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Abstract 

In this project I have looked into visual communication and how it can be used to raise 

awareness about sustainability. I have cooperated with the Swedish animal rights 

organization Djurens Rätt to develop a brochure that reveals the myths about veganism, and 

in a fun way informs the reader of something that is not fun. The brochure is pocket sized, 

but can be unfolded into a poster to put on the wall as informative decoration. This will 

encourage people to use it longer than just as a regular brochure. The report covers the 

environmental and health effects of consuming animal products and describes the working 

process of the project. 
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Abstrakt 

Detta projekt handlar om visuell kommunikation och hur det kan användas för att öka 

medvetenheten om hållbarhet. Jag har i samarbete med organisationen Djurens Rätt tagit 

fram en broschyr som rätar ut myter om veganism, och på ett skämtsamt sätt belyser något 

som inte är ett skämt. Broschyren är till för att kunna ha med sig i fickan, men kan även 

vecklas ut till en affisch som sätts upp på väggen i form av informativ dekoration, och 

används därför längre än en vanlig broschyr. Rapporten behandlar animaliers effekter på 

miljön, vår hälsa och arbetsprocessen kring broschyren. 

 

Ledord: Veganism, hållbarhet, visuell kommunikation, broschyr, Djurens Rätt 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Det har pratats mycket om hur stor negativ inverkan animalier har på miljön och vår hälsa i 

media de senaste åren. Trots att informationen är tillgänglig för allmän beskådan lever vi 

fortfarande i ett samhälle där det är norm att äta kött, ägg och mjölk. Gemene man vet inte om 

att djuren inom industrin behandlas dåligt, mycket på grund av felaktig information från 

företagen som säljer produkter från djurindustrin. Mejeriföretag så som Arla och Skånemejerier 

visar i sina reklamfilmer bland annat upp klipp på kor som betar gräs en solig sommardag och 

pratar som sina fridfulla liv, vilket är missledande då detta inte är en vanlig syn för kor. Faktum 

är att det enligt Arla endast är lag på att mjölkkorna ska vara utomhus två till fyra månader om 

året, sex timmar per dygn. De skriver också att korna under tiden inomhus utfodras med 

ensilage, hö eller annat kraftfoder.
1
 Det blir alltså ca 90% av sina liv inomhus för mjölkkorna, 

och inte så mycket färskt gräs som en kanske tror av att titta på mejeriföretagens reklamfilmer. 

         En undersökning från 2014 gjord av Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt visade att 4% 

av Sveriges befolkning var veganer, baserad på telefonintervjuer med 1000 personer från år 15 

och uppåt.
2
 Sifforna är med stor sannolikhet lägre än så. Om nu den optimala livsstilen är utan 

animalier, varför är så få veganer? Eftersom att vi lever i ett konsumtionssamhälle så förskönar 

företagen bilden av industrin med termer som ‖ekologiskt‖, eller ‖frigående‖ för att 

normalisera exploateringen av djur och fortsätta tjäna pengar, även på mer medvetna 

människor. Jag kan med egen erfarenhet tala om att det faktiskt är missledande information 

från företagen som säljer djurprodukter i kombination med att vara uppväxt i ett hem med 

pappas älgkött i frysen som gjort att jag blev vegan så sent. Köttkonsumtion har alltid varit 

norm i mitt hem. 

       Att förändra en stor del av sin livsstil kan vara tungt; det behövs många knuffar i rätt 

riktning när så pass stor del av mat, konsumtionsvaror, traditioner och jobb handlar om 

djurprodukter. Kompisar som inspirerar, goda recept, facebookgrupper och olika tal om etik är 

vad som hjälpt mig och många andra att bli veganer. Men det måste bli mer tillgängligt än så; 

personer som är nyfikna på veganism ska inte behöva söka runt på oändligt många olika sidor 

för att få svar på de vanligaste frågorna. Jag vill reda ut missförstånden kring veganismen och 

djurindustrin som vi blivit uppfostrade med, för att fler ska bli bekanta med en animaliefri och 

mer hållbar livsstil. Det jag vet om djurindustrin idag är något jag skulle vilja åka tillbaka i 

tiden och informera mig själv om, eller egentligen alla människor. Tiden är inne för förändring. 

                                                 
1 http://www.arla.se/om-arla/kontakta-oss/vanliga-fragor--svar/vanliga-fragor-till-arlabonden/ 
2 http://www.djurensratt.se/vanliga-fragor 
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1.2 Mål och syfte 

Målet med projektet är att förenkla, sammanfatta och informera om de vanligaste 

missförstånden inom veganism genom grafisk design. 

         Syftet är att hjälpa de som tvekar eller helt enkelt tycker det är svårt att finna en saklig 

grund att basera sitt val på, valet att leva en mer etisk och hållbar livsstil. 

 

1.3 Problemområdet och dess avgränsning 

Personer som är nyfikna på veganism eller precis valt att bli veganer stöter på problem, 

eftersom mycket i samhället är baserat på djur. Ett av de vanligaste problemen är att personer i 

ens närhet inte förstår ens val av livsstil, och därför medvetet eller omedvetet utsätter en för 

återkommande ifrågasättanden, personangrepp eller mobbing. Detta är problem som både jag 

själv och de flesta andra veganer i min närhet upplevt i processen när de valt att sluta 

konsumera animalier, och som jag även fokuserar på i detta projekt. 

         Även om information finns tillgänglig fortsätter de flesta konsumera ohållbart och oetiskt, 

vilket till exempel kan bero på att de är kvar i gamla vanor och är felinformerade om 

animaliekonsumtion. De kan även helt enkelt tycka att maten som innehåller djurprodukter är 

väldigt god. Det finns många hemsidor och listor på nätet som behandlar problemet med myter, 

men alla är inte villiga att läsa och lära sig saker som går emot deras egna åsikter. Jag anser att 

det saknas en trycksak som med hjälp av grafisk design och uppseendeväckande rubriker 

fångar in fler läsare, och som hjälper nyblivna veganer att argumentera för sitt val av livsstil. 

       Min avgränsning av problemområdet är att fokusera på veganismen ur ett svenskt 

perspektiv, och målgruppen som projektet främst riktar sig till är nyblivna veganer 15—25 år. 

 

1.4 State of the Art – vad har gjorts? 

Det finns en hel del böcker och listor på nätet om veganism som guidar en nybörjare genom 

mat, djuretik, information och myter.
3
 De källor som finns är långa böcker, rapporter, eller 

fullständiga guider, vilket inte hjälper i en diskussion där snabb och enkel information behövs. 

Jag ser ett behov av en kort och koncis trycksak om veganmyter med konkreta exempel, som 

dessutom är lätt att ge bort till en frågvis person.  

 

1.5 Frågeställning 

Hur kan grafisk design med hjälp av information motivera till att övergå till en animaliefri och 

mer hållbar livsstil? 

                                                 
3 Se bilaga 1.1 
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2. Teori och metod 

2.1 Veganism 

Jag tror att alla människor har en grundetik inom sig; vi föds inte onda. De flesta är uppfostrade 

med att inte ta till våld, men ändå så genomsyras våra tankar och handlingar ofta av 

dubbelmoral. Begreppet Carnism – även kallat köttparadoxen – myntat av Melanie Joy är ett 

exempel på vårt beteende. Hon tar i sin bok ‖Why we love dogs, eat pigs and wear cows‖
4
 upp 

det faktum att gemene man inte hade ätit en maträtt om den innehöll kött från en golden 

retriever, men gris, ko eller kyckling går bra. Hon skriver att en gris är ett lika mycket 

kännande djur som en hund, men ändå behandlas de olika av oss människor. Joys förklaring till 

varför vi fortsätter äta kött kan förklaras med tre N; naturligt, normalt och nödvändigt
5
. Dessa 

tre kategorier av belägg för att rättfärdiga anmaliekonsumtion har alltid funnits, men förstärks 

av till exempel lärare och läkare som själva är felinformerade i sina utbildningar. Det är alltså 

inte konstigt att vi lever i en köttnorm när de vi litar på mest rådger oss och lär oss om 

animalier som om de vore något bra. De tre N:en dyker enligt Joy inte bara upp inom 

köttnormen, utan är även kända för att stämma in på rasismen och kvinnoförtrycket. De gör 

mer än bara guidar vad vi ska tycka, de rättfärdigar också de obehagliga valen vi gör så att vi 

inte ska känna oss omoraliska.  

