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Abstract 

 

Kils slakteri is a slaughterhouse with great traditions in Värmland. They have grown slow and 

steady since the reopening in 2010 and they deliver meat products to an array of different 

supermarkets and institutions, as well as to regular households through their own charcuterie. 

The company possesses strong values and works towards maintaining a local profile, in which 

they strive to create transparency through the whole process from breeding of the animals to the 

finished product for the consumer, which differ from the competitors in the business. 

 

We have been given the task to create an infomercial that will meet Kils slakteris wishes with the 

film, which is to increase the consumer’s awareness, promote the companies values and reach out 

with their message to their audiences in the most appealing way possible. The end product will be 

displayed on their homepage and will be approximately 6 minutes long. 

 

We made a survey with 100 respondents from our clients target audience. The purpose with the 

survey was not to estimate which people who are a part of the target audience, but to gain 

knowledge about what the target audience thought they knew about meat production and 

consumption, as well as to get an insight to what attitudes they had towards the meat industry. 

We used the answers from the survey as an indicator to which factors that needed most attention 

in the film. 

 

The infomercial is divided in to four different scenes that are linked together in a chronological 

order. Each scene concerns one of four main topics which are: breeding, tenderization of meat, 

sales/costumer contact and last the cooking of meat. As a viewer you get to tag along a journey 

through the whole process, which is narrated by a female voice who also fills the purpose of 

binding the scenes together. Two representatives from the slaughterhouse is also present in the 

film to act as themselves as they talk about the main topics in detail. The first scene takes place at 

the farm, the second in the slaughter house, the third in the charcuterie and the fourth and last is 

a cooking scene in a backyard. 
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Sammanfattning 

 

Kils slakteri är ett slakteri med stora anor i Värmland. De har sedan nystarten 2010 sakta men 

säkert vuxit sig större och levererar köttprodukter till olika butiker och inrättningar, men även till 

gemene man via deras egna charkuteri. Företaget har starka värderingar och arbetar för att skapa 

en lokal profil där de strävar efter en spårbarhet genom hela kedjan, från uppfödning till 

konsument vilket skiljer dem från de stora konkurrenterna. 

 

Vi har fått i uppdrag av Kils slakteri att skapa en informationsfilm som ska uppfylla deras 

önskemål som innebär att öka medvetenheten hos konsumenterna, och att marknadsföra 

företagets värderingar och budskap till målgruppen på ett så tilltalande sätt som möjligt. 

Slutprodukten skall ligga uppe på Kils slakteris hemsida och kommer att vara ca 6 minuter lång. 

 

Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning med 100 respondenter ur vår kunds egendefinerade 

målgrupp. Syftet med enkäten var inte att ta reda på målgrupp, utan snarare att ta reda på vad den 

existerande målgruppen trodde sig kunna om köttproduktion och konsumtion, samt vad de hade 

för åsikter och attityder gentemot köttindustrin. Detta gjordes för att vi skulle se vilka punkter 

som var viktigast att framhäva extra i infomationsfilmen.  

 

Informationsfilmen är uppdelad i fyra olika scener som är sammankopplade i kronologisk 

ordning. Varje scen berör en av de fyra viktigaste huvudfrågorna för vår kund som är: 

Djuruppfödning, kötthantering, försäljning/kundkontakt och till sist tillagning av kött. Man får 

som betraktare följa med genom hela processen, som berättas med hjälp av en kvinnlig 

berättarröst. Denna röst har även en roll i att knyta ihop de olika scenerna i filmen. Två personer 

från slakteriet finns även med i filmen där de berättar närmare i detalj om de olika momenten. 

Den första scenen är på bondgården, den andra i styckeriet, den tredje i butiken och den fjärde 

och sista utspelar sig i en trädgård där tillagningen sker. 

 

 

 

 



4 

 

 

Förord 

 
Vi vill tacka de personerna som bidragit med både sin tid, engagemang och kunnande för att få 
denna informationfilm att bli verklighet! 
 
Ett stort tack till Lucky Lane som varit ett stort stöd under hela processen och bidragit med 
viktiga synpunkter och material. 
 
Tack till Marie Larsson med familj för att vi fick filma på deras gård. 
 
Anders Bergfeldt och Pär Lindberg ska ha en eloge för sina skådespelarinsatser och stora tålamod 
med vår hårda regi. 
 
Stort tack även till Anders och Pärs familjer som såg till att slutscenen blev så bra som möjligt, 
med möblering, uppdukning, dekorationer m.m. 
 
Tack till Linus Hjellström som ställde upp med att komponera, spela in och mastra titelspåret, 
som verkligen bidrog till att skapa den stämnig och känsla vi eftersträvade i filmen. 
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Inledning 

 
När vi pratade om vad vi ville göra för sorts projekt, enades vi ganska fort om att det var någon 

typ av film vi ville göra, eftersom just film och filmproduktion är något vi båda är väldigt 

intresserade av. Vi behövde bara hitta ett passande och intressant projekt där vi kunde få utlopp 

för våra filmskaparbegär. 

 

Genom en av våra anhöriga fick vi rådet att kontakta Pernilla Nilsson, VD för den 

Karlstadbaserade produktionsbyrån Lucky Lane. Efter att vi berättat vilka vi var, vart vi kom 

ifrån och att vi var intresserade av göra ett skarpt projekt, kom hon med förslaget att inleda ett 

samarbete med Kils slakteri. Efter vårt första möte kände vi direkt att vi hade hittat rätt 

människor att arbeta tillsammans med och det kändes som att det skulle bli ett intressant och 

annorlunda projekt. 

 
Kils slakteri har stora anor i Värmland som sedan 2010 startats upp på nytt med nya ägare, men 

under samma namn. De är ett litet slakteri som vill arbeta för att behålla en lokal profil, men som 

sakta men säkert växer sig större. Slakteriet producerar och säljer olika typer av högkvalitativt kött 

till både butiker och inrättningar, men även till privatpersoner genom sitt egna nystartade 

charkuteri.  

Genom att de enbart väljer djur från gårdar med god djurhållning, att de hängmörar allt kött samt 

att de erbjuder personlig service och råd till kunder om tillagning vill de bevara gamla traditioner i 

kombination med ny teknik och moderna lokaler.  

 

De strävar efter att öka transparensen inom köttbranchen, där allt ska vara personligt och 

ingenting ska ske bakom stängda dörrar. Därför hade de ett behov av att skapa en film som 

kunde hjälpa dem att nå ut med deras tankar och värderingar till allmänheten.  

Efter några möten med dem kom vi fram till att vi skulle producera en informationsfilm där  

fokus ska läggas på att upplysa tittarna om slakteriets viktigaste värderingar, men även att 

marknadsföra deras företag. Filmen skall först och främst visas på slakteriets hemsida, men den 

kommer senare eventuellt styckas ned till en eller flera kortare reklamfilmer.    
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Problemformulering/syfte 

 

Att producera en informationsfilm på ca 6 minuter som vänder sig till vår kunds målgrupp på ett 

tilltalande sätt. Målet med filmen är dels att framhäva vår kund som företag, men även att 

informera och upplysa konsumenter om hela processen inom köttindustrin, från uppfödning till 

konsument.  
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Teori 

Semiotik 

 

För att kommunikation mellan människor ska vara möjlig måste det finnas någon slags struktur 

som gör att vi förstår varandra. För att vi överhuvudtaget skall kunna tolka och ta in omvärlden 

måste det finnas någon form av kod för att dels tillverka men även tolka olika former av budskap. 

Läran om detta kallas semiotik. Semiotik är uppbyggt av tecken, som kan innebära många saker 

beroende på vilket synsätt du har på det. Vi har i detta arbete fokuserat på undertermerna 

denotation och konnotation, men för att helt förstå vad dessa uttryck innebär måste man först 

förstå vad som utgör ett tecken. 

 
Ferdinand de saussere pratar om tecknet framförallt som ett verbalt uttryck bestående av två 

delar, uttryck och innehåll. Uttryck innebär det vi ser, hör, känner och så vidare. Innehåll är något 

mer svårdefinierbart men kan förklaras som den innebörd eller slutsats vi drar utifrån uttrycket. 

Vårt språk är ett perfekt exempel. Alla ord är i sig helt meningslösa som ensamma uttryck, men 

kopplar man ihop dem med innehåll så bildas det helt plötsligt betydelse och mening. Boken 

"Seendets språk" definierar: "För att framställa det talade tecknet hus krävs alltså ett ljud (uttryck) som 

kopplas till en innebörd (innehåll)" (Hansson, Karlsson, Nordström 2006) 

 

Saussere påpekar även att tecknet inte är bundet till ett visst namn eller tilltal utan snarare till 

själva definitionen av tecknet. Ta återigen språk som exempel, om tecknet var bundet till namnet 

skulle alla prata samma språk. Hus på svenska skulle betyda hus på exakt samma sätt som på 

engelska. I själva verket betyder ju ”hus” ingenting på engelska. Där benämner man det som 

"house". Samma innehåll (hus) har fått ett annat uttryck (house) (Hansson, Karlsson, Nordström 

2006). 

