008). Robinson och Smith (2002) påvisar att attityder, uppleved beteendekontroll 

och subjektiva normer oberoende av varandra kan förutse konsumentens benägenhet av att 
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konsumera hållbara produkter. Personliga eller kontextuella faktorer kan hämma positiva 

attityder, vilket betyder att olika nivåer av personliga faktorer påverkar attityder och till vilken 

grad attityder appliceras under ett inköp. Ett exempel till detta är att unga är mer benägna att 

konsumera ekologiska eller närproducerade matprodukter, eftersom de känner sig mer 

involverade när det kommer till ekologisk eller närproducerad mat, eller att de reflekterar mer 

över konsekvenserna som en specifik livsmedelsprodukt kan ha. Desto mer en person är 

involverad eller tänker på den miljömässiga påverkan, desto större är chansen att den 

personen konsumerar hållbar mat (Vermeir & Verbeke 2008). 

 

Även om motivationen till att utföra ett beteende ägs av individen, genereras utförandet av de 

flesta beteenden till stor del på grund utav icke-motiverade faktorer. De icke-motiverande 

faktorerna kan vara tillgänglighet till möjligheter och resurser. Faktorerna representerar 

individers kontroll över deras egna beteenden, dock är uppfattad beteendekontroll mer 

intressant än den verkliga kontrollen då den hänvisar till individers uppfattning av hur lätt 

eller svårt det är att utföra det specifika beteendet (Verbeke & Vackier 2005). Wang, Liu och 

Qi (2013) argumenterar även för att TPB kan användas som ett teoretiskt ramverk för att 

organisera och relatera de resultat forskning genererar. 

2.2.1 Attityder gentemot beteenden 

Även om forskare har svårt att definiera attityder använder sig Ajzen och Fishbein (1980) av 

inriktningen att en attityd till ett koncept är en persons positiva eller negativa känslor till det 

konceptet. Denna beteendekomponent i TPB refererar till individens attityder till att utföra 

beteendet som beaktas. Det ska dock förtydligas att attityder består av mycket mer än enbart 

positiva eller negativa associationer. Det är svårt att fånga hela komplexiteten inom konceptet 

attityder om inte granskning görs utanför ramen av positiva och negativa associationer (Ajzen 

& FishBein 1980). Attityder förväntas inneha både en utvärderingskomponent och en 

känslomässig komponent (se figur 1). En utvärderingskomponent är de upplevda kostnaderna, 

riskerna och fördelarna för ett utövat beteende, medan känslomässig komponent relaterar till 

tron om positiva eller negativa känslor som härstammar från ett specifikt beteende (Verbeke 

& Vackier 2005). 

 

Värderingar ses som en möjlig påverkan till motivationer bakom ett specifikt beteende mot 

hållbar matkonsumtion. Individers värderingar kan beskrivas som relativt stabila övertygelser 

kring personliga och sociala önskvärda beteenden och metoder. Detta kan genereras från att 

vissa personer lägger större vikt på att ha en bekväm boendesituation eller vidhåller en 

materialistisk livsstil, medan andra lägger vikt vid miljöaspekter och håller därmed fast vid en 

mer icke-materialistisk livsstil. Eftersom flertalet individer bor i relativt stabila områden 

kommer även deras värden vara relativa stabila. Värderingar influerar både hållbara attityder 

och beteenden gentemot till exempel återvinning och grön konsumtion. Värderingar kan spela 

en stor roll i konsumentens köpbeslutsprocess, till exempel genom att inspirera till hållbara 

produkt- och märkesval (Vermeir & Verbeke 2008). 

 

Sheth, Newman och Gross (1991) argumenterar för att konsumenters värderingar och attityder 

förklarar deras konsumentbeteende, till exempel varför konsumenter väljer att köpa eller inte 

köpa en produkt eller tjänst. Värderingarna är nära relaterade till olika kriterier runt 

beslutsfattande. Kriterierna innehåller olika konsumtionsvärden som funktion, känslor, 

intellekt, och sociala värden. Exempelvis är säljtekniker och märken kriterier som är nära 

relaterade till emotionella värden (Sheth, Newman & Gross 1991). 
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En individ som förändrar sitt beteende för en hållbar utveckling, med miljöhänsyn som 

drivkraft är mer trolig att bevara sitt beteende än en person som ändrar sitt beteende med 

finansiella incitament som drivkraft. Attityder genereras från en djupare medvetenhetsnivå än 

beteenden, ändå är de flesta miljöregleringar riktade gentemot beteendeförändringar. 

Miljömedvetna individers medvetenhet arbetar på den djupare nivån genom att möjliggöra för 

individer att reflektera över deras beteende som influeras av attityderna (Young et al. 2009). 

Young et al. (2009) argumenterar att det är viktigt att nämna det gapet som finns mellan 

attityder och beteenden eller gapet mellan värderingar och utföranden, vilket forskarna 

exemplifierar genom att det i Storbritannien är 30 % av konsumenterna som tycker att 

miljöfrågor är viktigt, men har ändå svårt att överföra detta till ett mer hållbart 

konsumtionsbeteende. Detta går att påvisa genom de marknadsandelar som ekologiska 

produkter innehar, och de har bibehållit ca fem procent av den totala livsmedelsförsäljningen 

under de senaste tre åren i Storbritannien (Young et al. 2009).  

2.2.2 Subjektiv norm 

Subjektiva normer hanterar influenserna som sociala miljöer har på intentioner och beteenden. 

En individs subjektiva norm är därmed dess uppfattning av hur de i umgängeskretsen tycker 

hur individen i fråga borde uppföra sig och inte uppföra sig. Normer ses ofta som sociala 

regler som majoriteten accepterar och också definitionen av vad som anses vara rätt och 

anständigt. Dock relaterar subjektiva normer en individs uppfattning om vad andra anser vara 

rätt beteende (Ajzen & Fishbein, 1980). 

 

Kulturella och sociala normer utgör en viktig roll i skapandet av individuella värderingar. 

Individer i ett specifikt samhälle delar värderingar, men deras beteende varierar beroende på 

individens psykologiska värld och effekten av den sociala miljön. Värderingar är kraften som 

styr attityderna för individen. Medan värderingar styr individens dagliga liv, så bestämmer de 

även individens konsumtionsbeslutsprocesser (Sener & Hazer 2008).   

 

Enligt Verbeke och Vackier (2005) kan subjektiva normer även behandla personliga känslor 

för moraliska obligationer eller skyldigheter, och även avvisandet av ett visst beteende, och 

därmed inte endast upplevda sociala påtryckningar (se figur 1). Sociala normer kan tvinga 

individer till att undvika att utföra ett specifikt beteende, till exempel att specifika rätter inte 

tillagas vid familjemåltider om individer i familjen inte uppskattar en specifik måltid. En 

individs moralobligationer kan leda till att ett beteende utförs på grund utav andra anledningar 

än av sociala normer, till exempel som viljan att tillaga en hälsosam måltid till familjen. Detta 

kan därmed resultera i konflikter av normer och blandade känslor mellan invändningar av 

moralnormer (personliga normer) och externa förväntningar och krav (sociala normer) 

(Verbeke & Vackier 2005). 

 

Desto mindre information som är tillgänglig, och/eller desto komplexare och motsägelsefull 

informationen är, desto lägre självförtroende kan konsumenten få i sitt val av vilka produkter 

som skall konsumeras. Om en individ är relativt säker på utfallet av sitt beteende, är individen 

mer benägen att samla in och processera information utan att överväga beteendet eller åsikter 

från andra, som sociala normer. Med ett lägre självförtroende ökar behovet att stimulera den 

sociala pressen eller att behaga andras åsikter som ett medel i att ta in information. Tillslut 

kan det vara så att de med lägre självkänsla förbiser sina egna attityder för att de överväger 

andras åsikter. I särskilda processer kan individer även undvika att konsumera hållbara 

produkter om de har en negativ attityd gentemot de produkterna. Konsumenten är inte alltid 

säker på sin förmåga att utvärdera matens kvalité, och speciellt för att köpa hållbara 

matprodukter (Vermeir & Verbeke 2008). Produktorienterade konsumenter och 
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produktreduceringskonsumenter skiljer sig från varandra, på grund av att produktorientering 

är mer kopplat till sociala normer och där med har de konsumenterna en högre förmåga att 

bedöma hållbara matprodukter, men de innehar även subjektiva kunskaper om hållbara 

produkter (Verain, Dagevos, & Antonides 2015). 

 

Lehner (2015) argumenterar att den process som konsumenter skapar sin förståelse och 

preferens för hållbar konsumtion genom är starkt påverkad och influerad av det sociala och 

kulturella sammanhanget processen är omsluten av. Denna förståelse om konsumtionsmotiv 

genereras från individens konsumtionsbeteende vilket är påtagligt influerat av individens 

miljö, antingen som en reaktion mot sociala normer, rättning utefter kollektiviserat beteende 

för att skapa tillhörighet, eller genom positionering utefter andra, exempelvis statussökande.    

 

Vegetarianer har oftast flera skäl till att reducera eller byta ut köttprodukter helt från deras 

diet, vilka kan inkluderar hälsa, miljöfördelar och smak, och samtidigt ökar allmänhetens oro 

över djurens välfärd. Även om köttkonsumtion fortfarande ses som en norm i de flesta 

länderna tycker de flesta individerna, inkluderat köttkonsumenterna själva, att veganism är 

något att beundra och att vegetarianerna förtjänar beröm. En konsekvens av denna moral blir 

att när en köttkonsument befinner sig i närheten av en vegetarian kan köttkonsumenten ibland 

reagera negativt. Detta kan vara på grund av vegetarianers sätt att argumentera, då de ibland 

kan framstå som självgoda och därför kan komma att kännas som osympatiska. Det kan 

ytterligare påverkas av de moraliska åtaganden som vegetarianer har tagit sig an, och att detta 

blir ett hot mot köttkonsumenternas egna moraliska identiteter. Om någon eller några 

individer väljer att avstå från att konsumera kött, till exempel för att de är bekymrade över 

djurens välfärd, uppstår direkt frågan om inte andra individer borde besitta ett liknande 

beteende, till exempel, “Om vi kan göra det, varför inte du?”. Således hamnar ibland 

köttkonsumenter i sociala situationer där de känner att de måste förklara sitt val av att 

konsumera kött (Piazza et al. 2015). 

2.2.3 Upplevd beteendekontroll 

Upplevd beteendekontroll reflekterar både inre faktorer, exempelvis självkänslan, och yttre 

faktorer, exempelvis upplevda barriärer. Signifikanta aspekter inom upplevd beteendekontroll 

är både upplevd produktnärhet och upplevd effektivitet från konsumenten. Denna komponent 

av TPB innehar och förklaras till stor del av termen upplevd tillgänglighet, vilken innebär hur 

lätt konsumenten tycker att han eller hon kan anskaffa en viss produkt (se figur 1). Även om 

motivationen för att konsumera hållbara produkter är hög hos konsumenter kan intentionen av 

att konsumera den hållbara produkten hämmas genom att det är låg tillgänglighet av 

produkterna, vilket då minskar konsumenternas upplevda beteendekontroll och påverkar deras 

konsumtionsbeteende. Upplevd konsument kontroll (UKK) eller till vilken grad konsumenter 

anser att de kan bidra till lösningen på problemet, är ytterligare en kontrollfaktor som 

påverkar en konsuments beteende. För att en konsument skall lyckas få en bättre inställning 

och motivation till att konsumera hållbara produkter krävs därmed en hög UKK (Vermeir & 

Verbeke 2008). 

 

Genom demografiska faktorer och individualiteter skapas komplexa nätverk av associationer 

som visar att miljöproblem inte är separerade från oro i individers sinne, och då länken till 

djurens välfärd är förväntad är livsmedelssäkerhet och näringsbortfall även ett orosmoment. 

De negativa relationerna mellan oro över livsmedelssäkerhet och stöd för miljövänliga 

restriktioner verkar vara motsägelsefulla. Dock handlar livsmedelssäkerhet om individers 

känslomässiga utsatthet, till exempel individer som inte har tillräckligt med mat, medan 

matrestriktioner relaterar mer till allmänna livsmedelsproblem, till exempel lagstiftning om 
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jordbruksmark. Detta påvisar att bekymmer om sociala problem inte kan tas som stöd för 

förändringar inom matrestriktioner (Worsley, Wang, & Burton 2015). 

 

Verain, Dagevos och Antonides (2015) argumenterar att anledningar till konsumenters låga 

medvetenhet kan vara på grund av licensiering som bidrar till att konsumenten känner att de 

redan bidrar till en hållbar köttkonsumtion genom att köpa hållbart producerade alternativ. 

Enligt forskarna leder detta till att konsumenterna anser att de är berättigade att konsumera i 

vilken mängd de vill. Forskarna argumenterar även att konsumenten kan uppleva barriärer 

som hindrar dem från att reducera sin konsumtion. Barriärerna kan vara brister på 

matlagningskunskaper och att det finns en negativ attityd gentemot växtbaserade 

substitutalternativ till kött utav individen.   