       Animalieföretag profilerar sig gärna med ekologiskt kött eller ägg från frigående höns. 

Konsumenterna sträcker sig såpass långt att de bryr sig om djurskydd och väljer dessa 

produkter, men inte djurrätt och veganinsm som besparar djuren från lidandet helt. Det spelar 

ingen roll hur mycket bonden kelar med grisarna: de lever, utnyttjas och slaktas alltid för 

konsumenternas skull och för att bonden ska tjäna pengar, precis som vilket annat företag som 

helst. Jag brukar likna fenomenet vid Karl Marx teori om varufetischism som Alf Hornborg 

beskriver i Myten om Maskinen.
6
 Marx anser att den moderna människan konsumerar för 

mänsklig tillfredsställelse istället för att se att varorna representerar andra människors arbete 

och jordens naturresurser. Jag ser samma fenomen inom djurindustrin; vi ser reklamer om 

gröna ängar och kor, reklamer där företagen benämner produkter som "naturens egen 

sportdryck"
7
 eller "wellness"

8
. Det vi inte ser på TV är hur det går till på bondgårdarna; en ko 

blir insaminerad och gravid en gång om året, bestulen på sina barn efter en dag och mjölkad i 

fyra år tills hon inte kan producera tillräckligt, för att sedan skickas till slakt. Varufetischismen 

innebär att vi ser konsumtionsvaror som döda ting, istället för att behandla dem för vad de 

faktiskt är: en produkt med historia om en tillverkningsprocess i ett land långt borta eller 

                                                 
4 Joy, Melanie. Why we love dogs, eat pigs and wear cows. San Fransisco: Conari Press, 2010 
5 Joy, Melanie. Why we love dogs, eat pigs and wear cows. s. 96 
6 Hornborg, Alf. Myten om maskinen Essäer om makt, modernitet och miljö.  s. 25 
7 Arlas Reklam inför OS. ”Naturens egen sportdryck” https://www.youtube.com/watch?v=ru-Yjw_9N7k (05-05-2016) 
8Arlas reklam för deras Wellnessprodukter https://www.youtube.com/watch?v=FLhc5p60P2E (04-05-2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=ru-Yjw_9N7k
https://www.youtube.com/watch?v=FLhc5p60P2E
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bakom stängda väggar i ett slakteri. Konsumtion bygger alltid på ett utnyttjande av andra på 

deras bekostnad men det går att välja varor som lättar på det trycket, till exempel varor som 

inte kommer från djur. 

 

2.2 Hållbarhet 

2.2.1 Växthusgaser och jordbruket 

Människan är inte den enda orsaken till förändringar i klimatet och naturen, men vi är 

onekligen den största orsaken till miljöförstöringen. Vårt globaliserade konsumtionssamhälle i 

kombination med befolkningsmängden skapar tillsammans en ekvation som är grunden till 

föroreningar, växthusgasutsläpp och skövling av skog, som i sin tur leder till förändringar i 

klimatet.  Enligt flera studier så beräknas den globala uppvärmningen som hittills pågått i form 

av en blandning av olika växthusgaser fortsätta att påverka klimatet i flera hundra år framöver, 

och det beror till störst del på vad vi äter. Låt mig förklara. 

       Koldioxidkoncentrationen i atmosfären är rekordhög; sedan 1750 har värdena ökat med 

över 30% och 2011 låg nivån på 392 ppm, metangasen har under samma period mer än 

fördubblats
9
. Siffror för 2011 är inte särskilt aktuellt med tanke på vilken hastighet 

koldioxidkoncentrationen ökar. Enligt NOAA ligger den senaste siffran på 402.59 ppm i 

januari 2016. Det är dock information som inte är stabiliserad och måste analyseras innan ett 

slutgiltigt värde enligt organisationen själva.
10

 

      Även om växthusgaserna har stor inverkan på miljön så finns många andra miljöproblem. 

Eftersom att vi är många på jorden måste vi även producera stora mängder mat, bränsle, 

material och andra varor för att tillfredsställa våra behov, så till detta behövs virke. Skövlingen 

av skogen är den största och mest långvariga modifikationen vi gjort på miljön någonsin, då vi 

har reducerat den totala markväxtmassan med 45% de senaste 2000 åren, varav en tredjedel av 

detta skedde under 1900-talet.
11

 Skövling av skog har många negativa effekter, såsom spridning 

av öken och förstöring av ekosystem. 

        Det mest effektiva vore att skära ner på den största miljöboven och anledningen till 

skogsskövling; jordbruket. Charles L. Harper skriver i boken Environment and Society att minst 

en tredjedel av världens spannmål går åt till djurfoder, och att det viktigaste en kan göra är att 

äta från den ‖lägre delen av näringskedjan‖, alltså frukt, spannmål, baljväxter och grönsaker. 

Han lyfter fram att ‖Om Amerika reducerar sin köttkonsumtion med 10% så skulle man med 

sojabönorna och havren som bli över kunna försörja 60% fler[…] Det krävs 9 delar energi för 

                                                 
9 Goudie, Andrew S. Human Impact on the Natural Environment : Past, Present, and future. s. 252 
10 Ed Dlugokencky and Pieter Tans, NOAA/ESRL www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ (15-03-2016) 
11 Goudie s. 26 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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att producera 1 del energi i form av kött från kor‖
12

 Det är enkelt att förstå från Harpers 

jämförelse hur otroligt mycket mer energieffektivt det är att äta en växtbaserad kost i 

jämförelse med en blandkost. The Guardian publicerade 2010 en artikel
13

 där FN uppmanar 

världen att börja äta en animaliefri kost, då det i en av FNs tidigare rapporter Livestocks long 

shadow
14

, konstateras att djurindustrin och dess biprodukter släpper ut mer miljöfarliga gaser 

än alla drivmedel inom transportsektorn tillsammans. Detta kan vara svårt att tro då en oftare 

får höra ‖släck lamporna‖ eller ‖ta cykeln istället för bilen‖. Alla dessa gärningar är såklart 

goda, men att inte dessutom ta tag i det största problemet är enligt mig att sopa problemen 

under mattan. 

 

2.2.2 Tryckeri och hållbarhet 

De olika tryckerier Djurens Rätt väljer att trycka hos har miljöinriktning när det kommer till 

produktion och pappershanteringar. I de fall där limbindning används så handlar det om lim 

som är fritt från animaliska produkter. De samarbetar med bland andra DanagårdLITHIO
15

, 

som har en rad olika miljömärkningar, bland annat FSC och Svanen. 

