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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Konsumenters matpraktiker påverkar klimatet och som situationen ser ut idag är 
konsumtionen inte hållbar. Positiva attityder till en mer hållbar matkonsumtion ökar men 
beteendet relaterat till matkonsumtionen verkar inte stämma överens med attityderna. 
Studenter är en grupp konsumenter som ofta relativt nyligen skapat egna matvanor och många 
upplever då hinder för att konsumera mer hållbart såsom priset, tillgängligheten och 
bekvämligheten.  
Syfte Syftet var att undersöka studenters förhållningssätt till hållbar matkonsumtion.  
Metod En enkätundersökning genomfördes i universitetsmiljö där 100 enkätsvar samlades in. 
Enkätfrågorna var utformade som påståenden där studenterna fick svara på en femgradig 
Likertskala eller med fasta svarsalternativ alternativt öppna svar. Enkätsvaren sammanställdes 
och grupperade boxplots användes för att undersöka eventuella samband mellan kosthållning 
och förhållningssätt till hållbar matkonsumtion. Fishers exakta test tillämpades för att se om 
en sådan skillnad var signifikant. 
Resultat Resultatet visar på att studenters förhållningssätt i teorin inte alltid går i linje med 
förhållningssätt i praktiken gällande hållbara matpraktiker. Förhållningssättet till hållbar 
matkonsumtion verkar även skilja sig åt mellan grupper beroende på kosthållning. Majoriteten 
verkar mena på att en mer hållbar matkonsumtion är nödvändig. Över hälften av studenterna 
rapporterade att det finns hinder för att äta mer hållbart och det största hindret uppgavs vara 
priset.  
Slutsats I syfte att främja en mer hållbar matkonsumtion verkar det finnas anledning att 
vidare undersöka vad som påverkar studenters förhållningssätt till hållbar matkonsumtion 
samt vilka hinder de upplever för att konsumera mer hållbart och utifrån detta på både 
individ-, grupp- och samhällsnivå underlätta för studenter att konsumera mer hållbart.  
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ABSTRACT 
 
Background Consumer food practices affect the climate and as the situation appear today, the 
consumption is not sustainable. Positive attitudes towards a more sustainable food 
consumption seem to increase, but the behavior related to food consumption does not seem to 
be in line with the attitudes. Students are a group of consumers often recently created their 
own food habits and many get to experience barriers toward consuming more sustainably 
such as price, availability and convenience.  
Purpose The purpose was to examine students' approach toward sustainable food 
consumption. 
Method A questionnaire survey was conducted in a university environment where 100 
questionnaires were collected. Most of the questionnaires were designed as statements where 
the students had to answer a five-grade Likert scale. Other questions were designed with fixed 
answer options or open answers. The questionnaire responses were compiled and grouped 
boxplots were used to investigate possible connections between diet and approach towards 
sustainable food consumption. Fisher's exact test was used to examine if such a difference 
was significant. 
Results The study results indicate that students theoretical approach are not always in line 
with the practical approach regarding sustainable food practices. The approach towards 
sustainable food consumption also seems to differ between groups due to dietary 
considerations. The majority seems to think that a more sustainable food consumption is 
necessary. Over half of the students reported that there are barriers towards consuming more 
sustainably and the biggest barrier was the price. 
Conclusion In order to promote a more sustainable food consumption, further investigations 
seem to be needed regarding what influences students’ attitudes to sustainable food 
consumption and what barriers they experience to consuming more sustainably and based on 
this, at both individual, group and community levels, make it easier for students to consume 
more sustainable.  
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1. Introduktion 
 
Globala klimatförändringar har lett till att vi i decennier och ännu idag står inför stora 
utmaningar i syfte att verka för en mer hållbar utveckling för vår planet. Inte minst genom en 
förändrad livsstil i vår del av världen. Forskning har under de senaste åren allt tydligare visat 
på att människans aktiviteter är det som främst har bidragit till en icke-hållbar utveckling 
genom bland annat mätningar av stigande halter växthusgaser i atmosfären (Naturvårdsverket, 
2013). Evidens för matkonsumtionens påverkan på klimatet framkommer tydligt via 
beräkning av växthusgasutsläpp och därför kan mat som bidrar med låga halter av 
växthusgasutsläpp accepteras som hållbar mat. För att uppnå klimatmålet enligt Parisavtalet 
(United Nations, 2015) att inte överskrida 1,5°C graders global uppvärmning bör en veckas 
matkonsumtion bidra med maximalt 11 kg koldioxidekvivalenter (CO₂e) per person, vilket 
motsvarar i genomsnitt 0,5 kg koldioxidekvivalenter per måltid (Världsnaturfonden, 2019).      
   Livsmedelsproduktion är den största orsaken till globala miljöförändringar och står för upp 
till 30% av de totala utsläppen av växthusgaser globalt. Cirka 40% av all mark är ägnad åt 
jordbruk vilket även står för 70% av sötvattenanvändningen (Willett et al., 2019). I och med 
en ökad befolkning är behovet av mat större och därför kan en mer effektiv 
livsmedelsproduktion både vara ekonomiskt gynnsam och minska klimatpåfrestningar.  
   Idag har vi en överkonsumtion av vissa livsmedel i vår del av världen och att 
matkonsumtionen ser ut som den gör får även sociala konsekvenser gällande producenters 
arbetsvillkor genom indirekt påverkan på matproduktionen, producenters och konsumenters 
hälsa samt välfärdssjukdomar bland annat orsakade av stress och övervikt (Kamb et al., 
2019). Över 820 miljoner människor får idag otillräckligt med föda vilket resulterar i 
undernäring. Ännu fler människors matkonsumtion är näringsfattig på grund av att kosten är 
rik på energitäta men näringsfattiga livsmedel. Detta har lett till en brist på 
mikronäringsämnen och en ökande prevalens av övervikt och fetma samt sjukdomar 
relaterade till detta såsom kardiovaskulär sjukdom, diabetes och stroke (Willett et al., 2019). 
Därför redan år 1992 fasttog Agenda 21 en resolution om att ändra konsumtionsmönster i 
flera länder. Det gällde det nära sambandet mellan god folkhälsa, både gällande problem med 
undernäring och övervikt, och hållbar utveckling. Det fastställdes att åtgärder på flera plan 
ska införas i syfte att främja en positiv hälso-, miljö- och samhällsekonomisk utveckling 
(United Nations Sustainable Development, 1992). 
   Förenta nationerna antog år 2016 globala mål, Agenda 2030, innehållandes fyra 
huvudområden med sammanlagt 17 mål för en mer hållbar utveckling. Dessa huvudmål är att 
lösa klimatkrisen, avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt främja 
fred och rättvisa. Syftet är att uppnå dessa mål till år 2030. Mål nummer tolv handlar om att 
säkerställa en hållbar konsumtion och produktion och är en del i arbetet för en mer hållbar 
utveckling. En mer hållbar konsumtion och produktion innebär att nyttja jordens resurser på 
ett mer ansvarsfullt sätt än vi gör idag genom att både effektivisera användandet av varor och 
minska matsvinnet. Detta skulle gynna både miljön, ekonomin och sociala faktorer (United 
Nations Development Programme, 2015).  
   Det är önskvärt att livsmedelssystemen ska gynna människors hälsa och en hållbar 
klimatutveckling men som det ser ut idag är både människors hälsa och klimatet hotat (Willett 
et al., 2019). Befolkningen växer och behovet av hälsosamma livsmedel från hållbara 
livsmedelssystem är ett faktum. Kosthållningen i de nordiska länderna bidrar till en stor 
negativ påverkan på klimatet, mätt i koldioxidekvivalenter per capita och år, en 
klimatpåverkan som är ännu större än i populationer i andra höginkomstländer (Wood et al., 
2019). Siffror från Naturvårdsverket (2017) visar på att utsläppen relaterat till svenska 
hushålls matkonsumtion främst sker i andra länder där en ökning skett med över 80% åren 
1993–2013. År 2013 orsakade svensk matkonsumtion utsläpp av nästan 16 miljoner ton 
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koldioxidekvivalenter i andra länder. Utsläpp relaterat till svensk matkonsumtion i Sverige 
har dock minskat med cirka 30 procent mellan år 1993–2013 på grund av att 
livsmedelsproduktionen sker allt mer internationellt (Naturvårdsverket, 2017).  
   Begreppet matkonsumtion rymmer en rad olika matpraktiker (Kamb, Svenfelt, Carlsson-
Kanyama, Parekh, & Bradley, 2019).  Ett exempel på detta är livsmedelsval som kan vara mer 
eller mindre välgrundade och hållbara både för miljön, ekonomiskt och socialt 
(Jordbruksverket, 2018). Det är många faktorer som påverkar vilken mat vi väljer att 
konsumera såsom sensoriska aspekter, produkters tillgänglighet, ekonomisk situation samt 
samhällets sociala strukturer. En ökad medvetenhet och kunskap hos konsumenter gällande 
hållbar matkonsumtion och vad detta innebär främjar i sin tur en hållbar matproduktion 
(Jordbruksverket, 2018). Agenda 2030 för hållbar utveckling lyfter även vikten av kunskap 
och utbildning för att kunna förändra människors attityder samt att lättillgänglig information 
kan underlätta hållbara val för konsumenten (Regeringen, 2015).  
 Det allmänna intresset för en mer hållbar konsumtion har ökat och attityder verkar vara 
övervägande positiva men konsumenters beteendemönster verkar inte överensstämma med 
dessa attityder. En upplevd dålig tillgänglighet på hållbara produkter verkar vara en förklaring 
till att dessa produkter ej konsumeras, trots positiva attityder. (Vermeir & Verbeke, 2006). 
Många studenter har nyligen flyttat hemifrån och är i en fas där de skapar sitt egna hushåll 
med sina egna vanor för framtiden och upplever att de har en rad olika hinder att gå till mötes 
när de kommer till att skapa ”bra” matvanor och hållbara matpraktiker (Blichfeldt & Gram, 
2013). Vidare menar även studenter som har goda matlagningskunskaper att det är en 
utmaning att ha mat tillgänglig hemma, utan att kylskåpet är för fullt så maten hinner bli 
dålig. Det handlar inte endast om att inneha kunskap utan om att kunna använda sig av 
information rent praktiskt och skapa sig goda vanor i det egna hushållet som till exempel att 
skriva inköpslistor och planera och skapa sig rutiner gällande vardagsmåltider (Blichfeldt & 
Gram, 2013). Med bakgrund av detta är det av intresse att vidare undersöka studenters 
förhållningssätt till en hållbar matkonsumtion.  
 

2. Syfte 
 
Syftet var att undersöka studenters förhållningssätt till hållbar matkonsumtion.  
 
