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Abstract 
 
As the world population increases, the question has been raised about whether the resources 
of the world will suffice to feed all its inhabitants. Alternatives to protein sources are being 
investigated in different countries and changing dietary habits from being omnivores to a 
more plant based diet could have major benefits for the world’s resources, as well as health 
benefits for the individual. What motives can make this change happening have been 
investigated in previous studies. 
The purpose was to investigate the attitude of consumers to different quality aspects of a 
vegetarian- or vegan alternative to minced meat. With an online questionnaire with fixed 
response options, responses were collected from 169 respondents about what quality aspects 
they value high, as well as some demographic data. 
The result shows that a product of high sensory quality, produced in Sweden, made of 
Swedish raw materials, without added sugar, that has a low climate impact, is organic and 
easy-to-prepare are factors that consumers value highly. Free from gluten, eggs, nuts, lactose / 
milk, soya or legumes, are factors of a vegan or vegetarian alternative to minced meat that are 
not important to respondents. The price is also not absolutely crucial for the respondents in 
this survey. 
 
Sammanfattning 
 
I takt med att befolkningsmängden i världen ökar har frågan väckts om huruvida jordens 
resurser ska räcka till att föda alla dess invånare. Alternativ till proteinkällor undersöks i olika 
länder och att ändra kostvanor från att vara omnivorer till att äta en mer växtbaserad diet, 
skulle kunna ha stora fördelar för jordens resurser och även hälsofördelar för individen. Vilka 
motiv som kan få denna omställning att ske har undersökts i tidigare studier. 
Syftet var att undersöka konsumenters attityd till olika kvalitetsaspekter hos ett vegetariskt 
eller veganskt alternativ till köttfärs. Med en online-enkät med fasta svarsalternativ samlades 
svar in från 169 respondenter om vilka kvalitetsaspekter de värderar högt, samt viss 
demografisk data.  
Resultatet visar att en produkt med hög sensorisk kvalitet, producerad i Sverige av svenska 
råvaror, utan tillsatt socker, med låg klimatpåverkan, som är ekologisk och lättlagad är 
egenskaper som konsumenter värderar högt. Fri från gluten, ägg, nötter, laktos/mjölk, soja 
eller baljväxter, är egenskaper på ett veganskt eller vegetariskt alternativ till köttfärs som inte 
är viktiga för respondenterna. Priset är inte heller helt avgörande för respondenterna i denna 
undersökning. 
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1. Introduktion 

1.1 Köttkonsumtion i Sverige 
Kött började konsumeras av människor för cirka 2,5 miljoner år sedan (Stanford & Bunn, 
2001). Varför och hur kött blev en del av kostvanorna för de tidiga människorna är ännu 
oklart, men flera forskare är överens om att det hade stor effekt för utvecklingen av den 
mänskliga hjärnan, delvis på grund av tillskottet av protein och delvis på grund av att det 
genererade lättillgänglig energi (Mann, 2007). I takt med att befolkningsmängden i världen 
ökar (Gerland, Raftery, Sevčíková, Li, Gu, Spoorenberg &Wilmoth, 2014), har frågan väckts 
om hur jordens resurser ska räcka till att föda alla dess invånare. Kommer det bli ohållbart att 
förse befolkningen med proteinet som behövs, från animaliska källor?  
Nya proteinkällor utforskas löpande och det pågår bland annat forskning med insekter som 
proteinkälla. Svårigheterna i västvärlden kan bli människors uppfattning om att äta insekter, 
då dessa idag inte är socialt accepterat som livsmedel (Barennes, Phimmasane & Rajaonarivo, 
2015). I Sverige är det i dagsläget inte tillåtet att sälja livsmedel som är baserade på- eller 
innehåller insekter (Livsmedelsverket, 2018a). 2016 publicerade Schouteten, De Steur, De 
Pelsmaeker, Lagast, Juvinal, De Bourdeaudhuij & Gellynck en studie där de utfört en 
jämförelse av upplevd näringsriktighet och sensorisk kvalitet på tre olika hamburgare 
tillagade av insekter, grönsaker, respektive kött hos 97 ungdomar. Deras resultat pekar på en 
växande acceptans för att äta insekter, då deltagarnas acceptans i undersökningen var lika hög 
för den växtbaserade hamburgaren som för den insektsbaserade (Schouteten, et al., 2016). De 
skriver dock att det kvarstår mycket arbete med att ta fram en accepterad sensorisk kvalitet på 
livsmedel tillverkade av insekter.  
 
De senaste 50 åren har köttkonsumtionen i världen stigit, mellan år 1961 och 2011 ökade 
konsumtionen från 61 gram per person och dag till 80 gram per person och dag (Sans & 
Combris, 2015). Enligt Jordbruksverket (2018a) konsumeras i Sverige 85 kilo kött- och 
charkprodukter per capita och år. Siffran inkluderar ben samt svinn som uppstår i samband 
med förädling av råvaran. Åren mellan 1990-2017 skedde en omfattande ökning av 
konsumtionen av kött i Sverige med hela 41 % (Jordbruksverket, 2018b). Det är först under år 
2017 som Jordbruksverket (2018b) rapporterade en minskning av konsumtionen med 2,2 %, 
dock fortsatte produktionen av kött att öka.  
Livsmedelsverket (2018b) rapporterade efter sin senaste matvaneundersökning en årlig 
konsumtion beräknad till cirka 50-55 kg kött per person och år. Livsmedelsverkets 
undersökning inkluderar dock inte svinn eller benens vikt.  
Ett minskat köttintag och endast måttlig konsumtion av kött- och charkprodukter ingår i de 
Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 (NNR, 2012) se figur 1,där det rekommenderas 
ett minskat intag av kött- och charkprodukter, samt att köttprodukter med fördel kan ersättas 
av vegetabiliska alternativ exempelvis baljväxter. 