 

Genom att studera äldre beteenden och vanor möjliggörs det att förutsäga ett framtida 

beteende (se figur 1). Detta kan betyda att det avsedda beteendet troligtvis är invant genom ett 

upprepande beteende, istället för att vara oplanerat som TPB argumenterar för att det är. En 

annan förklaring till att äldre beteenden kan förutse framtida beteenden är för att det beror på 

teorin om att ett gammalt beteende är ett resonerat beslut. Detta betyder då att en stark relation 

mellan gamla och framtida beteenden endast bevisar att beteendet ifråga är väl genomtänkt 

och därmed stabilt över tid. Därför kan slutsatsen inte dras om att äldre beteenden är legitima 

mått för vanemässigt beteende. Endast när en vana är definierad individuellt kan äldre 

beteenden legitimt läggas till som en förklarande variabel till TPB (Verbeke & Vackier 2005). 

2.3 Hållbart konsumtionsbeteende 

Från konsumentens perspektiv finns det två breda beteendestrategier som kan urskilja 

konsumentbeteende när det gäller hållbar livsmedelskonsumtion. Dessa är att konsumenten 

innehar ett beteende att välja mer hållbara produkter eller innehar ett hållbart dietmönster. Val 

av hållbara produkter som beteendestrategi är då ett orosmoment finns när det gäller hur 

produkten är producerad, exempelvis organiska, frigående eller rättvisemärkta produkter, och 

hållbara dietmönster handlar om födans sammansättning och konsumtionsreduceringar inom 

produktkategorin, exempelvis reducering av konsumentens köttkonsumtion. 

Beteendestrategier bör bli förstådda och borde appliceras och anses som viktiga även om 

ämnet hållbar livsmedelskonsumtion är ett ämne som det har gjorts få undersökningar inom. 

Konsumenter är generellt sett motvilliga till att reducera köttprodukter jämfört med andra mer 

hållbara köttprodukter, dock skiljer konsumenterna sig i deras beteendestrategier som tilltalar 

och passar dem bäst (Verain, Dagevos, & Antonides 2015). 

 

Gilg, Barr och Ford (2005) argumenterar att det finns tre direkta faktorer för att analysera 

beteendet hos konsumenter och av dessa tre är det enbart köpbeslutsfattandefaktorn som 

involverar hållbar konsumtion. De andra två faktorerna, vanor och återvinning relaterar till 

invanda aktiviteter inom hushållet eller återvinningsbeteende. Forskarna argumenterar att det 

existerar två signifikanta konsekvenser om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar, vilka är 

att olika former av beteende kan länkas till traditionella gränser relaterat till sparandet av 

energi, vattenbesparingar och så vidare, och att hållbar konsumtion omger fler beteenden än 

de som är nämnda i olika matregleringar (Gilg, Barr & Ford 2005). 

 

Hållbar konsumtion är baserad på en beslutsprocess som tar konsumentens sociala ansvar i 

beaktning, men också individuella behov och önskemål. Daglig konsumtion är fortfarande 

starkt driven av bekvämlighet, vanor, valuta för pengarna, personliga hälsoproblem, 

hedonism, och individuella svar på sociala och institutionella normer och viktigast av allt är 

att de sannolikt kommer vara motstånd till förändring (Vermeir & Verbeke 2006). 
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Många determinanter inom hållbara produktval kan hittas i livsmedelslitteratur inklusive 

positiva attityder mot hållbar mat, sociala och personliga normer, kunskap om hållbarhet och 

mat och engagemang mot hållbara matprodukter. Hälsomotiv, miljömotiv, naturlighet och 

smak bidrar till konsumtion av hållbara produkter där pris, upplevda tidsbarriärer, 

omedvetenhet om miljöpåverkan av mat och otillgänglighet kan vara några av de hinder som 

finns för att konsumera mer hållbara livsmedel. Studier visar även på att kvinnor är mer 

villiga att konsumera ekologiska matprodukter jämfört med män när relationen mellan 

sociodemografiska faktorer och ekologisk matkonsumtion har analyserats. Konsumtion av 

hållbara produkter är viktigt men otillräckligt och borde inte vara det enda sättet mot en mer 

hållbar matkonsumtion (Verain, Dagevos, & Antonides 2015).  

 

Faktorer som påverkar hållbar konsumtion är komplexa och varierar och inkluderar sociala 

variabler, som ekonomisk produktion, välfärd och inkomstdistribution, teknologiska val, 

strukturer av institutioner, samt sociala restriktioner så väl som personliga och sociala 

värderingar. Då sociala variabler förändras är individens bearbetning och anpassning till nya 

arrangemang nära relaterat till de individuella värderingarna. Personligheter, livsstil, kultur, 

demografiska variabler och andra faktorer påverkar individers konsumtionsbeslutsprocess. 

Dessutom påverkas attityder utav personliga värderingar, och ett hållbart 

konsumtionsbeteende relaterar till specifika värderingar (Sener & Hazer 2008). 

 

Information som är lätt att förstå tillsammans med information som matchar intresset av att 

förstå hållbarhet bör tillhandahållas till konsumenter, vilket betyder att för marknadsföring 

framgångsrikt skall förmedla hållbar konsumtion är det nödvändigt att skapa den rätta miljön. 

Inom handeln står butiken för konsumtionsmiljön och det är viktigt hur konsumenten 

upplever denna miljö. En ogynnsam konsumtionsmiljö ökar sannolikheten för neutralisering 

utav konsumentens intentioner till att konsumera hållbart. Därmed behöver kommunikationen 

av hållbarhet som sker i butik genereras på rätt sätt för att kunna etablera den rätta 

konsumtionsmiljön (Lehner 2015).  

 

Praxis visar att initiativ som hållbara ekologiska livsmedel, produkter fria från barnarbete, 

lagligt skövlat trä och rättvisemärkta produkter ofta har marknadsandelar på mindre än 1 %. 

Detta är delvis på grund av attitydbeteende gapet om att ensamma attityder vanligtvis är en 

dålig determinant för beteendeavsikter eller marknadsplatsbeteenden. Möjliga förklaringar är 

att pris, kvalitet, bekvämlighet, och varumärkeskännedom är fortfarande det viktigaste 

beslutskriteriet, medan etiska faktorer endast beaktas av en minoritet av konsumenterna. Även 

om konsumenternas intresse för hållbara produkter kan växa är hållbara marknader, när det 

gäller mat, fortfarande en nischad marknad som lockar konsumenter med en viss profil 

(Vermeir & Verbeke 2008). 
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3 Metod 
Under detta kapitel kommer en löpande diskussion redogöras för de valen som har gjorts och 

de metoder som har använts under studiens gång. Först kommer fokusgruppsintervjun att 

presenteras, samt argumentation om varför den används och vad för implikationer samt 

fördelar det finns med fokusgruppsintervjuerna. Sedan redogörs det för hur fokusgrupperna 

genomfördes samt hur intervjuguiden skapades. Detta kapitel kommer även redogöra för 

urvalet av deltagarna som deltog i undersökningen, och kapitlet avslutas med att diskutera 

studiens tillförlitlighet och hur den förhåller sig till de kriterierna som finns.  

3.1 Fokusgruppsstudie 

Denna studie har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi för att kunna identifiera de faktorer 

som påverkar unga vuxnas köttkonsumtionsbeteende, samt även vad som kan påverka dem till 

att konsumera kött ur ett mer hållbart perspektiv. En kvalitativ forskningsstrategi valdes på 

grund utav dess möjligheter till att generera nya perspektiv till teorin, möjligheter till att 

undersöka hur individerer interagerar med varandra, samt även möjligheten till att försöka 

förstå hur det sociala samhället fungerar och hur dess deltagare uppfattar den (Bryman & Bell 

2011). Dessa faktorer är av yttersta vikt för att kunna svara på studiens forskningsfrågor och 

syfte. En kvalitativ forskningsstrategi står för att den sociala världen studeras genom ögonen 

av dess deltagare, och därmed är den underliggande meningen i kvalitativ forskning att förstå 

den sociala världen från människans perspektiv (Bryman & Bell 2011). Då denna studie syftar 

till att undersöka köttkonsumtion från konsumentens perspektiv, så ansågs en kvalitativ 

forskningsstrategi vara lämplig. 

 

För att undersöka det rådande problemet och generera svar på forskningsfrågan valdes en 

fokusgruppsstudie som undersökningsmetod. Fokusgruppstudier används när syftet är att 

undersöka ett specifikt ämne eller tema på djupet, och särskilt när undersökningen syftar till 

att analysera hur individer diskuterar ett specifikt problem som en del av en grupp (Bryman & 

Bell 2011). Innan en individ kan bilda sina egna idéer och uppfattningar behöver de lyssna till 

andras idéer, och under en diskussion kan både värderingar och åsikter förändras, och om 

atmosfären är tillräcklig tillåtande kan känslomässiga teman ventileras, som annars inte skulle 

uppstå. Det blir lättare för en individ att öppna sig i en grupp och skapa attityder i interaktion 

ihop med andra. Fokusgruppen blev då en metod som kan liknas med det naturliga 

attitydskapandet. Det är vanligt att människor varierar sina åsikter efter situationen och allt 

eftersom diskussionen tar form ändras även åsikterna. Sådana förändringar kan drivas genom 

fokusgruppen och det är även möjligt att undersöka vad som lede fram till förändringen i 

ståndpunkterna (Hylander 2001).  

 

Fokusgruppstudier är även användbara för att generera, genom gruppdynamik, nya 

definitioner och innovativa och kreativa lösningar på etablerade problem (Bryman & Bell 

2011). Denna studie använder fokusgruppstudien på liknande sätt vilket menas med att denna 

studie även syftar till att generera möjliga lösningar till vad som kan påverka konsumentens 

beteende mot en mer hållbar konsumtion. Detta var ett underliggande syfte till denna studie på 

grund utav lösningsförslagens relevans till den andra forskningsfrågan. Detta då det var av 

intresse att belysa lösningar i samband till den rådande överkonsumtionen av kött i Sverige. 

Fokusgruppstudier tvingar deltagarna att utveckla eller försvara sina synpunkter och 

argumentationer gentemot de övriga deltagarna i fokusgruppen, till skillnad från vanliga 

intervjuer där deltagaren endast blir frågad om hans eller hennes specifika perspektiv. Denna 

typ av undersökningsmetod gör det möjligt för deltagaren att diskutera de problemområden de 

anser viktiga i relation till ämnet, vilket är det huvudsakliga målet i kvalitativ forskning 
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(Bryman & Bell 2011). Hur en grupp av människor diskuterar ämnet ”hållbar 

köttkonsumtion” ansågs vara en grundläggande förutsättning för att kunna generera fram de 

olika faktorer studien syftar att ta fram. Denna typ av undersökningsmetod kan vara särskilt 

intressant när ämnet som skall diskuteras rör attityder och beteende då detta kan skilja sig 

kraftigt bland delatagarna och därmed uppmana till diskussion (Hylander 2001). Ett ämne 

som hållbar köttkonsumtion där konsumentens konsumtionsbeteende diskuteras bör därmed 

vara lämpligt för denna typ av undersökningsmetod, i och med att deltagarna tvingas 

rättfärdiga sitt konsumtionsbeteende och attityder till köttkonsumtion och dess relation till 

hållbarhet.  

3.1.1 Begränsningar och fördelar med fokusgrupper 

Individen är sällan medveten om sitt agerande när det gäller komplexa beteenden, men det blir 

lättare att få fram ord om sina egna tankar och känslor genom interaktion med andra. Då finns 

även möjligheten att det kommer fram att människor är mindre välorganiserade och 

eftertänksamma än vad som tidigare förutspåtts. Interaktionen i fokusgrupper blir tillskillnad 

från renodlade experiment mer naturlig. Moderatorn har möjligheten att undersöka oväntade 

ämnen som dyker upp, och även att alla deltagare kan reagera på dessa, och denna möjlighet 

finns inte i till exempel, strukturerade intervjuer. Gruppintervjuer upplevs dessutom oftare 

som roliga då deltagarna lär sig något samtidigt som de delar med sig av sina egna 

erfarenheter. Dock är det även så att det som utgör fördelarna med fokusgrupper även blir 

metodens begränsningar. I varje grupp uppstår det en dynamik, och den kan i sin tur 

underlätta eller försvåra en öppen kommunikation. Andra begränsningar som kan uppstå är att 

deltagarna kan känna sig pressade att tycka lika, det kan uppkomma irrelevanta frågor, 

tillsammans så kan hela gruppen skapa en falsk bild av problemet, och resultatet kan påverkas 

av moderatorn och därigenom bli partiskt (Hylander 2001). Det finns även en risk att 

självavslöjanden kan bli för omfattande, att individerna gör eller säger sådant som de senare 

kan ångra, på grund av att de har drivits av dynamiken i gruppen. Till skillnad från enskilda 

intervjuer har moderatorn mindre kontroll, och att enskilda deltagare kan få för stort utrymme 

(Hylander 2001). 

