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Abstract  

  

The aim of this study was to understand the perceptions young adults have regarding the  

“vegotrend” represented in media. We limited our study to young adults in Uppsala. The 

study was based on a qualitative research method with an interpretive approach with an 

abductive research effort. We used focus group interviews with the intention of collecting our 

data. The results were based on a thematic analysis approach using different types of coding 

methods. To help us analyze and understand our results we have used the social constructivist 

approach with focus on Hall’s (1997) theory regarding media representations and the social 

identity theory. To understand how media representations, affect our respondents’ social 

identity we also used Gauntlett’s (2008) theory. The power relations between media and the 

audience has also been taken in consideration in this study. The empirical material was made 

from four focus group interviews. The groups were divided according to the respondents own 

diet preferences. The interviews were conducted to collect the respondent’s perceptions 

needed for further analyze.    

  

The results of the research showed different perceptions between the groups. We came to the 

conclusion that the respondents found some of media's representation of the “vegotrend” as 

embellished and undistorted. They did not feel that they could identify with the 

representation. However, the majority of the respondents had positive attitudes towards other 

parts of media's representation. This lead us to the fact that media is affecting them regardless. 

In conclusion, we found that the media and audience imbalance exists.  
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1. Inledning  
  

Intresset för vegetarisk mat ökar ständigt och fler och fler svenskar väljer att äta vegetariska 

alternativ oftare (Axfood, 2017). Anledningen till varför man väljer vegetarisk kost varierar. 

Oavsett anledning, leder minskandet av kött och animaliska produkter till något bättre för 

samhället. Vegetarisk kost för med sig många positiva aspekter som kan gynna allt från 

miljön till hälsan (Livsmedelsverket, 2017). Svenska livsmedelskedjor väljer, på grund av 

detta, att lägga stor vikt på den vegetariska kosten i deras marknadsföring. Det är viktigt för 

företag att ligga i framkant när det gäller marknadsföring. De behöver visa att de är medvetna 

om den omgivning som ständigt förändras i vårt medielandskap. Coop (2017) och Ica (2017) 

har exempelvis börjat visa mer vego-alternativ genom både reklamfilmer och olika sociala 

medier. Även influencers, det vill säga personer som influerar andra, har uppmärksammat 

denna förändring genom att fokusera på vegetarisk kost i sina sociala medier (@Idawarg & 

@Thereselindgren). Vego-budskapet sprids i det svenska samhället som en löpeld och det är 

på grund av detta som vi menar att en “vegotrend” har vuxit fram.  

 

Den stora faktorn till att ”vegotrenden” sprids i vårt samhälle är digitaliseringen. Då det inte 

längre finns någon klar skiljelinje mellan offline och online blir vi människor ständigt 

påverkade. Deuze (2012) skriver i sin bok, Medialife, om hur vi är som fiskar i vattnet. Vi är 

ständigt uppkopplade men omedvetet beroende av internet, precis som fiskarna är beroende av 

vattnet (Deuze, 2012). Med detta menar vi att det är viktigt för företag att vara aktsamma för 

den ständiga förändringen i vårt medialiserade samhälle. I takt med att vår svenska omgivning 

förändras, förändras även vi invånare och våra uppfattningar av medias budskap. Eftersom 

media numera är sammanflätat med våra liv, är människors uppfattningar kring vad media 

presenterar ständigt i rampljuset. Det existerar en obalans mellan media och mottagare och 

hur vi mottagare tar till oss medias budskap är av stort intresse att ta reda på. Alla tar till sig 

medias budskap och representationer på olika sätt. Samtliga medborgare i Sverige är unika 

och det är dessa skillnader som vi finner intressant att studera, då det är människors 

uppfattningar som i slutändan kan vara en bidragande faktor till om denna trend kommer att 

fortsätta.  
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1.1 Syfte & frågeställning  

  

Vi finner det intressant att analysera denna “trend” djupare utifrån människors uppfattningar, 

då vi menar att denna aspekt saknas i forskningen inom området. Vi vill ta reda på hur unga 

vuxna uppfattar mediernas representationer av “vegotrenden” samt om det påverkar deras 

sociala identitet. Vi anser att man lättast får reda på dessa uppfattningar genom interaktion, 

vilket också har legat till grund för vårt val av fokusgruppsintervjuer. Då fenomenet vi ska 

undersöka handlar om kosthållning valde vi att dela upp respondenterna i olika grupper 

utifrån den kategori de anser sig tillhöra. Detta för att på bästa sätt kunna analysera 

intervjuerna samt se samband och skillnader grupperna emellan. Vi kommer studera unga 

vuxnas uppfattningar och tankar kring den “vegotrend” som uppkommit på senare tid genom 

olika typer av medier. Då vi, som forskare, studerar på Uppsala Universitet valde vi att 

avgränsa vår studie till Uppsala.   

  

Utifrån detta har vi valt forskningsfrågan:  

 

Vilka uppfattningar har unga vuxna i Uppsala kring representationen av ”vegotrenden” i 

dagens medier?  

 

1.2 Disposition  

  

Denna uppsats består av totalt sex kapitel. Den börjar med en inledning där vi presenterar 

studiens syfte samt problemformulering för att sedan fortsätta med en bakgrund, samt tidigare 

forskning kring ämnet. Därefter presenteras de teorier vi använt som verktyg för vår 

kommande analys. Vidare kommer metod och material kapitlet, där metodvalet redogörs och 

argumenteras för. Avslutningsvis kommer vår resultat- och analysdel innan avslutande 

diskussion och slutsats.   

                                                Figur 1. (Bild av dispositionen) 
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2. Bakgrund   
  

I följande kapitel kommer vi presentera en bakgrund som inleds med en förklaring av 

”vegotrendens” framväxt, följt av definitioner av olika kategoriseringar utifrån kostvanor. Vi 

avslutar med att redovisa för olika anledningar till varför man väljer vegetariska alternativ.  

 

2.1 Vegotrendens framväxt 

 

Även om antalet vegetarianer inte har ökat det senaste året så finns det en skillnad kring hur 

ofta människor väljer att äta vegetariskt. Flexitarian har exempelvis blivit ett nytt begrepp. Att 

vara flexitarian kan innebära att man fortfarande äter kött ibland men valt att “trappa ner”, 

samtidigt som det kan betyda att man inte äter kött men fisk (Svenska Dagbladet, 2017). 

Varför vissa väljer bort kött och annan mat från djurriket varierar. En del väljer vegetarisk mat 

av miljöskäl eller hälsoskäl, men sedan finns det dem som gör det av etiska eller religiösa skäl 

(Livsmedelsverket, 2017). Enligt Axfood, som är Sveriges näst största aktör inom 

dagligvaruhandel, visar en undersökning att 50% väljer att äta vegetarisk kost på grund av 

miljöskäl medan 37% väljer vegetarisk kost av hälsoskäl (Axfood, 2017). Wetterstrand var 

det redan under 1990-talet som “vegotrenden” började växa fram och ta form i Sverige, då fler 

och fler valde att bli vegetarianer och veganer. Försäljningen av vegetarisk mat har ökat sedan 

1990-talet och fortsätter fortfarande att stiga (Wetterstrand, 2010). Det finns olika teorier och 

synsätt kring denna “vegotrend” som vuxit fram. Vissa anser att den pågått sedan 1990-talet, 

som Wetterstrand menar på, medan exempelvis Livsmedelsverket anser att denna trend 

uppkom 2014 och sedan stagnerade relativt fort. Vi anser dock att denna trend har fått 

medvind det senaste året, då det här fenomenet syns överallt idag i vårt medialiserade 

samhälle. Med detta förtydligar vi vår utgångspunkt vad gäller vegotrenden och kommer i 

fortsättningen inte sätta citationstecken runt begreppet.   

    

Vegotrenden visar sig i medierna på olika sätt. Nyhetsprogram, så som TV4:s nyhetsmorgon, 

har på senaste tid visat olika klipp angående vegetarisk matlagning. Även vissa influencers 

och youtubers har börjat välja mer vegetariska alternativ (@Thereselindgren & @Idawarg). 