 
Figur 1, rekommendation om att begränsa intaget av charkprodukter och rött kött, Nordiska 
näringsrekommendationerna, (2012), s.15 
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1.2 Livsmedelssäkerhet 
Utbudet av olika köttprodukter är stort, från rökt till kokt, från färskt till fryst och från 
styckdelar till mald färs. Färs producerad av nötdjur och gris används idag bland annat i 
hamburgare, köttbullar, köttfärssås och en stor mängd andra halv- och helfabrikat. Köttfärs är 
en populär råvara bland annat på grund av sin mångsidighet i köket, och ingår i en stor 
variation av maträtter. Köttfärs är dock en känslig råvara, som på grund av sin malda 
konsistens har större ytor för bakterier att frodas på än i en omald köttbit (Svensktkött, u.å). 
Köttfärs är därmed ett risklivsmedel som kan gynna tillväxt av bakterier som kan göra 
människor magsjuka (Flint, et al,. 2005; Roy, Scallan & Beach, 2006). Detta är ett mindre 
problem för vegetariska eller veganska alternativ, om de har producerats och hanterats på ett 
ansvarsfullt sätt, kommer de inte i kontakt med samma mikrobiella flora som kött gör, och 
inte heller gynnas tillväxt av dessa mikrober. Vegetabilier kan dock bli kontaminerade och 
sprida bakterier som kan orsaka sjukdom hos människor, dock inträffar detta mer frekvent vid 
intag av kött, och då speciellt köttfärs (Randall, Lodge, Elviss, Lemma, Hopkins, Teale & 
Woodford, 2017). 

1.3 Alternativ till kött 
Det senaste decenniet har livsmedelsbranschen lanserat en mängd produkter som ska utgöra 
ett alternativ eller komplement till kött, i form av olika livsmedelsprodukter som har ett högt 
proteininnehåll utan att innehålla kött. Quorn är ett varumärke som erbjuder en samling 
livsmedelsprodukter baserade på svampproteinet mycoprotein. Svampmassan produceras i 
ståltankar och växer fram med tillskott av glukos framtaget ur spannmål och tillsats av 
vitaminer och mineraler (Finnigan, 2011). Det finns även en uppsjö av köttsubstitut som är 
baserade på soja, bland annat Oumph! Tofu, Tzay och Tempeh. I oktober månad år 2017 
utförde Sifo en marknadsundersökning på uppdrag av Axfood, gällande det svenska folkets 
gröna matvanor (Axfood, 2017). Marknadsundersökningen visade att antalet vegetarianer inte 
har blivit fler, sedan föregående år utan 6 % av den svenska befolkningen beräknas 
fortfarande vara vegetarianer, 40 % av svenska befolkningen uppgav att de äter vegetariskt 
en- eller flera gånger i veckan, vilket är en ökning med 1 % från föregående år. Anledningen 
till att de valde att äta mer vegetariskt uppgavs vara av främst klimat- och miljömässiga skäl, 
men även hälsomässiga skäl (Axfood, 2017). 

1.4 Livsmedelskvalitet  
Kvalitet är ett begrepp som har olika innebörd för olika individer. I rapporten Matens 
Kvaliteter från 2013 utreds olika aspekter av kvalitet på livsmedel och hur man bör skilja 
objektiv från subjektiv kvalitet eller som de väljer att kalla det i rapporten, upplevd eller 
mätbar skillnad (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2013). De väljer att sammanfatta 
livsmedelskvalitet bland annat som ett livsmedels förmåga att motsvara konsumentens 
förväntningar. Detta görs på olika aspekter det vill säga sensorisk kvalitet, funktionell kvalitet, 
samt hygienisk kvalitet och näringskvalitet spelar in i hur ett livsmedels kvalitet uppfattas av 
konsumenten. Det gör även produktionskvalitet samt miljö- och klimatkvalitet. 

1.5 Vikten av protein 
Människokroppen använder sig av protein för bland annat muskeltillväxten och skapandet av 
enzymer, celler och hormoner (Livsmedelsverket, 2017). Protein är i sin tur uppbyggt av cirka 
20 olika aminosyror, nio av dessa är essentiella och behöver därmed intas via kosten för att 
tillgodoses (Livsmedelsverket, 2017). Livsmedelsverket (2017) rekommenderar att det 
dagliga intaget av protein ska utgöra cirka 10-20 energiprocent av de kalorier som 
konsumeras, omräknat till gram är det cirka 50-70 gram protein per person och dag. Protein 
hittas förutom i olika typer av kött, även i varierande mängd i vegetabilier. Inom växtriket är 
det baljväxter som kikärtor, bönor och linser som innehåller störst andel protein och 
kompletteras dessa med fullkornsprodukter så tillgodoses kroppens behov av protein 
(Livsmedelsverket, 2018c). 
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1.6 Hälsoeffekter av minskad köttkonsumtion 
 
Enligt Craig (2009) kan en vegetarisk kost kan ha positiva effekter på hälsan, bland annat är 
en vegetarisk diet associerad med många näringsmässiga fördelar på grund av dess högre 
innehåll av fibrer, folat, vitamin C och E, magnesium samt kalium. Dessutom har en 
vegetarisk diet en fettsammansättning innehållandes mindre mättade fettsyror jämfört med en 
blandad kost. Jämförs vegetariska dieter med veganska framgår det att den veganska 
innehåller mindre mättat fett och kolesterol och mer fibrer. Människor som följer en vegansk 
diet tenderar att ha lägre serumkolesterol och lägre blodtryck, vilket minskar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar. En strikt vegansk diet kan dock innebära en risk för brist på vitamin B-12 
och vitamin D, kalcium och Omega 3 (Craig, 2009). 

