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Abstract 

This study has been carried out within the field of industrial technology and further provides 

suggestions for sustainable improvement for a Swedish company that produces ice cream, 

Gute Glass, located in Visby Gotland. Sustainability development is a fundamental area and 

also forms the basis for the work of developing the improvement proposal for the study and the 

company in question, in which sustainable development is an assumed global goal that all 

countries must work for and which can further be defined as "Development that meets today's 

needs without risking the opportunity for future generations to meet their needs'' (Gröndahl and 

Svanström, 2010, p. 32). Plant-based diets are something that benefits the sustainable 

development in relation to animal-based diets and these areas and the impact they have on the 

environment is the basis for the improvement proposal. 
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Sammanfattning 

Denna studie har genomförts inom området för industriell teknik och tillhandahåller vidare 

förslag på en hållbar förbättring för ett svenskt företag som tillverkar glass, Gute Glass, beläget i 

Visby Gotland. Hållbarhetsutveckling utgör ett fundamentalt område och ligger vidare till grund 

för arbetet med att ta fram förbättringsförslaget för studien och företaget ifråga, i vilket hållbar 

utveckling är ett antaget globalt mål som alla länder ska arbeta för och som vidare kan definieras 

som ”Utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande 

generationer att möta sina behov” (Gröndahl och Svanström, 2010, s. 32). Växtbaserade dieter är 

något som gynnar den hållbara utvecklingen i förhållande till animaliskt baserade dieter och 

dessa områden samt vilken påverkan de har på miljön ligger till grund för förbättringsförslaget. 

 

Nyckelord: CO2, förbättringsarbete, Gute glass, hållbara dieter, hållbarhetspåverkan, hållbar 

utveckling, kvalitetsutveckling, pris, vatten, växtbaserad glass



 

Förord  

De tio veckor som det har tagit oss att genomföra denna studie har varit utmanande men 

samtidigt mycket intressanta och tillfredsställande. Genom grundlig forskning, 

litteraturgranskning och datainsamling, har vi uppnått en bättre förståelse av begreppen hållbar 

utveckling, animaliskt baserade dieter, växtbaserade dieter, hållbara dieter och 

kvalitetsutveckling. Vidare har vi erhållit en större kunskap om forskning i stort, samt utvecklats 

inom arbetsstrukturering- och planering. Vår förhoppning är att denna studie kommer att bidra till 

intressant läsning och att den kommer att inspirera både studenter och andra läsare till att lära sig 

mer om området för hållbar utveckling och kvalitetsutveckling. Vi uppmuntrar till vidare 

forskning inom området för hållbar utveckling och mer specifikt, till att undersöka fler och/eller 

utföra mer djupgående undersökningar av växtbaserade alternativ till mjölk, ägg och grädde inom 

detta område.  

 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till studiens medverkande respondent för att ha tagit sig tid att 

svara på våra frågor och förse oss med den information som varit nödvändig för vår forskning. 

Utan denna hjälp skulle vi inte ha kunnat slutföra studien som avsett. Vi vill också tacka vår 

handledare Carina Lindström, Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och 

industriell teknik - Kvalitetsteknik, liksom våra studiekamrater, för den tid de har ägnat till att 

stödja oss och för den feedback vi har fått under hela skrivprocessen. Slutligen vill vi skicka ett 

tack till vänner och familj för det stöd och den motivation de har givit oss under dessa veckor. 

 
Luleå, juni 2021 

Eveline Aspvik         

 

Stockholm, juni 2021 

Amanda Asker
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1. Introduktion 

Detta kapitel beskriver genom en inledning hållbarhetsområdet följt av att introducera läsaren 

till livsmedels- och boskapsindustrin tillsammans med problem inom dessa områden. Vidare 

presenteras en problembeskrivning över det studien undersöker, vilket utgörs av en avsaknad 

från livsmedelsföretagens sida gällande att erbjuda tillräckliga växtbaserade alternativa 

produkter för att möta konsumenters efterfrågan. Kapitlet beskriver avslutningsvis syfte och 

frågeställningar för studien. 

 

1.1 Inledning 

Idag arbetar flera organisationer och företag med att integrera kvalitetsfrågor i sin verksamhet 

vilket kallas offensiv kvalitetsutveckling. Arbetet går ut på att sätta kunden i centrum, basera 

beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa förutsättningar 

för delaktighet. Företag och organisationer arbetar med detta för att hänga med i samhällets 

utveckling och ständigt kunna konkurrera med andra aktörer på marknaden.  (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 38–40). Vidare utgör Triple Bottom Line (TBL) en vanlig metod att använda sig 

av för ledning inom organisationer såsom för mätning av hållbarhet. Dess syfte är att även 

inkludera hållbarhet ur en social och miljömässig synvinkel, snarare än att enbart fokusera på den 

ekonomiska hållbarheten och finansiella resultat (Isaksson, 2015).  

Ekologi och ekonomi innebär i grund och botten hushållningslära respektive 

hushållningskunskap, där ekologi utgör en beskrivande lära medan ekonomi snarare är 

färdighetsinriktad. Läran om ekologi som ekonomi rör sig om de begränsade resursernas 

hushållning, i vilket ekonomi har att göra med mänskliga system och ekologi i sin tur handlar om 

de system som är naturliga. Dessa system utgör tillsammans grunden för en hållbar utveckling. 

Att vara hållbar sammankopplas med att vara uthållig och beständig, medan att utvecklas avser 

att ändras och förbättras (Dahlin et.al., 2016, s.10). 

Det främsta problemet inom hållbarhet idag avser i mångt och mycket klimatproblemet som 

utgör ett typiskt fall av överträdelse mot ekologisk hållbarhet. De mest omfattande förändringarna 

av jordens klimat under den mänskliga historien riskeras inträffa på grund av gasutsläpp i form 

av bland annat metan och koldioxid som delvis kommer från produktion av livsmedel och 

användning av mark. Resultatet av detta innebär att ekosystemen förväntas genomgå förändringar 

vilket kommer inverka på deras förmåga att producera, som i sin tur kommer påverka såväl 

fiskets som jord- och skogsbrukets avkastningsmöjligheter (Dahlin et. al., 2016, s. 19).  

I planetens klimatsystem förekommer växthuseffekten naturligt på samma sätt som den mer eller 

mindre gör på alla planeter där en atmosfär finns. Trots att utsläpp orsakade av människor, 
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särskilt i form av metan, koldioxid, lustgas och en del andra centrala växthusgaser, är av väldig 

vikt, så utgör vattenånga den mest betydelsefulla växthusgasen när det kommer till 

växthuseffekten som existerar naturligt. Vattenånga utgör cirka 50 procent av den värmande 

effekten, medan 20 procent av effekten totalt kommer från koldioxid. De resterande 

växthusgaserna, innefattande freoner, fasta partiklar, metan, lustgas och ozon, utgör ungefär sju 

procent av växthuseffekten. Samhället släpper ut oerhört stora mängder koldioxid, i vilket dess 

påverkan på klimatet i jämförelse med exempelvis vattenånga är oproportionerligt stor. Detta har 

medfört att ett fokus hamnat på koldioxid i debatten om klimatet (Dahlin et. al., 2016, s. 223–

224). 

Genom naturliga bränder och från samtliga aerobiska organismer, som exempelvis från djur, 

tillförs koldioxid till atmosfären på ett naturligt sätt. För tvåhundra år sedan var koldioxidens 

andel i jordens atmosfär 280 ppm, där ppm kommer från engelskans parts per million och står för 

andel per miljon. Under 2000-talet har koldioxidhalten mer än dubblerats och därmed stigit till 

över 400 ppm. Mänskliga verksamheter utgör orsaken till att en stor mängd utsläpp av koldioxid 

har skett till atmosfären som förmodligen inte har utsatts för så mycket koldioxid på 20 miljoner 

år (Dahlin et. al., 2016, s. 225). 

Mängden stora djur som betar har i och med det ökande antalet människor tillsammans med dess 

tilltagande levnadsstandard under det senaste århundradet dramatiskt ökat på jorden. Jordbrukets 

bidrag av växthusgasutsläpp utgör tillsammans med transporter samt industriella- och 

energiomvandlingsprocesser en viktig del av koldioxidutsläppen orsakade av människor. Vidare 

medför även förändringar av markförhållanden orsakade av avskogning dessutom ett omfattande 

nettoutsläpp. Detta i och med att de leder till att förmågan till koldioxidens absorbering hos de 

naturliga systemen försämras (Dahlin et. al., 2016, s. 225) 

År 2009 tog EU fram mål för 2050 som säger att utsläppen av växthusgaser ska i jämförelse med 

1990 års nivå minska med 80–95 procent. Mål för 2030 och 2040 togs även fram som milstolpar 

för de egna ländernas utsläppsreduceringar (Riksdagen, u.å.). För att uppnå EU:s miljömål för 

2050 menar Cifelli et.al. (2016) att minskad konsumtion av kött och mejeriprodukter är 

väsentligt. World Resources Institute rapporterade även nyligen att ett skifte i diet som minskar 

förbrukningen av protein från animaliska livsmedel kan bidra till att minska det uppskattade 

livsmedelsgapet som förväntas inträffa år 2050 (Cifelli et. al., 2016). 

Idag har jorden bara resurser för att ge mat till 7 miljarder människor, år 2050 beräknas världen 

nå en befolkning på 9 miljarder människor (Cifelli et. al., 2016). Ekosystemets förmåga att klara 

av skador och fortfarande upprätthålla sig samtidigt som den växande befolkningens krav ökar 

kommer oundvikligen att medföra en kollision då ekosystemet blir tvungen att fylla 

mänsklighetens allt större behov. Detta kan fördröjas till viss del genom vetenskaplig utveckling, 
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statlig reglering eller marknadskorrigeringar, dock kommer fördröjningen endast vara tillfällig 

(Beverland, 2014). 

Idag beror en tredjedel av EU:s hushålls totala miljöpåverkan av den mat och dryck som 

konsumeras (Haas et. al., 2019). Som framgår av Gonzalez-Garcia et.al. (2018) kommer cirka 50 

% av alla växthusgasutsläpp av livsmedelssystemet från jordbruksverksamheter. Vidare menar 

Haas et. al. (2019) att vatten och ekologiskt fotavtryck för mjölk och mejeriprodukter är betydligt 

högre än för grönsaker och frukt, i vilket Alsaffar (2018) samtidigt beskriver att animaliska 

produkter som kött och mejeriprodukter i allmänhet kräver mer resurser och orsakar mer utsläpp 

än växtbaserade alternativ.  

 

Färskvatten är en viktig resurs inom livsmedelsindustrin och kan ej ersättas av något annat. 

Livsmedelsindustrin är den industri som kräver mest vatten efter kemi- och raffinaderiindustrin 

(Alsaffar, 2018). Enligt Beverland (2014) går minst 70 procent av de globala färskvattenlagren åt 

till att odla mat. Så mycket som tio gånger mer vatten går åt till att producera animaliskt baserade 

produkter jämfört med vad som krävs för växtgrödor, där dieter som medför utfodring på både 

växter och djur vidare kräver minst fem till tio gånger mer vatten (Beverland, 2014). Ett kilogram 

animaliskt protein kräver ungefär 100 gånger mer vatten än ett kilogram protein erhållet från en 

växtbaserad källa. Vidare kräver animaliskt protein 6–17 gånger mer mark än vad sojabönor som 

proteinkälla gör (Chai et. al., 2019). Resultat från en studie visar på att en minskning av 

kväveutsläpp skulle ske med hela 40 procent om 25–50 procent av livsmedel som kommer från 

djur byttes ut till växtbaserade livsmedel. Vidare skulle detta medföra en reducering av 

växthusgasutsläpp med 25–40 procent, intaget av mättat fett skulle sjunka med 40 procent och 23 

procent mindre mark skulle användas (Cifelli et. al., 2016). 

 

1.2 Problembeskrivning  

Som framgår av Potter och Röös (2021) är allt fler konsumenter villiga att gå över till en 

växtbaserad diet, vilket tydligt kan ses genom den växande efterfrågan av växtbaserade 

proteinkällor på flertalet marknader. Vidare menar Potter och Röös (2021) att det är vetenskapligt 

bevisat att sådana dieter är förknippade med lägre miljöpåverkan, särskilt när det kommer till 

påverkan av klimatet, energianvändning och markanvändning.  

