
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi  
Högskolan Dalarna  

 

 

Etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar 
 

Ethical statements on vegan meal 
protein packaging 

 

 

Författare  Isabella Göransson 
Charlotta Nilsson 
 

Datum 28 oktober 2018 

 



2/81 

Examensarbete för kandidat-
examen i Grafisk teknologi  

Titel 
Etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar 

Nyckelord 
etiska budskap, förpackningsdesign, grafisk kommunikation, konsument, kost, 
livsmedel, varumärken, vegan  
 

Författare 
Isabella Göransson 
Charlotta Nilsson 

Datum 
26 september 2018 

Publicering fulltext Open Access  
Jag/vi medger publicering i DiVA    

 JA NEJ 

Kurs 
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi (GT2047), 15 hp  

Utbildningsprogram 
Grafisk design – kandidatprogram, 180 hp 

Handledare 
Gustav Boklund, gbk@du.se 

Examinator 
Petter Kolseth, pkl@du.se 

Sammanfattning 
De etiska konsumenterna växer i antal (Young, Hwang, McDonald & 
Oates, 2010). och att äta veganskt blir allt mer populärt (The Nielsen 
Company, 2017). I takt med att de nya veganska produkterna intar 
marknaden saknas riktlinjer och forskning kring etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar, något som skulle kunna hjälpa 
formgivare med hur de kan tänka när de designar dessa förpackningar. 

Den föreliggande studien undersöker om och hur olika varumärken som 
säljer vegansk processad mat förmedlar etiska budskap via texter, bilder, 
kostbenämningar och certifieringar på sina förpackningar samt hur 
konsumenterna ställer sig till budskapen. Studien genomfördes via en 
visuell innehållsanalys och en enkätundersökning. 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna ansåg att 
kommunikation av etiska budskap på förpackningar är positivt och kan 
ge mervärde till konsumenten utifrån målgrupp. Studien har även visat 
att varumärken med produktutbud för allätare till större del 
kommunicerar personliga preferenser medan varumärken med 
produktutbud för vegetarianer kommunicerar både etiska aspekter och 
personliga preferenser på sina förpackningar. 

Högskolan Dalarna 
Postadress Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 
Telefon 023-77 80 00 
Hemsida www.du.se 

 



3/81 

Thesis for Bachelor Degree 
in Graphic Arts Technology 

Title 
A study about ethical communication on vegan meal protein packaging  
 

Keywords 
ethical consumption, vegan, packaging design, trademark, graphic 
communication, groceries, dietary   

Author(s) 
Isabella Göransson 
Charlotta Nilsson 

Date 
26 september 2018 

Course 
Thesis for Bachelor Degree in Graphic Arts Technology (GT2047), 
15 ECTS credits 

Degree programme 
Graphic Design, 180 ECTS credits 

Thesis supervisor 
Gustav Boklund, gbk@du.se 

Examiner 
Petter Kolseth, pkl@du.se 

Abstract 
The ethical consumers are growing in numbers (Young, Hwang, 
McDonald & Oates, 2010), and consuming a vegan diet is becoming 
more popular (The Nielsen Company, 2017). As the new products are 
entering the market, guidelines and research on ethical consumption for 
vegan meat substitute packages are lacking. This thesis can therefore 
help graphic designers with creating this type of packaging.  

The present study investigates whether and how different brands who 
sell vegan processed food communicate ethical statement  through text, 
images, dietary name and certification on their packaging and consumers 
attitude about it. The study was conducted with a visual content analysis 
and a survey. 

The results present that majority of the respondents believe that the 
communication of ethical statement on the packaging is positive and can 
bring added value to the consumer based on the target group. The study 
also presents that brands with a product selection for omnivores, to the 
greater part only communicate personal preferences while brands with a 
product selection for vegetarians communicate both ethical aspects and 
personal preferences on its packaging. 

Dalarna University 
Postal address Dalarna University, SE-791 88 Falun, Sweden 
Telephone +46 (0)23-77 80 00 
Website www.du.se 

 



4/81 

Förord  
Vi vill tacka alla medverkande i enkätundersökningen som gjort den här 
studien möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Gustav som hjälpt oss 
genom arbetet och andra personer som har ställt upp. 

Isabella Göransson 
Charlotta Nilsson 

  



5/81 

Innehållsförteckning  
Förord .......................................................................................................4 
1 Introduktion ......................................................................................7 

1.1 Bakgrund .....................................................................................7 
1.1.1 Hypotes 1 ..............................................................................8 
1.1.2 Hypotes 2 ..............................................................................8 
1.1.3 Anledningar till vegetabilisk kost ...........................................9 
1.1.4 Tidigare studier ......................................................................9 

1.2 Begreppsdefinitioner ....................................................................9 
1.2.1 Varumärke .............................................................................9 
1.2.2 Förpackningsdesign ............................................................. 10 
1.2.3 Etisk konsument och etisk konsumtion ................................. 10 
1.2.4 Text och bild som kommunicerar etiska budskap .................. 12 
1.2.5 Certifiering/kvalitetsmärkning ............................................. 13 

1.3 Koster studien behandlar ............................................................ 18 
1.4 Kostbenämning .......................................................................... 19 
1.5 Projektmål .................................................................................. 20 

1.5.1 Syfte .................................................................................... 20 
1.5.2 Frågeställningar ................................................................... 20 
1.5.3 Avgränsningar ..................................................................... 20 

2 Metod.............................................................................................. 22 
2.1 Visuell innehållsanalys ............................................................... 22 
2.2 Enkätundersökning ..................................................................... 24 
2.3 Litteratursökning ........................................................................ 25 

3 Resultat ........................................................................................... 26 
3.1 Visuell innehållsanalys ............................................................... 26 

3.1.1 Certifierad och kvalitetssäkrad märkning ............................. 26 
3.1.2 Kostbenämning .................................................................... 27 
3.1.3 Text som kommunicerar etiska budskap ............................... 29 
3.1.4 Bild som kommunicerar etiska budskap ............................... 30 

3.2 Enkätundersökning ..................................................................... 31 
4 Diskussion....................................................................................... 44 

4.1 Innehållsanalys ........................................................................... 44 
4.1.1 Certifiering/Kvalitetsmärkning ............................................ 44 
4.1.2 Kostbenämning .................................................................... 44 
4.1.3 Text som kommunicerar etiska budskap ............................... 45 

4.2 Enkätundersökning ..................................................................... 47 
4.3 Förslag till fortsatta studier ......................................................... 48 
4.4 Metodreflektion .......................................................................... 48 

5 Slutsatser ......................................................................................... 51 
5.1 Ger kommunikation av etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar mer negativ eller positiv respons hos 
konsumenten? ..................................................................................... 51 
5.2 Kan man kommunicera etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar för att ge mervärde till konsumenten?...... 51 
5.3 Är det någon skillnad hur varumärken med ett produktutbud för 
allätare och varumärken med produktutbud för vegetarianer 
kommunicerar etiska budskap på sina veganska 
måltidsproteinförpackningar? .............................................................. 51 
5.4 Vilken typ av etiska budskap förmedlar varumärkena på sina 
veganska måltidsproteinförpackningarna? ........................................... 52 
5.5 Hypoteser ................................................................................... 52 

6 Referenslista .................................................................................... 53 



6/81 

Bilagor .................................................................................................... 61 
Bilaga .................. 1.1 Enkätsvar från konsumenter som köper veganska 
måltidsproteinprodukter ...................................................................... 61 
Bilaga ......... 1.2 Enkätsvar från konsumenter som ibland köper veganska 
måltidsproteinprodukter ...................................................................... 64 
Bilaga ............ 1.3 Enkätsvar från konsumenter som inte köper veganska 
måltidsproteinprodukter ...................................................................... 66 
Bilaga .. 2.1 Veganska måltidsproteinförpackningar från varumärken med 
produktutbud för vegetarianer.............................................................. 67 
Bilaga .. 2.2 Veganska måltidsproteinförpackningar från varumärken med 
produktutbud för allätare ..................................................................... 68 
Bilaga .......................................................... 3 Enkätundersökningens 
frågor .................................................................................................. 69 
Bilaga .................................................. 4 Anledningar till vegetabilisk 
kost 72 
Bilaga ................................................. 5 Definitionsmanual till visuell 
innehållsanalys .................................................................................... 77 

Certifiering/Kvalitetsmärkning ........................................................ 78 
Kostbenämning ............................................................................... 79 
Text som kommunicerar etiska budskap ........................................... 80 
Bild som kommunicerar etiska budskap ........................................... 81 

 

 



7/81 

1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Under de senaste åren har etik fått en större betydelse i konsumenternas 
köpvanor (Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010). Rapporter om 
arbetare som jobbar under slavliknande förhållanden (Burke, 2015, 22 
april), miljöförstörelse (Johnston, 2016; Elliot, 2016, 14 Januari) och 
fabriker med ifrågasatta metoder (Nilsson, 2017) har gjort att 
konsumenterna betraktar tillverkningsprocessen på helt annat sätt (Young, 
Hwang, McDonald & Oates, 2010). Numera är det inte bara innehållet i en 
produkt som avgör om produkten anses vara bra utan även faktorer som 
tillverkningsprocessen och vilket varumärke det är påverkar 
konsumenternas köpval (Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010). Dessa 
rapporter och spridningen av uppmärksammade dokumentärer som 
Earthlings (Monson, 2010) och Cowspiracy (Andersen & Kuhn, 2014) har 
gjort att många konsumenter har blivit medvetna om tvivelaktig 
djurhållning och agrikulturens negativa påverkan på miljön har resulterat i 
att många konsumenter har ändrat sin konsumtion och har bytt ut animalier 
helt eller delvis till vegetabiliska alternativ (The Nielsen Company, 2017). 
Detta har skapat en vego-trend i Sverige (Strömberg, 2016). Hos 
livsmedelskedjor som ICA och Axfood har försäljningen av det vegetariska 
sortimentet ökat med 29 procent respektive 25 procent under 2015 
(Strömberg, 2016). 

Som en följd av denna konsumtionsförändring har begreppet etisk 
konsumtion formulerats. Författarna Harrison, Newholm och Shaw (2005) 
definierar begreppet etiska konsumenter som de konsumenter som av 
religiösa, politiska, miljömässiga, sociala eller andra skäl väljer att aktivt 
utesluta produkter ur sin konsumtion på grund av att de inte möter deras 
etiska värderingar. Författarna säger också att oberoende av vilken typ av 
etiska värderingar som den etiska konsumenten har, är det gemensamt att  
konsumenten lägger vikt hos effekten av sin konsumtion. Både för de 
själva och även vad deras val ger för konsekvenser långt bort, både för 
miljön och för andra människor (Harrison, Newholm & Shaw, 2005). Detta 
behöver dock inte betyda att den här typen av konsument följer en strikt 
etisk konsumtion utan bara aktivt reducerar den konsumtion som ej är etisk 
för dem (Harrison, Newholm & Shaw, 2005). Det är även vanligt att en 
etisk konsument börjar på ett område som att minska köttkonsumtion och 
sedan övergår till flera etiska grenar (Bakker & Dagevos, 2012; Shaw, 
Grehan, Shiu, Hassan & Thomson, 2005)  

En studie (Ulver-Sneistrup, Askegaard & Kristensen, 2011) visar att de 
nordiska konsumenterna har ett högt etiskt synsätt. Hos dessa konsumenter 
finns idylliska tankar kring den nordiska naturen vilket skapar ett högre 
etiskt synsätt. Detta gör att den nordiska konsumenten kan se samhället 
som en bov medan de närproducerade, miljövänliga alternativen och 
hållbart utvecklade är vad man strävar efter att inkludera i sin konsumtion 
(Ulver-Sneistrup, Askegaard & Kristensen, 2011). 

Forskning (Shaw & Riach, 2011) visar att etiska konsumenter påverkar 
varumärkena till att producera produkter som stämmer överens med den 
etiska konsumentens värderingar. Genom att producera dessa etiska 
produkter kan konsumenten ta ställning till sina värderingar genom sina 
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köpvanor och då förverkliga sin identitet. Det gör att varumärkena har en 
helt annan möjlighet att skapa en relation till sina konsumenter med 
mervärde då man ger konsumenten mer än bara en produkt (Shaw & Riach, 
2011). Studien behandlar dock inte specifika produktkategorier vilket gör 
att det saknas resultat på konsumenters tankar kring etiska värderingar på 
veganska produkter. Veganism krockar ibland med människors kultur och 
ideologier samt att några mediekanaler porträtterar det som en fånig diet 
vilket kan skapa en negativ ton hos vissa konsumenter (Annenberg Media 
Center, 2014). En studie visar att under 2007 innehöll 70% av 
Storbritanniens nyheter om veganism en negativ ton (Cole & Morgan, 
2011). 

En produkts förpackningsdesign är ett av de viktigaste verktygen som 
används i ett varumärkes marknadsföring. Förutom marknadsföringen är 
förpackningen ett kommunikationsverktyg som används för att förmedla 
varumärkets värderingar (Nickels & Jolson, 1977). En produkts 
förpackningsdesign kan fastställas av de element som används för att 
kommunicera med konsumenterna. Dessa element kan vara den färg, 
typsnitt, illustration, bild, certifieringar och text som finns på 
förpackningen. Ett varumärkes kommunikation är beroende av budskapet 
förpackningen sänder ut och har i uppgift att påverka konsumenten 
känslomässigt och förmedla information (Silayoi & Speece, 2004).  

De etiska konsumenterna växer i antal (Baker, 2015; Young, Hwang, 
McDonald & Oates, 2010) och att äta veganskt blir allt mer populärt (The 
Nielsen Company, 2017). I takt med att de nya produkterna intar 
marknaden kan vi urskilja att det saknas riktlinjer för och forskning saknas 
kring hur etiska värderingar kommuniceras på veganska 
måltidsproteinförpackningar.  Veganska måltidsprotein avser vi vara 
produkter som inkluderas i en måltid av middag eller lunch. Dessa 
produkter skulle kunna tolkas som ersättning för produkter eller råvaror 
gjorda på kött, fågel och fisk. Detta kan innebära t.ex. biffar, “kött”bullar 
och schnitzel som är gjorda på soja, baljväxter eller liknande. Genom att se 
om varumärkena förmedlar etiska budskap via text, bild och certifiering 
samt se hur konsumenterna tolkar budskapen kan man få förståelse för hur 
etiska budskap kan kommuniceras beroende på kommunikationssyfte. En 
övergripande studie kan därför bidra med förståelse kring varumärken och 
hur de kan kommunicera etiska värderingar för att ge mervärde åt 
konsumenten utifrån den valda målgruppen. 