     Svanenmärkning är nordens officiella miljömärkning för de företag som jobbar holistiskt:  

"Med en Svanenmärkt trycksak påverkas hela kedjan från skogsbruk, massa och papperstillverkning till den 

färdigtryckta produkten. Ett Svanenmärkt tryckeri ger så låg miljöbelastning som möjligt. Svanen kräver att en 

pappersråvara till minst 30 procent kommer från certifierat hållbart skogsbruk, till exempel FSC."
16

 

 

      FSC-märkning innebär att skogen som pappret kommer ifrån följer strikta regler när det 

kommer till t.ex. plantering, ekosystem, arbetsförhållanden, samt de som bor i skogen.
17

 

2.2.3 Animaliekonsumtion och hälsa 

En växtbaserad kost klassas av fler och fler källor som den mest hälsosamma livsstilen. På 

Läkare för framtidens hemsida står det att Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och SBU 

uppmanar till att ‖[...]minska konsumtionen av ohälsosamma livsmedel som kött, 

mejeriprodukter, ägg, socker och vitt mjöl, samt öka din konsumtion av hälsosamma livsmedel 

som grönsaker, fullkornsprodukter, baljväxter, frukter, nötter, frön och bär‖.
18

 

Rekommendationerna är delvis identiska med en vegansk kost, beroende på om man tolkar dem 

som att undvika animalier helt, eller att bara skära ner på dem. Vidare skriver Läkare för 

framtiden att det idag finns mycket forskning som visar att det bara finns hälsofördelar med en 

växtbaserad kost. Colin T. Campbell är biokemist och författaren bakom boken The China 

                                                 
12 Harper. Charles L. Environment and Society – Humans perspective on enviromental issues s. 189 
13 http://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet (18-03-2016) 
14 Livestocks long shadow. http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM (15-03-2016) 
15 http://www.danagardlitho.se/om-oss/vara-certifieringar/(17-04-2016) 
16 http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=22 (17-04-2016) 
17 https://se.fsc.org/se-se/standarder/principer-och-kriterier(17-04-2016) 
18 http://www.lakareforframtiden.se/kost-och-halsa vilken-kost-ar-optimal-for-halsa/ (10-03-2016) 

http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=22
http://www.lakareforframtiden.se/kost-och-halsa%20vilken-kost-ar-optimal-for-halsa/
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Study
19

, baserad på den mest omfattande undersökningen som någonsin gjorts inom kost och 

hälsa; China-Cornell-Oxford-Project. Colin och hans medarbetare undersökte förhållandet 

mellan konsumtionen av animalier och kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, bröstcancer, prostatacancer och ändtarmscancer. De undersökte blod, urin och 

enkätsvar från 6,500 vuxna i olika provinser i Kina, och när de var klara såg de statistiska 

kopplingar mellan animaliekonsumtion, sjukdomar och livsstil. Resultatet var enkelt; de som åt 

mer växtbaserat var friskare än de som åt mer animalier.
20

  

        Det finns många andra forskningsprojekt som handlar om att vända kroniska sjukdomar 

med en vegansk kost, de är dock ifrågasatta eftersom att det inte finns tillräckligt med forskning 

och bevis. Det finns läkare
21

 som rekommenderar vegansk kost till sina kroniskt sjuka 

patienter, vilket visat sig väldigt framgångsrikt. Kolesterol i kombination med andra dåliga 

vanor som rökning är enligt Hjärt-Lungfonden en faktor när det kommer till t.ex. hjärt- och 

kärlsjukdomar
22

. En hälsosam vegansk kost - som naturligt faktiskt inte innehåller någon 

kolesterol alls - i kombination med en i övrigt hälsosam livsstil borde alltså vara den mest 

optimala i förebyggande syfte. WHO har dessutom gått ut med att processat och rött kött ökar 

risken för tarmcancer med runt 20% om en äter mer än 50 g per dag.
23

 

        Ur både hälso-, miljö- och etisk synpunkt borde alltså en vegansk livsstil generellt sett 

vara den mest hållbara, då det skulle krävas mindre land för att odla vår mat, mindre utsläpp av 

växthusgaser och dessutom mindre sjukvård och mediciner. 

 

2.3 Visuell kommunikation 

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, så det är kanske inte konstigt att vi använder bilder 

så pass mycket som vi gör idag när vi vill berätta något. I boken Möten med bilder skriver 

Eriksson och Göthlund att det längre bak i tiden funnits ett behov av att kommunicera 

information via visuella representationer av olika slag, bland annat för att de som inte hade 

tillräckligt hög utbildning lättare skulle kunna förstå skrivna meddelanden.
24

 I dagsläget har de 

flesta i ett välfärdsland som Sverige hög utbildning och god förståelse för det svenska språket, 

men det gäller trots det inte alla invånare i Sverige eftersom att det idag finns många nyanlända 

med låga språkkunskaper. I detta sammanhang spelar bilder tillsammans med texter stor roll då 

det kan hjälpa till att ge en överblick och grundförståelse till vad texten handlar om. 

       Bilder och grafisk formgivning är viktigt för alla, även de som kan språket. Det handlar i 

grund och botten om att attrahera genom helheten eller andra samspel mellan bild, text och 

                                                 
19 T. Colin Campbell. The China Study.  Dallas, United States: Benbella Books, 2006 
20 Campbell  s.242 
21 Dr. Caldwell B. Esselstyn http://www.dresselstyn.com/site/ (12-03-2016) 
22 https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Hogt-kolesterol/Riskfaktorer-hogt-kolesterol/ (17-03-2016) 
23 WHO om cancerframkallande kött http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol114.pdf  (25-03-2016) 
24 Eriksson, Yvonne, Göthlund Anette. Möten med bilder s. 158 

http://www.dresselstyn.com/site/
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Hogt-kolesterol/Riskfaktorer-hogt-kolesterol/
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol114.pdf
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formgivning. Bo Bergström skriver i Effektiv Visuell Kommunikation om hur en insiktsfull 

kombination av text och bild är oslagbar. ‖Effekten blir helt enkelt en förstärkning av 

budskapet, då det intellektuellt verbala innehållet förenas med det känslomässigt visuella.‖
25

  

 

2.4 Metod 

Med en brief 
26

 från Djurens Rätt som grund kommer jag att följa riktlinjer som gör mitt projekt 

redo för att publiceras. Jag har backat upp mina val av innehåll genom intervjuer, enkäter och 

min referensgrupp bestående av nyblivna veganer. Jag har studerat marknaden för broschyrer 

och andra trycksaker för att veta vad som finns, samt vad som är effektivt och hållbart. Min 

skissmetod baseras på kollageteknik för att bygga upp dynamiken i broschyren och sedan 

konvertera till digitalt formspråk i Adobe Illustrator, utan att förlora kollagekänslan helt. 

 

3. Resultat 
3.1 Process 

Min utgångspunkt var från början att sprida det jag numera vet om djurindustrins relation till 

hållbarhet på ett övertygande sätt. Jag hade insett att jag blev mer ifrågasatt än någonsin när jag 

slutade konsumera animalier såpass att jag ibland behövde gardera mig. Helt plötsligt blev folk 

omkring mig näringsspecialister som visste exakt hur vegansim fungerar och tyckte att det var 

löjligt att jag åt B12-piller istället för att äta kött som innehöll det ‖helt naturligt‖. Andra sa att 

mitt tankesätt var felvinklat, att kor måste mjölkas för att må bra, och att för att bygga muskler 

måste en äta kött. Jag visste inte vad jag skulle svara. Allt jag ville var att göra det jag kunde 

för djuren, miljön och min hälsa. Att välja en 

livsstil som är hållbar borde vara enkelt, och  

utan  massor av otrevliga och oinformerade 

kommentarer.  Var jag ensam om den här 

upplevelsen? Antagligen inte. Det här är – efter en 

sökning på nätet och många samtal med veganer 

senare – något som de måste möta dagligen. Det 

finns mängder av listor med konstiga frågor och 

kommentarer till veganer som jag avskräckande 

nog känner igen, om inte från egna upplevelser så från vänners berättelser. För att vara helt  

                                                 
25 Bergström, Bo. Effektiv Visuell kommunikation s.288  
26 Se bilaga 1.2 
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säker så sökte jag efter mer information igen. Resultatet av sökningen på nätet efter uttrycket 

‖hardest part of being vegan‖ gav mig grundargumentet för mitt projekt, alla dessa myter som 

florerar i samhället och som hela tiden får höras av veganer måste kunna rätas ut. Bildkälla.
27

 

Om inte samhällsinformationen når ut till alla så kan jag i alla fall försöka hjälpa vilsna veganer 

som inte vet vad de ska svara. 

        Så vad behövdes för att förändra detta? Jag valde att göra en omvärldsanalys för att se vad 

som redan fanns ute att få tag på. För veganer finns mycket böcker om etik, guideböcker och 

receptböcker. Min första idé var att skriva en guidebok för veganer, då den senaste guideboken 

som skrivits för ungdomar i Sverige – Vadå vegan? Av Lisa Gålmark – kom ut 2000.
28

 Efter att 

ha läst igenom märkte jag att den inte längre var aktuell på flera punkter, så en uppdatering 

hade varit på sin plats. Boken föreslår bland annat produkter som inte finns längre och har inte 

listat honung som icke-veganskt. En bok skulle bli alldeles för stort att jobba med som 

examensprojekt, så jag avgränsade det till en broschyr istället. 

