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De röda sidorna 
Minska köttkonsumtionen och ät mer vegetariskt
Jag har valt att försöka påverka 
människor i min omgivning 
(mestadels min familj och mina 
vänner) att äta mindre kött 
eftersom vi människor i världen 
har kommit till en överdrift utav 
köttkonsumtion vilket har lett och 
leder till stor miljöpåverkan. 
Köttproduktionen står för 18% 
utav alla växthusgasutsläpp enligt 
FAO, FN’s livsmedel- och 
jordbruksorganisation. Dessutom 
fraktas köttet till världens alla 
hörn i kylcontainrar och djurens 
tidigare, naturliga foder, gräset, 
har totalt ersatts av majs och soja,  
också odlade runt om i världen. 
Och detta gäller bara 
växthuseffekten. 
Köttproduktionen bidrar också 
som sagt till andra stora 
miljöproblem. 

Jag vill inte mena att vi helt borde 
eller ska sluta äta kött. Men att vi 
ersätter några måltider i veckan 
utav vegetariska måltider skulle 
det effektivt motverka 
miljöproblemen som skapas utav 
köttproduktion och konsumtion. 
Dessa åtgärder kommer självklart 
att vara svåra för många. I de 
flesta länderna är kött ett 
traditionellt livsmedel. Det är 
även mycket bra eftersom det är 
gott, nyttigt i lämpliga mängder 
och mättande. Dessutom ökar 
efterfrågan utav kött när 
inkomsterna stiger i ett land. 
Därför förknippar man kött med 
välfärd. För dom här personerna 
gäller det i så fall att tänka på 
vilket kött dom köper. Det ska 
helst vara KRAV-märkt och 
närproducerat, gärna från 
Sverige. Det ska man även tänka 

på när man köper grönsaker och 
frukt, att det ska vara närodlat 
och miljömärkt. Det bästa skulle 
vara om alla kände sin slaktare. 
En minskning av köttproduktion 
gynnar alltså alla. Vi borde äta 
mindre kött för planeten jordens 
skull, för de kommande 
generationernas skull och för vår 
egen skull ur hälso- och 
eknomiperspektivet eftersom det 
uppenbarligen är nyttigt och 
hälsosamt att äta mycket 
grönsaker och frukt och det är 
även billigare att äta mindre kött 
och mer grönt. I Sverige äter vi 
fyra gånger mer rött kött än vad 
som rekommenderas av hälsoskäl. 
Det är även så att rött kött kräver 
flera gånger mer mark och vatten 
än vegetariska livsmedel för 
precis samma mängd protein.

ÄTMERVEGETARISKT!
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Det har självfallet inte alltid varit så här. 
Vi har inte alltid konsumerat kött i 
överdrift. Det var  dessutom inte heller 
länge sen vi höll konsumtionen av kött till 
en lagom nivå. Då åt man fläsk och fågel 
någon gång i veckan, men nötkött fanns 
endast ibland på söndagar på tallriken 
och under högtider och fester. Alltså var 
inte efterfrågan så stor på kött och man 
kunde producera det hälsosamt och 
rättvist. Man gav djuren föda efter deras 
behov och vi åt köttet efter våra behov. 
Idag äter vi mer kött än vi behöver och 
därför konsumerar vi i överdrift.

1950 var jordens befolkning ca 2 500 000 
000 människor. I i-länderna 
konsumerade en person omkring 50 kg 
kött per år. 2050 beräknas jordens 
befolkning öka till 9 000 000 000 
människor. Den årliga konsumtionen av 
kött beräknas stiga till 90 kg per person. 
Alltså, på 1950-talet konsumerade vi 
fortfarande lagom mycket kött, men det 
var sista gången. Vi konsumerar bara 
mer och mer och mer. På bara hundra år 
ska vår årliga konsumtion av kött 
fördubblas. I Sverige har vi på 20 år 
lyckats öka konsumtionen med 50 %. 
Våra resurser på jorden räcker inte för 
vår konsumtion. Om alla på jorden skulle 
leva som vi i Europa skulle vi behöva hela 
3 jordklot för att ha tillgång till alla 
resurser. Om alla skulle leva som i USA 
skulle vi behöva 5 jordklot. Vi är på väg 
dit. Se bara på Indiens, Brasiliens och 
framförallt Kina’s utveckling de senaste 
50 åren. 