 

Detta betyder dock inte att vi likt maskiner enbart går runt och ser vår värld som en massa tecken 

överallt. De flesta av alla intryck vi stöter på ignorerar eller reflekterar vi inte ens över. Det är inte 

förrens ett tecken ger oss någon slags innebörd och betydelse som vi uppfattar det. Hansson, 

Karlsson och Nordström (2006) tar upp en knackning som exempel. De flesta ljuden i vår 

omgivning tänker vi inte ens på men om det skulle knacka på dörren vet vi genast att det betyder 

att något eller någon vill komma in. Ljudet har därmed kopplats till ett innehåll. 
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Detta är alltså tecknet i sin absoluta grundform. Det vi ser med våra ögon kan vi med tecknens 

hjälp förstå. Man kan dock gå mycket djupare än så. Hur kommer det sig att någon som till 

exempel ser en mobiltelefon genast börjar tänka på en god vän? Kanske tänker den tillbaka på ett 

roligt samtal den kommer ihåg med nämde vän? Detta kallas associationskedja, när tecken skapar 

nya tecken. Man kan dela in det vi ser i två grupper. 

 

- Det denoterade. Helt enkelt det vi ser. Tittar vi på en mobiltelefon så ser vi mobilen. Kanske 

några knappar på den. En skärm. En volymknapp och så vidare. 

 

- Det konnoterade. Det är det vi associerar med det vi tittar på. Ser man en elefant kanske man 

börjar tänka på cirkus till exempel. 

 

Även fast det är två grupper bör man alltid behandla dem ömsesidigt (Hansson, Karlsson, Nordström 

2006). 

Det vi konnoterar är kulturellt betingat vilket i sig måste betyda två saker. Dels att det finns ett 

visst kollektivt språksystem (Hansson, Karlsson, Nordström 2006) vi ställer oss under ("de flesta 

cirkusar har elefanter, därför tänker jag på cirkusar även om jag skulle se en vild elefant i Afrika"). 

Men även att det måste innebära att det finns helt privata associationsbanor eftersom alla 

människor inte har samma bakgrund och inte har varit med om samma upplevelser i sina liv ("jag 

tänker på stora öron när jag ser elefanter för jag har sett filmen Dumbo hundra gånger"). 

 

Något som är intressant att notera är att detta visar stora likheter med psykoanalysen och 

framförallt Freuds teori om det latenta vs det manifesta innehållet i drömmar. Freud definierar det 

manifesta som det drömmaren kan återberätta från sin dröm och det latenta som det 

undermedvetna (som är censorerat från det medvetna) som "styr" och påverkar innehållet i det 

manifesta. Vi kan därmed ställa det denoterade i samhörighet med det manifesta och det 

konnoterade i samhörighet med det latenta. Han beskriver det manifesta med ord som "fattig" 

och "lakonisk",  jämfört med "rikedomen" och "omfånget" som finns i det latenta medvetandet. 

Freud säger även att drömmen som man kommer ihåg den kan "skrivas ned på en halv sida" medans 

analysen om det som ligger bakom drömmarna antagligen skulle hamna på "tolvdubbelt utrymme" 

(Hansson, Karlsson, Nordström 2006). 

 

Detta kan ställas i direkt jämförelse med hur vi tolkar och tittar på bilder och filmer. På en ren 

denotativ nivå kan en bild/film vara väldigt innehållslös och blank medans den på en konnotativ 
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nivå kan vara hur rik som helst. Den finns egentligen inget stopp på hur mycket man kan få ut av 

en bild rent associativt, utan det handlar helt enkelt dels om det delade kulturella medvetna men 

även det privata medvetna. D v s det vi hört, sett, känt och upplevt tidigare. 

 

I vår analys har vi plockat ut viktiga element på en denotativ och konnotativ nivå. Det denotativa 

är i sig inget intressant att diskutera om utifrån vår film (t ex där är ett får eller där är gräs) utan vi 

har snarare valt att diskutera kring det denotativa främst utifrån vad det konnoterar. Det blir mera 

intressant på en konnotativ nivå då reklam och marknadsföring är en form av argumenterande 

diskurstyp, alltså ett försök att överbevisa mottagaren om något (Östbye, Knapskog, Helland och 

Larsen 2008) och därmed handlar mycket om att måla upp positiva idyllbilder och bra 

associationer hos mottagaren. Vi har poängterat viktiga element vi valt att framhäva i filmen och 

vad vi har tänkt oss att tittaren ska konnotera till när den ser det. 

 
 
 

Retorik 

 
Traditionellt och historiskt brukar retorik främst förknippas med talförmågan som en slags 

språklig övertalningsteknik (Hansson, Karlsson, Nordström 2006). Vi kommer dock i detta arbete 

primärt att använda oss av retorik utifrån ett bildspråkligt perspektiv. Principen, som går ut på att 

övertala mottagaren om något är fortfarande densamma. I vårt fall handlar det om att öka 

kunskapen och/eller påverka attityden gentemot ett visst företag eller produkt för att i slutändan 

förhoppningsvis sälja mera.  

I bildspråklig retorik blir det därför viktigt,  att som vi redan tidigare konstaterat, få tittaren att 

förknippa det man marknadsför med positiva och fördelaktiga associationer. På en bildspråklig 

nivå finns det två tillvägagångssätt för detta: 

 
 
 
 
 
METONYMISK KOPPLING (NÄRHET) 
 
Man målar upp en bild av att det man marknadsför har någon form av beroende relation till 

någonting annat (Hansson, Karlsson, Nordström 2006). Beroende på vilket syfte man har kan man 

göra detta på både positiva och negativa sätt. Ta som exempel att vi gör reklam för chips. 
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 En positiv metonymisk koppling skulle kunna vara ett förälskat par som man ser sitter 

och kysser varandra i soffan. De kanske har två barn bredvid sig som sitter och skrattar. 

På bordet står en stor påse chips väl synlig i bild. Man kopplar samman hela situationen 

med att det står chips där, eller kanske snarare att situationen inte hade varit där 

överhuvudtaget om det inte hade varit för just chipsen. 

 

 En negativ metonymisk koppling däremot skulle kunne vara en gravt överviktig person 

som sitter någonstans och fullkomligen vräker i sig chips. Det är smulor överallt och 

kanske har personen både trasiga och skitiga kläder på sig. Man kopplar det då till att det 

är chipsens fel att personen ser ut som den gör. 

 
 
METAFORISK KOPPLING (LIKHET) 
 
I en metaforisk koppling ställer man istället sin produkt i direkt likhet med något (Hansson, 

Karlsson, Nordström 2006). Även här kan man såklart vinkla det både positivt och negativt. Vi tar 

återigen exemplet med chips som produkt. 

 

 En positiv metafor skulle kunna vara att fokusera på att chipsen från början kommer från 

potatisen och ställa dem i direkt likhet med varandra. Många ser ju chips som något 

onyttigt,  medans själva potatisen istället brukar framställas som en nyttig vitaminbomb vi 

svenskar har ätit mycket av i alla tider. 

 

 En negativ metafor däremot skulle till exempel kunna vara att ställa en chipspåse bredvid 

en sopcontainer. Man sammankopplar då chipsen med sopor. 

 
 
Vår informationsfilm innehåller både metonymiska och metaforiska kopplingar då det som sagt 

handlar mycket om att bygga upp en idyllbild och positiva känslor kopplat till Kils slakteri. Vi har 

i vår analys redogört för vilka element som hör till vilken koppling (metonymisk/metaforisk) 

samt motiverat varför. 
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En annan viktig del i att argumentera och försöka att övertala mottagaren om något handlar om 

vilken synvinkel eller perspektiv man väljer att argumentera på. Det finns tre typer av argument: 

 

 Ethos innebär att man anspelar på trovärdighet och integritet. Det kan t ex handla om att 

man tar in en känd och populär talesman eller en expert på området som rekommenderar 

en produkt. 

 

 Logos anspelar på förnuft och rationella argument. Det skulle t ex kunna vara en fråga 

eller uppmaning om att man inte äter mat med massa onaturliga tillsatser eftersom "det 

inte är bra för kroppen". 

 

 Pathos innebär att man försöker komma åt publiken genom emotionella och 

känslosamma argument. Det kan handla om att måla upp drömbilder, anspela på nostalgi 

eller att använda barn som förespråkare för något. 

 

(Östbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008) 

 

Det är visserligen ovanligt att en produktion av något slag endast innehåller ett av dessa 

perspektiv då de lätt går ihop i varandra. Ett exempel på denna typ av problematik skulle kunna 

vara en person med en maktposition i samhället som avslöjas vara inblandad i en skandal. 

Personen får därmed låg ethos (personlig trovärdighet i detta fall), men för att återigen öka sitt 

ethos använder personen sig av pathosargument i t ex ett pressutlåtande.  

 

Eftersom vår film visar upp hela produktionskedjan från början till slut finns det rum för oss att 

använda alla dessa. Vi har i vår analys redogört för vilka typer av argument vi använt oss av och 

vad som antyder att det är just den typen av argument. 
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Dramaturgi 

 
Dramaturgi brukar definieras som konsten att berätta någonting så medryckande att publiken inte 

kan slita sig och bara måste få höra slutet (Bergström och Carlssons 2009). Det finns tre typer av 

berättartekniker inom dramturgin. Den dramatiska, den icke-dramatiska samt den interaktiva.  

Vår film kommer att vara uppbygd enligt den klassiska dramatiska berättartekniken. 

Den dramatiska berättartekniken har sina rötter i gamla Grekland på Aristoteles tid ca 300 år 

f.Kr (Hansson, Karlsson, Nordström 2006). Aristoteles utvecklade den dramatiska modellen genom 

att undersöka vad som gjorde publiken så intresserad av de gamla klassiska tragedierna. Den är 

alltså från början baserad på teater, men har senare även blivit anammad av film och kanske 

framförallt hollywood. 

 

Modellen består av speciella indelningar av en film som vi kommer att redogöra för nedan, samt 

den dramatiska triangeln som vi kommer till lite senare. 

