
 
 

1 
 

 

 

Hästköttskandalens konsumtionspåverkan 

– Konsumtion kopplat till miljörelaterade märkningar  

 

 

 

The horsemeat skandals consumption effects 

- Consumption linkt to environmental labels 

 

Sofia Knutsson 

 

 

Miljövetenskap 

C- uppsatts, 15 poäng 

Eva Svensson 

Hilde Ibsén 

2013-04-30 Karlstad 

 



 
 

2 
 

Sammanfattning 
 

Den uppdagade hästköttskandalen har haft stort utslag i media och givit många frågetecken 

till hur konsumenter ska ställa sig till köttmärkningar. I denna enkätundersökning får 

konsumenter ställa sig frågan om de tänker på sin konsumtion av trygga märkningar vid en 

uppdagad risk samt om de har ändrat sina konsumtionsvanor sedan den uppdagade 

hästköttskandalen. Enkäten utfördes i en matbutik i Karlstad innerstad, där resultatet visar 

entydliga siffror. Konsumenter ändrar ogärna sitt beteende i stort, och mer precist i den här 

undersökningen, sin konsumtion. Samma konsumtionsmönster före och efter 

hästköttskandalen speglar resultatet men med endast tre respondenter som undantag. 

Förtroendet för ekologiskt och närproducerat kött är högt men däremot är inte alla 

respondenter eniga.  Även fast märkningen säger ekologiskt eller närproducerat känner inte 

alla respondenter tillförlit till märkningen. Uppseendeväckande är att respondenterna inte 

tänker ändra sina konsumtionsvanor på grund av produkternas tvivelaktiga innehåll. 
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Abstract 
 

The discovered horse meat scandal has had great impact in the media and given many 

question marks as to how consumers should be facing meat labels. In the survey made lead 

consumers to ask themselves, whether they think about their consumption of reliable 

markings discovered at a risk and, if they have changed their consumption habits since 

discovered horse meat scandal. The survey was carried out in a grocery store in Karlstad city 

central, where the results show consistent numbers. People do not like change, and in this 

case, do not like to change their consumption patterns. The same patterns of consumption 

before and after the horse meat scandal reflects the results but with only three respondents 

exception. Confidence in organic and locally produced meat is high, but that is however not 

an agreement among all the respondents. Even though it says organic or locally produced on 

the package, some of the respondents still felt like they could not rely on these labels. They 

did not consider changing their consumption habits solely because of the fact that they 

doubted the products ingredients. 
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Bakgrund 
 

2013 började med en av de största livsmedelskandaler under de senare åren. Den uppdagade 

hästköttskandalen skapar stora rubriker i media och upprörda konsumenter rasar mot fusket. 

Risken för att nöt- och griskött kan vara ersatt av hästkött skapar misstro till produkter som är 

framför allt paketerade och producerade i andra länder än Sverige(LRF 2013).  

Med en analys av hur konsumenter själva upplever sin konsumtion vid en uppdagad risk kan 

en förståelse för konsumtionsmönster utkristalliseras. Frågan är om en uppdagad risk kan ge 

förändring i konsumtionsmönster vilket i sig kan leda till miljömedvetenhet och ökad insikt 

kring miljörelaterad konsumtion.  

För att hitta tidigare erfarenheter till det undersökta ämnet kommer arbetet att ta upp 

diskussionsparalleller till Creutzfeldt- Jacobs sjukdomsskandal (CJD) och genmodifierade 

organismer (GMO).  

Genmodifierade produkter (GMO) avser produkter där gener blandas för att få fram 

slagkraftiga och högpresterande produkter. Ibland är de svårt för konsumenter att identifiera 

GMO produkter då alla produkter inte behöver vara märkta med dess innehåll. Det finns dock 

starka regler för att kotrollera GMO produkter och produkter som innehåller GMO under en 

produkts framställning. En problematik som uppstår är att konsumenter inte alltid kan vara 

säkra på att de produkter de konsumerar är fria från GMO (SLV 2013). 