 

Djurens Rätt 

Att göra en informativ trycksak är väldigt svårt att göra helt själv, så jag valde att kontakta den 

mest relevanta organisationen för att se om de ville samarbeta på något sätt. Jag mailade Peter 

Nilsson på Djurens Rätt och beskrev min idé om en broschyr med illustrationer, infografik och 

information som slår hål på myterna om veganism. Peter – som är kampanjsamordnare på 

Djurens Rätt – tyckte att det lät väldigt intressant. Han berättade vid vårt första samtal över 

telefon att han som ansvarig för sociala medier möter flera hundra människor varje dag som på 

deras konton skriver kommentarer influerade av dessa myter. Vi skrev tillsammans ihop en 

brief, vilken bland annat inkluderar deras jämställdhetspolicy och målgrupp.
29

 Briefen var 

ganska öppen, men samtidigt relevant för vad Djurens Rätt jobbar med. Enligt Peter så 

uppmuntrar Djrens Rätt aldrig till t.ex. olagliga aktiviteter och rasism vilket har varit ganska 

viktigt att tänka på när det gäller representation av människor i broschyren. Vad Peter refererar 

till är att Djurens Rätt jobbar för att inte exkludera någon, utan snarare för att representera alla i 

samhället. Peter berättade även att Djurens Rätt jobbar en del med grafisk illustration och 

infografik, och att de märker att deras mottagare och medlemmar gillar den stilen. 

 

Broschyren- utveckling av postern 

Jag började min skissprocess med att göra pinterestflöden för att hitta inspiration till 

formspråket jag ville använda mig av, som jag efter handledning analyserade ordentligt och 

kortade ner till en tydlig inspiration board.
30

 Ett citat från min loggbok beskriver det tydligt. 

                                                 
27 Bild: Hardest part of being vegan http://www.30bananasaday.com/photo/the-hardest-part-of-being-vegan?xg_source=activity(15-04-2016) 
28 Gålmark, Lisa. Vadå vegan – handbok för veganer, vegetarianer och andra nyfikna. Stockholm: Rabén&Sjögren, 2000 
29 Se bilaga 1.2 
30 Se bilaga 1.3 
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 ‖Jag analyserade och valde ut de väsentliga delarna av vad jag sparat på Pinterest. Tydligt 

återkommande element är t.ex ’rörelse’ och ’stim’ av former, få färger och stilisering‖ Jag 

valde en enkel stil för att det skulle göra mina illustrationer tydliga, och därmed kunna 

förmedla det viktiga budskapet lättare till läsaren. Jag visste sedan samtalet med Peter att 

vektorgrafik och enkelt formspråk var något som Djurens Rätt var positiva till och som de 

använde mycket, vilket gjorde det extra relevant.  

         Efter att ha kollat igenom många broschyrer fastnade jag för designen av en broschyr från 

Amnesty, som trycks upp via företaget Z-card. Broschyrer från Z-card viks lätt ihop till 

fickformat, och stabiliseras av två hårdare pappbitar. Formatet valde jag för att ge broschyren 

två funktioner och därför bli mer hållbar; rolig och informativ dekoration som en poster, samt 

en portabel informationskälla som ihopvikbar broschyr.  

      För att välja ut grunden till mina illustrationer började jag leta efter listor
31

 på nätet med 

‖jobbiga kommentarer/myter‖ som veganer får höra, och valde ut ca femton som jag ansåg var 

de vanligaste. Sedan intervjuade jag veganer i min närhet som nyligen blivit veganer. De fick 

rösta på myterna som de hört mest eller ansåg var mest relevanta i broschyren, och utefter det 

valde jag tio stycken.
32

 Eftersom broschyren ska fungera som en snabb överblick av de allra 

vanligaste myterna, så valde jag även att plocka dem från olika områden t.ex. mjölk, protein 

och djuretik. När jag kollade närmre på faktan bakom myterna så sållade jag den utefter vad 

som var mest koncist, slagkraftigt eller roligt att läsa och illustrera. 

        Under min första skissperiod gick jag väldigt snabbt in på digitala metoder,
33

 utan att 

egentligen skissa upp min broschyr för att känna av dynamiken. Jag började med att skissa upp 

små rutor med innehållet för att testa mig fram med olika små skämt att jobb med.
34

 Detta ledde 

till att jag fastnade, eftersom jag inte planerat upp dynamiken i brochyren innan jag började, 

utan istället jobbade efter rutor. Jag skrev i min loggbok att ‖... jag har värsta väggen i huvudet 

mellan mig och lösningen. Jag kommer ingenstans och vet inte hur dynamiken i broschyren ska 

fungera, vad ska vara på framsidan, baksidan. Ingen jäkla aning‖  

          Efter handledning började jag om med nya skisser genom att jobba analogt och med en 

kollagemetod.
35

 Kollaget jag gjorde var löst baserat på en mindre idéskiss
36

 som blev grunden 

till det nya utseendet. Med den metoden gick det mycket snabbare att testa idéer, flytta runt de 

olika elementen och jag ‖hann‖ inte tillåta mig själv att sitta och testa färger eller dra i punker i 

Illustrator, vilket snabbade på min arbetsprocess något enormt.  

        För att skala av illustrationerna och förenkla valde jag att ha så lite text som möjligt på 

                                                 
31 Jobbiga kommentarer som veganer får höra https://www.facebook.com/notes/michael-slusher/common-anti-vegan-arguments-how-to-
quickly-refute-the-same-lame-excuses-that-are/120926087965760/  
32 Se bilaga 2.1 
33 Se bilaga 1.4 
34 Se bilaga1.5 
35 Se bilaga 1.6 
36 Se bilaga 1.7 

https://www.facebook.com/notes/michael-slusher/common-anti-vegan-arguments-how-to-quickly-refute-the-same-lame-excuses-that-are/120926087965760/
https://www.facebook.com/notes/michael-slusher/common-anti-vegan-arguments-how-to-quickly-refute-the-same-lame-excuses-that-are/120926087965760/
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postersidan med landskapet, och istället låta illustrationerna tala. På baksidan av broschyren 

började jag planera upp informationen bakom myterna, och kollade en hel del på hur Djurens 

Rätt bygger upp sina broshyrer
37

 med källförteckningar och textbehandling. 

             När kollageskissen var klar så scannade jag in den och började jobba digitalt i 

Illustrator med att skissa upp bergen och illustrationerna.
38

 Under skissprocessen upptäckte jag 

att det fanns något otroligt vackert med de små skuggorna som uppenbarar sig när papper 

limmas i lager i kollage. Jag ville återskapa detta i min broschyr, och lade därför en tunn 

skugga under kanten på alla illustrationer i broschyren för att ge den liv och karaktär.
39

 Jag 

testade också att ha med textur på ett av bergen, precis som jag gjorde i kollageskissen med ett 

urklipp från en bild på betong. Detta gjorde jag för att alla berg inte skulle vara lika, och för att 

återskapa den spännande kollagekänslan jag hittade i skissen. 

        Mitt arbetsformat var under skissprocessen A2(420x594mm), men efter samtal med 

tryckeriet Z-card som jag valt, fick jag ändra mitt format till något smalare. Deras största 

storlek är som ett avlångt A3. De föreslog måtten 297mm x 560mm vid utvecklad broschyr, 

99mm x 70mm vid vikt broschyr. Eftersom att det sitter två stabiliserande pappbitar på båda 

sidor vid vikt tillstånd som är lite större än den vikta broschyren, så blev slutgiltiga måtten för 

den ihopvikta broschyren 108mm x 78mm. 

      Min broschyr kommer skickas till tryckeriet Z-card för ett testtryck, för att sedan besluta 

tillsammans med Djurens Rätt huruvida vi kommer att gå vidare med broschyren eller inte. 