3.2 Urvalsstrategi 

Sannolikhetsurval är ett samlingsnamn för de metoder som reducerar vår påverkan på empirin 

som samlas in, vilket i sin tur leder till att studien blir mer generaliserbar. Däremot så är icke-

sannolikhetsstrategier ett samlingsnamn för övriga metoder som inte följer de riktlinjer som 

sannolikhetsstrategier kräver och är där med ej generaliserbara (Bryman & Bell 2011). 

 

Ett bekvämlighetsurval betyder att deltagare rekryteras från de personer som helt enkelt är 

tillgängliga. Det största problemet med denna typ av urvalsmetod är bristen av 

generaliserbarhet som uppstår utav att det inte har tillämpats någon slags randomisering utav 

deltagarna som valts ut att delta (Bryman & Bell, 2011). Denna studie har tillämpat en icke 

sannolikhetsurval med bekvämlighetsurval som specifik metod, till största del på grund utav 

att det enligt Bryman och Bell (2011) är svårt att få tillgång till deltagare och tillslut även få 

dessa deltagare att dyka upp och delta i fokusgruppsstudier. På grund av bekvämlighetsurvalet 

genereras en större möjlighet till en högre grad av deltagande av de kontaktade deltagarna i 

och med en tidigare relation existerar mellan deltagare och forskare, samt ges praktiska 

fördelar för studiens genomförande genom användning av denna metod.  Bryman & Bell 

(2011) diskuterar även att det kan vara till fördel att deltagarna sedan tidigare känner varandra 

då detta bidrar till att ämnet diskuteras i en naturlig grupp och situation. 
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Till denna studie valdes unga vuxna som urvalsgrupp i fokusgrupperna. Dessa rekryterades 

via Högskolan i Borås, och alla var studenter. Enligt Chung och Leung (2007) är studenter 

samhällets nästa beslutsfattare samt de som kan påverka samhället att gå mot ett mer hållbart 

perspektiv. På grund av detta ansågs högskolestudenter vara av intresse för denna studie och 

det ämne som diskuterades i fokusgrupperna. Fortsättningsvis argumenterar Belleau, 

Summers, Xu och Pinel (2007) för att konsumenterna i ålderskategorin 10-34 har en drivande 

och viktigt roll på marknaden. Forskarna argumenterar vidare med att i och med att denna 

åldersgrupp har genererat en signifikant förändring av individens konsumtionsbeteende, bör 

mer forskning riktas till att förstå deras konsumtionsbeteende. Genererat från den ovan 

nämnda argumentationen ansågs unga vuxna, i åldrarna 18-30, vara ett lämpligt urval för 

denna typ av studie. 

 

Bryman och Bell (2011) argumenterar för att i en fokusgruppsstudie skall det helst vara fler 

än två grupper och sex till tio deltagare per grupp. På grund utav studiens resurser och 

förutsättningar valdes endast tre fokusgrupper med fyra deltagare i varje grupp, då det ansågs 

vara möjligt att generera likheter från så få och små grupper. Enligt Bryman och Bell (2011) 

är detta ett vanligt fenomen om forskarna för studien är studenter, samt även för att 

fokusgruppsstudier tar långt tid att arrangera och transkribera, och därmed är det enligt 

författarna vanligt att studenter väljer färre grupper och deltagare.  

 

Studenterna som rekryterades hade vi sedan tidigare kontakt och bekantskap med, och då alla 

studenter från tidigare kontaktnät använde sig utav Facebook dagligen användes detta sociala 

media till att kontakta deltagarna. Allt från rekrytering, informationsutskick, och bekräftelser 

gjordes genom Facebook för samtliga deltagare. Eftersom vi själva är medlemmar i Facebook 

möjliggjordes det att vi på ett snabbt och effektivt sätt kunde rekrytera och säkerställa 

deltagare till fokusgrupperna, då den tidigare bekantskapen och kontakten redan var gjord via 

Facebook. 

 

Denna studie ämnade att har genomföra tre fokusgruppstudier med fem deltagare i två 

grupper och fyra i en grupp, då det genererades 14 stycken deltagare från urvalsmetoden, men 

vi fick tyvärr två avhopp på dagen för fokusgruppintervjuerna. Deltagarna var mellan åldrarna 

23-31 och det var en blandning av män och kvinnor på 42 % respektive 58 %. Endast en av 

deltagarna som genererades för fokusgrupperna var äldre än den givna åldersgrupp studien 

jobbade utifrån. Denna deltagare var 31 år gammal och avgränsningen som gjorde för studien 

var till unga vuxna i åldrarna 18-30. Att endast en av deltagarna besatt en ålder högre än den 

vad avgränsningen indikerade ansågs inte generera en omfattande påverkan på det insamlade 

materialet, då endast en deltagare inte ansågs påverkar empirin till att förmedla perspektiv och 

ståndpunkter från ett äldre åldersgap. 

3.3 Fokusgruppintervjuguide 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan en fokusgrupp vara varierande i hur strukturerade 

frågorna är och hur de presenteras. Vissa forskare går efter ett mer ostrukturerat sätt genom att 

endast ställa en eller två större diskussionsfrågor och lägger in fler allt eftersom, och andra 

föredrar ett mer strukturerat tillvägagångssätt genom en intervjuguide. En intervjuguide delas 

oftast upp i olika teman, samt öppningsfrågor och sammanfattningsfrågor. Intervjuguiden 

möjliggör för moderatorn att enklare kunna navigera mellan de olika områden, samt mer 

effektivt kunna säkerställa att fokusgruppen tar upp diskussioner som kan generera svar till 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2011). Genererat från argumentationen ovan användes en 

intervjuguide för att genomföra fokusgrupperna i denna studie (se bilaga 1). 
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Intervjuguiden skapades med inspiration från upplägget som presenterades i Bryman och Bell 

(2011), utöver det inspirerades flera frågor utav Björnman och Kaloper (2012) intervjuguide 

inom klädkonsumtion. Ytterligare frågor tog inspiration ifrån Zoellner, Krzeski, Harden, 

Cook, Allen och Estabrooks (2012) studie vilken grundade sig i Teori om Planerat Beteende 

(TPB). Denna studie grundar sig även i TPB, men intervjuguiden för denna studie valdes att 

inte struktureras efter de olika delarna i TPB. Detta på grund utav att majoriteten av frågorna i 

intervjuguiden var öppna och kan tilltala flera delar utav TPB, beroende på vad deltagarna 

svarade. För att kunna strukturera frågorna och intervjuguiden utefter TPB måste frågorna 

formuleras om för att bli mer riktade och specifika för att passa in i en specifik del utav TPB. 

Detta ansågs som hämmande för diskussionen kring ämnet då studien syftar mer till att inneha 

öppna frågor och öppna diskussioner. Även om vissa frågor kunde struktureras utefter TPB 

existerar även flertalet frågor som inte kan det, och därför ansågs att en strukturering efter 

TPB skulle hämma flödet bland frågorna eftersom detta kan generera rörighet hos deltagarna 

och därmed hämma flödet i hela diskussionen. På grund av dessa faktorer beslutades det att 

inte strukturera intervjuguiden efter TBP utan att generera den strukturen i analysen istället. 

 

Istället valdes tre olika teman för att strukturera intervjuguiden. Det första temat döptes till 

”Inledning” och syftades till att få igång diskussionen och generera grundläggande 

information om konsumentens köttkonsumtion. Därefter följde två teman, ”Konsumentens 

förhållning till köttkonsumtion” och ”Kött och hållbarhet”, vilka var centrala för att kunna 

belysa studiens två forskningsfrågor. Det första temat var direkt kopplat till den första 

forskningsfrågan och var till för att generera diskussioner bland deltagarna som var relaterade 

till varför dem konsumerade kött och hur, vilket i sin tur skulle generera de faktorer den första 

forskningsfrågan syftade att bidra med. Det andra temat var direkt kopplat till den andra 

forskningsfrågan och var till för att generera diskussioner bland deltagarna som var relaterade 

till ett hållbart konsumtionsbeteende gentemot kött. Det skulle i sin tur belysa hur och varför 

deltagarna konsumerade kött ur ett hållbart perspektiv, vilket inkluderar både konsumtion av 

hållbara köttprodukter och en reducering av köttkonsumtionen i sig.     

3.4 Genomförande av fokusgrupper 

Vid varje fokusgrupp deltog tre forskare, varav en som moderator, en som antecknare och den 

sista övervakade fokusgruppstudien och inflikade med möjliga aspekter som moderatorn kan 

ha missat. Alla tre forskarna till denna studie deltog i varje fokusgruppstudie då det ansågs 

vara det lämpligaste alternativet för att säkerställa kvalitén på fokusgrupperna då ingen av de 

tre tidigare hade, varken deltagit i eller varit moderator för, en fokusgrupp. Fokusgrupperna 

skedde vid tre olika tillfällen och två av Högskolan i Borås biblioteks grupprum var bokade 

för att ge de deltagande en så neutral omgivning som möjligt. Grupprummen valdes som 

intervjumiljö då studenter kan boka dessa rum på ett enkelt och smidigt sätt. Alla tre forskare 

strävade efter att inte avbryta eller styra diskussionen som fördes utav deltagarna, då enligt 

Bryman och Bell (2011) är viktigt att moderatorn inte påverkar diskussionen som förs utan 

endast interagerar då det är för att hålla diskussionen levande och så nära det valda ämnet som 

möjligt. 

 

Inför de tre fokusgrupperna lånades en diktafon från Studentexpeditionen på Högskolan i 

Borås, för att enklare och mer effektivt kunna spela in de olika fokusgrupperna. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är det vanligt att fokusgrupper spelas in och transkriberas, då dessa 

består av flera personer som diskuterar ett ämne samtidigt och kan därmed vara svårare att 

veta vem som har sagt vad, om det endast förlitas på anteckningar från intervjun. Författarna 

fortsätter att argumentera med att det även är viktigt att säkerställa att den 

inspelningsutrustning som finns till förfogande skall vara av hög kvalité, då det i 
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fokusgrupper kan uppstå problem, till exempel genom att flera deltagare pratar i mun på 

varandra och därmed gör att inspelningsutrustningen inte kan plocka upp ljudet från alla 

deltagare, om utrustningen är av dålig kvalité. På grund av detta beslutades att diktafoner 

skulle lånas och användas för varje fokusgrupp för att generera så bra förutsättningar som 

möjligt för att säkerställa kvalitén på materialet. 

 

Fokusgruppsintervjuerna varierade från cirka 45 minuter till en och halv timma. 

Fokusgrupperna började med att forskarna presenterade sig själva och informerade om syftet 

med studien. De var även noga med att berätta för deltagarna att intervjun är anonym och att 

samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in för studiens skull.  

 

Fokusgruppsintervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) som var konstruerad för att 

få en öppen dialog mellan respondenterna och för att få en bra diskussion kring ämnet. Innan 

fokusgruppsintervjun började gick forskarna igenom vissa punkter med respondenterna för att 

förklara syftet och hur fokusgruppen skulle gå till. En övning genomfördes med 

respondenterna innan intervjun började då de fick räkna ut deras ungefärliga köttkonsumtion 

per år. Detta gjordes på grund av att öka deras medvetenhet kring hur mycket kött de 

konsumerar och för att generera diskussioner senare i intervjun av deltagarna. De siffror de 

fick fram diskuterades även i slutet av fokusgruppsintervju så att de kunde diskutera kring 

deras köttkonsumtion och vad man kan göra åt situationen.  

3.5 Analys av fokusgrupper 

Analysen av det empiriska materialet utgick ifrån det teoretiska ramverket med särskild fokus 

utifrån TPB av Ajzen och Fischein (1980). TPB är ett konceptuellt ramverk som visat sig 

användbart för att förklara eller förutse beteenden (Ajzen 1991). Detta ramverk har använts 

för att undersöka och förklara konsumenters fiskkonsumtionsbeteende (Verbeke & Vackier 

2005), samt konsumenters konsumtionsbeteende rörande frukt och grönsaker (Bogers, Brug, 

van Assema & Dagnelie 2004). Vår litteraturgranskning har inte identifierat någon forskning 

som applicerar detta ramverk på konsumenters köttkonsumtionsbeteenden. Då konsumtionen 

av kött och dess påverkan på miljön och klimatet är av hög relevans vill vi i vår studie 

undersöka konsumenters köttkonsumtionsbeteende genom att tillämpa TPB.  

 

Analysen började med att alla tre fokusgruppsintervjuerna transkriberades, och det som inte 

ansågs relevant för studien kom inte med i transkriberingarna. En transkribering är enligt 

Bryman och Bell (2015) när det utförs en skriftlig översättning av en ljudinspelad intervju 

eller fokusgrupp. Enligt Bryman och Bell (2011) bör transkribering göras för att inte förbise 

eller utelämna viktiga aspekter som fokusgrupperna har genererat. På grund av detta valde vi 

att transkribera samtliga fokusgruppsintervjuer. Vid transkriberingarna kunde vi redan urskilja 

specifika faktorer och även hur dessa kunde kopplas till TPB. Transkriberingarna 

sammanställdes i tre separata dokument.  