I slutet av 1990- talet kunde en etablerad köttskandal lokaliseras i Storbritannien. I detta fall 

gällde den skandalomskrivna Creutzfeldt- Jacobs sjukdom (CJD) vilken kunde spåras till 

nöttkött där djuren kunde identifieras med att ha CJD, eller med enklare översättning, Galna 

ko-sjukan. Ett tiotal fall kunde identifieras vilket resulterade i strängare kontroller och större 

säkerhetspådrag för att minska smittspridningen (Smittskyddsinstitutet 2011). 
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Syfte 
Syftet med arbete är att få en bredare förståelse för vilken betydelse miljöcertifierade och 

närproducerade produkter får för konsumenter vid en uppdagad risk. Arbetet genomförs även 

för att söka förstålse för om/varför konsumenter eventuellt väljer en viss typ av 

miljömärkning vid inköp efter en uppdagad risk. 

Frågeställning 

 Får offentliggjorda risker konsumenter att välja ekologiska och närproducerade 

produkter? 

Hypotes 
Min hypotes är att människors rädsla för risken av ett eventuellt innehåll av hästkött i gris- 

och nötköttsprodukter ger en högre konsumtion av ekologiska och närproducerade produkter. 

Dessa produkter kan ge mer förtroende för konsumenter och tros garantera dess innehåll. Det 

finns ingenting som garanterar att den mat som konsumeras innehåller det som förpackningar 

utger. Ulrich Beck beskriver risk som något som människor drabbas av när det händer 

omedvetet och med okunskap (Beck 2006), detta ger större realitet till min hypotes. 

Konsumenters okunskap kan skapa rädsla vid uppdagade risker och därför tror jag att de söker 

produkter som känns mer säkra, alltså eko- och närproducerade produkter. 

Begränsningar 
För att få svar på frågeställningen kommer en analys av konsumenters konsumtionsmönster 

av ekologiska och närproducerade köttprodukter efter en uppdagad risk att eftersökas. För att 

begränsa arbetet kommer konsumeters eventuella återfall i gamla konsumtionsvanor att 

utelämnas.  

Hästköttskandalen har haft mycket stort genomslag i media, dock kommer inte medias roll i 

hur konsumenter uppfattar risker att ha en stor roll i arbetet.  Media kommer enbart nämnas i 

arbetet då fokus inte kommer ligga på hur konsumenter uppfattar själva media rollen utan mer 

på de miljömässiga perspektiven. Undersökningen syftar inte till att undersöka medias 

påverkan på människor under hästköttskandalen, fokus kommer ligga vid hur människor 

ändrar sina konsumtionsvanor som en följd av hästköttskandalen. 
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På grund av tidsbegränsning kommer fokus uteslutande ligga vid köttprodukter. Andra 

produkter kommer att användas för jämförelse men kommer inte användas för någon slutsats i 

undersökningen. 

Risker kring hästköttsskandalen, CJD och GMO kommer enbart att användas som konkreta 

exempel för att få fram konsumenters konsumtion vid en uppdagad risk. 
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Metod 
För att uppnå en förståelse för konsumenter tankar vid en uppdagad risk genomfördes en 

kvantitativ enkätundersökning då en kvantitativ undersökning ger utrymme för bredare 

insamling av data. Anledningen till att inte välja en kvalitativ metod är att denna fokuserar 

mer på ett enskilt fall där istället den kvantitativa är bredare och fokuserar på vad den breda 

massan tycker. Eftersom att detta arbete inriktar sig på den allmänna uppfattningen kommer 

alltså den kvantitativa metoden att användas(Bryman 2012). 

Insamlingen av data, kring den allmänna uppfattningen gällande märkningar vid en uppdagad 

risk, utfördes genom en enkätundersökning. Den valda platsen föll naturligt till en 

livsmedelsbutik där konsumenter enkelt kan relatera till hur de konsumerar. För att få en stor 

spridning och en allmän uppfattning hos respondenter gjordes enkätundersökningen 

slumpmässigt(Bryman 2012). 