Ett annat exempel är Coops nyligen släppta kampanj “framtidens protein”, som upplyser 

bönor som det nya proteinet (Dagens Media, 2017). Detta visar tillsammans på att trenden är 

pågående och framträdande bland medierna. Det finns en skillnad mellan denna trend och 
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andra diettrender, som LCHF exempelvis, då vegotrenden behandlar etiska och miljöfrågor 

som andra inte gör. På grund av detta kan denna trend ses ur en annan synvinkel och skapa en 

diskurs, som går djupare än många andra trender i medierna (Yle, 2017). Denna intressanta 

diskurs i samhället, menar vi, är relevant att forska vidare kring eftersom media finns överallt 

och omringar oss ständigt. Något som stärker argumentet att ta reda på unga vuxnas 

uppfattningar av medias representation.    

 

2.2 Definition av kategorier utifrån kostvanor 

  

Definitionen av att vara vegetarian, vegan eller flexitarian har olika innebörd för olika 

personer. Enligt Livsmedelsverket (2017) kan man inte kalla sig vegetarian och samtidigt äta 

mjölkprodukter och ägg. När man definierar sig själv som vegetarian äter man enbart föda 

som härstammar från växtriket (Nationalencyklopedin, 2017). I folkmun likställer man ofta 

dock istället vegetarian med lakto-ovo vegetarian, vilket är det “riktiga” begreppet för en 

person som inte äter kött, fisk, skaldjur eller fågel men fortfarande äter mjölkprodukter och 

ägg. Det finns en förvirring bland människor idag om vad man egentligen klassar sig själv och 

andra som. Här nedan följer begrepp definitionerna enligt Livsmedelsverket (2017) och 

Nationalencyklopedin (2017):  
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Vegan  Äter ingenting producerat från djurriket. Veganism brukar beskrivas som 

en livsstil, då det inte endast innehåller kostvanor. Är man vegan 

använder man inte heller produkter som framtagits med någon påverkan 

på djurriket, exempelvis skinn, ull, dun, vaxprodukter eller djurtestad 

kosmetika.  

Vegetarian   En vegetarian äter enbart föda från växtriket.   

Flexitarian  En flexitarian försöker utesluta så mycket kost från djurriket som möjligt, 

men inte helt. Till exempel finns det flexitarianer som har ett antal 

köttfria dagar i veckan.  

Ovo-vegetarian  Äter ägg men inte mejeriprodukter.   

Lakto-

ovovegetarian  

Äter ägg, vegetabilier, mejeriprodukter men utesluter fisk, kött, fågel och 

skaldjur.   

Pescetarian  Äter inte rött kött eller fågel men äter fortfarande fisk, skaldjur, ägg och 

mejeriprodukter.   

  

  

 2.3 Anledningen till vegetarisk kosthållning  

   

Eftersom det förekommer fler vegetariska alternativ är det lättare för människor att göra det 

aktiva valet att äta mer vegetarisk kost. Det finns olika anledningar till varför, men oavsett 

anledning ses en skillnad i människors kosthållning mot tidigare. När det kommer till etiska 

skäl är det djurhållning, och moral, som är anledningen. Djurens rätt (2016) skriver om djur, 

utifrån dess kategorisering, som en art och att vi inte borde diskriminera arter då djur har 

samma rättigheter som vi människor (Djurens Rätt, 2016). Miljöskäl är en annan stor faktor 

till varför man väljer att inte äta, eller att trappa ner på kött i sin kost. Naturskyddsföreningen 

nämner att kött- och mejeriproduktion påverkar klimatet, på många olika sätt, och som är 

värre än alla avgaser. Bland annat bidrar nötkreaturer med en stor mängd utsläpp av metan, 

som påverkar vår miljö negativt (Naturskyddsföreningen, 2017). Även Livsmedelsverket 

menar att kött är det livsmedel som har störst påverkan på vår miljö (Livsmedelsverket, 

2017). Det finns många Instagram-konton, bloggare och youtubers som inspirerar och visar på 
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hur veganism och vegetarianism leder till en mer hälsosam livsstil (@Thereselindgren & 

@Idawarg). I tidningen MåBra skriver de om hur minskandet av kött, i kosten, leder till 

mindre risk att drabbas av högt blodtryck, vissa cancerformer samt hjärt- och kärlsjukdomar 

(MåBra, 2017). Det finns med andra ord mycket som pekar på att vegetarisk kost leder till ett 

bättre välmående genom att vi får i oss fler av de viktiga näringsämnen vi behöver. Många 

tror att vi människor behöver äta kött för att få i oss protein, men det finns protein i många 

andra alternativ än just kött, som exempelvis fullkornsprodukter och baljväxter (MåBra, 

2017).   
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3. Tidigare forskning  
   

I detta kapitel presenteras vår tidigare forskning inom området. Forskning med syftet att ta 

reda på människors uppfattningar kring vegotrenden är obefintlig, förmodligen på grund av 

att vegotrenden är relativt nytt. Dock finns det en del forskning som studerat hur människor 

uppfattar hälsosamma trender överlag, medias representation av veganism samt om hur folk 

uppfattar och ser på vegetarianism i det stora hela.  

 

3.1 Uppfattningar kring den hälsosamma kost trenden 

 

Trender är något som kommer och går men att vara hälsosam och äta nyttigt är en trend som varit 

ihållande under en lång period. En studie gjord av Azzurra och Paola (2009) bidrar till att visa hur 

konsumenter har för attityder mot trenden som rör häslosamma matprodukter. De utför 

surveyundersökningar och intervjuer, av personer över 18 år, för att uppnå deras syfte. Den första 

delen av frågeformuläret var utformat för att ta reda på människors benägenhet till en hälsosam livsstil 

samt om denna återspeglas i deras konsumentvanor. Den andra delen syftade till att få fram attityder 

gällande ekologiska och hållbara produkter. Enkätundersökningen består även av en tredje del, som 

innefattar frågor gällande informationen om dessa typer av produkter når fram till konsumenterna. De 

får fram resultat som visar på att italienska konsumenter har en god förståelse gällande en hälsosam 

kost kopplat till personlig hälsa. De kommer dock fram till att smaken är det som avgör vad de 

egentligen köper i slutändan. Samtidigt bekräftar resultaten dock det starka intresset för 

näringsmässiga aspekter av mat och för produkter med en hälsosam bild. Vidare visas resultat som 

menar på att konsumenterna köper hållbara och ekologiska livsmedel huvudsakligen av hälsoskäl.  

 

3.2 Uppfattningar kring allätare och vegetarianer 

  

En studie av Ruby & Heine (2011) syftar till att jämföra allätares och vegetarianers 

uppfattningar kring vegetarianism och veganism. Studien utgår från ett antal olika hypoteser. 

Den första handlar om kött i relation till makt och maskulinitet. De menar på att, genom den 

europeiska historien, har kött alltid kopplats till auktoritet och makt och i det 

nordamerikanska samhället har kött setts som typiskt manligt. Utifrån detta synsätt tror 

forskarna att vegetarianism kommer uppfattas som mindre maskulint. Den andra hypotesen 

handlar om talesättet “Du är vad du äter”. Att personer som äter mer grönsaker och mindre 
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kött är sedda som är hälsosamma och mer intelligenta. De kopplar även an detta till 

genusfrågan att kvinnor, historiskt sett, har ansetts äta mer hälsosamt. De har med andra ord 

en hypotes om att det är fler kvinnor som är vegetarianer än män. De utför studien med hjälp 

av en enkätundersökning och kommer fram till resultat som stärker deras hypoteser. Att 

respondenterna kopplar en högre moral, godhet och bättre hälsa till de som inte äter kött samt 

såg vegetarianer som mindre maskulina än allätare.   

 

3.3 Medias representation 

  

Cole & Morgan (2011) fokuserar på medias representation och studerar kritiskt den veganska 

diskursen i engelska tidningar under år 2007. Studien visar att diskurser relaterade till 

veganism är representerade som en utrotning av sunt förnuft, på grund av att de faller vid 

sidan om köttätare-diskursen. Tidningar tenderar att diskreditera veganism genom att 

presentera det som löjligt eller som svårt att utföra i praktiken. Veganer har på olika sätt blivit 

utsedda till att vara asketiker, faddister, sentimentalister eller i vissa fall fientliga extremister. 

Den översiktliga nedsättande representationen av veganer och veganism uttrycker de som  

“vegophobia”.   

 

Det som saknas inom forskningen är en djupare förståelse kring hur människor uppfattar 

medias representation. Vegetarianism/veganism har alltid existerat men då det har skett en 

förändring de senaste åren gällande, medias fokus kring detta, är det intressant att se hur 

meddelandet tas emot av mottagarna, i vårt fall unga vuxna i Uppsala.  
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4. Teoretiskt ramverk  
 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt samt olika teorier att presenteras. 