1.7 Klimat- och miljöpåverkan  
Enligt Tilman & Clark (2014) ger ökade inkomster för människor, och en ökad urbanisering 
runt om i världen, en förändring av kostvanor där traditionella sätt att äta får lämna plats för 
en kost med högre innehåll av raffinerat socker, fett och olja samt kött. De skriver i sin studie 
att om inga förändringar sker för att förhindra denna utveckling kommer 
livsmedelsproduktionen bidra till den beräknade 80 % ökningen av växthusgaser som den 
globala lantbrukssektorn beräknas släppa ut fram till 2050.  Dessutom kommer sjukdomar 
som diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och andra kroniska och icke smittsamma sjukdomar 
som förkortar medellivslängden öka globalt (Tilman & Clark, 2014). 
Agenda 2030 är ett styrdokument skapat av Förenta Nationerna för hållbar utveckling och 
utifrån detta har Sverige satt upp 16 miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2010). 
Miljökvalitetsmål nummer ett är att begränsa klimatpåverkan, vilket innebär att människans 
inverkan på jordens temperatur ska limiteras till en nivå som ej är skadlig, där fokus främst 
ligger på de tre värmande, långlivade växthusgaserna: koldioxid, metan- och lustgas 
(Naturvårdsverket, 2010). Enligt Vermeulen, Campbell, & Ingram (2012) har 
livsmedelsproduktionen i världen stor effekt på miljön och den står för cirka 25 % av 
utsläppet av växthusgaser årligen. Koldioxidutsläpp som sker vid animalieproduktion uppstår 
i samband med odling av grödor, dels till foder för djur inom animalieproduktion dels direkt 
till livsmedelsindustrin, vid transporter som uppstår när råvaror och livsmedel fraktas, och vid 
uppvärmning av växthus samt från mulljordar och när skog avverkas (Sjörs, 2017). Vid 
produktionen av foder till framförallt gris, kycklingar och höns uppstår den största delen av 
lustgas, produktionen av metangas är som högst när idisslare smälter sin föda (Sjörs, 2017).  
Studien beskriver även hur livsmedelsproduktionen påverkar den biologiska mångfalden 
negativt. 
Produktionen av ett kilo nötfärs orsakar 23-39 kilo växthusgaser (Livsmedelsverket, 2018b), 
som jämförande siffra bidrar produktionen av ett kilo torkade baljväxter enbart med 0,2-2 kilo 
växthusgaser (Röös, 2014). Flera studier visar att en minskad köttkonsumtion och en ökad 
konsumtion av växtbaserade livsmedel skulle främja både jordens och människans hälsa 
(Vulcan, Manjer, Ericson & Ohlsson, 2017; Hallström, Röös & Börjesson, 2014; Röös, 
Karlsson, Witthöft, Sundberg, & Sveriges lantbruksuniversitet, 2015).  
 
När ovanstående aspekter av köttkonsumtion, det vill säga; näringsriktighet, hälsa, 
klimatpåverkan och livsmedelssäkerhet, vägs samman så framstår vegetariska eller veganska 
alternativ till kött som en god idé (Scarborough, Appleby, Mizdrak, Briggs, Travis, Bradbury 
& Key, 2014). Om så är fallet kan nästa steg möjligtvis vara att få allmänheten att successivt 
övergå till att äta mer vegetariska eller veganska alternativ till kött. För att åstadkomma detta 
krävs insyn i vilka kvaliteter av ersättningsprodukter till kött som är av stor vikt för 
konsumenterna för att dessa produkter ska bli accepterade. En undersökning har gjorts på 
konsumenters inställning till ersättningsprodukter för kött (Hoek, Luning, Weijzen, Engels, 
Kok & de Graaf, 2011). De kommer i sin studie fram till att fokus vid produktutveckling bör 
ligga på den sensoriska kvaliteten och att majoriteten av konsumenterna inte väljer veganska 
eller vegetariska alternativ till kött av etiska skäl, och att marknadsföringen av dessa 
produkter därmed bör fokuseras på andra aspekter av produkten. Däremot hittas ingen studie 
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som specifikt inriktar sig på köttfärs och som ber framtida konsumenter markera på en 
Likertskala graden av instämmande av olika aspekter på en ersättningsprodukt till köttfärs. 
Detta tomrum ämnar denna rapport att fylla. 
 
2. Syfte 
Syftet är att undersöka konsumenters attityd till olika kvalitetsaspekter hos ett vegetariskt- 
eller veganskt alternativ till köttfärs.  
 
3. Metod 
Uppsatsen skrivs i samarbete med Torsåker Axfoundation, Antonia Ax:son Johnson 
Foundation for Sustainable Development, som vill vi bidra till att skapa ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbara produkter som för utvecklingen framåt. I det här projektet har 
de för avsikt att skapa en produkt med mindre klimatpåverkan än köttfärs, men med bibehållet 
näringsvärde. De har därmed stort intresse i att få kunskap om vad eventuella framtida 
konsumenter värderar högt av olika kvalitetsaspekter på vegetariska eller veganska alternativ 
till köttfärs. Stiftelsen har av den anledningen deltagit i utformningen av enkäten, genom att 
föreslå vilka aspekter av kvalitet som tas upp i den fråga åtta. 

3.1 Kvantitativ metod 
Metoden som tillämpats i denna rapport är en kvantitativ, vilket ansågs lämpligt då 
frågeställningen skulle besvaras med siffror (Bryman, 2016). Kvantitativ forskning utmärker 
sig vanligtvis med att forskaren är intresserad av sambandet mellan orsak och verkan, och vill 
kunna generalisera resultaten från mätningarna till större grupper än de som ingick i studien 
(Bryman, 2016). Metoden kan beskrivas som ett progressivt tillvägagångssätt där forskaren 
ämnar att pröva teorier där verkligheten ses ur ett objektivt perspektiv (Bryman, 2016). Detta 
var fallet i denna uppsats där det som ämnades undersökas var respondenters attityd till 
kvalitetsaspekter. 