 

Anslag –  Här bör man presentera i stort vad filmen kommer att handla om och vilken genre det 

rör sig om. Publiken bör kunna se ledtrådar ungefär vart filmen kommer utspela sig och vilken 

stämning som kommer råda i filmen. Man kan se det lite som en överrenskommelse med 

publiken. Publiken får vissa förväntningar av anslaget som förhoppningsvis stämmer bra 

överrens med resten av filmen. 

 

Presentation – En mera utförlig presentation av filmens miljöer, huvudpersoner och handling. 

Eventuell gruppdynamik och relationer förklaras. 

 

Fördjupning – Filmens handling kompliceras eller trissas upp. I en klassisk dramafilm är det här 

huvudkaraktären växer och blir starkare efter att inledningsvis varit liten och svag. Ju större 

karaktärsförändringar desto mera spänning. Det behöver dock inte handla om just människa 

kontra människa utan det kan även vara mer övergripande som t ex människan kontra naturen. 

 

Upptrappning – Konflikten når sin brytpunkt. Huvudpersonen måste agera nu. 

 

Konfliktförlösning – En logisk lösning på allt som har hänt innan. Kan vara både lyckligt och 

sorgligt men bör alltid vara noga förberett. Förhoppningsvis har alla de förväntningar man byggt 

upp besvarats hos publiken i och med konfliktförlösningen. 
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Avtoning – Ger publiken en chans att samla sig, ta in alla intryck och förstå att historien börjar 

närma sig sitt slut. 

 

(Hansson, Karlsson, Nordström 2006) 

 

Man kan inte sätta teaterpjäser och spelfilmer i direkt jämförelse med informationsfilmer så 

därför kommer vi kanske inte att uppfylla precis alla stycken i exakt enighet med den dramatiska 

modellen men vår film kommer fortfarande följa grundprinciperna för ett drama, nämligen att 

den har en tydlig början, mitt och slut (Bergström och Carlssons 2009). 

 

 

En annan dramaturgisk teknik vi kommer att använda oss av är som sagt den dramatiska triangeln. 

Det är ett effektivt sätt att skapa medkänsla och väcka sympati hos mottagaren därför att det 

utgår ifrån att någon/något kämpar i underläge och motgång. Det finns en förföljare (det onda), 

en räddare (det goda) samt ett offer (det som behöver räddas).  

 

Många menar även att denna modell inte enbart är ett dramaturgiskt fenomen utan att den även 

är applicerbar på oss människor i det verkliga livet och de flesta av våra relationer (Bergström och 

Carlssons 2009). Tänker man efter så gör ju en trio oftast saker om inte roligare så iallafall mer 

intressant. Ta till exempel två människor som argumenterar om något. De skulle kunna stå en hel 

dag och argumentera utan att komma fram till vem som har ”rätt” men tar man in en tredje part 

så har man helt plötsligt ett eventuellt två mot en läge. Även om just detta exempel är på en 

väldigt liten skala så har man fortfarande kommit fram till något och det visar att det med en 

triangel bildas en helt annan slags dynamik. 

 

Man har alltså någon som hotas av något, offret. Man har även någon som utgör själva hotet, 

förföljaren. Och till sist någon som ställer upp för offret och hjälper denne ur situationen, 

räddaren. Bergström och Carlsson (2009) tar upp exempel på en man som har tinnitus. I det fallet 

är det såklart mannen som är offret och tinnitus som är förföljaren. Räddaren i nöden blir här de 

hörselskadades riksförbund. Inte för att de kommer att kunna bota mannens tinnitus utan för att 

de står för någonting. Förbundet kan hjälpa mannen att träffa andra med tinnitus att prata med 

och på så sätt skapa en gemenskap som kanske inte fanns där tidigare. De är även ett förbund 

som lägger ner pengar på forskning för att någon gång i framtiden förhoppningsvis kunna lösa 

detta problem. 
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Det vi vill få fram med det här är att räddaren inte nödvändigtvis behöver gå in och direkt lösa 

situationen utan att det ibland helt enkelt handlar om att finnas där som ett alternativ eller 

hjälpmedel mot förföljaren. 

 

Det är någon liknande roll Kils slakteri har i vår film. I vårt fall har vi såklart målat upp dem som 

räddaren, just för att de står för ett skonsammare alternativ gentemot både djuren och naturen 

jämfört med den stora köttindustrin, som då får ta på sig rollen som förföljare. Offret i filmen är 

djuren (som behandlas sämre på andra ställen) samt vi konsumenter (som innan denna film 

ovetandes har ätit kött av sämre kvalitét). 
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Metod 

 

I metoddelen av projektet har vi valt att göra en surveyundersökning i form av enkäter. Vi har 

bearbetat svaren i SPSS och med hjälp av resultatet från undersökningen har vi kunnat motivera  

många av de val som vi gjort under framtagandet av filmen. 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad vår kunds målgrupp tror sig veta om 

köttindustrin, d v s vad de själva anser sig kunna om hela processen från uppfödning till butik 

och tillagning av köttet. Vi ville även ta reda på vad respondenterna har för personliga åsikter 

kring olika frågor för att på så sätt få en hint om vad målgruppen tycker är viktigt och vad de har 

för värderingar kring ämnet. Kils slakteri har 3 kärnfrågor som de själva tycker är deras styrkor 

och det är främst dessa som gör att deras verksamhet skiljer sig från de stora köttproducenterna. 

Dessa tre huvudämnen är djurhållning, hängmörning och tillagning, vilket gör det viktigt att vi 

lägger stor vikt på dem i själva filmen. Genom att göra på det här sättet hoppades vi se vad vi 

behövde lägga mer fokus på och tydligare framhäva i informationsfilmenfilmen. 

 
 
 

Målgrupp 

 
Efter första mötet med vår kund fick vi reda på att de redan har en definierad målgrupp som de 

riktar sig till. Detta underlättade för oss eftersom vår undersökning då inte behövde gå ut på att ta 

reda på vilken den tänkbara målgruppen är, utan vi kunde istället fokusera på att formulera 

relevanta frågor direkt till utvalda människor ur den redan existerande målgruppen. 

 

Kils slakteri riktar sig främst till personer i åldrarna 40 år och uppåt. Anledningen till att de lägger 

fokus på denna målgrupp är att denna grupp tenderar till att ha en tryggare ekonomi och har 

därför råd att prioritera kvalitét framför lågt pris. Priset på vår kunds produkter är en aning högre 

jämfört med deras konkurrenter eftersom deras kött är av högsta kvalitét. Vi tar hänsyn till vår 

kunds egna tankar om målgruppen och kommer därför välja ut människor ur denna målgrupp för 

enkätundersökningen, därför att det även blir dessa personer vi kommer att vända oss till med 

vår film.  
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Urval 

 
Även om vi hade en relativt tydlig målgrupp så var vi ändå tvungna att göra något slags urval. Det 

vore orimligt att inkludera exakt alla personer ur denna målgrupp i Värmland, som är den region 

vår kund främst säljer och distribuerar sina produkter. Anledningen till att det inte skulle gå är att 

det helt enkelt skulle bli alldeles för många respondenter för oss att hantera. Då hade vi varit 

tvugna att skicka s k ”postenkäter” till flertalet människor ur denna populationen. Det skulle gett 

oss en bättre bild av målgruppen (förutsatt att många respondenter hade skickat in svaren tillbaka 

till oss), men vi kände att vi varken hade tid eller råd med det tillvägagångssättet.  

Därför bestämde vi i samråd med vår handledare att vi skulle genomföra s k ”gruppenkäter” som 

vi skulle dela ut till en del av populationen. Vi valde att avgränsa oss till 100 respondenter. Det 

blev då tillräckligt lätthanterligt att bearbeta, samtidigt som det inte var för lite respondenter för 

att vi skulle kunna få ut något av värde från svaren och kunna dra slutsatser om målgruppen 

(Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2008). 

 

Eftersom vi inte visste hur många personer som ingår i målgruppen eller vilka de är, kunde vi inte 

lova att alla medlemmar ur populationen hade samma chans att delta i undersökningen. Därför 

gjorde vi ett s k ”klusterurval”(Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2008). Denna urvalsmetod består 

av två moment där vi i det första momentet delade in vår population geografiskt i ett primärt 

urvalsområde, för att sedan slumpmässigt välja ut potentiella respondenter på den platsen i 

moment nummer två. Platsen vi valde att använda oss av som vårt primära urvalsområde var ICA 

Maxi på Bergviks köpcentrum, där vi fick tillstånd att utföra undersökningen. Anledningen till att 

vi valde just den butiken är dels för att det är en stor butik som rimligtvis borde ha många kunder 

och dels för att Kils slakteri är en av ICA Maxis köttleverantörer, vilket motiverar varför det var 

relevant att utföra undersökningen just där. 
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Genomförande 

 

Själva undersökningen genomfördes genom att vi gick runt i butiken och frågade kunder som vi 

trodde kunde ingå i vår kunds målgrupp om de ville vara med i enkätundersökningen. 

Enkäten som vi använde godkändes av vår kund innan vi genomförde undersökningen(Se Bilaga 

2). Enkäten fylldes helt och hållet i på egen hand av respondenten och vi hjälpte inte till. På så 

sätt fick vi ärliga och representativa svar. Alla frågor var slutna frågor utom den sista var en 

öppen fråga där vi vid behov kunde förtydliga om eventuella missförstånd uppstod. Vi 

omformulerade och testade enkäten flera gånger innan vi utförde undersökningen skarpt för att 

undvika just eventuella missförstånd hos respondenterna.  

Enkäten inleddes med att respondenten fick fylla i sitt födelseår med fyra siffror, t ex 1970. 