I arbetet kommer ordet ”trygg” att användas som ett samlingsord för produkter med 

ekologiska och närproducerade märkningar då många respondenter använde denna 

formulering för att beskriva dessa märkningar. 

I arbetet kommer fyra olika märkningar att vara representerade:  

 Ekologiska märkningar 

 Närproducerade märkningar 

 Grisköttsmärkningar 

 Nötköttsmärkningar 

För att få svar på respondenternas bakgrund och hur de resonerade kring de olika 

märkningarna, fick de svara på följande frågor: 

 Kön 

 Vilken ålderskategori tillhör du? 

 Hur många personer finns det i ditt hushåll? (vuxen = över 18 år) 

 Vilka märkningar har du förtroende för? (Du får välja fler alternativ) 

 Varför har du/ har du inte förtroende för de ovanstående märkena? 

 Köpte du ekologiskt eller närproducerat kött innan hästköttsskandalen? 

 Köper du ekologiskt eller närproducerat kött efter hästköttskandalen?  
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Med hjälp av Survey& Report konstruerades de enkätfrågor som sedan användes vid 

undersökningstillfället. För att sedan analysera statistiken gjordes en statistisk analys med 

hjälp av Excell där respondenterna kategoriserades i fyra kategorier: 

 De som inte litar på någon märkning, 

 De som litar på ekologiska och närproducerade märkningar  

 De som uppfattar att de litar på alla fyra märkningar 

 De som inte har någon koll på märkningar  

För att sedan kunna uppfatta samband mellan respondenter räknades procentsatsen ut och 

analyserades. Den utgångspunkt som definierar en statistisk analys är en identifierad 

population, och i detta arbete är populationen konsumenter i en livsmedelsaffär. Här 

definieras om de resultat som uppvisas är slumpmässiga eller om det går att se tydliga 

mönster för populationen(Eijlertsson 2005). 
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Teori 
Sarah Whatmore belyser problematiken med dagens okunskap i matkonsumtion som ett 

problem på politiskt och myndighetsnivå. Hon menar att ansvariga i dessa branscher borde 

kunna kontrollera produkter ytterligare för att i sin tur minska risken för att konsumenter inte 

förstår produkternas innehåll. Hon beskriver också att konsumenter är omedvetna kring 

innehållet i de produkter de konsumerar samt att företag ofta döljer farligt innehåll i 

produkter. Det skapar orosmoment för konsumenter(Whatmore 2002). Liknande teorier är 

beskrivna av Ulrich Beck, Beck beskriver av risk kan förklaras vid något som oftast kommer 

från något omedvetet eller något som grundar sig i okunskap. Han refererar sina teorier till 

äldre teoretiker, exempelvis Socrates - ”I know that I know nothing”( Beck 2006). 

Något som också måste beaktas är människans ofrivillighet att ändra sitt 

konsumtionsbeteende. En studie av amerikanska medborgares konsumtionsmönster visar att 

människor är intresserade och nyfikna av att testa andra konsumtionsmönster en kort period 

för att sedan återgå till gamla konsumtionsmönster. De amerikanska resenärernas resa genom 

Kina började med att undersöka kinesisk matkultur. Nyfikenheten kring den nya matkulturen 

som infann sig under resans inledning övergick succesivt till en efterfrågan efter sin egen 

matkultur, de uppvisade tröghet till att ändra sina matvanor. (Negotiating cultural boundaries 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Resultat 
En enkätundersökning utfördes torsdagen den 21 mars 2013 mellan 10.00 – 12.45 i en 

livsmedelsaffär i Karlstad innerstad. På ett tidspann av 2 timmar och 45 minuter svarade 52 

respondenter på en enkät på totalt sju frågor. Frågorna kretsade kring märkningarna för 

ekologiskt, närproducerat, nöt- och griskött.  

Respondenterna ålder och kön: 

Av de slumpmässigt utvalda respondenterna var 25 % män och 75% kvinnor vilket illustreras  

i figur 1.   

 

Figur 1: Sofia Knutsson 2013-03-26. Figuren visar hur många av respondenterna som var kvinnor respektive män. 