3.2 Enkät 
En enkät skapades från grunden och kom att innehålla åtta frågor med färdiga svarsalternativ, 
se bilaga 2. Enkäten inleddes med en kort presentation av undersökningens syfte: “I 
utvecklingen av en ny produkt som kan användas istället för köttfärs, så behöver vi hjälp att ta 
reda på vilka delar som är viktigast för just dig.” samt ett kort följebrev. Därefter följde 
numrerade frågor, fråga ett till sex var angående kön, ålder, boendesituation, sysselsättning, 
samt utbildningsnivå och nuvarande kosthållning. Sjunde frågan behandlade huruvida 
respondenten ställer sig positiv eller negativ till att prova ett veganskt eller vegetariskt 
alternativ till köttfärs. Den åttonde och sista frågan bestod av olika kvalitetsaspekter av en 
produkt som kan ersätta köttfärs och respondenten fick fylla i på en sjugradig attitydskala, 
Likertskala (Denscombe, 2009) graden av instämmande. Skalan är uppkallad efter sin 
grundare, Rensis Likert och är en erkänd metod för att undersöka individers attityder till olika 
ting genom en fem- eller sjugradig skala (Bryman, 2016). Skalan brukar anges efter ett 
påstående, där respondenten väljer en siffra, ett till fem, eller ett till sju och därmed graden av 
instämmande, från instämmer inte alls, till instämmer helt (Bryman, 2016). Metoden syftar till 
att mäta intensiteten i känslor kopplat till vissa påståenden hos respondenterna (Bryman, 
2016). 
 Enkäten konstruerades med fokus på att endast ta några minuter att besvara för att öka 
svarsfrekvensen, samt att innehålla de frågor som kan vara av intresse för att finna resultat 
som korrelerar med resultat från tidigare studier (Denscombe, 2009; Trost, 2012). Därför är 
frågor som utbildning, kön och sysselsättning av största intresse trots att det huvudsakliga 
syftet med enkäten var att undersöka respondenternas attityd till ett alternativ till köttfärs och 
de olika aspekternas tyngd relaterat till varandra. Enkäten skapades i googles onlineverktyg 
Google Formulär: Google.docs.forms.  
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3.3 Pilottest  
Ejlertsson (2014) skriver om vikten av att testa sin enkät före utskick, därför beslöts att ett 
pilottest i lite skala skulle genomföras före lanseringen av enkäten. Fem deltagare fick 
enkäten skickad till sig via sociala medier och blev ombedda att besvara den samt bifoga 
konstruktiv kritik och eventuella frågor kring enkätens utformning och frågornas 
formuleringar. Efter detta justerades ordningen på frågorna i enkäten, som enligt Trost (2012) 
är av yttersta vikt för att respondenternas ska fullfölja enkäten. En fråga omformulerades även 
för att vara tydligare, före distributionen till den större målgruppen.  

3.4 Urval, distribution och bortfall 
Distributionen av enkäten skedde via sociala medier med ett bekvämlighetsurval (Trost, 
2012). Bekvämlighetsurval valdes på grund av den begränsade mängden tid och resurser som 
fanns till förfogande. En webblänk, det vill säga en Url, till enkäten postades som status på det 
sociala mediet Facebook där primärt 843 människor såg den och uppmuntrades att besvara 
och sprida den vidare. Enkäten skickades även direkt till utvalda personer i författarnas 
nätverk via facebooks chattfunktion Messenger, samt via mejl och sms. Den 23 april 2018 
klockan 12:00 skickades webblänken till enkäten ut som direktmeddelande via sms, mejl och 
chatt till 82 personer i författarnas personliga nätverk och klockan 19:30 samma dag postades 
webblänken som statusuppdatering på Facebook. Enkäten var sedan öppen för att ta emot svar 
i en vecka och stängdes 30 april klockan 22:00. Enligt Kelley, Clark, Brown & Sitzia (2003) 
har tidpunkten för utskick av enkäten betydelse och kan påverka svarsfrekvensen. 
För att uppnå större åldersvariation ombads äldre personer att sprida enkäten till sina vänner, i 
övrigt var inte urvalet styrt, och fokus var att få en stor mängd svar (Trost, 2012). Bortfallet 
beräknas vara de som såg länken på det sociala mediet Facebook utan att svara på enkäten, 
samt de som fick den skickad till sig utan att besvara den. Internt bortfall uteslöts genom att 
alla frågor i enkäten var obligatoriska och enkäten inte gick att skicka in utan att samtliga 
frågor var besvarade.  

3.5 Dataanalys 
Den data som samlats in genom enkäten i Google Forms exporterades sedan till Microsoft 
Excel, 2016, för att kunna importeras till det deskriptiva statistikprogrammet SPSS, IBM 
Statistical Package for the Social Sciences 24,0, version 17. I SPSS skapades sedan diagram 
som illustrerade resultaten.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
En studies validitet baseras på att rätt metoder används för att undersöka det som studien 
ämnar undersöka (Bryman, 2011). Utifrån detta undersöktes vilka metoder som skulle lämpa 
sig bäst för den aktuella studien. Detta resulterade i den ovan nämnda enkäten och dess 
ämnesspecifika frågor. Reliabiliteten i en studie kan likställas med tillförlitligheten, om 
studien skulle upprepas så ska metoden kunna appliceras igen och generera ett snarlikt utfall 
(Bryman, 2011).  

3.7 Etiska överväganden 
De fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, och är till för att skydda 
individen som deltar i forskningen och benämns även för individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, u.å). Informationskravet innebär att forskaren ska informera dem som 
ombeds att delta om syftet med forskningen, och vilken roll de spelar i forskningen 
(Vetenskapsrådet, u.å). Att forskaren informerar deltagarna om rätten att avbryta sitt 
deltagande när som helst, samt att det är frivilligt att delta ingår också i informationskravet 
(Vetenskapsrådet, u.å). Detta gjordes i följebrevet, se bilaga 3. Krav nummer två, 
samtyckeskravet, innebär precis som föregående krav, att deltagarna ska lämna sitt samtycke 
för medverkande och att det är frivilligt, men kravet ligger på forskaren att hen inhämtar 
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godkännandet från deltagarna (Vetenskapsrådet, u.å). I denna studie var det frivilligt att delta. 
Konfidentialitetskravet är det tredje huvudkravet och berör hanteringen av känsliga 
personuppgifter, dessa ska förvaras på ett sådant vis att obehöriga inte kan få tillgång 
(Vetenskapsrådet, u.å). I denna studie samlades inga personuppgifter in, och behövde således 
inte förvaras. Det fjärde och sista grundkravet, nyttjandekravet, reglerar att de uppgifter som 
har samlats in om enskilda deltagare inte får missbrukas, utan enbart nyttjas för forskningens 
ändamål (Vetenskapsrådet, u.å). Enkäten som skickades ut uppfyllde dessa krav. 
 