Anledningen till att vi inte bad dem att skriva sin faktiska ålder är att vi trodde att det kunde vara 

lite känsligt för vissa personer att direkt tala om hur gamla de är, speciellt då den målgruppen som 

Kils slakteri vänder sig till innefattar människor med lite högre ålder. Detta gjorde att vi bara fick 

fram när de är födda istället för deras direkta ålder, vilket innebar att vi själva fick räkna ut hur 

gamla respondenterna var, om det skulle vara relevant senare. Vi hoppades att på detta vis öka 

chansen att samtliga deltagare i undersökningen talade om hur gamla de var. Vi frågade även 

vilket kön respondenten hade efter önskemål från vår kund som ansåg att det skulle vara 

intressant att se om det fanns någon skillnad i svar mellan könen. 

 

Enkäten innehöll sedan en blandning av två typer av slutna frågor som utgörs av kunskapsfrågor 

och attitydfrågor där respondenterna fick kryssa i ett alternativ (Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 

2008). Vi delade in de 18 huvudfrågorna i enkäten utifrån de tre delarna som representerade 

djurhållning, hängmörning och tillagning. När alla huvudfrågor blev besvarade uppmanade vi 

respondenten att svara på frågan ”Hur upplever du transparensen inom köttbranchen i Sverige från 

uppfödning till butik?”. Denna fråga var öppen, d v s att respondenten hade möjlighet att svara på 

frågan med egna ord genom att skriva i en tom ruta. Svaren från denna fråga gick inte att 

inkludera i själva bearbetningen av datan i SPSS, men vi valde ändå att inkludera den i enkäten 

eftersom respondenten kunde svara precis vad den vill på frågan. Det kunde ge oss en djupare 

bild av hur målgruppens åsikter kring branschen såg ut.   
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Undersökningen genomfördes på Ica MAXI från luchtid och framåt ondagen den 25:e april samt 

torsdagen den 26:e april eftersom vi hoppades att människor som handlar kring lunchtid har 

mera tid att delta i undersökningen än efter arbetstid, då folk med stor sannolikhet vill hem så 

fort som möjligt. Vi inser att det mest opimala tillfället hade varit lördagen den 28:e april då folk 

är lediga och har mer tid, samt att det var en löningshelg vilket ofta gör att kundflödet borde vara 

högre. Anledningen till att vi inte gjorde det då är att vi behövde göra undersökningen så fort 

som möjligt så att vi kunde påbörja andra moment och därmed hålla vår tidsplan.  

Vi talade om för respondenterna vad vi gjorde och vad syftet med undersökningen var, och att de 

även skulle få en värdecheck på 10% rabatt på Kils slakteris kött i Gourmanderiet om de var 

villiga att delta. Genom att ge respondenterna något som tack för deras tid trodde vi att det 

kunde hjälpa till att öka villigheten att delta, och vi hoppades samtidigt även kunna väcka intresse 

hos respondenterna att besöka Gourmanderiet. 

 

När vi fick in minst 100 svar så avbröt vi undersökningen och påbörjade bearbetningen av 

svaren.  

    

 

Resultat från enkätundersökningen 

 

Under de två dagarna vi genomförde undersökningen fick vi fram exakt 100 respondenter vilket 

var vårt mål. Vi skapade då ett kodschema och matade in all data i SPSS, och vi har därefter 

kunnat titta på varje enskild fråga och se vad respondenterna svarade. 

 

Här presenterar vi de resultat som var mest intressanta för filmen. De är indelade efter de tre 

huvudfrågorna som vår kund ville prioritera och framhäva i filmen.  
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DJUROMSORG 

 

 Hur viktigt är det för dig att det kött du köper kommer från djur uppfödda i Sverige? 

44 % svarade att de tyckte att det var viktigt och 31 % svarade att det var mycket viktigt. 

22 % svarade att det inte var så viktigt och 3 % svarade att det var oviktigt. (Se Bilaga 3 –  

F2) 

 Vet du ifall djuren har varit frigående hos den producent ditt kött kommer ifrån?  

15 % av respondenterna visste ifall djuren varit frigående och 85 % visste inte. (Se Bilaga 

3 –  F4) 

 Hur viktigt är det för dig att veta att djuren varit frigående?  

49% svarade att det var viktigt och 11% svarade att det var mycket viktigt för dem att 

veta. 35% tyckte att det inte var så viktigt att veta och 4% ansåg att det var helt oviktigt. 

(Se Bilaga 3 –  F5) 

 Hur viktigt är det för dig att veta att djuren skötts väl? 

50% svarade att det var viktigt och 38% att det var mycket viktigt att veta. 10% svarade 

att det inte var så viktigt och 1% att det var oviktigt för dem att veta. (Se Bilaga 3 –  F7) 

 

  
 

KÖTTHANTERING 

 

 Vet du vad hängmörning är? 

64% av respondenterna svarade Ja och 36% svarade Nej. (Se Bilaga 3 –  F8) 

 Känner du till djurets olika köttdelar? 

80% svarade Ja och 20% svarade Nej. (Se Bilaga 3 –  F9) 

 Hur mycket kan du om hur kött skall hanteras? 

56% svarade att de kunde mycket och 22% svarade att du kunde väldigt mycket om hur 

kött skall hanteras. 19% svarade att de kunde lite och 3% svarade att de kunde mycket 

lite. (Se Bilaga 3 –  F11) 

 Skulle du vara intresserad att lära dig mer kring hur kött skall hanteras? 

51% svarade Ja och 48% svarade Nej. (Se Bilaga 3 –  F12) 
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TILLLAGNING 

 

 Vet du hur man tillagar nötkött på ett bra sätt? 

36% svarade Ja och 11% svarade Nej. (Se Bilaga 3 –  F14) 

 Vet du hur man tillagar griskött på ett bra sätt? 

35% svarade Ja och 12% svarade Nej (Se Bilaga 3 –  F14) 

 Vet du hur man tillagar lammkött på ett bra sätt? 

9% svarade Ja och 45% svarade Nej. (Se Bilaga 3 – F14) 

 Vet du hur man tillagar viltkött på ett bra sätt? 

20% svarade Ja och 32% svarade Nej. (Se Bilaga 3 – F14) 

 Skulle du uppskatta tips från ett charkuteri hur du tillagar kött på bästa sätt? 

89% svarade Ja och 11% svarade Nej (Se Bilaga 3 – F15) 

 

Validitet och reliabilitet 

Vårt mål med informationsfilmen är att fylla igen de kunskapsluckor som kan finnas hos 

målgruppen och därmed öka medvetenheten kring hela köttinustrin. Vi behövde därför ta reda på 

vad utvalda personer ur målgruppen trodde och inte trodde sig kunna kring ämnet för att få 

någon slags indikation på vad som kan vara viktigt att framhäva i filmen. För att göra det var vi 

tvugna att på ett så korrekt sätt som möjligt omvandla och operationalisera våra teorier och 

hypoteser om målgruppen till relevanta och likartade frågor i enkäten.  

Validiteten hos undersökningen innebär hur bra vi har formulerat frågorna för att faktiskt mäta 

det vi avsåg att mäta från början, för att den data vi fått fram efter undersökningen ska bli så 

relevant som möjligt och för att vi ska få svar på det vi vill (Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2008). 

 

Frågorna vi ställde i enkäten togs fram tillsammans med vår kund för att säkerställa att frågorna 

var validativa nog för att få svar på det vi behövde till infomationsfilmen. Så här i efterhand har vi 

insett att vi borde ha utformat kunskapsfrågorna på ett bättre sätt. Som de är formulerade nu så 

testade vi bara vad personerna ur målgruppen tror sig veta istället för att testa ved de egentligen vet. 

Kunskapsfrågorna borde ha innehållit olika alternativ och inte bestått av ja och nej-frågor eller 

hur mycket de kunde om en viss fråga. De borde t ex ha sett ut på följande vis:  

”Vad är hängmörning?” 
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(A) Ett sätt att marinera kött på. (B) Ett teknik för att behandla kött innan styckning. (C) En metod för att 

föda upp kalvar. (D) Vet ej.     

På så sätt hade vi bättre testat målgruppens faktiska kunsskapsnivå och inte bara frågat dem om 

vad de själva tror att de kan. Som frågorna ser ut nu så blev det mest attitydfrågor vi ställde 

istället för rena kunskapsfrågor, vilket kan försämra validiteten då en persons attityder kring en 

fråga bara finns i dennes huvud. Det blir därför svårt att utröna utifrån om det en person har 

svarat faktiskt stämmer eller inte (Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2008).   

 

Respondenterna fick svara på likadana enkäter med exakt samma frågor. De fick välja ett av fyra 

alternativ och svarsalternativen var graderade i fyra steg, t ex ”Inte så viktigt”, ”Oviktigt”, 

”Viktigt” och ”Mycket viktigt”. Vi försökte även utforma frågorna så att de blev så lättbegripliga 

som möjligt för att undvika missförstånd hos respondenterna.  

 

Trots att vi flera gånger omformulerade frågorna för göra dem tydligare så märkte vi vid 

undersökningen att det uppstod oklarheter vid vissa frågor, framförallt fråga 1, fråga 9 och fråga 

10. (Se Bilaga 3–  F1, F9, F10)  

 Fråga 1 var förvirrande för vissa respondenter då de ibland inte förstod om vi bara 

menade om de kunde se om köttet kom från Sverige genom att titta på märkningen,  

eller om de kunde lita på att köttet kom från Sverige trots den svenska märkningen. Vi 

borde ha förklarat den tydligare vad vi konkret menade. 