Gute glass är ett gotländskt företag som tillverkar och säljer glass. Företagets vision är att göra 

exklusiv glass folklig och använda ekologiska och närproducerade råvaror vid produktionen 

(Gute glass, u.å.). Deras strategiska grund utgörs vidare av att basera sina exklusiva produkter på 

gotländska råvaror så långt det är möjligt (Äkta vara, u.å.). Gute glass erbjuder inga växtbaserade 

glassar i dagsläget.  
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Genom att integrera växtbaserade produkter kan Gute Glass utöka sin kundbas genom att möta 

den efterfrågan som allt fler konsumenter har; en efterfrågan på växtbaserade alternativ (Potter 

och Röös, 2021). Detta går även i linje med Haas et. al. (2019) som menar att efterfrågan på 

växtbaserade alternativ till mjölk ökar då allt fler blir laktosintoleranta eller får andra 

mjölkallergier, miljöpåverkan som mjölk har och att mejeriprodukter innehåller mycket 

kolesterol. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Gute glass hållbarhetspåverkan skulle ändras om de 

integrerade växtbaserade produkter i sin verksamhet. 

 

Frågeställningar: 

- Vilket växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde är bäst ur en hållbarhetssynpunkt? 

- Vilken hållbarhetspåverkan har växtbaserade produkter i relation till animaliskt baserade 

produkter gällande glasstillverkning? 

 

1.4 Antaganden 

Denna studie ser över hela äggets påverkan på miljön och inte endast äggulan som Gute glass 

använder. Detta beror på avsaknad av information om äggulans enskilda påverkan. Studien antar 

även att prisvariationen är densamma hos Ica Maxi Visby och Rawfoodshopen som använts för 

att identifiera priser. Detta antagande görs i och med att information om leverantörers priser 

saknas. Antagande görs även att varje glass innehåller lika mycket av vardera ingredienser då 

vetskap saknas om exakt procentuell andel för respektive ingrediens. Detta stämmer antagligen 

inte då den procentuella andelen antagligen varierar men valet att utgå från samma andel av 

vardera ingredienser grundas i att författarna till denna studie även ville ta fram vilka 

ingredienser som var bäst respektive sämst i förhållande till varandra.  

Studien antar även att de faktorer som påverkar hållbarhet endast är CO2-utsläpp, vattenåtgång 

och pris för vardera ingredienser. Källa om vattenåtgång vid produktion av vatten saknades och 

därmed antogs en l vatten gå åt för att producera en l vatten, dvs ingen extra vattenåtgång sker.  
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2. Den teoretiska bakgrunden 

Detta kapitel presenterar de teorier som används till att analysera det empiriska resultatet av 

studien och innefattar inledningsvis teorier om offensiv kvalitetsutveckling, följt av hållbar 

utveckling. Det senare redogör för TBL, planetens gränser samt teorier kring livsmedel och 

dieter uppdelade på animaliskt baserade, hållbara och växtbaserade dieter, där teorin vidare 

fokuserar på mjölk, ägg och grädde och växtbaserade alternativ till mjölk, ägg och grädde.  

 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att ständigt arbeta utifrån kundens behov och för att 

överträffa behoven och förväntningarna som kunderna har. Offensiv kvalitetsutveckling är ett 

förbättringsarbete som har värderingarna: 

- sätt kunden i centrum 

- basera beslut på fakta 

- arbeta med processer 

- arbeta med ständiga förbättringar 

- skapa förutsättningar för delaktighet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38–40). 

Kvalitet är något som bestäms av kunden och därför är det viktigt att arbetet utgår från kundens 

behov och att kunden sätts i centrum. Detta sker genom att man som företag försöker se 

produkten eller tjänsten genom kundens ögon och se till att den konkurrerar pris- och 

kvalitetsmässigt, med liknande produkter eller tjänster på marknaden. Beslut som tas inom 

företaget ska bygga på fakta som hämtas från insamlad information och analyser. Detta för att 

alla beslut om produkten eller tjänsten som tas ska vara genomtänkta och bra. Processer ska 

arbetas med för att ta fram information om hur varje del inom företaget eller organisationen 

bidrar till kundtillfredsställelse. Ständiga förbättringar är ett viktigt arbetssätt då kundens krav 

och förväntningar ständigt ökar i samband med ny teknik och utveckling i samhället. 

Kvalitetsutvecklingens grundregel är ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma bättre kvalitet till 

en lägre kostnad”. Det är även viktigt att medarbetarna på företaget eller organisationen känner 

delaktighet vid utvecklingen av produkten eller tjänsten för att de ska vara motiverade och ta 

ansvar för sitt arbete (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38–40). 

 

2.2. Hållbar utveckling 

2.2.1. Triple Bottom Line 
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Triple bottom line (TBL) är en flitigt använd metod som underlättar för organisationsledning och 

hållbarhetsmätning. Syftet med TBL är att utvidga ett företags fokus från att enbart baseras på 

ekonomiska resultat till att omfatta tre dimensioner inom hållbarhet; den sociala, miljömässiga 

och ekonomiska hållbarheten (Isaksson, 2015, s. 335). TBL beskrivs vanligtvis med People, 

Planet, Profit, där det inom metoden utförs separata mätningar avseende socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar, i vilket de finansiella nyckeltalen fortfarande är vad som styr. TBL sett ur en 

simplifierad form innebär förhållandet mellan värde och skada. Inom den sociala dimensionen 

utgörs detta av intressentvärde respektive social skada såsom exempelvis priset på en produkt. 

För dimensionen som rör miljö utgörs förhållandet av intressentvärde respektive miljömässig 

skada, där skadan exempelvis består av utsläpp. Avseende den ekonomiska dimensionen är det 

värdet som skapas för intressenter som berörs (Isaksson, 2016, s. 8–9). 

 

2.2.2. Planetens gränser 

Johan Rockström et. al. (2009) har fastställt nio gränser gällande miljöförändringar som orsakas 

av människan. Dessa gränser får ej överskridas om jorden ska ha förmågan att återhämta sig. 

gränserna klimatförändringar, förlust av biodiversitet har redan överskridits. En annan gräns är 

global färskvattenanvändning som ligger på gränsen till att överskridas (Rockström et. al., 2009). 

Vidare analyserar Basile et. al. (2013) konceptet bakom dessa gränser och hur människan 

undviker att överskrida dem. 

Dahlin et. al. (2016, s. 46) diskuterar planetens gränser och menar att de består av gränserna för 

klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, övergödning, ozonskiktsförtunning, försurning 

av haven, global färskvattenanvändning, landanvändning, kemiska föroreningar och partiklar 

(aerosoler) i atmosfären. Vidare menar Rockström (2009) att de planetära gränserna framställs 

avskilda från varandra när de egentligen utgör ett system där överskridningen av en av dessa 

gränser även påverkar andra. I dagsläget har en överskridning skett för fyra av planetens nio 

gränser, vilka enligt Rockström (et. al., 2009) utgörs av att: 

- Klimatet har förändrats 

- Den biologiska mångfalden har minskat/genomgått förlust 

- Landanvändningen har förändrats 

- De biogeokemiska flödena av fosfor och kväve har genomgått förändringar. 

Basile et. al. (2013) menar att för att stoppa klimatförändringarna och den systematiska ökningen 

av materia i biosfären bör en balanserad kompensation av koldioxidutsläpp genom återlagring ske 

eller så krävs det att inga fossila bränslen används. Basile et. al. (2013) menar vidare att 

organisationer bör arbeta för att helt sluta släppa ut fossilt koldioxid och andra växthusgaser samt 
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avveckla alla typer av åtgärder som leder till nedbrytning av mark för att jorden ska kunna 

återhämta sig.  

Gällande gränsen för färskvattenanvändning menar Basile et. al. (2013) att ur en 

hållbarhetssynpunkt bör sötvatten beaktas ur fyra olika synpunkter: 

- Skydda sötvattenresurser från systematiskt ökade koncentrationer av materia från 

litosfären 

- Skydda sötvattenreserver från samhällsproducerade kemikalier 

- Förbättra hanteringen av ekosystemet så att tillgången på sötvatten inte minskar 

systematisk. 

- Tillräckligt med sötvatten måste säkerställas globalt genom en klok och ansvarsfull 

användning av politisk och ekonomisk makt (Basile et. al., 2013). 

Gröndahl och Svanström (2010. s.152–153) förklarar att i många delar av världen är människans 

behov av vatten absolut för jordbruksproduktionen. I framtiden finns en stor sannolikhet att 

konflikter gällande vatten- och markresurser kommer att öka. För att denna förändring ska vara 

hanterbar behöver stora effektiviseringar ske och en förändring gällande kost världen över. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas år att byta till en större andel grönsaker i kosten då ca 90 

procent av energin går förlorad mellan varje nivå i näringskedjan. En förändring av kostmönster 

bör övergå till mer vegetabilier för att användning av mark och resurser ska ske så effektivt som 

möjligt (Gröndahl och Svanström, 2010, s.152–153). 

 

2.2.3. Animaliskt baserade dieter 

Mjölkindustrin är under ständig förändring då mjölk från kor har fått en ökad granskning under 

senare tid på grund av etiska överväganden om hur kor behandlas och produktionens 

miljöpåverkan. I Europa och USA minskar konsumtionen av mjölk från kor hela tiden och ca 15 

% av befolkningen i Europa utesluter mejeriprodukter i sina dieter (Haas et. al., 2019). 

Bekymmer kring djurens välbefinnande har utgjort ett problem i århundraden, men 

klimatförändringar och växthusgasutsläpp har nyligen börjat utgöra ett centralt område som 

dragit till sig intresse. Rådande livsmedelssystem, särskilt jordbrukssektorn, har en mycket 

ohållbar påverkan på miljön. Användning av naturresurser i form av mark, vatten och fossil 

energi för uppfödning av boskap och producering av grödor bidrar dagligen till att 

miljöförstöringen ökar (Chai et. al., 2019). Samtidigt har globaliseringen och den ökade 

ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer medfört en ökad efterfrågan på kött och 

mejeriprodukter i dessa länder som är en av orsakerna till den ökade överbelastningen av jordens 

icke-förnybara resurser som vatten, mark och fossila bränslen (Cifelli et. al., 2016) Haas et. al. 

(2019) menar vidare att mjölkproduktionens största miljöpåverkan är kopplad till miljöfrågorna 
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markförstöring, luft- och vattenföroreningar och förlust av biologisk mångfald. Mejeri- och 

köttsektorn anses ur en miljösynpunkt vara en av jordbrukets största producenter av växthusgas, i 

vilket de 20 främsta mejeriföretagen globalt sett släpper ut mer växthusgaser än hela landet 

Tyskland (Haas et. al., 2019). 

Globalt sett kommer 10–12 % av växthusgaserna från jordbruk. Enligt uppskattningar förväntas 

de nuvarande växthusgasutsläppen öka med upp till 150 % till år 2030. Detta medför en allt 

större angelägenhet att finna sätt att reducera miljöavtrycket orsakat av nuvarande 

livsmedelssystem med dess negativa påverkan av klimatförändringar och miljöpåverkan (Chai et. 

al., 2019). En studie från Indien visar att 23 % respektive 35 % av de totala växthusgasutsläppen 

relaterat till jordbruk kommer från får- och mjölkproduktionen, samtidigt som övrig produktion 

av livsmedel tillsammans står för 16 % av den. Växthusgaserna påverkas starkt av produktionen 

av boskap, där klimatförändringarna är en påföljd av dessa växthusgasutsläpp. Enligt en annan 

studie uppskattas produktionsprocesserna av kött och mejeriprodukter stå för 24 % av de totala 

växthusgasutsläppen och 80 % av livsmedelssektorns alla växthusgasutsläpp (Chai et. al., 2019). 

Respekterade forskare inom området miljö har även uppmärksammat enorma ineffektiviteter och 

medförande kostnader för det planetära jordbruket. Det beror exempelvis på att djur konsumerar 

mer protein än vad de producerar, där en areal på nästan sex kilo går åt till djurens konsumtion av 

växtprotein från foder och korn för varje kilo animaliskt protein som detta genererar (Beverland, 

2014). 