 

Skämtsamma illustrationer  

De små illustrationerna är mina egna skämtsamma eller informativa tolkningar av hur vi idag 

blir påverkade av myterna. Jag ville blanda tydlig infografik med satir för att få fram hur löjligt 

det är egentligen att vi tror på veganmyterna, som de kallas. Ett exempel är ‖kalciummyten‖ 

som jag gestaltar genom ett skelett som duschar i 

mjölk och avgudar juvret som mjölken kommer ifrån. 

Illustrationen tar upp att det länge funnits en stark tro 

på att mjölken och dess kalcium skulle vara någon 

sorts mirakel för benhälsa. Detta kan vi tydligt se i 

många reklamfilmer från mejeriföretagen både i dåtid
40

 

och i nutid.
41

 Kalcium är en viktig byggsten i våra 

kroppar och det stämmer att den finns i mjölk, men på 

                                                 
37 Se bilaga 1.8 
38 Se bilaga 1.9 
39 Se Bilaga 1.10 
40 Mjölkbio på 70-talet med Lasse Åberg https://www.youtube.com/watch?v=gCx5qfLOi80(02-05-2016) 
41 Skånemejerier – En liten film om mjölk https://www.youtube.com/watch?v=antoIKTc13I(02-05-2016) 
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senare tid har det kommit fler studier som pekar på att de länder som dricker och äter mest 

animaliskt protein i världen(Norden, Storbritannien, Nya Zeeland, USA), även är de länder som 

har flest fall av benskörhet och benbrott
42

 
43

 
44

. Bildkälla
45

. Det är fler faktorer som påverkar 

benen, men myten att mjölkkonsumtion är nödvändigt för benhälsa, är sedan länge motbevisat. 

Därför förkroppsligade jag mänskligheten i ett skelett som tror sig bli stark av mjölk. 

        Ett annat tydligt exempel om jag jobbat med är ett argument för att äta ägg, som jag ofta 

hör i olika versioner: ‖Men att äta ägg är inte så hemskt för hönorna. Vi tar bara hand om de 

ägg som de lägger‖ Detta är delvis sant, men det som oftast faller bort i den tanken kan relteras 

till Marx teori om varufetischismen(se 2.1). Vi ser produkten, men inte det som producenterna 

måste gå igenom innan den hamnar på hyllan i affären. Enligt Djurens Rätt lade hönor ungefär 

lika många ägg som vi människor gör innan de blev avlade på, ungefär 15 st per år.
46

 

Människor med en livmoder har ägglossning ca var fjärde vecka, vilket innebär att hönor från 

början, såkallade djungelhönor, hade en ägglossningscykel som oss. Djurens Rätt skriver även 

att i moderna tidens hönserier lägger hönorna över 300 ägg per år var, då de blir avlade och 

ljusbehandlade med lampor så att deras kroppar ska tro att dagar och nätter är kortare. De bor 

dessutom väldigt trångt och under hemska omständigheter. Detta är väldigt krävande för deras 

hälsa, och hönor dör oftast i fabrikerna, eller sorteras ut efter två år.
47

 Detta är inget som de 

flesta är medvetna om, utan vi ser bara produkten. Jag har illustrerat detta genom chockande 

infografik som symboliserar hur mång ägg en höna per år  lägger nu till skillnad från då, samt 

en satirisk illustration med en höna som går och delar ut sina ägg frivilligt, som om hon inte 

behövde dem. 

 

Transfobi 

En av illustrationerna tar upp myten om att konsumtion av sojaprodukter skulle verka negativt 

på t.ex. hormonblansen. Det florerar massor av missförstånd kring att sojaprodukter orsakar 

tidig pubertet, cancer och förväxta mansbröst, även kallade ‖manboobs‖. Detta är inte sant vid 

en normal konsumtion, men att illustrera en man som får större bröst av att konsumera soja kan 

vara problematiskt om det inte görs på rätt sätt. Jag har som ciskvinna
48

 inte tolkningsföreträde 

i frågan, så för att vara helt säker på att inte skapa en transfobisk illustration, så valde jag att 

kontakta transpersoner i en vegangrupp på facebook. Jag förklarade mina intentioner och fick 

några bra tips på saker att tänka på: ‖En stor del av diskussionen om soja och östrogen handlar 

                                                 
42 Svensk studie om mjölkens relation till benskörhet i Sverige http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015(02-05-2016) 
43 Abelow B.  Cross-cultural association between dietary animal protein and hip fracture: a hypothesis. Calcific Tissue Int 50:14-8, 1992 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1739864 
44 Frassetto LA .  Worldwide incidence of hip fracture in elderly women: relation to consumption of animal and vegetable foods. J Gerontol A 

Biol Sci Med Sci. 2000 Oct;55(10):M585-92. http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/55/10/M585.long 
45 Cross-cultural association between dietary animal proteins and hip fracture http://www.vivalis.si/uploads/datoteke/4a95.pdf (04-05-2016) 
46 Djurens Rätt, broschyren ”Hönan eller ägget” http://www.djurensratt.se/sites/default/files/honsflyer2016.pdf (Hämtad 01-05-2016) 
47 Ibid 
48 Cisperson http://www.umo.se/jag/trans-och-cis/  

http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/55/10/M585.long
http://www.vivalis.si/uploads/datoteke/4a95.pdf
http://www.djurensratt.se/sites/default/files/honsflyer2016.pdf
http://www.umo.se/jag/trans-och-cis/


  
 

XII 

väl om att en ser "femininet" ganska negativt så det gäller att både få in i broschyren att 1) Det 

här kommer inte hända och 2) Det är inte dåliga egenskaper att vara feminin. Det kan nämligen 

vara känsligt för transpersoner‖ Med hjälp av dess två riktlinjer så utvecklade
49

 jag 

illustrationen från en otydlig skiss till en tydlig illustration som tar upp frågan utan att vara 

transfobisk. På baksidan förtydligades informationen i ämnet. Jag valde att gå ifrån ämnet med 

bröst helt, och endast fokusera på myten och fakta om östrogen. 

 

Broschyren – Utveckling av baksida 

Inspirerat av Djurens Rätts broschyrers informationsupplägg
50

 så valde jag att designa en 

enklare baksida, där information och källor finns för varje myt och illustration. Detta var ett av 

mina fokus för att broschyren enligt briefen skall ‖Ta hål på och reda ut myter om veganism 

med hjälp av fakta och siffror som backas upp av källhänviningar för att undvika kritik mot 

sakligheten‖. Fokuset på postern är alltså illustrationer för att locka in läsare, medans baksidan 

är till för att informera och ta hål på myterna. Jag valde att, på samma sätt som Djurens Rätt, 

referera till information, men att hålla källorna små för att inte ta upp för stor plats på 

informationssidan. Jag tog även inspiration från Amnestys broschyr
51

 där de i tipsar om vad 

läsaren kan göra för att hjälpa, eller hur en blir medlem i Amnesty. Detta är något om även 

Djurens Rätt har med i sina broschyrer. 

       För att följa formspråket och kollagemetoden på framsidan av postern så skapade jag 

färgfält med kollageskuggningen där jag delade in textfälten i broschyren.
52

 Texten byggde jag 

upp genom att läsa igenom all relevant information som Djurens Rätt har på sina kanaler, och 

skrev sedan om det lite och adderade några källor som saknades. Texterna granskades av Peter 

Nilsson på Djurens Rätt så att de skulle vara okej för publicering i deras namn. 

 

3.2 Analys av gestaltningsprocessen och dess relation till 

frågeställningen och briefen 
 

Jag funderade länge på att avgränsa projektet ännu mer inom ett ämne, såsom myter om 

mjölkindustrin. För att projektet skulle koppla till det grundläggande problemet valde jag ändå 

att ta upp några av de vanligaste myterna inom flera kategorier, istället för att inrikta mig på ett 

ämne. En broschyr om mjölkmyter hade blivit mer av en enfrågekampanj, och inte ett 

hjälpmedel för nyblivna veganer i samma utsträckning som min broschyr med många olika 

ämnen och myter. 