2.1. Frågeställningar 
1. Hur förhåller sig studenter i teori samt praktik till olika matpraktiker inom begreppet 
hållbar matkonsumtion? 
2. Anser studenter att en mer hållbar matkonsumtion är nödvändig?  
3. Finns det några hinder hos studenter till att äta mer hållbart och isåfall vilka?  
 

3. Bakgrund 
 
3.1. Kluster av hållbara matpraktiker  
En hållbar matkonsumtion kan delas in i olika konsumtionspraktiker som gör avtryck på 
miljö, människor och djur globalt (Kamb et.al., 2019). Konsumtionens avtryck syns framför 
allt i de länder där varorna produceras. Matpraktiker hos konsumenter i Sverige är en del av 
den totala konsumtionen som orsakar miljökonsekvenser i form av utsläpp av växthusgaser 
och miljögifter samt användande av odlingsbar mark, icke-förnybara resurser såsom metaller 
och av färskvatten. Hållbara matpraktiker är praktiker som inte per definition är hållbara, men 
som kan bidra till en mer hållbar konsumtion än vi har i Sverige idag genom att minska de 
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negativa effekterna av dagens matkonsumtion. Dessa matpraktiker delas in i sex olika kluster 
nämligen Äta och köpa mindre mat, Ta hand om överskott, Äta hållbarare produkter, Äta mer 
växtbaserat, Odla förädla och förvara och Äta mer närproducerat (Kamb et al., 2019). 
 
Äta och köpa mindre mat innefattar förebyggande matpraktiker vilka syftar till att främja en 
god hälsa och förebygga risken för matsvinnet (Kamb et al., 2019). En icke hälsosam 
kosthållning med ett för högt kaloriintag är den största sjukdomsbördan globalt och förekomst 
av sjukdom relaterat till detta fortsätter att öka (Willett et al., 2019). Juul och Hemmingsson 
(2014) beskriver att konsumtionen av “utrymmesmat” i Sverige ökat drastiskt åren 1960–
2010. Det ökade intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel mellan måltiderna såsom 
godis och chips samt läsk och andra söta drycker har ökat i takt med en stigande förekomst av 
fetma vilket fått konsekvenser för folkhälsan i Sverige (Juul & Hemmingsson, 2014).  
 
Ta hand om överskott innefattar bland annat att reducera matsvinn genom att exempelvis ta 
vara på hushållets matrester och köpa varor som mataffärer rear ut på grund av kort datum 
(Kamb et al., 2019). Ur ett globalt perspektiv slängs ungefär en tredjedel av totala andelen 
ätbar mat. Matsvinn definieras i detta fall som det svinn som uppstår i slutet av 
livsmedelskedjan, det vill säga i samband med detaljhandel och konsumtion (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2011). Att minska matsvinnet ger 
även en ekonomisk vinst. Hushållen står för den största andelen matsvinn, närmare bestämt 
938 000 ton matsvinn per år i Sverige. Detta motsvarar ungefär 97 kilo matsvinn per capita 
och år (Naturvårdsverket, 2018). Sveriges regering har tagit fram en handlingsplan som 
strävar mot att halvera matsvinnet till år 2030 (Livsmedelsverket, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, 2018). 
 
Äta hållbarare produkter syftar till vilken typ av livsmedel som konsumeras (Kamb et al., 
2019). Här kan mer hållbara val göras genom att exempelvis ersätta det röda köttet, köpa 
hållbart certifierade livsmedel eller livsmedel producerade med någon speciell 
produktionsmetod. Att äta mer hållbara produkter skulle gynna en hållbar utveckling både 
gällande miljö- och sociala faktorer. Ett livsmedel som ofta lyfts i detta sammanhang är kött. 
Kött har, jämfört med andra livsmedel, en stor negativ klimatpåverkan. Till skillnad från 
vegetabiliska produkter innebär köttproduktionen ytterligare faktorer som påverkar klimatet, 
exempelvis foderproduktion och gödsel. För idisslande djur är metanutsläpp den största 
bidragande faktorn, särskilt för nötkreatur där det står för 60% av total klimatpåverkan 
(Florén, Sund, Krewer & Angervall, 2015). Studier har visat på att konsumenter generellt är 
mer positivt inställda till en mer hållbar konsumtion av kött genom att minska 
köttkonsumtionen, konsumera ekologiskt kött eller kött med mindre klimatpåverkan samt 
hållbart odlad fisk än till att ersätta kött med köttsubstitut. Det verkar även som att 
konsumenter prioriterar ett konsumera ekologiskt märkt kött då de visat sig vara beredda att 
betala mest för detta. (Vanhonacker, Van Loo, Gellynck & Verbeke, 2012).  
 
Äta mer växtbaserat handlar om att öka konsumtionen av vegetabiliska alternativ, främst 
genom ett utbyte av kött mot baljväxter (Kamb et al., 2019). Att ersätta animaliska produkter 
med alternativa växtbaserade proteinkällor har visat sig kunna leda till en väsentlig minskning 
av koldioxidutsläpp samt minskad resursanvändning utan att konsumenten behöver betala mer 
(Donati, Menozzi, Zighetti, Rosi, Zinetti, & Scazzina, 2016). Enligt Livsmedelsverket (2008) 
är det bra för klimatet att ersätta animaliskt protein med baljväxter såsom linser, ärtor och 
bönor. Vidare är svenskodlade baljväxter som tillagas i hemmet ett bättre alternativ ur ett 
miljöperspektiv än importerade och processade baljväxter. Man har konstaterat positiva 
tendenser i Sverige gällande den dagliga konsumtionen av grönsaker, baljväxter, rotfrukter 
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och frukt som har ökat mellan år 1997/8 och 2011/12, men bland vuxna är denna ökning 
minst i den yngsta åldersgruppen (18–30 år) (Amcoff et al., 2012).  
   
Odla, förädla och förvara innefattar matpraktiker som utövas hemma eller i närområdet 
genom att exempelvis odla hemma eller på kolonilott och ta hand om maten genom att 
exempelvis konservera. På så sätt kan bland annat färsk frukt och grönt få längre hållbarhet 
och förvaras utan kyla vilket sparar energi (Kamb et al., 2019). Att själv ta tillvara på 
inhemskt producerade livsmedel genom konservering eller torkning kan vara gynnsamt då 
produkterna får en längre hållbarhet och ofta inte kräver förvaring i kyl samt kan konsumeras 
oberoende av säsong. Processade livsmedel i olika länder har olika stor klimatpåverkan vilket 
delvis beror på hur stora växthusgasutsläpp elanvändningen ger upphov till. I Sverige är dessa 
siffror för elanvändning relativt låga om man jämför med andra länder där elen produceras 
med fossila bränslen. Olika konserveringsmetoder har även olika stor klimatpåverkan 
beroende på processen. Soltorkade produkter har exempelvis lägre klimatpåverkan än de 
livsmedel som torkats med hjälp av fossila bränslen (Livsmedelsverket, 2008).  
   
Äta mer närproducerat syftar till nyttan med att äta livsmedel som är producerade nära 
konsumenten. Detta kan man som konsument göra både genom att handla direkt från lokala 
producenter eller exempelvis via nätet. Att äta närproducerat gynnar klimatet genom 
minskade transporter och stärker även lokalsamhället genom exempelvis ökad sysselsättning 
och fler arbetstillfällen (Kamb et al., 2019). En betydande andel av maten som konsumeras i 
Sverige idag är importerad, och vissa livsmedel såsom ris, kaffe, kakao, särskilda grönsaker, 
frukter och kryddor är i princip alltid av utländskt ursprung (Food and Agriculture 
Organization of the United Nation, 2017).  
  Inom detta kluster ryms även andra matpraktiker såsom exempelvis att välja livsmedel efter 
säsong. Många livsmedel såsom färsk frukt och grönt går att få tag om året om i 
dagligvaruhandeln men det är inte möjligt att odla alla frukter och grönsaker året om i 
Sverige. Att välja livsmedel som inte är säsongsanpassade efter det svenska klimatet innebär 
att livsmedel odlats utomlands och transporterats långa sträckor eller att livsmedel odlats i 
uppvärmda växthus vilket resulterar i ökade utsläpp av växthusgaser (Kamb et al., 2019). Att 
välja livsmedel odlade i avancerade växthus i Sverige kan dock resultera i en minskad mängd 
användning av växtskyddsmedel och förnybara bränslen för uppvärmning av växthus i 
Sverige är relativt vanligt (Jordbruksverket, 2018). 
 
3.2. Vikten av en mer hållbar matkonsumtion 
Konsumenters matval och livsmedelsproduktionen påverkar hälsan för människan och livet på 
vår planet. Stora förändringar är nödvändiga för att motverka välfärdssjukdomar, för tidig 
dödlighet hos människan och sakta ned den fortsatta miljöförstöringen för en hållbar framtid 
(Willett et al., 2019). Konsumtionen i Sverige idag är inte hållbar. Om alla i världen levde 
som i Sverige skulle vi behöva cirka fyra planeter (Världsnaturfonden, 2019). Maten behövs 
främst för människans överlevnad och är även en viktig del av den kulturella identiteten och 
ekonomin. Människan är väl medveten om att matval påverkar hälsan, men vad som ibland 
kan vara mer otydligt är matkonsumtionens förbrukning av jordens resurser och 
koldioxidutsläppen som en effekt av matkonsumtionen (European Commission, 2016). 
 
3.3. Hinder för en mer hållbar matkonsumtion 
Kunskap och medvetenhet hos unga vuxna kring frågor som rör köttproduktion, välfärd och 
miljö räcker inte alltid för att de mest hållbara alternativen väljs. Priset, bekvämlighet och 
tillgänglighet är sådant som har identifierats som faktorer med stor påverkan på livsmedelsval 
(Howse et al., 2018). Vad det är som styr studenters val av livsmedelskonsumtion är alltså en 
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komplex fråga. Man kan tänka sig att det kan röra sig om en rad olika faktorer. Studier har 
bland annat visat på att det kan finnas många andra faktorer förutom klimatpåverkan som 
resulterar i att studenter väljer att äta kött eller avstår från köttkonsumtion. Ett exempel på 
detta är en studie som visar på att unga konsumenters inställning till köttkonsumtion har en 
stark korrelation med kön, nationalitet, hur ofta man besökt djurparker samt om man är 
djurägare (Martens, Hansart, & Su, 2019).  
  Unga konsumenter avrapporterar vidare pris, smak, förpackning, varumärke, bekvämlighet, 
ingredienser samt etiska aspekter som de viktigaste faktorerna som styr deras livsmedelsval. 
Dessa val beror även på individuella förutsättningar såsom personligt engagemang, uppfattad 
tillgänglighet och säkerhet, egna värderingar och sociala normer (Vermeir & Verbeke, 
2006).     
 