Man kan säga att allt började vid tiden 
efter andra världskriget. Det var då man i 
grunden förändrade sina matvanor. 
Människor hade svultit och efteråt ville 
man på sätt och vis kompensera svälten 
under kriget genom att göra maten, 
framförallt köttet, till något speciellt eller 
som en tröst att kriget var över och att 
allting nu var bättre och skulle bli ännu 

bättre. De som kunde äta kött var 
materiellt och socialt välbärgade. Genom 
att producera mer kött gav man allt fler 
människor en känsla av att vara i lugn, 
säkerhet och trygghet. Köttet funkade då 
som tröst. 

Men det var inte förrän på 60-talet man 
började producera kött ”orättvist”, som 
jag brukar kalla det. Då tog man beslutet i 
USA och i Europa att man skulle ändra 
systemet inom jordbruket. Man skulle 
lägga ner småförtagen på landsbygden 
inom jordbruk för att deras produktion 
inte var tillräcklig i förhållande till 
efterfrågan och istället använda stora 
”intensivjordbruk” som skulle producera 
mer kött i snabbare takt. Dessa blev sedan 
”industrijordbruk” och därmed sågs inte 
köttet på samma vis som förut. Nu var det 
vanligt, nästan obligatoriskt att äta kött 
varje dag. Det sågs som en mycket bra 
sak. Problemet är och var att dessa 
jordbruk endast fungerade och fungerar 
än idag med stora mängder 
bekämpningsmedel, gödsel, importerat 
protein osv. Djuren trängs i små burar, 
slaktas orättvist och föds inte upp med 
kärlek utan med tanke på pengar. 
Bönderna pressas att tillverka mer. Om de 
ska göra det måste de använda mer 
bekämpningsmedel, mer gödsel, 
importera mer protein, hålla djuren i 
orättvisa förhållanden osv. Allt detta för 
att vi ska få ett  så snabbt tillverkat, 
proteinrikt och fett kött som det bara går. 

Det är inte rättvist.

...

ÖVERDRIVEN KONSUMTION?
Varför? På vilket sätt?
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Mycket utav köttproduktionens negativa 
miljöeffekter orsakas utav djurens foder, 
alltså mestadels sojan och majsen. Soja 
och majs är nuförtiden det vanligaste 
fodret för djur som ska slaktas. Detta 
utvecklades också på 60-talet då man 
satsade stort på jordbruket. Man forskade 
och undersökte om det bästa sättet att få 
ett så fett och proteinrikt kött som 
möjligt. Förutom att man kom fram till 
att majs och soja var det bästa fodret 
lyckades man skapa ett sätt att förebygga 
kornas aptit. Man tog helt enkelt bort 
kornas aptit vilket medförde att korna 
inte kände och visste om de var hungriga. 
De kunde nu äta konstant. 

Som sagt är djurens foder även ett stort 
problem. Problemet är att fodret 
importeras från andra länder, långt ifrån 
uppfödningen, och samtidigt lägger våra 
svenska bönder ner sina produktioner på 
grund av den svåra konkurrensen. 
Dessutom tar odlingarna upp mycket 
plats och det sker mycket avskogning. 
Omkring 70 % av majsen som 
produceras i USA gå till djurfoder.       
Ca 80 % av all soja som produceras i 
världen går också till djurfoder. 

Men det mesta utav avskogningen beror 
på att djuren ska få plats, speciellt i 
Amazonas. Ungefär 5 % utav 
avskogningen i Amazonas står 
sojaodlingen för medan hela 
köttproduktionen står för 80 %. Sedan 
1950 har man förlorat 17 % av 
Amazonas, vilket motsvarar ca 720 000 
kvm. Trots allt detta vill Brasiliens 
regering fördubbla marknadsandelen vid 
2020 utav köttproduktionen. Brasilien 
står redan för 30-40 % utav all 
köttproduktion i världen. 

Sojan och majsen har fler negativa 
konsekvenser. De 18 % växthusgas beror 
till en stor del utav kornas idissling. När 
korna idisslar rapar de metan vilket är 

mycket skadligare för den globala 
uppvärmningen än koldioxid. Förr, när 
kor betade gräs, var utsläppen av metan 
minimala. När man dock började 
använde proteiner, ex. soja, i fodret sköt 
utsläppen av metan i höjden. 

Faktapunkter om 
vattnets påverkan
☛ För att producera 1 kg kyckling, 
från spannmålet till slutproduktionen 
krävs det 3900 liter vatten. 1 kg fläsk 
kräver 4900 liter vatten. 1 kg nötkött 
kräver 15 000 liter vatten - som om en 
människa skulle stå och duscha i ett helt 
år. 

☛ Produktionen av ett kg kött på 
industriell väg kräver lika mycket vatten 
som produktionen av 200 kg tomater eller 
160 kg potatis. 