4. Resultat  

4.1 Respondenterna 
169 personer svarade på enkäten. Fördelningen mellan könen var 49 män och 120 kvinnor. 
Cirka en tredjedel av deltagarna var 26-35 år gamla, en dryg femtedel var 36-45 år, ytterligare 
en femtedel var 19-25 år, en knapp sjättedel var 46-60 år, mindre än en tiondel var 61 år eller 
äldre, och två stycken respondenter av de 169 var 18 år eller yngre. Majoriteten av 
respondenterna var därmed mellan 19 och 45 år gamla. 
110 stycken av respondenterna hade påbörjat och eller avslutat en högskole- eller 
universitetsutbildning, 59 stycken hade det inte, se figur 2. 

 
Figur 2, utbildningsnivå. n=169 
 
131 stycken av respondenterna angav att de varken var vegetarian eller vegan,  
17 stycken angav att de var vegetarian och sex stycken angav att de var vegan. 15 stycken 
angav övrig kosthållning.  
Frågan om boendesituationen visade att en dryg tredjedel bodde med partner och barn 
permanent eller periodvis, en tredjedel bodde med partner, och en knapp femtedel var själva i 
hushållet, en tjugondel bodde med föräldrar eller målsman och sju av de 169 respondenterna 
bodde i kollektiv eller som inneboende, tre stycken bodde som ensamstående med barn, se 
figur 3.  
 

 
Figur 3, boendesituation, n=169. 
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Angående sysselsättning rapporterade knappt tre fjärdedelar att de var arbetande och en dryg 
femtedel att de studerade, resterande var pensionerade, sjukskrivna eller föräldralediga, se 
figur 4. 
 

  
Figur 4, sysselsättning, n=169. 

4.2 Inställning till att prova ny produkt 
Fråga nummer sju i enkäten löd: Kan du tänka dig att prova en vegetarisk- och eller vegansk 
färs istället för traditionell köttfärs? En klar majoritet svarade “Ja”, se figur 5. Resultatet 
visade även att samtliga respondenter som svarade nej var män och i de två övre 
ålderskategorierna. 

 
Figur 5, Kan du tänka dig att prova en vegetarisk eller vegansk färs istället för traditionell köttfärs? n=169. 

4.3 Attityd till olika aspekter av alternativ till köttfärs 
Fråga åtta i enkäten bestod av 13 påståenden och respondenterna fick svarat på en 7-gradig 
Likertskala. 1 som motsvarar instämmer inte alls, 2 motsvarar instämmer mycket lite, 3 
motsvarar instämmer lite grann, 4 motsvarar att respondenten är neutral i frågan, 5 motsvarar 
instämmer delvis, 6 motsvarar instämmer mycket, och 7 motsvarar instämmer helt.  
 
Priset är mycket viktigt för mig. Flest respondenter valde siffran 5 på Likertskalan, vilket 
motsvarar instämmer delvis. Därefter valdes siffran 4 på Likertskalan mest frekvent, vilket 
motsvarar att respondenterna är neutrala i frågan. Minst antal svar fick siffran 7 som 
motsvarar instämmer helt, men den var dock tätt följd av siffran 1, som motsvarar instämmer 
inte alls. Därmed valde knappt hälften av respondenterna siffran 5 eller högre, och en 
tredjedel valde siffran 3 eller lägre, siffran 4 vilket motsvarar neutral inställning till påståendet 
valdes av en femtedel av respondenterna, se figur 6. 
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Figur 6, respondenternas inställning till pris. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer helt, 
n=169. 
 
Respondenterna ombads ta ställning till påståendet att smak är mycket viktigt för dem. Nästan 
två tredjedelar av respondenterna valde siffran 7 på Likertskalan, det vill säga instämmer helt, 
följd av siffran 6, alltså instämmer mycket, ytterst få valde resterande alternativ på 
Likertskalan, se figur 7. 
 

  
Figur 7, inställning till smak. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt för mig att produkten är producerad i Sverige med svenska råvaror. 
Majoriteten av respondenterna angav siffran 7 på Likertskalan till det påståendet, det vill säga 
instämmer helt, därefter successivt avtagande antal på kategorierna nedåt i skalan, med en 
liten ökning för kategori 1, det vill säga instämmer inte alls, se figur 8.  
 

 
Figur 8, inställning till om produkten är producerad i Sverige med svenska råvaror. 1 motsvarar instämmer inte 
alls och 7 motsvarar instämmer helt. n=169. 
  
Det är mycket viktigt för mig att produkten är fri från soja, påståendet besvarades till största 
del med siffran 1 på Likertskalan det vill säga instämmer inte alls, därefter följt av siffran 4 
vilket innebär att respondenterna var neutrala i frågan, se figur 9. 
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Figur 9, inställning till om produkten är fri från soja. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer 
helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt för mig att produkten är glutenfri, knappt två tredjedelar svarade 
instämmer inte alls i påståendet, och knappt en tiondel var neutrala till det. En dryg tjugondel 
valde siffran 7 på Likertskalan, vilket motsvarar instämmer helt, se figur 10. 
 

 
Figur 10, inställning till om produkten är glutenfri. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer 
helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt att produkten är fri från ägg. Mer än två tredjedelar valde siffran 1 till 
påståendet, vilket motsvarar instämmer inte alls. En dryg tiondel var neutralt inställda till 
påståendet och en dryg tjugondel valde siffran 7 det vill säga instämmer helt, se figur 11. 
 

 
Figur 11, inställning till om produkten är fri från ägg. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar 
instämmer helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt att produkten är mjölk/laktosfri. Mer än hälften av respondenterna valde 
siffran 1 till påståendet, vilket motsvarar instämmer inte alls, en knapp sjättedel valde siffran 
7 motsvarande instämmer helt, och en knapp tiondel var neutralt inställda till påståendet, se 
figur 12. 
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Figur 12, inställning till om produkten är laktos- och eller mjölkfri. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 
motsvarar instämmer helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt att produkten är utan tillsatt socker. Ungefär hälften av respondenterna 
valde siffran 7 till påståendet, motsvarande instämmer helt, en knapp femtedel valde siffran 1, 
motsvarande instämmer inte alls. En knapp sjättedel var neutrala och siffrorna 3,5 och 7 
valdes av ca en tjugondel var av respondenterna. Minst antal gånger valdes siffran 2, 
motsvarande instämmer mycket lite, av respondenterna, se figur 13. 
 