3.4. Definitioner 
Nedan definieras centrala begrepp för denna studie.  
 
3.4.1. Definition av hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) myntades i början av 
1980-talet av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown. Begreppet spreds 
internationellt i och med rapporten ”Vår gemensamma framtid” som lanserades av World 
Commission on Environment and Development som även kallas Brundtlandkommissionen 
(Andrews och Granath, 2016). I rapporten World Commission on Environment and 
Development (1987) beskrivs en hållbar utveckling som en utveckling som är ekonomiskt och 
socialt hållbar och som måste äga rum på miljöns villkor närmare bestämt ”En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment 
and Development, 1987). Inom detta begrepp ryms miljömässig, ekonomisk och social 
utveckling vilka även innefattas i de globala målen (United Nations Development 
Programme, 2017).  
 
3.4.2. Definition av hållbar konsumtion 
Jordbruksverket (2018) definierar hållbar konsumtion som; “välgrundade val som främjar en 
utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.” Av detta ser vi att 
begreppet rymmer flera dimensioner, en matkonsumtion som är hållbar både för konsumenten 
och för hållbar utveckling likväl nationellt som globalt. Begreppet hållbar konsumtion samt 
produktion beskrivs vidare; “En hållbar konsumtion och produktion innebär förutom 
miljöfördelar även sociala och ekonomiska fördelar. Sådana är till exempel ökad 
konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och 
förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Det är nödvändigt att ställa om till mer 
hållbar utveckling för att minska den negativa påverkan på klimat och miljö och på 
människors hälsa. En omställning till hållbara konsumtions- och produktionsmönster kräver 
en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och som involverar olika aktörer. Utbildning och 
information är två viktiga hörnstenar” (Jordbruksverket, 2018). Även här lyfts utbildning och 
information upp som faktorer som tycks vara viktiga verktyg för en mer hållbar 
matkonsumtion. 
 
3.4.3. Definition av hållbara matpraktiker 
“Praktiker som uppfattas ha potential att minska de negativa effekterna som vår 
matkonsumtion orsakar” (Kamb et al., 2019). Av detta citat ser vi att konsumenters 
matpraktiker kan ha inverkan på klimatet. 
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4. Material och metod  
 
4.1. Studiedesign 
För att besvara syfte och frågeställningar användes en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign 
i form av en enkätundersökning. Målet var att samla in minst hundra enkätsvar under två på 
varandra följande dagar på två olika campus vid ett svenskt universitet för att nå målgruppen 
studenter. En kvantitativ studiedesign användes för att kunna kvantifiera och identifiera 
eventuella mönster i data samt kunna studera olika variablers relationer.  
  Forskningsprocessen vägleddes av ett deduktivt angreppssätt då tidigare forskning samt en 
genomgång av teorier inom ämnet hållbar matkonsumtion ledde till de empiriska 
frågeställningarna.  
 
4.2. Litteraturstudier 
Sökning av vetenskapliga studier har gjorts genom Uppsala universitetsbibliotek och 
databasen PubMed. För att hitta relevant litteratur användes bland annat sökorden food, 
consumption, sustainab*, student*, diet*, aware*, responsibility och attitude. Vidare har 
ytterligare studier hittats genom referenser i andra vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier 
för de vetenskapliga studierna var att de skulle vara publicerade inom den senaste 
tioårsperioden, skrivna på engelska och peer reviewed.  
  Litteraturstudier har även gjorts i form av genomgång av rapporter från Stiftelse för 
miljöstrategisk forskning (MISTRA), Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
Förenta Nationerna (FN) och Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO). 
  Som grund för metodologiskt utförande användes metodböcker i både tryckt och elektroniskt 
format.  
 
4.3. Population, urval och bortfall 
Urvalskriterierna för studiepopulationen var studenter vid Uppsala universitet. Urvalet av 
respondenter valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar genom bekvämlighetsurval. 
För att nå en heterogen grupp skedde insamling av data i universitetsmiljö vid två olika 
campus, Biomedicinskt centrum och Blåsenhus, där studenter utbildas inom den 
farmaceutiska, medicinska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
samt fakulteten för utbildningsvetenskaper (Biomedicinskt centrum, 2019; Blåsenhus, 2019). 
Bryman (2008) beskriver olika typer av icke-sannolikhetsurval där ett av dessa är 
bekvämlighetsurval. Vidare beskrivs att det inte går att generalisera resultaten av en studie 
som använt sig av bekvämlighetsurval då forskaren endast frågat de personer som varit 
tillgängliga (Bryman, 2008). I detta fall valdes dock denna typ av urval på grund av 
tidsbegränsning samt praktiska skäl. 
  För att förenkla datainsamlingen valdes att konstruera enkäten endast på svenska och som en 
följd av detta exkluderades de deltagare som inte pratade svenska. Bryman (2008) nämner att 
bortfallet i enkätstudier ofta tenderar att bli stort då många väljer att frivilligt avstå att svara 
på enkäten. I detta fall kan alla studenter som valde att gå förbi utan att stanna upp och svara 
på enkäten ses som externt bortfall vilket gör att detta bortfall blir relativt stort samt att vi inte 
vet mycket om denna grupp. 
  För att undvika internt bortfall var den elektroniska enkäten utformad så att frågorna var 
obligatoriska att svara på och därför inte gick att hoppa över. Man kunde även endast välja ett 
svarsalternativ, vilket tvingade studenterna att ta ställning. 
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4.4. Enkät 
Gällande frågekonstruktion av attitydfrågor lyfter Trost och Hult (2016) ställningstagande till 
olika påståenden som en lämplig metod. Bruce (2008) nämner dessutom att en femgradig 
skala är fördelaktigt om man vill förenkla för deltagarna, då det är lätt att förstå och välja rätt 
alternativ, samtidigt som resultatet kan bli tillräckligt noggrant i fråga om att identifiera 
skillnader. En stor del av frågorna i enkäten utformades därför på så vis att respondenten 
skulle ta ställning till olika påståenden och besvara detta med hjälp av en femgradig 
Likertskala med alternativen Stämmer helt, Stämmer ganska bra, Stämmer varken bra eller 
dåligt, Stämmer inte så bra och Stämmer inte alls. Frågor som berörde praktiskt utförande 
utformades på motsvarande sätt.  
  Frågorna i enkäten utformades för att kunna besvara frågeställningen (se Bilaga 2). Vid 
utformningen togs många detaljer i beaktning i enlighet med Trost och Hult (2016) såsom att 
varje fråga endast skulle innehålla en fråga, att språket var alldagligt och att negationer skulle 
undvikas. Frågeformuleringarna skulle vara så korta som möjligt men inte kunna missförstås. 
Enligt Trost och Hult (2016) bör man även vara konsekvent gällande språkbruk, numrering av 
svarsalternativ och ordningsföljd, vilket också lades vikt vid. Med hänsyn till studiens 
ämnesområde valdes en skala med ett udda antal svarsalternativ kopplade till påståendena, 
detta för att inkludera ett alternativ i mitten som inte tvingar respondenten att ta ställning i ett 
påstående för vilket personen egentligen står neutral till. Vidare är det viktigt att ha en balans 
i svarsalternativen gällande antalet positiva respektive negativa alternativ, för att inte påverka 
respondenten i någondera riktning (Bruce, 2008).  
  För att underlätta såväl insamling av enkätsvar som bearbetning av data valdes att utforma 
en internetbaserad enkät, i Google Formulär. Antal frågor i enkäten var 22 frågor totalt.  
  För att kunna utvärdera samband mellan variabler ansågs aspekter såsom kön, ålder och 
utbildning (fakultet) samt kosthållning vara av betydelse och därför inleddes enkäten med 
sådana frågor. 
  De tretton inledande frågorna i enkäten formulerades som påståenden utifrån de sex till 
antalet hållbara matpraktiker från MISTRA:s rapport “Att äta hållbart. En kartläggning av 
vad hållbar matkonsumtion kan innebära” (Kamb, Svenfelt, Carlsson-Kanyama, Parekh och 
Bradley, 2019). För respektive matpraktik utformades två påståenden, där ena påståendet 
avsågs beröra förhållningssätt i teori och det andra påståendet skulle behandla praktiker 
gällande hållbar matkonsumtion. Påstående 11, 12 och 13 utvärderade köttkonsumtion, och 
ansågs vara möjligt att klassas som eventuellt känsligt innehåll bland vissa deltagare. Med 
hänsyn till detta inleddes det med påstående 11 om respondenten konsumerar kött. Om 
personen svarade “nej” så fördes denne vidare till påstående 14. 
  Formuleringen av påstående 14 i enkäten baserades på §4.8.a. i Agenda 21; “Alla länder bör 
sträva efter att främja hållbara konsumtionsmönster” (United Nations Sustainable 
Development, 1992). Vidare följs detta av ett påstående relaterat till förhållningssätt i teori 
följt av praktik med syfte att utvärdera den individuella matkonsumtionen utifrån kluster av 
hållbara matpraktiker.  
  Fråga 17 och 18 berörde huruvida det finns några hinder att konsumera hållbart i praktiken. 
Fråga 17 var en “ja”- eller “nej”-fråga huruvida respondenten upplever att det finns några 
hinder, där svaret “ja” följdes av fråga 18 kring identifierandet av vilka dessa hinder är. Vid 
val av “nej” som svarsalternativ hoppade det automatiskt över fråga 18.  
  Innan datainsamlingen utfördes en pilotstudie, efter vilken justeringar gjordes baserat på 
felaktigheter som upptäcktes samt förslag på förbättringar. 
  För att som respondent slippa skriva enkätens webbadress manuellt i sin webbläsare 
skapades en QR-kod genom webbplatsen skapaqrkod.se. Genom att scanna QR-koden 
antingen i mobilkamera eller i en app som läser QR-koder fördes man direkt till enkäten.  
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4.4.1. Följebrev 
Efter fastställande av enkätfrågor utformades ett följebrev till enkäten (se Bilaga 2). 
Följebrevet skulle ligga som förstasida i enkäten för att ge information om 
enkätundersökningen till studenterna så att de utefter detta fick välja om de ville delta i 
studien eller inte. Trost och Hultåker (2016) beskriver att följebrevet, som de även kallar 
missivbrevet, bör se inbjudande ut och inte vara alltför långt för att inte tappa respondentens 
intresse då detta är den första informationen som ges. Därför utformades följebrevet i denna 
enkätundersökning relativt kort och koncist. Vidare togs hänsyn till Trost och Hultåkers 
(2016) riktlinjer gällande att följebrevet trots att det bör hållas kort ändå bör innehålla en 
mängd information såsom en tydlig rubrik, vilken organisation/myndighet som står bakom 
undersökningen, kontaktuppgifter, syfte, innehåll, intressenter, samt vad resultatet ska komma 
att användas till. Vidare beaktades vikten av att tala om för respondenten att hanteringen av 
enkätsvar skulle ske konfidentiellt, att ingen respondent skulle gå att spåra samt att det var 
helt frivilligt att delta eller när som helst avbryta (Trost och Hultåker, 2016). Ett enkelt språk 
och tydliga formuleringar eftersträvades för att undvika eventuella missförstånd. 
 