 

Studien har tillämpat en kvalitativ innehållsanalys, vilket är ett tillvägagångssätt där forskaren 

fokuserar på ett särskilt ämne och det sammanhanget ämnet berör (Graneheim & Lundman 

2004). Enligt Bryman och Bell (2011) existerar det ett flertal olika datorbaserade 

analysverktyg, så som NVivo och CAQDAS, som används för att analysera och koda det 

empiriska materialet. Denna studie har dock inte tillämpat något av dessa eller andra 

datorbaserade analysverktyg, utan analysen gjordes manuellt. Detta innebär att analysen 

gjordes genom markeringar i transkriberingsdokumenten i mjukvaruprogrammet Microsoft 

Office Word. Markeringarna gjordes utefter delarna i TPB, vilka är Attityd gentemot 

beteende, Subjektiv norm och Upplevd beteendekontroll. Varje del som analyserades 
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tilldelades en egen markeringsfärg beroende på vilken del utav TPB som delen ansågs 

tillhöra. Ett exempel är att om deltagarna diskuterade i transkriberingarna om hur deras 

partner hade påverkat dem och deras beteende så tilldelades denna mening färgen gul, vilket 

var den färg de delarna som ingick i subjektiv norm tilldelades. Därmed kategoriserades det 

empiriska materialet in efter de olika delarna i Teorin om Planerat Beteende (Ajzen & 

Fischbein 1980) (se avsnitt 2.2). Utgångspunkten i kategoriseringen har varit genom TPB 

(Ajzen & Fischbein, 1980) och i analysen kunde vi tydligt urskilja vilka uttalanden som 

tillhörde de olika delarna i TPB.  

 

Strukturen i empirikapitlet är baserat på de teman och den struktur vi hade under 

fokusgruppsintervjuerna, eftersom vi ville göra det lättare för läsaren att förstå och följa 

sammanhanget i de diskussioner som hade förts och framkommit. Denna struktur 

möjliggjorde även ett mer naturligt flöde i texten då de olika avsnitten byggde på varandra. 

Dessutom genererades en mer sanningsenlig bild av hur diskussionerna hade förts och vad 

som hade framkommit. Vidare visas exempelcitat för att enklare kunna illustrera det som 

diskuterats under fokusgrupperna. Vi har valt att dessa exempelcitat skall vara utan 

hänvisning till individen som sagt citatet. Detta dels på grund av anonymitet, men även på 

grund av att denna studie inte syftar till att analysera eller jämföra skillnader mellan de olika 

individerna i fokusgrupperna, exempelvis skillnader mellan män och kvinnor, och därför 

ansågs inte en referering till individen som sagt citatet nödvändig.  

3.6 Granskning av litteratur och statistik 

En genomgående och grundlig litteraturgranskning genomfördes för att möjliggöra att 

fokusgruppstudien var grundad i teori och för att säkerställa kvalitén av datainsamlingen. En 

grundlig granskning av litteraturen inom det valda forskningsämnet är viktigt då det är det 

forskningsfrågorna och forskningsdesignen bygger på. Litteraturgranskningen bidrar även 

med information om hur data skall samlas in och möjliggör att analysen av empirin görs på 

rätt sätt (Bryman & Bell 2011). Genom denna studiens litteraturgranskning bildades de teman 

som fokusgruppsintervjuguiden senare var baserad på, samt utgjordes det teoretiska ramverk 

som empirin senare skulle analyseras genom. 

 

Litteratur som vi använde oss av under studien var framtagen från olika databaser som vi 

ansåg vara till nytta för vår studie. Den första databasen som vi har tagit hjälp utav är 

Högskolan i Borås databas vid namn Summon. Detta är en databas som erbjuds till studenter 

där man får ta del av rapporter och artiklar som har publicerats. Summon utgörs av flera 

databaser där bland annat rapporter, vetenskapliga artiklar, böcker, uppsatser och bibliotekets 

avhandlingar samlas på ett ställe. En annan databas som vi använde var Google Scholar, som 

också är uppbyggd utav flera databaser tillsammans. Anledningen till att vi använde oss av 

Google Scholar var på grund av att denna databas genererade fler vetenskapliga artiklar, 

specifikt sådana som inte var tillgängliga genom Summon. Några av de sökorden som vi 

använde oss av när vi letade efter vetenskapliga artiklar var till exempel ”hållbar 

konsumtion”, ”sustainable consumption”, ”sustainable food consumption”, ”sustainable meat 

consumption” etc.  

 

Då vår forskning berör konsumtion av kött användes även statistisk data för att redogöra för 

det läge Sverige befinner sig i idag. För att få tillgång till denna statistik använde vi oss av 

organisationer som har trovärdighet och pålitlighet. De organisationer som vi använde oss av 

för att få fram statistiken genom var till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), 

Jordbruksverket samt Livsmedelsverket. Alla dessa tre är myndigheter vilka var för sig är 

huvudansvariga för statistik från olika områden i Sverige. Syftet för den statistiska 



 

- 18 - 

granskningen var att få en historisk tillbakablick över hur konsumtionen av kött har sett ut, 

samt få insyn i hur mycket de svenska konsumenterna konsumerar idag. 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2011) argumenterar för att inom en kvalitativ studie så används främst 

validitet och reliabilitet. Författarna nämner också att inom en kvalitativ studie så finns det två 

grundläggande begrepp som man skall kolla på vilket är trovärdighet och tillförlitlighet. 

Bryman och Bell (2011) beskriver även att inom trovärdighet så finns det fyra kriterier som 

bör granskas vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Dessa fyra 

kriterier kommer vi att behandla under denna studie då vi anser att det är väsentligt för vår 

studie.  

3.7.1 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar trovärdighet om att säkerställa det som har genererats 

från den empiriska datainsamlingen för att sedan kunna jämföra det på ett säkert sätt mot 

verkligheten, men också för att säkerställa att metoden genomförts på ett bra och rätt sätt.  

Enligt Clissett (2008) handlar trovärdighet om att det resultat som presenteras av forskaren 

skall matcha det som respondenten har genererat. I vår studie spelades alla 

fokusgruppsintervjuer in genom diktafoner för att få så bra inspelningsmaterial som möjligt. 

Intervjuerna transkriberades direkt efter då minnet fortfarande är bra, och med hjälp av 

anteckningar, hjälpte det oss med att inte förbise något viktigt från intervjuerna. Under 

fokusgrupperna hade vi olika roller där en var moderator, en sekreterare och en observatör. 

Alla tre deltog för att säkerställa att materialet samlades in på rätt sätt, och efter varje 

genomförd fokusgrupp satte vi oss ner tillsammans för att utvärdera hur fokusgruppsintervjun 

hade gått, hur vi kände och om vi behövde tänka på något tills nästa fokusgrupp.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan respondentvalidering göras för att uppnå en starkare 

trovärdighet i studien. Respondentvalidering innebär att när transkriberingsmaterialet är 

färdigt skickas detta ut till de deltagande i fokusgruppen så att de kan läsa igenom materialet 

samt komma med synpunkter. Denna process säkerställer att det som samlats in stämmer 

överens med det som deltagarna hade genererat under fokusgrupperna, det bidrar även med att 

en samsyn mellan deltagare och forskare skapas. Respondentvalidering användes i denna 

studie genom att transkriberingsmaterialet skickades till alla deltagare. 

3.7.2 Överförbarhet 

I en kvalitativ studie genereras datainsamlingen oftast från små och intensiva grupper, vilket i 

sig inte kan generera någon slags generaliserbarhet. En kvalitativ studie handlar om att 

generera en djupgående förklaring av en helhetssyn från den specifika gruppen studien utgår 

från (Bryman & Bell 2011). Enligt Clissett (2008) betyder överförbarhet att läsaren skall 

kunna se kopplingen mellan resultatet och den verklighet som läsaren befinner sig i. 

 

Överförbarhet studeras oftast när man jobbar i intensiva eller små grupper vilket oftast inte 

kan genereras till en generaliserbarhet i studien (Bryman & Bell 2011). Christensen et al. 

(2001) nämner att det är viktigt att belysa att en medvetenhet måste finnas om att genom en 

kvalitativ undersökning så kan generaliserbarhet aldrig nås, och därmed går det inte 

säkerställa resultaten fullt ut. Detta är även något vi i denna studie är medvetna om.  

3.7.3 Pålitlighet 

Enligt Clissett (2008) är pålitlighet svårt att uppnå inom en kvalitativ studie, vilket menas med 

att det är omöjligt att uppnå exakt liknande resultat genom att studien upprepas på andra 
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personer och i andra situationer. Pålitlighet kan uppnås till en viss grad genom att spara all 

dokumentation och alla ändringar som görs och som kan påverka studien, tillsammans med 

förklaringar och argumentation för alla beslut som tagits under studiens gång. Genom denna 

information kan läsaren följa den process som forskarna har gjort och gått igenom (Clissett 

2008). Bryman och Bell (2011) nämner att pålitlighet är något som läsaren skall kunna 

tillämpa vid en liknande studie och få ett resultat som är snarlikt. 

 

Då vi ville säkerställa att frågorna i fokusgruppsintervjuguiden inte skulle misstolkas av 

deltagarna i fokusgrupperna så genomfördes även en testintervju med tre personer innan de 

”riktiga” fokusgruppsintervjuerna genomfördes. Dessa tre respondenter som valdes ut för 

testgruppen passade in på de kriterier de övriga deltagarna valdes ur ifrån, vilket specifikt var 

målgrupp då studiens fokus var på unga vuxna.  Enligt Bryman och Bell (2011) heter denna 

metod piloting och de fördelar som författarna nämner om piloting är att, till exempel genom 

att ha piloting testas och säkerställs frågorna samt hur intervjun fungerar. Genom att testa 

frågorna i förhand kan riskerna minskas, till exempel genom att det kan säkerställas att 

diskussioner uppstår från frågorna (Bryman & Bell, 2011). Förutom att testa frågorna genom 

piloting har de även granskats av vår handledare som har genomfört tidigare 

fokusgruppsintervjuer.  

 

För att ytterligare kunna säkerställa studiens pålitlighet har vi genererat en tydlig och 

fullständig redogörelse för hela studiens genomförande. Alla besluts som tagits i alla skeden 

av undersökningsprocessen är förklarade och argumenterade för. Under vår process har all 

dokumentation och transkriberingar sparats, och vi har även varit väldigt noggranna med de 

beslut vi har tagit för att pålitligheten ska vara så hög som möjligt.   

3.7.4 Objektivitet 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan objektivitet vara svårt och uppnå i en studie då det kan 

vara näst intill omöjlig att forskarna själva inte påverkar studien på något sätt. Bryman och 

Bell (2011) nämner att studien bör ha som mål att utföras på det sätt att inte egna värderingar 

påverkar eller styr teorin, samt inte heller påverkas eller styr det resultat som samlas in och 

genereras. 

 

Denna studie strävar efter objektivitet genom att intervjuerna transkriberades kort efter att de 

genomfördes för att minnet fortfarande var bra, och samtidigt hade vi hjälp av de 

anteckningarna som gjordes under intervjuerna. Genom att transkribera i närhet till 

intervjutillfället minskar risken för egna tankar eller att vissa saker glöms av och därmed 

minskar vi vår påverkan på det empiriskt insamlade materialet och ökar objektiviteten för 

studien. Vi strävade även efter objektivitet genom att alla personer hade samma roller vid 

varje fokusgruppintervju för att säkerställa att alla grupper fick samma förutsättningar, samt 

för att ha så lite påverkan på både deltagare och resultat som möjligt. 
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4 Empiri 
Detta kapitel kommer att presentera det empiriska materialet som har samlats in från de tre 

fokusgrupperna. Kapitlet är indelat i olika teman som följer intervjuguiden (Se bilaga 1) och 

som användes under fokusgrupperna. De två huvudämnena som presenteras är 

”Konsumentens förhållning till köttkonsumtion”, där konsumenternas relation till 

köttkonsumtion och deras tankar kring ämnet berörs. Det andra ämnet är ”Kött och 

hållbarhet”, där beskriver konsumenterna vilken ställning de har mot hållbarhet överlag samt 

hur konsumentens medvetenhet kan förbättras kring köttkonsumtionens påverkan på miljön.    

4.1 Konsumentens förhållning till köttkonsumtion 

De flesta fokusgruppsdeltagarna uttryckte att de konsumerar lagom eller eventuellt för mycket 

köttprodukter. De diskuterade även vilka olika typer av kött som konsumerades, och att olika 

typer av köttprodukter skiljer sig i betydelse då de ansåg att vitt kött var hälsosamt och bra för 

kroppen att konsumera medan rött kött mer sågs som en lyxvara och något som konsumeras 

på grund av smak. De köttprodukter deltagarna konsumerade bestämdes ofta tillsammans med 

partnern eller av att föräldrarna hade inhandlat de produkter som sedan tillagades i hemmet. 