Våra teorier grundar sig i det socialkonstruktivistiska synsättet. Kapitlet försätter med teorier 

kring medias representationer, följt av Burke & Stets (2000) teori om social identitet. 

Avslutningsvis redovisar vi för Gauntletts (2008) teori som medias påverkan av den sociala 

identiteten. 

 

4.1 Socialkonstruktivism  

 

Uppsatsens syfte är att få en inblick och insikt i hur unga vuxna i Uppsala uppfattar 

vegotrenden representerad i media. Hur de väljer att prata om representationen, och diskurser, 

kring ämnet i media är i fokus. Vi har valt att utföra vår studie utifrån det 

socialkonstruktivistiska synsättet, vilket menar att sociala fenomen inte är självklara utan 

uppbyggda av sociala faktorer. Synsättet menar även att vår kunskap är en produkt av vårt sätt 

att definiera och kategorisera världen och inte en objektiv avspegling (Burr, 2015). Då vi har 

valt att fokusera på olika människors uppfattningar, gällande trenden, hjälper detta synsätt oss 

att förstå hur respondenterna konstruerar mening och kunskap. Detta genom att kategorisera 

både sig själva, och andra typer av människor, beroende på deras kostvanor. Vad 

socialkonstruktivism, i det stora hela, handlar om är att vår förståelse bygger på social 

interaktion med språket som medlare. Även att det vi tar för givet istället är en social process, 

där interaktion mellan individer är viktigt (ibid). Den sociala processen är instabil, i ständig 

förändring, och vår förståelse av vegotrenden kan komma att ändras. Då vi kommer använda 

oss av fokusgrupper är interaktionen mellan respondenterna viktig för oss att ta hänsyn till. 

Deras tankar och uppfattningar kommer bygga på både sina egna erfarenheter men också 

genom en interaktion med varandra.   

   

När vi utförde vår studie delade vi upp respondenterna i olika kategorier utifrån vad de själva 

ansåg sig tillhöra utifrån kostvanor. Burr (2015) anser att socialkonstruktivism menar att 

människor, som har blivit placerade inom en kategori, påverkas av beskrivningarna som finns 

kring den och kan förändra hur individerna upplever sig själva samt hur de utvecklar tankar 

och beteenden. Människorna, inom kategorin, är även de som formar den och på grund av 

detta måste kategorierna vara öppna för att modifieras och eller bytas ut. Det är genom 
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interaktion som kategorier skapas samt genom dessa som människor strukturerar upp 

samhället (ibid). Burrs synsätt kommer hjälpa oss när vi analyserar vårt material då vi 

kommer att märka hur de pratar om sin egen kategori samt hur de pratar om andra grupper.  

  

4.1.2 Medias representationer  

   

Eftersom vår studie bygger på mediernas representation av vegotrenden är det viktigt att förstå 

hur representationer skapar mening för våra respondenter. För att förstå mediernas 

representation av vegotrenden, grundar vi vår studie i Stuart Halls (1997) teori om 

representationer. Han menar på att ingenting i den sociala verkligheten är naturligt. Genom 

språket tillskriver vi mening till olika ting och det är på det sättet som meningar utbyts och 

produceras. Representationer är det som binder ihop mening med språk och kultur. I dagens 

samhälle använder vi oss inte bara av skrift för att förklara hur vi tycker och tänker, utan även 

andra tecken och symboler i form av bilder, ljud och andra medieobjekt. Hall menar att denna 

representationsprocess undersöker hur både bilder, språket och dess tecken utgör en plan som 

ger mening till världen, inte bara återspeglar den (Hall, 1997). Representationer genom media 

präglas idag av mer än endast traditionella medier, såsom reklam på TV:n eller i tidningen. I 

dagens samhälle är vi ständigt uppkopplade genom exempelvis sociala medier. David 

Gauntlett (2008) menar på att representationer av verkligheten ser vi överallt, i mobilen, på 

datorn, på TV:n etc. Det är en självklarhet att vi blir påverkade av detta på något vis. Media 

visar oss situationer och relationer från andras synvinklar än våra egna. Vi får se hur världen 

fungerar i andras liv än vårt eget (Gauntlett, 2008).  

   

Hall var noga med att alltid applicera teorier på förståndet kring medias representationer. Det 

är viktigt att förstå att vårt medierade samhälle är ständigt föränderligt (Sender & Decherney, 

2016). På samma sätt som att vegotrenden, i medierna, löpande förändras på olika sätt så 

kommer även människors uppfattningar förändras. John Fiske (1987) är en annan forskare 

inom medias inflytande som anser att utifrån de olika kulturella bakgrunder vi har, kodar och 

tolkar vi inte de olika representationerna i medierna på samma sätt. Vi påverkas även olika av 

hur media väljer att framställa olika fenomen, i vårt fall vegotrenden (Dines & Humez, 2003).  

   

För att budskapet som, i vårt fall, vegotrenden representerar ska nå ut lägger Orga (2012) stor 

vikt vid att budskapet skall vara meningsfullt. Medias representationer måste vara väl 

genomtänkta för att mottagarna ska ta emot det budskap de vill förmedla. Det är även viktigt 
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att förstå att mottagarna har en viss makt när det kommer till mediernas inflytande. Om 

mottagarna tar till sig budskapet på det sätt som medierna avsett får det en större mening. Om 

mottagarna är öppna för en form av förändring, som i vårt fall vegotrenden innebär, har 

budskapet lättare att sprida sig och därför har mottagarna en viss makt. Eftersom människor 

har olika synsätt, kulturell bakgrund och åsikter är mediernas sätt att nå ut en svår och 

komplex process. För oss är det intressant att ta reda på hur vegotrenden representeras och hur 

mottagarna uppfattar dessa representationer. De uppfattningar som finns kring vegotrenden 

kommer förmodligen se olika ut, då respondenterna har olika tankemönster kring trenden.  

Media påverkar dock människor genom att vidga deras förståelsehorisonter, det vill säga att 

öppna upp dem för andra människors synsätt och åsikter (Orga, 2012). Detta är något vi 

kommer att analysera kring, då vi valt att dela upp fokusgrupperna utifrån respondenternas 

kostvanor.   

 

4.1.2 Social identitet  

   

Uppdelning av fokusgrupperna i kategorier gör vi även med syftet att se hur representationer 

av vegotrenden bidrar till hur respondenterna diskuterar kring sin sociala identitet. Burke & 

Stets (2000) menar på att genom interaktion och kategorisering skapar inte bara människor 

kunskap och mening men även sin sociala identitet. Jaget är reflexivt, dvs återskapas hela 

tiden, och vi identifierar oss ständigt genom olika grupper som beskriver hur vi skiljer oss 

från andra människor. Denna identifiering leder till att vår egen sociala identitet skapas. Vi 

behöver kategoriseras i relation till en annan grupp för att vår egen sociala identitet ska kunna 

existera. Den sociala identitetsteorin vi kommer använda oss av, när vi genomför vår analys, 

handlar om människans naturliga tendens att identifiera sig med en grupp och socialt 

kategorisera sig själv i kontrast till andra grupper. Att socialt kategorisera sig själv gör en 

individ i syftet att förenkla sin omgivning samt placera sig själv i den sociala verkligheten. 

För att detta ska kunna ske krävs en förenkling av denna verklighet vilket görs genom 

stereotyping av andra grupper än sin egen. Individer tenderar att skapa skillnader mellan 

grupper trots att de egentligen kanske inte existerar, just på grund av att skapa ordning och 

mening för sin egea identitet (Burke & Stets, 2000).  

  

Tajfel och Turner som myntade begreppet social identitet och utvecklade teorin argumenterar 

för att vi behöver tillhöra en slags grupp för att känna en känsla av välmående.  
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De menar på att vi människor gärna favoriserar vår egen gruppkategori vilket sedan förstärker 

vår egen självbild. Teorin menar även att individer är etnocentriska, vilket handlar om att en 

individ tenderar att föredra sin inre grupp före yttre grupper. Med den inre gruppen menar 

Tajfel och Turner den gruppen man identifierar sig med, och den yttre är den man inte 

identifierar sig med (ibid).  