4.5. Datainsamling  
Under två på varandra efterföljande dagar genomfördes den huvudsakliga insamlingen av 
enkätsvar. Målet var att samla in totalt 100 enkätsvar.  
  Innan datainsamlingen kunde genomföras ansöktes det om tillstånd från respektive campus, 
där personal på receptionerna kontaktades, vilka godkände utförande av undersökning, 
inklusive specifik plats, dag och tid.  
  Vid insamlingen av enkätsvar användes ett bord uppställt på de olika campusen placerade 
där många studenter passerar varifrån QR-koder delades ut till studenter med direktlänk till 
enkäten så studenterna enkelt kunde svara på denna direkt i sina privata mobiltelefoner. För 
att locka fler studenter att komma fram till bordet där QR-koderna fanns tillgängliga sattes en 
roll-up upp där det tydligt stod att datainsamlingen skedde av studenter från Institutionen för 
kostvetenskap. Vidare användes även en skylt med information om vad det var för 
undersökning, en QR-kod samt namn och institution. Godisskålar stod även utställda på 
bordet som ett tack för de studenter som deklarerade viljan att delta i undersökningen. För de 
studenter som inte hade möjlighet att scanna QR-koden i sin mobiltelefon fanns datorer 
tillgängliga att besvara enkäten i istället.  
  De flesta svaren inkom under de två datainsamlingstillfällena men några svar droppade in i 
efterhand av studenter som tagit med sig QR-koden och svarat senare. Den exakta tidpunkten 
för datainsamling ansågs i detta fall inte vara avgörande för resultatet. Möjlighet att svara på 
enkäten stängdes när enkätsvaren uppgick till ett antal på 100.  
 
4.6. Bearbetning av data 
I och med att enkäten var elektronisk erhölls deskriptiv statistik direkt i 
enkätverktygsprogrammet efter att datainsamlingen avslutats. Den beskrivande statistiken 
erhölls dels som Exceldokument med mer utförlig beskrivning av varje individs enkätsvar och 
även i form av cirkeldiagram som beskrev antal samt andelar av studenter som valt de olika 
svarsalternativen.  
  I syfte att undersöka om det fanns något samband mellan kosthållning och förhållningssätt 
till hållbar matkonsumtion utfördes statistiska analyser i IBM SPSS Statistics. Då IBM SPSS 
Statistics kräver numeriska data för de analyser som avsågs göra kodades datasetet i Excel om 
till siffror, varpå detta överfördes till IBM SPSS Statistics. Beskrivande statistik i form av 
grupperade boxplots användes för att undersöka om några skillnader mellan de olika 
grupperna nämligen blandad kost, vegetarisk kost och vegansk kost, verkade finnas. Boxplots 
är fördelaktigt på så sätt att det visualiserar minsta värdet, första kvartilen, medianvärdet, 
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tredje kvartilen samt största värdet (Marmolejo-Ramos & Siva Tian, 2010). Genom att 
gruppera boxplots gavs en överskådlig bild av resultatet och underlättade jämförelse mellan 
grupperna indelat efter kosthållning. Alla påståendena från enkäten (fråga 1–10, 14–16) och 
de olika gruppernas svar jämfördes mot varandra. Utifrån dessa boxplots studerades om det 
fanns synliga skillnader i svaren mellan grupperna indelat efter kosthållning.  
  För påstående 7, 9, 14, 15 och 16 fanns tydliga skillnader och därför togs dessa påståenden 
vidare för genomförande av hypotestest i IBM SPSS Statistics. En signifikansnivå på 5% 
valdes. Då förutsättningarna för Chi-två-test (Warner, 2013) inte uppfylldes tillämpades 
istället Fishers exakta test. Fishers exakta test är ett alternativ till Chi-två-test vilket liksom 
Chi-två-testet utvärderar eventuella samband mellan två kategoriska variabler. Till skillnad 
från Chi-två-test krävs inte att värdet 5 överstigs i minst 20% av cellfrekvenserna, och inte 
heller att ingen cellfrekvens får vara mindre än 1 (Warner, 2013). För att analysera resultaten 
från Fishers exakta test formulerades nollhypotesen H₀, att det inte finns något samband 
mellan variablerna. Mothypotesen H₁ blev således att det finns ett samband mellan 
variablerna.  
 
4.7. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet beskriver fyra forskningsetiska principer som gäller inom i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Dessa principer antogs av Humanistiska 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet år 1990. De fyra principerna är informationskravet. 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet., u.å.). 
  Alla ovan nämnda etiska principer togs i beaktning i denna forskningsprocess. 
Informationskravet togs i beaktning då ett följebrev till enkäten var tillgängligt vid 
datainsamlingen där de som tillfrågades fick skriftlig information gällande bland annat 
studiens syfte samt att det var frivilligt att delta. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 
deltagarna i fråga var över 15 år och därför själva kunde välja om de ville delta eller inte. 
Genom att respondenterna valde att frivilligt lämna in enkäten efter att ha tagit del av 
information om undersökningen i följebrevet visade detta på informerat samtycke. Gällande 
konfidentialitetskravet ombads ingen av studiens deltagare att uppge namn, adress, 
personnummer eller andra personliga uppgifter, så deltagarna ej kunde komma att identifieras. 
Enkäterna förvarades elektroniskt så att ingen obehörig kunde komma åt dem i och med att 
inloggning med lösenord krävdes för tillgänglighet. Efter bearbetning av data raderades det 
insamlade materialet. Nyttjandekravet har tagits i beaktning genom att använda insamlad data 
enbart för att besvara det kommunicerade syftet samt frågeställningar. 
 

5. Resultat 
 
Resultatet baseras på 100 enkätsvar från studenter varav 81% (n=81) var kvinnor, 18% (n=18) 
män och 1% (n=1) identifierar sig varken som man/kvinna. Åldersfördelningen i 
studiepopulationen var mellan 19 och 50 år, med en genomsnittlig ålder på 25 år. De 
inledande 13 påståendena är relaterade till kluster av hållbara matpraktiker, påstående 14–16 
berör studenters förhållningssätt till en mer hållbar matkonsumtion och fråga 17–18 beskriver 
studenters upplevda hinder för att konsumera mer hållbart. 
 
5.1. Studenters förhållningssätt till begreppet hållbar matkonsumtion samt olika 
matpraktiker 
Resultatet visar på att studenternas förhållningssätt i teorin till hållbara matpraktiker och dess 
tillämpning i praktiken skiljer sig åt. Resultatet tyder på att studenter generellt tenderar att 
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vara positivt inställda till en hållbar matkonsumtion med att beteendet inte alltid avspeglar 
detta i form av hållbara matpraktiker. 
  Antal respondenter har reducerats från och med påståendet ”Jag anser att om kött 
konsumeras då bör det vara certifierat av t.ex. KRAV”, då den föregående frågan utvärderade 
huruvida studenterna konsumerade kött eller inte. Svarade respondenten att denne inte 
konsumerade kött blev den skickad till slutsidan på enkäten och behövde därför inte ta 
ställning till de påståenden som berörde köttkonsumtion (se Tabell 1).  
 
Tabell 1. Respondenternas ställningstaganden på den femgradiga Likertskalan till påståendena 
1–10, 12–13 i procent (antal). 

 
Kluster av hållbara matpraktiker 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer inte 
så bra 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer helt 

Äta och köpa mindre mat: 
1. Jag anser att jag överkonsumerar “utrymmesmat” (chips, godis, 
bakverk, glass, etc.) (n=100). 
2. Jag konsumerar flera gånger i veckan någon form av 
“utrymmesmat” (chips, godis, bakverk, glass, etc.) (n=100). 

 
12 (12) 

 
10 (10) 

 
27 (27) 

 
16 (16) 

 
26 (26) 

 
19 (19) 

 
24 (24) 

 
36 (36) 

 
11 (11) 

 
19 (19) 

Äta mer växtbaserat: 
3. Jag anser att växtbaserade produkter i större utsträckning bör 
ersätta animaliska produkter (n=100). 
4. Jag har minskat min konsumtion av animaliska produkter 
(n=100). 

 
4 (4) 

 
8 (8) 

 
7 (7) 

 
11 (11) 

 
19 (19) 

 
13 (13) 

 
36 (36) 

 
33 (33) 

 
34 (34) 

 
35 (35) 

Ta hand om överskott: 
5. Jag anser att det är viktigt att spara matrester (n=100). 
 
6. Jag sparar alltid matrester (n=100).  

 
0 (0) 

  
0 (0) 

 
2 (2) 

 
4 (4) 

 
6 (6) 

 
10 (10) 

 
22 (22) 

 
44 (44) 

 
70 (70) 

 
42 (42) 

Odla, förädla och förvara: 
7. Jag anser att vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp ska 
tillvaratas t.ex. genom konservering, torkning, frysning (n=100). 
8. Jag tar tillvara på vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp 
t.ex. genom konservering, torkning, frysning (n=100). 

 
0 (0) 

 
15 (15) 

 
3 (3) 

 
21 (21) 

 
33 (33) 

 
25 (25) 

 
27 (27) 

 
22 (22) 

 
37 (37) 

 
17 (17) 

Äta mer närproducerat: 
9. Jag anser att lokal produktion bidrar till en mer hållbar 
matkonsumtion (n=100). 
10. Jag handlar så ofta som möjligt lokalproducerade livsmedel 
(n=100). 

 
0 (0) 

 
5 (5) 

 
1 (1) 

 
21 (21) 

 
8 (8) 

 
27 (27) 

 
27 (27) 

 
31 (31) 

 
64 (64) 

 
16 (16) 

Äta hållbarare produkter: 
12. Jag anser att om kött konsumeras då bör det vara certifierat av 
t.ex. KRAV (n=76). 
13. Jag väljer alltid certifierat kött (av t.ex. KRAV) om jag står 
inför ett köttval (n=76).  

 
2,6 (2) 

 
11,8 (9) 

 
3,9 (3) 

 
22,4 (17) 

 
21,1 (16) 

 
23,7 (18) 

 
34,2 (26) 

 
26,3 (20) 

 
38,2 (36) 

 
15,8 (12) 

 
En majoritet av studenterna ansåg att matkonsumtionen måste bli mer hållbar då 56% (n=56) 
rapporterade att ”Jag anser att matkonsumtionen måste bli mer hållbar” stämde antingen helt 
eller delvis. 32% (n=32) angav att påståendet ”stämmer varken bra eller dåligt”. Totalt 12% 
(n=12) ansåg att påståendet inte stämmer i någon grad (se Figur 1).  
 



 

 15 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av respondenternas ställningstaganden till Påstående 14 (n = 
100). 
 