 

2.2.4. Hållbara dieter 

Enligt Alsaffar (2018) finns det tre föreslagna riktlinjer för utvecklandet av en hälsosam och 

hållbar diet, innefattande; 

1) Minskad konsumtion av energitäta, processade och förpackade livsmedel. Det minskar en 

obalanserad kost och användningen av resurser. 

2) En diet som innehåller mindre animaliska produkter och mer växtbaserade livsmedel. Det 

ger både hälso-och miljöfördelar. 

3) Inte konsumera något över sitt egna energibehov då det leder till onödig börda i form av 

växthusutsläpp, användning av naturresurser och minskning av biologisk mångfald 

(Alsaffar, 2018). 

 

Enligt Chai et. al. (2019) är en hållbar diet en med produktion som har liten miljöpåverkan, 

respekterar och skyddar den biologiska mångfalden såsom ekosystemen, samt är näringsmässigt 

adekvat, säker, hälsosam, kulturellt acceptabel och ekonomiskt överkomlig. Detta styrks av 

Cifelli et. al. (2016) som lyfter fram livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) definition 
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av hållbara dieter som de som uppfyller näringsmässiga, miljömässiga, åtkomliga och kulturella 

kriterier. Vidare menar Gonzalez-Garcia et.al. (2018) att definitionen av ett hållbart framtida 

livsmedelsmönster kopplas till en förändring av kost från en köttbaserad till en växtbaserad kost, 

i vilket Beverland (2014) vidare menar att en minskad konsumtion av animaliska produkter är ett 

steg som lätt kan tas och som snabbt kommer leda till positiva effekter för den hållbara 

utvecklingen. 

 

Som framgår av Alsaffar (2018) utgör medelhavsdieten ett exempel på en hållbar diet i och med 

att den innehåller en hel del växtbaserade livsmedel, såsom frukt, nötter, spannmål och grönsaker. 

Dock är efterfrågan på hållbara livsmedel i dagsläget inte tillräckligt stor för att den förändring 

som behöver ske ska drivas igenom inom livsmedelsindustrin. I och med detta bör regeringar och 

företag hitta sätt att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion genom att exempelvis minska 

matsvinn och driva offentlig utbildning om livsmedels negativa påverkan på miljön. De bör även 

uppmuntra och underlätta för de hållbara dieterna och varje individ bör ta sitt eget ansvar för sin 

egna hälsa och sin påverkan på miljön (Alsaffar, 2018). 

 

Att miljömässig hållbarhet går i linje med upprätthållande av en övergripande hälsosam 

näringsstatus är enligt Gonzalez-Garcia et.al. (2018) en nödvändighet. Aspri, et.al. (2020) menar 

vidare att livsmedel är avsedda att ge nödvändiga näringsämnen, mätta hunger, förhindra eller 

minska utvecklingen av näringsrelaterade sjukdomar och förbättra fysiskt och mentalt 

välbefinnande.  

Även om minskad konsumtion av animaliska produkter inte löser alla problem som orsakats av 

olika faktorer under de senaste decennierna, är det ett steg som lätt kan tas och som kommer att 

ha en positiv effekt snabbare än andra möjliga alternativ. Av denna anledning måste en drastisk 

reducering av den animaliska livsmedelskonsumtionen vara ett nödvändigt första steg för vardera 

miljörörelser att ta i syfte att bevara de planetära resurserna för den kommande generationen 

(Beverland, 2014). 

 

2.2.5. Växtbaserade dieter 

Växtbaserade dieter anses i allmänhet idag ha en positiv inverkan på både hälsa och miljö och 

kommer vidare med en hel del fördelar. Lagringsalternativ, avfallshantering, konsumtion och 

mindre växthusgaser gentemot dieter som baseras på animaliska produkter utgör exempel på 

sådana fördelar. En noga planerad växtbaserad diet kan vara både miljövänlig och näringsmässigt 

framgångsrik även om de växtbaserade proteinkällorna anses vara av lägre kvalitet än proteiner 

från animaliskt ursprung. Växtbaserade proteinkällor som är att föredra består av baljväxter och 

sojabaserade produkter såsom tempeh och tofu, vete, amarant och quinoa (Chai et. al., 2019). 
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Växtbaserad mjölk tas fram genom vattenutvinning av baljväxter, nötter eller annat spannmål och 

har liknande smak och utseende som vanlig mjölk (Haas et. al., 2019). Haas et. al. (2019) lyfter 

även fram att växtbaserad mjölk är hållbar, hälsosam och djurskyddsvänlig i förhållande till 

mjölk från kor. Alsaffar (2018) styrker detta genom att förklara att växtbaserade alternativ till 

mjölk har en betydligt mindre miljöpåverkan, är billigare, lättare att laga, hälsosammare och leder 

till mindre svinn. Växtbaserade dieter anses även vara ett sätt att minska förlusten av 

arter/mångfald (Beverland, 2014) och är hälsosammare då de inte innehåller lika mycket fett och 

kolesterol samtidigt som grönsaker, frukt, korn, nötter och baljväxter innehåller mycket 

näringsämnen som C-vitamin, kolhydrater, folat, kostfiber, b-karoten och vitamin K. Kost som är 

rik på växtbaserad näring är kopplat med lägre sjukdomsrisker (Alsaffar, 2018). En studie av 

Gonzalez-Garcia et.al. (2018) visar även att dieter som utesluter animaliska produkter har de 

lägsta koldioxidutsläppen. 

Veganism är en av drivkrafterna för den ökade efterfrågan på växtbaserad mjölk och allt fler 

konsumenter går över till växtbaserade alternativ. Under det senaste årtiondet har försäljningen 

av växtbaserad mjölk som inte innehåller soja mer än fördubblats och gick från 17 % till 40 % 

(Haas et. al., 2019). 

En systematisk granskning av växthusgasutsläpp avseende färska livsmedel redogör vidare för 

koldioxidavtryck (KA) för mjölk från kor respektive soja och mandel. Komjölkens KA beräknas i 

genomsnitt uppgå till ett medelvärde av M = 1,39 CO2ekv/kg (median 1,29; min 0,54, max 7,50); 

Sojamjölken KA uppgår till M = 0,88 (median 0,77; min 0,66, max 1,40). De relevanta 

uppgifterna för mandelmjölk och dess KA är M = 0,42 CO2-ekv/kg (median 0,42; min 0,39, max 

0,44). En ny studie bekräftar vidare att vattenmängden för komjölk är 3,5 gånger högre jämfört 

med den från sojamjölk. Sammantaget visar dessa uppskattningar att konsumtionen av 

växtbaserade mjölkprodukter verkar vara avsevärt mer hållbart jämfört med att konsumera mjölk 

från kor (Haas et. al., 2019). 
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3. Metod 

Detta kapitel presenterar inledningsvis design av studien och följs av en beskrivning över 

metoder som använts för att samla in data. Vidare tillhandahålls en dataanalys, såsom en 

genomgång över hur validitet, reliabilitet och generaliserbarhet stärks. Kapitlet avslutas med att 

presentera etiska ställningstaganden för studien. 

 

3.1 Design av studien  

Denna studie är en fallstudie med kvalitativa inslag där det undersöks hur en växtbaserad 

produktion av glass påverkar Gute glass hållbarhetspåverkan genom analyser av insamlade data 

och mätetal och genom att sedan dra slutsatser från insamlade data. Problemet handlar om hur det 

påverkar företagets arbete och är ej tolkningar och förståelse av människors upplevelser. 

 

Kvalitativ forskning bygger på datainsamlingar genom exempelvis tolkande analyser och 

kvalitativa intervjuer, dessa är oftast verbala analyser av skriftligt material. (Davidson och Patel, 

2019, s. 14) 

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden som författarna har använt för studien är främst att utföra en kvalitativ 

studie i form av att ställa relevanta frågor till handledaren på organisationen, såsom att samla in 

nödvändig information genom en noggrant utförd litteratursökning i syfte att finna artiklar och 

teorier för området ifråga. Sedan har beräkningar av insamlade data utförts som presenteras i 

tabeller. Dessa datainsamlingsmetoder används dels i och med att litteratursökning i syfte att 

finna vetenskapliga artiklar och teorier är nödvändigt för att kunna inkludera relevant och 

vetenskaplig information i en uppsats av denna karaktär. Vidare anser författarna att både 

kvantitativa och kvalitativa inslag var nödvändiga, dels för att kunna presentera och jämföra data 

i form av siffror och mått, och dels för att erhålla nödvändig information om det företag som 

uppsatsen berör.  
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3.3 Dataanalys 

Analysen bygger på jämförelser av resultat och teori. Analysen beaktar CO2-utsläpp, 

vattenanvändning och pris per kg sammansättning ingredienser. Ingredienserna som ingår i 

analysen avser mjölk, ägg och grädde samt dess växtbaserade alternativ som enligt resultatet hade 

den lägsta hållbarhetspåverkan av undersökta växtbaserade ingredienser. Vidare har tabeller 

använts för att presentera de olika alternativens respektive hållbarhetspåverkan uppdelat utifrån 

tidigare nämnda hållbarhetsaspekter. Jämförelsen mellan animaliska och växtbaserade produkter 

analyserades sedan utifrån teorier om hållbarhet och dieter för att belysa de hållbarhetsfrågor som 

ej beaktats i resultatet. 

 

För att analysera vilka svagheter, styrkor, möjligheter och hot som förbättringsförslaget medför 

så utfördes en SWOT-analys. En SWOT-analys är en metod för att ta reda på vilka positiva och 

negativa konsekvenser projektet kan medföra. Det är en typ av tabell där styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot kartläggs och vägs mot varandra (Tonnquist, 2018, s. 98).  

 

Riskerna med förbättringsförslaget undersöktes sedan med hjälp av en miniriskanalys vilket är en 

metod för att analysera sannolikheten av att en risk inträffar och konsekvensen den risken leder 

till. Detta görs genom att sätta ett värde på en siffra för varje risk, dess sannolikhet och dess 

allvarlighet från 1–10 där 1 är lågt och 10 högt. Genom att sedan multiplicera de värden man tagit 

fram för varje risk så får man ett så kallat riskvärde och vetskap om vilka möjliga fel som är 

allvarligast och behöver prioriteras (Tonnquist, 2018, s. 234). Detta utfördes för att ta fram 

information om implementeringsförslaget och bestämma om denna studie rekommenderar 

företaget att implementera ett helt eller delvist växtbaserat sortiment. 

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Enligt Davidson och Patel (2019) handlar validiteten i kvalitativa undersökningar om att hitta 

företeelser, att tyda och förstå kontentan av människors livsvärld så som att redogöra för 

perceptioner eller en särskild kultur. Validitet som begrepp i kvalitativa undersökningar omfattar 

forskningens samtliga processer och avser mer än bara insamlingen av data. Undersökaren för 

studien bör använda samt tillämpa sin egna förförståelse i forskningens samtliga processer, där 

validiteten vid insamling av data anknyts till undersökarens framgång i att erhålla de underlag 

som är nödvändiga när den studerades livsvärld ska tolkas på ett trovärdigt sätt. Validiteten 

kopplas vidare till sättet på vilket undersökaren förmår ta fast på vad som kan anses vara 
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motsägelsefullt och mångtydigt, exempelvis förhållandet mellan det speciella, typiska och 

normala (Davidson och Patel, 2019, s. 133–134). 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar reliabilitet om huruvida undersökningsresultatet påverkas 

av förhållanden som är tillfälliga eller slumpmässiga, eller om utfallet skulle bli densamma om 

undersökningen genomförs igen. När det kommer till kvalitativa undersökningar menar Davidson 

och Patel (2019) vidare att reliabiliteten bör beakta undersökningstillfällets specifika situation, 

där eftersträvan ligger i att erhålla det unika i situationen genom frågan som ställs vilket tar sig 

uttryck i svarens variation. 