                                                 
49 Skissprocesser, se bilaga 1.11 
50 Se bilaga 1.8 
51 Se bilaga 1.3 
52 Se bilaga 1.12 
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 Mitt mål med projektet var att sammanfatta och informera om veganmyterna. Först och främst 

är broschyren till för att hjälpa nyblivna veganer, men även för att locka in andra i 

diskussionen. Att välja bort brödtexten från den dekorativa sidan var ett sätt att ‖lura in‖ läsaren 

med det som Bergström kallar det känslomässigt visuella. Namnet Veganmyter kan dessutom 

tolkas åt båda håll, myter som veganer tror på, eller myter som veganer får höra om deras 

livsstil. Det finns en metod som på internet kallas clickbait
53

, vilket används avbland annat 

youtubeprofiler för att folk ska gå in och kolla på deras videos. Utan att avslöja exakt vad 

broschyren handlar om, kan en alltså få mottagaren att läsa på postern och förhoppningsvis 

även på baksidan. Jag skapade alltså på flera plan en broschyr som i enlighet med min 

frågestållning uppmuntrar till en mer hållbar livsstil. Eftersom jag inte testat den än kan jag inte 

veta säkert, men under arbetets gång har jag diskuterat myterna med personer i min omgivning. 

Det visade sig att väldigt många i min bekantskapskrets trodde faktiskt på dem sedan innan. 

Min reaktion var alltid positiv, eftersom att jag då fick läge att informera om vegnism, med det 

betydde också att min broschyr fortfarande behövs. I en ideal situation hade problemet med 

animaliekonsumtion inte existerat. 

 

1. Har jag följt min brief?  2. Hur har mina illustrationer uppfyllt briefen? 

Rikta sig främst till ungdomar 15—25 år 

1. Genom att jag tagit upp ämnen som ifrågasätter vad gemene man tror på genom satir och 

illustrationer som tilltalar ungdomar hoppas jag att den ska tilltala den målgrupp som Djurens 

Rätt fokuserar på. Under vår uppväxt börjar vi ifrågasätta våra föräldrar och samhället, att helt 

plötsligt få det på papper framför sig kan fungera som ett intressant tillägg i den utvecklingen. 

2. Eftersom att stilen tilltalar ungdomar så bli de mer intresserade, och på så sätt hjälper 

illustrationerna till att sprida budskapet till målgruppen. 

 

Vara grafiskt utformad för att intresserad denna åldersgrupp 

1. & 2. Jag har tillämpat min egen verision av den grafiska stil som Djurens Rätt jobbar med, 

och som även är väldigt stor bland ungdomar idag; enkelt, stiliserat och grafiskt. Med positiva 

reaktioner från återkoppling med min referensgrupp hoppas jag att även fler kommer tycka om 

fomspråket. Illustrationerna tar upp etik och hälsa vilket börjar bli intressant i åldrarna 15—25. 

 

Ta hål på och reda ut myter o veganism med hjälp av fakta och siffror som backas upp av 

källhänvisningar, för att undvika kritik mot sakligheten. 

1. I broschyren har jag använt mig till stor del av samma källor som Djurens Rätt använder sig 

av, vilket oftast handlar om stora organisationer såsom WWF, Livsmedelsverket och WHO. 

                                                 
53 Click bait http://www.urbandictionary.com/define.php?term=click%20bait 
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Om jag inte använt samma källor som Djurens Rätt så har jag granskat dem så att de kommer 

från artiklar som är peer-reviewed och kollat av med Djurens Rätt för godkännande.  Dessa 

källor har jag skrivit ut i broschyren för att vara öppen med var informationen kommer ifrån, 

för att alltså ‖undvika kritik mot sakligheten‖. 

2. Genom att förtydliga informationen hjälper illustrationerna till att sprida budskapet, och 

förhoppningsvis chocka läsaren så att hen vill lära sig mer. T.ex stapeldiagrammet som tar upp 

antalet ägg hönor lägger varje år i jämförelse med förr är en stark illustration. Ett annat 

exempel är hur många dagar det tar för en ko att fylla ett badkar med mjölk idag(3 dagar) i 

jämförelse med förr(30 dagar). Detta förstärker hur otroligt hårt vi avlat våra kor de senaste 200 

åren, och hur dåligt de mår inom industrierna. 

 

Lyfta fram information som skapar engagemang och intresse för veganism på ett positivt sätt 

snarare än nedlåtande. 

1. Det är svårt att på ett skämtsamt sätt ta upp någon som inte är ett skämt, utan att använda sig 

av satir eller tillämpa vad som av vissa uppfattas som en negativ klang. Jag har i min 

informativa text inte använt mig av nedlåtande pedagogik, argument eller information. En 

brukar säga att kunskap är makt, vilket även skapar engagemang. Att lära sig nya saker från 

broschyren kommer förhoppningsvis engagera fler att åtminstonde lära sig mer eller visa större 

respekt om någon väljer bort animalier, istället för att förnedra. 

2. Illustrationerna är skämtsamma och ibland satiriska, men inte mot specifika personer, utan 

snarare beteenden som någon annan lurat i oss. Illustrationerna attackerar ingen specifik grupp 

med människor, utan snarare carnistiska system, såsom att vi blir lärda i skolan att mjölk är 

nödvändig för vår benhälsa eller att läkare rekommenderar animalier som en del av en 

hälsosam kost. 

 

Nå ut till andra målgrupper så som personer med utländsk bakrund genom att spegla hela 

samhället i visualiseringen. Eventuella gestaltningar av människor skall alltså ha blandande 

kön, storlekar och etniciteter. 

1. & 2. Detta är uppfyllt, jag har inkluderat människor med olika hår- och hudfärg, samt 

fokuserat på att oftast inte visa specifika könsroller eller etnisk bakgrund genom stereotypiska 

kläder. Det som saknas är möjlligtvis personer i större storlekar. Jag har försökt att inte 

inkludera så många hela kroppar, utan snarare ansikten och kroppsdelar för att undvika 

generalliseringen av kroppsideal och istället fokusera på uttrycket samt budskapet. 
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Inte innehålla material som är speciecistiskt, sexistiskt, rasistiskt, homofobiskt, funkofobiskt, 

transfobiskt eller som uppmanar till olagliga aktiviteter. 

1. Broschyren behandlas varken illustrationer eller information som kränker någon grupp 

individer, och den uppmuntrar inte heller till någon form av olaglig aktivitet. 

2. Efter att ha diskuterat östrogenillutrationen med två olika transpersoner och en ickebinär som 

är insatta i transfrågor har jag utformat illustrationen till att inte vara transfobisk och istället 

fokusera på vad den egentligen ska göra: förklara myten om fytoöstrogens påverkan på 

människokroppen. Informationen på baksidan som tillhör illustrationen förtydligar dessutom 

budskapet. 

 

4. Diskussion 

Jag har i det här projektet utgått från problematiken kring missförstånd och myter om 

veganism, samt oförmågan att försvara sig mot detta som nybliven vegan. Tillsammans med 

nyblivna veganer och organisationen Djurens Rätt har jag jobbat fram en broschyr som ska 

kunna hjälpa vilsna veganer att stå upp för sin åsikt och argumentera för en hållbar livsstil. 

       Att både planera, illustrera och skriva texten till en broschyr kan vara övermäktigt, speciellt 

när en aldrig gjort en broschyr förut. Min process är inte riktigt hur det ser ut i arbetslivet som 

grafisk designer, men jag har ändå lärt mig mycket om tryck och broschyrskapande. Jag borde 

ha samarbetat med fler människor i processen istället för att ta på mig allt jobb helt själv. Jag 

gjorde många intervjuer och förundersökningar i början av projektet, men under den senare 

delen av arbetets gång har jag nästan inte kollat av med fler än mina handledare och 

examinatorer. Detta är något jag borde fokuserat mer på för att utveckla ett bättre projekt. 