Svarsfördelningen för påståendena ”Jag anser att min matkonsumtion är hållbar” och ”Jag 
tänker alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat” liknade varandra, det vill säga att 
ingen tydlig diskrepans mellan förhållningssätt i teori och praktik kan konstateras utifrån 
resultatet från dessa påståenden (se Figur 2). 
   Resultatet för påståendet som utvärderade förhållningssätt i teorin visade att 56% (n=56) av 
studenterna ansåg att ”Jag anser att min matkonsumtion är hållbar” i någon grad stämmer. 
Vidare angav 32% (n=32) av studenterna att det ”stämmer varken bra eller dåligt” och 12% 
(n=12) angav att det i någon grad inte stämmer.  
   Gällande förhållningssättet i praktiken angav hälften av studenterna att de antingen helt eller 
delvis instämde med att ”Jag tänker alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat”, 
26% (n=26) menade att det ”stämmer varken bra eller dåligt och 24% (n=24) ansåg att 
påståendet i någon grad inte stämde. 
   En viss antydan av förskjutning mot högre grad av instämmande kan dock ses i 
fördelningen av ställningstaganden för påståendet ”Jag anser att min matkonsumtion är 
hållbar”, vilket alltså innebär att vissa studenter anser att deras matkonsumtion är hållbar men 
samtidigt menar på att de inte alltid tänker på hållbar matkonsumtion när de väljer mat. 
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Figur 2. Procentuell fördelning av respondenternas ställningstaganden till Påstående 15 och 
16 (n = 100). 
 
5.2. Hinder för en mer hållbar matkonsumtion 
En klar majoritet av studenterna, 72% (n=72) ansåg att det fanns hinder för att äta mer 
hållbart och 28% (n=28) ansåg att inga hinder fanns för att konsumera mer hållbar mat.  
  Av de studenter som ansåg att hinder fanns menade 68% (n=49) av dessa att priset var det 
största hindret. Därefter följde tillgängligheten som 17% (n=12) av studenterna ansåg vara det 
största hindret. Vidare angav 7% (n=5) avsaknad av faktabaserad information och 3%(n=2) 
menade att smaken som det största hindret. 
  Endast fyra studenter svarade på denna fråga genom att välja det öppna svarsalternativet och 
själva beskriva vad de ansåg vara det största hindret då ingen av ovan nämnda alternativ 
passade dem. En student angav det största hindret för en mer hållbar matkonsumtion på 
följande sätt;“Mycket vegetarisk mat innehåller ingredienser som kommer från andra delar 
av världen vilket bidrar till ökade utsläpp Sverige är därför inte optimalt för en välbalanserad 
och samtidigt varierad kost i avseende miljön”. Vidare angav en annan student det största 
hindret vara;“Faktabaserad information som tagits fram genom objektiv vetenskaplig 
forskning”. Ytterligare nämnde en student att priset, tillgängligheten och faktabaserad 
information tillsammans utgjorde det största hindret. Den fjärde studenten som valt att svara 
med ett öppet svarsalternativ menade att tidsaspekten var det största hindret.  
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5.3. Samband mellan kosthållning och förhållningssätt till hållbar matkonsumtion 
 
Tabell 2. Resultat från Fischers exakta test. Statistisk jämförelse mellan olika grupper indelat 
efter kosthållning (blandad kost, vegetarisk kost, vegansk kost) gällande eventuell skillnad i 
rapporterat svar för påstående 7, 8, 9, 10, 14, 15 och 16. 

 
Påstående  

 
Statistiskt samband (p-värde) 

 
7. Jag anser att vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp ska tillvaratas t.ex. genom konservering, torkning, frysning.  

 
0,640 

 
8. Jag tar tillvara på vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp t.ex. genom konservering, torkning, frysning 

 
0,096 

 
9. Jag anser att lokal produktion bidrar till en mer hållbar matkonsumtion. 

 
0,431 

 
10. Jag handlar så ofta som möjligt lokalproducerade livsmedel.  

 
0,815 

 
14. Jag anser att matkonsumtionen måste bli mer hållbar.  

 
0,305 

 
15. Jag anser att min matkonsumtion är hållbar. 

 
0,053 

 
16. Jag tänker alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat. 

 
0,011* 

* p < 0,05 
 
Enligt Fishers exakta test fanns en signifikant skillnad på 5% signifikansnivå mellan de olika 
gruppernas indelning efter kosthållning och hur de svarat på påståendet “Jag tänker alltid på 
hållbar matkonsumtion när jag väljer mat” (se Tabell 2). P-värdet var i detta fall 0,011 enligt 
Fishers exakta test. Denna skillnad mellan de olika grupperna indelat efter kosthållning och 
hur dessa förhåller sig till hållbar matkonsumtion var den enda skillnaden som var signifikant. 
Mellan vilka grupper denna skillnad föreligger kan vi dock inte utläsa av detta. Även om 
signifikant skillnad kunde konstateras för ett av påståendena valdes, som en följd av övrigt 
resultat som erhölls, att inte göra en fortsatt statistisk analysbearbetning i form av parvis 
jämförelse. Eftersom det var endast ett påstående, samt att de olika grupperna indelade enligt 
kosthållning inte var särskilt stora, medförde det att ingen slutsats kunde dras gällande 
variabeln kosthållning. 
   Baserat på resultatet från boxplotsen kunde även en motsvarande tendens konstateras för 
påstående 7–10, 14 och 15, att respondenterna som åt vegetarisk kost och i synnerhet vegansk 
kost i högre grad instämde med påståendesatserna, i synnerhet gällande påståendet “Jag anser 
att min matkonsumtion är hållbar” där p-värdet var 0,053. 
 
 
6. Diskussion 
 
Resultatet ovan visar på en diskrepans mellan studenters förhållningssätt i teori och praktik 
till hållbara matpraktiker. Fler studenter instämde antingen helt eller delvis med påståenden 
relaterade kring förhållningssätt i teorin jämfört med de i praktiken. Vidare kan 
uppmärksammas en problematik gällande att inte alla studenter förhöll sig positivt till hållbara 
matpraktiker. Förhållningssättet till hållbar matkonsumtion verkar även skilja sig åt mellan 
grupper beroende på kosthållning när det gäller ställningstagande till påståendet “Jag tänker 
alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat”. Majoriteten deklarerade att en mer 
hållbar matkonsumtion är nödvändig. Över hälften av studenterna rapporterade även att det 
finns hinder för att äta mer hållbart och det största hindret uppgav majoriteten av dessa var 
priset.  
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6.1. Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet baserat på studenternas svar på enkäten i förhållande till tidigare 
forskning på området hållbar matkonsumtion.  
 