 Fråga 9-10 upplevde respondenterna att vi gav dem för få svarsaltenativ, och de hade 

gärna sett att vi hade ett mellanting som ytterligare alternativ. Vi skulle kanske ha lagt till 

ett mittemellan-alternativ för att få en precis bild av just de frågorna. 

 

Undersökningens reliabilitet (tillförlitlighet) å andra sidan innebär hur bra vi genomförde 

undersökningen rent praktiskt när vi samlade in svaren och därefter bearbetade och analyserade 

datan vi fick fram (Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2008).  

 

Reliabiliteten tycker vi är tillräckligt god eftersom vi bl a inte hjälpte respondenterna när de fyllde 

i enkäten, förutom att förtydliga vissa ord som kunde vara svåra att förstå som t ex ordet 

”transparens”. Vi påminde även respondenterna att ta en titt om de hade missat att fylla i något 

när de var klara, utan att säga att de missade någon specifik fråga som vi upptäckte för att inte 

påverka bortfallen allt för mycket. Detta ledde till att vi undvek många bortfall men naturligtvis 

inte alla. 
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Eftersom vi valde ut passerande kunder slumpmässigt kunde vi inte på förhand säkert veta om de 

ingick i målgrupperna. Vi frågade inte personerna hur gamla de var innan de fick enkäten utan vi 

gjorde en höftning om personernas ålder innan vi frågade dem om de ville vara med i 

undersökningen eller inte. Det påverkade reliabiliteten eftersom vi ibland råkade ge enkäten till 

personer som inte riktigt ingick i vår målgrupp rent åldersmässigt. Så här i efterhand känner vi att 

vi kanske borde ha frågat personerna hur gamla de var innan de fick fylla i enkäten för att 

försäkra oss om att vi endast inkluderat människor med rätt ålder och på så sätt öka reliabiliteten. 

I slutändan nådde vi ändå upp till de antal respondenter vi ville ha med i undersökningen och vi 

fick svar på mycket av det vi ville undersöka, vilket vi har haft nytta av vid framtagandet av 

informationsfilmen.  

 

 

En ytterligare aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten är att inkodningen av svaren enbart 

sköttes av en av oss utan att kontrolleras av den andre, men eftersom vi hade förhållandevis få 

enkäter att gå igenom så tyckte vi att det bara behövdes en person till detta moment. Detta gjorde 

även att vi t ex inte behövde tänka på om båda förstått kodschemat rätt, eftersom den som 

utformade kodschemat även skötte inmatningen.  
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Lösningen och dess grunder 

 
Vår informationsfilm går ut på att tittaren ska få en inblick i hur Kils Slakteri (kommer efter detta 

att benämnas som KS) jobbar, genom hela kedjan ända från bondgård fram till matbord. Den 

består därför av flera olika scener från de olika momenten i kedjan. För att underlätta både 

skrivandet och läsandet av vår lösning kommer vi därför att redogöra för de olika scenerna och 

dess lösningar var för sig. 

 

Eftersom vårt projekt gick ut på att göra en informationsfilm så behövde vi ta reda på dels vad 

människor inte visste men även vad människor eventuellt skulle vara intresserade av att lära sig 

mera kring. Våra enkäter hade alltså som mål att försöka se vart informationshålet kring 

branschen finns, och därefter jobba på hur vi med vår film kan täppa till det.  

 

Till detta projekt har vi använt oss av följande utrustning och program: 

 SONY-HVR-Z7E: hvd kamera 

 Jib arm 

 Vidvinkelobjektiv 

 Mic bom, mikrofon med muff 

 Adobe Premiere Pro CS5.5, Adobe After Effects CS5, Adobe Photoshop CS5, Adobe 

Illustrator CS5 

 

Efter att vi genomfört och bearbetat undersökningen satte vi oss ner och började skriva en 

storyboard (Se Bilaga 4) på hur vi tänkt oss att filmen skulle se ut. Vi skrev även ett kort manus till 

skådespelarna i filmen i form av övergripande nyckelord. Vi valde att inte skriva ett helt manus 

eftersom Anders och Pär från KS skulle spela sig själva i filmen. Vi ville inte styra dem allt för 

mycket gällande vad de fick säga eftersom de dels är mycket kunnigare på ämnet än vad vi är, 

men även för att försöka få pratet att låta så naturligt som möjligt.  

 

Flera studiebesök gjordes på de platser vi skulle spela in filmen på för att både få inspiration och 

för att kunna planera lite i förväg hur och vart vi skulle filma. Detta gjorde att vi var väl 

förberedda när vi skulle filma skarpt och behövde därmed inte improvisera allt på plats. Vi 

besökte även flera gårdar i Värmland innan vi bestämde oss för att filma på Enkullens Gård i 

Ölme. Anledningen till att vi valde den gården var helt enkelt att den hade de egenskaper vi hade 
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föreställt oss innan, så som fina omgivningar, miljö, djur, stämning etc som alla är viktiga 

komponenter för att skapa en idyllbild. 

För att måla upp en sådan här bild krävs dock noggran planering. Vi var tvungna att skjuta en hel 

del på själva filmandet för att det skulle hinna grönska ordentligt. Scenerna hade inte alls blivit 

detsamma om vi så hade börjat filma en vecka tidigare, då gräset inte var tillräckligt grönt och alla 

djur inte hade kommit ut på grönbete. Även vädret var tvunget att vara perfekt och det känns 

såhär i efterhand som att vi har lyckats få fram den känslan i bilderna som vi var ute efter. Det 

ligger såklart även en hel del arbete i redigeringsprogrammet bakom, framförallt när det gäller 

färgkorrigering. 

  

Vi filmade näst intill allt material med kameran monterad på jib-armen. Med hjälp av den hade vi 

möjlighet filma med väldigt mjuka rörelser samt göra svepningar i scenerna, som vi tycker ger ett 

mer professionellt intryck samtidigt som bilden blir mer intressant att titta på och inte känns lika 

stel. Vi har dock varit noga med att inte överanvända denna teknik utan vi har blandat mjuka 

rörelser och svepningar med stillastående bilder och närbilder för att det skulle bli så omväxlande 

som möjligt. Ett annat val vi gjorde rent tekniskt var att filma allt med ett vidvinkelobjektiv, vilket 

gjorde så att vi kunde filma t ex stora vyer som även det bidrog till att filmen i slutändan känns 

mer proffesionellt gjord. 

 

För att få ett bra ljud och minimera störningar från t ex blåst använde vi en mic-bom med en 

mufftäckt mikrofon vid varje scen. Vi spelade in vissa delar med kameran där vi bara använde 

den som en ljudinspelningsapparat, t ex speaker-rösten och andra utfyllnadsljud.        

 

När varje inspelningsdag var över åkte vi hem och förde över allt material till datorn. Vi sorterade 

bort allt som vi såg på en gång att vi inte kunde använda oss av. Därefter namngav vi de bästa 

klippen och lade in dem i redigeringsprogrammet.  

 

 
 

Scen 1 – Introduktion och djuromsorg 

 
EMPIRI 
 

Hela 82 av 100 personer kände sig säkra på att det kött de köper verkligen kommer från Sverige 

(Se Bilaga 3 – F1). Även 75 personer av 100 tyckte att det kändes viktigt eller mycket viktigt för 

dem att det kött de köper ska vara svenskt (Se Bilaga 3 – F2). 
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Man kan därför lätt dra slutsatsen att detta är en viktig fråga för många människor. Det blir 

därför oerhört viktigt att detta komma fram tydligt i filmen. 

Det första man ser är Pär (som är en av grundarna) komma åkandes på en fyrhjuling i klassiskt 

svenska miljöer. Det är gröna ängar, blå himmel och man skymtar några röda gårdar med vita 

knutar i bakgrunden. Vår speaker nämner även att de har värmländska anor och att de genom att 

åka ut och personligen besöka gårdarna kan garantera ett närproducerat kött. Det finns helt 

enkelt inte några tvivel om att det är svenskt kött vi har att göra med. 

Det var inte lika många personer som tyckte att det kändes viktigt med att köttet var värmländskt 

(Se Bilaga 3 – F3). Därför har vi inte lagt något speciellt fokus på det utan nämner helt enkelt bara 

att det är ett närproducerat kött. 

 

Däremot kan vi se att människor överlag inte vet någonting om hur djuren har behandlats och 

om de är frigående eller inte hos den producent de köper kött av. Samtidigt svarade de flesta att 

de tycker att det är väldigt viktigt att djuren är just frigående och har det bra (Se Bilaga 3 – F4, F5, 

F6, F7). Därför har vi lagt fokus på att visa bilder på djur som vandrar runt i sina stora och gröna 

hagar och mår gott. Vi har även gjort det tydligt med vår speaker-röst att djuren är speciellt 

utvalda och handplockade just för att de kommer från frigående och ekologiska gårdar, något Pär 

ytterligare lägger betoning på i sitt samtal med bonden Marie. 

 

DRAMATURGI 
 

Den här scenen sätter vårt anslag. Det första man ser är frågan ”är det skillnad på kött och kött?”.  

Detta är det övergripande temat för hela filmen och det är därför viktigt att vi på något sätt 

signalerar det direkt så att publiken får en bild av vad det kommer att handla om (Bergström och 

Carlsson 2009). De förstår att filmen kommer att handla om kött och eftersom det är en fråga som 

ställs så kan de även anta att de kommer att bli informerade på något sätt. Publiken kommer även 

förvänta sig att få svar eller att iallafall på egen hand kunna komma på svaret på frågan innan 

filmen är slut (Hansson, Karlsson, Nordström 2006). 