        En framtida utveckling vore att bygga på konceptet tillsammans med Djurens Rätt och 

komplettera broschyren för att skapa en hel kollektion. Denna kollektion kan till exempel bestå 

av posters, GIFs som kan skickas över internet och en liten reklamfilm.  
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Bilaga 1 - Bilder 

1.1 State of the art. Veganguider i bokform och på nätet. Bilden är övertäck pga. Copyright. 

 

 

 

1.2 Brief utformad tillsammans med Peter Nilsson på Djurens Rätt, designad av mig. 

 

 

h 
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1.3 Definering av formspråk / inspiration board. Bilden är övertäckt pga. Copyright. 

 
 

1.4 Skissprocess 1 
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1.5 Skissprocess  

 
 

1.6 Skissprocess 2 utveckling. Kollage A2 storlek 
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1.7 Skissprocess 2, första skissen 

 

 
 

 

1.8 Djurens Rätts broschyr(textutforming och källhänvisningar)
54

 

 

       
 

                                                 
54 http://www.djurensratt.se/djurens-ratts-material/bestall-material 
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1.9 En början på digitaliseringen 

 

 

 

1.10 Kollage-stil med drop shadows 
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1.11  Illustrationer från skiss till slutresultat. Sorterade i samma ordning som myterna i bilaga 2.1 
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 < Borttagen illustration! 
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1.12 Baksida 

 

Bilaga 2 – Texter 

2.1 De tio kommentarer som är basen i broschyren, sorterade i samma ordning som bilaga 1.11 

 

‖Jag köper närproducerade produkter med gott samvete, här i Sverige behndlas djuren braa‖  

"Om nu vegansk mat är så bra, varför behövs extra B12-tabletter?" 

‖Vi måste mjölka kossona, annars lider de‖ 

"Det är för mnniskor att äta kött" 

‖Det tar upp mer plats att odla vegansk mat än att producera kött, mjölk och ägg‖ 

"Mjölk är en bra källa till kalcium, och det ger starka ben" 

‖Det är bra att vi tar hand om äggen som hönorna lägger‖ 

‖Vegansk mat är tråkig och begränsande, det finns så få alternativ‖ (borttagen pga. platsbrist) 

‖Soja innehåller massa hormoner som inte är bra för kroppen‖ 

‖Inget kött alls? Hur får du i dig tillräckligt med protein?‖ 
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2.2 Texten i Broschyren 

Intro 

Men, vi måste väl mjölka kor? 

―Den som kan få dig att tro på absurditeter  kan också få dig att begå illdåd‖  - Voltaire   

 

Har du hört talas om veganmyterna? Den här broschyren är ett hjälpmedel för nyblivna veganer 

eller andra nyfika som funderar över de vanligaste missförstånden kring veganism. Kanske har 

du fått frågor som du inte riktigt vet hur du ska svara på? Ha med broschyren i fickan och låt 

den fungera som en liten lathund när du är på språng, häng upp den på väggen som dekoration 

eller ge den till en vän. 

 

Innehåll 

1. Mjölk är en bra källa till kalcium, och det ger starka ben” 

Det är sant att kalcium är viktig för benhälsa och att det finns i mjölk. Det som dock inte 

stämmer är att mjölk skulle vara någon sorts mirakelkur för benhälsa, som det framställts i 

reklamfilmer genom åren. Forskning
x 
 visar att det snarare är proteinkällor från djur (kött, 

mjölk och ägg) som är en bidragande faktor till benskörhetssjukdomar och benbrott. De 

nordiska länderna, USA, Storbritannien och Nya Zeeland är några av de som äter och dricker 

mest djurprodukter i världen, och även de som har flest fall av benskörhet och benbrott. Ett 

sammanträffande? Antagligen inte.Det finns fördelar med att undvika mjölk. Forskning
x 
 visar 

att personer som äter en växtbaserat kost i mindre utsträckning drabbas av övervikt, fetma, 

diabetes typ 2, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar.Vad kan jag göra?Välj att 

inkludera vegetabiliska kalciumkällor i din kost istället för mjölkprodukter. Av dem finns 

kalcium mer koncentrerat i bladgrönsaker såsom spenat och nässlor, berikade växtdrycker 

såsom havremjölk, nypon, nötter och tofu. Allra mest finns i oskalade sesamfrön: 980mg/100g. 

 

2.”Det tar upp mer plats att odla vegansk mat än att producera kött, mjölk och ägg” 

Falskt. Det går åt mycket mindre mark och vatten för att odla vegetabilier jämfört med att 

producera kött och andra animalier. Detta beror på att djur bara omvandlar en liten del av 

energin i sin föda till kroppsvikt medan resten av allt de äter går åt till djurets rörelse och 

kroppsvärme. När djuret sedan äts har 90% av energin försvunnit, alltså bör en äta mat från den 

lägre delen av näringspyramiden
x
 för att äta klimatsmart.  

 

100 kg – Producent 
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10 kg - 1:a konsument 

1 kg  -  2:a konsument 

 

Vegansk mat har dessutom mycket mindre påverkan på klimatet än animaliska produkter. 

Utsläppen ligger idag på 1 800 kg koldioxidekvivalenter per person och år för en genomsnittlig 

kosthållning, 1 200 kg för lakto-ovo-vegetarisk och 500 kg för vegansk kosthållning.
x
 

Vad kan jag göra? Ät klimatsmart mat genom att äta från den lägre delen av näringskedjan, 

alltså veganskt! Fyll på tallriken med basvaror som potatis, ris, pasta, bröd, baljväxter och 

grönsaker. Maten får gärna vara ekologisk för att undvika kemikalier, samt närproducerad för 

att korta ner transportsträckorna och därmed koldioxidutsläppen. 

 

3. ”Det är naturligt för människor att äta kött” 

Människan är inte en karnivor som lejonet, utan snarare omnivor eller herbivor, alltså växtätare 

respektive allätare. Genom att studera våra tarmsystem, tänder och enzymer i salivet kan vi se 

fler likheter mellan människor och herbivorer, än människor och karnivorer.  

Vi härstammar från människoaporna, vars kost består mestadels av växter. Vissa är omnivorer, 

andra herbivorer.
x
 Våra hörntänder är ingenting i jämförelse mot apornas, trots det äter 

människor mängder av kött. Det finns i dagsläget inga bevis på om vi antingen är omnivorer 

eller herbivorer, men vi vet att människokroppen mår bättre av en kost utan animalier. 

Förr hade mjölk, kött och ägg en betydande roll i näringsintaget. Nu för tiden är all mat väldigt 

billig och lättillgängligt året runt, vi behöver inte längre ha djur hemma på gården som försörjer 

oss med mat. Låt oss säga att du sätter ett barn i ett rum med ett lamm och ett äpple, vilket 

kommer barnet äta och vilket kommer det att leka med? Är det verkligen naturligt för oss att 

äta kött? Vad kan jag göra? Undvik kött, ägg och mjölk och gör djuren, din hälsa och miljön 

en tjänst. Idag finns massor av goda produkter i affären att äta istället för de från djur. 

 

4. ”Inget kött alls? Hur får du i dig tilräckligt med protein?” 

Att att inte få i sig tillräckligt med protein är i princip omöjligt om en äter tillräckligt med 

kalorier, oavsett kostval. Alla livsmedel innehåller mer eller mindre alla makronutrienter; 

protein, kolhydrater och fett. En portion pasta innehåller till exempel 8 gram protein, fast 

många ser det endast som en kolhydratskälla.
x
 I Sverige råder proteinhysteri; var och varannan 

produkt i mejeridisken har tillsatt protein och många skär bort kolhydrater från sin kost med 

målet att äta hälsosammare och bygga muskler med hjälp av protein. WHO rekommenderar 0,8 

gram protein per kg kroppsvikt per dag för  vuxna över 17, och 0,9 för barn.
x
 

Äter en för mycket protein som kroppen inte använder så omvandlas det istället till 

fettreserver.
x
 Om detta är något du vill undvika bör du inte äta mer protein än rekommenderat 
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konsumeras för din ålder och aktivitetsnivå.Vad kan jag göra? För att orka plugga, bygga 

muskler eller ha energi hela dagen behöver kroppen alla sorters kalorier. Potatis, rotfrukter, ris, 

pasta och bröd ger energi, men även mycket protein. Baljväxter  

innehåller massor av proteiner som bygger muskler. Frön, nötter, oljor och avocado innehåller 

nyttiga fetter som tillsammans med kolhydrater är de viktigaste energikällorna. Ät varierat för 

optimal hälsa! 