6.1.1. Kluster av hållbara matpraktiker 
Matpraktikerna i MISTRA:s rapport är som tidigare nämnt inte per definition hållbara, men 
de kan visa vägen till en mer hållbar konsumtion än den vi har i Sverige idag genom att 
minska de negativa effekterna av dagens matkonsumtion.  
  Svaren på enkätfrågorna ger en bild över studenternas förhållningssätt till de olika klustrena 
av matpraktiker beskrivna av Kamb et al. (2019) samt diskrepans mellan teoretiska och 
praktiska frågor. Positiva attityder och kunskap kring en hållbar matkonsumtion verkar finnas 
hos denna grupp men en del studenter gör ändå inte alltid hållbara matval. Vissa studenter 
påpekade denna skillnad själva då de svarade på enkäten vid datainsamlingstillfällena genom 
att muntligt uttrycka det som att enkäten var en “ögonöppnare” eller som att “man skäms lite 
för man tycker något annat än man gör”. Det verkar dock finnas en grupp studenter som inte 
prioriterar hållbara matpraktiker varken i teori eller praktik.  
  De inledande påståendena i enkäten vilka behandlade klustret Äta och köpa mindre mat 
(Kamb et al., 2019) rapporterades ha en relativt lik fördelning då förhållningssättet i teorin 
jämfördes med det i praktiken. Påståendet “Jag konsumerar flera gånger i veckan någon form 
av ‘utrymmesmat’ (chips, godis, bakverk, glass, etc.)” var dock det enda påståendet av de som 
behandlade förhållningssätt i praktiken som respondenterna i större utsträckning instämde 
med jämfört med motsvarande påstående om förhållningssätt i teorin. Endast 35% (n=35) av 
deltagarna instämde helt eller delvis med påståendet “Jag anser att jag överkonsumerar 
‘utrymmesmat’ (chips, godis, bakverk, glass, etc.)” jämfört med de 55% (n=55) som instämde 
helt eller delvis med påståendet som behandlade förhållningssättet i praktiken. Detta kan 
alltså tolkas som att trots att studenterna var medvetna om att de flera gånger i veckan 
konsumerade utrymmesmat, inte såg detta som ett problem. Enligt Riksmaten - vuxna 2010–
11 kan dock en positiv trend konstateras i och med ett minskat intag av bakverk, glass och 
sockerhaltiga drycker sedan 1997 (Amcoff et al., 2012), men utifrån resultaten från den 
aktuella undersökningen verkar det finnas ett behov av att öka medvetenhet och förståelse för 
hur de individuella valen påverkar, såväl ur ett hållbarhets- som ett hälsoperspektiv. Man kan 
dock ställa sig kritiskt till om detta kluster Äta och köpa mindre mat är något som alla bör 
sträva efter då det trots en överkonsumtion av livsmedel dock förekommer undernäring även i 
vår del av världen och gällande vissa livsmedel kan ett ökat intag gynna dessa individer i 
samhället. Det är ett kluster som kan vara något missvisande om man endast ser till namnet då 
det främst är fråga om ett minskat intag av utrymmesmat.  
   De påståenden inom vilka det rapporterades den minsta skillnaden då förhållningssätt i teori 
jämfördes med det i praktiken var påstående 3 respektive 4 med utgångspunkt i klustret Äta 
mer växtbaserat (Kamb et al., 2019) Vid en jämförelse av fördelningen av svaren på de två 
frågorna skiljde det sig endast mellan 1–6 procentenheter. Samtidigt som man kan se det som 
positivt att teori och praktik stämmer relativt bra överens med varandra, är påstående 3; “Jag 
anser att växtbaserade produkter i större utsträckning bör ersätta animaliska produkter” det 
teorirelaterade påstående med näst lägst svarsfrekvens för svarsalternativet “stämmer helt”, 
något som kan ses som ett problemområde i och med ökade diskussioner kring behovet av en 
reducering av köttkonsumtionen. Attityd och medvetenhet kring negativa konsekvenser som 
en följd av individens handlingar är av stor vikt när det kommer till förändring i 
beteendemönster (Klöckner, 2017).  
   Respondenterna höll i störst utsträckning med om de påståenden som utgick från klustret Ta 
hand om överskott, både vad gällde deras förhållningssätt i teori och i praktik. En klar 
majoritet instämde antingen helt eller delvis med påståendena om förhållningssätt såväl i teori 
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som i praktik och ingen respondent valde svarsalternativet “stämmer inte alls” för någon av 
dessa två påståenden. Att studenter verkar inneha goda vanor gällande matsvinn kan vara en 
ekonomisk fråga, då dessa antas vara låginkomsttagare och även därför generellt sett vara mer 
prisfokuserade, vilket är kopplat till mindre matsvinnsmängder jämfört med höginkomsttagare 
(Aschemann-Witzel, Haagen Jensen, Hyldetoft Jensen och Kulikovskaja, 2017).  
  Påståendet “Jag anser att vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp ska tillvaratas t.ex. 
genom konservering, torkning, frysning” samt påståendet “Jag tar tillvara på vildväxande 
grönsaker, frukt, bär och svamp t.ex. genom konservering, torkning, frysning” hade sin grund 
i klustret Odla, förädla och förvara (Kamb et al., 2019). Fördelningen i svaren på påståendena 
inom detta kluster skiljer sig åt i teorin och praktiken. Resultatet tyder på att studenter i större 
grad instämmer med påståendet gällande förhållningssätt i teori än i praktik vilket innebär att 
de är positivt inställda till att ta tillvara på vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp 
genom exempelvis konservering, torkning, frysning, men de gör inte detta i lika stor 
utsträckning i praktiken. Anledningen till att det positiva förhållningssättet i teorin skiljer sig 
från de i praktiken kan delvis förklaras av tidsbrist eller brist på möjlighet att ge sig ut i skog 
och mark. Bernardo et al. (2017) beskriver hur intaget av livsmedel såsom fet snabbmat, godis 
och läsk ofta ökar under denna period som nyblivna studenter. Förklaringen till denna 
förändring i kostintag kan delvis vara de många hinder som studenter upplever till att 
konsumera mer hälsosamt där några av dessa hinder är brist på kunskap gällande 
matlagningstekniker, otillräckliga köksredskap eller brist på plats i köket på grund att man 
exempelvis bor i studentkorridor och delar kök med andra studenter (Bernardo et al., 2017). 
Det är därför mycket möjligt att detta även är hinder för att ta vara på vildväxande grönsaker, 
frukt, bär och svamp genom konservering, torkning eller frysning. Man kan även tänka sig att 
vanor och influenser hemifrån kan ha spelat in. Tillgången och möjligheten till att exempelvis 
odla grödor eller ta sig ut i skogen bör dock inte betraktas som en självklarhet för alla 
individer, utan det är snarare en fråga om olika förutsättningar för varje enskild person. I 
tolkningen av detta kluster inkluderas dock en intention hos individen att göra vad den själv 
upplever att den har möjlighet till att utföra. Det skulle kunna handla om att frysa in livsmedel 
eller göra syrade inläggningar av grönsaker köpta i matbutiken – exempel på metoder som 
innefattar ett hållbarhetstänk, där mat och råvaror tas tillvara genom fördelaktig förvaring och 
konservering och på så sätt håller längre.  
   Inom klustret Äta mer närproducerat (Kamb et al., 2019) angav en majoritet av studenter att 
de anser att lokal produktion bidrar till en mer hållbar matkonsumtion då de svarade “stämmer 
helt” på påståendet “Jag anser att lokal produktion bidrar till en mer hållbar 
matkonsumtion”. Att lokalproduktion bidrar till en hållbar utveckling gäller på flera plan, 
delvis genom minskade transporter, svensk djurhållningslagstiftning och ett stärkt 
lokalsamhälle (Kamb et al., 2019). Det var dock en betydligt lägre siffra som svarade 
“stämmer helt” på påståendet “Jag handlar så ofta som möjligt lokalproducerade livsmedel”. 
Detta visar tydligt på att förhållningssätt i teorin och praktiken skiljer sig åt. Det vore 
intressant att vidare undersöka varför endast 16% (n=16) av studenterna uppger att det 
“stämmer helt” att de så ofta som möjligt handlar lokalproducerade livsmedel då majoriteten 
anser att lokal produktion bidrar till en mer hållbar matkonsumtion.  
   Man kan tänka sig att priset kan spela in här men även andra faktorer såsom bekvämlighet 
och vanor. En studie från Kanada visar på att attityder till lokalproducerade livsmedel är det 
som främst styr om man väljer att konsumera närproducerat eller inte. Ett positiv 
förhållningssätt mot lokala bönder och jordbruk generellt samt matens kvalité är positivt 
korrelerat till köpintentionen och ett ökat matintresse hos konsumenten. Något som kan 
uppmärksammas i underlättandet att handla lokalproducerat är konceptet REKO-ringar, där 
lokala producenter samlas och säljer sina produkter direkt till kund. Detta ger möjlighet för 
konsumenten att dels handla närproducerat och efter säsong samt dels även träffa den som 
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producerat produkterna. Genom att varorna som säljs är förbeställda av kunden bidrar det 
även till ett minskat matsvinn. REKO-ringarna sker dessutom på en plats till vilken det är 
lättare för en större grupp kunder att ta sig (Hushållningssällskapet, 2019). Vidare bidrar även 
intresse av att själv odla och laga mat till en ökad sannolikhet att konsumera lokalt 
producerade livsmedel (Cranfield, Henson & Blandon, 2012). 
   De påståenden som behandlade klustret Äta hållbarare produkter besvarades endast av de 
studenter som konsumerade kött. Dessa påståenden berörde kött då kött, framförallt för 
idisslande djur sedan följt av fläskkött, är det livsmedel med högst klimatpåverkan globalt 
mätt i både koldioxidekvivalenter (g CO₂-eq)/portion, m² markanvändning (m² )/portion, 
energianvändning (kJ)/portion samt försurningspotential (g SO₂-eq)/portion (Willett et al., 
2019). En tydlig diskrepans kunde konstateras då förhållningssätt i teorin jämfördes med det i 
praktiken, gällande att äta hållbarare produkter och specifikt kött. Nästan dubbelt så många 
instämde helt eller delvis med att “om kött konsumeras då bör det vara certifierat av t.ex. 
KRAV”, jämfört med motsvarande svarsalternativ för hur de väljer att konsumera kött i 
praktiken. Ungefär en tredjedel av studenterna rapporterade antingen “stämmer inte alls” eller 
“stämmer inte så bra” i fråga om att de alltid väljer certifierat kött om de står inför ett köttval. 
Detta kan uppmärksammas som problematiskt samtidigt som man dock kan se en trend i 
Sverige idag att allt fler konsumenter väljer att handla hållbart certifierade produkter och år 
2016 utgjorde den ekologiska livsmedelssektorn cirka 9% av försäljningen på marknaden men 
konventionellt producerade livsmedel är fortfarande betydligt mer förekommande (Martin & 
Brandão, 2017). Genom att som konsument handla hållbart certifierat kött vet man att detta är 
kontrollerat med syfte att bidra till en mer hållbar produktion av livsmedel 
(Världsnaturfonden, 2019). Hållbara matval handlar dock inte endast om att handla hållbart 
certifierade livsmedelsprodukter, det finns många andra sätt som inte heller behöver kosta 
mer. Man kan som konsument genom att exempelvis dra ner på köttet minska klimatpåverkan 
från matkonsumtionen avsevärt (Willett et al., 2019).  
   I ovan nämnda diskussion har vi lyft de olika klustren av hållbara matpraktiker var för sig 
men det är viktigt att ha ett holistiskt perspektiv när det kommer till hållbar matkonsumtion. 
De olika klustrena kompletterar varandra och som konsument är det viktigt att vara medveten 
om vilka förändringar man kan göra på flera olika plan för en mer hållbar utveckling. 
 
6.1.2 Studenters förhållningssätt till en mer hållbar matkonsumtion 
Att konsumtionen i vår del av världen inte är hållbar har resulterat i negativa effekter för 
klimatet under en längre tid. Agenda 21 fasttog redan år 1992 en resolution om att ändra 
konsumtionsmönster i flera länder i syfte att främja folkhälsan och en mer hållbar utveckling 
(United Nations Sustainable Development, 1992). Av resultatet från ställningstagandet till 
påståendet “Jag anser att matkonsumtionen måste bli mer hållbar” kan vi utläsa att en 
majoritet av studenterna håller med i detta påstående. Det är dock nästan en tredjedel av 
studenterna som anser att detta påstående “stämmer varken bra eller dåligt” och 12% (n=12) 
av studenterna rapporterade att de inte instämde med detta. Att inte alla studenter verkar hålla 
med om att deras egna matkonsumtion måste bli mer hållbar är oroande. Detta då vi vet att 
matkonsumtionen i Sverige idag inte är hållbar (Naturvårdsverket, 2017). Dock säger detta 
resultat ingenting om studenters matpraktiker är hållbara eller inte utan beskriver snarare ett 
förhållningssätt till hållbar matkonsumtion. Detta resultat kan antingen bero på att det finns en 
grupp studenter som inte är beredd att prioritera en hållbar matkonsumtion alternativt att 
denna grupp anser att den egna matkonsumtionen redan är hållbar.  
   Studenternas ställningstaganden till det teoretiska påståendet ”Jag anser att min 
matkonsumtion är hållbar” och det som utvärderade förhållningssättet i praktiken, ”Jag 
tänker alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat”, visar på att studenternas 
rapporterade förhållningssätt i teori och praktik gällande dessa påståenden inte verkar skilja 
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sig åt anmärkningsvärt (se Figur 2). Att resultatet inte skiljer sig åt dess mer gällande 
huruvida studenter själva anser att deras egna matkonsumtion är hållbar i jämförelse med om 
studenterna alltid tänker på hållbar matkonsumtion då de handlar mat är dock inte helt 
oväntat.  
   Vad dessa frågor innebär för varje enskild individ beror på hur man tolkar begreppet 
“hållbar matkonsumtion”. Som tidigare nämnts kan detta begrepp innefatta flera dimensioner, 
nämligen en konsumtion som är hållbar både för konsumenten men även för en hållbar 
ekonomisk, miljömässig och social utveckling såväl nationellt som internationellt 
(Jordbruksverket, 2018). Vad begreppet rymmer för varje enskild individ kan tänkas skilja sig 
åt men dessa frågor kan dock ge svar på hur studenterna förhåller sig till detta begrepp.  
   Endast en minoritet av studenterna (12%, n=12) ansåg att deras matkonsumtion inte är 
hållbar och 24% (n=24) uppgav att de inte alltid tänker på hållbar matkonsumtion när de 
väljer mat genom att svara “stämmer inte så bra” eller “stämmer inte alls” på dessa frågor. 
Om man ställer detta i relation till påstående 14 som var mer generellt ställd gällande om de 
ansåg att matkonsumtionen måste bli mer hållbar svarade en majoritet positivt på denna fråga 
(56%). En intressant aspekt här är att studenter verkar vara mer angelägna om en mer hållbar 
matkonsumtion på nationell nivå än på individnivå.  
   En viktig aspekt när det gäller hållbar matkonsumtion är konsumentens känsla av skam 
respektive stolthet efter att ha fattat hållbara eller icke hållbara matval. Antonetti & Maklan 
(2013) beskriver att om konsumenten har upplevt någon av dessa känslor ser de sig själva 
som relevanta aktörer att fatta hållbara matval. Om man som konsument inte tror sig kunna 
göra skillnad är man mindre benägen att fatta hållbara matval (Antonetti & Maklan, 2014). 
Därför kan man tänka sig att trots att en majoritet studenter uppger att matkonsumtionen 
måste bli mer hållbar behöver inte detta betyda att de anser att de själva genom att ändra sin 
egen matkonsumtion kan göra en avsevärd skillnad vilket syns i ovan nämnda resultat.  
 