   

Berry argumenterar också för vikten av att tillhöra en viss grupp. Han har funnit att individer 

som bemöter en kulturell förändring ofta tänker ”Vem är jag?” och ”Vilken grupp tillhör jag?” 

(Berry, 1997). I vår studie menar vi att det har skett en form av kulturell förändring när det 

gäller mediernas porträttering kring veganism och vegetarianism. Fler och fler börjar definiera 

sig med nya kategorier, som exempelvis flexitarian och den sociala identitetsteorin menar att 

det är lätt att göra detta då man hamnar i en konflikt med sig själv (Burke & Stets, 2000).  

  

Det som den sociala identitetsteorin menar på är att vi skapar vår egen identitet i relation till 

både den grupp vi anser oss tillhöra samt till andra grupper. Redan innan 

fokusgruppintervjuerna fick respondenterna själva identifiera sig med en viss grupp och sedan 

motivera för oss varför de valde att definiera sig som just den kategorin. Den sociala 

identitetsteorin kommer hjälpa oss att förstå hur de pratar om vegotrenden beroende på vilken 

grupp de själva tillhör. Vilka uppfattningar en vegan har, kring trenden, skiljer sig 

förmodligen från en allätares tankar på grund av att de identifierar sig olika med mediernas 

representationer. Respondenterna kommer skapa mening och identifiera sig genom personerna 

inom fokusgruppen, men också genom att jämföra sig med de andra grupperna  

(ibid).   

  

4.1.3 Medias påverkan av den sociala identiteten  

   

Den sociala identiteten påverkas av andra grupper, men också hur media representerar den 

kategori individen tillhör. Gauntlett (2008) pratar om media, kön och identitet och menar på 

att sättet som män och kvinnor blir representerade i media har en påverkan på deras sociala 

identitet. Detta går att applicera på kategoriseringen som medierna gör utifrån kostvanor. Om 

en vegan blir porträtterade, i medierna, som “miljöaktivist” är det möjligt att de börjar se sig 

själv som det. Vare sig det handlar om kön, etnicitet eller kostvanor påverkas individen på ett 

eller annat sätt. Blir personen placerad inom en kategori i medierna kan detta bidra till sättet 
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den ser på sin sociala identitet (Gauntlett, 2008). Vegetarianism och veganism har, som 

nämnts tidigare, inte alltid porträtterats på ett positivt sätt i medier. Veganism har exempelvis 

blivit kopplad till ord som är förlöjligande och omanligt. Veganer och vegetarianers identitet 

kan påverkas av sättet de blir representerade, i medierna, på samma sätt som män och kvinnor 

påverkas av representationer.  

  

Som vi nämnt tidigare har mottagarna en makt över medierna, men som Gauntlett (2008) 

menar så påverkas vi människor också ofta undermedvetet av media. Det går inte att säga vem 

som har makt över vem, när det kommer till media och mottagare, utan det är en ständig 

obalans. Mottagarna har en viss makt över medierna och medierna har i sin tur en påverkan på 

mottagarna. Där det finns makt finns de även motstånd och det är en ständig dragkamp mellan 

media och dess publik.   
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  5. Metod & material  
 

Detta kapitel kommer inledas med en metodologi som förklarar vår forskningsdesign. Därefter 

presenteras vår insamlingsmetod, följt av de visuella stöd vi behövde för metoden. Sedan redovisas 

vårt genomförande och urval, vilket vidare följs av bearbetning och analys. Avslutningsvis kommer vi 

reflektera kring metodologiska och etiska aspekter.   

 

5.1 Metodologi  

  

När man utför en studie är det viktigt att reflektera kring ontologi, epistemologi och 

metodologi, då alla dessa delar ska hänga samman (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). Då vår studie har som syfte att ta reda på unga människors uppfattningar, 

och tankar, är det deras meningsskapande som är vårt fokus. Detta kan vi koppla till den 

ontologiska grunden att vår värld är konstruerad och upprätthålls genom interaktion mellan 

individer, som producerar symboler och det är meningsskapande praktiker som är i centrum 

(Zimic, 2017). Kunskap om denna värld menar vi kan åstadkommas genom kvalitativa 

metoder. Denna epistemologi utgår i sin tur från det interpretativa synsättet. Inom detta 

perspektiv utgår man från att det finns många olika tolkningar av samma fenomen. I vår 

studies sammanhang handlar detta fenomen om den vegotrend vi anser representeras i 

medierna. En interpretivist skulle säga att en bild innehåller alla möjliga berättelser och att 

alla kan tolka en bild olika beroende på dess erfarenheter. Att leta efter alla möjliga tolkningar 

och sätt som människor skapar mening, är av största vikt inom detta synsätt (Croucher & 

Cronn-Mills, 2015). I vår studie kan mediernas representation av vegotrenden ses som denna  

“bild”. Hur respondenterna tolkar denna är vad vi är intresserade av att studera, för att få 

grepp om deras uppfattningar.   

  

Croucher & Cronn-Mills (2015) pratar om hermeneutiken, som en av de viktigaste 

interpretativa perspektiven. Inom hermeneutiken talas det om den hermeneutiska cirkeln, som 

menar på att forskaren utgår från sin förförståelse och tolkar studieobjekten genom att pendla 

mellan helhet och delar. Tolkningen leder sedan till en fördjupad förståelse, och en utvidgad 

horisont, som sedan blir nästa utgångspunkt för en ny tolkning. Ingenting är någonsin 

slutgiltigt tolkat menar detta synsätt. Det handlar inte om att göra ett så representativt urval 

som möjligt för att generalisera till en större mängd människor utan istället få djupare 
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kunskap inom en viss del av det hela (ibid). Det är precis det vår studie syftar till. Att få en 

djupare förståelse för en del av unga vuxnas uppfattningar, i Uppsala, för att vår studie senare 

med ytterligare forskning ska kunna ses i ett större sammanhang. Det är viktigt att ta hänsyn 

till alla olika deltagares tolkningar och uppfattningar. Om vi märker att respondenterna pratar 

om trenden på ett sätt vi inte har förutsatt måste vi ta hänsyn till detta och alltid ha i åtanke att 

det är deras meningsskapande vi vill åt. Vi kommer under vår studies gång tänka utifrån 

denna epistemologi och välja metoder som kommer hjälpa oss att analysera det här ämnet 

djupare.   

 

5.2   Insamlingsmetod  

  

Eftersom vi vill ta reda på unga vuxnas reflektioner och uppfattningar om den nya 

innovationen vi anser framträder i media, så lämpade sig fokusgruppsintervjuer bäst enligt 

oss. Media är ett brett begrepp som innefattar allt från tidningar, filmer, reklam till sociala 

medieplattformar med mera. Eftersom en stor del av denna studie fokuserar på media i 

relation till vegotrenden kommer avgränsningarna kring media-begreppet att definieras. Vi 

valde att fokusera på media i form av nyheter och reklam, på TV, samt den sociala 

medieplattformen Instagram.   

  

När en fokusgruppsintervju utförs är det viktigt med en tolerant miljö för att respondenterna 

ska känna sig bekväma med att dela med sig av sina erfarenheter. Interaktionen mellan 

individerna i grupperna är även viktig för att relevanta diskussioner ska uppstå (Ahrne & 

Svensson, 2017). Intervjuerna delades upp i olika grupper beroende på vad de ansåg sig själva 

tillhöra för kategori, till en början var dessa: vegetarian, vegan eller allätare. Utifrån de 

definitioner som presenterats i bakgrunden valde vi att avgränsa till dessa kategorier. Syftet 

med detta var för att inte få en avsmalnad diskussion, men även för att det är intressant hur 

definitionerna skiljer sig åt från person till person. Definitionen av att vara exempelvis 

vegetarian kan se olika ut beroende på vem som blir tillfrågad. Det kan generera intressanta 

diskussioner, till skillnad från om begreppen hade definierats innan för respondenterna. Det 

var upp till var och en av respondenterna att fundera över vad de anser sig tillhöra. Saknaden 

av begreppsdefinitioner för respondenterna hade även till syfte att skapa en viss heterogenitet 

inom grupperna. Samtidigt är det viktigt att grupperna är homogena, för att respondenterna 

ska kunna vara öppna med sina åsikter och tankar. Att prata om sina matvanor och hur man 
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blir påverkad av media kan vara ett känsligt ämne för vissa. Det hade kunnat genera 

intressanta diskussioner genom att inte dela upp gruppintervjuerna utifrån kostvanor. Dock 

anser vi att den heterogenitet som då infunnit sig, hade kunnat få respondenterna att inte vara 

lika öppna om sina åsikter (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

  

Även om det som avses med fokusgruppsintervjuer är att få en interaktion mellan 

respondenterna, behöver intervjuaren finnas där som stöd för att diskussionerna ska fortskrida. 