1.1.1 Hypotes 1  
Vi tror att varumärken med ett produktutbud för allätare inte fokuserar på 
etiska budskap på sina produktförpackningar, medan varumärken med ett 
produktutbud för vegetarianer aktivt visar etiska budskap på sina 
produktförpackningar. 

1.1.2 Hypotes 2  
Vi tror att veganer uppskattar men inte lägger stor vikt vid om etiska 
budskap förmedlas på en vegansk måltidproteinförpackning. Vi tror också 
att allätare till en viss del uppskattar budskap om personliga preferenser på 
förpackningarna och till största del ser negativt på etiska aspekter. 
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1.1.3 Anledningar till vegetabilisk kost 
Avsnittet är till för att ge förståelse kring varför etiska budskap 
kommuniceras på veganska måltidsproteinförpackningar. Listan nedan är 
en sammanfattning. För djupare beskrivning, se bilaga 4. 

• Religion - Det finns personer som utesluter helt eller delvis 
animalier ur sin kost på grund av att hens religion inte tillåter 
det. 

• Smak - En del personer tycker att smaken av kött är oaptitlig.  
• Miljö - En vegansk diet producerar 50% mindre koldioxid än 

en diet inkluderande animalier.  
• Hälsa - Studier visar att utesluta animalier, främst rött kött 

minskar risken för cancer, diabetes, övervikt, hjärt- och 
kärlsjukdomar. Genom att utesluta fisk och skaldjur ur sin kost 
kan man undvika kvicksilverförgiftning.  

• Förhindra utrotning av arter - Varje år överfiskas haven, genom 
att inte äta fisk bidrar man ej till detta. 137 stycken olika arter 
av växt-, djur- och insektsarter utrotas varje dag till följd av 
regnskogsskövling som delvis orsakas av regnskog skövlas för 
att odla foder till agrikulturen. 

• Ekonomi - Det kan vara billigare att äta en vegansk kost än en 
kost inkluderade animalier. 

• Rättviseskäl - Människor kan utesluta animalier för att de 
anser att betesmarken som används till att föda upp djur skulle 
kunna effektiviseras genom att istället odla grödor. På så sätt 
skulle man kunna odla mer mat och mätta fler människor. 

• Djurrätt - Människor kan utesluta animalier ur sin kost då de 
anser att de är fel att döda och äta djur.  

• Djurskydd - Det finns människor som utesluter animalier ur 
sin kost för att de motsätter industrier där djur föds upp under 
tvivelaktiga förhållande. 

1.1.4 Tidigare studier 
Trots försök har vi inte funnit tidigare studier rörande etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar. Det finns dock liknande studier 
kring andra matrelaterade produkter (Zander, Stolz & Hamm, 2013; 
Botonaki, Polymeros, Tsakiridou & Mattas, 2006; McEachern & Willock, 
2004; Schröder & McEachern, 2004). Det finns studier som diskuterar den 
etiska konsumenten (Carrigan & Attalla, 2001; Shaw, Grehan, Shiu, 
Hassan & Thomson, 2005; Freestone & McGoldrick, 2008) dock ingen 
som svarar på denna studies hypoteser. 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer begreppsdefinitioner som kan underlätta förståelsen av 
studiens fackord. 

1.2.1 Varumärke 
Patent- och registreringsverket (u.å.) beskriver ett varumärke som ett 
kännetecken som utmärker en specifik vara eller tjänst och skiljer den från 
andras. Det skapar igenkänning hos konsumenter (Patent- och 
registreringsverket, u.å.). Varumärket är en betydelsefull del av 
förpackningsdesignen. Ett varumärkes komponenter inkluderar 
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varumärkets namn, symboler, färger och annan design. Dessa komponenter 
skapar tillsammans den visuella identiteten (Klimchuk & Krasovec, 2013). 
 
Varumärkespersonlighet är ett vetenskapligt begrepp inom 
marknadskommunikation som inkluderas inom ämnet varumärke. 
Forskaren Blythe (2012) förklarar det som att “Varumärkespersonlighet är 
en kombination av de uppfattningar och övertygelser kunder har om ett 
varumärke”. Blythe (2012) menar vidare att konsumenter kan associera 
personlighetsdrag med ett varumärke och på ett sådant sätt uppleva 
varumärket som en “person” med personlighetsdrag som t.ex. rustik, 
modern och konservativ. När en konsument konsumerar produkter vars 
varumärkes “personlighet” matchar med den egna identiteten är det lättare 
för varumärket att skapa en relation till konsumenten. Detta av anledningen 
att konsumenter värderar ett varumärkes personlighet som matchar sin 
egen identitet till exempel om konsumenten engagerar sig i etiska frågor är 
det troligare att dessa konsumenter värdesätter varumärken med samma 
“personlighet” och kan resultera i ett mervärde för konsumenten (Blythe, 
2012). 
 
1.2.2 Förpackningsdesign 
En produkts förpackningsdesign innefattar de element som används för att 
kommunicera med konsumenterna. Ett varumärkes kommunikation är 
beroende av det budskapet förpackningen sänder ut genom sina visuella 
och textuella element (Silayoi & Speece, 2004). De visuella elementen har 
som uppgift att påverka konsumenten känslomässigt medan textelement 
ska förmedla information. De visuella elementen består av färg, form, 
storlek, material och grafik. Textuella element består av namn, varumärke, 
producent, information om produkt och instruktioner (Silayoi & Speece, 
2004).  

En produkts förpackning är ett av de viktigaste verktygen som används i 
marknadsföringen. Förutom marknadsföringen är förpackningen ett 
kommunikationsverktyg som används för att förmedla varumärkets 
värderingar. En förpackningsdesign kan förmedla flera budskap men även 
hjälpa konsumenterna att identifiera produkten från konkurrenterna 
(Nickels & Jolson, 1977). Forskarna Nickels och Jolson (1977) 
argumenterar för att konsumenterna “buy the package and use the 
product”.  

1.2.3 Etisk konsument och etisk konsumtion 
 
I studien har vi valt att använda termen etisk konsument för att definiera en 
konsument som agerar enligt etiska budskap. Etisk konsument är en 
konsument som av religiösa, politiska, miljömässiga, sociala eller andra 
skäl väljer att aktivt utesluta produkter ur sin konsumtion (Harrison, 
Newholm, & Shaw, 2005).  

 
Etisk konsumtion omfattar konsumtion av produkter som uppskattas av en 
etisk konsument.  

Etiska aspekter I studien har vi valt att använda termen etiska aspekter för 
att beskriva etik som inte påverkar dig direkt. Detta kan till exempel vara 
etik kring miljö, djurhållning, djurskydd, arbetsförhållanden och så vidare. 
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Personliga preferenser I studien har vi valt att använda termen personliga 
preferenser för att beskriva etik som påverkar dig direkt. Detta kan till 
exempel vara etik kring hälsa, trender, smakupplevelser, närproducerat och 
så vidare. Text som kommunicerar detta kan var “Quick and delicous 
strips.” (smakupplevelser se figur 13.), “#NYAVARDAGSMATEN” (trend, 
se figur 15) och bild på svenska flaggan (närproducerat, se figur 14). 

 
Figur 13 Exempel på text som kommunicerar en smakupplevelse 

 
Figur 14  Exempel på bild som kommunicerar en närproducerat 
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Figur 15  Exempel på text som kommunicerar en trend 

1.2.4 Text och bild som kommunicerar etiska budskap 
 
Text som kommunicerar etiska budskap innebär en text som förmedlar 
något slags etiskt budskap. Det kan innefatta ett budskap om miljö, 
närproducerat, hälsa, arbetarnas villkor eller djurhållning. Att budskapet 
förmedlas via text betyder till exempel en text som förmedlar lågt CO2-
avtryck och därmed skapar ett etiskt budskap om miljö. För exempel se 
figur 16 och 17. 

 

 
Figur 16 Exempel 1 på texten ”Fast utan rumpa” som kommunicerar 

etiska budskap  

  
Figur 17 Exempel 2 på text som kommunicerar etiska budskap.  
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Bild som kommunicerar etiska budskap kan innefatta ett budskap om 
miljö, närproduktion, arbetarnas villkor eller djurhållning. Att budskapet 
förmedlas via bild betyder till exempel en bild som förmedlar att djur och 
människor är på samma nivå och därmed skapar ett etiskt budskap om 
djurrätt. För exempel se figur 18. 

 

 
Figur 18 Exempel  på bild som kommunicerar etiska budskap. 

1.2.5 Certifiering/kvalitetsmärkning 
Certifierade/kvalitetsmärkta produkter kan endast tilldelas certifieringen 
genom de regler som respektive certifiering har. För att kunna tilldelas en 
certifiering är det vanligaste att varumärkena själva måste ansöka om att de 
vill bli certifierade. Därefter kontrolleras det att produkten klarar kraven. 
Produkten fortsätter att kontrolleras årligen för att kunna fortsätta och 
behålla sin certifiering.  

Anledningen till att certifiering finns är konsumentens trygghet. Genom 
certifiering kan man garantera att produkter uppfyller de krav märket står 
för och det blir till exempel omöjligt att kalla en produkt ekologisk om den 
inte är det.  

Observera att i enkäten används begreppet märkning medan rapporten 
hänvisar till certifiering. 

100% Veganskt Om en produkt är märkt med 100% Veganskt, se figur 1, 
innebär att produkten är vegansk. Certifieringen gäller per produkt och inte 
varumärke vilket innebär att varumärken med ett produktutbud som även 
innehåller animalier kan ansöka denna certifiering till sina veganska 
produkter. 100%. Certifieringen är skapad och godkänd av Djurens Rätt 
och är varumärkesregistrerad (Djurens Rätt, 2016). 
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Figur 1  Certifieringen 100% veganskt 

 
KRAV, se figur 2, är ett märke med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, 
socialt ansvar och miljöpåverkan. KRAV visar även på en ekologisk 
produkt. För att få visa KRAV på sin produkt krävs det att alla regler 
uppfylls samt kontrolleras minst en gång per år (KRAV, 2015). 

                      
Figur 2  Certifieringen KRAV 

 
Nyckelhålet, se figur 3, regler kretsar kring hälsorelaterade råvaror som 
salt, socker, kostfibrer, fullkorn och typ av fett. Råvarorna har även olika 
regler beroende på grupp och typ av livsmedel (Nyckelhålet - enkelt att 
välja nyttigt, 2016,  8 november).  

  
Figur 3  Certifieringen Nyckelhålet 

 

EU:s Ekomärke, se figur 4, står för att produkten är ekologisk. Detta 
kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. Det är även obligatoriskt att 
märka sina ekologiska produkter med EU:s Ekomärke (Jordbruksverket, 
2017). 
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Figur 4  Certifieringen EU:s Ekomärke 

 
V-Label, se figur 5, är ett märke i Europa som definierar veganska och 
vegetariska produkter. Märket är registrerat i 27 länder och över 10.000 
produkter bär märket. Märket finns i två utformningar, vegan och 
vegetarian (European Vegetarian Union, u.å.) 

 
Figur 5  Certifieringen V-label 

Fairtrade, se figur 6, behandlar hållbar utveckling både inom miljö, 
ekonomi och socialt. Fairtrade jobbar aktivt med att förbättra arbetsvillkor, 
jämställdhet, mänskliga rättigheter och fattigdom i världen. Skadliga 
bekämpningsmedel, skydd av utrotningshotade arter, biologisk mångfald 
och att skydda naturområden är några av de områden inom miljö som 
Fairtrade jobbar med. Ekonomisk hjälp i form av krav på minimilöner och 
råvarornas pris samt hjälp till ökad försäljning (Vad är Fairtrade?, u.å.). 

 
Figur 6  Certifieringen Fairtrade 

Ä-märket, se figur 7, är till för att underlätta för konsumenter som vill 
köpa produkter av äkta vara. Det innebär produkter utan olika typer av 
tillsatser. Dessa kan vara till exempel E-nummer, med undantag för 
bakpulver och amiderat eller ej amiderat fruktpektin, aromämnen utom 
extrakt, industriella ingredienser som traditionellt inte ingår i livsmedlet, 
vitaminer och andra tillsatta näringsämnen (Äkta vara, u.å.). 
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Figur 7  Certifieringen Ä-märket 

Vegan trademark, se figur 8, är en certifiering som används globalt och 
har produkter registrerade i Europa, USA, Kanada, Australien och Indien 
(What is The Vegan Trademark?, u.å.). För att kunna få certifieringen 
måste en rad kriterier mötas. I produktens produktion och där dess 
ingredienser har tillverkats får inte animalier tillsättas eller har haft djur 
inblandade i processen. Produkten och dess ingredienser får inte heller 
blivit djurtestade. Innehåller produkten GMO får produkten inte ha 
animaliska gener eller ingredienser i sig. Certifieringen anses vara 
internationellt känd standard för veganska produkter (Vegan Trademark 
standards, u.å.).  

 
Figur 8  Certifieringen Vegan Trademark 

 
Debio, se figur 9, är den norska certifieringen för ekologiska produkter. De 
jobbar aktivt med höga krav på djur och miljöstandarder samt garanterar 
kontroller av varorna minst en gång per år (Debio, u.å.) 

 
Figur 9  Certifieringen Debio 

 
En processad matprodukt är resultatet av förvandling av råa ingredienser 
till mat eller att förvandla mat till andra konsumtionsformer genom olika 
metoder och tekniker. Produkterna kan innehålla tillsatser för att öka 
hållbarheten och att produkten behåller sin färg och smak 
(Livsmedelstillsatser i Sverige, 2017, 13 mars). 

 

Med Veganska måltidsprotein avser vi produkter som inkluderas i en 
måltid av middag eller lunch. Det utesluter produkter som kan anses vara 
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pålägg, dryck, desserter, bakverk och så vidare. Dessa produkter skulle 
kunna tolkas som ersättning för produkter eller råvaror gjorda på kött, fågel 
och fisk. Vi har även valt att inkludera produkter som tofu och tempeh i 
studien att dessa produkter inte är rena råvaror utan är processade 
produkter. För exempel se figur 10, 11 och 12. 