☛ Köttindustrin använder 45 % av 
jordens sötvatten.

Samtidigt sker den globala 
uppvärmningen, vattnet torkar ut 
och fler och fler människor lider av 
törst. 

...

Dessa är några få 
utav alla 
konsekvenser och 
orättvisor som 
uppstår vid 
köttproduktion. 

AVSKOGNING OCH FODER
Vad påverkas?
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Några positiva och 
negativa konsekvenser
vid ökning respektive 
minskning av 
köttproduktionDE
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Ökad köttproduktion Minskad köttproduktion

Positivt:	 	
- Mer kött för större köttkonsumenter.
- Ökad produktion utav majs och soja 

vilket medför minskad arbetslöshet. 

Positivt:
- Minskning av utsläpp utav 

växthusgaser från både djur och 
transporter.

- Mindre föroreningar i jord och hav.
- Mer sysselsättning på landsbygden 

och fler sysselsatta bönder.
- Resurser som är tillräckliga för vår 

konsumtion.
- Mindre, eller kanske totalt stoppad 

avskogning.
- Hälsosammare matvanor  med 

grönsaker och frukt. 
- Barn som är vana och uppfostrade 

vid att äta mindre kött - vilket leder 
vidare i de kommande generationerna 
eftersom även dom kommer att 
uppfostra sina barn att äta mindre 
kött.

Negativt:
- Ökade växthusgaser från både djuren 
och transporter
- Förorenad jord och hav.
- Mindre sysselsättning på 
landsbygden och fler arbetslösa 
bönder.
- Överdriven konsumtion som möjligtvis 

kan vara omöjlig att stoppa.
- Ökad avskogning, särskilt i 
Amazonas. 
- Ohälsosamma matvanor.

Negativt:
- Mindre kött som drabbar större 

köttkonsumenter.
- Minskad produktion utav majs och 

soja vilket medför ökad arbetslöshet. 
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Jag vill bevisa att vegetarisk  mat 
kan vara god - om inte godare. 
Dessutom vill jag radera alla 
fördomar om att vegetarisk mat inte 
smakar. 

 Jag ska utmana favoriträtten i 
årskurs nio och göra den lika god 
vegetarisk. Om jag kan göra det har 
jag lyckats. 

Om favoriträtten smakar lika 
fantastiskt i en vegetarisk version tror 
jag att jag kommer att ge dem en liten 
tankeställare. 

Varför skulle inte då lasange 
vara lika gott vegetariskt? Borde jag 
inte prova att laga fler vegetariska 
rätter? Om det är lika gott, varför 
ska jag inte då gynna miljön? 

Jag ska utmana favoriträtten i årskurs 
nio genom att göra den vegetarisk. 

METODEN
Hur ska jag lyckas?

Vilken är favoriten då?
Jag ville inte gissa mig fram, så jag gjorde en liten undersökning på det. 
50 elever i årskurs nio fick rösta på ett av fyra alternativ som de tyckte var den 
bästa rätten. De fyra alternativen var pizza, tacos, hamburgare och någon typ 
av pastarätt, t.ex. spaghetti med köttfärssås osv. Så här blev resultatet!

Typ av rätt Antal röster

Pizza 17

Tacos 26

Hamburgare 4

Pastarätt 3
TACOS! 
En tydlig vinnare...
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Tacofest!
Mat...
✽ Mexikansk tacobönröra
✽ Guacamole med vitlök
✽ Melon- och mangosalsa
✽ Mjuka tortillabröd

Gäster...
✽ Mamma Emese
✽ Vännen Frida
✽ Vännen Sofia

Så jag bjöd två vänner och min mamma, som står 
för den största delen av matlagningen där hemma, 
på vegetarisk tacofest! Menyn bestod av en het 
bönröra med chipotle, rötfrukter och diverse 
tacokryddor, en uppfriskande, kall melon- och 
mangosalsa, en krämig quacamole med vitlök och 
creme fraiche och slutligen varma tortillabröd som 
skulle förena alla buffédelar till en härlig, vegetarisk 
tacomåltid. 

Som du säkert märker är de olika delarna i menyn 
säkert inte alls lika dom du brukar servera till din 
tacomiddag. Du har säkert både tomat, paprika, 
gurka, majs osv. Men min tanke var att jag ändå 
kunde ge den hederliga tacon en till liten twist när 
jag ändå höll på. Dessutom finns det redan så 
många grönsaker och rotfrukter i bönröran att det 
räcker. Och en uppfriskande melon- och 
mangosalsa kan ju inte vara fel till en het, 
mexikansk bönröra!