 
Figur 13, inställning till om produkten är utan tillsatt socker. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar 
instämmer helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt att produkten är fri från baljväxter. Klar majoritet valde siffran 1 till 
påståendet, det vill säga instämmer inte alls, endast en knapp tjugondel av respondenterna 
valde någon siffra högre än 4, se figur 14. 
 

 
Figur 14, inställning till om produkten är fri från baljväxter. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar 
instämmer helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt att produkten är fri från nötter, påståendet besvarades till största delen 
med siffran 1, instämmer inte alls. En åttondel valde siffror högre än 4 på Likertskalan, se 
figur 15. 
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Figur 15, inställning till om produkten är fri från nötter. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar 
instämmer helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt för mig att produkten är ekologisk, påståendet fick ett utspritt resultat 
där en knapp femtedel var neutrala i frågan. En knapp tredjedel var på den nedre delen av 
skalan och hälften av respondenterna valde en siffra på den övre halvan av skalan, se figur 16. 
  

 
Figur 16, inställning till om produkten är ekologisk. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer 
helt. n=169. 
 
Det är mycket viktigt för mig att produkten har en låg klimatpåverkan. Påståendet resulterade 
i att drygt två tredjedelar valde siffror på den övre halvan av skalan, en knapp femtedel valde 
den nedre halvan och en dryg åttondel var neutrala i frågan, se figur 17. 
 

 
Figur 17, inställning till om produkten har en låg klimatpåverkan. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 
motsvarar instämmer helt. 
 
Det är mycket viktigt för mig att produkten är lättlagad. Påståendet resulterade i att knappt två 
tredjedelar valde den övre halvan av Likertskalan det vill säga från instämmer delvis till 
instämmer helt, en knapp femtedel var neutrala i frågan och en knapp femtedel valde siffror i 
den nedre halvan av skalan, mot instämmer inte alls, se figur 18. 
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Figur 18, inställning till om produkten är lättlagad. 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer 
helt. n=169. 
 
5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
Metod 
Den valda metoden i denna rapport är av kvantitativ karaktär med en enkät som 
mätinstrument. Kvantitativ metod lämpade sig bäst då syftet var att mäta människors attityd 
inför utvecklingen av en ny vegansk produkt som kan tänkas ersätta konventionell köttfärs. 
Ett mål var även att mäta vilka aspekter som skulle vara viktiga hos en potentiell 
ersättningsprodukt. För att få en tydlig uppfattning om vad människor värderar hos en produkt 
valdes 7-gradig Likertskala för att mäta intensiteten av instämmande (Bryman, 2016). En 7-
gradig skala valdes istället för en 5-gradig för att ge möjlighet till nyanserade svar, samt 
kunna urskilja de aspekter där respondenterna tydligt värderade dem (grad 7 på skalan) och de 
aspekterna som inte hade någon betydelse alls (grad 1 på skalan).  
 
Bortfall 
Risken för internt bortfall uteslöts genom att enkäten, som besvarades digitalt, var låst och 
inte gick att skicka in, utan att alla frågor var besvarade. Respondenterna informerades om att 
samtliga frågor var obligatoriska. Möjligtvis kan detta ha resulterar i externt bortfall, då 
respondenter kan ha valt att inte skicka in enkäten alls istället. De människor som såg enkäten 
på Facebook och valde att inte svara kan troligtvis inte räknas som externt bortfall då de inte 
var tillfrågade personligen.    
 
Respondenterna 
Då tid var en bristvara under studien så valdes sociala medier vid utskick av enkäten. 
Författarnas kontakter på det sociala mediet Facebook blev ombedda att besvara och sprida 
enkäten. Eftersom författarna har vitt skilda kontaktnätverk, på geografiskt åtskiljda platser 
bör ett relativt blandat urval uppnåtts, och resultatet kan tänkas motsvara populationens 
åsikter. Dock medförde detta tillvägagångssätt risk för selection bias, och ett mer 
slumpmässigt urval hade varit att föredra om tid och resurser funnits.  
Endast ett pilottest utfördes av enkäten, ytterligare ett pilottest varit önskvärt för att ordentligt 
kalibrera enkäten och frågorna. En grundligare litteratursökning innan skrivandet påbörjades, 
hade underlättat för en tydligare röd tråd genom rapporten. Som nämnts ovan skrevs 
rapporten i samarbete med en stiftelse, vilka påverkat utformningen av fråga 8 i enkäten, då 
deras kompetens inom området värderades högt. De bidrog med kunskap om vad som kan 
tänkas påverka eventuella konsumenters attityd till ett veganskt och eller vegetariskt alternativ 
till köttfärs.  
 
Etiska övervägande 
Inga personuppgifter samlades in under studien och de som besvarade enkäten förblev därmed 
anonyma. Respondenterna blev informerade om syftet med studien och att de när som helst 
hade rätt att avbryta sitt deltagande. De fyra forskningsetiska principerna är uppfyllda: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Petersson, 
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1994). Risken för att stiftelsen som sammarbetades med skulle påverka resultatet eller studien 
minimerades genom att de endast bidrog med idéer till vilka kvalitetsaspekter av ett alternativ 
till köttfärs som kunde vara en del av enkäten. 

5.2 Validitet 
Vem som helst med tillgång Facebook kunde delta, vilket innebär det att studien kan upprepas 
igen, då den vänder sig till alla individer som använder sig av och har tillgång till internet. 
Samtliga enkätfrågor går att använda i framtiden, förutsatt att människans kostmönster inte 
förändras radikalt. Eventuellt hade frågorna kunnat formuleras på ett annat sätt eller 
kompletteras för att ge ett resultat med ett mer analyserbart innehåll. Frågor eller påståenden 
som hade klargjort om respondenterna var neutrala eller om de var negativt inställda till de 
olika påståendena hade möjligtvis stärkt rapportens resultat.   
 

5.3 Resultatdiskussion  
 
Resultatet visar att en produkt som har hög sensorisk kvalitet, produceras i Sverige med 
svenska råvaror, som är utan tillsatt socker, har en låg klimatpåverkan, är ekologisk och 
lättlagad värderas högt av respondenterna. Den behöver inte vara fri från gluten, ägg, nötter, 
laktos/mjölk, soja eller baljväxter. Priset är inte heller helt avgörande för respondenterna i 
denna undersökning. 
 