Man ser sedan Pär komma in på fyrhjuling samtidigt som vår speaker börjar prata om KS och hur 

de drivs av passionerade värmläningar. Tittaren förstår därmed att det är KS som är 

”huvudpersonen” i filmen och att vi kommer att röra oss i Värmland. Ett dramaturgiskt knep vi 

har använt oss av i denna scen är att vi medvetet sett till så att Pär hela tiden åker och rör sig åt 

höger. Vi västerlänningar som avläser saker från vänster till höger tolkar därför detta som att vi är 

på väg framåt, mot framtiden och någonting bra (Bergström och Carlssons 2009). 
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En liten del av presentationen görs även i denna scen. Publiken blir introducerad till Pär som 

jobbar för KS och är en av huvudkaraktärerna. Man får därefter även möta bonden Marie och 

genom både ljud och bild förstår tittaren hennes relation till KS. Hela scenen har gått ut på att 

man får se att Pär är på väg till någon/någonting. Tillsammans med speaker-rösten som säger att 

KS handplockar gårdar och djur så börjar tittaren förstå att det de ser är ett av dessa personliga 

besök på en bondgård och att Marie är en av bönderna som levererar djur åt KS. 

 

RETORIK 
 

När det kommer till de tre argumentsperspektiven ethos, logos och pathos är det som sagt 

ovanligt att man endast använder sig av ett av dem, kanske speciellt i film som är ett väldigt 

rörligt och omväxlande medie. Det finns därför en del av varje i de flesta scenerna.  

Något annat vi jobbat med är även att i vårt manus försöka att använda oss av och betona vissa 

retoriska nyckelord för att på så sätt göra argumenten lite tyngre. 

 

I just denna scen är det faktum att vi överhuvudtaget har med Pär och Marie ett form av ethos-

argument. Vi har valt att låta de människor som jobbar med det här på riktigt medverka i filmen 

och själva prata för och representera det de håller på med. På det sättet blir det mycket 

personligare för tittaren och även mera trovärdigt eftersom dessa människor är experter inom 

sina respektiva områden. Det hade blivit helt annorlunda om vi enbart hade visat dem i bild när 

de jobbar utan att de själva säger något och sedan låtit vår speaker-röst prata för dem. På det här 

sättet känns det de säger mer trovärdigt eftersom det verkligen kommer från dem (Östbye, 

Knapskog, Helland och Larsen 2008). 

Ethos kan även handla om integritet och det får vi fram genom vår speaker som pratar om 

nyckelorden transparens och öppenhet, som är en väldigt viktig del i KS verksamhet. De har själva 

ingenting att dölja och vill därför gå i bräschen och samtidigt uppmana andra till en öppnare 

bransch. 

 

De pathos-argument vi har i denna scen är mer bildliga. Det handlar om att visa upp en slags 

idyllbild både för djuren men även kring hela slakt-processen i stort genom att anspela på 

publikens känslor (Östbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008). Vi visar flera gånger kossor som går 

runt i sina stora, öppna och framförallt gröna hagar. Vi visar även får som äter och njuter i solen. 

Marie står och matar djuren för hand när Pär kommer och de hälsar glatt på varandra. Man ska få 

känslan av att de inte bara är arbetskollegor utan att de även är vänner och tycker om att arbeta 

med det de gör och varandra. Det ska kännas så långt bort från det industriella och maskinära 

som möjligt. Detta tillsammans med att speakern påpekar att de personligen åker ut och tittar på 
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gårdarna ger en känsla av att de är personligt involverade i varje djur vilket känns både 

personligare och som att varje köttbit är framtagen med kärlek och omtanke. 

Speakern nämner även KS anor i Värmland och att de strävar efter att bevara gamla traditioner 

vilket nog kan få många i KS målgrupp (medelålder och uppåt) att tänka tillbaka nostalgiskt 

samtidigt som den även nämner att de sedan nystarten drivs av passionerade värmlänningar. Det 

känns viktigt att nämna att de är just värmlänningar då de är måna om att hålla en väldigt stark 

lokal profil och vi tror att lokalbefolkningen blir mer positivt inställda till KS om de vet att det 

drivs av andra värmlänningar. 

 

DENOTATION/KONNOTATION 
 

Det första vi ser i filmen är en svart skärm och en fråga som animeras som om den vore skriven 

med en krita, tanken är att det ska se ut som en griffeltavla som frågan ställs på. Vi vill här att 

man ska konnotera kring klassrum, alltså att man sätter sig och tittar för att lära sig och 

förhoppningsvis även bli intresserad av något. Det ska kännas lite gammaldags och hederligt.  

 

Senare kan man se Pär komma och åka på en fyrhjuling. Från början ville vi egentligen att han 

skulle åka på en flakmoped men vi hade svårt att få tag på en sådan så det fick bli en fyrhjuling. 

Anledningen till det är att KS stoltserar sig med sin lokala profil och småskalighet, därför ville vi 

få det att kännas som att alla gårdar bara ligger något stenkast bort och att man bara tar 

fyrhjulingen och åker på besök. 

 

I slutet av scenen ser vi vår informationsskylt för första gången. Den ska precis som introskylten 

påminna om en griffeltavla som är skriven på med krita. I nedre vänstra hörnet har vi placerat KS 

logotyp så att det ska kännas som att informationen kommer från dem. Vi vill överhuvudtaget att 

den ska kännas väldigt genuin och gammaldags, ungefär som om de har skrivit ner informationen 

på skylten själva. Tänk en skylt som det skulle stå veckans rabatter och priser på i en gammal 

saluhall. Vi har även valt att använda oss av de två typsnitten som KS har på sin hemsida för att 

hålla en genomgående stil. 

 

Resten av alla detaljer i scenen har vi redan gått igenom, såsom klippbilder på fåren som äter, de 

gröna hagarna och den blå himlen. Alla detaljer jobbar i symbios för att måla upp en idyllbild av 

hela situationen. För att lyckas skapas skapa dessa bilder krävdes mycket planering. För det första 

var vi tvungna att skjuta en hel del på själva filmandet för att det skulle ha hunnit grönska 

ordentligt utomhus. Scenen hade inte alls blivit detsamma om vi så börjat filma ens en vecka 

tidigare. Även vädret var tvunget att vara perfekt och det känns såhär i efterhand som att vi har 
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lyckats få fram den känslan i bilderna som  vi ville ha. Det ligger såklart även en hel del arbete i 

redigeringsprogrammet bakom, framförallt vad det gäller färgkorrigering. 

 

 

Scen 2 – Styckeriet 

 
EMPIRI 
 

I den här scenen hade vi framförallt tänkt prata om hängmörning men även visa och gå igenom 

diverse olika köttdelar på djuren, men eftersom de allra flesta redan trodde sig veta vad 

hängmörning innebär och kände till djurens olika köttdelar (Se Bilaga 3 – F8, F9) så kände vi att vi 

inte behövde lägga jättefokus på det. Hängmörningen är dock en av KS absoluta stoltheter så det 

är nödvändigt att det finns med. Vi valde då att istället lägga lite mera fokus på själva formeln för 

hängmörning, d v s dygnsgrader, som kanske inte lika många känner till. 

Istället för att sedan visa massa köttdelar och klippbilder på själva styckningen (som kan te sig 

stötande för vissa) så gjorde vi istället så att vi pratar om  något annat som är unikt med KS, 

nämligen att de använder vakuumförpackningar istället för vanliga syrgasförpackningar. 

 

DRAMATURGI 
 

Nu har vi kommit till filmens fördjupning. Handlingen kompliceras en hel del då det helt 

plötsligt inte bara handlar om trevliga miljöer och en harmoni mellan djur och människa (Hansson, 

Karlsson, Nordström 2006). Pär som karaktär bli mera komplex då han tidigare var den som såg till 

att djuren levde under bra förhållanden medans han nu är den som är med och pratar om 

styckning. Det blir ett snabbt miljö- och stämningsbyte för publiken vilket gör filmen mer 

intressant (Bergström och Carlsson 2009). 

 

RETORIK 
 

Det är framförallt ethos argument som används i denna scen. Eftersom Pär är expert på området 

känns han trovärdig (Östbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008) i och med att han står där i kylen 

och pekar och förklarar vad det är som gör ett bra kött. Han pratar om den fina marmoreringen 

och vad som är viktigt för att man ska uppnå den. 

 

Vi har även använt oss av logos i denna scen genom att Pär pratar om fördelarna med 

vakuumförpackningar kontra vanliga syreförpackningar. Han nämner fördelar som att mörningen 
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av köttet fortsätter i vakuum och att även hållbarheten ökar vilket får det att låta som ett logiskt 

val att använda sig av vakuumförpackningar (Östbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008). 

 

DENOTATION/KONNOTATION 
 

Det finns inte så mycket intressant rent bildmässigt att prata om här. Såna här typer av lokaler är 

väldigt sterila miljöer och försök att ”piffa upp” det skulle enbart se onaturligt ut. Det som är 

intressant i det här fallet är snarare vad vi var tvungna att ta bort från bild istället för att lägga till 

vi var väldigt noggrana med att inte visa för stötande bilder. Tillsammans med Pär i kylen hängde 

exempelvis grova revben där benen stack ut som vi fick be dem att ta bort medans vi filmade. 

Även blodfläckar fanns på golvet som vi antingen städade undan eller filmade bredvid. Till 

scenen där de styckar kött har vi medvetet valt att endast visa själva finstyckningen, alltså då de 

bara skär bort fett och smådetaljer på redan halvfärdiga fina och exklusiva köttdelar. 

