
Att minska köttkonsumtionen 
Inledning: 
I mitt energi och miljöarbete vill jag förändra människors attityd till vegetarisk mat, för att bidra 
till en minskad köttkonsumtion som i sin tur bidrar till att minska den globala uppvärmningen. 
Med detta arbete är min ambition att fler ska välja det vegetariska alternativet. 
!
Bakgrund: 

Vad är problemet? 
I alla tider har människor ätit kött, men aldrig så mycket som nu. I Sverige äter vi cirka 1,3 kilo 
kött per vecka, en siffra som ökat lavinartat de senaste decennierna. 

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent från 1990 till 2005, enligt en ny 
forskningsrapport från SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Att äta för mycket kött är inte 
bara problematiskt ur ett hälsoperspektiv, överkonsumtionen av kött innebär även bekymmer 
för vårt klimat. 

Dagens köttkonsumtion är ett problem för samhället då köttproduktionen både är  
resurskrävande och orsakar höga utsläpp av växthusgaser. De höga utsläppen bidrar till 
klimatförändringarna som främst beror på den förstärkta växthuseffekten. Den största delen 
växthusgaserna är metangas som kommer från kornas matsmältning. Uppfödningen av 
köttdjur står för nästan en femtedel av utsläppen av växthusgaser, vilket är mer än trafikens 
utsläpp globalt. Ett kilo nötkött motsvarar 250 kilometers bilåkning. 

I dagsläget används 40 procent av världens spannmål som foder till köttdjur istället för att ätas 
direkt. Dessa spannmålsodlingar upptar en tredjedel av all odlad yta och bidrar avsevärt till 
skövlingen av regnskogar. För att producera ett kilo kött krävs 13 kilo spannmål, 30 kilo foder 
och stora mängder vatten.

Varför konsumerar vi så mycket kött? 
Orsakerna till vår ökade köttkonsumtion är många. En del hävdar att det är statusbetingat att 
köpa kött - det är mer status att grilla oxfilé än bönbiffar. Andra påstår att de många trendiga 
dieterna bidrar till den ökade konsumtionen. Många dieter är kopplade till att man ska äta 
väldigt ensidigt av kött och fett för att ta minska kolhydraterna. Detta leder till ett ökat köttintag. 
En annan teori är att människor i många länder har fått det bättre ställt och att köttet dessutom 
blivit billigare eftersom djurproduktionen har blivit mer industrialiserad. Fler kan kosta på sig att 
äta kött. Ofta och mycket. 

Den västerländska konsumtionen av kött får många konsekvenser 
Den västerländska köttkonsumtionen kan få många och allvarliga konsekvenser för både 
människor och natur. 

Uppfödningen av köttdjuren bidrar till växthuseffekten, även kallad drivhuseffekten, som från 
början är en naturlig och livsviktig del av universum. När man talar om växthuseffekten som ett 
problem, pratar man dock om att den förstärks. Växthusgaser fångar upp värmestrålning från 
jorden och skickar det sedan tillbaka så att temperaturen vid jordens yta stiger. Vattenånga, 
koldioxid och metan är viktiga växthusgaser. Drivhuseffekten medverkar i sin tur till den 
globala uppvärmningen som gör jordens temperatur högre. 



Den höjda temperaturen leder bland annat till torka. Detta leder i sin tur till svåra odlings och 
boskapsförhållanden. Bristen på vatten försvårar odling och gör att boskap har svårt att leva. 
Att det är svårt att odla gör det svårt att få tag i mat eller försörja sig. Är det svårt att få tag i 
mat kan hungersnöd och svält uppstå. Att inte få i sig tillräckligt med mat försämrar även 
immunförsvaret och gör det lättare för sjukdomar att angripa kroppen. 

Då torka uppstår finns även stor risk till att sjöar och vattendrag torkas ut. Att sjöar och 
vattendrag torkar ut, resulterar i många fall till en ökad konkurrens om vattnet för de människor 
som använder dessa sjöar och vattendrag som vattenkälla. Denna konkurrens kan i många fall 
skapa konflikter. 

Spannmålsodlingar där foder till köttdjur odlas, upptar en tredjedel av jordens yta och bidrar 
som ovan sagt avsevärt till skövlingen av regnskogar. Dessa skövlingar får större 
konsekvenser än vad människor i många fall förstår. Vi släpper ut mer koldioxid än naturen 
själv kan ta upp, och samtidigt hugger vi ner det som kan binda koldioxiden. Det gör den redan 
förstärkta växthuseffekten ännu större. Vid skövlingen av regnskogar hotas även den 
biologiska mångfalden vilket kan påverka hela ekosystemet. 