 
 

 
Figur 10 Exempel 1 på veganskt måltidsprotein 

 

 
Figur 11 Exempel 2 på veganskt måltidsprotein 
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Figur 12 Exempel 3 på veganskt måltidsprotein 

1.3 Koster studien behandlar 
Det är svårt att definiera den exakta skillnaden mellan vegan och 
vegetarian då olika källor säger olika, det finns dock några huvudgrupper 
man talar om när det kommer till vegetabiliskt baserad kost, se tabell 1. 

Enligt Djurens Rätt (2014) äter en av tio personer i Sverige en vegansk 
eller vegetarisk kost. 

Tabell 1  Översikt vad man äter i olika koster (Vegetarianism, 2017, 
19 mars). 

 
 

Vegan är en filosofi och ett sätt att leva som syftar till att utesluta, så långt 
som det är möjligt och praktiskt - alla former av utnyttjande och grymhet 
mot djur för mat, kläder eller något annat syfte och i utsträckning att främja 
utveckling och användning av djurfria alternativ till fördel för människor, 
djur och miljön. Gällande kosthållning betecknar det exkluderandet av 
produkter som helt eller delvis härstammar från djur” - The Vegan Society 
(Definition of veganism, u.å.). Vegansk kost omfattar endast vegetabilier 
och utesluter animalier och mejeriprodukter. Det innebär att en vegan inte 
äter kött och fisk utan den proteinrika delen av kosten kan bestå av till 
exempel soja, bönor, ärtor, linser, tofu och nötter i olika former (Vegetarisk 
mat,2018, 14 maj). Ersättningar för mejeriprodukter kan vara produkter 
gjorda av havre, soja, oljor, kokosnöt, mandel eller liknande råvaror 
(Begner, 2015). I vegansk kost exkluderar man även produkter 
innehållande insekter eller produkter från insekter såsom honungs- och 
vaxprodukter. Vid vegansk kost frånsäger man sig även animaliska E-
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ämnen samt övriga animaliska ingredienser (Vegokoll, 2011). Begreppet 
vegan går även utanför kosten och tar avstånd från att utnyttja djuren som 
en produkt och många vill se djuren på samma nivå och respekt som 
människan. Man använder djur varken som föda, kläder, att testa till 
exempel smink och hudvårdsprodukter på eller någon annan form av 
utnyttjande. En vegan står även emot djur som underhållning i form av 
zoo, akvarium, tjurfäktning och liknande (Definition of veganism, u.å.). 

Lakto-ovo vegetarian, lakto-vegetarian och ovo-vegetarian äter likt 
kosten vegan, undantag för produkter erhållna av djur som mjölk och ägg 
(Vegetarianism, 2017, 19 mars). 

En pescetarian äter som en lakto-ovo vegetarian men inkluderar även fisk 
och skaldjur. Ordet pesce betyder fisk på italienska och definierar därmed 
att en pescetarian även äter djur från havet, inte från land (Pescetarianism, 
2017, 28 april). 

En demivegetarian äter en kost baserad på den vegetariska kosten lakto-
ovo de inkluderar dock fågel. Sammanfattande äter man vegetabilier, ägg, 
mejerier och fågel (Demivegetarian, 2016, 17 november). 

En flexitarian äter till största del vegetabilier och undantagsvis kött, fågel, 
fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg (Vegetarianism, 2017, 19 mars). 

Allätare äter en kost baserad på både vegetabilier och animalier i form av 
kött, mejeri och ägg (Allätare, 2016, 11 juli).  

Vego I studien har ibland varumärken valt ut att skriva ut Vego på sina 
produkter. Detta är ett begrepp som har okänd ursprung och finns ej 
Svenska Akademins Ordbok. Våra efterforskningar visar att troligen första 
gången Vego användes i Sverige var när tidningen Vego grundades 2014 
(Vego, 2017, 31 juli). Vego är Sveriges första och numera största 
helvegetariska tidning (Vego, 2017, 31 juli). Efter detta verkar begreppet 
spridit sig och  används numera bland kreatörer, författare, journalister och 
sociala medier. Även om begreppet först användes i tidningen Vego, en 
tidningen som förespråkar vegansk kost och livsstil används den inte 
numera bara till att beskriva vegansk kost utan också med kost som lakto-
ovo vegetarian, lakto vegetarian och ovo vegetarian. 

1.4 Kostbenämning 
Kostbenämning beskriver hur varumärkena har valt att benämna kostvalet 
deras produkter riktar sig mot. Detta kan innebära att ett varumärke har valt 
att skriva ut vegan eller vegetarisk på de produkter som uppfyller kravet 
för vegansk eller vegetarisk kost. 

Produktutbud för allätare Varumärken med ett produktutbud riktade mot 
alla koster, nämligen allätarkost. Produkterna är alltså veganska men 
företagen säljer produkter även riktade mot allätare. Det omfattar 
varumärken som ICA, Coop, Garant, Blå Band och liknande. 

Produktutbud för vegetarianer Varumärken med ett produktutbud 
riktade mot vegetarisk kost, nämligen lakto-ovo vegetarianer och veganer. 
Produkterna är alltså veganska men dessa företag kan även sälja produkter 
riktade mot lakto-ovo vegetarianer.  Detta kan innebära varumärken som 
Astrid och aporna, Hälsans kök, Anamma och liknande.  
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1.5 Projektmål 

1.5.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka konsumenternas 
uppfattning av etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar för 
att kunna ge varumärken riktlinjer för design av förpackningarna. Genom 
att det finns riktlinjer kan varumärkena välja huruvida de vill ge mervärde 
åt konsumenten utifrån den valda målgruppen. Syftet med studien har även 
varit att undersöka om och varför olika typer av företag kommunicerar 
etiska budskap olika på sina veganska måltidsproteinförpackningar. 

 

1.5.2 Frågeställningar 
Förutom våra frågeställningar har vi två hypoteser, se avsnitt 1.1.1 och 
1.1.2. 

• Ger kommunikation av etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar mer negativ eller positiv respons 
hos konsumenten? 
 

• Kan man kommunicera etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar för att ge mervärde till 
konsumenten? 
 

• Är det någon skillnad hur varumärken med ett produktutbud 
för allätare och varumärken med produktutbud för vegetarianer 
kommunicerar etiska budskap på sina veganska 
måltidsproteinförpackningar? 
 

• Vilken typ av etiska budskap förmedlar varumärkena på sina 
veganska måltidsproteinförpackningarna? 

 

1.5.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad att endast inkludera veganska 
måltidsproteinförpackningar. Vi har dock valt att inkludera produkter som 
innehåller spår av någon animalisk ingrediensen. Dessa produkter är i 
riskzon att förorenas av animalier under en specifik tillverkningslinje men 
har inte det som en aktivt tillsatt ingrediens (Allergimärkning, 2017, 15 
september). Denna märkning är till för att märka allergener för allergiker 
och därför ser majoriteten att spår av animaliska ingredienser ändå kan 
vara en vegansk produkt.  

Produkterna som användes till den visuella innehållsanalysen är 
processade. Vi har inte valt att göra någon skillnad på om produkten i fråga 
är en kyl-, frys- eller en skafferiprodukt. 
 



Studien behandlar endast förpackningens framsida då den ger 
konsumentens första intryck av produkten. 

Någon prisfaktor har inte inkluderats i studien. Det kan vara en avgörande 
faktor för vilket varumärke och produkt konsumenten väljer vid 
inköpstillfället men vi har valt att begränsa oss till den visuella 
kommunikationen på förpackningen. Respondenterna har inte visats några 
produktbilder. 

Endast produkter som säljs i Sverige användes i studien eftersom 
kommunikation kan riktas olika beroende på varje lands kultur. 

Produkter som förekommer i fysiska- och webbutiker med försäljning av 
veganska måltidsproteinprodukter användes till studien. Vi har valt att 
använda bilder av förpackningarna som finns online med tillräcklig 
upplösning för att kunna tyda innehållsanalysens avgörande element. Detta 
eftersom alla produkter inte fanns tillgängliga i fysiska butiker nära oss. 

Element som inte analyserades i studien var färg och bild på råvara eller 
måltid, illustrationens form eller mönster och illustrationer/bild som inte 
var övertydliga som t.ex. illustration på växter och grönsaker. Färg är ett 
moment som kan vara svårt att koppla till etiska budskap i den 
bemärkelsen att den kan ha flerfaldig betydelse. En färg kan vara kopplad 
till varumärket eller kommunikationsval och kan göra det svårt att veta 
vad varumärkenas mål är med användandet. Användes färgen för att 
förmedla etiska budskap, sticka ut från sitt produktsortiment eller var 
motivationen till valet så enkelt att man bara föredrog den? Studier av 
Clarke och Costall (2008) visar att färg kan ge känslomässig respons hos 
människor. Enligt deras studier kan färgen grön få människor att tänka på 
naturen eller hälsa medan färgen röd får människor att tänka på passion, 
eld, ilska och kärlek. Förutom att färg kan frambringa känslor hos 
konsumenten har den förmågan att påverka konsumenten till att uppfatta 
produkten annorlunda. Enligt en forskning som gjordes kan användning av 
färgen grön på en chokladbarsförpackning kan få konsumenten att uppfatta 
produkten hälsosammare jämfört med samma produkt med en vit färg på 
förpackningen (Schuldt, 2013). Samma studie argumenterade även att hos 
de konsumenter som värderar hälsoaspekten högt var det troligare att de 
uppfattar produkten som mer hälsosam när färgen grön användes som ett 
element (Schuldt, 2013). På grund av dessa faktorer har vi valt att inte se 
till dessa element. 

21/81 



22/81 

2 Metod 
2.1 Visuell innehållsanalys 
En visuell innehållsanalys användes som metod för att kunna uppnå 
generaliserbara resultat (Bell, 2001).  Detta för att vi skulle kunna 
kartlägga vilka typer av etiska budskap som fanns visuellt på veganska 
måltidsproteinförpackningar och på vilket sätt de förmedlades. Analysen 
bestod av en korpus på 64 förpackningar.  

Innehållsanalysen startade med en noggrann planering av avgränsningen 
för att effektivisera hämtningen av material. Under planeringen avgjordes 
även vilka data som skulle undersökas för att kunna svara på 
frågeställningarna. 

Huvudkategorierna som valdes att undersökas var 
Certifiering/Kvalitetsmärkning, kostbenämning samt bild och text som 
kommunicerar etiska budskap. 

Certifiering/Kvalitetsmärkning valdes att undersökas då dessa märkningar 
symboliserar etiska budskap. Underkategorierna för 
Certifiering/Kvalitetsmärkning var: 100% Vegansk, KRAV, Nyckelhålet, 
EU:s Ekomärkning, V-label, Fairtrade, Ä-märket, Vegan trademark och 
Debio.  

Kostbenämning valdes att undersökas då en produkt som förmedlar en 
kostbenämning kan symbolisera etiskt ställningstagande. Det här ansåg vi 
vara relevant då vår uppfattning är att när en konsument till exempel väljer 
att handla en vegansk produkt eller att äta en vegansk måltid i sociala 
sammanhang så är det vanligt att personer i omgivningen drar slutsatsen att 
konsumenten i fråga väljer denna konsumtion på grund av något etiskt 
skäl. Underkategorierna för kostbenämning var: Vegan, Vegetariskt, Vego 
och 100% Vego/Vegetariskt.   

Text som kommunicerar etiska budskap valdes att undersökas då texter kan 
symbolisera etiska budskap. Exempel på text som inkluderades i 
undersökningen var “Lågt CO2-avtryck” som kopplas till miljö. 
Underkategorierna för text som kopplas till personliga preferenser var: 
hälsa, smak och trend. Underkategorierna för text som kommunicerar 
etiska budskap var: miljö, djur, arbete och närproducerat. 

Bild som kommunicerar etiska budskap valdes att undersökas då bilder och 
illustrationer kan symbolisera etiska budskap. Exempel på bild som 
kommunicerar etiska budskap var en bild som inkluderades i 
undersökningen där en människa och ett djur som åt samma produkt. Detta 
förmedlade att djur och människor är på samma nivå och därmed skapar ett 
etiskt budskap om djurskydd. Underkategorierna för bild som kopplas till 
personliga preferenser var:  hälsa, smak och trend. Underkategorierna för 
bild som kommunicerar etiska budskap var: miljö, djur, arbete och 
närproducerat. 

Efter planeringen startade arbetet med att hämta material. Materialet valdes 
utefter avgränsningen av de förpackningar som säljs i Sverige. Det totala 
materialet blev 68 stycken varumärken med sammanlagt 363 stycken 
produkter. Materialet sorterades sedan efter de andra avgränsningarna se 
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avsnitt 1.5.3 Avgränsningar som innefattade de mest förekommande 
produkterna samt med hög upplösning.  

Materialet delades även upp efter varumärke då de flesta varumärkenas 
förpackningar var tillräckligt identiska med varandra. I dessa fall var 
förpackningsdesignen identisk mellan de olika produkterna förutom text 
om innehåll och produktbild som skilde förpackningar åt. Till exempel 
kunde produkterna Korv och Hamburgare från varumärket Anamma vara 
identiska förutom texten “Korv” och “Hamburgare” samt respektive 
produktbild. Därför valde vi att endast se till förpackningar som stod ut 
tillräckligt från varandra. Det resulterade i att till exempel varumärket 
Anamma endast har en förpackning då Anammas 16 stycken förpackningar 
var tillräckligt lika för att räknas som en förpackning. 

Efter att materialet var samlat, gjordes en uppdelning i varumärken med 
produktutbud för allätare och varumärken med produktutbud för 
vegetarianer för att kunna svara på studiens frågeställningar. Resultatet av 
innehållsanalysen sammanställdes manuellt i ett exceldokument. För att se 
studiens material se figur 19 och 20. 

Figur 19 Översikt av de 43 veganska måltidsproteinförpackningarna 
från de 21 varumärkena med produktutbud för vegetarianer. 



24/81 

Figur 20 Översikt av de 21 veganska måltidsproteinförpackningarna 
från de 16 varumärkena med produktutbud för allätare. 