Frågan i enkäten som löd: kan du tänka dig att prova en vegetarisk eller vegansk färs istället 
för traditionell köttfärs? Blev besvarad med en klar majoritet ”Ja”, en tiondel av 
respondenterna svarade “nej” samtliga av dessa respondenter var män i de övre 
ålderskategorierna. Detta kan ha att göra med de djupt rotade gamla ideal som finns om att det 
är manligt att äta kött, detta tas upp bland annat i Gomes artikel Meat Masculinety där Gomes 
skriver att köttkonsumtion definierar maskulinitet och kvinnors plats i patriarkaliska kulturer 
(Gomes, 2014).  
En studie utförd i Belgien (Mullee, Vermeire, Vanaelst, Mullie, Deriemaeker, Leenaert & 
Huybrechts, 2017) visar resultat som pekar på att hälsofördelar och att upptäcka nya smaker 
var de starkaste motiven för att överväga en mer växtbaserad diet, det är resultat som liknar 
det som upptäckts i denna studie, då klar majoritet svarade att smaken har mycket stor 
betydelse för att de skulle prova ett veganskt eller vegetariskt alternativ till köttfärs. Vad som 
påverkar konsumenters val av hälsosamma livsmedel och hur de förhåller sig till dessa 
undersöktes hos amerikanska konsumenter, där forskarna kom fram till att det är främst 
smaken och attityden till produkten som är avgörande (Aikman, Min & Graham, 2006). 
 
En knapp tredjedel av respondenterna i denna undersökning var män, resterande kvinnor 
vilket vi anser vara en överkomlig fördelning, dock hade en jämnare fördelning mellan män 
och kvinnor varit önskvärd. Forskning har visat att kvinnor är mer benägna på att svara på 
enkäter än män, vilket kan vara en förklaring till utfallet (Curtin, Presser, & Singer, 2000).  
Åldersmässigt hade fler respondenter under 18 år och fler över 61 år gett ett mer varierat 
urval, alla åldersgrupper är dock representerade. Resterande av de demografiska frågorna gav 
en bild av att det var en god spridning bland respondenterna. Dock hittades inga uppenbara 
skillnader i olika sätt att besvara resterande frågor i enkäten beroende på demografiska 
variabler, inga samband har hittats och redovisas därför inte.  
 
Fråga 6 i enkäten efterfrågade respondenternas nuvarande kosthållning, drygt tre fjärdedelar 
angav att de varken var vegetarianer eller veganer, en knapp tiondel angav att de var 
vegetarianer och endast några få angav att de var veganer. Det kan jämföras med en Sifo-
undersökning beställd av Axfood (2017) som anger att 6 % av den svenska befolkningen är 
vegetarianer. Detta får anses som en bra fördelning då målet med enkäten delvis var att 
undersöka vad som eventuellt kan få människor att välja veganskt eller vegetariskt alternativ 
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till köttfärs. För många respondenter som angav att de var veganer eller vegetarianer hade 
möjligtvis kunnat ge ett missvisande resultat. 
 