Vi använde oss av en semi-strukturerad intervju för att alla deltagare skulle kunna vara öppna 

med sina olika åsikter och erfarenheter. En intervjuguide användes som ett verktyg för att 

respondenterna skulle få en grund till sina diskussioner kring ämnet. Detta verktyg var även 

till hjälp för att diskussionerna skulle hålla sig inom den ram som ingår i forskningsfrågan, vi 

avsåg att studera (Fangen & Sellerberg 2011). När vi framställde intervjuguiden var vi noga 

med att koppla frågorna till medias representation av trenden. Vi ville ta reda på 

respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar, samt huruvida de kunde identifiera sig 

med det sätt media porträtterar deras kategori. (Se bilaga 1).   

  

Vi använde oss även av visuellt stöd när vi utförde intervjuerna. Detta låg till grund för våra 

inledande frågor till respondenterna. Ahrne & Svensson (2017) menar på att intervjuer med 

bildstöd har blivit allt vanligare för att underlätta diskussion mellan respondenterna. Bilderna 

används som en naturlig utgångspunkt för att lättare skapa interaktion kring det specifika 

ämnet man vill studera (Ahrne & Svensson, 2017). Vi ansåg att denna typ av metod lämpade 

sig för vårt syfte med studien. Om vi inte hade visat vegotrenden visuellt kunde det ha varit 

svårt för respondenterna att diskutera just mediernas roll. Personer som kan ha svårt att 

uttrycka sig i tal, kan även få stöd av bilderna genom att de får tillbaka minnen och känslor. 

När interaktion kretsar kring bilder, ritningar, och andra visuella artefakter kan man säga att 

de uppfostrar oss att utbyta tankar och åsikter, även om dessa yttringar kanske inte är helt 

välartikulerade (ibid). Detta menar vi var bra då vi behövde spontana reaktioner, och tankar, 

kring medias representation av vegotrenden.  

 

5.2.1 Visuellt stöd för intervjuerna  

  

Vårt material bestod av tre Youtubeklipp, en reklamfilm från Ica (2017), en från Coop (2017) 

samt ett klipp från TV4 (2016) nyhetsmorgon. Vi visade även utskrivna delar ur fyra stycken 

olika Instagramkonton. Vi valde reklamfilmer från Ica, och Coop, då de har visat ett större 
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intresse för vegetariska alternativ i sina marknadsföringsstrategier. Icas reklamfilmer har sett 

likadana ut i många år. Kampanjen med Ulf i fokus som köpman och de andra anställda som 

har olika personligheter är i mångas ögon ett vinnande koncept. Vi fann det därför intressant 

när vi hittade Icas reklamfilm där de vegetariska alternativen är centrala. De framför i sin 

reklamfilm att Ulf, som är lite äldre, har svårt att greppa de vegetariska alternativen samt att 

det är svårt för honom att komma med konkreta förslag på vad man kan äta som vegetarian. 

Han framställs i reklamfilmen som positiv till de vegetariska alternativen, även om han inte 

har så mycket erfarenhet av det. Sedan har vi den unga medvetna killen, Sebastian, som tycker 

att det är lite tröttsamt att Ulf inte förstår de nya vegetariska alternativen. Icas representation 

av vegotrenden, i den här reklamen, handlar om att de unga är medvetna och har bättre koll än 

de äldre (Ica, 2017).   

  

Coop har valt att använda sig av Lotta Lundgren, i kampanjen “4 för 80 kr”, som är en 

författare och även programledare och kan benämnas som en TV profil (Coop, 2017). Den 

reklamfilm som väckte vårt intresse, och som vi valde att använda oss av i vår studie, är en 

reklamfilm där Lotta ska laga en vegetarisk gryta till sina gäster. Denna reklamfilm spelar 

också väldigt mycket på humor och reflekterar kring vegetarianism ur ett lättsamt perspektiv.   

  

Utöver dessa två reklamfilmer hittade vi ett videoklipp från Nyhetsmorgon på TV4, som 

sändes den 7 oktober 2016. Detta nyhetsklipp diskuterar den vegotrend som har 

uppmärksammats och de intervjuar elever från en skola samt en lärare. De har sedan en kort 

videointervju med Therese Lindgren, en influencer med många följare på Instagram, som har 

en vegansk kosthållning. Vi fann detta klipp intressant eftersom det visar på den vegotrend 

som vi anser har uppmärksammats och pågått ett tag. För att komplettera underlaget, använde 

vi även ett utdrag ur Icas Instagramflöde (@Icasverige) där de enbart visar bilder på 

vegetarisk kost. (Se bilaga 2).  

  

Eftersom sociala medier är en sådan stor del av unga vuxnas liv idag, valde vi att visa tre 

stycken andra Instagram-konton. En som visar på hur den veganska gemenskapen ser ut 

(@Vegancommunity), en svensk vegansk influencer (@Idavarg) samt en internationell 

vegansk influencer (@Carolinedeisler).   
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@Vegancommunity har 649 000 följare i dagsläget och lägger ut varierade bilder, allt från 

recepttips till olika bilder som förklarar det veganska tänket. Det är inte endast fokus på mat 

utan bilderna visar även på den etiska aspekten, med mycket djurbilder samt olika veganska 

produkter. Detta konto har förmodligen fått många fler följare det senaste året, vilket vi 

märkte genom att skrolla igenom alla bilderna och jämföra antal likes från 2015 till 2017. (Se 

bilaga 3). @Idawarg är en svensk bloggare med 179 000 följare i dagsläget. Hon har fått 

mycket uppmärksamhet, på senaste tiden, i andra medier än hennes egen. Hennes flöde består 

av hela hennes livsstil, i form av mode, skönhet och mat. Ida är en influencer som har 

påverkat många ungdomar, vilket gör henne till ett bra exempel som visar på medias 

representation av trenden. (Se bilaga 4).  

  

@Carolinedesler är en internationell bloggare som har 261 000 följare i dagsläget. Hennes  

Instagramflöde fokuserar mycket på hennes kropp och kostvanor. Detta konto har fått fler 

följare och likes på senare tid, vilket eventuellt också kan visa på trendens spridning. (Se 

bilaga 5).  

  

Vi valde dessa visuella stöd för att respondenterna skulle få en bred förståelse av trenden idag. 

Klippen och kontona tillsammans visar på trenden, i olika synvinklar, genom de medier som 

vi har valt att fokusera vår studie på. Dock tog vi hänsyn till respondenternas egna 

erfarenheter av andra typer av medier. När de pratade om andra mediers representationer 

breddades vår studies synvinkel av definitionen media.   

 

5.3 Genomförande och urval  

  

Sättet man bestämmer urvalet styrs av studiens syfte och vad man vill att urvalet ska 

representera. På grund av detta brukar man koppla strategiska urval till kvalitativa metoder 

(Ekström & Larsson, 2010). Då vårt syfte med studien är att få unga vuxnas syn och 

uppfattningar kring vegotrenden i medier, började vi med att skapa ett Facebookevent. Vi 

bjöd in alla vi kände i Uppsala, i åldern mellan 18-25 år, vilket är åldern vi definierade som 

unga vuxna. Respondenterna fick sedan själva klicka i vad de ansåg sig tillhöra för kategori:  

Vegan, vegetarian, allätare. Vi lade sedan till begreppet “flexitarian”, då det var några som 

ansåg att de inte tillhörde någon av de andra kategorierna. Sedan skrev vi även ett inlägg i 
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gruppen “Veganer i Uppsala”, då vi insåg att det inte var många vi kände som definierade sig 

som veganer.   

  

Detta var både ett strategiskt och bekvämlighetsurval. Vi kallar det ett bekvämlighetsurval då 

vi själva bor i Uppsala och lättast kan utföra intervjuer i samma stad vi bor i. Det var även 

strategiskt då vi endast sökte personer i en viss åldersgrupp, som befinner sig i Uppsala. 