Det diskuterades även kring speciella tillställningar och att deltagarna hade olika preferenser 

för olika tillställningar och traditioner, till exempel då flera deltagare diskuterade kring vilka 

köttprodukter de väljer när det skall grilla tillsammans med vänner på sommaren, eller att de i 

samband med besök till sina föräldrar konsumerade rätter som de vuxit upp med.  

 

Samtliga fokusgrupper diskuterade hur den svenska kulturen och traditioner alltid har 

förespråkat köttkonsumtion och därför påverkat och influerat deltagarna sedan ung ålder att 

konsumera köttprodukter vid dessa tillfällen. Fokusgrupperna diskuterade att vid de mest 

väsentliga traditionerna, så som julfirande och nyårsfirande, konsumerades det kött i stora 

mängder och de rätter som bestod av kött var de som var mest väsentliga och mest värdefulla 

för traditionen i sig. Deltagarna reflekterade även över hur de ständigt blivit påverkade av 

matkulturen som funnits under deras skolgång och hur skolan och samhället hade lärt dem att 

en individ bör konsumera mat utefter tallriksmodellen, vilken i sig alltid innehåller 

köttprodukter. 

 

Ex: ”I skolan lärde man sig äta efter tallriksmodellen och den har 

alltid kött på sig” 

 

De negativa associationer deltagarna hade till köttprodukter var särskilt miljöaspekter och 

etiska aspekter. En annan negativ association som drogs till köttkonsumtion var att vissa 

köttprodukter, som processerat och kemiskt behandlade köttprodukter, var dåligt för 

konsumentens hälsa och den näring individen behöver. Deltagarna tog även upp diskussioner 

kring genusaspekter då de resonerade kring att det var mer accepterat för en kvinna att dra ner 

på sin köttkonsumtion och mer manligt att kunna äta mycket kött. Detta trodde de berodde på 

att samhället ansåg att det var manligt att äta kött och att det är lättare att män hetsar till att 

konsumera köttprodukter i sin umgängeskrets.  

 

Positiva associationer kring köttprodukter relaterade till att det smakade gott, var nyttigt och 

att det har en relation till matkulturen under traditioner. Andra positiva associationer 

deltagarna kopplade till köttkonsumtion var att köttprodukter som livsmedel anses vara enkelt 

och bekvämt, då de ansåg att det var lätt att komma på recept och en varierad måltid med 

köttprodukter. Deltagarna ansåg även att informationen kring andra alternativ till 

köttprodukter har blivit mer lättillgänglig genom sociala medier, men att det samtidigt kräver 
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extra ansträngning för konsumenten att lokalisera information kring köttkonsumtion och 

relationen till miljön och hållbarhet.  

 

Ex: ”Du får ju söka ganska mycket information själv, vi som 

konsumenter måste ju bli erbjudna den informationen vid rätt 

tillfälle, istället för att, nu ska jag gå in och kolla på internet 

innan jag åker och handlar, vem orkar med det.” 

 

Införskaffandet av köttprodukter sker till största del i livsmedelsbutiker, där det mest centrala 

produkterkriteriet för deltagarna var ursprungslandet för köttprodukter, med specifik önskan 

om att köttprodukterna skall härstamma från Sverige. Deltagarna diskuterade vidare kring 

svenskproducerade köttprodukter och flera lade även stor vikt vid att köttprodukter bör vara 

närproducerade för att minska transporterna, och att genom närproducerat kött kände flera 

deltagare en större samhörighet till både produkten och det lokala samhället där produkten 

inhandlades. De reflekterar vidare över att de hellre konsumerar fiskprodukter från en specifik 

butik som har specialiserat sig på enbart fisk, men när det kommer till köttprodukter är inte 

detta något alternativ, och flertalet av deltagarna kan inte svara på vad det grundar sig i. 

Deltagarna nämner att vilka typer av köttprodukter eller märken de konsumerar har blivit till 

en vana och att det är lätt att ta konsumera det de är vana vid i en livsmedelsbutik istället för 

att välja andra produkter, vilket kan vara en förklaring till varför de inte väljer att inhandla 

köttprodukter i en specifik butik. 

 

Diskussioner fördes även kring all den information och erbjudande som existerar för 

köttprodukter, och att erbjudande på dessa produkter uppmuntrade konsumenterna till att 

konsumera mer kött än vad de brukar. En deltagare nämnde detta specifikt genom att han 

hade etablerat en bevakning på köttprodukterbjudande i en applikation för att sedan kunna få 

notifikationer om vart de billigaste produkterna fanns, vilket i sin tur ledde till att han 

konsumerade flertalet av de produkterna som det fanns erbjudande på. Deltagarna ansåg att de 

inte reflekterade särskilt mycket över varje specifikt köp och lade inte särskild stor vikt vid 

vilka typ av köttprodukter som de konsumerar, utan det påverkade mer av vad deltagarna var 

sugna på vid inköpstillfället eller om de skulle inhandla produkter till en specifik 

sammankomst, till exempel vid en grillkväll vill någon deltagare specifikt ha kyckling medan 

en annan vill ha en karréskiva.  

 

Ex: ”Man associerar ju kött med vissa grejer tycker jag. Som att 

man har en grillkväll på sommaren. Man steker hamburgare till 

hela gänget, det är julafton, du äter köttbullar, det är så 

djuprotat, både i såhär traditioner som man har fått med sig 

sedan man föddes, men även i de här traditionerna som man 

faktiskt gör hela året.” 

 

För att rättfärdiga sitt köttkonsumtionsbeteende används specifika anledningar, vilka var att 

de inte får i sig tillräckligt med proteiner om de reducerar sin köttkonsumtion, kulturella 

anledningar, samt att de behöver konsumera köttprodukter för att kunna vara hälsosamma och 

främja sin träning. Vidare nämndes även att deltagarna ansåg att med en vegetarisk kost blev 

portionerna mycket större och konsumenten tvingades att konsumera större mängder mat, 

vilket även resulterade i att de inte höll sig mätta och blev hungriga tidigare än vad de hade 

blivit med en kost som innehöll köttprodukter.  
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Ex: ” När jag äter sallad, så är jag hungrig efter en och en halv 

timma senare, och jag tycker att det är skitjobbigt och äta och 

äta hela tiden. ” 

 

Det som spelade störst roll när deltagarna konsumerade kött var priset, men de nämnde även 

att om dem inte var studenter skulle de överväga att köpa mer ekologiskt eller liknande 

produkter. Dock nämnde även några deltagare att de inte konsumerar de allra billigaste 

alternativen då de anser dem som oseriösa och att ett för lågt pris varnar om en dålig kvalité 

av köttprodukten. 

4.2 Kött och hållbarhet 

Fokusgruppsdeltagarna diskuterade även ämnen kring hållbarhet och köttkonsumtion. 

Diskussionerna resulterade i att deltagarna bryr sig om miljön, men få av dem gör aktiva val 

för att främja miljön. Flera av deltagarna ansåg att en förändring i deras köttkonsumtion för 

att främja miljön var ett val som var svårare för dem att göra än, till exempel välja att 

källsortera, då en förändring av deras matvanor ansågs som något personligt och mer 

krävande för individen. Enligt deltagarna genererade detta ett resonemang kring att de hellre 

kompenserar på andra faktorer som påverkar miljön för att kunna fortsätta inneha det 

köttkonsumtionsbeteende de helst vill besitta. Anledningen till att de andra deltagarna inte 

gjorde aktiva val för att värna om miljön var även på grund av att de ansåg att även om de 

källsorterar och köper ekologiska produkter genereras ingen skillnad som konsumenten 

påtagligt kan se. 
 

Ex: ”Men jag bryr mig ju i huvudet, men kroppen gör ju inte 

någonting åt det.” 

 

Några av deltagarna diskuterade att det existerar en dubbelmoral inom hållbarhetsområdet. De 

berättade att individer kan vara veganer och bara köpa ekologiska produkter, men ändå tar de 

bilen till jobbet eller flyget till semestern. Deltagarna menade att det har med beteende att 

göra och att individen behöver ändra sitt beteende kring det.  

 

Ex: ”Man måste få ha en dubbelmoral i det, du kan vara vegan 

och du kan återvinna allt du har men du kanske fortfarande åker 

på semester och tar flyget dit” 

 

Deltagarna diskuterade köttprodukter och dess relation till miljön och hälften nämner att det 

första de tänker på när det gäller köttprodukter är inte den miljöpåverkan köttprodukter har, 

utan mer den etiska aspekten av djurproduktionen, som till exempel djurhållningen. Medan 

resterande inte associerade med något alls eller att de var väl medvetna om köttprodukters 

påverkan på miljön och gjorde mer eftertänkta val kring köttprodukter. Alla deltagare nämner 

att de är villiga att äta mindre kött för att värna om miljön men de är inte villiga att helt 

utesluta köttprodukter. De nämner även att de blir påverkade av sitt umgänge och att priset på 

ekologiska produkter kan vara en bidragande faktor till varför de tenderar att konsumera mer 

ekologiskt eller rättvisemärkta produkter.  

 

I diskussionerna nämnde alla tre grupperna att köttprodukter är gott och praktiskt. Några av 

deltagarna var vegetarianer som ifrågasatte detta genom att de ansåg att det var själviskt av 

deltagarna som konsumerade kött av anledningen att det var gott, och övriga deltagarna ansåg 

inte att vegetarianerna hade fel. Dock kände ingen av deltagarna för att sluta konsumera kött, 

utan försvarade sig med att det känns svårt att byta bort köttprodukter till substitut produkter, 
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då det var svårt att hitta det i livsmedelsbutiken och även svårt att hitta recept med rätter att 

tillaga på alternativen till kött. Även om de flesta kunde se en negativ koppling mellan miljön 

och köttkonsumtion var det många som valde att blunda för sin egen kunskap inom ämnet, då 

den inte överensstämde med hur de vill leva. 

 

Deltagarna pratade om att de handlade oftare om de följde en vegetarisk kost då vegetariska 

råvaror ofta är färska och hade tendensen att tappa kvalité snabbare. Detta gjorde även att de 

upplevde att de slängde mer mat med en vegetarisk kost, i och med att de inte ville gå och 

handla varje dag och därför köpte på sig mer än vad de hade gjort med en kost som innehöll 

köttprodukter. 

 

Positiva associationer deltagarna hade till de mer hållbara alternativen till köttprodukter 

innefattade bland annat att den positiva påverkan en vegetarisk kost har på individens hälsa 

och att en vegetarisk eller vegankost bidrar med bra näring till individen. Deltagarna 

diskuterade även positiva aspekter kring de substitutprodukter som existerar som alternativ till 

köttprodukter, och att det finns ett bra utbud av substitutprodukter och att vegetarisk kost 

erbjuder bra alternativ att få i sig de proteiner som försvinner genom att köttprodukter byts 

bort. 

 

Ex: ”Vi kan få i oss näring på annat sätt än via kött och då tycker 

jag att vegetariskt är bra och det känns mer rätt” 

 

Negativa associationer deltagarna diskuterade kring köttprodukters relation till miljön och 

hållbarhet var att ett flertal ansåg att vara miljömedveten och hållbarhetsaspekter endast är en 

trend. Deltagarna ansåg även att det existerade negativa aspekter kring substitutprodukter då 

några av deltagarna nämnde att om de var tvingade till att konsumera bönor eller liknande 

skulle de matstrejka på grund av deras preferens av köttprodukter. Vidare ansåg även 

deltagarna att de krävdes mer av dem om det skulle konsumera mer vegetariska alternativ då 

de ansåg att de var tvingade till att vara mer fantasifulla då det är svårare att komma på recept 

och en varierad kost. Flertalet resonerade även kring prisaspekterna för substitut produkter 

eller mer hållbara alternativ då de enligt deltagarna är dyra eller svåra att lokalisera i 

livsmedelsbutikerna, och de argumenterade även om det blev för svårt att identifiera vilka de 

hållbara produkterna var och vart de fanns i livsmedelsbutiken ledde detta till att konsumenten 

valde de vanliga alternativen istället. De ansåg även att det var svårt att hitta information 

kring köttprodukter och hållbarhet och att informationen behöver göras mer lätt tillgänglig vid 

varje enskilt inköpstillfälle. Det var även en deltagare som ville att priset på varan kunde bli 

högre och att de extra kronorna skulle gå till en organisation som kunde se till att valen som 

gjordes i butiken blev hållbara, vilket då gjorde att deltagaren inte behövde lägga ner någon 

extra tid med att hitta de hållbara valen. Deltagarna diskuterade även negativa associationer 

kring hållbarhet genom att belysa de ansvarsaspekter individen har gentemot Sverige och 

övriga världen. Detta genererade diskussioner kring att flertalet av deltagarna ansågs sig 

ansvarsbefriande från att agera miljö- och klimatsmart då en förändring i deras beteende inte 

påverkar miljön i tillräckligt stor grad om övriga länder, som Kina och USA, inte tar sitt 

ansvar först.  