 

 

Scen 3 – Gourmanderiet 

 

Empiri 

 

Den här scenen utspelar sig i KS charkuteri, i Gourmanderiet. Förutom att visa själva butiken och 

vilka produkter som finns att köpa hade vi även först tänkt att ha med en sektion där Anders 

pratar om kötthantering, alltså hur man ska förvara det och förbereda det inför tillagning. Men 

eftersom en överväldigande majoritet svarade att de redan trodde sig veta mycket eller väldigt 

mycket om det (Se Bilaga 3 – F11)  kombinerat med att bara 51 av 100 var intresserade av att lära 

sig mera (Se Bilaga 3 – F12)  så valde vi att hoppa över det och istället fokusera på kvalitéten på 

köttet och lite tips om tillagning som en övergång till nästa scen som handlar om just det. 

 

DRAMATURGI 
 

Fördjupningen fortsätter in i denna scen. Även om KS aldrig framstått som svag i den här 

filmen (i enighet med den dramatiska berättarmodellen (Hansson, Karlsson, Nordström 2006) ) så 

växer de ändå som huvudperson här i och med att man som tittare får se vilket stort utbud de 

har, och vilken kvalitét det håller. Den dramaturgiska betoningen ligger nämligen på att den extra 

tid och noggranhet som KS lägger ner på deras strikta urvalsprocesser och känsliga 
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styckningsarbete ska återbetala sig genom att här i Gourmanderiet sälja köttet vidare och i 

slutändan förhoppningsvis gå med vinst. 

Som tittare får man i den här scenen därför se hur grundarbetet utvecklats till Gourmanderiet där 

vi lagt fokus på deras stora och färgrika köttdisk. Förhoppningsvis får publiken på det här sättet 

en känsla av just karaktärsutveckling. 

 

Vid det här laget har filmen nått sin brytpunkt och nånting nytt måste hända nu, upptrappning 

(Hansson, Karlsson, Nordström 2006). Allt som vi visat tidigare har sakta men säkert byggt upp 

svaret på vår inledande fråga och förväntningssättare: ”är det skillnad på kött och kött?”.  

Det sista som händer i denna scen är därför övergången till den sista scenen om tillagning, där det 

är upp till bevis för KS och deras kött. Det är där vi ska få fram att det verkligen är skillnad på 

kött och kött, som är vårt huvudtema genom filmen. Anders står för övergången då han relaterar 

till vår enkätundersökning och säger att många undrar hur man tillagar lamm. 

 

RETORIK 

 

I den första delen av denna scen finns det vissa anspelningar på pathos. Speakern nämner 

nyckelord som att det är en liten saluhall med ett stort utbud samtidigt som det visas bilder inifrån 

butiken på gammaldags trälådor med diverse varor i. Anders börjar sedan prata om vad man kan 

förvänta sig när man kommer in till KS köttbutik i Gourmanderiet, han nämner närproducerat kött, 

personlig service och tips om tillagning. Allt detta bidrar till att måla upp en bild av Gourmanderiet 

som en gammaldags köttbutik där man köper sitt kött direkt över disken. Känslan man ska få 

som kund är att man kommer att få ett personlig bemötande med sin slaktare och genom det 

komma närmare kedjans ursprung, det ska framstå som en upplevelse att köpa kött här. Det ska 

kännas genuint, hemtrevligt och inbjudande utan att för den sakens skulle behöva offra något på 

varken innehållet eller utbudet.  
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Precis som i de övriga scenerna finns det även i denna anspelningar på ethos, när Anders står 

bakom disken och pratar samtidigt som han visar vilken typ av kött som KS eftersträvar. Det 

faktum att han pekar och visar vad det är som gör ett bra kött samtidigt som han även nämner 

vart och från vilken bonde just denna köttbit kommer ifrån inger förtroende för det verkar 

verkligen som att han vet vad han pratar om (Östbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008). Detta går 

hand i hand med KS filosofi och vision om en öppnare bransch och spårbarhet genom hela 

kedjan, vilket ytterligare stärker deras integritet. 

Man kan säga att just den entrecoten som Anders håller upp är en metafor för hela KS filosofi 

om just transparens och spårbarhet. Det som borde vara en anonym och slumpmässig köttbit kan 

Anders plocka upp och veta precis vart och vem den kommer ifrån. 

 
DENOTATION/KONNOTATION 
 

I inledningen har vi filmat olika varor inne i butiken, allt från kryddor till sallad och kött. De är 

medvetet utvalda för att de är så färgrika och kontrasterar varandra så bra. Det går från svart, gul 

och orange från kryddorna till den gröna salladen innan det landar i den röda köttdisken. Allt ska 

se fräscht och inbjudande ut, man ska helt enkelt bli sugen på att handla och laga mat! Alla varor 

vi filmat står eller ligger i gamla trähyllor och lådor, vilket hänger ihop bra med den bild av en 

gammal hederlig köttbutik som vi försöker måla upp. Köttdisken var något tommare när vi 

började filma, så vi fick be dem att fylla ut den så att den skulle se väldigt fyllig och lockande ut. 

De köttbitar som Anders hanterar i alla klippbilder är speciellt utvalda för att de är de finaste och 

renaste bitarna som KS har att erbjuda. 

Då speakern pratar om personlig service så har vi valt att ha bilder på när Anders hjälper kunder 

och låter dem provsmaka korv. När vi filmade på Gourmanderiet så lät vi flera gånger kameran 

gå utan att någon visste om det. På så sätt kan man fånga naturliga ögonblick som detta, vilket 

gör att personerna uppträder mycket naturligare vilket även gör att man kan få fram en sannare 

bild av hur det går till när man handlar där. 

När Anders pratar mer ingående om köttet har vi valt att ställa in två marinadburkar i bild, detta 

för att stärka bilden av att man inte bara går in och handlar det man ska på KS köttbutik utan att 

det finns mer än bara kött. Det handlar om helheten och vi vill att det ska kännas som en 

upplevelse att handla där, inget nödvändigt jobbigt. 
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Scen 4 – Tillagning 

 
Empiri 

 
En scen om tillagning var något som både vi och KS var intresserade av att ha med i filmen, och 

det blev bara ännu tydligare i o m fråga 18 i enkäten där hela 89 av 100 personer skulle uppskatta 

tips från ett charkuteri om hur man tillagar olika kött på bästa sätt (Se Bilaga 1 – F18). Det vara 

bara en fråga om vilket kött vi skulle använda oss av till tillagningsscenen. Från början hade vi en 

idé om att följa en entrecote hela vägen från kossorna på bondgården, till styckningen, vidare till 

packningen i Gourmanderiet för att till sist tillagas. Men efter vår undersökning såg vi att väldigt 

många inte vet hur man bör tillaga lamm (Se Bilaga 1 – F14-17) så då tyckte vi att det vore en 

bättre idé att istället visa hur man gör lammkotletter! 

 

 

 

Dramaturgi 

 

Här har vi kommit till  konfliktförlösningen. Nu är det dags att knyta ihop handlingen och för 

KS, vår huvudkaraktär, är det upp till bevis om det är skillnad på kött och kött eller inte. Detta 

porträtteras genom att man får se Anders instruera hur man grillar lammkotletter. 

Publiken förväntar sig att få en logisk utkomst och svar på frågan i anslaget (Hansson, Karlsson, 

Nordström 2006), och i slutet av denna scen får de det. Det signaleras tydligt att maten är färdig 

genom att Anders ropar till någon/några att det är klart och att de kan komma och äta. Detta 

sker samtidigt som kameran sveper ner över den färdiga maträtten. 

 

Där börjar vår avtoning. När man hör Anders säga att maten är färdig och musiken börjar spela 

så förstår publiken att filmen är slut. Det är en harmonisk och idyllisk bild att vila ögonen på 

vilket ger publiken den chans att samla alla intryck och smälta dem som de behöver (Hansson, 

Karlsson, Nordström 2006). Det sista som händer i filmen är att speakern återkopplar till anslaget 

med konstaterandet att det är skillnad på kött och kött, om du väljer KS. Cirkeln är sluten och 

publiken har fått svar på sina förväntningar. 
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Retorik 

 

Eftersom vi tidigare har visat Anders stå och prata om kvalitétskött så har vi redan byggt upp 

förtroende hos tittarna vilket hjälper syftet i denna scen också. De former av ethos-argument 

(Östbye, Knapskog, Helland och Larsen 2008) vi har använt oss av för att måla upp en bild av att de 

kan lita på vad Anders säger och att han vet vad han pratar om, fortsätter in i denna scen. På hans 

presentationstitel stod det (utöver hans namn) att han är ansvarig för ”styckning och kvalitét” 

vilket antyder att han utöver att veta vad som utgör en bra råvara även kan mycket om hur man 

bör tillaga den. 

 

Den absolut sista bilden i filmen visar den färdiga rätten uppdukad på en stubbe med en vacker 

miljö i bakgrunden. Det centrala i denna bild är köttbiten, men runt den finns det en fantastisk 

miljö och man kan höra människor som skrattar och pratar med varandra. Vi vill få fram bilden 

av att det är en väldigt trevlig stund delad med goda vänner och utsökt mat. En stund som inte 

hade varit lika trevlig eller som kanske inte ens hade existerat utan just KS och deras kött. Detta 

är därför en form av metonymi (Hansson, Karlsson, Nordström 2006) som utgår ifrån KS kött. 

 
 
DENOTATION/KONNOTATION 
 

Det finns några detaljer i utsnittet på Anders i början av den här scenen som har speciell 

betydelse. Till vänster om honom ser vi några hästar som går runt och äter på lite gräs, och till 

höger ser vi en stor grönskande hage. Tanken bakom det här är att det ska kännas som att cirkeln 

sluts. Hela KS verksamhet börjar ute i hagarna med djuren och här står nu Anders med båda 

delarna i bakgrunden och tillagar köttet, sen börjar det om på nytt igen någon annanstans. 