Eftersom vår utgångspunkt grundar sig i det medialiserade samhälle vi lever i idag, var unga 

vuxna, som vi anser ingår i internetgenerationen, de mest lämpade respondenterna. Det finns 

dock olika typer av strategiska urval när man ska utföra fokusgruppsintervjuer beroende på 

vilket ämne du väljer att forska om (ibid). En typ av strategiskt urval är stratifierat urval, 

vilket vi hävdar att vi använt oss av, då vi delar upp fokusgruppsintervjuerna i olika kategorier 

utifrån deras kostvanor (Hjerm et al, 2014). Vi utförde fyra stycken fokusgruppsintervjuer, en 

med veganer, en med allätare, en med vegetarianer och slutgiltigen en med flexitarianer. I 

grupperna var det fyra personer i varje, med undantaget för flexitariangruppen, som bestod av 

fem personer. När det gäller kön var det en manlig respondent i varje grupp bortsett från 

vegetariangruppen, som endast bestod av tjejer. Vi valde att inte ta hänsyn till könsaspekten, 

när vi skapade grupperna, därmed var könsuppdelningen mellan grupperna en slump.  

  

Vi använde oss av flera olika fokusgrupper för att försäkra oss om att inte uppnå teoretisk 

mättnad (ibid). Vi var även noga med att varje grupp skulle bestå av 4-6 stycken respondenter 

för att alla skulle få känna sig sedda och hörda, samt för att intressanta diskussioner skulle 

infinna sig (Ahrne & Svensson, 2017). Eftersom vi använde oss av semi-strukturerade 

intervjuer hade respondenterna stort spelrum för att diskutera. Vi var dock noga med att se till 

att alla var aktiva i diskussionen. Om vi ansåg att någon tog över aningen för mycket riktade 

vi våra blickar till de andra respondenterna, på ett respektfullt sätt, samt frågade de 

respondenter som inte fått talan på länge vad de hade för tankar.   

  

Vi har nu diskuterat kring många typer av urval då vi anser att olika författare ser på urvals 

begrepp ur varierande synvinklar. Vi menar att beroende på författarnas ontologiska och 

epistemologiska syn definierar de begreppen på lite olika sätt. Det var en utmaning för oss att 

endast diskutera kring ett specifikt urval, men efter att ha läst och jämfört olika författares syn 

anser vi att de ovanstående urvalen passade oss bäst. Vi menar med andra ord att det är svårt 
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att definiera urvalet exakt. Istället anser vi att urvalsprocessen lättast förstås genom att 

beskriva, och reflektera, kring olika perspektiv på begreppen.    

  

Innan fokusgruppintervjuerna utfördes presenterade vi oss som studenter inom media och 

kommunikation vid Uppsala Universitet, vad studien handlar om, samt vad respondenterna 

kommer ha för roll. Vi berättade även att alla kommer vara anonyma, samt hur materialet 

kommer behandlas efter intervjun. Sedan började vi med att visa Icas (2017) och Coops 

(2017) reklamfilmer samt nyhetsklippet från TV4. Vi lade sedan fram utskrifterna av 

Instagramkontona, på bordet, som respondenterna fick titta på under hela intervjun. Alla 

intervjuer spelades in för att vi sedan skulle kunna gå tillbaka och transkribera de inspelade 

materialen. När vi utförde intervjuerna var vi noggranna med att anteckna allt som artikuleras, 

de ord som utbyttes, men även andra ljud som kan vara till fördel för vår analys.   

 

5.4 Bearbetning och analys  

   

Vi använde oss av en tematisk analys, för att bearbeta vårt insamlade material och vidare 

kunna besvara vår forskningsfråga. Första steget var att transkribera våra fyra intervjuer samt 

lära känna materialet genom att läsa igenom det flera gånger (Hjerm et al. 2014). När vi sedan 

analyserade innehållet hade vi ett antal frågor i bakhuvudet:  

   

-Vilka beteenden beskrivs?  

-Vilka åsikter uttrycks?  

-Hur ser interaktionen ut i gruppen?  

-Vilka känslor uttrycks bland respondenterna?  

-Hur pratar respondenterna om sig själva?  

-Hur pratar respondenterna om personer som inte tillhör deras grupp?  

   

Dessa frågor valde vi med avsikten att svaren skulle hjälpa oss förstå materialet och sedan 

analysera det med våra teorier som verktyg (Ahrne & Svensson, 2017). Vi gick sedan vidare 

med att koda materialet. De kodningsmetoder vi beslutade att använda oss av var “descriptive 

coding”, “vivo coding”, “emotional coding” samt “values coding” (Miles, Huberman & 

Saldana, 2014).  
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Till en början var vår kodning allmän, en så kallad “descriptive coding”, som Miles (2014) 

definierar det som. “Descriptive coding” refererar till att koda, ett kort stycke i våra 

transkriberingar, och summera detta i en mening eller i ett substantiv. Vi använde oss också 

växelvis av “vivo coding” som handlar om att koda utifrån exakt vad som artikuleras, det vill 

säga att citera det som sägs i transkriberingarna. Dessa metoder var en bra utgångspunkt, då vi 

hade mycket material att jobba med, och behövde få en överblick av alla uppfattningar innan 

vi gick vidare (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Vi använde oss även av dessa typer av 

kodningar för att besvara frågorna “Vilka åsikter uttrycks?”, “Vilka beteenden beskrivs?” 

samt “Hur ser interaktionen ut i gruppen?”.   

  

Vi kodade sedan materialet på nytt genom att använda “emotional coding” samt “values 

coding”. “Emotional coding” handlar om att få fram koder kring respondenternas 

underliggande känslor kring vegotrenden. “Emotional coding” använde vi genom att lyssna på 

hur de artikulerade sina känslor kring hur vegotrenden representeras, i media, och analyserade 

detta. Denna typ av kodning hjälpte oss att besvara frågan “Vilka känslor uttrycks bland 

respondenterna?”. Några exempel på dessa ”emotional codings” vi fick fram var ”positiva”, 

”inspirerade”, ”ironiska” och ”frustrerande”. 

 

Frågorna “Hur pratar respondenterna om sig själva?” och “Hur pratar respondenterna om 

personer som inte tillhör deras grupp?” kunde besvaras med hjälp av “values coding”. Denna 

typ av kodning används för att ta reda på människors tankar som kan kopplas till deras 

identitet, värden och erfarenheter (Miles et al. 2014). Vi fick fram många olika typer av 

värdekoder, exempelvis ”inte identifierbart”, ”påverkas av andra” samt ”tankemönster fastnar. 

Dessa typer av mer djupgående kodningsmetoder hjälpte oss att se hur respondenterna skapar 

sin sociala identitet genom interaktion med varandra samt deras känslor och uppfattningar 

kring medias representation.   

  

När vi hade skapat ett antal koder fungerade de tillsammans som en struktur för en fortsatt 

analys. Vi strävade efter att vara så öppna, och experimentella, som möjligt. Enligt Ahrne och 

Svensson är det bättre att koda för mycket, från början, och stryka eventuella kategorier/teman 

än att ha för få (Ahrne & Svensson, 2017). Alla dessa kodningsmetoder användes för att hitta 

mönster och återkommande koder. Detta gjorde att vi kunde tematisera det vi kodat och 

strukturera relevanta teman utifrån vår forskningsfråga (Miles et al. 2014).  
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Tematisk analys är ett bra verktyg som är flexibelt, och användbart, i det avseendet att det kan 

vara till hjälp att analysera detaljerade och samtidigt komplexa resultat. Metoden hjälpte oss 

att analysera mönster som var relevanta för att förstå vår data samt hitta det viktiga i vårt 

detaljrika material. Tematisering kan med andra ord ses som en kodning av koderna. Det finns 

två olika angreppssätt när det kommer till tematisk analys; induktiv eller teoretisk. En 

induktiv tematisk analys menar på att teman är starkt länkade till det framtagna materialet. 

Genom detta synsätt drivs olika teman inte av några teoretiska utgångspunkter. Forskaren har 

istället ett helt öppet synsätt, utan att försöka passa in materialet i någon form av teoretisk 

kontext. Teoretisk tematisk analys däremot är motsatsen, då forskaren drivs av studiens 

teoretiska och analytiska intresse. En sådan analys tenderar att inte visa en översiktlig 

beskrivning av materialet, utan istället en mer detaljerad analys av några få aspekter (Braun & 

Clarke, 2006). Då vårt mål var att kategorisera de befintliga koderna, genom att gruppera dem 

i mönster som är relevanta för forskningsfrågorna, kan vi inte kalla vår tematiska analys för 

induktiv. Vi strävade efter att ha en växelverkan mellan teori och data, då vi är öppna för nya 

tankar och förståelser kring ämnet. Utifrån detta skulle vi säga att vi använde oss av en 

blandning av både teoretisk och induktiv tematisk analys.  