Som figur 1 visar var fördelningen ojämn, där kvinnorna var kraftigt överrepresenterade. 

För att kunna  hitta samband mellan konsumtionsmönster och ålder på konsumenter 

tillfrågades de 52 respondenderna vilken av de 6 ålderskategori de tillhörde, ålder på 

respondenterna illustreras i figur 2. 

Män 13st

Kvinnor 39st

Respondenter 
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Figur 2: Sofia Knutsson 2013-03-27. Figuren visar i vilken ålderskategori som respondenterna tillhör. 

Som figur 2 visar var den största ålderskategori för respondenter, där den största kategorin var 

representerade av både kvinnor och män i 60-69 årsåldern. Den minst representerade 

ålderskategorin var kvinnor och män i 70+ kategorin. Fördelningen av resterade 

ålderskategorier varierande mellan 8-10 representanter i vardera ålders kategori. 

Hushåll med/ utan barn 

Respondenterna fick frågan om hur många personer som ingår i hushållet. Av de 52 

respondenter som tillfrågades innehåll 20 hushåll barn, vilket illustreras i figur 3. 

 

Figur 3: Sofia Knutsson 2013-03-27. Figuren visar om det fanns barn i respondenternas hushåll. 
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Respondenterna fick svara på frågan ” Vilka märkningar har du förtroende för? (Du får välja 

fler alternativ)”.  Den generella uppfattningen var att ekologiska och närproducerade 

märkningar var mest tillförlitliga, men att ekologiska produkter ibland kan vara tvivelaktiga 

då den enskilde konsumenten inte kan ta del av hela produktionsledet. Det framhävdes ofta en 

mycket positiv bild av närproducerade varor. Anledningen till det var att konsumenten själv 

hade uppfattningen av att de kände till ursprung och framställningen av varan. Den tredje 

största uppfattningen, enligt figur 4, var att konsumenten aldrig kunde vara säker på att 

märkningen garanterar produktens innehåll. 

 

 

Figur 4: Sofia Knutsson 2013-04-09. Figuren visar vilka märkningar som respondenterna har förtroende för. 

Respondenternas kommentarer kring de fyra märkningar: 

Respondenternas uppfattningar angående märkningar kan delas in i fyra kategorier:  

 De som inte litar på någon märkning 

 De som litar på ekologiska och närproducerade märkningar 

 De som uppfattar att de litar på alla fyra märkningar 

 De som inte har någon koll på märkningar  
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Dessa fyra kategorier illustreras i figur 5. 

Figur 5: Sofia Knutsson 2013-04-10. Figuren visar respondenter som med egna ord har uttryckt förtroende för de fyra 
olika märkningarna. Observera att det enbart 35 respondenter som har svarat på denna fråga, alltså är inte alla 52 

respondenter representerade här. 

I figur 5 illustreras två stora poster. Den största posten vilket är respondenter som inte har 

tilltro till någon av märkningarna samt den näst största posten där förtroendet för ekologiska 

och närproducerade produkter är lite mindre. Sedan finns ett spann ner till de som har 

förtroende för alla märkningar och de som inte har någon kunskap om de olika märkningarna. 

De respondenter som inte har tilltro till någon av de fyra märkningarna beskrev dem ofta som: 

 ”Svårt att ha kontroll på vad som säljs” och ” för mycket fusk”.  Representanter ur den här 

gruppen var en blandning mellan kvinnor och män med ålder från 30 år och uppåt samt att 5 

av 9 hade barn i hushållet. 

De respondenter som har tilltro till ekologiska och närproducerade märkningar beskrev de 

ofta som ”betryggande” och att myndigheter har kontroller på dessa men hade samtidigt svårt 

att veta vad som definieras som närproducerat.  En generell åsikt i den här gruppen var att de 

ofta köper svenskt kött och gärna värmländskt. Gruppen bestod av kvinnor och män från alla 

olika åldersgrupper där 5 av 10 hade barn i hushållet. 