Den åttonde frågan i enkäten bad respondenterna ange graden av instämmande till olika 
påståenden på en sjugradig Likertskala.  
Påståendet ”Priset är mycket viktigt för mig”, Gav ett relativt utspritt resultat och men 
indikerar svagt att inställningen till priset kan komma att ha betydelse för beslutsfattandet om 
inköp av en vegetarisk eller vegansk färsprodukt för eventuella framtida konsumenter, se figur 
6. 
Påståendet ”Smak är mycket viktigt för mig”, besvarades med klar majoritet instämmer helt 
eller instämmer mycket av respondenterna, se figur 7, vilket talar sitt tydliga språk om att 
sensorisk kvalitet som rapporten Matens kvaliteter (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 
2013) utreder är av yttersta vikt för konsumenter. Även den belgiska studien som nämnts ovan 
ger resultat som pekar på att smak är bland de viktigaste aspekterna för konsumenterna 
(Mulle., et al, 2017).  
Resultat från påståendet ”Det är mycket viktigt för mig att produkten är producerad av 
svenska råvaror i Sverige” indikerar fynd i linje med rapporten Matens kvaliteter (Kungl. 
Skogs- och lantbruksakademien, 2013) att ursprung och därmed produktionskvalitet är viktigt 
för konsumenter, se figur 8. En studie publicerad 2017 (Martin & Brandão, 2017) beskriver 
hur de funnit resultat som visar att en ökad produktion och konsumtion av inhemska 
livsmedel kan leda till lägre miljöpåverkan tack vare bland annat minskad import, dock 
kommer säsongsvariationerna begränsa utbudet.  
Innehållet i ett veganskt och eller vegetarisk alternativ till köttfärs var enligt resultaten från 
denna enkätstudie av mindre vikt för respondenterna. Nästan samtliga parametrar som 
föreslogs vara mycket viktiga att produkten inte innehöll, det vill säga soja, ägg, nötter, 
mjölk/laktos, gluten och baljväxter fick till största andel siffran 1 på Likertskalan det vill säga 
instämmer inte alls. Därmed visar denna enkätstudie att fokus vid produktutveckling av 
veganska eller vegetariska alternativ till köttfärs inte behöver ligga på att skapa en produkt fri 
från soja, gluten, laktos/mjölkprotein, nötter, ägg samt baljväxter. Detta resultat kan bero på 
att det inte var många respondenter med livsmedelsallergi i urvalet. 6,5 % av respondenterna 
svarade att de instämde helt i att det var mycket viktigt för dem att produkten var fri från 
gluten, den siffran kan jämföras med Svenska Celiakiförbundets (u.å) siffra, att upp emot 3 % 
av Sveriges befolkning är glutenintoleranta. Intressant att notera är att 14,2 % svarade att det 
är mycket viktigt att produkten är fri från mjölk/ laktos, och ett tvärsnitt av den svenska 
befolkningen från 2007 visar att 14 % är laktosintoleranta (Almon, Engfeldt, Tysk, Sjöström 
& Nilsson, 2007). 
Endast påståendet ”Det är mycket viktigt för mig att produkten är utan tillsatt socker” hade 
klar majoritet på siffran 7 på Likertskalan, det vill säga instämmer helt. Hälften av 
respondenterna valde övre halvan av skalan och ca en tredjedel undre halvan av skalan. Detta 
kan indikera att konsumenterna är relativt medvetna om sitt sockerintag och livsmedelsverkets 
(Livsmedelsverket, 2017) råd om att minska det. 
Påståendet ”Det är mycket viktigt för mig att produkten är ekologisk”, gav variation på 
respondenternas val av siffra på Likertskalan. Ungefär hälften valde en siffra på övre halvan 
av Likertskalan och en tredjedel valde en siffra på nedre halvan av skalan. Det ger en bild av 
att det råder delade meningar om huruvida en ekologisk märkning är viktig för en vegetarisk 
eller vegansk färs. Endast en sjättedel av respondenterna svarade att de instämde helt i att det 
var mycket viktigt att produkten var ekologisk. En studie i Turkiet (Çabuk, Tanrikulu, & 
Gelibolu, 2014) undersökte varför ekologiska varor valdes och kom fram till att hälsa, 
klimatpåverkan och livsmedelssäkerhet hängde samman med varandra både vad gällde 
konsumenters intention att köpa ekologiska varor och konsumenternas inställning till de 
ekologiska varorna i sig. Möjligtvis hade samma resultat varit möjligt att hitta i denna 
undersökning om enkäten utökats med frågor om respondenternas attityd till ett veganskt eller 
vegetariskt alternativ till köttfärs, och hur viktigt det skulle vara för dem att produkten var bra 
för hälsan. Det som syns är att en majoritet väljer en siffra på övre halvan av Likertskalan och 
därmed vill ha en ekologisk produkt.  
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Vid påståendet ”Det är mycket viktigt för mig att produkten har en låg klimatpåverkan” 
svarade majoriteten av respondenterna på den övre halvan av Likertskalan, och en knapp 
femtedel på den nedre halvan av skalan. Det antyder att klimatpåverkan har betydelse för 
respondenterna och som i frågan om ekologiskt eller inte är det svårt att säga utifrån 
resultatet, om det hade påverkat de respondenter som svarat att klimatpåverkan inte var viktigt 
för dem, om produkten hade haft en låg klimatpåverkan. Minskad köttkonsumtion har 
troligtvis en stor effekt på klimatet och kanske har respondenterna tagit till sig den 
informationen. Flera studier visar att motivationen till att välja vegetarisk eller vegansk mat 
kan vara att det är innebär mindre klimatpåverkan (Vulcan, Manjer, Ericson & Ohlsson, 2017; 
Hallström, Röös & Börjesson, 2014; Röös, Karlsson, Witthöft, Sundberg, & Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2015). Vermeulen, Campbell, & Ingram (2012). 
Påståendet ”Det är mycket viktigt för mig att produkten är lättlagad” besvarade majoriteten av 
respondenterna med en hög siffra på skalan vilket betyder att det var viktigt för dem. Enligt 
Holm, Ekström, Gronow, Kjærnes, Lund, Mäkelä, & Niva (2013) är ätandet en social 
aktivitet, men det verkar som att det är själva ätandet i sig som människor vill lägga tid på och 
inte matlagningen. En produkt som är lättlagad innebär att mer fokus kan läggas på annat och 
minskar även risken för misslyckanden och därmed svinn. Möjligtvis är det så att 
konsumenterna lägger över en del av ansvaret på tillverkaren av produkten och prioriterar en 
produkt som är lättlagad framför andra aspekter, till exempel pris. 

5.4 Betydelse för framtida profession och forskning 
Vidare forskning behövs inom området för att få en bättre förståelse för attityder när det 
kommer till produktutveckling av veganska- och vegetariska alternativ till kött. Kostvetare 
har ett stort område att utveckla när det kommer till att förstå vad konsumenter värderar i en 
produkt, samt sprida kunskapen om vikten av hälsofrämjande livsmedelsval. Konsumenter 
behöver bli mer medvetna om effekterna av sina livsmedelsval om vi ska nå Förenta 
Nationernas 2030 miljömål, men även för att undvika de folkhälsosjukdomarna som är 
förknippade med en hög köttkonsumtion. 
 
6. Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna i denna undersökning ser ut att en 
produkt som har hög sensorisk kvalité, produceras i Sverige med svenska råvaror, som är utan 
tillsatt socker, har en låg klimatpåverkan, är ekologisk och lättlagad är vad konsumenterna 
skulle föredra. Den behöver inte vara fri från gluten, ägg, nötter, laktos/mjölk, soja eller 
baljväxter. Priset är inte heller helt avgörande för respondenterna i denna undersökning.  
 
Tack 
Vi vill tillägna ett stort tack till vår handledare, Iwona Kihlberg, för allt stöd hon har givit oss 
i form av feedback, tips och kunskap, samt hennes enorma tålamod. Vi vill även tacka Anna 
Henning Moberg på Torsåker Axfoundation för att vi fått vara en del av deras projekt. 
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Bilaga 3 

Följebrev 

Hej, inför en kandidatuppsats så vill vi gärna ha din hjälp med att besvara en enkät om attityd 
till vegetariska eller veganska alternativ till köttfärs. Svaren kommer att sammanställas och 
förutom att redovisas i ovan nämnda kandidatuppsats, även överlämnas till Torsåker 
Axfoundation som är en stiftelse som just nu arbetar med att ta fram en vegansk produkt som 
kan vara ett alternativ till köttfärs. Alla frågor är obligatoriska att svara på men du kan när 
som helst välja att lämna enkäten utan att skicka in den Enkäten besvaras anonymt. Fråga 8 
består av 13 påståenden där du kan välja en siffra på en sjugradig skala graden av 
instämmande:  
1 -instämmer inte alls 
2 -instämmer mycket lite 
3 -instämmer lite grann 
4 -du är neutral i frågan 
5 -instämmer delvis 
6 -instämmer mycket  
7 -instämmer helt 
 
Har du frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss! 

Stephanie Holt och Sophia S Råhlander 
Stephanie.krook@live.se 
Tele: 0708896381 
Lejsta 57, 744 96 Uppsala 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

 