   

För att uppnå en tematisk struktur använde vi oss av vår övergripande kodning “descriptive 

coding”. För att få fram kategorier, som i sin tur skapade teman tog vi även hjälp av de mer 

djupgående kodningarna. När vi hade kommit till detta steg tog vi hjälp av ett antal frågor för 

att skapa ordning: Vilka koder är återkommande i vårt material? Vilka kategorier har liknande  

“emotional” och “values”-kodningar? Vilka mönster kan ses mellan kategorierna? Under vårt 

analysarbete ändrades kategoriernas benämning under analysens gång.  

 

Vi sammanställde, de teman vi hittade, utgick vi från det vi ansåg vara relevant för vår 

forskningsfråga och vårt teoretiska ramverk (Miles et al. 2014 & Hjerm et al. 2014). Hjerm 

(2014) menar på att man eftersträvar att hitta ett centralt tema i sitt material. Då vår studie 

syftade till att finna olika nyanser och åsikter strävade vi dock efter att hitta ett centralt tema i 

varje enskild intervju. I strävan efter att hitta ett centralt tema uppkom det flera huvudteman. 

Vi var sedan öppna för att se mönster mellan intervjuernas teman. Vi hade ett öppet sinne för 

att reducera den data vi hade i form av våra kategorier. När vi fann kategorier, som vi ansåg 

inte passade in i något tema, lät vi dessa vara flytande.  De slutgiltiga huvudteman vi fick 
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fram var följande. Allätargruppen: ”Svårt med förändring”, ”Veganism är ingen livsstil” och 

”Mot en ljusare framtid. Flexiteriangruppen: ”Medias representation måste breddas”, ”Media 

påverkar, den djupare meningen styr” och ”Mot en ljusare framtid”. Vegeteriangruppen: 

”Medias representation måste breddas”, ”Alla påverkas på olika sätt” och ”Trenden bör nå 

nästa nivå”. Vegangruppen: ”Media romantiserar, finns en större mening”, ”Medias 

representation måste breddas”, ”Trenden bör nå nästa nivå”.  

 

5.5 Metodologiska reflektioner     

   

När det kommer till valet av att använda oss av semi-strukturerade gruppintervjuer hade vi 

avsikten att våra resultat skulle ha så hög validitet som möjligt. Det kan vara lätt för en 

gruppdiskussion att sväva iväg och tala om saker som inte är relevant för vår forskningsfråga. 

Vi använde oss därför av semi-strukturerade intervjuer, som kan styra diskussionerna i rätt 

riktning och därmed stärka studiens validitet (Hjerm et al. 2014). Inom kvalitativ forskning är 

inte reliabilitets begreppet lika lätt att redovisa jämfört med kvantitativa studier. Alla 

människor fungerar på olika sätt med olika erfarenheter och tankar. En del forskare föredrar 

att använda andra kriterier för bedömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar, än 

validitet och reliabilitet, för att se ifall studien är trovärdig och utförts på ett korrekt sätt. De 

försöker istället påvisa studiens trovärdighet genom att visa att de teoretiska perspektiven är 

relevanta för studiens syfte. Dessutom ge en tydlig beskrivning av hur studien genomförts, 

samt att syfte och frågeställningar har besvarats och diskuterats. Utifrån detta synsätt kan vi 

komma att få hög reliabilitet med vår studie (Bryman, 2011). Det resultat vi kommit fram till 

är inte den “ultimata sanningen”, utan vi menar att det finns olika sanningar beroende på 

vilket sammanhang man befinner sig i. Vår studie handlar om att undersöka en unik kontext 

och hur denna påverkar olika personer/grupper. Det finns inget som säger att samma resultat 

kommer visas vid ett annat tillfälle, av en annan forskare, då vår värld är i en ständig 

förändring och människors uppfattningar kring ett visst fenomen kan komma att ändras 

(Croucher & Cronn-Mills, 2015).  

   

Det reflekterade över ifall vår studie är induktiv eller deduktiv. Hjelm (2014) menar att många 

kvalitativa studier sällan är helt och hållet deduktiva eller induktiva. Det är istället vanligt att 

dessa går in i varandra. De induktiva handlar om hur studien genererar upptäckande resultat, 

och inte grundar sig i några teorier. Den deduktiva metoden handlar istället om att endast utgå 



28  

  

från teorier, och försöka påvisa om dessa är sanna eller inte (Hjerm et al. 2014). När en studie 

är en kombination, av induktiv och deduktiv forskningsansats, kallas den abduktiv. Vi har 

utgått från teoretiska perspektiv men samtidigt låtit empirin styra resultatet och har på så sätt 

haft ett öppet sinne för nya tolkningar och reflektioner. Med detta som grund, menar vi på att 

vår studie är abduktivt genomförd.  

 

5.5.1 Etiska aspekter  

  

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Eftersom 

vi var mycket detaljerade kring studiens syfte, och respondenternas roll, i den första 

urvalsprocessen tog vi hänsyn till samtyckeskravet. I vårt fall var det beskrivningen i våra 

inbjudningar på Facebook. För att försäkra oss, om samtycke, informerade vi även 

respondenterna på plats innan intervjun startade. För att respondenterna skulle känna ett 

förtroende för oss såg vi till att bemöta respondenterna med en proffsig inställning. En viktig 

del var att presentera studiens syfte innan intervjuerna påbörjades. Att informera 

respondenterna, om studien, ingår i informationskravet och var en viktig del i vår studie, då 

detta även ledde till information om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

informerade respondenterna att de kommer vara anonyma, samt att allt material kommer 

behandlas konfidentiellt och med stor försiktighet, samt att ingenting kommer kunna kopplas 

till någon enskild individ. Vi var även tydliga med att informera om att allt inspelat material 

endast kommer användas i forskningssyfte, samt raderas när studien är utförd 

(Vetenskapsrådet, 2017).   

  

Under forskningsprocessen är det även viktigt att alltid reflektera över sin roll som forskare. 

När vi undersökte hur människor uppfattar vegotrenden hade vi en förståelsehorisont utifrån 

våra egna uppfattningar kring ämnet. Utifrån detta var det viktigt att vi försökte ha ett så öppet 

sinne som möjligt när vi analyserade studiens resultat. Forskarrollen inom kvalitativa 

undersökningar förutsätter att forskaren är objektiv och jobbar “inifrån” då det ofta uppstår en 

du-och-jag relation mellan respondent och forskare. Vi hade självklart våra egna tankar kring 

kostvanor och hur våra egna matvanor ser ut. Det var dock viktigt för oss att försöka bortse 

från våra egna åsikter, så mycket som möjligt, för att uppnå ett tillförlitligt resultat. Det var 

viktigt för oss att vara noga med att inte styra samtalen i riktningar som inte var intressanta för 
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vår studie, utan att vi istället hela tiden såg till att alltid ha forskningsfrågan i bakhuvudet. 

Genom att vara objektiva försökte vi förstå deltagarnas föreställningsvärld. Vi försökte även 

se till så att miljön, under fokusgruppsintervjuerna, var tillåtande och öppen för att alla skulle 

få sina röster hörda (Ahrne & Svensson, 2017).   
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  6. Resultat & Analys  
  

Våra resultat presenteras till en början av en tabell, som visar på de huvudteman vi fått fram 

av vår tematiska analys från alla intervjuer. Vidare presenteras de resultat vi fått fram av 

fokusgrupperna var för sig. Varje avsnitt presenteras med en översiktlig tabell, som visar på 

de huvudteman och underkategorier vår tematisering ledde till. I tabellerna framförs även de 

koder som hjälpte oss få fram dessa. Vidare presenteras en beskrivning av varje grupp som 

sedan avslutas med en analysdel.   

 

Tabell 1.  