De respondenter som litar på de fyra märkningarna hade ofta två olika uppfattningar om 

varför de hade förtroende för märkningarna. Den ena gruppen uttryckte ofta att ” Man ska ha 

förtroende” och den andra sidan beskrev ofta att de ” ser inget annat alternativ”.  De beskrev 

ofta att ” vi som konsumenter har ingen kontroll, men vi måste ju äta!”. Undersökningen visar 

att de hade en gemensam uppfattning gällande en mycket stor tilltro till varor märkta med 
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”Svenskt kött”. Kategorin representeras enbart av kvinnor med en spridning över alla 

åldersgrupper där 3 av 7 hade barn i hushållet. 

Den sista gruppen innefattar respondenter som inte är informerade om vad de olika märkena 

står för, inte tittar på de olika märkningarna, eller på grund av ekonomiska skäl inte kan bry 

sig om varornas ursprung. Respondenterna innefattar av både kvinnor och män där alla olika 

ålderskategorier är representerade. Ingen av respondenterna hade barn i hushållet. 

 

Respondenters konsumtionsmönster innan/efter en uppdagad risk: 

För att kunna identifiera en eventuell förändring i konsumtionsmönstret av ekologiskt och 

närproducerat kött vid en uppdagad risk tillfrågades respondenterna:  

 Köpte du ekologiskt eller närproducerat kött innan hästköttsskandalen? 

 Köper du ekologiskt eller närproducerat kött efter hästköttskandalen?  

Figur 5 visar konsumtionsmönster innan den uppdagade risken och figur 6 visar 

konsumtionsmönster efter den uppdagade risken. 

 

 

Figur 6: Sofia Knutsson 2013-03-26. Figuren visar respondenternas konsumtionsmönster av ekologiskt- och 
närproducerat kött innan hästköttskandalen. 
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Figur 7: Sofia Knutsson 2013-03-26. Figuren visar respondenternas konsumtionsmönster av ekologiskt- och 
närproducerat kött efter hästköttskandalen. 

Konsumtionsmönstret mellan figur 6 och figur 7 är en skillnad av tre respondenter. Här visas 

en skillnad av att en respondent gick från att alltid köpa ekologiskt och närproducerat kött till 

att ofta köpa ekologiskt och närproducerat kött.  De två andra respondenterna gick från att 

ofta konsumera ekologiskt eller närproducerat kött till att alltid konsumera ekologiskt och 

närproducerat kött. 

En majoritet av de kvinnliga och manliga respondenterna svarade att de hade uppfattningen av 

att de ofta konsumerade närproducerade/ ekologiska produkter både före och efter 

hästköttskandalen.  

Ett flertal respondenter uttryckte osäkerheten mot att konsumera produkter som de inte kände 

kunde garantera sitt innehåll. En respondent uttryckte muntligt ” det är ju inget fel på hästkött 

egentligen, bara man själv får bestämma konsumtionen av de!” 
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Diskussion 
Resultatet visar att människor inte är beredda att ändra sina konsumtionsmönster för en 

eventuell risk av felkonsumtion. De tre respondenterna som svarade att de hade ändrat sina 

konsumtionsvanor var inte samstämmiga i vilka märkningar de konsumerar efter 

hästköttsskandalen. Två av respondenterna följde min hypotes gällande att människor söker 

sig till trygga märkningar och gick från att ofta köpa ekologiskt och närproducerat kött till att 

alltid köpa ekologiskt och närproducerat kött. Däremot var det en respondent som gick i 

motsatts riktning, det vill säga, från att alltid köpa ekologiskt och närproducerat kött till att 

ofta köpa ekologiskt och närproducerat kött. 

Resultatet visar att människor inte vill ändra sina konsumtionsvanor vid en uppdagad risk. 