Hur stärks validiteten och reliabiliteten: 

Författarna använde sig av flertalet evidensbaserade källor såsom olika vetenskapliga artiklar av 

relevans för området. Författarna har haft kontinuerlig kontakt med sin handledare och 

ämnesgranskare som vidare tagit del av uppsatsen under processens gång och kommenterat 

uppsatsens olika delar under skrivprocessen. Uppsatsen har lästs och opponerats på av studenter i 

kursen, som bidragit med kommentarer och synpunkter. Upprättad intervjuguide har tilldelats 

ämnesgranskare som godkänt denna innan intervjun genomfördes. Anteckningar togs och 

inspelningsenheter användes vid intervjuns genomförande för att se till att ingen information gick 

förlorad eller tolkades på ett felaktigt sätt. Risken att respondentens svar misstolkades 

minimerades genom att intervjun transkriberades och sedan skickades till respondenten ifråga, 

som vidare läste och bekräftade att informationen var korrekt. För att stärka reliabiliteten 

tillhandahölls förklaringar om använda procedurer.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Några etiska principer som gäller för exempelvis svensk forskning inkluderar följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, nyttjandekravet 

och falska förutsägelser (se tabell 1 nedan) (Bryman och Bell, 2013). 

 

Tabell 1: 

Etiska aspekter 

Etiska aspekter Beskrivning 

Informationskrav Att tillhandahålla information till berörda 

personer angående forskningsändamål och 

delar som ingår i studien. 

Samtyckeskrav Information om att deltagandet är frivilligt och 
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Etiska aspekter Beskrivning 

kan avbrytas om så önskas ska delges. 

Godkännande från förälder eller 

vårdnadshavare kan krävas om någon är 

underårig. 

Konfidentialitet- och anonymitetskrav Information om de personer som ingår i 

studien ska behandlas med högsta möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter måste 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan komma åt dem. 

Nyttjandekrav Uppgifterna som samlas in om individer får 

endast användas för forskningens ändamål. 

Falska förutsägelser En forskare ska inte ge deltagarna falska eller 

vilseledande information om studien. 

Not: Tabell 1 ovan, anpassad från Bryman och Bell (2013, s. 137), presenterar etiska aspekter 

tillsammans med en beskrivning av respektive aspekt.  

 

Datainsamlingens deltagande respondent erhöll information om forskningsändamål och delar 

som studien involverar. Vidare frågade författarna respondenten om ett intresse av att delta fanns 

där deltagandet var frivilligt. Dessutom informerades intervjudeltagaren om sin förmåga att 

avsluta intervjun om så önskades, samt om sin möjlighet att vara anonym. Uppgifterna som 

samlats in från respondenten användes enbart för att hjälpa till att svara på forskningsändamålen 

och personlig information, såsom deltagarens telefonnummer och/eller e-postadress, har ej och 

kommer heller ej att avslöjas för obehöriga. Slutligen fick berörd part ej falsk eller vilseledande 

information om forskningsstudien (Bryman och Bell, 2013). 

 

3.6 Arbetsfördelning 

Författarna till denna studie har arbetat på olika platser men mestadels över telefonsamtal samt 

skrivit gemensamt i ett delat dokument. Det som skedde separat under arbetet med studien var 

litteratursökning. Utöver det har arbetet fördelats enligt nedan: 

Amanda Asker: Intervju och transkribering. 

Eveline Aspvik: Övergripande utformning av tabeller med beräkningar.  
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4. Insamlad information om Gute glass 

Detta kapitel presenterar inledningsvis information om Gute glass som har erhållits genom 

datainsamling i form av en intervju. Vidare presenteras insamlade data om företagets animaliskt 

baserade ingredienser, där hållbarhetsaspekterna kg CO2e/kg, l vatten/kg och pris kr/kg har 

undersökts och presenteras för vardera ingredienser.  

 

Gute glass grundrecept innehåller 45 % mjölk, 25 % grädde och 12 % ägg. De glassar som 

innehåller bärpuré har mindre procent mejeriprodukter då andelen bär ökar. Jimmy Hardingz 

(2021), vd på Gute glass, menar att ägg inte är viktigt för smak och konsistens då det finns andra 

ingredienser som ger liknande funktion, dvs fungerar som stabiliseringsmedel, men då företagets 

profil bygger på att enbart använda traditionella råvaror så använder de sig av ägg. Gute glass har 

även bestämt att om de ska införa ett växtbaserat sortiment så ska de vara på råvaror som bidrar 

till att de behåller sin certifiering av Ä-märket, äkta vara (Hardingz, 2021). 

 

Gute glass känner av en ökad efterfrågan på växtbaserad glass från deras kunder. Företaget har 

experimenterat för att ta fram deras kokosglass med kokosmjölk och utan animaliska produkter 

men det gav inget bra resultat när de tog bort äggen. Kokosmjölk fungerade bra i receptet men 

svårigheten är att hitta bra substitut till äggen som är riktiga råvaror (Hardingz, 2021). 

 

I dag erbjuder Gute glass sorbeter som inte innehåller ägg eller mjölk. Dock innehåller dessa 

glassar honung vilket inte är växtbaserat. Företaget har inte tagit bort honungen då de redan 

beställt förpackningar för flera år framåt och vid ändring av ingredienser behöver de byta ut 

förpackningarna. Glassen skulle dock inte påverkas negativt om honungen togs bort menar 

Hardingz (2021). 

 

Gute glass genererar inget betydande svinn från sina animaliska råvaror då de köper in 

färdigseparerade äggulor och fryser in mjölk och grädde (Hardingz, 2021). 

 

Gute glass använder sig av Arla som leverantör för ägg och mjölk. Leveranserna till Gotland sker 

från Stockholm. De har fört en diskussion med ett mejeri på Gotland som de skulle kunna 

använda sig av men fördelen med Arla är att det leder till minimalt svinn. Mejeriet på Gotland 

har lagt ner sin mjölkproduktion och om de skulle börja producera ekologisk mjölk till Gute glass 

så behöver de veta exakta kvoter för leveranser varje vecka så att Arla köper den resterande 

mjölk som produceras. Det beror på att det är ett krav från Arla att veta exakta mängden de 

hämtar periodvis. Det skulle medföra att Gute glass skulle behöva köpa samma mängd varje 

vecka vilket är ohållbart då deras produktion varierar stort under hög- och lågsäsong. Detta beror 

på att mjölkgården skulle producera mer mjölk än vad Gute glass behöver (Hardingz, 2021). 
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Hardingz (2021) menar även att det finns svårigheter att tjäna pengar på växtbaserad glass för 

små företag. Vidare menar Hardingz att även om det finns efterfrågan så är målgruppen inte 

tillräckligt stor. Gute glass skulle kunna ta fram ett växtbaserat komplement för sina kunders 

skull men ska de ta fram ett växtbaserat sortiment samtidigt som det är lönsamt så är målgruppen 

på Gotland för liten. Det skulle i så fall behöva nå ut till hela Sverige (Hardingz, 2021). 

 

4.1 Gute glass ingredienser 

Tabell 2 nedan presenterar de ingredienser som utgör de animaliska produkterna i Gute glass 

vaniljglass. Tabellen är ordnad från högst till lägst där den ingrediens som utgör störst procent av 

glassen presenteras först och den ingrediens som utgör lägst procent av glassen presenteras sist i 

tabellen. 

 

Tabell 2: 

Ingredienser 

Gute glass 

Mjölk 

Grädde 

Ägg 

Not: Tabell 2 presenterar en avgränsad ingrediensförteckning över de ingredienser som utgör 

mejeriprodukter.  

 

Tabell 3 nedan presenterar mängden CO2-utsläpp som skapas för respektive ingrediens i tabell 3. 

Tabellen är ordnad från högst till lägst där den ingrediens som medför högst CO2-utsläpp 

presenteras först och den ingrediens som medför lägst CO2-utsläpp presenteras sist i tabellen. 

 

Tabell 3: 

CO2kg 

Ingredienser Kg CO2e/kg Källa 

Ägg 4,80 Healabel (2021) 

Grädde 2,40 Healabel (2021) 

Mjölk 1,90 Healabel (2021) 

Not: Tabell 3 presenterar mängden CO2-utsläpp per kg ingrediens. 
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Tabell 4 nedan presenterar mängden vatten som går åt för vardera ingredienser i tabell 4. 

Tabellen är ordnad från högst till lägst där den ingrediens som medför högst vattenanvändning 

presenteras först och den ingrediens som medför lägst vattenanvändning presenteras sist i 

tabellen. 

 

Tabell 4: 

L vatten/kg 

Ingredienser L vatten/kg Källa 

Ägg 3 265 Healabel (2021) 

Grädde 1 898 Healabel (2021) 

Mjölk 1 020 Healabel (2021) 

Not: Tabell 4 presenterar mängden vatten som går åt per kg ingrediens. 

 

Tabell 5 nedan presenterar kilopris i kronor för vardera ingredienser i tabell 5. Tabellen är ordnad 

från högst till lägst där den ingrediensen med högst kilopris presenteras först och den 

ingrediensen med lägst kilopris presenteras sist i tabellen. Enligt Kronägg (u.å.) väger ett ägg ca 

58 gram. Beräkningen av priset på ägg är 1 000 gram /58 gram= 17,24. Priset på ägg på ICA 

Maxi Visby är 3,55 kr/st. Uträkningen blev därav 3,55kr/st. x 17,24 = 61,20 kr/kg. 

 

Tabell 5: 

Pris kr/kg 

Ingredienser Pris kr/kg Källa 

Ägg 61,20 Ica Visby 

Grädde 59,80 Ica Visby  

Mjölk 12,90 Ica Visby 

Not: Tabell 5 presenterar priset i kronor per kg ingrediens.  

 

I tabell 6 (s. 18) presenteras en sammanställning av CO2-utsläpp, vattenåtgång och pris för 1 kg 

ingredienser som utgör de animaliska produkterna för glassen. Siffrorna som anges för kg 

CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris kr/kg har erhållits genom att addera kg CO2e/kg, l vatten/kg 

respektive pris kr/kg för ingrediens 1 + ingrediens n dividerat med n.  
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Tabell 6: 

CO2-utsläpp, vattenåtgång och pris per kg för avgränsad ingrediensförteckning 

Ingredienser Kg CO2e/kg 

(CO2 för ingrediens 1 

+ ingrediens n/n) 

L vatten/kg 

(vatten för ingrediens 

1 + ingrediens n/n) 

Pris kr/kg 

(pris för ingrediens 1 

+ ingrediens n/n) 

Gute glass 3,03 2061 45,27 

Not: Tabell 6 presenterar en sammanställning av CO2-utsläpp, vattenåtgång och pris per kg för 

avgränsad ingrediensförteckning. Siffrorna som anges för kg CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris 

kr/kg har erhållits genom att addera kg CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris kr/kg för ingrediens 1 

+ ingrediens 2 + ingrediens 3 dividerat med 3. Talet divideras med 3 för att beräkningarna utgår 

ifrån att de alla olika faktorerna har lika stor hållbarhetspåverkan.  
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5. Insamlad information om växtbaserade glasstillverkare 

Detta kapitel presenterar inledningsvis vilka växtbaserade glasstillverkare som undersökts. 

Vidare presenteras insamlade data om företagens växtbaserade ingredienser, där 

hållbarhetsaspekterna kg CO2e/kg, l vatten/kg och pris kr/kg har undersökts och presenteras för 

vardera ingredienser och glasstillverkare. 

 

I och med att Gute Glass tillverkar sina produkter utan färgämnen, kemikalier och andra tillsatser 

begränsades informationssökning och insamling av data avsedd för detta kapitel till att enbart 

inkludera företag/glassmärken som erbjuder växtbaserade glassar tillverkade på naturliga 

ekologiska ingredienser. Fraser som användes vid informationssökningen inkluderar men 

begränsas ej till nedanstående nyckelfraser:     

- Vegan rawfood ice-cream 

- Vegansk rawfood glass 

- Växtbaserad rawfood glass 

- Vegansk naturlig glass 

- Växtbaserad naturlig glass. 

 

Avgränsningar gjordes vidare för smak och antal ingredienser, där den data som presenteras 

nedan i form av text och tabeller (se tabell 7 och 8, s. 20–21) består av glassmärken som erbjuder 

växtbaserad vaniljglass tillverkad på högst åtta ingredienser, samtliga naturliga. Undersökningen 

av glassmärken som uppfyller kraven resulterade i fem företag: Booja-Booja, Coconut bliss, 

Sophie's raw, Lily o Hanna och Cado. 