De gröna sidorna
Vegetarisk tacofest
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Resultatet.

Hur smakade det? 
Vad tyckte gästerna? 
Har jag lyckats?
 

”Det här ska jag verkligen prova hemma”

”Jag trodde inte bönorna 
skulle vara goda, men nu inser 
jag att dom faktiskt är goda!

”Vad gott det var med frukt 
istället för grönsaker...!”

”Jag gillar verkligen kryddorna och 
smaken på den här bönröran...”

”Riktigt, riktigt gott!” 
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Det blev bättre än jag trodde. Gästerna mumsade snabbt i sig tacon och bad faktiskt om en 
portion till. Det var dock en mening som jag längtade efter, som jag hoppades att någon 
skulle säga. 

”Det här ska jag verkligen prova hemma!”
Där kände jag att jag hade gjort någon skillnad. Min vän Frida har blivit påverkad. Jag har 
bevisat för henne och Sofia (som dock redan är vegetarian) att vegetarisk mat är gott och 
jag lyckades ge dom min tankeställare. Jag uppnådde mitt mål.

”Nu förstår jag och jag vill ändra på mina matvanor. 
Hanna, var beredd. Här hemma äter vi hädanefter mer 
vegetariskt!”

Efter tacofesten härliga måltid bad jag dom läsa faktatexten för att påverka dom ännu 
mer och få dom att förstå varför man ska äta vegetariskt. Efter det märkte jag den 
största skillnaden. Både Frida och Sofia blev häpna över konsekvenserna, men min 
mamma Emese blev nog mest förvånad. Efter hon läst texten sammanfattade hon sina 

✽



JAG LYCKADES

Ett arbete av Hanna Wieser
15.05.13



URplay
Världen. Älskade kött 
(Filmdokumentär)
(15 dec. 2012)

Tillgänglig:
http://URplay.se/Produkter/170958-
Varlden-Alskade-kott

Jag anser att att denna källan är mycket 
trovärdig. UR är en opartisk kanal som 
endast utger faktabaserad information, 
kunskap och lärdom. Därför litar jag 
fullt ut på denna källan. Dessutom är 
filmen nyligen gjord, drygt ett år sedan 
och UR är en utbildningsradio. 

Jordbruksverket
Hur mycket kött äter vi i 
Sverige?
(24 jan. 2013)

Tillgänglig:
http://www.jordbruksverket.se/
formedier/nyheter/nyheter2013/
hurmycketkottaterviisverige.
5.5df17f1c13c13e5bc4f800057619.
html 

Jordbruksverket är helt klart en 
trovärdig källa. Det är en statlig 
myndighet som styrs av objektivitet. 
Jordbruksverket kontrolleras  och 
granskas regelbundet av staten. 
Dessutom publicerades den för bara 
någon månad sen. 

Jordbruksverket
En hållbar 
köttkonsumtion (PDF)
(22 jan. 2013)

Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/
download/
18.5df17f1c13c13e5bc4f800039403
/En+hållbar+köttkonsumtion.pdf

Jordbruksverket är helt klart en 
trovärdig källa. Det är en statlig 
myndighet som styrs av objektivitet. 
Jordbruksverket kontrolleras  och 
granskas regelbundet av staten. 
Dessutom publicerades den för bara 
någon månad sen. 

Wikipedia
Köttprodukion
(26 mars 2013)

Tillgänglig:
http://sv.wikipedia.org/wiki/
Köttproduktion

Jag anser att även denna källan är 
pålitlig. På Wikipedia kan vem som helst 
visserligen redigera och skriva. Men på 
deras referenspunkter kan jag ser andra 
bra källor som t.ex. en rapport från FN’s  
jordbruksorgan och från 
jordbruksverket. Dessutom granskas 
Wikipedia så att det är rätt information 
som ges ut. 

Svenska Dagbladet
Köttet måste bära sin 
klimatpåverkan
(23 jan. 2013)

Tillgänglig: 
http://www.svd.se/opinion/
brannpunkt/kottet-maste-bara-sin-
klimatpaverkan_7849102.svd

Svenska Dagbladet anser jag är en 
trovärdig källa. För det första finns det 
flera andra källor som pekar mot 
samma sak. Det är även mer journalistik 
som sker på Svenska Dagbladet i 
förhållande till andra tidningar som 
t.ex. Aftonbladet och Expressen. 
Tidningen präglas inte utav ändlösa 
annonser som de andra tidningarna. 
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