6.1.3 Hinder för hållbar matkonsumtion 
Då attityder och beteenden tenderar att skilja sig åt (Zhang, Lai, Wang & Wang, 2019) 
ställdes även frågor gällande om studenter ansåg att det fanns några hinder för en mer hållbar 
matkonsumtion och om de gjorde det, vilka dessa hinder var. Majoriteten av studenterna 
ansåg att hinder för en hållbar matkonsumtion fanns och av de 72% (n=72) studenter som 
ansåg detta beskrev 68% (n=49) studenter priset som det största hindret mot att konsumera 
mer hållbar mat. En student nämnde att priset, tillgängligheten och faktabaserad information 
tillsammans utgjorde det största hindret och en annan menade att tidsaspekten var det största 
hindret.  
  Dessa hinder påvisade även Mäkiniemi och Vainio (2014) bland unga vuxna i Finland. Vad 
de dock kunde konstatera var att det som rapporterades som de största uppfattade hindren till 
hållbara livsmedelsval inte var det som egentligen hade störst effekt, utan att det snarare var 
en fråga om vanor och en misstro i att de egna valen har någon negativ effekt på klimatet. 
Man kan även dra en koppling till hur olika konsumenter verkar uppfatta nyttan, med 
avseende på klimatpåverkan, med att minska sin köttkonsumtion. Personer som konsumerar 
mycket kött verkar vara mindre mindre övertygade om det faktum att deras matkonsumtion 
påverkar klimatet (Tobler, Visschers & Siegrist, 2011).  
  Det är inte konsumenters attityder till hållbara matval som är det största hindret i frågan om 
en hållbar matkonsumtion. Resultatet från konsumentundersökningar i Nederländerna och 
Belgien visar på att konsumenter gärna väljer hållbarare matalternativ såsom hållbart 
certifierade produkter men att de inte är lika positivt inställda till att betala mer för dessa 
(Vanhonacker et al., 2013).Exempel på detta syns i denna studies resultat då priset var det 
största hindret till att göra matval i linje med ens intentioner. Det är dock intressant att vidare 
diskutera motsatsförhållandet som gäller i denna fråga då kött ofta anses vara ett dyrt 
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livsmedel jämfört med växtbaserade och att det relativt höga köttpriset även kan ligga till 
grund för valet att äta växtbaserat (Hoffman, Stallings, Bessinger & Brooks, 2013).  
  Vanor styr våra matval och dessa hänger ihop med förväntningar av en positiv sensorisk 
upplevelse, vilken är av stor vikt för den hedoniska konsumenten. Smaken har rapporterats 
som den viktigaste faktorn som styr våra matval (Baudry et al., 2016). Med hänsyn till 
resultatet i den aktuella undersökningen där smaken endast rapporterades av 3% vara det 
största hindret till att konsumera mer hållbart, kan återigen dras en koppling till Mäkiniemi 
och Vainio (2014) och ifrågasätta om resultatet egentligen borde se ut på ett annat sätt, att 
smak, preferenser och vanor egentligen är ett större hinder än vad som rapporterades i denna 
undersökning.  
  Vidare beskrev en student det största hindret till att konsumera mer hållbar mat vara; 
“Mycket vegetarisk mat innehåller ingredienser som kommer från andra delar av världen 
vilket bidrar till ökade utsläpp Sverige är därför inte optimalt för en välbalanserad och 
samtidigt varierad kost i avseende miljön”. Detta är ett direkt citat som går att tolka som att 
studenten kan tänkas ha menat att mycket vegetarisk mat innehåller ingredienser som kommer 
från andra delar av världen vilket bidrar till ökade utsläpp utanför Sverige och är därför inte 
optimalt för en välbalanserad och samtidigt varierad kost i avseende miljön. Av detta citat kan 
vi isåfall tolka det som att studenten inte ser en matkonsumtion bestående av endast 
vegetabiliska produkter som oproblematisk. En övergång mot mer vegetabiliska produkter 
och reducering av animaliska livsmedel har dock potential att bidra till en hållbarare 
matkonsumtion (Kamb et al., 2019). Det är ofta en fördel om livsmedel är producerade i 
Sverige precis som studenten nämner främst genom minskade transporter men även genom att 
stärka lokalsamhället om man konsumerar närproducerade livsmedel (Kamb et al., 2019).  
  Då det verkar som att många studenter upplever hinder för att konsumera mer hållbar mat är 
det intressant att identifiera dessa men även fundera över vilka eventuella åtgärder eller 
interventioner som skulle kunna underlätta för konsumenter att göra hållbara matval. 
Myndigheter kan ännu mer effektivt vägleda konsumenter genom exempelvis information via 
massmedia, kampanjer, sockerskatt, reglering av marknadsföring eller genom finansiella 
incitament (Willett et al., 2019).  
 
6.1.4 Kosthållning och förhållningssätt till hållbar matkonsumtion 
Resultatet från det utförda hypotestestet visar på en signifikant skillnad på 5% signifikansnivå 
mellan de tre olika grupperna indelat efter kosthållning (blandad kost, vegetarisk kost, 
vegansk kost) och hur dessa förhåller sig till hållbar matkonsumtion i påståendet “Jag tänker 
alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat”. Mellan vilka grupper denna skillnad 
föreligger kan dock denna analys inte ge svar på. Dock kan vi utläsa från de grupperade 
boxplotsen att fördelningen ser olika ut för studenter som har en vegetarisk, vegansk eller 
blandad kost. Vidare kan vi utläsa att en majoritet av främst de med vegansk kosthållning men 
även de med vegetarisk kosthållning anser att ovan nämnda påstående stämmer helt medan 
det föreligger en större spridning gällande förhållningssätt hos de med blandad kost i denna 
fråga.     
  Resultatet från Fishers exakta test visade inte på några ytterligare signifikanta skillnader 
gällande någon annan frågeställning. Även om signifikanta skillnader inte uppvisades för de 
övriga frågorna kunde ändå tendenser utläsas från de grupperade boxplotsen, att gruppen som 
åt vegansk kost i störst utsträckning instämde med påståendesatserna, följt av de som åt 
vegetarisk kost och att gruppen som åt en blandad kost i lägst utsträckning verkade förhålla 
sig positivt till en hållbar matkonsumtion. Detta mönster är även i linje med Povey, Wellens 
och Conner’s (2001) studie som visade på att veganer i högre grad än vegetarianer var 
influerade av ett hållbart förhållningssätt. Liknande skillnader har även uppvisats mellan 
vegetarianer och semivegetarianer, att djurhållning och hållbarhetsaspekter i större 
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utsträckning är kopplat med vegetarianism, medan kosthållningen bland semivegetarianer 
verkar vara motiverad av hälsa (De Backer & Huddlers, 2014). 
  Gällande påståendet “Jag anser att min matkonsumtion är hållbar” kunde en signifikant 
skillnad inte påvisas i denna studie, men man kunde urskilja tendenser mot att 
förhållningssättet skiljer sig åt mellan grupperna. Att dessa grupper skiljer sig åt gällande 
inställning till att aktivt göra hållbara matval kan delvis förklaras av att en minskad 
köttkonsumtion är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Dock kan det föreligga en rad olika motiv 
bakom att man väljer att konsumera vegetariskt eller veganskt förutom 
hållbarhetsperspektivet. Att välja att konsumera växtbaserade livsmedel kan även bero på en 
oro för djuren, hälsoaspekter, aversion mot kött och/eller religiösa övertygelser (Ruby, 2012). 
Tidigare studier har visat att en vegetarisk kosthållning minskar klimatpåverkan (Martin & 
Brandão, 2017) vilket därför kan tänkas delvis förklara detta resultat. Hållbar matkonsumtion 
rymmer dock även en rad andra hållbara matpraktiker än minskad konsumtion av animaliska 
produkter. 
 