 

Ex: ”Varför ska vi tänka miljömedvetet eller vara miljömedvetna 

om inte andra länder gör någonting” 

 

Flera av deltagarna diskuterade hur de hade påverkats på ett positivt sätt utav deras partner till 

att konsumera mer hållbara produkter, till exempel nämner en deltagare hur hans partner har 
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påverkat honom att tänka mer på att handla hållbara produkter så som ekologiskt kött. Vidare 

nämner den deltagaren att om han inte konsumerar hållbara köttprodukter kan partnern 

uttrycka sig nedlåtande då han inte följer hennes principer och preferenser, vilket då 

deltagaren försöker undvika i framtiden. Deltagarna nämnde även att när individen träffade 

sin partner kunde partnern få deltagaren att känna sig skyldig till all den negativa påverkan 

som finns på miljön och att individen var den som ensam orsakade uppvärmningen på Jorden. 

Vidare var flera av deltagarna influerade av en ny eller befintlig partner som antingen var 

vegetarian, vegan eller hälsomedveten och genom dem hade deltagarna blivit mer medvetna 

om de mer miljövänliga alternativen. 

 

Ex: ”Jag träffar ju en tjej som är vegetarian. Så där med har jag 

fått lite mer öppna ögon för vegetarisk kost” 

 

Fokusgruppsdeltagarna blev påverkade negativt i sin hållbara köttkonsumtion ifrån kulturen 

som finns i Sverige. Deltagarna diskuterande att föräldrarna under uppväxten pratade om 

vikten av att källsortera vilket är ett beteende många tagit med sig till sina egna hem, medan 

de aldrig nämnde substitutprodukter till kött eller vad skillnaden mellan hållbara alternativ 

och billiga köttprodukter är. Traditioner var viktigt när deltagarna diskuterade kring släkt och 

familjer och då ville inte de deltagarna som är veganer eller vegetarianer vara till besvär eller 

verka jobbiga, vilket ledde till att de förbisåg sina egna preferenser och principer om det 

erbjöds kött i en matlagnings rätt. 

 

Fokusgrupperna diskuterar kring om de ofta konsumerar ekologiska produkter eller inte, och 

några nämner att de köper ekologiska varor men mest när det gäller grönsaker och frukter. De 

nämner att priset är avgörande för dem när det kommer till att konsumera livsmedelsprodukter 

då de är studenter och har en begränsad budget. Vidare diskuterade de även att om det fanns 

en rimlig prisskillnad mellan vanliga köttprodukter och hållbara köttprodukter och hållbara 

alternativ till kött skulle det underlätta för konsumenten att ha ett mer hållbart 

konsumtionsbeteende. Några av deltagarna diskuterar även att de är skeptiska mot ekologiska 

och rättvisemärkta produkter då de anser att det bara är en stämpel eller certifiering och att 

företagen endast vill ha stämpeln för att tjäna mer pengar på konsumenten. Flera deltagare 

diskuterade även kring att de kände sig omedvetna om vad certifieringar betyder och står för. 

Deltagarna kritiserade även utbudet av vegetariska rätter på restauranger då de sällan hade bra 

eller flera alternativ till kötträtter, utan de mer standardmässiga alternativen, till exempel en 

sallad eller rätter som innehåller substitutprodukten Quorn. Priset var den faktor som 

användes mest frekvent för att argumentera om varför ekologiska produkter har en liten andel 

på marknaden, och även att efterfrågan minskar på grund utav priset på produkterna. Dock 

nämner deltagarna att närproducerat är viktigare att konsumera än ekologiskt även om priset 

är högre. Detta var för att de då vet att det gynnar någon som är nära och att de då känner en 

sorts samhörighet med produkten. Detta är för att deltagarna känner att bönder kan ha svårt 

och nå upp till kraven som finns för att bli stämplade som ekologiskt.  

 

Ex: ”Jag försöker alltid köpa närproducerat, det är roligt när de 

kommer från närheten, också man gynnar de i närheten, och då 

gör det inte om det är någon krona dyrare, men det är de sällan.” 

 

De olika fokusgrupperna gav exempel till vad som behövs göras för att det ekologiska 

produktutbudet skall öka och de främsta anledningarna var att priset behövs reduceras på 

ekologiska köttprodukter, samt att öka medvetenheten hos konsumenterna om 

köttkonsumtionens effekt på miljön. Alla fokusgrupper var överens om att det finns bristande 
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information kring hur köttproduktionen påverkar miljön, och samtidigt bristande information 

på hur ekologiska produkter bidrar till miljön. Fokusgruppsdeltagarna nämner att de inte vet 

vart de extra pengarna går när de konsumerar ekologiska varor, vilket gör att många väljer att 

avstå från att köpa ekologiska produkter. För att de skulle reduceras sin köttkonsumtion 

efterfrågar de ett bredare produktutbud utav substitutprodukter som kan ersätta de 

köttprodukter som de konsumerar, och även då spelar priset en viktig roll då det inte får vara 

för dyrt att anskaffa substitut produkterna.  

 

Ex: ”Alltså de får ju helt enkelt öka utbudet av sådana produkter, 

för det kanske är den vägen som man börjar.” 

 

Grupperna gav även exempel på hur informationen om en viss produkt kan visas bättre för 

konsumenter när de handlar. De nämnde till exempel att de kan använda sig av mobilen och 

olika applikationer, vilket gör att konsumenten kan få informationen om produkten och veta 

vart den har sitt ursprung direkt till sin mobil vid varje enskilt inköpstillfälle. Fokusgrupperna 

nämner att de inte söker efter den informationen aktivt när de konsumerar, utan de tar det som 

är billigast och som passar deras budget, därför tycker grupperna att det är butikens ansvar att 

dela med sig den informationen till konsumenterna, vilket gör att de får hjälp med att göra ett 

aktivt miljöval. Dock diskuterades det även att hållbarhet och kött är något som borde 

informeras mer om i skolan för de yngre, vilket möjliggör att medvetenheten ökar och att de 

få konsumerar mer hållbara produkter senare i livet. Vissa deltagare påpekade att de alltid har 

konsumerat kött och att de lär ut det i skolan genom tallriksmodellen där kött alltid är med. 

Därför tycker deltagarna att de borde informera om att det finns vegetariska rätter och att de 

visar det för de yngre vilket gör att de är medvetna om att det finns andra alternativ. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer studiens analys av det empiriska materialet och koppling till den 

teoretiska referensramen att presenteras. Analysen är utförd tillsammans med en kontinuerlig 

diskussion mellan empiri, analys och teori, vilket syftar till att belysa flera aspekter ifrån det 

empiriska resultatet. 

5.1 Köttkonsumtionsbeteende 

Genom analys av det empiriska materialet framkom ett flertal faktorer som tillsammans 

påverkar konsumentens intentioner till att konsumera kött och därmed influerar 

köttkonsumtionsbeteenden. Dessa faktorer analyserades fram genom det konceptuella 

ramverket TPB och illustreras i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2 - Illustration över faktorer som påverkar köttkonsumtionsbeteende 

 

Som figur 2 visar, framkom det ett antal faktorer som påverkar konsumentens köttkonsumtion 

som sen resulterar i en intention till hur de konsumerar kött. Attityder, subjektiva normer och 

upplevd beteende kontroll påverkar enskilt intentionen mot en konsuments 

köttkonsumtionsbeteende. 

 

Joy (2010) argumenterar att individer rationaliserar anledningar till att konsumera 

köttprodukter, och att dessa är underbyggda av flera olika sociala kanaler som familj, religion, 

media och organisationer. Detta var även något som kunde identifieras i studiens 

fokusgrupper då faktorer som relationer och organisationer frekvent diskuterades. Dock 

visade sig inte religion eller media vara faktorer som påverkade deltagarnas 

köttkonsumtionsbeteende.  

 

Vidare diskuterar Tobler, Visschers och Siegtrist (2011) att viktiga faktorer som påverkar 

inköpsbeslut gällande matprodukter är hälsa, bekvämligheter och pris. Detta påvisas även 

genom denna studie då dessa tre faktorer påverkade konsumentens inköpsbeslut gällande 

köttprodukter. Dock identifierar denna undersökning även ett flertal andra faktorer (se figur 2) 

som starkt påverkade deltagarnas köttkonsumtionsbeteende, vilket denna studie inte kunnat 

urskilja från existerande litteratur. Faktorerna med störst påverkan på konsumenternas 



 

- 27 - 

köttkonsumtionsbeteende i denna undersökning, var det praktiska, relationerna i personernas 

närhet, samhället och priset. 

5.1.1 Attityder gentemot köttkonsumtion 

Ajzen och Fishbein (1980) definierar attityder till ett koncept som en persons positiva eller 

negativa känslor till det konceptet. Vidare argumenterar Verbeke och Vackier (2005) att 

attityder förväntas inneha både en utvärderingskomponent och en känslomässig komponent. 

Denna studie har identifierat ett flertal attityder, både positiva och negativa, gentemot 

konsumentens köttkonsumtionsbeteende. De positiva och negativa attityderna som 

identifierades illustreras i figur 2. 

 

En framstående attitydfaktor som ansågs influera konsumentens köttkonsumtionsbeteende var 

den praktiska aspekten. Denna faktor identifieras även av Sheth, Newman och Gross (1991) 

till att förklara en konsuments beslutsfattande och beteende. Ytterliggare en attitydfaktor som 

urskiljdes från det empiriska materialet i denna studie var smakaspekten, vilket är en av 

rationaliseringsfaktorerna Piazza et al. (2015) nämner. Dock diskuterar Piazza et al. (2015) att 

det exsiterar fyra olika rationaliserings faktorer som influerar en individs 

köttkonsumtionsbeteende, och endast en av dessa gick att identifiera i denna undersökning. 

 

Ur de genomförda fokusgrupperna analyserades fler attitydfaktorer fram än vad som 

argumenterats för i tidigare litteratur. De faktorerna som influerade beteendet till störst del var 

den praktiska aspekten och hälsa & näringsfaktorn, vilka har belysts i tidigare teorier.  

5.1.2 Subjektiv norm gentemot köttkonsumtion 

Ajzen och Fishbein (1980) beskriver att subjektiva normer hanterar influenserna som sociala 

miljöer har på intentioner och beteenden. De argumenterar att en individs subjektiva norm är 

dess uppfattning av hur umgängeskretsen tycker individen i fråga borde uppföra sig och inte 

uppföra sig. Forskarna nämner även att subjektiva normer är en individs uppfattning om vad 

andra anser vara rätt beteende. Genom denna studie kan flera subjektiva normer urskiljas till 

att influera köttkonsumtionsbeteende, vilka var relationer, kultur & tradition och samhälle. 

Relationsfaktorn innefattar den påverkan individens familj, umgänge eller partner har på 

konsumentens köttkonsumtionsbeteende. Kultur & traditionsfaktorn påverkar konsumenten 

genom den etablerade köttkulturen som exsiterar i samhället, samt genom vedertagna svenska 

traditioner som jul och nyår. Vidare influerade regeringsinitiativ som tallriksmodellen 

konsumenternas köttkonsumtionsbeteende genom den identifierade samhällsfaktorn. Alla de 

tre faktorerna inom subjektiv norm ansågs vara av lika stor relevans för konsumentens 

köttkonsumtionsbeteende. 

5.1.3 Upplevd beteendekontroll gentemot köttkonsumtion 

Upplevd beteendekontroll reflekterar både inre faktorer, exempelvis självkänslan, och yttre 

faktorer, exempelvis upplevda barriärer. Signifikanta aspekter inom upplevd beteendekontroll 

är både upplevd produktnärhet och upplevd effektivitet från konsumenten. Denna komponent 

av TPB innehar och förklaras till stor del av termen upplevd tillgänglighet, vilken innebär hur 

lätt konsumenten tycker att han eller hon kan anskaffa en viss produkt (Vermeir & Verbeke 

2008). Denna studie identifierade ett flertal faktorer som underlättade och försvårade 

konsumentens köttkonsumtionsbeteende, vilka illustreras i figur 2. Det argumenterades för att 

det existerade bra erbjudanden på köttprodukter vilket underlättade för konsumenten att 

konsumera dessa produkter. Dock ansågs det generella priset på köttprodukter vara högt, 

vilket då även försvårade det konsumtionsbeteendet. Ytterliggare en faktor som gjorde det 

lättare och svårare för konsumentens köttkonsumtionsbeteende var graden av tillgänglig 
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information om produkten. Trendfaktorn som innefattar rådande hälso- och träningstrender i 

samhället underlättade för konsumenter att konsumera köttprodukter då de strävade efter att 

följa dessa trender. Den sista faktorn som identifierades var den praktiska aspekten, vilket 

innebär att konsumenten anser att konsumtion av köttprodukter är enkel och bekväm. Detta i 

sin tur underlättade konsumentens köttkonsumtionsbeteende.  