2.2 Enkätundersökning 
Planeringen av enkäten startade samtidigt som planeringen av 
innehållsanalysen för att säkerställa att de kompletterade varandra samt se 
till att generera den data vi behövdes för att kunna svara på 
frågeställningarna. Sedan lämnades enkäten tills efter innehållsanalysen 
var utförd. När innehållsanalysen var utförd gjordes avstämning av 
resultatet för att se vad som behövde kompletteras till enkäten. Frågorna 
utformades efter att kunna ge svar på frågeställningarna samt en diskussion 
kring svaren. När frågorna var färdiga godkändes de av handledaren innan 
publicering. Respondenterna kunde ange flera svarsalternativ på fråga 12, 
13, 16, 17 och 18. För att se formuläret i sin helhet med frågor och 
svarsalternativ, se bilaga 3. 

Enkäten skickades ut online på Facebook i olika mat- och 
diskussionsrelaterade grupper och på våra respektive tidslinjer. 
Anledningen till detta var för att vi ville nå olika typer av personer, både 
vegetarianer och allätare för att få ett brett resultat.  

Facebookgrupperna var: 

• Veganer som vill snacka (ca 2501 medlemmar)
• Vegetarianer och Veganer i Sverige (ca 29999 medlemmar)
• Heja livet! (ca 35305 medlemmar)
• Power babes (ca 3757 medlemmar)
• Veganer i Sverige (ca 30001 medlemmar)
• Gayofsweden (ca 7327 medlemmar)
• Mutationen (ca 54 medlemmar)
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• Den Snällaste Gruppen (ca 10718 medlemmar) 
• Mat & Bak - Recept från hela världen! (ca 38505 medlemmar) 
• Kocken & Bagaren (ca 3740 medlemmar).  

 
Dock finns det en del felmarginal i spridningen av enkäten. Det är svårt att 
veta om formuläret faktiskt har nått ut till alla medlemmar då en admin för 
respektive grupp kan ha tagit bort inlägget trots inga regler har brutits, utan 
vetskap, inlägget kan ha “försvunnit” relativt lätt bland andra inlägg som 
har fått mer kommentarer och gillningar samt att alla gruppens medlemmar 
inte nödvändigtvis är aktiva i gruppen och ser gruppens alla inlägg.  

Enkäten fick totalt 62 svar varav ett svar inte har inkluderas i statistiken på 
grund av att respondenten var opassande i sina svar. Enkätundersökningen 
sammanställdes via Google Forms och slutligen i Numbers och presenteras 
här i tabeller och cirkeldiagram. 

 

2.3 Litteratursökning 
Litteratur och material som användes i studien hittade vi genom att 
använda Google, DiVA och Google Scholar. De mest frekventa sökorden 
som användes var vegan, förpackning, förpackningsdesign, etisk 
konsument, certifiering, kommunikation, konsument, etik, vego, 
vegetarian, mat, livsmedel, färdigmat, kost, processad mat, köttkonsumtion 
med mera.  Dessa ord användes i olika kombinationer på svenska eller på 
ordets engelska motsvarighet. Vissa källor hittades via artiklar och 
hemsidor inom ämnet, vi använde oss till största del av ursprungskällan 
som referens i vår studie. 
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3 Resultat 
3.1 Visuell innehållsanalys 

3.1.1 Certifierad och kvalitetssäkrad märkning 
Varumärken med produktutbud för vegetarianer
I tabell 2 kan vi urskilja att 12 av de 21 varumärkena (57%) hade någon typ 
av certifiering. 8 av varumärkena (38%) hade använt mer än en certifiering 
på sina förpackningar. Den vanligaste certifieringen var EU:s Ekomärke 
som 9 av varumärkena (43%) hade använt. Näst vanligaste certifieringen 
som hade använts var KRAV och Nyckelhålsmärkning på vardera 3 av 
varumärkena (14%). De certifieringar som hade använts minst av 
varumärkena var Fairtrade, Ä-märket och Debio som hade 1 av 
varumärkena, (5%).  

Det vanligaste som förmedlades via certifiering var att produkterna är 
ekologiska samt att de är veganska. Mindre förekommande var 
kommunikation av hälsa, ekonomi och social etik. 

Tabell 2 Certifierad och kvalitetssäkrad märkning hos varumärken med 
produktutbud för vegetarianer. 

Varumärken med produktutbud för allätare
I tabell 3 kan vi urskilja att 3 av de 16 varumärkena (19%) hade 
certifiering. Nyckelhålsmärkningen var den enda certifiering som 
användes. Varumärken med produktutbud för allätare har valt att endast via 
sin certifiering förmedla hälsa då Nyckelhålet behandlar regler om 
råvarornas hälsokvalité. 
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Tabell 3 Certifierad och kvalitetssäkrad märkning hos varumärken med 
produktutbud för allätare. 

Sammanfattning 
I tabell 2 och tabell 3 kan vi urskilja att varumärken med produktutbud för 
vegetarianer är de varumärken som använder sig mest av någon typ av 
certifiering. 

Den enda certifiering som både varumärken med produktutbud för 
vegetarianer och för allätare använde var Nyckelhålsmärkning. 

3.1.2 Kostbenämning 
Varumärken med produktutbud för vegetarianer
I tabell 4 syns att 12 av varumärkena (57%) väljer att använda 
kostbenämning på sina produkter. Den vanligaste benämningen var Vegan 
på som 9 av varumärkena (48%) använde medan Vego inte användes alls. 3 
av varumärkena (10%) har använt flera kostbenämningar.  
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Tabell 4 Kostbenämning hos varumärken med produktutbud för 
vegetarianer. 

Varumärken med produktutbud för allätare
I tabell 5 kan man urskilja att 11 av varumärkena (69%) har använt sig av 
kostbenämning. Man kan även se att den vanligaste benämningen är 
Vegetarisk som 7 av varumärkena (44%) använt och den minst använda är 
Vego på 1 av varumärkena (6%) samt 
100% Vego/Vegetarisk som inte användes alls. Inget varumärke har använt 
sig av flera kostbenämningar. 4 varumärken visade inte upp någon 
kostbenämning. 

Tabell 5 Kostbenämning hos varumärken med produktutbud för 
allätare. 

Sammanfattning 
I tabell 4 och tabell 5 kan man se att varumärken med produktutbud för 
vegetarianer använder kostbenämning mer sällan, 12 av varumärkena 
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(57%) medan 11 av varumärken med ett produktutbud för allätare använder 
kostbenämning på sina produkter (69%). 

3.1.3 Text som kommunicerar etiska budskap 
 

Varumärken med produktutbud för vegetarianer 
I tabell 6 kan vi urskilja att 15 av varumärkena (71%) kommunicerar etiska 
budskap via text. 9 av varumärkena (43%) har valt att kommunicera flera 
typer av etiska budskap på sina förpackningar. Personliga preferenser 
förekom hos 14 av varumärkena (67%) medan etiska aspekter förekom hos 
8 av varumärkena (38%). 

Tabell 6  Text som kommunicerar etiska budskap hos varumärken 
med produktutbud för vegetarianer. 

 
 

Varumärken med produktutbud för allätare 
I tabell 7 kan vi urskilja att 15 av varumärkena (56%) kommunicerar etiska 
budskap via text. 9 av varumärkena (6%) har valt att kommunicera flera 
typer av etiska budskap på sina förpackningar. Personliga preferenser 
förekom hos 15 av varumärkena (56%) medan etiska aspekter förekom hos 
9 av varumärkena (6%). 
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Tabell 7  Text som kommunicerar etiska budskap hos varumärken 
med produktutbud för allätare. 

Sammanfattning 
I tabell 6 och tabell 7 kan man se att varumärken med produktutbud för 
allätare använder text som kommunicerar etiska budskap mer sällan på 15 
av varumärkena (56%) av gångerna medan varumärken med ett 
produktutbud för vegetarianer använder text som kommunicerar etiska 
budskap på sina produkter på 15 av varumärkena (71%) av gångerna. Man 
ser även att varumärken med produktutbud för allätare använder etiska 
aspekter  mer sällan, 1 varumärke (6%) och varumärken med ett 
produktutbud för vegetarianer 8 varumärken (38%). Dock använder 
varumärken med produktutbud för allätare personliga preferenser oftare,  
15 varumärken (56%) av gångerna än varumärken med ett produktutbud 
för vegetarianer med 14 varumärken (48%) av gångerna. 

3.1.4 Bild som kommunicerar etiska budskap 

Varumärken med produktutbud för vegetarianer
I tabell 8 kan vi urskilja att endast 2 varumärken (10%) hade någon typ 
bild som kommunicerar etiska budskap. Inget varumärke har använt sig av 
flera uttryck i bilder som kommunicerar etiska budskap. Personliga 
preferenser förekom hos 1 varumärke (5%) av varumärkena medan etiska 
aspekter förekom hos 1 varumärke (5%) av varumärkena. 
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Tabell 8 Bild som kommunicerar etiska budskap hos varumärken med 
produktutbud för vegetarianer. 

 
 
Varumärken med produktutbud för allätare 
I den visuella innehållsanalysen kan vi inte se att varumärken med 
produktutbud för allätare har använt sig av bild som kommunicerar etiska 
budskap. 

Sammanfattning 
I tabell 8 kan man se att varumärken med produktutbud för allätare 
använder bild som kommunicerar etiska budskap mer sällan, än 
varumärken med produktutbud för vegetarianer på 2 varumärken (10%). 

3.2 Enkätundersökning 
Nedan redovisas resultatet av varje fråga med svarsalternativ från 
enkätundersökningen. Enkätundersökningen fick totalt svar från 61 stycken 
respondenter. 

Fråga 1. Köper du veganska måltidsproteinprodukter? (61 svar) 

I figur 21 kan man se att majoriteten, 56% av studiens respondenter köper 
veganska måltidsproteinprodukter. 33% av respondenterna uppger att de 
ibland köper veganska måltidsproteinprodukter medan 12% aldrig köper 
veganska måltidsproteinprodukter. 
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Figur 21 Vilken utsträckning respondenterna köper veganska 

måltidsproteinprodukter. 

 

Fråga 2. Ange din ålder (61 svar)  

I figur 22 kan man se att majoriteten, 67% av studiens respondenter var i 
åldersgruppen 20-29 medan ingen respondenterna var 70 år eller äldre. 

 
Figur 22 Vilka åldersgrupper respondenterna tillhörde. 

Fråga 3. Vad identifierar du dig som? (61 svar) 

I figur 23 kan man se att majoriteten, 82% av studiens respondenter 
identifierar sig som kvinnor, 15% som män och 3% som ickebinär. 

  
Figur 23 Vad respondenterna identifierar sig själva som. 
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Fråga 4. Ange folkmängd i din stad (61 svar) 

I figur 24 kan man se en ganska jämn fördelningen mellan 
svarsalternativen med undantaget för 60 000 till 100 000 invånare på 7%. 

 
Figur 24 Antal invånare i staden respondenterna bor i. 

 

 

 

Fråga 5. Vilken kost äter du? (61 svar) 

I figur 25  kan man urskilja vilken typ av kost respondenterna äter. Den 
vanligaste kosten var vegan på 31%. De övriga mest förekommande 
kosterna var allätare på 23%, lakto-ovo vegetarian på 15% samt flexitarian 
på 18%. 

 
Figur 25 Vilken kost respondenterna äter. 
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Fråga 6. Uppmärksammar du om det finns ett etiskt budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar när du handlar? (61 svar) 

I figur 26 kan vi se att majoriteten av respondenterna uppmärksammar 
etiska budskap på veganska måltidsproteinprodukter.  36% svarade Ja och 
41% svarade Ibland, endast 21% av respondenterna uppmärksammar inte 
etiska budskap på förpackningarna. 

 
Figur 26 Huruvida respondenterna uppmärksammar etiska budskap på 

förpackningar. 

 

 

 

Fråga 7. Uppmuntrar etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar dig till köp? (61 svar) 

I figur 27 kan vi se att majoriteten av respondenterna svarade Ja, 38% och 
Ibland, 34%, att de anser att etiska budskap på veganska 
måltidsproteinprodukter uppmuntrar till köp. 26% av respondenterna anser 
att etiska budskap på veganska måltidsproteinprodukter inte uppmuntrar 
till köp. 

 
Figur 27 Huruvida respondenterna uppmuntras till köp av etiska 

budskap på förpackningar. 
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Fråga 8. Om JA eller IBLAND, Vilka etiska budskap uppmuntrar dig 
till köp?(45 svar)  

I figur 28  kan vi se att de respondenter som valt att etiska budskap 
uppmuntrar till köp anser att miljöaspekter är det budskap som uppmuntrar 
mest till köp på 91% medan arbetsförhållanden uppmuntrar minst till köp 
på 47%. Respondenterna kunde ange flera svarsalternativ på frågan. 

 
Figur 28 Vilka budskap respondenterna ansåg uppmuntra dem mest till 

köp. 

 

Fråga 9. Skulle du köpa veganska måltidsproteinprodukter som inte 
uttrycker etiska budskap? (61 svar) 

I figur 29 kan vi urskilja att majoriteten skulle köpa en vegansk 
måltidsproteinprodukt som inte uttrycker etiska budskap på 61% på svar Ja 
respektive 21% på svar Ibland. Endast 5% uppgav att de inte skulle köpa 
veganska måltidsproteinprodukter som inte uttrycker etiska budskap. 13% 
av respondenterna uttryckte att de inte brydde sig. 

 
Figur 29 Om respondenterna skulle köpa produkten trots att den inte 

uttrycker etiska budskap.  
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Fråga 10. Tycker du att budskapen skall vara märkta med EU-symbol, 
V-label, Kravmärkt eller liknande på veganska 
måltidsproteinförpackningar om de uppfyller kraven? (61 svar) 

I figur 30 kan vi se att majoriteten av respondenterna på 80% svar Ja 
respektive 3% svar Ibland ansåg att man skulle utmärka produkterna med 
certifikat om de uppfyller kraven. Endast 2% ansåg att man inte skulle göra 
det. 8% av respondenterna angav att de inte brydde sig.  

 
Figur 30 Om respondenterna anser att produkterna ska vara utmärkta 

med certifikat om de uppfyller kraven. 

 

Fråga 11. Brukar du kolla efter märkning när du handlar veganska 
måltidsproteinprodukter? (61 svar) 

I figur 31 kan vi se att majoriteten tittar efter märkning/certifiering när de 
handlar veganska måltidsproteinprodukter. 36% svarade Ja medan 41% 
svarade Ibland. 20% av respondenterna angav att de inte tittade efter 
certifiering. 