6.2. Metoddiskussion 
Underlaget för denna studie är främst från MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(med medfinansiering från deltagande universitet och samhällspartners) Att äta hållbart? En 
kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära (Kamb et al., 2019). Påståenden är 
utformade med hänsyn till sex kluster av hållbara matpraktiker, vilket är en styrka då denna 
rapport utgavs detta år med ett färskt forskningsunderlag inom området hållbar 
matkonsumtion. Underlaget i denna studie består även till stor del av en rapport utgiven av 
EAT-Lancet kommissionen, en kommission med forskare inom området från över 30 länder 
(Wilett et al., 2019). Anledningen till att dessa två referenser utgör en så stor del av 
litteraturen i denna studie är för att båda dessa rapporter anses ha hög evidensgrad och är 
sammanställningar av aktuell forskning inom området hållbar matkonsumtion. Man kan 
givetvis ställa sig kritisk till att endast två referenser främst utgör underlaget för denna studie, 
därför är transparens gällande detta av oerhört stor vikt, inte minst gällande utformning av 
enkätfrågor, vilket beskrivs i metoddelen.  
   I och med att detta är en tvärsnittsstudie skedde datainsamlingen endast vid en viss tidpunkt. 
Därför kan slutsatser endast dras utifrån hur studenternas förhållningssätt till hållbar 
matkonsumtion ser ut just nu och inte i framtiden eller hur den sett ut tidigare då vi inte vet 
något om huruvida detta har eller kan komma att förändras. Detta minskar reliabiliteten mätt i 
stabilitet (Bryman, 2008). I denna studie indikerar resultaten på hur verkligheten bland 
studenter kan se ut men frågeställningarna rymmer mer än det denna studie kunnat beröra. 
   Replikerbarheten vid tvärsnittsstudier med enkät som mätinstrument beskrivs som relativt 
hög om metoden, urvalet och definitioner på begrepp anses vara tydliga (Bryman, 2008). I 
kvantitativa studier brukar man generellt vilja minimera risken att forskarens värderingar 
påverkar forskningsprocessen. Detta är dock något mer komplicerat inom 
samhällsvetenskapen än inom naturvetenskapen då man inom samhällsvetenskapen 
undersöker den sociala verkligheten och inte den naturliga världen (Bryman, 2008). Målet har 
dock varit att vara så objektiva och transparenta som möjligt genom hela arbetsprocessen. 
   Gällande den interna validiteten är den enligt Bryman (2008) ofta låg inom tvärsnittsdesign. 
Därför användes data från respondenterna inte till att dra slutsatser om några kausala samband 
utan snarare om relationer variabler emellan.  
   Bryman (2008) beskriver att det är viktigt att urvalet är representativt för populationen i en 
kvantitativ studie, i detta fall studenter i Sverige. Bryman (2008) beskriver vidare att 
möjligheten att generalisera, nämligen den externa validiteten, inom tvärsnittsstudier är hög 
om man gjort ett slumpmässigt urval. I detta fall har urvalet av respondenter valts utifrån 
studiens syfte och frågeställningar och genom bekvämlighetsurval vilket gör att den externa 
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validiteten inte blir lika hög. De som svarade på enkäten blev ej slumpmässigt utvalda utan 
det var snarare respondenterna själva som valde att komma fram till oss för att delta i studien. 
Att bekvämlighetsurval tillämpats i denna studie gör att resultatet inte går att generalisera. 
   Den ekologiska validiteten i tvärsnittsstudier ofta blir lägre då man i denna typ av 
studiedesign ofta använder någon form av instrument vid datainsamling vilket skapar en 
“onaturlig” situation (Bryman, 2008). I denna enkätundersökning är den ekologiska 
validiteten därför relativt låg då enkäten som mätinstrument inte är en “naturlig” situation för 
deltagarna. Den givna situationen kan ha kommit att påverka den ekologiska validiteten i 
resultatet. Att datainsamlingen skedde kontrollerat och via en internetbaserad enkät var dock 
en styrka ur det hänseendet att antal svar kunde registreras direkt och endast fullt ifyllda 
enkäter kunde registreras och lämnas in. Det var dock möjligt att svara mer än en gång på 
enkäten men sannolikheten för att detta skulle ske ansågs vara liten. Ytterligare en svaghet 
gällande datainsamlingen var att respondenterna endast blev tillfrågade om de var studenter 
men ombads inte visa någon studentidentifikation vilket potentiellt kan ha resulterat i att 
någon icke studerande kan ha svarat på enkäten. Eftersom datainsamlingen skedde i 
universitetsmiljö kan dock målgruppen anses vara nådd i detta fall.  
   Angående statistisk bearbetning av data användes IBM SPSS Statistics. Det statistiska test 
som genomfördes var Fishers exakta test för att se om det fanns något signifikant samband 
mellan kosthållning och förhållningssätt till hållbar matkonsumtion. Anledningen till att Chi-
två-test inte genomfördes i detta fall var att kraven för detta test inte uppfylldes gällande att 
förväntat antal måste överstiga 5 i minst 20% av cellfrekvenserna samt att ingen cellfrekvens 
får vara mindre än 1 (Warner, 2013). Signifikant skillnad visade sig bara förekomma gällande 
ett påstående. Att genomföra hypotestestet med ett färre antal cellfrekvenser än 3x5 hade 
eventuellt visat på fler signifikanta skillnader. Vidare forskning på ett större antal individer 
skulle vara intressant för att kunna upptäcka fler samband mellan val av kosthållning och 
förhållningssätt till hållbar matkonsumtion. 
 
6.2.1 Studiepopulation och urval 
I och med bekvämlighetsurvalet medfördes att vem som helst, inom ramen för vald målgrupp, 
som ville ställa upp i undersökningen fick delta. Det ledde i detta fall till en stor 
överrepresentation av kvinnor. Ett flertal studier har påvisat just kön som en variabel med 
kovariata effekter när det kommer till hållbara matkonsumtionsmönster. Att vara kvinna 
verkar ha ett starkt samband mellan medvetenheten och viljan att göra mer hållbara val 
(Campbell-Arvai, 2015; de Boer, Schosler & Aiking, 2014; Pohjolainen, Tapio, Vinnari, 
Jokinen & Räsänen, 2016). Överrepresentationen av kvinnor kan därför har påverkat denna 
studies validitet då en överrepresentation av män kunde ha gett ett annat resultat.  
   Vidare exkluderades icke-svenskspråkiga personer, vilket även kan ha påverkat resultatet på 
så vis att man i och med detta utesluter vissa etniciteter och kulturer. de Boer och Aiking 
(2018) visade exempelvis på att sydeuropéer i större utsträckning var benägna att ersätta 
animaliska produkter med vegetabiliska samt att minska sin köttkonsumtion, jämfört med 
människor bosatta i de nordiska länderna.  
   Som tidigare nämnt medför tillämpning av bekvämlighetsurval att resultatet inte kan 
generaliseras (Bryman, 2008). Avsikten med denna studie var dock inte att göra anspråk på 
generalisering bland alla studenter, utan att bland annat undersöka huruvida det kan uppvisas 
samstämmighet eller diskrepans mellan studenternas förhållningssätt i teori och praktik i 
frågan om hållbar matkonsumtion. Att genomföra en motsvarande studie med ett 
slumpmässigt urval vore av intresse för att kunna ge en bättre bild av hur dessa viktiga frågor 
faktiskt ser ut mer generellt. 
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6.3. Förslag till fortsatta studier 
Det vore av intresse att vid fortsatta studier med en bredare studiepopulation vidare undersöka 
studenters förhållningssätt till en hållbar matkonsumtion samt identifiera hinder till att 
konsumera mer hållbart. Detta för att se vilka potentiella åtgärder som är lämpliga i syfte att 
underlätta hållbara matval genom exempelvis informationskampanjer eller subventioneringar 
samt vilka grupper som interventioner kan tänkas riktas mot. 
   
 
7. Slutsats 
 
Denna studie tyder på att studenters förhållningssätt i teorin gentemot mer hållbara 
matpraktiker inte alltid verkar överensstämma med förhållningssätt i praktiken. Vad som 
påverkar studenters förhållningssätt vore intressant att vidare studera. Skillnader mellan de 
som konsumerar en blandad kost, vegetarisk kost och vegansk kost och förhållningssätt till 
hållbar matkonsumtion verkar kunna finnas. Vissa studenter verkar även uppleva hinder för 
att konsumera mer hållbart där priset är ett av dessa. Att utveckla åtgärder i syfte att 
underlätta för studenter att fatta mer hållbara matval vore av intresse för en mer hållbar 
matkonsumtion. 
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Arbetsfördelning 
 
Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50  
Litteratursökning 50/50  
Datainsamling 50/50  
Analys 50/50  
Uppsatsskrivande 50/50 
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Bilaga 2 
 
Enkät med följebrev 
 
Enkät: Studenters förhållningssätt till hållbar matkonsumtion 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet som just nu skriver 
vårt examensarbete.  
 
Studien syftar till att undersöka studenters förhållningssätt i teori och praktik till hållbar 
matkonsumtion. 
 
Om du är student vid Uppsala universitet ingår du i den målgrupp som vi avser undersöka i 
studien, och vi vore därför tacksamma om du vill ta dig tid att delta. 
 
Deltagande innebär att du besvarar en enkät som berör detta område. Det är anonymt och 
frivilligt att delta och du har när som helst, utan särskild förklaring, rätt att avbryta. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och bara inom ramen för denna undersökning. 
Databearbetningen kommer att ske på gruppnivå och ingen enskild individ kommer att kunna 
urskiljas.  
 
Frågorna i enkäten är utformade på så vis att du antingen ska ta ställning till olika påståenden, 
eller besvara frågor med flervalsalternativ.  
 
Vid frågor, vänd dig gärna till oss!  
 
Erika Helin och Karin Gustafsson 
 
Kontaktuppgifter: 
Erika Helin:  
erika.helin.1739@student.uu.se 
+3584573434161 
Karin Gustafsson:  
karin.gustafsson.9567@student.uu.se 
+46730472134 
 
Handledare:  
Iwona Kihlberg, Fil. Dr. och universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap 
iwona.kihlberg@ikv.uu.se 
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Kön: 
◯  Man 
◯  Kvinna 
◯  Jag identifierar mig inte med något av ovanstående alternativ 

 
Ålder: ___________ 
 
Fakultet: 
 ◯  Farmaceutiska fakulteten 
 ◯  Historisk-filosofiska fakulteten 
 ◯  Juridiska fakulteten 
 ◯  Medicinska fakulteten 
 ◯  Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 ◯  Språkvetenskapliga fakulteten 
 ◯  Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
 ◯  Teologiska fakulteten 
 ◯  Fakulteten för utbildningsvetenskaper 
 
Kosthållning:  
 ◯  Blandad kost 
 ◯  Vegetarisk kost 
 ◯  Vegansk kost 
 ◯  Annat: _______________ 
 

1. Jag anser att jag överkonsumerar “utrymmesmat” (chips, godis, bakverk, glass, etc.). 
 ◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
2. Jag konsumerar flera gånger i veckan någon form av “utrymmesmat” (chips, godis, 
bakverk, glass, etc.).  

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
3. Jag anser att växtbaserade produkter i större utsträckning bör ersätta animaliska produkter. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
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4. Jag har minskat min konsumtion av animaliska produkter.  
◯  Stämmer helt 

 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
5. Jag anser att det är viktigt att spara matrester. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
6. Jag sparar alltid matrester. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
7. Jag anser att vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp ska tillvaratas t.ex. genom 
konservering, torkning, frysning. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
8. Jag tar tillvara på vildväxande grönsaker, frukt, bär och svamp t.ex. genom konservering, 
torkning, frysning. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
9. Jag anser att lokal produktion bidrar till en mer hållbar matkonsumtion. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
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10. Jag handlar så ofta som möjligt lokalproducerade livsmedel. 
◯  Stämmer helt 

 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
11. Konsumerar du kött? 
 ◯  Ja 
 ◯  Nej 
 
12. Jag anser att om kött konsumeras då bör det vara certifierat av t.ex. KRAV. 
 ◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
13. Jag väljer alltid certifierat kött (av t.ex. KRAV) om jag står inför ett köttval.  

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
14. Jag anser att matkonsumtionen måste bli mer hållbar. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
15. Jag anser att min matkonsumtion är hållbar. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
 
16. Jag tänker alltid på hållbar matkonsumtion när jag väljer mat. 

◯  Stämmer helt 
 ◯  Stämmer ganska bra 
 ◯  Stämmer varken bra eller dåligt 
 ◯  Stämmer inte så bra 
 ◯  Stämmer inte alls 
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17. Anser du att det finns hinder till att konsumera mer hållbar mat? 
◯  Ja 

 ◯  Nej 
 
18. Vilket är det största hindret till att konsumera mer hållbar mat? 
 ◯  Priset 
 ◯  Smaken 
 ◯  Tillgängligheten 
 ◯  Faktabaserad information 
 ◯  Annat: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