 

De faktorer som denna studie identifierar som upplevda beteendekontroller har inte belysts 

eller argumenterats för i existerande litteratur. Dock kan uppkomsten av prisfaktorn genereras 

från att urvalsgruppen endast bestod av studenter med begränsad ekonomi. De två faktorerna 

som ansågs påverka upplevd beteendekontroll till största del var priset och den praktiska 

aspekten. 

5.2 Hållbart köttkonsumtionsbeteende 

Genom av analys av det empiriska materialet framkom ett flertal faktorer som påverkade och 

influerade en konsuments hållbara köttkonsumtionsbeteende. Faktorerna vilka analyserades 

fram genom ramverket TPB illustreras nedan i figur 3.  

 

 
Figur 3 - Illustration över faktorer som påverkar hållbart köttkonsumtionsbeteende 

 

Figur 3 påvisar att attityder, subjektiva normer och upplevda beteendekontroller enskilt 

påverkar konsumentens intentioner till hållbar köttkonsumtion, vilket direkt påverkar det 

hållbara köttkonsumtionsbeteendet. Robinson och Smith (2002) påvisar att attityder, uppleved 

beteendekontroll och subjektiva normer oberoende av varandra kan förutse konsumentens 

benägenhet av att konsumera hållbara produkter. Dessa tre separata determinanter 

identifierades till att i denna undersökning påverka det hållbara köttkonsumtionsbeteendet, 

vilket påvisas i figur 3.  

 

Young et al. (2009) argumenterar att varje enskild produkt har konsekvenser för samhället, 

avfall, resurser och etik, vilka konsumenten måste reflektera över inför varje inköp och 

överväga hållbarhetsaspekten. Som figur 3 illustrerar har ett antal faktorer identifierats som 

påverkan av konsumenternas hållbara köttkonsumtion.  
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Tobler, Visschers och Siegrist (2011) menar att konsumenten behöver överkomma en 

beteendebarriär bestående av vanor och livsstil, för att uppnå en hälsosammare livsstil och ett 

hållbart konsumtionsbeteende. Vidare argumenterar forskarna för att miljövänliga 

matprodukter inte har en stor inverkan på konsumenternas val av mat. Detta är även något 

som har identifierats i denna studie då miljöfaktorn inte ansågs vara direkt kopplad eller vara i 

relation till köttkonsumtion.  

 

Enligt Vermier och Verbeke (2006) är daglig konsumtions starkt driven av vanor, 

bekvämlighet, pris, personliga hälsoproblem, hedonism och individuella svar på sociala och 

institutionella normer. Dessa enskilda faktorer identifierades dessutom i denna studie då pris 

och bekvämlighet ansågs vara en viktig del i inköpsprocessen, samt att smakfaktorn, hälsa & 

näringsfaktorn och de subjektiva normerna var betydande för konsumentens hållbara 

köttkonsumtionsbeteende. Vidare argumenterar Verain, Dagevos och Antonides (2015) att 

miljöaspekter används som motiv till att konsumera hållbara produkter, och att pris, 

omedvetenhet och otillgänglighet är hinder som motverkar konsumenten till att konsumera 

mer hållbara livsmedel. I denna studie ansågs miljömotivet vara en viktig faktor som påverkar 

konsumenterna till att konsumera mer hållbara köttprodukter. Omedvetenhet och 

otillgänglighet var även två faktorer som genererades fram i denna studie, vilket hindrade 

konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende. 

  

Sener och Hazer (2008) argumenterar att ekonomisk produktion, inkomstdistribution och 

teknologiska val påverkar individers konsumtionsbeslutsprocess. Detta är faktorer som inte 

har kunnat påvisas av denna undersökning. Dock kan en bristande identifikation av 

inkomstdistributionsfaktorn bero på att samtliga deltagare i fokusgrupperna var studenter. 

Faktorerna med störst påverkan på konsumenternas hållbara köttkonsumtionsbeteende som 

genererades från denna studie är substitut, pris, information, relationer och hälsa & näring.  

5.2.1 Attityder gentemot hållbar köttkonsumtion 

Enligt Vermeir och Verbek (2008) ses värderingar som en möjlig påverkan till motivationer 

bakom ett specifikt beteende mott hållbar matkonsumtion. De argumenterar för att 

värderingar influerar både hållbara attityder och beteenden gentemot, exempelvis återvinning 

och grön konsumtion.  Vidare diskuterar de även att varderingar kan spela en stor roll i 

konsumentens köpbeslutsprocess, genom att inspirera till hållbara produkt- och märkesval. 

Detta var något även denna studie kunde identifiera då ett flertal attityder gentemot hållbar 

köttkonsumtion kunde urskiljas från fokusgrupperna, vilka illustreras ovan i figur 3. Dessa 

attityder anses ha stark påverkan på konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende.   

 

Tidigare nämnt i avsnitt 5.1.1 var att en av Piazza et al. (2015) rationaliseringsfaktorer 

identifieras som en attitydfaktor gentemot köttkonsumtion, och benämndes där som 

smakaspekt. Detta var även en attitydfaktor som kunde identifieras gentemot hållbar 

köttkonsumtion då studien visade att smakaspekten var starkt sammankopplad till valet av 

hållbara produkter.  

 

Worsley, Wang och Burton (2015) argumenterar att individer innehar en ständig oro gentemot 

miljöproblem, vilket innefattar oro gentemot näringsbortfall, livsmedelssäkerhet och djurens 

välfärd. Oro gentemot etiska aspekter och näringsaspekter genererades även från denna studie 

då faktorer som etiskt och Hälsa & Näring ansågs vara betydande för individen när denne 

valde hållbara köttprodukter eller hållbara alternativ till köttprodukter. Dock kunde inte 
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livsmedelssäkerhet identifieras som ett orosmoment från studiens fokusgrupper, vilket kan 

bero på det relativt stabila livsmedelssäkerhetsläget som existerar i Sverige.    

 

Enligt Verain, Dagevos och Antonides (2015) existerar det barriärer för konsumenten till att 

applicera en mer hållbar livsstil. Dessa barriärer kan innefatta brist på matlagningskunskaper 

och även uppkomsten av negativa attityder från individen gentemot växtbaserade 

substitutalternativ till köttprodukter. Negativa attityder gentemot substitutprodukter kunde 

även identifieras i denna studie då utbudet, kvalitén och smaken av dessa produkter hade 

direkt koppling till individens resistans till att applicera ett mer hållbart 

köttkonsumtionsbeteende.  

 

Young et al. (2009) argumenterar att det är viktigt att nämna det gapet som finns mellan 

attityder och beteenden eller gapet mellan värderingar och utföranden, vilket forskarna 

exemplifierar genom att det i Storbritannien är 30 % av konsumenterna som tycker att 

miljöfrågor är viktigt, men har ändå svårt att överföra detta till ett mer hållbart 

konsumtionsbeteende. Detta problem identifierades även genom denna studie då 

fokusgrupperna ansåg att miljön är viktigt att värna om, och sedan kunde studien dra 

paralleller till attitydfaktorer som ansvar och psykologiskt, vilket innebar att individerna inte 

ville ta ansvar för deras köttkonsumtionsbeteende samt att individens köttkonsumtion var 

högst personlig och därmed fri från omgivningens beslut och påverkan. 

 

Genom fokusgrupperna analyserades fler attityder fram än vad som argumenterats för i 

tidigare litteratur. De attitydfaktorerna som var av störst betydelse för konsumentens hållbara 

köttkonsumtionsbeteende identifierades att vara miljöfaktorn, substitutfaktorn och hälsa & 

näringsfaktorn.   

5.2.2 Subjektiv norm gentemot hållbar köttkonsumtion  

Lehner (2015) argumenterar att den process som konsumenter skapar sin förståelse och 

preferens för hållbar konsumtion genom är starkt påverkad och influerad av det sociala och 

kulturella sammanhanget processen är omsluten av. Vidare argumenterar forskaren för att 

denna förståelse om konsumtionsmotiv genereras från individens konsumtionsbeteende vilket 

är påtagligt influerat av individens miljö, antingen som en reaktion mot sociala normer, 

rättning utefter kollektiviserat beteende för att skapa tillhörighet, eller genom positionering 

utefter andra, exempelvis statussökande. Sociala och kulturella sammanhang identifierades 

även för denna studie som påverkar och influerar hållbart köttkonsumtionsbeteende. Två 

subjektiva normfaktorer identifierades och innefattade individens relationer och dess påverkan 

på konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende, då genom familj, vänner och partner. 

Den andra subjektiva normfaktorn som urskiljdes från fokusgrupperna var kulturfaktorn, 

vilken innefattade hur Sveriges kultur påverkade konsumentens, både negativt och positivt, 

hållbara köttkonsumtionsbeteende. Båda de faktorerna som genererades fram ansågs vara av 

lika stor betydelse för konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende.    

5.2.3 Upplevd beteendekontroll gentemot hållbar köttkonsumtion 

Enligt Vermeir och Verbeke (2008) består upplevd beteendekontroll av både inre och yttre 

faktorer som självkänsla och upplevda barriärer som konsumenten konfronteras av. Forskarna 

argumenterar även att termen upplevd tillgänglighet innebär hur lätt eller svårt en konsument 

kan anskaffa en viss produkt. Denna studie har identifierat flertal faktorer som gjorde det 

svårare eller lättare för en konsument att konsumera hållbart, vilket illustreras i figur 3.  
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Vermeir och Verbeke (2008) forsätter och argumenterar att även om konsumenterna vill 

konsumera hållbart och har intentioner till det kan det hämmas genom att det är låg 

tillgänglighet av produkterna. Detta kan enligt forskarna minska konsumenternas upplevda 

beteendekontroll och påverka deras konsumtionsbeteende. Detta är även något som har 

identifierats i denna studie genom två upplevda beteendekontrollfaktorer, substitut och 

marknad. Detta då individerna ansåg att det fanns bristande utbud av substitutprodukter och 

att marknaden riktade sig mot en ökad köttkonsumtion.  

 

Upplevd konsument kontroll (UKK) eller till vilken grad konsumenter anser att de kan bidra 

till lösningen på problemet, är ytterligare en kontrollfaktor som påverkar en konsuments 

beteende. För att en konsument skall lyckas få en bättre inställning och motivation till att 

konsumera hållbara produkter krävs därmed en hög UKK (Vermeir & Verbeke 2008). Detta 

kan kopplas till den upplevda beteendekontrollfaktorn ansvar då konsumenterna ansåg att 

deras köttkonsumtion var ansvarsbefriande om inte andra och större länder gör någonting 

först. Denna hade en stor påverkan på konsumenternas hållbara köttkonsumtionsbeteende, då 

det uppfattades som en barriär för ett mer hållbart beteende. 

 

Gilg, Barr och Ford (2005) argumenterar att det finns tre direkta faktorer för att analysera 

beteendet hos konsumenter och av dessa tre är det enbart köpbeslutsfattandefaktorn som 

involverar hållbar konsumtion. De andra två faktorerna, vanor och återvinning relaterar till 

invanda aktiviteter inom hushållet eller återvinningsbeteende. Dock har denna studie 

identifierat att vanor involverar hållbar konsumtion då den upplevda beteendekontrollfaktorn 

vanor var kopplad till underlättandet av konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende. 

Detta bestrider det som tidigare litteratur argumenterar för, och där med utökar denna studie 

existerande forskning. 

 

Information som matchar en konsuments intresse bör tillhandahållas på ett sätt som gör det 

enklare och förstå informationen, vilket medför att den rätta miljön behöver skapas genom 

marknadsföring. En ogynnsam konsumtionsmiljö ökar sannolikheten för neutralisering utav 

konsumentens intentioner till att konsumera hållbart (Lehner 2015). Därför argumenterar 

Lehner (2015) att kommunikation om hållbarhet genereras på rätt sätt i butiken. Detta kan 

kopplas till upplevda beteendekontrollfaktorn information och marknad, vilket konsumenterna 

tycker att det är lätt och få information när det gäller konsumtion av hållbart kött hemma. 

Dock nämner konsumenterna att marknaden erbjuder för lite information till konsumenterna 

när de är väl i butiken.  

 

Verain, Dagevos och Antonides (2015) argumenterar att konsumenten känner att de redan 

bidrar till en hållbar köttkonsumtion genom att köpa hållbara köttprodukter. Enligt forskarna 

kan detta leda till att konsumenter anser att de är berättigade att konsumera i vilken mängd de 

vill. Denna undersökning har genererat liknande faktorer som kan kopplas till 

medvetenhetsfaktorn, vilken innebär att konsumenten inte är medveten om relationen mellan 

köttprodukter och miljöproblem. Detta hade direkt koppling till en begränsning av 

konsumenternas hållbara köttkonsumtionsbeteende, då de hade lättare för att göra andra 

miljömedvetna val i sin vardag.  