 
Figur 31 Om respondenterna tittar efter certifiering när de handlar 

veganska måltidsproteinprodukter. 

 

 

 



37/81 

Fråga 12. Om svar JA eller IBLAND fråga 11: Vilken märkning 
brukar du kolla efter? (48 svar)  

I figur 32 kan vi se vilken certifiering respondenterna brukar tittar efter. De 
tre certifieringar som förekom mest i resultatet var KRAV, 100% Veganskt 
och V-label Vegan på respektive 75%, 58% och 54%. Den certifiering som 
respondenter tittade minst efter var Ä-märket.  

 
Figur 32 Vilken certifiering respondenterna ser efter när de handlar 

veganska måltidsproteinprodukter. 

 

 

Fråga 13. Om svar JA eller IBLAND fråga 11: Varför kollar du efter 
märkning? (47 svar)  

I figur 33 kan vi se varför respondenterna tittar efter certifiering. 
Majoriteten på 83% svarade Miljöaspekter medan Djurhållning/Djurskydd 
kom efter på 62%. Svarsalternativen Hälsoaspekter, Arbetsförhållande och 
Rättviseskäl var någorlunda jämnt fördelade på 40%, 36% och 34%.  

 
Figur 33 Vilken typ av etiska budskap respondenterna söker när de 

handlar veganska måltidsproteinprodukter. 
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Fråga 14. Skulle du låta bli att köpa en vegansk 
måltidsproteinprodukt som saknar märkning? (61 svar) 

I figur 34 kan vi se att majoriteten av respondenterna svarade Nej på 51% 
medan 10% svarade Ja samt Ibland på 18%. 21% av respondenterna angav 
att de skulle låta bli att köpa en vegansk måltidsproteinprodukt som saknar 
certifiering. 

 
Figur 34 Om respondenterna skulle undvika att köpa en vegansk 

måltidsproteinprodukt som saknar certifiering. 

 

 

Fråga 15. Tycker du att man borde uttrycka etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar? (61 svar) 

I figur 35 kan vi utläsa att majoriteten är positiva till att veganska 
måltidsproteinförpackningar uttrycker etiska budskap. 56% svarade Ja och 
12% Ibland. Endast 8% svarade Nej medan 18% angav att de inte brydde 
sig.  

 
Figur 35 Om respondenterna anser att man borde uttrycka etiska 

budskap på veganska måltidsproteinförpackningar.  
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Fråga 16. Om NEJ på fråga 15, Varför borde man inte uttrycka etiska 
budskap? (6 svar) 

I figur 36  kan vi se att majoriteten av respondenterna svarade att man inte 
bör påverka konsumenten (50%). Ingen svarade att de ansåg det var 
stötande men ändå ansåg 17% att det kunde vara kränkande.  

 
Figur 36 De respondenterna som svarade Nej på fråga 16 och varför de 

anser att man inte borde uttrycka etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar.  

 

 

Fråga 17. Om JA på fråga 15, Varför borde man uttrycka etiska 
budskap? (44 svar)  

I figur 35 och 37 kan vi se att av de 44 respondenter som svarade Ja, 
ibland, jag bryr mig inte eller övrigt på fråga 15, svarade 75% att de är 
viktigt att budskapen uppmärksammas. Därefter var svaret Det är 
motiverande på 46% det näst populäraste svaret. Det är roligt var det svar 
som angavs minst på 5%.  

 
Figur 37 De respondenter som svarade Ja på fråga 17 och varför de 

anser att man borde uttrycka etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar.  
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Fråga 18. Finns det något budskap du önskar att man förmedlade mer 
på veganska måltidsproteinförpackningar? (61 svar) 

I figur 38 kan vi urskilja att majoriteten på 62% önskar att budskap om 
Miljöaspekter förmedlades mer på veganska måltidsproteinförpackningar. 
Det svar som angavs mest efter Miljöaspekter var Djurhållning/Djurskydd 
på 48%. De etiska budskapen Hälsoaspekter, Arbetsförhållande och 
Rättviseskäl hade en relativt jämn fördelning på respektive 30%, 36% och 
36%. Endast 5% angav att de tycker att etiska budskap inte borde 
förmedlas.  

 
Figur 38  De etiska budskap som respondenterna önskade att man 

förmedlade mer på veganska måltidsproteinförpackningar.  

Fråga 19. Finns det något budskap som du anser att man inte borde 
förmedla på veganska måltidsproteinförpackningar? (52 svar) 

I figur 39 kan vi utläsa att majoriteten av respondenterna på 64% anser att 
alla etiska budskap borde förmedlas på veganska 
måltidsproteinförpackningar. Av de etiska budskap som respondenterna 
ansåg inte borde förmedlas var Djurhållning/Djurskydd, Hälsoaspekter och 
Miljöaspekter på respektive 19%, 14% och 2%. Ingen av respondenterna 
angav svarsalternativen Arbetsförhållande och Rättviseskäl som ett 
budskap som inte borde förmedlas.  

 

Figur 39 budskap som respondenterna tycker man inte borde förmedla 
på veganska måltidsproteinförpackningar.  
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Fråga 20. Tycker du att varumärken som ICA, Coop, Hemköp, Willys, 
Citygross och liknande borde förmedla etiska budskap 
överhuvudtaget på sina veganska måltidsproteinprodukter som 
uppfyller de etiska kraven? (61 svar) 

I figur 40 kan vi urskilja att respondenterna är positiva överlag till att 
varumärken för allätare borde förmedla etiska budskap. 48% angav att 
dessa varumärken borde förmedla etiska budskap genom certifiering, text 
och bild. 18% angav att de skulle bara förmedla etiska budskap genom 
certifiering. Endast 2% angav att etiska budskap ska förmedlas bara genom 
text och bild/illustration. 13% svarade att det var okej Ibland medan 13% 
svarade att de inte brydde sig. 3% svarade Nej på frågan. 

Figur 40 I diagram 20 redovisas Om respondenterna tycker att 
varumärken för allätare borde förmedla etiska budskap 
överhuvudtaget på sina veganska måltidsproteinprodukter. 
Hur respondenterna ansåg att varumärken för allätare borde 
förmedla etiska budskap på sina veganska 
måltidsproteinförpackningar. 

Fråga 21. Tycker du att varumärken som ICA, Coop, Hemköp, Willys, 
Citygross och liknande borde förmedla etiska budskap mer än vad 
några av dem redan gör på sina veganska måltidsproteinprodukter 
som uppfyller de etiska kraven? (61 svar) 

I figur 41 kan vi urskilja att respondenterna är positiva överlag till att 
varumärken för allätare borde förmedla mer etiska budskap än vad de 
redan gör. 33% angav att dessa varumärken borde förmedla etiska budskap 
genom certifiering, text och bild. 21% angav att de bara skulle förmedla 
etiska budskap genom certifiering. Ingen angav att etiska budskap ska 
förmedlas bara genom text och bild/illustration. 15% svarade att det var 
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okej Ibland medan 20% svarade att de inte brydde sig. 7% svarade Nej på 
frågan. 

.

Figur 41 Om respondenterna tycker att varumärken för allätare borde 
förmedla mer etiska budskap än vad de redan gör på sina 
veganska måltidsproteinprodukter. 

Fråga 22. Tycker du att varumärken som Hälsans Kök, Astrid och 
Aporna, Oumph, Anamma och liknande borde förmedla etiska 
budskap överhuvudtaget på sina veganska måltidsproteinprodukter 
som uppfyller de etiska kraven? (61 svar) 

I  figur 42 kan vi urskilja att respondenterna är positiva överlag till att 
varumärken för vegetarianer borde förmedla etiska budskap. 45% angav att 
dessa varumärken borde förmedla etiska budskap genom certifiering, text 
och bild. 30% angav att de skulle bara förmedla etiska budskap genom 
certifiering. Ingen angav att etiska budskap ska förmedlas bara genom text 
och bild/illustration. 5% svarade att det var okej Ibland medan 12% 
svarade att de inte brydde sig. 5% svarade Nej på frågan.

Figur 42 Om respondenterna tycker att varumärken för vegetarianer 
borde förmedla etiska budskap. 

Fråga 23. Tycker du att varumärken som Hälsans kök, Astrid och 
Aporna, Oumph, Anamma och liknande borde förmedla etiska 
budskap mer än vad några av dem redan gör på sina veganska 
måltidsproteinprodukter som uppfyller de etiska kraven? (61 svar) 

I figur 43 kan vi urskilja att respondenterna är positiva överlag till att 
varumärken för vegetarianer borde förmedla mer etiska budskap  än vad de 
redan gör. 33% angav att dessa varumärken borde förmedla etiska budskap 
genom certifiering, text och bild. 23% angav att de skulle bara förmedla 
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etiska budskap genom certifiering. Ingen angav att etiska budskap ska 
förmedlas bara genom text och bild/illustration. 7% svarade att det var okej 
Ibland medan 13% svarade att de inte brydde sig. 17% svarade Nej på 
frågan.

 
Figur 43 Om respondenterna tycker varumärken för vegetarianer borde 

förmedla mer etiska budskap än vad de redan gör på sina 
veganska måltidsproteinprodukter. 
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4 Diskussion 
4.1 Innehållsanalys 

4.1.1 Certifiering/Kvalitetsmärkning 
Av resultaten i tabell 2 och 3 kan vi urskilja skillnaden mellan varumärken 
med produktutbud för allätare och varumärken med produktutbud för 
vegetarianer. Certifiering förekom betydligt oftare hos  varumärken med 
produktutbud för vegetarianer än hos varumärken med produktutbud för 
allätare. Hos varumärken med produktutbud för vegetarianer kunde även 
flera certifieringar förekomma på förpackningen. Eftersom ingen tidigare 
forskning har hittats kring veganska måltidsproteinprodukter gällande 
certifiering kan vi endast spekulera kring ämnet.  

En teori vi har till skillnaden i resultatet är ekonomiska intressen. Eftersom 
ordet Vegansk kan vara ett negativt laddat ord för en del konsumenter 
kanske varumärkena med produktutbud för allätare aktivt väljer att utesluta 
det på förpackningen. Detta av anledningen att man har ett produktutbud 
för allätare och att man inte vill att konsumenter som reagerar negativt av  
etiska budskap på förpackningar ska bli negativa till varumärket vilket 
skulle kunna resultera i minskad försäljning. 

Ett svar bland de enskilda svaren i bilaga 1.2 som kom upp var “Viktigt att 
tänka på att dom märkningarna är sviiiiiindyra och det kan höja priset på 
produkten”. Vi har dock valt att inte se till denna aspekt då priserna för 
själva certifieringen till exempel KRAV (2017), är så pass låga att de inte 
borde påverka de flesta varumärkena. Det som höjer priserna på 
produkterna är de regler certifieringen kräver och inte själva certifieringen 
(Vad kostar en fairtrade-märkt produkt?, u.å.). 

Hos varumärken med produktutbud för allätare användes bara en typ av 
certifiering hos förpackningarna, nämligen Nyckelhålsmärkt. Denna 
certifiering behandlar hälsa. Slutsatsen kan då dras att varumärken med 
produktutbud för allätare endast använder certifiering som behandlar 
personliga preferenser. Detta skulle kunna vara av samma anledning som 
nämnts ovan, att varumärken med produktutbud mot allätare inte har 
samma behov av att ha produkter med certifieringar som behandlar till 
exempel djurrätt då deras produktförsäljning är hög även utan certifiering. 

4.1.2 Kostbenämning 
Av resultatet i tabell 4 och 5 kan vi urskilja att kostbenämningar förekom 
oftare hos varumärken med produktutbud för allätare än varumärken med 
produktutbud för vegetarianer. Det vi även kan konkludera är att 
kostbenämning normalt används som ett element på förpackningsdesignen 
oberoende av produktutbud men att vilken typ av kostbenämning skiljer sig 
åt beroende på varumärkenas produktutbud. 

Vi kan urskilja att det är betydligt vanligare att använda Vegan hos 
varumärken med produktutbud för vegetarianer än varumärken med 
produktutbud för allätare. Varumärken av det senare använder termen 
Vegetariskt betydligt oftare. Eftersom ingen forskning har gjorts i ämnet 
kan vi endast spekulera kring orsaker till detta. 
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Den egentliga skillnaden mellan begreppen Vegan och Vegetarisk är idag 
otydlig Detta tror vi kan beror på att vissa personer säger att de är 
vegetarianer men är i själva verket är lakto-ovo vegetarianer. Enligt 
nationalencyklopedin (Vegetarian, u.å.) äter en vegetarian varken 
animalier, ägg eller mejeriprodukter. Dock är det inte bara konsumenterna 
som blandar ihop begreppen. I ett flertal fall i reklamsammanhang har 
varumärken blivit fällda av Reklamombudsmannen (Livsmedelsreklam 
fälld för påståendet vegetariskt , 2017, 14 februari) för att ha felaktigt 
beskrivit rätter innehållande ägg och mjölk med ord som Veggie och 
Vegetarisk. Detta blir då förvirrande när individer använder begreppet fel 
och när det i själva verket finns flera definitioner.  Därför tror vi att 
varumärken med produktutbud för vegetarianer hellre ser till att använda 
ordet Vegansk än Vegetarisk för att minska förvirring kring deras innehållet 
på deras produkter.  Då de är vår uppfattning att allmänheten tolkar 
veganska produkter som fria från animalier medan en vegetarisk produkt 
kan innehålla mejerier och ägg. Det skulle kunna finnas ett samband 
mellan denna oklarhet kring ordet Vegetariskt och ekonomi. Att använda 
ordet Veganskt istället för Vegetarisk gör att konsumenterna kan veta att 
produkten är 100% vegetabilisk medan en produkt med kostbenämningen 
vegetarisk inte alltid betyder 100% vegetabilisk. Detta skulle kunna leda 
till minskning av kunder och minskad försäljning på grund av 
missuppfattning av produktens innehåll. Detta skulle även kunna svara på 
varför kostbenämningen Vego inte används oftare. 

En teori vi har till att varumärken med produktutbud för allätare använder 
termen Vegetariskt mer än varumärken med produktutbud för vegetarianer 
kan vara på grund av ekonomiska intressen. Som vi har diskuterat tidigare 
kan ordet Veganskt vara laddat för en del konsumenter och därför kan vissa 
varumärken medvetet undvika att använda denna kostbenämning på sin 
förpackningsdesign. 