 

Som framgår av Booja-Booja (2021) innehåller företagets mjölkfria vaniljglass fem ingredienser 

som utgörs av vatten, agavesirap, cashewnötter, kokossirap och vaniljextrakt. Coconut bliss (u.å.) 

erbjuder växtbaserad vaniljglass gjord på fem ingredienser bestående av kokosmjölk, kokossirap, 

kokosgrädde, vaniljextrakt och vaniljböna. Som framgår av Sophie's raw (u.å.) erbjuder företaget 

en ekologisk rawfood vaniljglass med kardemummakaka gjord på sju ingredienser, nämligen 

vatten, dadlar, cashewnötter, mandlar, vaniljpulver, kardemumma och havssalt. Enligt Lily o 

Hanna (u.å.) innehåller deras Creme Caramel Vanilla Bliss rawfood glass sju olika ingredienser 

vilka är kokospalmsblost, kokosolja, cashewnötter, kokosmjölk, kakaosmör, havssalt och 

vaniljstång. Vidare erbjuder Cado (2021) en fryst vaniljdessert som även är mjölkfri där dess åtta 

ingredienser utgörs av vatten, avokadoolja, sockerrör, tapiokamjöl, vaniljbönpasta, havssalt, guar 

gum och acaci gum. 
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Tabell 7 nedan är utformad efter varje enskilds glass ingrediensförteckning där ingredienserna 

står i ordning efter vikt (Livsmedelsverket, 2020). 

 

Tabell 7: 

Ingrediensförteckning 

Booja-Booja 

Keep Smiling 

Vanilla M'Gorilla 

Coconut bliss  

Madagascan bean 

vanilla 

Sophies raw 

Cardomom 

temptation  

Lily o Hanna 

Creme Caramel 

Vanilla Bliss 

Cado  

Vanilla Bean 

Vatten Kokosmjölk Vatten Kokospalmsblomst Vatten  

Agave sirap Kokos sirap Dadlar Kokosolja Avokadoolja 

Cashewnötter Kokos grädde Cashewnötter Cashewnötter Cane Sugar 

Kokossirap Vaniljextrakt Mandlar Kokosmjölk Tapiokamjöl 

Vaniljextrakt Vaniljböna Vaniljpulver Kakaosmör Vaniljbönpasta 

  Kardemumma Havssalt Havssalt 

  Havssalt Vaniljstång Guar Gum 

    Acaci Gum 

Not: Tabell 7 presenterar en förteckning över ingredienser som respektive glass innehåller och är 

vidare uppdelad efter respektive glasstillverkare som studerats och valts ut. 

 

Avgränsning för ingredienser 

Data i tabell 8 (s. 21) kommer från ingrediensförteckningen i tabell 7 ovan och presenterar en 

avgränsad ingrediensförteckning för rapportens studerade och utvalda glasstillverkare och 

glassar. Avgränsningen har gjorts till att enbart innefatta de ingredienser som utgör växtbaserade 

alternativ till mjölk, ägg och grädde för respektive glass då det är dessa delar som studien vidare 

kommer undersöka hållbarhetspåverkan för. Detta dels pga. tidsbegränsningar, dels då resterande 

ingredienser i tabell 7 ovan troligtvis utgör smaksättare och är av mindre vikt för Gute Glass att 

beakta då det ingår väldigt lite av denna ingrediens, men främst då mejeriprodukter och dess 

växtbaserade alternativ är av störst betydelse att undersöka för att uppnå syftet med denna studie 

och besvara dess frågeställningar.  

  



Sida 21 av 47 

 

 

Tabell 8: 

Avgränsad ingrediensförteckning 

Booja-Booja Coconut bliss  Sophies raw Lily o Hanna Cado  

Vatten Kokosmjölk Vatten Kokosolja Vatten  

Cashewnötter Kokos grädde Cashewnötter Cashewnötter Avokadoolja 

  Mandlar Kokosmjölk Tapiokamjöl 

   Kakaosmör  

Not: Tabell 8 presenterar en avgränsad ingrediensförteckning över de ingredienser som utgör 

växtbaserade alternativ till mjölk, ägg och grädde för respektive glass. Tabellen är vidare 

uppdelad efter respektive glasstillverkare som studerats och valts ut. 

 

Tabell 9 nedan presenterar mängden CO2-utsläpp som skapas för vardera ingredienser i tabell 8 

ovan. Tabellen är ordnad från högst till lägst där den ingrediens som medför högst CO2-utsläpp 

presenteras först och den ingrediens som medför lägst CO2-utsläpp presenteras sist i tabellen. 

 

Tabell 9 

Kg CO2e/kg 

Ingrediens Kg CO2e/kg Källa 

Mandlar 3,56 Healabel (2021) 

Kokosmjölk 2,10 Healabel (2021) 

Kokosgrädde 2,10 Healabel (2021) 

Kokosolja 2,10 Healabel (2021) 

Cashewnötter 2,00 Healabel (2021) 

Kakaosmör 1,13 Healabel (2021) 

Avokadoolja 0,90 Healabel (2021) 

Tapiokamjöl 0,40 Healabel (2021) 

Vatten  0,25 Healabel (2021) 

Not: Tabell 9 presenterar mängden kg CO2-utsläpp per kg ingrediens. 
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Tabell 10 nedan presenterar mängden vatten som går åt för vardera ingredienser i tabell 8 (s. 21). 

Tabellen är ordnad från högst till lägst där den ingrediens som medför högst vattenanvändning 

presenteras först och den ingrediens som medför lägst vattenanvändning presenteras sist i 

tabellen. 

 

Tabell 10 

L vatten/kg 

Ingrediens L vatten/kg Källa 

Kakaosmör 33 938 Mekonnen och Hoekstra 

(2010) 

Mandlar 16 095 Healabel (2021) 

Cashewnötter 14 218 Healabel (2021) 

Kokosolja 4 490 Healabel (2021) 

Tapiokamjöl 2 818 Healabel (2021) 

Kokosmjölk 2 687 Healabel (2021) 

Kokosgrädde 2 687 Healabel (2021) 

Avokadoolja 1 981 Healabel (2021) 

Vatten 1 Källa saknas 

Not: Tabell 10 presenterar l vatten som går åt per kg ingrediens. 

 

Tabell 11 nedan presenterar kilopris i kronor för vardera ingredienser i tabell 8 (s. 21). Tabellen 

är ordnad från högst till lägst där den ingrediensen med högst kilopris presenteras först och den 

ingrediensen med lägst kilopris presenteras sist i tabellen. 

 

Tabell 11: 

Pris kr/kg 

Ingrediens Pris kr/kg Källa 

Avokadoolja 468,00 Rawfoodshop (u.å.) 

Kakaosmör 452,00 Rawfoodshop (u.å.) 

Mandlar 245,00 Ica Maxi Visby (u.å.) 
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Ingrediens Pris kr/kg Källa 

Cashewnötter 235,00 Ica Maxi Visby (u.å.) 

Kokosolja 127,80 Ica Maxi Visby (u.å.) 

Tapiokamjöl 110,00 Rawfoodshop (u.å.) 

Kokosgrädde 63,75 Ica Maxi Visby (u.å.) 

Kokosmjölk 42,25 Ica Maxi Visby (u.å.) 

Vatten 0,04 Svensktvatten (2018) 

Not. Tabell 11 presenterar priset i kronor per kg ingrediens. 

 

I tabell 12 nedan presenteras en sammanställning av CO2-utsläpp och vattenåtgång för 1 kg 

ingredienser som används som växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde av respektive 

glasstillverkare. Siffrorna som anges för kg CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris kr/kg har 

erhållits genom att addera kg CO2e/kg, vatten/kg respektive pris kr/kg för ingrediens 1 + 

ingrediens n dividerat med n. 

 

Tabell 12: 

CO2-utsläpp, vattenåtgång och pris per kg för avgränsad ingrediensförteckning 

Glasstillverkare Kg CO2e/kg 

(CO2 för ingrediens 1 

+ ingrediens n/n) 

L vatten/kg 

(vatten för ingrediens 

1 + ingrediens n/n) 

Pris kr/kg 

(pris för ingrediens 1 

+ ingrediens n/n) 

Booja-Booja 1,13 7 109,50 117,52 

Coconut bliss 2,10 2 687,00 53,00 

Sophies raw 1,94 10 104,67 160,01 

Lily o Hanna 1,83 13 833,25 214,26 

Cado 0,52 1 600,00 192,68 

Not: Tabell 12 presenterar en sammanställning av CO2-utsläpp, vattenåtgång och pris per kg för 

avgränsad ingrediensförteckning. Siffrorna som anges för kg CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris 

kr/kg har erhållits genom att addera kg CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris kr/kg för ingrediens 1 

+ ingrediens n dividerat med n. 
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Enligt beräkningarna i tabell 12 (s. 23) framgår det att de ingredienser som Cado använder som 

växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde medför lägst CO2-utsläpp (0,52 kg CO2e/kg) och 

lägst vattenåtgång (1 600 l vatten/kg) gentemot övriga glasstillverkare. Dessa ingredienser utgörs 

av vatten, avokadoolja och tapiokamjöl. Vid prisjämförelse mellan ingredienserna av de olika 

glasstillverkarna framgår det enligt beräkningarna att Coconut bliss har det lägsta priset/kg (53,00 

kr/kg), där dessa ingredienser utgörs av kokosmjölk och kokosgrädde.  

- Beaktat enbart CO2/kg medför följande sammansättning ingredienser den lägsta 

hållbarhetspåverkan: vatten, avokadoolja och tapiokamjöl. 

- Beaktat enbart l vatten/kg medför följande sammansättning ingredienser den lägsta 

hållbarhetspåverkan: vatten, avokadoolja och tapiokamjöl. 

- Beaktat enbart pris kr/kg medför följande sammansättning ingredienser den lägsta 

hållbarhetspåverkan: kokosmjölk och kokosgrädde. 

 

När respektive kolumn för kg CO2e/kg, l vatten/kg respektive pris kr/kg i tabell 12 (s. 23) adderas 

ihop erhålls en summa på 7,52, 35 334,42 respektive 737,47. För att erhålla vardera 

glasstillverkares procentuella CO2-utsläpp, vattenåtgång respektive pris tas den angivna siffran i 

kolumnen för kg CO2e/kg, l vatten/kg resp. pris kr/kg för respektive glasstillverkare dividerat 

med den totala summan för kg CO2e/kg (7,52), l vatten/kg (35 334,42) resp. pris kr/kg (737,47). 

Det erhållna värdet för kg CO2e/kg, l vatten/kg och pris kr/kg adderas sedan ihop för respektive 

glasstillverkare och divideras med tre för att slutligen få ett värde <1. Detta värde används för att 

bedöma den totala hållbarhetspåverkan (se tabell 13 nedan) för respektive glasstillverkare beaktat 

samtliga undersökta hållbarhetsaspekter (CO2, vatten och pris), där ju lägre värdet är desto lägre 

är även den totala hållbarhetspåverkan för glasstillverkaren och dess ingredienser ifråga. Utifrån 

TBL valdes kg CO2e/kg, l vatten/kg och pris kr/kg att användas för att beräkna 

hållbarhetspåverkan för ingredienserna.  

 

Tabell 13: 

Hållbarhetspåverkan 

Glasstillverkare Kg CO2e/kg (%) 

(CO2 för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

L vatten/kg (%) 

(vatten för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

Pris kr/kg (%) 

(pris för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

Totalt (%) 

 

Booja-Booja 14,99 20,12 15,94 17,02 

Coconut bliss 27,94 7,60 7,19 14,24 

Sophies raw 25,79 28,60 21,70 25,36 
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Glasstillverkare Kg CO2e/kg (%) 

(CO2 för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

L vatten/kg (%) 

(vatten för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

Pris kr/kg (%) 

(pris för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

Totalt (%) 

 

Lily o Hanna 24,38 39,15 29,05 30,86 

Cado 6,89 4,53 26,13 12,52 

Not: Tabell 13 presenterar en sammanställning av vardera glasstillverkares procentuella CO2-

utsläpp, vattenåtgång och pris, samt värdet av dessa dividerat med tre för respektive 

glasstillverkare. Beräkningar för kg CO2e/kg (%), l vatten/kg (%) och pris kr/kg (%) har gjorts 

genom att dividera respektive värde i tabell 12 (s. 23) med summan av värdena för respektive 

kolumn i tabell 12.  