Även i västvärlden får den stora köttkonsumtionen stora konsekvenser. De flesta svenskar äter 
mer kött än vad som är bra för hälsan. Enligt studien i tidskriften Archives of Internal Medicine, 
publicerad av amerikanska forskare vid Harvard-universitet leder nöt- och griskött till en ökad 
risk för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Studien ger dock inte stöd för en total avhållsamhet, 
upp till ett halvt kilo rent kött i veckan är okej. 
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Resonemang om källor: 

Jag valde SVT, Sveriges Television som en av mina källor eftersom jag anser att den är 
mycket trovärdig. SVT är fritt oberoende från politiskt och kommersiellt inflytande. De får 
statliga pengar för att göra en saklig och oberoende granskning av samhället. Skulle SVT 
missköta sig kan de bli dömda i granskningsnämnden och tvingas betala böter. Jag kan därför 
vara relativt säker på att det som publiceras i SVTs namn både är trovärdigt och sakligt. Detta 
till skillnad från exempelvis Wikipedia, där vem som helst kan skriva utan att verken behöva 
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vara objektiv eller saklig. Artikeln ”rött kött ökar risken för dödliga sjukdomar” från SVT är 
mycket relevant för mitt arbete, då den förklarar riskerna med att äta rött kött. 

Svd, Svenska dagbladet valde jag som källa då jag anser den som en säker och trovärdig 
källa. Denna dagstidning är både välkänd och välrenommerad. Eftersom tidningen inte vill 
tappa läsarnas förtroende är Svenska Dagbladet rädda om sitt ryckt och håller därför en hög 
nivå av saklighet och trovärdighet. De är även därför noga med vad som publiceras. 

Riksdagen och regeringen bestämmer vad Livsmedelsverket ska arbeta med och hur mycket 
pengar de får varje år. Alla experter som jobbar för Livsmedelsverket ska vara oberoende, 
d.v.s. inte jäviga. Eftersom de använder oberoende experter och är ett statligt organ anser jag 
att denna källa som trovärdig. Livsmedelsverket är en högst relevant källa för mig att använda, 
då de bland annat redogör om näringsmässiga riktlinjer för kost. 

NE, nationalencyklopedin använde jag som källa då jag vet att NE arbetar med ämnesexperter 
och att alla publicerade artiklar faktagranskas. Det gör att man som användare av NE kan vara 
säker på att texterna är sakliga. Databasen uppdateras och kompletteras dessutom ständigt, 
vilket gör att det aldrig finns risk för att någon fakta är inaktuell. 

Metod: 

Vegetarisk mat äts inte alltför ofta 
Människors attityd till vegetarisk mat skiljer sig stort beroende på var i världen man bor. 
Däremot lever jag i tron av att vegetarisk mat inte äts alltför ofta av de flesta. Detta tror jag 
beror på av att många anser att vegetarisk mat varken är god eller enkel att laga. Med hjälp av 
kokboken vill jag bevisa motsatsen. 

För att förändra människors attityd till vegetarisk mat har jag gjort en kokbok. I kokboken 
presenterar jag fakta om vår ohållbara konsumtionen av kött. Orsaker till konsumtionen och 
vilka konsekvenserna blir. Jag har valt att presentera detta då jag tror att ökad kunskap 
förändrar. Skulle fler människor veta vad vår köttkonsumtion kan få för konsekvenser tror jag 
att många människor skulle handla annorlunda. Jag vill ändra inställningen ”äh, det är nog 
ändå inte så farligt att äta kött alla dagar i veckan”. Naturligtvis är boken också späckad med 
läckra vegetariska recept! 

Kokboken heter ”köttfri måndag”, då jag uppmanar till en köttfri dag i veckan - en köttfri 
måndag. Min ambition med denna kokbok är inte att människor ska sluta äta kött, däremot att 
konsumtionen av kött ska minska. 

Eftersom det bara krävs några fiskar för att ”vända strömmen” har jag valt att påverka mig 
själv, min familj och släkten Waldeck, bestående av femton personer. Med denna vegetariska 
kokbok är min förhoppning att deras inställning mot vegetarisk mat förändras, då det nu får 
kunskap om hur vår köttkonsumtion bidrar till en ohållbar utveckling. 

Jag tror att min kokbok kommer göra skillnad i människors tänkande. De får kunskap om de 
negativa effekterna av den västerländska konsumtionen av kött samtidigt som de får tillgång 
till tilltalande vegetariska recept. Det gör det enklare att välja det vegetariska alternativet. 
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