En anledning till att resultatet visar att varumärken med produktutbud för 
allätare använder sig oftare av kostbenämning på sina produkter kan bero 
på att produkter som ingick i analysen hos varumärken med produktutbud 
för allätare inkluderade en hel del tofuprodukter. Produkten tofu är en del 
av det asiatiska köket och är allmänt känd till att vara en vegansk produkt. 
Av denna anledning kan varumärkena välja att inte ha någon 
kostbenämning skriven på förpackningen. Vi vet inte om resultatet hade 
sett annorlunda ut om de inte hade inkluderat tofuprodukter i sin studie. 

4.1.3 Text som kommunicerar etiska budskap  
I innehållsanalysens resultat kunde vi se att varumärken med produktutbud 
för vegetarianer kommunicerar både personliga preferenser och etiska 
aspekter  medan varumärken med produktutbud för allätare till största del 
valt att kommunicera etiska budskap som visar personliga preferenser. 

Detta skulle kunna vara på grund att av varumärken med produktutbud för 
allätare har produkter utöver vegetabilier och inte vill påverka försäljning 
av sina produkter innehållande animalier genom att på sina veganska 
måltidsproteinförpackningar visa etiska budskap kopplad till anledningar 
till vegetabilisk kost Texter på förpackningar som skulle kunna tolkas som 
negativa för animalier är till exempel Astrid och Apornas “Snällkorv” som 
kan ge en negativ ton för köttkorv och antyda att köttkorven inte är snäll. 
Även Astrid och Apornas förpackning för “Julsk*nka (fast utan rumpa)” 
kan ge samma effekt, att julskinka av kött får en negativ ton och att skinka 
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borde vara utan rumpa, alltså utan kött. Fler texter som skulle kunna tolkas 
negativt för animalier är Oumphs text “For free range humans” och 
Anammas som skriver att deras färs har ett lägre CO2-avtryck vilket kan 
tolkas till att färs gjord på kött inte är lika bra för miljön.  

Att få varumärken inte använder sig av text som kommunicerar etiska 
budskap har vi en spekulation kring. Anledningen till att vi tror att 
varumärken inte vill kommunicera alltför stark text om etiska budskap kan 
vara för att det gör det lättare att bjuda in allätare eller flexitarianer till att 
konsumera produkten. Detta med anledning av att dessa två grupper står 
mestadels för den stora ökningen av försäljning av veganska 
måltidsproteinprodukter (Strömberg, 2016) och därför kan anses vara en 
attraktiv grupp att nå ut i sin marknadsföring på grund av ekonomisk skäl. 

Det som är gemensamt för både varumärken med produktutbud för 
vegetarianer och varumärken med produktutbud för allätare är att båda 
använder sig av text som kommunicerar etiska budskap om hälsa och 
smak, se tabell 6 och 7. Budskap avseende hälsa hamnade på snarlika 
procent i resultatet mellan varumärkena. En anledning varför resultatet är 
relativt lika kan av att varumärkena anser att budskap om hälsa kan tolkas 
som positivt av konsumenten samt kan tolkas som ett budskap som är 
relativt harmlöst jämfört med att kommunicera budskap om etiska budskap  
gällande djurrätt. Vår uppfattning är att det är vanligt varumärken att 
kommunicerar smak på sina livsmedelsprodukter därför att smak är den 
betydande faktorn för att beskriva livsmedel och maträtter och kan därför 
vara en förklaring till resultatet. Dock ser vi skillnader i hur ofta 
förmedling om smak förekom hos varumärkena. 

Varumärken med produktutbud för vegetarianer kommunicerade text om 
smak medan varumärken med produktutbud för allätare kommunicerade 
text om smak betydligt mindre, se tabell 6 och 7. Eftersom vi inte hittade 
några studier kring människors uppfattning om veganska 
måltidsproteinprodukter gällande smak kan vi endast spekulera. En 
anledning skulle kunna vara att en del konsumenters uppfattning om 
veganska måltidsproteinprodukter är att de inte smakar gott. 
Argumentation för denna teori förstärkts utifrån ett svar som kan urskiljas 
från en kommentar från enkäten, se bilaga 1.1.4. I kommentaren svarade 
respondenten; “Det bidrar ganska starkt till den allmänna uppfattningen om 
veganska rätter som inte ett alternativ för vanliga människor som är ute 
efter välsmakande mat. Utan istället en produkt för folk som inte har något 
emot att tugga sågspån och uthärda äcklig mat för den 'goda sakens skull' 
eller för att det är 'nyttigt'.”. Att jämföra en produkt med att “tugga 
sågspån” eller att konsumenter som äter denna mat får “uthärda äcklig 
mat” eller antyda att maten ej är välsmakande kan endast tolkas som att 
respondenten uppfattar att smaken inte är god på veganska 
måltidsproteinprodukter. Dock anser vi att det är oklart om svaret är 
respondentens uppfattning efter att ha smakat en produkt av denna typ eller 
om det är förutfattad mening. Detta kan vara anledningen till att 
varumärken med produktutbud för allätare använder budskap om smak 
cirka 20% mer än varumärken med produktutbud för vegetarianer, se tabell 
6 och 7. Varumärken med produktutbud för vegetarianer kanske känner ett 
större behov att uttrycka god smak på sina veganska 
måltidsproteinprodukter då det finns konsumenter som anser eller tror att 
deras produkter inte smakar gott. 
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4.2 Enkätundersökning 
Vi anser att varumärken kan ge mervärde till konsumenten genom 
kommunikation av etiska budskap. Detta kan man se i de enskilda svaren i 
bilaga 1.1 fråga 7 där det syns att majoriteten av respondenter med någon 
typ av vegetabilisk kost tycker att etiska budskap på veganska 
måltidsproteinprodukter uppmuntrar till köp. Man kan dock se att 
respondenter som är allätare är mer negativa till etiska budskap på 
veganska måltidsproteinprodukter. Detta innebär att man som varumärke 
kan avgöra om man vill ge mervärde åt personer med vegetabilisk kost 
eller allätare genom att välja att uttrycka etiska budskap eller inte. Vill 
varumärket fortfarande uttrycka någon typ av etiska budskap mot allätare 
är svaret oklart om man bör välja personliga preferenser eller etiska 
aspekter då denna grupp av respondenter gav svar som krockade med 
varandra. Vår enkät visade dock att de respondenter som konsumerade en 
vegetabilisk kost ser positivt till både personliga preferenser och etiska 
aspekter . 

Om man jämför mellan varumärken med ett produktutbud för vegetarianer 
och varumärken med ett produktutbud för allätare när de kommer till om 
de borde visa etiska budskap och på vilka sätt, se figur 40, 41, 42 och 43. 
Gällande dessa frågor kan vi urskilja att respondenterna överlag är positiva 
men att vi kan se skillnad mellan de olika varumärkena beroende på deras 
produktsortiment. Vi kan utläsa att respondenterna verkar överlag något 
mindre positiva till varumärken med ett produktutbud för vegetarianer trots 
att de egentligen kommunicerar den etiska budskap respondenterna svarat 
de vill ska kommuniceras enligt, se figur 28 och 38. 

I diagram 28 kan vi vilka etiska budskap som uppmuntrar till köp. 
Respondenterna har angett att flertal av budskapen lockar till köp men 
Miljö blev de mest valda på 91%. Hälsa, djur och arbete fick 53%, 71% 
respektive 47%. Rättvisa blev det minsta valda budskapet på 2%. Detta kan 
innebära att respondenterna ser positivt till de flesta etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar. Bland personer som svarat att de 
inte tycker att etiska budskap borde kommuniceras på veganska 
måltidsproteinförpackningar eller inte bryr sig, se figur 35, svarade fem 
personer varför de inte tycker att etiska budskap inte borde kommuniceras, 
se figur 36. “Man bör inte påverka vad konsumenten vill äta” blev det mest 
valda svaret. 

Det finns flera olika anledningar till varför människor inte tycker att man 
ska påverka ens matvanor. Ibland kan människor få ett försvarsbettende 
mot andra personer över den mat de väljer att äta. Varför människor beter 
sig försvarande är dock enligt Mental Help (2008) för att människor i 
konversationer vill undvika vissa obekväma känslor som kan leda till att de 
själva eller andra ser dem negativt. Detta beteende hos människor skulle 
kunna vara den ledande orsaken till varför det kan uppstå konflikter mellan 
veganer/vegetarianer och allätare. 

I studien har det varit problematiskt att få fler män att delta. Om man ser 
till de som angett att de aldrig köper veganska måltidsproteinprodukter är 
dock antalet tre män och fyra kvinnor relativt jämnt trots låga siffror. Det 
intressanta på fråga 20, 21, 22 och 23 se bilaga 1.3 är att alla tre män har 
använt sig flertal gånger av alternativet “Jag bryr mig inte”, medan 
kvinnorna aldrig valt det alternativet utan de har valt alternativ som “Nej”, 
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“Ibland” eller bekräftelse på att de inte är insatta i frågan. Det intressanta är 
inte om kvinnor och män tycker lika eller olika kring etiska budskap utan 
det faktum att kvinnor tycks bry sig mer om det än vad män gör, även om 
de själva inte köper veganska måltidsproteinprodukter. Enligt Matouseks 
artikel i Huffington Post (2011, 18 april) borde detta inte vara något 
konstigt fenomen då kvinnor har 7 gånger mer av signalsubstansen 
oxytocin, även kallat “love molecule”. Detta leder till att kvinnor troligtvis 
bryr sig mer om etik än män på grund av att de högre nivåerna av oxytocin 
som bland annat ökar omvårdnad och minskar aggressioner (Oxytocin, 
2016, 17 november) vilket kan ha påverkat studien genom de höga antalet 
kvinnor bland respondenterna. 

Respondenterna har svarat på vilka kategorier inom etiska budskap de inte 
tycker bör kommuniceras. De mest valda kategorierna var 
Djurhållning/Djurskydd (10 personer) och Hälsoaspekter (7 personer). 
Anledningen till att respondenterna är negativa till att varumärken 
kommunicerar etiska budskap kring hälsa tror vi är av samma anledning 
som nämnts ovan, att människor inte uppskattar få sina matvanor 
kritiserade vilket skapar ett försvarande beteende. Vi hittar ingen forskning 
till varför respondenterna inte vill att Djurhållning/Djurskydd ska 
kommuniceras. 

I figur 40, 41, 42 och 43 kan vi se att respondenterna valde alternativet “Ja, 
allt” flest gånger. Dock kunde vi se skillnad mellan alternativen “Ja, 
märkning” och “Ja, text och bild”. Där märkning fick resultat mellan 18-
30% medan text och bild hade mellan 0-2% vilket visar att hos de 
respondenter som var positiva till etiska budskap på förpackningen men 
inte valde “Ja, allt” var mer positiva till kommunicering av certifiering än 
text. Orsaken till detta skulle kunna vara att en text som kommunicerar 
etiska budskap kan uppfattas mer aggressiv då en text beskriver budskapen 
tydligare än en symbol. 

4.3 Förslag till fortsatta studier 
Förslag till att diskutera dessa frågor i flera fokusgrupper för att få en 
djupare bild av konsumenternas attityder kring etiska budskap på veganska 
måltidsproteinförpackningar. Även göra studien mer omfattande som att 
inkludera fler respondenter och produkter som skulle kunna bidra till en 
bättre helhetsperspektiv.  

4.4 Metodreflektion 
Det finns flera olika faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. En 
faktor är att det är olika många varumärken med produktutbud för allätare 
och varumärken med produktutbud för vegetarianer vilket kan ge 
missledande procentsatser. Dock har vi endast analyserat stora skillnader 
och inte på några få procent. 

Enkäten har skapat flera brister som påverkat studiens resultat. 
Respondenterna som svarat på enkäten var till majoriteten kvinnor i 
åldersgruppen 20-29 vilket kan ge felaktig statistik då studien inte valt att 
begränsa sig till någon personlig identifiering eller åldersgrupp. Hälften av 
alla över 75 år använder inte internet (Internetstiftelsen i Sverige, 2016) 
vilket kan vara en orsak till varför ingen över 70 år har deltagit i 
enkätundersökningen. Andra problem med enkäten kan även vara att 
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respondenterna har missuppfattat frågorna eller svarsalternativen och 
svarat någonting de egentligen inte tänker och tycker. Här finns även 
faktorn om respondenterna har svarat ärligt eller inte.  

Beslutet att dela enkätundersökningen via Facebook har gett den positiva 
effekten av att respondenterna som nåddes kom ifrån flera delar av Sverige 
och var av olika åldrar och kön. Problematiken kan dock vara att 
Facebookanvändarna i de valda grupperna kan tänkas vara snarlika då de 
redan delar liknande intressen med tanke på val av grupp. 

På grund av bristen på forskning inom ämnet har vi haft svårt att hitta 
studier och källor att koppla studiens resultat till. Detta har lett till att 
största delen av diskussionen endast kunnat bestå av teorier och 
spekulationer kring resultatet. 

Enkätundersökningen fick 61 svar vilket har gett bortfall, dock hade vi 
gärna fått fler kommentarer och personliga åsikter att analysera och 
använda till diskussionen. 

Vi har även i efterhand sett att vi gärna haft en fråga till fråga 19 som 
behandlade varför respondenterna inte tycker att respektive etiska budskap 
som behandlades i metoden inom etiska budskap inte borde kommuniceras 
på veganska måltidsproteinförpackningar. 

Data kan vara missvisande på grund av att vi valde att endast se till 
förpackningens framsida eftersom certifiering, kommunikation av etiska 
budskap via bild och text och kostbenämning kan ha funnits på andra delar 
av förpackningen. Detta då hela förpackningen av alla produkter inte gick 
ta fram på grund av vår avgränsning till produkter som finns online för att 
öka materialet i studien. Det bidrog till att det inte gick att hitta hela 
produkten hos alla förpackningar och vi valde då att ge alla produkter 
samma förutsättningar och endast se till framsidan. I samband med detta 
valde vi då att endast se till konsumenternas första intryck av 
förpackningen, nämligen framsidan. 