 

Utifrån beräkningar i tabell 13 (s. 24–25) framgår det att den glasstillverkare som använder de 

bästa växtbaserade ingredienserna som alternativ till mjölk, ägg och grädde beaktat den totala 

hållbarhetspåverkan av undersökta hållbarhetsaspekter, utgörs av Cado med ingredienserna 

vatten, avokadoolja och tapiokamjöl som medför ett totalt värde på 12,52 %.  
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6. Resultatredovisning 

Detta kapitel presenterar insamlad och strukturerad empiriska data där insamlingen har skett i 

enlighet med tidigare redovisade metoder som framgår under föregående kapitel. Kapitlet 

redogör inledningsvis för vilket växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde som har minst 

hållbarhetspåverkan följt av att presentera mjölk, ägg och gräddes hållbarhetspåverkan. 

Därefter presenteras de växtbaserade ingrediensernas hållbarhetspåverkan och slutligen 

presenteras beräkningar om vilken hållbarhetspåverkan de olika ingredienserna har i 

förhållande till varandra.  

 

6.1 Vilket växtbaserat alternativ (sammansättning ingredienser) till mjölk, ägg och grädde 

som är bäst utifrån dess hållbarhetspåverkan på vatten, CO2 och pris. 

Informationssökningen av växtbaserade glasstillverkare som enbart använder naturliga 

ingredienser resulterade i fem olika glasstillverkare av relevans att undersöka vidare beaktat 

samtliga avgränsningar som initialt gjordes; växtbaserad vaniljglass tillverkad på naturliga 

ingredienser där maxantalet ingredienser fick vara åtta stycken. Glasstillverkarna som uppfyllde 

samtliga krav var Booja-Booja, Coconut bliss, Sophies raw, Lily o Hanna samt Cado. 

 

Tabell 14 nedan presenterar CO2-utsläpp per kg för animaliskt baserade produkter ordnad efter 

vilken ingrediens som medför minst CO2-utsläpp till den ingrediens som medför mest CO2-

utsläpp. Som tabell 14 presenterar så gav mjölk bäst resultat och ägg sämst resultat. 

 

Tabell 14:  

CO2-utsläpp; placering lägst till högst 

Ingredienser Kg CO2e/kg 

Mjölk 1,90 

Grädde 2,40 

Ägg 4,88 

Not: Tabell 14 presenterar kg CO2e/kg för vardera ingredienser i storleksordning, där lägst CO2-

utsläpp per kg presenteras först och högst CO2-utsläpp per kg presenteras sist. 

 

Tabell 15 (s. 27) presenterar vattenmängd per kg för animaliskt baserade produkter ordnad efter 

vilken ingrediens som kräver minst vattenmängd till den ingrediens som kräver störst 

vattenmängd. Som tabell 15 presenterar så gav mjölk bäst resultat och ägg sämst resultat.  
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Tabell 15:  

Vattenmängd; placering lägst till högst 

Ingredienser L vatten/kg 

Mjölk 1 020 

Grädde 1 898 

Ägg 3 265 

Not: Tabell 15 presenterar l vatten/kg för vardera ingredienser i storleksordning, där lägst 

vattenmängd per kg presenteras först och högst vattenmängd per kg presenteras sist.  

 

Tabell 16 nedan presenterar pris per kg för animaliskt baserade produkter ordnad efter vilken 

ingrediens som har lägst pris per kg till den ingrediens som har högst pris per kilo. Som tabell 16 

presenterar så har mjölk bäst resultat och ägg sämst resultat. 

 

Tabell 16:  

Pris kr/kg; placering lägst till högst 

Ingredienser Pris kr/kg 

Mjölk 12,90 

Grädde 59,80 

Ägg 63,10 

Not: Tabell 16 presenterar pris kr/kg för vardera ingredienser i storleksordning, där lägst pris per 

kg presenteras först och högst pris per kg presenteras sist.  

 

Tabell 17 nedan presenterar CO2-utsläpp per kg för växtbaserade produkter ordnad efter vilken 

ingrediens som medför minst CO2-utsläpp till den ingrediens som medför mest CO2-utsläpp. Som 

tabell 17 presenterar så gav vatten bäst resultat och mandlar sämst resultat. 

 

Tabell 17:  

CO2-utsläpp; placering lägst till högst 

Ingrediens Kg CO2e/kg 

Vatten 0,25 

Tapiokamjöl   0,40 
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Ingrediens Kg CO2e/kg 

Avokadoolja  0,90 

Kakaosmör  1,13 

Cashewnötter  2,00 

Kokosolja  2,10 

Kokosgrädde  2,10 

Kokosmjölk  2,10 

Mandlar 3,56 

Not: Tabell 17 presenterar kg CO2e/kg för vardera ingredienser i storleksordning, där lägst CO2-

utsläpp per kg presenteras först och högst CO2-utsläpp per kg presenteras sist.  

 

Tabell 18 nedan presenterar vattenmängd per kg för växtbaserade produkter ordnad efter vilken 

ingrediens som kräver minst vattenmängd till den ingrediens som kräver mest vattenmängd. Som 

tabell 18 presenterar så gav Avokadoolja bäst resultat och kakaosmör sämst resultat. 

 

Tabell 18:  

Vattenmängd; placering lägst till högst 

Ingrediens L vatten/kg 

Avokadoolja 1 981 

Kokosgrädde 2 687 

Kokosmjölk 2 687 

Tapiokamjöl  2 818 

Kokosolja 4 490 

Cashewnötter 14 218 

Mandlar 16 095 

Vatten 1 

Kakaosmör 33 938 
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Not: Tabell 18 presenterar l vatten/kg för vardera ingredienser i storleksordning, där lägst 

vattenmängd per kg presenteras först och högst vattenmängd per kg presenteras sist.  

 

Tabell 19 nedan presenterar pris per kg för växtbaserade produkter ordnad efter vilken ingrediens 

som har lägst pris per kg till den ingrediens som har högst pris per kg. Som tabell 19 presenterar 

så har vatten bäst resultat och avokadoolja sämst resultat. 

 

Tabell 19:  

Pris; placering lägst till högst 

Ingrediens Pris kr/kg 

Vatten 0,04 

Kokosmjölk  42,25 

Kokosgrädde 63,75 

Tapiokamjöl 110,00 

Kokosolja  123,80 

Cashewnötter 235,00 

Mandlar 245,00 

Kakaosmör 452,00 

Avokadoolja 468,00 

Not: Tabell 19 presenterar pris kr/kg för vardera ingredienser i storleksordning, där lägst pris per 

kg presenteras först och högst pris per kg presenteras sist.  

 

Tabell 20 (s. 30) presenterar hållbarhetspåverkan för glassarnas olika sammansättningar av 

ingredienser efter vilken glass som har lägst hållbarhetspåverkan först till den glass som har högst 

hållbarhetspåverkan. Som tabell 20 presenterar så gav Cado bäst resultat och Lily o Hanna sämst 

resultat.  
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Tabell 20:  

Den glass med bäst ingredienser sett till hållbarhetspåverkan; placering lägst till högst 

Glasstillverkare Hållbarhetspåverkan 

Cado 12,52 

Coconut bliss 14,24 

Booja-Booja 17,02 

Sophies raw 25,36 

Lily o Hanna 30,86 

Not: Tabell 20 presenterar hållbarhetspåverkan för respektive glass i storleksordning, där lägst 

hållbarhetspåverkan presenteras först och högst presenteras sist.   
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7. Analys  

Detta kapitel presenterar analyser gällande studiens resultat kopplat till teorierna. Kapitlet visar 

även en jämförelse mellan Cado och Gute glass hållbarhetspåverkan och avslutas med 

sammanfattande del av analysen 

 

Studiens resultat visade vid jämförelser av undersökta växtbaserade alternativ till mjölk, ägg och 

grädde att det växtbaserade alternativet som är bäst ur en hållbarhetssynpunkt, beaktat CO2, 

vatten och pris, är Cado. Cado tillverkar sin växtbaserade, ekologiska glass på vatten, 

avokadoolja och tapiokamjöl (se tabell 8, s. 21). Utifrån de växtbaserade glasstillverkarna så var 

det denna sammansättning ingredienser som gav minst hållbarhetspåverkan. Gute glass som 

använder mjölk, ägg och grädde visade på en större påverkan på hållbarhet än det bästa 

växtbaserade alternativet. Gällande pris visade Gute glass ingredienser ett lägre resultat vilket kan 

bero på att priserna för animaliska produkter är lägre överlag. Vid vidare undersökning och 

jämförelse av dessa växtbaserade ingredienser gentemot mjölk, ägg och grädde samma 

hållbarhetsaspekter beaktat, visade resultatet att vatten, avokadoolja och tapiokamjöl har en lägre 

hållbarhetspåverkan än vad mjölk, ägg och grädde har. Den procentuella skillnaden är 7,12 % (se 

tabell 21, s. 32). 

När företagen enbart jämfördes utifrån CO2-utsläpp och vattenanvändning gav Cado ett ännu 

bättre hållbarhetsresultat (se tabell 22, s. 32) där det skiljer 41,64 % procent mellan företagen. 

Enligt studiens undersökning visar resultatet att de animaliska produkter som undersökts är 

billigare än de växtbaserade produkter som studien undersökte. Alsaffar (2018) menar dock att 

växtbaserade alternativ till mjölk är billigare. Det kan bero på att det finns mängder av 

växtbaserad mjölk som denna studie inte undersökt då den avgränsas efter naturliga, ekologiska 

växtbaserade alternativ till mjölk. Författarna till denna studie valde att ha med prissättningen då 

det är en viktig faktor gällande hur den tillverkande organisationen har möjlighet att 

implementera förbättringsförslaget eller ej. Det påverkar även företags förmåga att gå över till 

växtbaserade produkter då en för hög prissättning kan leda till att kunden inte kommer köpa 

glassen. Valet att inkludera tabell 22 (s. 32) i analysen beror vidare även på att de priser som 

undersökningen bygger på ej tar hänsyn till prissättningar av leverantörer till företag (första led). 

Det behöver inte spela någon roll för resultat då denna studie i stort har använt samma källa för 

pris. Variationen av priserna bör vara densamma hos Ica även om de kan vara högre än direkta 

leverantörers priser till den tillverkande organisationen. Dock så användes Rawfood shopen som 

källa för de ingredienser (avokadoolja och tapiokamjöl) som analysen beaktar. Vilken påverkan 

det har är svårt att fastställa utifrån resultatet men antagande görs att prisvariationen skulle vara i 

stort sett densamma för de leverantörer författarna till studien hämtat priser ifrån och de 

leverantörer som den tillverkade organisationen skulle använda sig av.  
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Tabell 21:  

Hållbarhetspåverkan gällande CO2, vatten och pris per kg 

Glasstillverkare Kg CO2e/kg (%) 

(CO2 för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

L vatten/kg (%) 

(Vatten för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

Pris kr/kg (%) 

(Pris för 

ingrediens 1 + 

ingrediens n/n) 

Totalt (%) 

Cado 14,65 43,70 80,97 46,44 

Gute Glass 85,35 56,30 19,03 53,56 

Not: Tabell 21 presenterar hållbarhetspåverkan för Cado och Gute glass gällande deras CO2-

utsläpp, vattenanvändning och pris per kg.  

 

Tabell 22:  

Hållbarhetspåverkan gällande CO2 och vatten per kg 

Glasstillverkare Kg CO2e/kg (%) 

(CO2 för ingrediens 1 

+ ingrediens n/n) 

L vatten/kg (%) 

(Vatten för ingrediens 

1 + ingrediens n/n) 

Totalt (%) 

 

Cado 14,65 43,70 29,18 

Gute Glass 85,35 56,30 70,82 

Not: Tabell 22 presenterar hållbarhetspåverkan för Cado och Gute glass gällande deras CO2-

utsläpp och vattenanvändning per kg. 

När resultatet jämförs mot teorin så stämmer det överens med vad teorin säger, där en hållbar diet 

bland annat karaktäriseras av ett mer växtbaserat innehåll av livsmedel och färre animaliskt 

baserade produkter. Uppfyllandet av detta kriterium ger en diet som är fördelaktig för både hälsa 

och miljö (Alsaffar, 2018).   