 

5."Soja innehåller massor av hormoner som inte är bra för kroppen” 

Det är sant att soja innehåller östrogen, men det är en annan sort än det våra kroppar 

producerar. Växtöstrogen, även kallat fytoöstrogen påverkar inte kroppen i samma utsträckning 

som humant östrogen. De sorters fytoöstrogener som finns i soja påminner om humant soja, 

och därför dras ofta slutsatsen att soja påverkar kroppens hormoner på samma sätt som humant 

östrogen gör.
x 

För att fytoöstrogener ska påverka kroppen måste en äta väldigt stora mängder 

per dag. En vegansk kost är ofta varierad mellan olika proteinkällor såsom baljväxter, nötter 

och sädesslag. Det är väldigt ovanligt att någon äter såpass stora mängder sojaprotein att det 

påverkar.
x 
Vill du äta proteinpulver? Var då alltid försiktig med specifika kosttillskott som 

innehåller höga koncentrationer av fytoöstrogenet isoflavoinoid. Om stora mängder 

konsumeras kan en eventuellt komma upp i nivåer som kan ge en skadlig östrogeneffekt i 

kroppen.
x 
Variera med protein utvunnet från hampa, ärtor eller ris.Vad kan jag göra? Testa att 

använda tofu, tempeh, Oumph! eller torkade sojaprodukter i maten. De har lång hållbarhet, är 

goda, lättlagade och har har massor med protein.Vill du veta mer? Läs om sojan på 

www.lakareforframtiden.se
 

 

6. ”Om nu vegansk mat är så bra, varför behövs extra B12-tillskott?” 

Det är enkelt att få i sig alla näringsämnen via kosten som vegan, men extra B12 är nödvändigt. 

Tillskottet består av ett förstadie till vitaminet, som sedan omvandlas till B12 i tarmarna. 

Förstadiet kan i naturen till exempel hittas i jord, men eftersom att alla våra livmedel idag är 

noga rengjorda får vi inte längre i oss B12 via grönsaker i samma utsträckning som förr. 

 

B12 är viktigt för att produktionen av röda blodkroppar, celldelning och nervsystem ska 

fungera. Brist på B12 är allvarligt, men är lätt att behandla. Tecken på brist kan vara trötthet, 

sprickor i mungipan och tungsveda.
x 
Att äta ett tillskott med B12 istället för att äta animalier är 

snällt mot djuren. Salt med tillsatt jod, C-vitaminbrus och omega-3 äts av väldigt många, men 

det är inget som kritiseras särskilt ofta. En vegan äter mycket hellre en tablett med B12 än att 

äta kött eller undvika tillskottet och drabbas av bristsjukdomar såsom anemi. 

http://www.lakareforframtiden.se/
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Vad kan jag göra? Äter du en vegansk kost ska du komplettera med B12 tillskott. Vissa 

upplever att de får finnar i samband med att ha tagit B12-tabletter som innehåller förstadiet 

cyanocobalamin. Köp hellre en sort som är baserad på methylcobalamin. Är du ute efter en 

multivitamintablett är OmniVegan ett bra alternativ. 

 

7. ”Det är bra att vi tar hand om äggen som hönorna lägger” 

Hönorna i äggindustrin härstammar från djungelhönor i Sydostasien. Precis som andra fåglar 

lägger djungelhönan en eller ett par kullar per år, ca 15 ägg.
x
 Det har hänt mycket från då till 

nu. Inom den moderna äggindustrin är hönorna påverkade genom avel och ljusprogram, och 

värper nästan ett ägg om dagen, året om. Dessa 300 ägg per år sliter enormt mycket på hönans 

kropp, och väldigt ofta kollapsar hönor innan sin tvåårsdag då värptakten saktar av och de blir 

avlivade. Varannat ägg som kläcks är en tupp, men de avlivas samma dag som de kläcks 

eftersom att de inte kan lägga ägg. Hälften av alla kycklingar som föds får alltså inte ens en 

chans till sitt liv.
x
 Ekologiska höns har lite bättre förutsättningar, när de väl får vara ute. De 

spenderar större delen av sitt liv inomhus i rum med 6 hönor per m
2
, vilket är väldigt stressigt 

och något som de inte är anpassade för.
x
 Vad kan jag göra? Vi konsumenter skapar tillfrågan 

av ägg genom att fortsätta köpa dem. Det är egentligen väldigt enkelt att byta ut ägg mot annat, 

beroende på recept. Byt t.ex. ut äggvitan i maränger  mot hårt vispat kikärtsvatten och för att 

göra äggröra funkar tofu och det svavelrika saltet Kala Namak utmärkt. Tofu innehåller 

dessutom inget kolesterol alls, till skillnad från ägg. 

 

8."Jag köper närproducerade produkter med gott samvete, här i sverige behandlas 

djuren bra" 

Det finns olika definitioner av hur någon behandlas bra. I Sverige finns regler för djurhållning, 

men det betyder inte att djuren behandlas rättvist. Djur som inte får utlopp för sina naturliga 

beteenden utvecklar ibland beteendestörningar. Mindre än 1% av alla grisar i Sverige är 

KRAV-godkända och får komma ut på bete.
x
 Det är lätt att tro att mjölkkor endast går på ängar 

i solsken och filosoferar om livet när en tittar på mjölkreklam. Faktum är att de enligt lag 

endast måste vara utomhus 6 timmar per dag 2-4 månader per år, det blir runt 95% av deras liv 

inomhus.
x 
Det finns säkert massor av bönder runtom i Sverige som kelar med sina djur och bryr 

sig om dem. Hur de än behandlas så är alla djur avlade för att överproducera, alla 

tvångsinsemineras, alla får sina barn tagna ifrån sig och alla skickas på slakt om de inte dör av 

andra orsaker på gården eller i transporten. Det finns inget rätt sätt att döda någon som hellre 

vill leva. Vad kan jag göra? Gå in på djurfabriken.se och se filmen om hur djur i Svenska 

djurindustrier har det. Du kan också besöka gårdar för att få en egen uppfattning. 
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9. ”Vi måste mjölka kossorna, annar lider de” 

En ko som precis kalvat har behov av att mjölkas för att inte få ont, men måste vi människor 

mjölka dem? Precis som alla däggdjur producerar kon mjölk i samband med graviditeten. I 

Sverige insamineras kor ca. en gång per år och när kalven föds tas den från sin mamma inom 

ett dygn, efter födseln. Både kalven och kon stressas av separationen.
x
 Idag producerar korna 

på grund av avel runt 50 liter mjölk per dag, istället för 5—10 liter per dag som de gjorde förr. 

Det är alltså så mycket mjölk att det i dag bara skulle ta tre dagar för en ko att fylla ett helt 

badkar, medans det förr istället tog 15—30 dagar. Det är väldigt jobbigt för kon att producera 

så mycket på så kort tid, aveln är en av anledningarna till att 60% av alla svenska kor lider av  

juverinflammation varje år.
x
 Många kor kollapsar efter några år, trots att en ko kan leva ca 30 

år utan stressen och pressen från mjölkindustrin. Vad kan jag göra? Om fler avstår från 

mjölkprodukter så kommer produktionen minska, vilket leder till färre djur som lider i 

onödan.Istället för komjölksprodukter finns det massor av goda sorters mjölk, yoghurt, ost och 

glass gjorda på havre, soja, mandel, kokos eller ris. Varför inte testa något som är snällt mot 

djuren, miljön och kroppen nästa gång du handlar? 
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