 

I nästa moment står Anders vid grillen och det är ett lite annorlunda utsnitt men fokus ligger 

fortfarande på att ha med den stora och gröna hagen i bakgrunden. Vi fick kämpa en del för att 

inte ha för mycket motljus i kameran och med lite hjälp av ett skymmande träd löste det sig till 

slut. Från denna vinkel lyckades vi även få med en helt naturlig såkallad ”lens flare”, alltså en 

solstråle som reflekterar in i kameran och skapar effekten av en stråle genom bilden. Vi har sett 

exempel på filmer där människor eftersträvar denna effekt så mycket att de helt enkelt gör en 

konstgjord i redigeringsprogrammen, men denna är alltså helt naturligt filmad. 

Från början hade vi tänkt att tillagningsscenen skulle ske inomhus, i ett fint kök. Men eftersom vi 

hade sådan tur med vädret (som var fantastiskt under perioden vi filmade) så valde vi att låta 
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Anders grilla istället. Vi tror att det kan passa bättre nu när vi närmar oss sommaren och folk 

börjar plocka fram grillen. Vi ville dels skapa lite inspiration men även få folk att tänka kring 

underbara grillkvällar med god mat och trevligt sällskap bland vänner, vilket är bra konnotationer 

för KS produkter. 

Slutbilden är nog det vi är mest nöjda med i hela filmen och den förstärker verkligen dessa 

konnotationer. Bara maten talar egentligen för sig själv men kombinerat med miljön och att man 

hör människor i bakgrunden skapar illusionen av en social tillställning. Detta gäller för ölglaset 

också. Öl eller alkohol överhuvudtaget brukar vanligtvis kopplas samman med att människor 

umgås och har trevligt. Det kan även stå för njutning och en form av vardagslyx, att man unnar 

sig något utöver det vanliga, därför har vi valt att ha med det i bild. Naturligtvis kan alkohol även 

tolkas väldigt negativt men vi tror att det beror väldigt mycket på hur resten av sammanhanget 

ser ut och i vårt fall i symbios med resten av elementen i bild kan det knappast tolkas på något 

annat sätt än positivt. 

 

Den dramatiska triangeln 

Vi har redan definierat vad den dramatiska triangeln går ut på, samt vilka som innehar de olika 

rollerna i vår film (se teoridelen). Det är en svår balansgång att tydliggöra dessa roller utan att vara 

alltför uppenbar.  

Att KS är ”det goda” råder det knappast några tvivel om när man tittar på filmen. Varför har vi 

redan gått igenom mycket av ovan. Vi framhäver deras personliga och nära kontakt med både 

bönderna och djuren, deras erfarenhet och kunskap i scenerna med mörningsprocessen och 

Gourmanderiet samt deras passion och engagemang med tillagningsscenen. 

Samtidigt som vi lyfter fram KS är det viktigt att vi inte smutskastar någon av konkurrenterna. 

Det vi har gjort är att vid upprepade tillfällen i filmen lägga betoning på fraser som: ”Vi på KS” 

eller ”Här på KS”, och när man pratar om ett ”vi” måste det per definition även finnas ett ”dem” 

någonstans. När KS då i filmen diskuterar fördelarna med hur just KS gör saker måste det som 

sagt därför finnas ett ”dem” som gör saker sämre, även om ingen säger det rakt ut. Detta är ett 

exempel på syntagm kontra paradigm (Hansson, Karlsson, Nordström 2006) och det är alltså på det 

här sättet vi har framställt KS konkurrenter som ”förföljaren” i vår film. 
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Offret blir då per automatik de människor som inte vet vilka KS är, eller de som handlar kött av 

andra producenter. Om vi lyckas väl med denna film kommer denna skara förhoppningsvis att 

krympa. 
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Reflektion 

 

Det vi känner att vi hade kunnat gjort bättre är den totala tiden på slutprodukten. Den blev något 

längre än vad vi hade tänkt oss från början. Eftersom vi även hade en viss press på oss från 

kunden att vi skulle få med de huvudfrågorna som var viktigast för dem, kände vi att det skulle 

bli svårt att klippa ner den utan att försaka dessa moment.  

 
Trots att hela infomationsfilmen blev ganska lång så tror vi inte att det kommer påverka 

människors uppfattning om den negativt. Vi är dock medvetna om att en längre film kan göra att 

människor tappar intresset fortare. Därför har vi som förslag att när vi levererar den till vår kund 

så kan vi dela in filmen i de fyra scener den består av och sedan använda dem separat på sin 

rättmätiga plats på Kils slakteris hemsida, vilket resulterar i 4 olika kortfilmer på någon minut 

vardera. De har nämligen något som kallas för ”Köttskolan” där de har en massa information om 

de olika processerna i branschen. Dessa är uppdelade i samma 4 delar som vår film och skulle 

därför med fördel kunna paras ihop. 

 

Dessa fyra kortfilmer skulle även senare kunna anpassas och snyggas till så att de är möjliga att 

användas som reklamfilmer för Kils slakteri. De skulle kunna ingå i en reklamserie där varje film 

har samma början och samma slut, men där varje film har ett varierande tema med anknytning till 

en av huvudkategorierna. Denna serie reklamfilmer skulle med fördel kunna sändas på kanal 12,  

Tv4 Värmland eller likande lokal verksamhet. 

En annan sak som vi tycker kan vara intressant att jobba vidare på efter det här projektet är vår 

kunds slogan. De har i dagsläget ingen klart definerad slogan och man skulle därmed kunna 

propagera för den som vi kom på under arbetets gång och som även blivit temat för denna 

informationsfilm, nämligen: ”Kils Slakteri, för att det är skillnad på kött och kött”. 
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3. Resultat från enkätundersökningen 

 
 

Födelseår 

 

N Valid 95 

Missing 5 

Medelvärde 1961 

 

 
 
 

 Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 35 35,0 36,1 36,1 

Kvinna 62 62,0 63,9 100,0 

Total 97 97,0 100,0  

Missing System 3 3,0   

Total 100 100,0   
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F1. Vet du ifall det kött du köper kommer från djur uppfödda i Sverige? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 82 82,0 82,0 82,0 

Nej 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

F2. Hur viktigt är det för dig att det kött du köper kommer från djur uppfödda i Sverige? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mycket viktigt 31 31,0 31,0 31,0 

Viktigt 44 44,0 44,0 75,0 

Inte så viktigt 22 22,0 22,0 97,0 

Oviktigt 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

F3. Hur viktigt är det för dig att det kött du köper kommer från djur uppfödda i Värmland? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mycket viktigt 4 4,0 4,0 4,0 

Viktigt 23 23,0 23,0 27,0 

Inte så viktigt 61 61,0 61,0 88,0 

Oviktigt 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4. Vet du ifall djuren har varit frigående hos den producent ditt kött kommer 

ifrån? 



43 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 15 15,0 15,0 15,0 

Nej 85 85,0 85,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6. Vet du om hur djuren skötts av den uppfödare som ditt kött kommer ifrån? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 7 7,0 7,0 7,0 

Nej 93 93,0 93,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

F5. Hur viktigt är det för dig att veta att djuren varit frigående? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mycket viktigt 11 11,0 11,1 11,1 

Viktigt 49 49,0 49,5 60,6 

Inte så viktigt 35 35,0 35,4 96,0 

Oviktigt 4 4,0 4,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 100 100,0   
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F7. Hur viktigt är det för dig att veta att djuren skötts väl? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mycket viktigt 38 38,0 38,4 38,4 

Viktigt 50 50,0 50,5 88,9 

Inte så viktigt 10 10,0 10,1 99,0 

Oviktigt 1 1,0 1,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 100 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

F8. Vet du vad hängmörning är? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 64 64,0 64,0 64,0 

Nej 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

F9. Känner du till djurets olika köttdelar? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 79 79,0 79,8 79,8 

Nej 20 20,0 20,2 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 100 100,0   
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F10. Vet du hur du bör tillreda de olika köttdelarna? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 75 75,0 75,0 75,0 

Nej 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

F11. Hur mycket kan du om hur kött skall hanteras? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Väldigt mycket 22 22,0 22,0 22,0 

Mycket 56 56,0 56,0 78,0 

Lite 19 19,0 19,0 97,0 

Väldigt lite 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

F12. Skulle du vara intresserad att lära dig mer kring hur kött skall hanteras? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 51 51,0 51,5 51,5 

Nej 48 48,0 48,5 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 100 100,0   

 

 
 

F13. Viktigast för ett perfekt tillagat kött? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Köttet 17 17,0 17,0 17,0 

Tillagningen 6 6,0 6,0 23,0 

Båda delarna 75 75,0 75,0 98,0 

Vet ej 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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F14. Tillagning av kött från olika djur 

 
Svar 

Ja Nej 

  Vet du hur man tillagar nötkött 

på ett bra sätt? 

35,7% 11,0% 

Vet du hur man tillagar griskött 

på ett bra sätt? 

35,2% 11,6% 

Vet du hur man tillagar 

lammkött på ett bra sätt? 

9,3% 45,3% 

Vet du hur man tillagar viltkött 

på ett bra sätt? 

19,8% 32,0% 

Total 100,0% 100,0% 

 

 
 

 

F15. Skulle du uppskatta tips från ett charkuteri hur du tillagar kött på bästa sätt? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 89 89,0 89,0 89,0 

Nej 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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4. Storyboard 
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