Vidare visar tidigare forskning och teorier att växtbaserade dieter är att föredra över animaliskt 

baserade dieter sett till dess hållbarhetspåverkan (Chai et. al., 2019). Studiens resultat visar att 

mjölk, ägg och grädde är sämre än det bästa växtbaserade alternativet till dessa livsmedel. Att 

resultatet stämmer överens med teori och tidigare forskning var väntat. Dock är skillnaden inte 

speciellt stor vilket kan bero på flertalet faktorer. Enbart tre hållbarhetsaspekter har undersökts 

för ingredienserna; kg CO2e/kg, l vatten/kg och pris kr/kg. Studiens undersökning är begränsad 

och nedan listade faktorer enligt Chai et. al. (2019), Haas et. al. (2019), Alsaffar (2018) och 

Beverland (2014) exkluderas: 

- Lagringsalternativ 
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- Avfallshantering  

- Hälsoaspekter 

- Svinnmängd 

- Djurskyddsvänlighet/hur djuren påverkas 

- Förlust av arter/mångfald 

- Markanvändning 

- Energianvändning 

- Transport 

- M.fl. 

De tre aspekter som valdes att undersökas bygger på TBL:s dimensioner. TBL beskrivs utifrån 

People, Planet och Profit, dvs företags sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar (Isaksson, 

2016, s. 8–9). Den tillverkande organisationen påverkar alla dessa tre dimensioner med sin 

glassproduktion idag vilket även växtbaserade glasstillverkare gör. Kopplat till företagens 

ansvarstagande är de överskridna och nästintill överskridna planetära gränserna särskilt viktiga att 

beakta, där Basile et. al. (2013) bland annat menar att tillräckligt sötvatten måste säkerställas 

globalt genom klok och ansvarsfull användning av politisk och ekonomisk makt. Utifrån detta 

utgör användningen av färskvatten en viktig planetär gräns att ta hänsyn till som ett tillverkande 

företag, detta då färskvattenanvändningen ligger på gränsen till att överskridas. Sett till den 

planetära gränsen rörande klimatförändringar som redan har överskridits så menar Basile et. al. 

(2013) att det är kritiskt att organisationer arbetar för att helt sluta släppa ut fossilt koldioxid och 

andra växthusgaser samt helt sluta bidra till nedbrytningen av mark. 

 

Gällande företagets sociala ansvar så handlar det om vilket pris de säljer sin glass för, arbeten de 

erbjuder vid produktionen av glassen, hur de påverkar miljön och den hållbara utvecklingen och 

hur de bidrar till kommande generationers möjlighet att leva och nyttja världens resurser. Den 

tillverkande organisationen påverkar planeten genom vilka ingredienser den använder och vilket 

utsläpp dessa ingredienser leder till. Profit, eller den ekonomiska dimensionen, påverkas genom 

hur företaget genererar tillräckligt med vinst för att gå runt, detta påverkas av försäljning, 

prissättning och tillverkningskostnader.  

 

Teorin säger även att konsumtionen av mjölk inom EU minskar ständigt och år 2019 uteslöt ca 

15% av EU:s befolkning mjölk från kor (Haas et. al., 2019). Detta är ännu en faktor till varför 

den tillverkande organisationen gynnas av att erbjuda produkter som inte innehåller animaliska 

ingredienser. Haas et.al. (2019) menar att detta även beror på att kor behandlas dåligt vid 

produktion av mjölk utöver mjölkproduktionens negativa påverkan på miljön. Detta styrks av 

teorin och kopplas till företags sociala ansvar inom TBL.  
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Vid uppfödning av boskap används många av naturens resurser som mark, vatten och fossil 

energi (Chai et. al., 2019) och Haas et. al. (2019) menar att mjölkproduktionen är en av 

jordbrukets största producenter av växthusgaser. Jämför man detta med resultatet så släpper 

produktionen av cashewnötter, kokosolja, kokosgrädde, kokosmjölk och mandlar (se tabell 17, s. 

27–28) ut mer CO2, per kg än mjölk (se tabell 14, s. 26). Chai et. al. (2019) styrker detta med en 

studie från Indien som menar att 35 procent av de totala växthusgasutsläppen relaterat till 

jordbruk kommer från mjölkproduktionen. Chai et. al. (2019) menar vidare att 

klimatförändringarnas och växthusgaserna påverkas starkt av produktionen av boskap.  

 

Som Hardingz (2021) menar så har efterfrågan på växtbaserade produkter kommit upp från deras 

kunder. Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att sätta kunden i centrum, basera beslut på 

fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa förutsättningar för 

delaktighet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38–40). Genom att integrera växtbaserade produkter 

eller ett växtbaserat sortiment så utgår den tillverkande organisationen efter kundens behov och 

sätter kunden i centrum genom att möta den växande efterfrågan på dessa produkter (Potter och 

Röös, 2021). Gällande att basera beslut på fakta så gav resultatet den fakta att mjölk, ägg och 

grädde var mindre hållbart än det bästa växtbaserade alternativet vilket säger att den tillverkande 

organisationen bör övergå till ett växtbaserat sortiment. Genom att arbeta med ständiga 

förbättringar kan organisationen fortsätta undersöka frågan och ta fram en bättre sammansättning 

av ingredienser som ger en större procentuell skillnad gällande hållbarhetspåverkan på de 

produkter som ersätter animaliska produkter för att göra kunden nöjd. Chai (et. al., 2019) menar 

att det i framtiden kommer krävas mer hållbara alternativ och mindre boskap vilket gör att de 

processer för att ta fram växtbaserade alternativ och ständiga förbättringar för att nå dit är en 

viktig del av att bli ett mer hållbart företag. 

 

Sammanfattande del av analysen 

- Mjölk, ägg och grädde har en högre hållbarhetspåverkan än vatten, avokadoolja och 

tapiokamjöl beaktat CO2-utsläpp och vattenåtgång. 

- När enbart CO2-utsläpp och vattenåtgång per kg beaktas är hållbarhetspåverkan för de 

olika alternativen avsevärt större. 

- Vatten, avokadoolja och tapiokamjöl är att föredra framför mjölk, ägg och grädde sett till 

CO2-utsläpp och vattenåtgång per kg. 

- Mjölk, ägg och grädde är att föredra framför vatten, avokadoolja och tapiokamjöl sett till 

pris per kg. 

- Erhållet resultat kan bero på att flertalet hållbarhetsaspekter exkluderas från 

undersökningen, där skillnaden sinsemellan de animaliskt baserade ingredienserna och det 

bästa växtbaserade alternativet till dessa bör vara större enligt teori och tidigare forskning. 
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- En hållbar diet beaktar även hälsa och näringsinnehåll. 

- Växtbaserade dieter är mer hållbara än animaliska dieter.  
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8. Slutsatser 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som har dragits baserat på tidigare forskning, teorier, 

datainsamling och slutligen resultatet av studien. 

 

8.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur Gute glass hållbarhetspåverkan skulle ändras om de 

integrerade växtbaserade produkter i deras verksamhet. För att besvara syftet utformades två 

frågeställningar. Dessa frågor presenteras nedan tillsammans med svar utifrån erhållet resultat. 

 

1. Vilket växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde är bäst ur en hållbarhetssynpunkt? 

 

Resultatet av studien visade att det bästa växtbaserade alternativet till mjölk, ägg och grädde vid 

ekologisk glasstillverkning på naturliga ingredienser ur en hållbarhetssynpunkt är vatten, 

avokadoolja och tapiokamjöl. De hållbarhetsaspekter som undersöktes var CO2, vatten och pris 

per kg. 

 

2. Vilken hållbarhetspåverkan har växtbaserade produkter i relation till animaliskt baserade 

produkter gällande glasstillverkning? 

 

Resultatet av studien visade att olika glasstillverkare hade högst respektive lägst 

hållbarhetspåverkan för de olika hållbarhetsaspekterna som studerades. Avseende kg CO2e/kg 

hade Cado lägst utsläpp och därmed lägst hållbarhetspåverkan, där ingredienserna bestod av 

vatten, avokadoolja och tapiokamjöl. Ett kg av dessa ingredienser kombinerat gav ett CO2-

utsläpp på 0,52. Resultatet visade vidare att Gute glass som använder mjölk, ägg och grädde hade 

högst CO2-utsläpp och därmed även högst hållbarhetspåverkan. Ett kg av dessa ingredienser gav 

ett CO2-utsläpp på 3,03. CO2-utsläpp per kg för samtliga glasstillverkare listas nedan från bäst till 

sämst, där bäst innebär lägst utsläppsmängd och sämst innebär högst utsläppsmängd.  

 

Kg CO2e/kg bäst till sämst:  

1. Cado: 0,52 

2. Booja-Booja:1,17 

3. Lily o Hanna: 1,83 

4. Sophies raw: 1,94 

5. Coconut bliss: 2,10 

6. Gute glass: 3,03 
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Avseende vattenåtgång/kg hade Cado bäst resultat då deras ingredienser krävde minst 

vattenåtgång på 1600 l vatten/kg. Vidare visade resultatet att Lily o Hannas ingredienser, 

kokosolja, cashewnötter, kokosmjölk och kakaosmör, krävde mest vatten på 13 833,25 l per kg. 

 

 L Vattenåtgång/kg bäst till sämst: 

1. Cado: 1 600 

2. Gute glass: 2 061 

3. Coconut bliss: 2 687 

4. Booja-Booja: 7 109,5 

5. Sophies raw: 10 104,67 

6. Lily o Hanna: 13 833,25 

 

Avseende pris kr/kg hade Gute glass lägst pris och därmed lägst hållbarhetspåverkan, där 

ingredienserna bestod av mjölk, ägg och grädde. Ett kg av dessa ingredienser kombinerat gav ett 

pris på 45,27 kr. Resultatet visade vidare att Lily o Hanna som använder kokosolja, cashewnötter, 

kokosmjölk och kakaosmör hade högst pris och därmed även högst hållbarhetspåverkan. Ett kg 

av dessa ingredienser gav ett pris på 214,26 kr. Kilopris för samtliga glasstillverkare listas nedan 

från bäst till sämst, där bäst innebär lägst pris och sämst innebär högst pris.  

 

Pris kr/kg bäst till sämst: 

1. Gute glass: 45,27 

2. Coconut bliss: 53,00 

3. Booja-Booja: 117,52 

4. Sophies raw: 160,01 

5. Cado: 192,68 

6. Lily o Hanna: 214,26 

 

8.2 Implementeringsförslag 

Implementeringsförslaget är att Gute glass bör prova använda vatten, avokadoolja och 

tapiokamjöl i sina glassar för att se om det leder till en bra produkt. Då hållbarhetspåverkan för 

deras nuvarande sortiment inte är mycket sämre i jämförelse med det bästa växtbaserade 

alternativet bör Gute glass inte ersätta sina produkter med ett helt växtbaserat sortiment utan 

erbjuda växtbaserade glassar vid sidan om deras nuvarande glassar gjorda av mjölk, ägg och 

grädde. Detta skulle därav inte leda till lika stora kostnader vilket leder till att företaget i 

framtiden kan se om önskat resultat uppnås för att vidare utveckla till ett helt växtbaserat 

sortiment. De bör implementera växtbaserade glassar även fast resultatet inte visade på en särskilt 

stor skillnad av hållbarhetspåverkan än vad deras nuvarande glassar gör. Detta för att det bästa 
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växtbaserade alternativet har en mycket bättre påverkan på CO2-utsläpp vilket är en överskriden 

planetär gräns. Gute glass skulle även ha möjlighet att öka den totala försäljningen genom att 

erbjuda ett utökat sortiment. 

 

Organisationens förutsättningar att införa förbättringsförslag 

Analysen av organisationens förutsättningar att införa förbättringsförslaget grundas på forskning, 

teori och datainsamling om hållbarhetsutveckling, offensiv kvalitetsutveckling, växtbaserade 

glasstillverkare och information om Gute glass. Förutsättningarna analyseras initialt genom 

SWOT-analysen i figur 1 nedan. Förbättringsförslaget utgår från resultatet och införandet av 

växtbaserad glass vidare grundad på de ingredienser som företaget Cado använder som 

växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde.  