Vi har även spekulationer att skillnader i resultatet skulle kunna vara på 
grund av att varumärken med produktutbud för vegetarianer hade fler 
tofuprodukter inkluderade i studiens visuella innehållsanalys. Produkten 
tofu är framställt på sojabönor och många av de produkter som säljs i 
Sverige är ekologiska. Att mycket ekologisk soja säljs i Sverige kan bero 
på att konsumenter inte vill konsumera genmodifierad (GMO) som ej får 
vara ekologisk märkt. Soja tillhör en utav de grödor i världen som är 
vanligast att odla genmodifierade (Jordbruksverket, 2017). Det råder också 
relativt stort GMO-motstånd inom EU (Forsberg, 2014, 2 maj), vilket kan 
främja ett större utbud av ekologiska soja-produkter i Europa, se bilaga 4 
Anledningar till vegetabilisk kost. En europeisk ekologisk produkt måste 
vara märkt med EU:s Ekomärke därav kan certifiering ha förekommit fler 
gånger än hos produktutbud för allätare som inte inkluderande 
tofuprodukter lika många i analysen som hos produktutbud för 
vegetarianer. 

Data ha felbehandlats då bilder som kommunicerar etiska budskap var 
svårtolkat. Vi bestämde tidigt att bild som kommunicerar etiska budskap 
endast registreras om bilden hade ett övertydligt budskap. Ett exempel på 
detta är Astrids och Apornas förpackningar se bilaga 2.1, som 
kommunicerar djurrätt som etiskt budskap. På dessa förpackningar visar 
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illustrationerna att djuren är på samma villkor som människorna genom att 
vissa sociala situationer som att äta en måltid tillsammans och/eller att 
djuren visar mänskliga tendenser som att grilla korv över en eld eller är en 
pizzabagare. Ett argument är att vi ville analysera tydliga budskap om 
etiska budskap som en konsument kunde uppfatta utan någon vidare 
kunskap om psykologi kring färger, illustrationer och bilder.  
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5 Slutsatser 
 

5.1 Ger kommunikation av etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar mer 
negativ eller positiv respons hos 
konsumenten? 

Ett fåtal respondenter såg negativt på kommunikation av etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar men majoriteten såg det som 
någonting positivt. Vi kan därmed dra slutsatsen att kommunikation av 
etiska budskap på veganska måltidsproteinförpackningar kan ge mer 
positiv respons hos konsumenterna. 

5.2 Kan man kommunicera etiska budskap på 
veganska måltidsproteinförpackningar för att 
ge mervärde till konsumenten? 

Slutsatsen är att varumärken kan ge mervärde till konsumenten genom att 
välja typ av etiska budskap som kommuniceras på veganska 
måltidsproteinförpackningar efter målgrupp. Majoriteten av respondenter i 
studien som äter vegetabilisk kost anser att kommunikation av etiska 
budskap på veganska måltidsproteinförpackningar uppmuntrar till köp 
medan respondenter med allätarkost anser att det inte uppmuntrar till köp. 
För varumärken som vill kommunicera personliga preferenser eller etiska 
aspekter mot allätare är svaret oklart då respondenternas svar inte ger några 
klara slutsatser. Respondenter med vegetabilisk kost var positiva till både 
personliga preferenser och etiska aspekter. 
 

5.3 Är det någon skillnad hur varumärken med 
ett produktutbud för allätare och varumärken 
med produktutbud för vegetarianer 
kommunicerar etiska budskap på sina 
veganska måltidsproteinförpackningar? 

Varumärken med produktutbud för allätare kommunicerar till över 95% 
personliga preferenser via text. Via certifiering kommuniceras endast 
personliga preferenser. De använder inte kommunikation av etiska budskap 
via bild. Varumärken med produktutbud för vegetarianer kommunicerar 
både personliga preferenser och etiska aspekter via både certifiering och 
text. Via bild kommunicerade de endast etiska aspekter. Varumärken med 
produktutbud för vegetarianer använde sig av certifiering tre gånger så ofta 
som varumärken med produktutbud för allätare i studien.  
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5.4 Vilken typ av etiska budskap förmedlar 
varumärkena på sina veganska 
måltidsproteinförpackningarna? 

Varumärken med produktutbud för vegetarianer kommunicerar både 
personliga preferenser och etiska aspekter via både certifiering och text. 
Via bild kommunicerade de endast etiska aspekter. Varumärken med 
produktutbud för vegetarianer använde sig av certifiering tre gånger så ofta 
som varumärken med produktutbud för allätare i studien. 
Underkategorierna som kopplas till personliga preferenser var: hälsa, smak 
och trend. Underkategorierna som kopplas till etiska aspekter var: miljö, 
djur, arbete och närproducerat. I underkategorierna syns att varumärken 
med produktutbud för vegetarianer kommunicerar i rangordningen: smak, 
hälsa, miljö, djurhållning/djurskydd, arbetsförhållanden, sist närproducerat 
och trend inte alls. För varumärken med produktutbud för allätare är 
underkategorierna i rangordningen: smak/hälsa och sist 
trend/närproducerat. Via certifiering kommunicerar varumärken med 
produktutbud för vegetarianer i rangordningen: miljö/djurhållning/ 
djurskydd/arbetsförhållanden, hälsa och sist att produkten är vegansk. Via 
certifiering kommunicerar varumärken med produktutbud för allätare 
endast hälsa. 

5.5 Hypoteser 
Genom studiens gång har vi fått svar på våra hypoteser via 
frågeställningarna och kan se att de stämmer till viss del.  

Hypotes 1 
Varumärken med produktutbud för allätare kommunicerar etiska budskap 
via personliga preferenser. Varumärken med produktutbud för vegetarianer 
kommunicerar både personliga preferenser och etiska aspekter. 
Varumärken med produktutbud mot vegetarianer kommunicera etiska 
budskap mer än varumärken med produktutbud för allätare. 

Hypotes 2 
Vi kan se att personer som aldrig köper veganska 
måltidsproteinförpackningar är mer negativa till etiska budskap än 
personer som köper veganska måltidsproteinförpackningar. Dock är 
majoriteten överlag positiv till etiska budskap.  
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Bilagor 
Bilaga 1.1 Enkätsvar från konsumenter som 

köper veganska måltidsproteinprodukter  
Enskilda svar från enkätundersökningen personer som svarat “Ja” till att de 
köper veganska måltidsproteinförpackningar. 

 



62/81 



63/81 



64/81 

Bilaga 1.2 Enkätsvar från konsumenter som 
ibland köper veganska 
måltidsproteinprodukter 

Enskilda svar från enkätundersökningen personer som svarat “Ibland” till 
att de köper veganska måltidsproteinförpackningar. 
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Bilaga 1.3 Enkätsvar från konsumenter som inte 
köper veganska måltidsproteinprodukter  

Enskilda svar från enkätundersökningen personer som svarat “Nej” till att 
de köper veganska måltidsproteinförpackningar. 
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Bilaga 2.1 Veganska måltidsproteinförpackningar 
från varumärken med produktutbud för 
vegetarianer 

Översikt av de 43 veganska måltidsproteinförpackningarna från de 21 
varumärken med produktutbud mot vegetarianer som valdes till den 
visuella innehåll analysen.
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Bilaga 2.2 Veganska måltidsproteinförpackningar 
från varumärken med produktutbud för 
allätare 

Översikt av de 21 veganska måltidsproteinförpackningarna från de 16 
varumärken med produktutbud mot allätare som valdes till den visuella 
innehållsanalysen. 
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Bilaga 3 Enkätundersökningens frågor 
Frågor och svarsalternativ som användes till enkätundersökningen. 
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Bilaga 4 Anledningar till vegetabilisk kost 
Detta avsnitt är till för ge en djupare förståelse kring varför etiska budskap 
kommuniceras på veganska måltidsproteinförpackningar. Avsnittet 
förklarar varför vissa personer väljer att helt eller delvis utesluta kött- och 
mejeriprodukter ur sin kost. 

Religion 

Enligt Hk-portalen (2017) kan människor utesluta animalier ur sin kost av 
flera olika religiösa skäl. Troende muslimer utesluter fläskkött ur sin kost 
då detta är en av deras Guds lagar. För troende buddhister finns 
hänvisningar till levnadsregeln att inte döda. Därför är det vanligt att 
många buddhister föredrar att utesluta kött ur sin kost för att de inte 
samtycker till att djur ska dödas för att bli föda. Enligt Judendomens 
Kashrut inkluderas inte köttätande djur, skaldjur, fiskar utan fenor eller 
fjäll, hare, häst eller gris i deras kost och de kan därför utesluta animalier 
ur sin kost. Hinduer inkluderar normalt inte kött i sin kost eftersom de har 
stor respekt för allt levande. Därför är många troende hinduer vegetarianer 
även om vissa äter både ägg, fisk och kött. Inom den hinduiska religionen 
är kon helig och därför inkluderas inte nötkött i kosten. Kristendom har 
idag inga matförbud i sin kost (Hk-portalen, 2017). 

Smak 

En del personer utesluter kött på grund av att de finner smaken oaptitlig 
(Vegetarianism, 2017, 19 mars).  

Miljö 

En person som följer en vegansk diet producerar 50% mindre koldioxid 
och konsumerar 1/11 olja, 1/13 vatten och 1/18 mindre land jämfört med 
en person som är inkluderar animalier i sin diet (Andersen & Kuhn, 2014). 
Genom att minska sin konsumtion av animalier kan man aktivt minska sin 
klimatpåverkan (Andersen & Kuhn, 2014).  

Växthusgaser Enligt statistik konsumerade svenskarna 61,7 kg kött per 
person och år i Sverige år 2015 (Svenskt kött, u.å.). På samma gång är kött 
det livsmedlet som påverkar miljön mest. Därför kan man minska sin 
miljöpåverkan genom att minska eller utesluta kött ur sin kost (Kött och 
Miljö, 2018, 18 maj). Forskning visar att köttproduktionen är ansvariga för 
18% av världens växthusgasutsläpp vilket är mer än de sammanlagda 
utsläppen från all transport (Steinfeld, Gerber, Wassenaar, Castel, Rosales 
& de Haan, 2007). Dock visar en annan kontroversiell studie att 
växthusutsläpp från köttproduktion är betydligt högre än tidigare 
beräkningar. Studien som är publicerad av det högt anseende the 
Worldwatch Institute påstår att siffran på 51% istället för tidigare 18%. 
Anledningen att forskningen har beräknat en betydligt lägre siffra tidigare 
är att man inte har inkluderat växthusgasutsläpp från djuren i 
köttproduktionen från tre områden: metangasutsläpp, markanvändning och 
djurets andning (Goodland & Anhang, 2009; Hickman, 2009, 1 november).  
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Vattenförbrukning För att kunna producera kött till en hamburgare krävs 
det 3000 liter vatten. Detta är jämförbart med det vatten som en människa 
förbrukar under två månaders tid vid duschning (Andersen & Kuhn, 2014; 
Robbins, u.å.). En studie visar att agrikulturen konsumerar cirka 70% av 
jordens sötvatten globalt. Cirka 1000 liter vatten krävs för att producera 
grödor medan 43,000 liter krävs för att producera 1 kg nötkött (Pimentel et 
al., 2004). Forskaren Jacobson (2006) påstår att 55% av vattnet som 
konsumeras i USA används till agrikultur. Globalt är siffrorna desto lägre, 
20%-33% (Gerbens-Leenes, Mekonnen & Hoekstra, 2013). 

Regnskog Varje sekund skövlas cirka 1 hektar regnskog (Rainforest Relief, 
2007; Andersen & Kuhn, 2014). Palmoljeproduktionen brukar anses vara 
orsaken till detta. En studie påstår att 105 miljarder m3 har blivit skövlat 
till fördel av denna produktion (United States Department of Agriculture, 
2013;  Andersen & Kuhn, 2014).  En annan studie visar att odla foder till 
agrikulturen ligger till större fel med siffror stora som 550 miljarder m3 
skövlad regnskog (Andersen & Kuhn, 2014; Butler, 2017). Dessa 
regnskogar spelar en avgörande roll när det kommer till att dämpa 
klimatförändringen. Skogen tar upp koldioxid som annars skulle förändra 
klimatet. Det är beräknat att 15% av all växthusgasutsläpp är resultatet av 
regnskogsskövling (WWF, 2017). Förutom det värdefulla syret som träden 
i regnskogen producerar förloras upp till 137 stycken växt-, djur- och 
insektsarter varje dag på grund av regnskogsskövling (Algee, 2017). Därför 
kan konsumenten aktivt påverka skövlingen av regnskog genom att minska 
sin klimatpåverkan och förhindra utrotningen av arter genom att minska sin 
köttkonsumtion. 

GMO Förkortningen GMO står för genetiskt modifierade organismer och 
är organismer där man medvetet har förändrat organismers arvsmassa så de 
får de egenskaper man vill ha (Genetiskt modifierad organism, 2017, 20 
mars). Denna metod kan användas inom växtförädling för att ta fram nya 
sorter med nya egenskaper som till exempel motståndskraft mot 
växtsjukdomar och skadeinsekter (Jordbruksverket, 2017). Det råder 
delade meningar om GMO-odling. Medan vissa är positiva till det finns det 
andra som anser att det bidrar till miljöförstöring (Forsberg, 2014, 2 maj). 
En stor del av fodret som används för att föda agrikultur är GMO-odlade 
grödor. Många av bönderna föredrar att ge sin boskap en föda av majs och 
sojabönor. Ungefär 90 miljoner ton GMO-odlad majs produceras globalt. 
Av dessa grödor används totalt 70%, cirka 65 miljoner ton av 
majsproduktionen för att föda agrikulturen. När det kommer till sojabönor 
används ungefär 70 miljoner ton GMO-odlade sojabönor för föda boskap 
(International Service For the Acquisition of Agri-biotecch Applications, 
2016). Det är tillåtet i Sverige att använda godkänd genmodifierat foder för 
att göda sin boskap även om det finns en del varumärken som Svensk 
Fågel, Svensk Mjölk och Svenska Ägg som säger nej till GMO-foder. 
Dock finns det svenska köttbönder som använder foder av detta slag 
(Jordbruksverket, u.å.). Därför kan det innebära att konsumenten bidrar till 
GMO-odling vid köp av svenskt kött då köttet kan ha producerats med 
genmodifierade organismer (Greenpeace, 2006). Trots att GMO-foder och 
andra producerade GMO-varor måste vara märkta finns inget krav på 
märkning av slutprodukter av agrikultur där boskap har förtärt detta foder 
(GMO Compass, 2006). Det är då omöjligt för konsumenten att veta om 
man har stöttat GMO. 
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Landförbrukning Boskapsdjur och att producera deras foder upptar ⅓ av 
jordens isfria land (Steinfeld et al., 2006). Utan agrikulturen hade marken 
gått tillbaka till naturlig vegetation och skogar vilket hade kunnat minska 
växthusgaserutsläpp, se avsnitt Miljö- Växthusgaser. 