Men det som tydligt visas är att de tillfrågade respondenterna redan innan den uppdagade 

skandalen tenderade att köpa ekologiska och närproducerade produkter, detta kan ge en hint 

av att de känner sig trygga med dessa märkningar även fast det finns en risk för okänt innehåll 

i produkterna. Ytterligare värt att diskutera är om ekologiska och närproducerade produkter 

inger den trygghetskänsla som respondenterna är eniga om, eller om det är ett sätt att finna 

falsk trygghetskänsla för att inte behöva ändra sina konsumtionsvanor. Som tidigare visas i 

teoridelen är både Beck och Whatmore av uppfattningen att människor söker sig till det som 

känns tryggt och säkert( Beck 2006 & Whatmore 2002). Men det som sedan visas i arbetets 

enkätundersökning visar motsatsen. Människor håller kvar sina gamla konsumtionsmönster 

även fast risken har stort mediepådrag. Som visas i studien av de amerikanska resenärerna 

ligger en önskan i att ändra sina konsumtionsmönster till något som personen i fråga inte är 

bekant med. Denna situation slutar med att konsumenterna håller kvar sina gamla 

konsumtionsmönster även fast det finns något annat som lockar (Negotiating cultural 

boundaries 2012). 

Något som ändå bör nämnas är att ett flertal respondenter ändå tog upp att de inte har något 

förtroende för att köttprodukter innehåller för vad innehållsförteckningen anger. Precis som 

Beck och Socrates beskrev så lever konsumenter i ovisshet om vad produkterna innehåller 

(Beck 2006) men ändå så väljer 49 respondenter att inte ändra sina konsumtionsmönster vid 

en bevisad risk för att köttet de konsumerar innehåller det som visas på förpackningar. 

Något annat som bör belysas är att av de respondenter som svarat på enkäten har enbart fyra 

av femtiotvå svarat att de aldrig konsumerar ekologiskt eller närproducerat kött och två av 

dessa fyra respondenter svarade att de inte konsumerade köttprodukter. Detta inger en känsla 
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av att konsumenterna från början tänker i banorna av en säker konsumtion av kött och kan 

därför känna sig tryggare med att inte ändra sina konsumtionsmönster enbart för att en risk 

har uppkommit i media.   

En annan aspekt som måste påpekas är att kvinnor med barn i hushållet tenderade till att ofta 

både före och efter hästköttskandalen upplevde att de konsumerade närproducerat eller 

ekologiskt kött. Där istället män med barn i hushållet entydligt svarade att det ibland 

konsumerade närproducerat eller ekologiskt kött.  

Det som måste belysas är att i de två störst representerade kategorierna kände respondenterna 

sig trygga med närproducerade/ekologiska varor och alla fyra märkningarna. Alltså lika 

många hyste tilltro till alla märkningar som de som kände tilltro till enbart närproducerade/ 

ekologiska varor. När man ställer dessa märken mot varandra kan man tydligt utskilja 

skillnader mellan konsumenter. Det som Whatmore tidigare belyser är att människor 

tveksamma till statens och beslutsfattarnas kontroller av köttets innehåll (Whatmore 2002) 

och känner att de inte kan lite på märkena även fast de är närproducerade och ekologiska.  

En annan viktig del i resultatet är att ett flertal respondenter uttryckte att de inte brukar titta på 

märkningar, utan istället fokuserar på om köttet var svenskt eller värmländskt. De uttryckte att 

de har en större tillförlit till märkningen på svenska produkter kontra importerade produkter. 

På sent nittiotal när CJD härjade i Storbritannien kunde stora säkerhetspådrag skymtas 

tillsammans med strängare kontroller av köttprodukter (Smittskyddsinstitutet 2011). Liknande 

scener kan skönjas vid dagens hästköttskandal. Frågan är om respondenterna som uttryckte 

förtroende för de olika märkningarna känner trygghet i att staten kontrollerar dessa produkter 

och litar på att de inte släpper igenom produkter som inte innehåller annat än vad etiketten 

utlovar.  