 

Genom fokusgrupperna analyserades fler attityder fram än vad som argumenterats för i 

tidigare litteratur. De upplevda beteendekontrollfaktorerna som var av störst betydelse för 

konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende identifierades att vara substitut, praktiskt 

och information. 
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6 Slutsatser, bidrag, framtida forskning 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som genererats från studiens teoretiska ramverk och 

det empiriska materialet. Syftet med detta kapitel är att besvara studiens forskningsfrågor 

vilka efterfrågar faktorer som påverkar unga vuxnas konsumtionsbeteende gällande 

konsumtion av kött och mer hållbara alternativ av och till kött.    

6.1 Vilka faktorer påverkar unga vuxnas beslut att konsumera kött? 

Ett komplext nätverk av ett flertal faktorer genererades fram från denna studie, vilka kan 

påverka unga vuxnas köttkonsumtionsbeteende. Faktorerna som analyserades fram tillhörde 

någon av de tre delarna av analysramverket TPB och illustreras i figur 2. De faktorer som 

analyserades fram till att ha störst påverka på unga vuxnas beslut till att konsumera 

köttprodukter var praktiska faktorer, relationer i konsumentens närhet, samhällsfaktorer och 

prisfaktorer. Flertalet av faktorerna stämde överrens med vad tidigare teorier argumenterat för 

inom köttkonsumtionsområdet och livsmedelsområdet. Dock kunde denna studie även urskilja 

ett flertal andra faktorer som inte tidigare forskning har berört exempelvis pris-, trend- och 

informationsfaktorer, vilket gör att denna undersöknings upptäckter både stärker tidigare 

teorier och utökar konsumtionsbeteendet området. Studien bidrar med en djupare förståelse 

över hur konsumenten konsumerar köttprodukter och varför, vilket är till hjälp för att få en 

bredare insikt av konsumentens konsumtionsbeteende. Detta möjliggör för organisationer och 

regeringar till att förändra och förbättra konsumenters köttkonsumtionsbeteende.   

6.2 Vilka faktorer påverka unga vuxna att konsumera kött ur ett mer 
hållbart perspektiv? 

För konsumentens hållbara köttkonsumtionsbeteende genererades ett stort antal faktorer som 

påverkade och influerade detta beteende. Faktorerna i sin helhet och dess relation till varandra 

och det specifika beteendet har illustrerats i figur 3. Analysen genererade fram de faktorer 

som var av störst betydelse för konsumenternas hållbara konsumtionsbeteende, och dessa var 

substitut, pris, information, relationer och hälsa & näring. Flera av faktorerna som 

genererades fram fanns det redan stöd för i tidigare litteratur, men studien genererade även 

fram ett flertal andra faktorer som tidigare forskning inte har belyst eller argumenterat för, 

exempelvis praktiskafaktorer och vanefaktorer. Flera av de faktorer som stärktes genom 

tidigare teorier utökade dessa teorier då de oftast berörde hållbara matval och hållbart 

beteende och inte specifikt hållbara köttprodukter eller ett hållbart köttkonsumtionsbeteende. 

Denna studie bidrar med en djupare förståelse över hur konsumenters hållbara 

köttkonsumtionsbeteende ser ut och fungerar samt även en bredare insikt över konsumenters 

hållbarhetsbeteenden. Faktorerna som genererades möjliggör för miljöorganisationer och 

regeringar till att effektivisera och förändringsarbeta för miljörestriktioner kring köttprodukter 

och hur de på sikt kan förändra och förbättra konsumenters köttkonsumtionsbeteende till att 

bli mer hållbara.  

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Grundat på vår litteraturgranskning så är detta den första studie som kvalitativt undersöker 

köttkonsumtion genom en användning av TPB. Resultaten som denna studie bidrar med 

genererar en utökad förståelse för köttkonsumtionsbeteenden i Sverige. Teorin om Planerat 

Beteende har visat sig vara ett användbart ramverk för att förstå och förklara 

köttkonsumtionsbeteenden och för att identifiera de mest betydande faktorerna som influerar 

och påverkar konsumtionen av kött, hållbara köttprodukter och andra hållbara alternativ till 

kött. Studien syftade till att identifiera vilka faktorer som påverkar unga vuxnas beslut att 
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konsumera kött samt identifiera vilka faktorer som påverkar unga vuxna att konsumera kött ur 

ett mer hållbart perspektiv. Samtliga delar ur TPB analyserades fram till att förklara båda 

dessa beteenden då flertalet faktorer urskildes från attityder gentemot beteenden, subjektiva 

normer och upplevda beteendekontroller. De faktorer som genererades genom analysen som 

påverkade båda av dessa beteenden och var mest frekvent diskuterade är de faktorer som 

presenteras i slutsatsen. Nedan förklaras dessa faktorer individuellt och deras koppling till 

varje beteende.  

 

Då ett underliggande syfte till denna studie var att identifiera och belysa möjliga lösningar till 

den rådande överkonsumtionen av kött, genom att undersöka vad som skulle kunna påverka 

eller influera konsumenten till att minska sin konsumtion av kött, kommer det i denna del 

presenters de lösningar som belystes i fokusgruppintervjuerna.    

 

Under fokusgrupperna frågade vi deltagarna om vad de ansåg behövdes göra för att de 

eventuellt skulle tänka sig att konsumera kött mer hållbart eller reducera sin köttkonsumtion. 

Genererat från detta så bidrog deltagarna med lösningsförslag. Ett av lösningsförslagen som 

genererades var att beslutsfattarna behöver göra mer för att göra de hållbara alternativen mer 

attraktiva för konsumenten. Et annat var att ordet ekologiskt behöver få en tydligare 

förklaring, syfte och mening, då deltagarna ansåg att det var svårt att veta vad en ekologisk 

produkt bidrog med och varför man som konsument borde lägga mer pengar på en ekologisk 

produkt istället för andra billigare alternativ från det vanliga sortimentet. Lösningsförslaget 

som genererades för att få en tydligare förklaring av ordet ekologiskt var genom att 

konsumenten borde få den förklaringen vid inköpstillfället, det vi säga vid den ekologiska 

produkten i livsmedelsbutikerna. Kravet och efterfrågan på information går även så långt att 

en av deltagarna nämnde att konsumenten kan skanna in köttprodukten med sin telefon eller 

scanner, och därmed visas information om vad som är bra respektive dåligt med 

köttprodukten personen tänkt köpa i direkt samband med att konsument skall ta ett beslut om 

att köpa eller inte köpa den specifika produkten. Vidare var det flertalet av deltagarna som 

gillade förslaget om att ha en funktion i sin scanner som gav hållbara alternativ när 

konsumenten scannar en köttprodukt, för att då påverka och influera konsumenten till ett mer 

hållbart köp och att bryta det negativa konsumtionsbeteende som den konsumenten eventuellt 

innehar. 

  

Det som behöver göras i livsmedelsbutikerna är att fler förmånliga erbjudanden runt hållbara 

alternativ bör erbjudas konsumenten, och att skyltning och utbud behöver bli bättre så 

konsumenten inte behöver leta efter de hållbara alternativen. Vidare efterfrågade deltagarna 

att livsmedelsbutikerna erbjuder fler vegetariska recept och även recept till 

substitutprodukterna för att öka kreativiteten i matlagningen med dessa produkter, samt 

inspirera fler konsumenter till att äta mer vegetariska måltider. Vidare diskuterade deltagarna 

om att samhället behöver ändra tidigare initiativ som tallriksmodellen, samt införa utbildning 

om hur hållbara matvanor ser ut och erbjuda fler vegetariska måltider redan i förskolan. Detta 

kommer innebära att konsumenten redan från tidig ålder kommer kunna få en större 

medvetenhet om vad ett hållbart köttkonsumtionsbeteende är och därmed få sundare matvanor 

som i slutända är bättre för Jorden och dess resurser. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Köttkonsumtion och dess relation till hållbarhet är en del i en hållbar utveckling och vi anser 

att det är viktigt att forska vidare om detta ämne. I denna studie har vi till största möjlighet 

eftersträvat att ta del av ett flertal olika synvinklar gällande unga vuxnas 

köttkonsumtionsbeteende. Denna studie är till viss del begränsad då studien endast belyser 
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unga vuxnas köttkonsumtionsbeteende med ett urval från Högskolan i Borås. Därmed anser vi 

att det hade varit av intresse att utföra en liknande studie med andra målgrupper som innehar 

andra demografiska variabler och över andra kulturer. Detta kan generera en bredare och mer 

detaljerad förståelse över köttkonsumtionsbeteendet samt ge möjlighet till att analysera 

skillnader och likheter mellan olika målgrupper. Ett flertal studier inom detta problemområde 

hade även kunnat bidra med en helhetsförståelse kring den rådande överkonsumtionen av kött.    
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Fokusgruppintervjuguide 

Introduktion 

Börja med att tacka för att alla har tagit sig tiden att komma hit, och presentera oss som håller 

i det. 

 

Syftet med denna studie är att söka förklaringar till vad som påverkar unga vuxnas 

konsumtionsbeteende gällande deras konsumtion av kött. 

 

Vi vill förankra med samtliga respondenter om det går bra att spela in fokusgruppsintervjun, 

samt att de kommer vara anonyma. Varför vi spelar in handlar om att vi ska kunna få ut så 

mycket som möjligt genom fokusgruppsintervjuerna. 

 

Allas åsikter är viktiga för oss så därför är det viktigt att diskussionerna hålls öppna åt alla. Vi 

vill tydliggöra att när vi kommer att diskutera kött så refererar vi till alla slags köttslag, inte 

endast nötkött. Utan även till exempel gris, fisk, kyckling, lamm, vilt och så vidare. 

 

Vi vill även tydliggöra att när vi kommer att diskutera konsumtion och att konsumera, så 

refererar vi både till anskaffning av kött, t.ex. genom köp i butik, och även till själva 

förbrukningen av köttet, t.ex. genom tillagning, att ni äter det, och även det som hamnar i 

soporna. Väldigt viktigt att ni inkluderar båda perspektiven när ni diskuterar senare. 

 

Men innan vi börjar kör vi ett varv där alla får presentera sig med namn och vilken utbildning 

de läser. Även dags att fylla det tomma pappret som ligger framför er med ert namn och ställa 

pappret framför er på bordet.  

 

Inledning 

 Har ni ätit något kött den senaste veckan? 

 Ni som svarade nej, vad åt ni istället och varför? 

o Brukar ni välja bort kött eller var det just denna vecka? 

 Ni som svarade ja, vilken typ av kött åt ni och varför? (Nöt, gris, kyckling, fisk, etc.) 

 Om ni skulle uppskatta, hur mycket kött det kan ha varit? 

 Tycker ni att ni äter för lite, för mycket, eller en lagom mängd kött? 

Konsumentens förhållning till köttkonsumtion 

 Om vi säger köttkonsumtion – vad tänker ni på då, både positivt & negativt? 

 Kan ni beskriva hur det går till när ni köper kött? 

 Är det något som är speciellt viktigt för er när ni köper kött och varför? 

o Pris, kvalitet, märkning, hållbarhet, ursprungsland, djurhållning, miljö etc.  

 Vilka typer av kött brukar ni konsumera och varför?  

 Är det viktigt för er vilken typ av kött ni konsumerar och varför? 

 Finns det olika anledningar till varför ni konsumerar olika typer av kött och varför?   

 Varför är det viktigt för er att konsumera kött? (Om vegetarian eller vegan finns, lägg 

till: Varför är det viktigt för er att inte konsumera kött?) 

o Finns det något särskilt som påverkar er när ni ska köpa kött?  
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Kött och hållbarhet 

 Anser ni att det är viktigt att värna om miljön? Hur yttrar det sig i så fall? 

 Brukar ni köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter? Varför/ varför inte? 

 Ekologiska köttprodukter har i regel marknadsandelar på mindre än 2,4 %, varför tror 

ni att det är så? 

 Vet ni vilka hållbara alternativ till kött som finns? Hur har ni fått den informationen? 

 Tycker ni att det är viktigt att tänka på sin köttkonsumtion för att värna om miljön? 

Varför/ Varför inte? 

 Har ni gjort något tidigare för att värna om miljön, med fokus på er köttkonsumtion? 

Vad? 

 Skulle ni kunna tänka er att minska er konsumtion av kött? Varför/ Varför inte? 

 Skulle ni kunna tänka er att konsumera mer hållbara alternativ av kött? Varför/ varför 

inte?  

 Vad tror ni behöver göras i handeln för att de ska finnas mer hållbara alternativ i 

butikerna? 

 Medelsvensken äter i dag ca 52 kg kött per år, och rekommendationer ligger på 24 kg 

kött per person och år, hur skulle man enligt er kunna minska konsumtionen av kött? 

 Vad är det, enligt er, som skulle göra det lätt att konsumera 24 kg kött per år? 

 Vad är det, enligt er, som skulle göra det svårt att konsumera 24 kg kött per år?   

Vi vill avsluta denna fokusgruppintervju med att ytterligare tacka för att ni tog er tiden att 

komma hit, och det som kommer hända härnäst med informationen som ni har pratat runt 

kommer att transkriberas och sammanställas till vår uppsats. Självklart kommer all data att 

hanteras varsamt och alla kommer att hållas anonyma.  
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