Hälsa 

Allmän hälsa Enligt Academy of Nutrition and Dietetics är vegansk kost 
hälsosamt och kan behandla och förebygga kroniska sjukdomar. 2009 
uppdaterades deras rekommendationer att vegansk kost är lämpligt i alla 
livsskeden. De anser också att denna kost minskar risken för hjärtsjukdom, 
högt blodtryck, diabetes typ 2, stroke, övervikt och vissa typer av cancer 
(Melina, Vesanto, Craig & Levin, 2016). En annan studie visade att 
personer som äter vegetarisk kost har lägre förekomst av övervikt och 
fetma. En studie visade också att vegetarianers långsiktiga hälsa är god och 
för några sjukdomar och hälsotillstånd lämpar sig kosten bättre än en 
allätarkost (Harland & Garton, 2016). Forskning visar också att äta en mer 
strikt växtbaserad kost kan ge bättre viktminskningsresultat än en kost 
inkluderade animalier (Turner-McGrievy, Davidson, Wingard, Wilcox & 
Frongillo, 2015). Många människor tror att en vegansk kost innehåller ett 
för lågt proteinintag. Detta brukar sällan vara ett problem om man 
inkluderar vegetabiliska proteinkällor i sin kost (Vegetarisk mat, 2018, 14 
maj). Att få ett för lågt proteinintag är ingen risk även om man idrottar. Det 
finns ett flertal idrottare på elitnivå som äter en vegansk kost. Bland annat 
har NFL-spelaren David Carter, MMA-idrottaren Mac Danzing och 
friidrottaren Carl Lewis har alla ätit en vegansk kost under sina 
framgångsrika idrottskarriärer (Bennet, 2014, 23 maj; Darby & GQ 
Magazine, 2015).  

Cancer Varje år dör var fjärde person av cancer i USA. Sjukdomen är den 
andra mest ledande orsaken till dödsfall efter hjärtsjukdomar (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2016). En studie som IARC har tagit del 
av påstår man att rött kött troligtvis innehåller cancerframkallande ämnen. 
Detta påstående är baserat på begränsade men starka mekanistiskt bevis 
som stödjer att rött kött kan vara cancerframkallande. Denna anknytning 
kopplades huvudsakligen till koloncancer dock hittades anknytningar till 
prostata- och bukspottkörtelcancer också. I samma studie visades det att 
det fanns tillräckligt med bevis för att dra slutsatsen att processat kött 
innehåller cancerframkallande ämne och konsumtionen av detta kan orsaka 
koloncancer (Bouvard et al., 2015; International Agency for Research on 
Cancer, 2015). På American Cancer Society (2016) hemsida har rött kött 
uteslutits från deras shoppinglista på hälsosam mat. Dessa studier visar att 
det är fördelaktigt för människor att utesluta rött- och processat kött ur sin 
kost för att förhindra cancer. 

Diabetes Till år 2050 visar forskning att var tredje person i USA kommer 
att ha diabetes typ 2. Dessa siffror visar en dubbel eller tredubbel framtida 
ökning av sjukdomen på mer än 25 år (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2010). Forskaren Greger (2017) påstår att det själva verket inte 
är en högkolhydratkost som är boven till sjukdomen utan det beror på vår 
köttkonsumtion. Annan forskning påstår att köttkonsumtion kan vara en 
delvis riskfaktor till att få diabetes typ 2 (Barnard, Levin & Trapp, 2014). 
En låg fett- och högkolhydratkost likt en vegansk kost kan i själva verket 
hjälpa någon som har diabetes typ 2. (Roberts, Won, Pruthi, & Barnard, 
2006; Ahmadi-Abhari et al., 2014). Att minska både sin processade- och 
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rött köttkonsumtion kan minska risken för diabetes typ 2 (Micha, Michas 
& Mozaffarian, 2012; Pan, Sun, Bernstein, Schulze, Manson, Willett & Hu, 
2011).  

Hjärt- och kärlsjukdom Varje år dör 17,5 miljoner människor av hjärt- 
och kärlsjukdomar och det är den främsta orsaken av dödsfall globalt 
(World Health Organization, 2016). Att minska sin konsumtion eller 
utesluta kött ur sin kost helt kan minska chansen att få hjärt- och 
kärlsjukdomar (Kött och chark - råd, 2018, 4 maj). Vidare finns forskning 
som även påstår minska köttkonsumtionen kan förbättra sjuktillståndet hos 
någon som redan har sjukdomen (Rimm, Williams, Fosher, Criqui & 
Stampfer, 1999). 

Gifter Av alla källor av kvicksilver som människan får i sig, är det 
konsumtionen av fisk och skaldjur den främsta. Nästan all fisk innehåller 
spår av kvicksilver. Någon har högre spår än andra beroende på vart fisken 
kommer ifrån och om den lever i smittat vatten eller förtär mindre smittade 
fiskar. Därför är det svårt för konsumenter att veta mängden kvicksilver i 
den fisken som konsumeras (Physicians Committee for responsible 
Medicine, 2016). Livsmedelsverket (Kvicksilver, 2018, 19 juni) 
rekommenderar att kvinnor som ammar eller planera att skaffa barn inte 
bör konsumera fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per 
år. 

Förhindra utrotning av arter 

137 stycken växt-, djur- och insektsarter utrotas varje dag på grund av 
regnskogsskövling (Algee, 2017).  Enligt en studie kan världens hav bli 
fisklösa till år 2048 (Worm et al., 2006). En av anledningarna till detta är 
överfiske. Så många som 2.7 trillon djur dras upp från havet varje år 
(Mood & Brooke, 2010). Fisk står för 90-100 miljoner av den siffran 
(Montaigne, 2007). Samtidigt som 40% av all den fisk som fångas årligen 
kasseras. Studier visar även  att 650 000 valar, delfiner och sälar dödas 
varje år på grund av fisknät (Oceana, 2014). 

Ekonomi 

Det kan vara billigare att äta än en vegansk kost än en kost inkluderade 
kött då vegetabiliska proteinkällor är billigare än animalier (Vegetarisk 
mat, 2018, 14 maj). Dock brukar processade veganska 
måltidsproteinprodukter vara i samma prisklass eller dyrare än vissa 
animaliska produkter beroende på animaliskt ursprung, ekologisk eller icke 
ekologisk, kvalité och vilket typ av animal.  

Rättvisa 

Det finns människor som anser att betesmarken som används till 
köttindustrin skulle kunna effektiviseras genom att odla grödor. På ett sånt 
sätt skulle man kunna odla mer mat och mätta fler människor. Det anses 
också att det är fel att endast en del av världens befolkning äter den större 
delen av det kött som produceras (Vegetarianism, 2017, 19 mars). Enligt 
WWF (2017) finns det kopplingar mellan fattigdom och miljö. De påstår 
vidare att det är de fattiga som förlitar sig på naturliga resurser till deras 
överlevnad och är de som lider mest från påverkan av klimatförändringar, 
skogsskövling, överfiske och andra miljöproblem.  
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Djurrätt 

Många utesluter animalier ur sin kost av etiska skäl och menar att på att det 
är fel att döda och äta djur (Vegetarianism, 2017, 19 mars). Djurrätt är ett 
filosofiskt och politiskt ställningstagande om djurs rättigheter i samhället. 
Tanken med djurrätt är att en del eller alla icke mänskliga djur ska ha rätt 
att inneha ett eget liv. Djurens skall ej behöva lida och deras intressen ska 
tillgodoses. Människan kan inte äga vilda djur som normalt sett lever vilt i 
naturen. Det handlar också om att man inte ska föda upp djur i syfte att 
göra kläder av dem, att de blir föda, utföra djurförsök eller att de hålls i 
fångenskap i syfte med att underhålla (Grisvittnena, u.å.). 

Djurskydd 

Många människor som annars anser att det är okej att äta animalier 
utesluter dem ur sin kost för att de motsätter industrier där djur föds upp 
under tvivelaktiga förhållanden (Vegetarianism, 2017, 19 mars). SLU 
definierar djurskydd som etik, juridik och veterinärmedicin. Ett bra 
djurskydd är att lagen följs vilket inte alltid innebär en god djurvälfärd. I 
Sverige finns en djurskyddslag som avser vård och behandling av husdjur, 
djur i fångenskap och försöksdjur. En grundläggande paragraf i lagen är att 
djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 
Lagen har även bestämmelser kring att djuren ska ges möjligheter att bete 
sig naturligt och kring behandlingen av djur som förs till slakt och vid 
själva slakten (Djurskydd, 2017, 22 februari). 
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Bilaga 5 Definitionsmanual till visuell 
innehållsanalys 

Denna bilaga innehåller definitioner av studiens tre kategoriseringar som 
analyserade i den visuella innehållsanalys. En översikt av studiens 
kategorier redogörs i tabell 9. Bilagans utformning är baserad på Vibrandts 
(2014) definitionsbilaga men har anpassats utifrån studiens behov. 

Tabell 9  Översikt över innehållsanalys kategorier 

Kategori Beskrivning 

Certifiering/Kvalitetsmärkning 
 
 
Kostbenämning 
 
 
Text som kommunicerar etiska 
budskap 
 
 
Bild som kommunicerar etiska 
budskap 
 

Vilka certifieringarna/kvalitetsmärkning som förekommer. 
 
De kostbenämningar som varumärken har valt att exponera på 
deras produkter. 
 
Text som kommunicerar etiskt budskap kan innefatta ett 
budskap om miljö, närproducerat, hälsa, arbetarnas villkor 
eller djurhållning. 
Bild som kommunicerar etiskt budskap kan innefatta ett 
budskap om miljö, närproduktion, arbetarnas villkor eller 
djurhållning. 
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Certifiering/Kvalitetsmärkning 
Kategorin Certifiering/kvalitetsmärkning bedömdes utifrån: 

1. Identifiering av symboler som uppkommer på förpackningens 
framsida.  

2. Kan symbolerna identifieras som existerande 
certifieringar/kvalitetsmärkningar.  

3. Dokumentation av vilka certifieringar som exponeras på 
förpackningen och hur många i antal. 

 

Tabell 10  Exempel på Certifiering/Kvalitetsmärkning  

 Beskrivning Exempel 

Exempel 1 På förpackningen kan vi identifiera 
en symbol som kan vara tänkbara 
certifiering/kvalitetsmärkning. 
Symbolen är små stjärnor som bildar 
ett löv på en grön bakgrund. 
Symbolen identifieras som 
certifieringen EU:s Ekomärke.  

 

Exempel 2 På förpackningen kan vi identifiera 
två symboler som kan vara tänkbara 
certifieringar/kvalitetsmärkningar. 
Symbolerna är ett nyckelhål och den 
svenska flaggan. Nyckelhålet 
identifieras som certifieringen 
Nyckelhålet medan den svenska 
flaggan kan ej identifieras som en 
certifiering och definieras som en 
bild istället. 
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Kostbenämning 
Kategorin kostbenämning bedömdes utifrån: 

1. Identifiering av text som uppkommer på förpackningens 
framsida.  

2. Kan texterna identifieras som en redan känd kostbenämning.  
3. Dokumentation av kostbenämning som exponeras på 

förpackningen och hur många i antal. 

 

Tabell 11  Exempel på kostbenämning 

 Beskrivning Exempel 

Exempel 1 På förpackningen kan vi identifiera 
en text som kan vara tänkbar 
kostbenämning. Texten Vegansk 
kopplas till kosten vegan och därmed 
räknas som kostbenämning.  

 

Exempel 2 På förpackningen kan vi identifiera 
en text som kan vara tänkbar 
kostbenämning. Texten 100%Vego 
kopplas till Vego som visserligen inte 
är en  bestämd kostbenämning men är 
ett ord som används i sociala medier, 
i tryck och på webben för att beskriva 
något som är vegetariskt. 
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Text som kommunicerar etiska budskap  
Kategorin Text kommunicerar etiska budskap bedöms utifrån: 

1. Identifiering av text som uppkommer på förpackningens framsida.  
2. Kan texterna identifieras som en text som kommunicerar etiska 

budskap. 
3. Vilken typ av etisk budskap kan texten identifieras som. 
4. Dokumentation av text som kommunicerar etiska budskap som 

exponeras på förpackningen. 
 

 

 

Tabell 12  Exempel på text som kommunicerar etiska budskap 

 Beskrivning Exempel 

Exempel 1 På förpackningen kan vi identifiera 
en text som kommunicerar etiska 
budskap. Texten “Lågt CO”-avtryck” 
och “Rik på protein” förmedlar 
budskap om miljö och hälsa. 

 

Exempel 2 På förpackningen kan vi identifiera 
en text som kommunicerar etiska 
budskap. Texten efter produktnamnet 
Julsk*inka som är “(fast utan 
rumpa)” kan förmedla budskap om 
djurrätt. 
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Bild som kommunicerar etiska budskap  
Kategorin Bild som kommunicerar etiska budskap bedöms utifrån: 

1. Identifiering av bilder som uppkommer på förpackningens 
framsida.  

2. Kan bilderna identifieras som en bild som kommunicerar etiska 
budskap. Färg inkluderas inte. 

3. Vilken typ av etisk budskap kan bilderna identifieras som. 
4. Dokumentation av bild som kommunicerar etiska budskap som 

exponeras på förpackningen. 

Tabell 13  Exempel på bild som kommunicerar etiska budskap 

 Beskrivning Exempel 

Exempel 1 På förpackningen kan vi identifiera 
en illustration som kommunicerar 
etiska budskap. Illustrationen visar 
djur och människor är på samma nivå 
och skapar ett etiskt budskap om 
djurrätt.  

 

Exempel 2 På förpackningen kan vi identifiera 
en illustration som kommunicerar 
etiska budskap. Bilden är på den 
svenska flaggan vilket kan visa att 
produkten är producerad i Sverige 
och visar därmed budskap om 
närproducerat. 

 

 

 

 

 