Dock kan samma resonemang användas för att förklara varför de andra respondenterna inte 

känner förtroende för de olika märkena. En tidigare kontroll av köttet i hästköttskandalen 

hade upptäckt felaktigheten kring köttinnehållet innan produkterna nått konsumenter. En 

annan aspekt som kan jämföras är Whatmores beskrivning av människans tvivel av olika 

institut och framför allt statens kontroller av olika produkter(Whatmore 2002). Det kan vara 

så att de resultat som visades av denna enkätundersökning kommer av att människor tar saken 

i egna händer och väljer närproducerade och ekologiskt märkta produkter från början för att 

de tvivlar på de köttkontroller som görs. 
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Kopplingar mellan GMO produkter och hästköttskandalen kan ses med konsumenternas ögon. 

Alla GMO produkter har inte skyldighet att varna på förpackningen om dess innehåll (SLV 

2013) vilket kan ses som kränkande för konsumenter. Samma resonemang kan dras till 

hästköttskandalen där köttet konsumenter tror de konsumerar inte borde innehålla något 

hästkött. Som tidigare påvisas i resultatet är ett flertal respondenter öppna för konsumtion av 

hästkött, bara de själva får bestämma över konsumtionen och inte känna sig lurade av 

produkters innehåll.  

Resultatet ger ett klart budskapa av att konsumenterna inte är villiga att ändra sina 

konsumtionsvanor även fast det finns en risk med konsumtionen. Givetvis är resultatet för 

min undersökning endast representativt för den utvalda butiken. Risken finns att respondenter 

ger ett annat resultat om en enkätundersökning görs i en annan typ av livsmedelsaffär, då 

många av respondenterna som svarade på min enkätundersökning var representerade av 

ensamstående och de flesta var i kategorin 60- 69 år. Det ska uttryckas att med stöd från 

teorielen att människor ofta inte vill ändra sina konsumtionsvanor och därför kan liknande 

resultat visas även i andra butiker.  
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Slutsatser 
Det som kan utläsas av det fastställda resultatet är att människor är ovilliga att ändra sina 

konsumtionsmönster mot ett ekologiskt och närproducerat håll, även fast det finns risk för att 

det kött de konsumerar inte innehåller det som utlovas på förpackningen. 

Får offentliggjorda risker konsumenter att välja ekologiska och närproducerade produkter? 

För att få svar på min forskningsfråga så tar jag stöd från resultat av den enkätundersökning 

som är gjord. Där resultatet visar entydligt att offentliggjorda risker inte får konsumenter att 

välja ekologiska och närproducerade produkter. 

Det som dock kan utläsas av resultatet och diskussionen är att människor redan innan en 

uppdagad risk konsumerar med trygga märkningar.   

Som tidigare är presenteras i diskussionsdelen är människor inte villiga att ändra sina 

konsumtionsvanor, vare sig de respondenter som svarat på denna enkät eller exemplet med de 

amerikanska resenärerna (Negotiating cultural boundaries 2012). Slutsatsen som kan dras är 

att människor inte är villiga att ändra sina konsumtionsmönster bara för att det finns en risk 

för att produkter de konsumerar inte innehåller det som förpackningen lovar. Vi är fasta i våra 

gamla vanor och kan inte tänka oss att ändra dessa för något som visserligen inte kan 

betecknas som farligt, men som vi å andra sidan inte någon som helst koll på. 
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Bilaga: 
Bilaga 1: Enkät: Konsumtionsmönster/ märkningar  

  

Man 

 Kvinna 

Vilken ålders kategori tillhör du? 

 10-19 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

 70+ 

Hur många personer finns det i ditt hushåll? (vuxen = över 18 år) 

Barn  

Vuxen  
Vilka märkningar har du förtroende för? ( Du får välja fler alternativ ) 

 Nötköttsmärkningar 

 Ekologiska märkningar 

 Närproducerade märkningar 

 Grisköttsmärkningar 

 Ingen av ovanstående 

Varför har du/ har du inte förtroende för de ovanstående märkena? 

 

Köpte du ekologiskt eller närproducerat kött innan hästköttsskandalen? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 Jag äter inte kött 

Köper du ekologiskt eller närproducerat kött efter hästköttskandalen?  

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 
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 Sällan 

 Aldrig 

 Jag äter inte kött 

 