 

SWOT-analys över förbättringsförslaget 

S Styrkor 

● Motivation till hållbara lösningar finns 

hos vd och ägare inom organisationen 

O Möjligheter 

● Utökat sortiment och produktalternativ 

genom införandet av växtbaserade 

glassar  

● Ökad konkurrenskraft 

● Utökad kundbas/kundsegment 

W Svagheter 

● Pris: Litet företag med begränsade 

ekonomiska resurser 

● Förtryckt innehållsförteckning på 

paketering 

T Hot 

● Priset blir för dyrt 

● Det blir inte mer hållbart än tidigare 

utifrån pris, vatten och CO2 

Figur 1: SWOT- Analys över organisationens möjligheter att implementera förändringen 

 

De styrkor som behöver tas i hänsyn vid framtagningen av förbättringsförslaget är att den 

tillverkande organisationen har visat intresse för att utforma växtbaserade produkter. De har 

redan försökt byta ut mjölk, ägg och grädde med kokosmjölk men inte fått några bra resultat då 

ägg behövs för konsistensen (Hardingz, 2021). Gute glass har dock inte använt sig av vatten, 

avokadoolja och tapiokamjöl som Cado gör vilket skulle kunna leda till ett annat resultat och en 
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bra konsistens. Svagheterna som bör beaktas vid framtagningen av förbättringsförslaget är att 

Gute glass är ett litet företag med begränsade ekonomiska resurser. Detta gör det även mer 

väsentligt att beakta priset för ingredienserna i resultat och analysen. Hardingz (2021) förklarar 

att de redan investerat pengar i paketering för flera år framåt och en förändring i sortiment skulle 

leda till att delar eller alla dessa paketeringar skulle gå till svinn och nya beställningar skulle 

behöva ske. Möjligheterna för förbättringen är att det skulle leda till ett utökat sortiment och 

större kundbas vid införandet av växtbaserade glassar. Växtbaserad glass antas kunna 

konsumeras av alla medan glass baserad på mjölk, ägg och grädde har en begränsad kundbas då 

flertal väljer att inte konsumera animaliska produkter eller inte kan konsumera animaliska 

produkter på grund av olika allergier (Haas et. al., 2019). Hoten som togs hänsyn till vid 

framtagningen av förbättringsförslaget var att priset kan komma att bli för dyrt för glassen. Därav 

beräknades pris som en del av hållbarhetspåverkan för vardera ingredienser. Det var också ett hot 

att ett växtbaserat alternativ inte skulle vara mer hållbart än animalisk baserad glass.  

 

Risker vid införandet av förbättringsförslaget  

Risker vid införandet av förbättringsförslaget presenteras i tabell 23 nedan genom en 

miniriskanalys (Tonnquist, 2014, s. 187). 

 

Tabell 23:  

Miniriskanalys 

Risk Sannolikhet (S) 

1 till 10 

Konsekvens (K) 

1 till 10 

Riskvärde 

S*K 

Riskåtgärd 

Förslag ej 

implementerbart 

5 7 35 Vidare undersökning 

av växtbaserade 

alternativ 

Förslag skapar ej 

förväntad/avsedd 

värdeökning 

4 9 36 Se över 

marknadsföring och 

kommunikationskanal

er för att nå ut till rätt 

kundgrupp 

Förslag leder till 

misslyckad 

slutprodukt 

2 9 18 Testa annat 

växtbaserat alternativ 

och undersök 

marknadsledande 

företag inom området 
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Risk Sannolikhet (S) 

1 till 10 

Konsekvens (K) 

1 till 10 

Riskvärde 

S*K 

Riskåtgärd 

Förslag medför för 

stora kostnader 

5 7 35 Se över 

leverantörsavtal och 

arbeta med processer 

samt utförliga 

planeringar 

Förslag förkastas 

av företaget 

5 5 25 Undersök vidare 

utifrån de anledningar 

som avslaget grundas 

på 

Not: Tabell 23 presenterar identifierade risker med förbättringsförslaget tillsammans med 

åtgärder för respektive risk. Tabellen är utformad som en miniriskanalys baserad på Tonnquist 

(2014, s. 187). 

 

Fem risker som förbättringsförslaget medför har identifierats. Dessa risker utgörs av att förslaget 

ej går att implementera, ej medför förväntat och/eller avsedd värdeökning, leder till en 

misslyckad slutprodukt, medför för stora kostnader eller förkastas av företaget. Risken som anses 

ha högst riskvärde, beaktat sannolikhet att inträffa samt medförd konsekvens, är att förslaget ej 

skapar den värdeökning som avses och/eller förväntas. Åtgärden som tagits fram för denna risk är 

att vid dess inträffade se över marknadsföring och kommunikationskanaler för att nå ut till rätt 

kundgrupp. 
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9. Diskussion 

Detta kapitel presenterar inledningsvis författarnas reflektioner kring arbetet. Därefter 

presenteras metoddiskussioner och slutligen presenteras förslag på fortsatta studier. 

 

9.1 Reflektion med metoddiskussion  

Studien syfte var att undersöka hur det gotländska företaget Gute glass hållbarhetspåverkan 

skulle ändras om de integrerade växtbaserade produkter i sin verksamhet. För att uppnå syftet har 

studien undersökt vilket växtbaserat alternativ till mjölk, ägg och grädde som är bäst ur en 

hållbarhetssynpunkt såsom vilken hållbarhetspåverkan växtbaserade produkter har i relation till 

animaliskt baserade produkter gällande glasstillverkning. Detta har vidare gjorts genom att 

studera fem olika växtbaserade glasstillverkare tillsammans med dess respektive växtbaserade 

alternativa ingredienser till mjölk, ägg och grädde. Studien undersökte tre hållbarhetsaspekter för 

glasstillverkarnas olika sammansättningar av ingredienser, innefattande kg CO2e/kg, l vatten/kg 

och pris kr/kg. Resultatet av vardera hållbarhetsaspekter vägdes sedan samman för respektive 

glasstillverkare vilket utmynnade i en total hållbarhetspåverkan för respektive glasstillverkare.  

 

De resultat som denna studie har bidragit med är att vatten, avokadoolja och tapiokamjöl har en 

lägre hållbarhetspåverkan än mjölk, ägg och grädde sett till CO2-utsläpp, vattenåtgång och pris. 

Samma gällde när enbart CO2-utsläpp och vattenåtgång per kg beaktas. Det var endast pris som 

gav ett sämre resultat för de bästa växtbaserade alternativet. Växtbaserade dieter är mer hållbara 

än animaliska dieter utifrån teorin och resultatet av denna studie. Studien gav dock inte en större 

skillnad sett till de ingredienser och hållbarhetsaspekter som studien undersökt.  

 

Resultatet från denna studie visar att Gute glass bör prova att använda vatten avokadoolja, och 

tapiokamjöl i sina glassar för att se om det leder till en bra produkt då styrkorna och 

möjligheterna var stora även om det finns risker och hot att beakta. Då hållbarhetspåverkan 

mellan deras nuvarande sortiment och det bästa växtbaserade alternativet inte skiljer sig åt desto 

mer bör Gute glass inte ersätta sina produkter med ett helt växtbaserat sortiment utan erbjuda 

växtbaserade glassar vid sidan om deras nuvarande glassar på mjölk, ägg och grädde. Detta skulle 

därav inte leda till lika stora kostnader och då kan företaget i framtiden se om det leder till önskat 

resultat för att vidare utveckla till ett helt växtbaserat sortiment.  

 

Studien har inte utgått ifrån tidigare forskning som avser just glasstillverkning. Dock har tidigare 

forskning om animaliskt baserade dieter, hållbara dieter och växtbaserade dieter inkluderats.  
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Problemet som studien ämnade lösa var av teoretisk art. Det problem som studien studerat och till 

viss del löst avser vilken hållbarhetspåverkan som växtbaserade alternativ till mjölk, ägg och 

grädde har, samt vilka växtbaserade alternativ till dessa ingredienser som är bäst sett ur en 

hållbarhetssynpunkt. Studiens förbättringsförslag omfattar inte hur den totala sammansättningen 

ingredienser i en växtbaserad glass bör se ut, samt heller inte hur Gute glass bör gå tillväga vid 

produceringen av en sådan glass.  

 

De metoder som använts fungerade väl för denna studie. Insamlingen av data var tidskrävande 

men teorierna som togs fram passade ämnet och användes för analysen. SWOT-analysen och 

miniriskanalysen gav svar på om implementeringsförslaget var att rekommenderas. Intervjun med 

Jimmy Hardingz gav den information som behövdes om Gute glass för att utföra studien. 

Intervjun skedde via zoom, det hade dock kunnat vara bättre med en intervju där intervjuaren och 

den som blir intervjuad träffas i verkligheten. Det valdes att göra intervjun på zoom på grund av 

den rådande pandemin och även då författarna till studien bor på andra orter än Gotland.  

När avgränsningen gällande vilka hållbarhetsfaktorer som denna studie skulle undersöka för de 

olika ingredienserna valdes så utgick författarna från vad som hade störst betydelse för Gute 

glass. Hade det varit en större organisation som inte varit lika ekonomisk begränsad så hade pris 

inte haft lika stor betydelse för hållbarheten. 

 

Denna studie hade kunnat få andra svar på frågeställningarna om den hade utgått från fler 

hållbarhetsfrågor vid framtagningen av resultatet. Exempelvis visas det att resultatet påverkas om 

priset ej beaktas. Hade studien haft andra avgränsningar om vilka företag som skulle undersökas 

eller vilken smak av glass som skulle undersökas så hade resultatet även kunnat variera där. 

 

9.2 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt undersökning/arbete 

Resultatet av studien visade att det bästa växtbaserade alternativet till mjölk, ägg och grädde vid 

ekologisk glasstillverkning på naturliga ingredienser ur en hållbarhetssynpunkt är vatten, 

avokadoolja och tapiokamjöl. De hållbarhetsaspekter som undersöktes var CO2, vatten och pris 

per kg. Vidare visade resultatet att mjölk, ägg och grädde har en större total hållbarhetspåverkan 

än vad vatten, avokadoolja och tapiokamjöl har. Fortsatta studier bör undersöka fler och eller 

utföra mer djupgående undersökningar av växtbaserade alternativ till mjölk, ägg och grädde.  

 

Fortsatta studier bör även undersöka vilken hållbarhetspåverkan soja- och/eller havrebaserad 

glass som är tillverkad på naturliga ingredienser har gentemot glass tillverkad på mjölk, ägg och 

grädde. Vidare bör en sådan studie undersöka huruvida soja- eller havrebaserad glass är bäst sett 

ur en hållbarhetssynpunkt. Att exempelvis sojamjölk är intressant att studera gentemot mjölk från 

kor baseras på teorier i denna studie som menar att sojamjölk har låg påverkan på vatten i 
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jämförelse med mjölk från kor (Haas et. al., 2019). Sett till vatten, avokadoolja och tapiokamjöl 

gentemot mjölk, ägg och grädde bör vidare studier även inkludera andra hållbarhetsaspekter i den 

totala hållbarhetspåverkan för växtbaserade ingredienser respektive animaliskt baserade 

ingredienser. 

 

Andra hållbarhetsaspekter som fortsatta studier bör undersöka rörande växtbaserade livsmedel 

gentemot animaliskt baserade livsmedel listas nedan: 

- Lagringsalternativ 

- Avfallshantering  

- Hälsoaspekter 

- Svinnmängd 

- Djurskyddsvänlighet/hur djuren påverkas 

- Förlust av arter/mångfald 

- Markanvändning 

- Energianvändning 

- Transport 

- M.fl. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Fråga 1: Hur mycket mjölk och ägg går åt vid produktion för varje glassenhet? 

 

Fråga 2: Hur viktigt anser du att mjölk och ägg är för slutprodukten (smak, konsistens etc.)? 

 

Fråga 3: Växtbaserad glass innehåller stabiliseringsmedel, hur ser ni på att inte använda riktiga 

ingredienser? 

 

Fråga 4: Har era kunder uttryck sig något om att ni ej erbjuder växtbaserad glass? 

 

Fråga 5: Kan ni använda mindre mjölk och ägg vid tillverkningen av glassen? 

 

Fråga 6: Hur bidrar ägget till glassen? 

 

Fråga 7: Kan ni ser er byta ut mjölken men ha kvar äggen? 

 

Fråga 8: Har ni testat att använda mindre mängd mjölk och ägg vid produktionen av glassen? 

 

Fråga 9: Hur mycket av era råvaror (mjölk och ägg) blir restprodukter som slängs? 

 

Fråga 10: Vilka är era mjölk och ägg leverantörer? 

 

Övrigt 
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