Huvudteman  
   

Allätare  Svårt med förändring Veganism är ingen livsstil Mot en ljusare framtid 

Flexitarian 
Medias representation 

måste breddas 

Media påverkar, men den 

djupare meningen styr Mot en ljusare framtid 

Vegetarian  En icke identifierbar bild 
Alla påverkas på olika sätt Trenden bör nå nästa nivå 

Vegan Media romantiserar, finns 

en större mening 

Medias representation måste 

breddas 

Trenden bör nå nästa nivå 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



31  

  

6.1 Allätare  

 

Här nedan presenteras en tabell för att översiktligt kunna se de teman och kategorier vi fått fram från 

allätar intervjun. Ett antal utvalda ”emotional” och ”values” koder presenteras även, för att få en 

förståelse för hur vår tematisering gick till väga. Koderna skapade våra kategorier som sedan 

klustrades ihop till tre stycken huvudteman. Tabellen följs av en vidare förklaring av varje huvudtema 

indelat i de tillhörande kategorierna.  

 

Tabell 2.  

Huvudtema  Kategori   Emotional codes  Value codes  

Svårt med förändring   Bekvämligheten styr  
Positiva, fundersamma Komplicerat med vego 

Lättare att ta till sig 

det lättsamma   
Öppna, influerade  Påverkas av andra 

Veganism är ingen livsstil  Förvrängd syn av 

veganer  
Förvånade, 

konfunderande  

Mer bakom fasaden 

 

Mot en ljusare framtid  Vego normaliseras    

Positiva, hoppfulla,  Förändring i attityd kring vego 

Tid till förändring  
Skyldiga, öppensinnade  Förutfattade meningar  

  

6.1.1 Svårt med förändring  

   

Bekvämligheten styr  

   

Respondenterna i denna grupp var alla väldigt positivt inställda till trenden och sättet den 

representeras. De menar att det har blivit så pass vanligt nu att man äter vegetariskt mer och 

mer utan att reflektera över varför.  

   

[…] Men sen typ överlag själva grejen med vegetariska och veganska och sådär det har ju 

speciellt typ nu 2016 2017 verkligen. Det finns ju alltid med så det har nästan blivit så man 

inte tänker på det typ såhär nu såhär jag kan köpa vegofärs utan att riktigt tänka på det förut 

skulle jag aldrig göra det har verkligen blivit en mer av vardagen nu. -Julia 
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Vegetarisk mat har blivit en del av deras vardag nu och fler i deras kompiskretsar testar på 

det. De menade alla på att i och med medias exponering så ses alternativen tydligare nu och 

det blir lättare att laga vegetarisk mat nu. Dock tyckte de fortfarande att det är lite komplicerat 

med alla vegetariska recept de blir omringade av i medier samt att veganskt fortfarande känns 

omöjligt. De diskuterade kring bekvämlighet och att det är detta som avgör deras beteende i 

slutändan.    

 

Jag tror också liksom att själva bilden av iallafall vegansk för mig är fortfarande såhär väldigt 

komplicerat man ba men gud vad ska jag äta då? mjöl? Asså såhär..det är svårt att veta liksom 

medan vegetarisk känns mycket lättare på något sätt som att de inte är en så himla stor 

förändring […] - Julia 

   

   

Lättare att ta till sig det lättsamma  

   

Hur man tar till sig olika budskap kom på tal och att det känns lite lättsammare nu att prova 

vegetariskt än innan. De pratade om den syn de hade haft innan trenden startade och att det då 

kändes som man antingen behövde vara vegetarian fullt ut eller inte alls.  

   

Ja alltså till en början har känt att det var negativt. Det var liksom att man måste gå all in eller 

så är du inte välkommen men nu är jag mer positivt inställd för det känns mer som en 

möjlighet liksom […] -Erika 

   

De diskuterade kring detta och menade att de kände sig mer peppade att prova en alternativ 

kost när det presenteras som en rolig möjlighet att prova på, istället för att provocera fram 

den. En respondent refererade till @vegancommunity kontot och menade att bilderna som 

visas där är extrema och det kände sig inte sugna att testa på den livsstilen då. De gillade 

istället representationen som Ica gör. Att denna ger en rolig och lättsam utgångspunkt, till folk 

som känner sig intresserade, trots att den ger en trångsynt bild av vegetarianism/veganism.  

   

[…] Alltså de visar ju massa kött i bild och de visar de här lite trångsynta tänket att alltid ha 

kött till men på ett sätt tror jag de öppnar lite möjligheterna för de som har de tänket att börja 

tänka mer vegetariskt. –Erika 
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6.1.2 Veganism är ingen livsstil  

  

Förvrängd syn av veganer  

   

Respondenterna i denna grupp pratade även mycket kring veganer. Även om de alla var eniga 

om att vego i allmänhet känns lättare, är veganism fortfarande knepigt. Många respondenter 

menade också att om man är vegan beter man sig även på ett visst sätt.  

     

[…] Jag kan tänka mig att om jag skulle se ett konto som är typ såhär natur konto på typ en tjej 

som typ kör massa yoga och är på Bali […] Då hade jag verkligen kunnat fatta det är klart hon 

är vegan liksom men de här känns såhär Ida Warg är ju liksom en svensk tjej som har en 

pälsjacka […] - Julia 

   

De hade alla ett gemensamt tänk kring hur den stereotypa veganen är och ser ut. De blev 

fundersamma, och lite förvånade, över de Instagramkonton vi visade upp och menade att det 

inte alls är den bilden de har av en vegan.  

 

[…] Vegan har ju alltid varit liksom ett slags folk typ. -Filip 

   

Om man tänker på en vegan de är inte så att jag slår upp det här liksom och ba shit riktigt smal 

bikinitjej liksom hon är vegan säkert […] –Julia 

  

6.1.3 Mot en ljusare framtid  

   

Vego normaliseras  

  

Att bilden av vegetarianism, och veganism, har förändrats på senare tid höll de alla med om. 

De gillade att de har blivit så pass normaliserat att det inte längre behöver kännas som en tung 

och jobbig grej med vego. Den del av trenden de var mest positiva till var just 

livsmedelskedjornas exponering av bättre utbud.  

 

   När jag tänker såhär veganer hur jag tänkte förut då kändes det mer såhär (pekar på  
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@vegancommunity) att “Vi älskar djur, ni hatar dom” men som det har blivit idag om man ser 

Ica och Coop och allt sånt, så nu är det mer vardagligt man behöver inte vara den som älskar 

djur eller man hatar inte djur om man inte […] – Erik 

Respondenterna funderade även kring framtiden och att det faktiskt är dags för deras 

generation att ta ansvar. Det diskuterades kring skiftet, de menar har skett, samt att det anses 

fint att inte äta kött nu.   

  

Tid för förändring  

   

Att det är okej att det tar tid, var alla respondenter överens om, samt att det inte fungerar att 

förändra ett beteende direkt. De gillade att media lyfter fram att man inte behöver ändra sin 

kost helt.  

   

[…] Ja men just det att det är mer acceptabelt att vi kör en dag i veckan det är bra liksom. -

David 

   

De pratade även kring hur duktiga de själva känner sig när de väl äter vegetariskt, samt att de 

vill hålla det på den nivån. Att exempelvis media inte kör på för hårt och endast visar 

vegetariskt reklam är något de ställde sig positiva till.  

   

Det känns lite ifall dom skulle köra all in och endast visa vegetariskt nu skulle de bli lite push 

and pull om dom skulle dra så hårt så skulle de bli motreaktion […] - Erika  

 

6.1.4 Analys   

  

Med utgångspunkt i Halls teori kan vi se att de tecken och symboler som utgör medias 

representation når fram till en viss grad, men inte hela vägen, eftersom de pratade mycket om 

att bekvämligheten styr och att vego fortfarande känns krångligt. Den sociala identitetsteorin 

menar att jaget är reflexivt och skapas om hela tiden. Detta märkte vi förekom i denna grupp 

då de uttryckte att deras tankemönster har ändrats sedan trenden tagit fart. De tyckte inte 

längre att det var svårt att vara vegetarianer ibland. De menade även att de tillhör den nya 

medvetna generationen, som tänker mycket på att göra sina aktiva val. Detta visar på att den 

sociala grupp de identifierar sig med, har ändrats och förmodligen kommer att ändras mer i 

framtiden. Dock hade de kvar vissa stereotypa bilder av veganism. De förklarade att vegansk 

mat fortfarande känns som omöjligt att tillaga, samt att bilden av en vegan är en yoga tjej på 
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Bali och inte en vanlig svensk bloggare. Detta visar att de även socialt kategoriserar sig själva 

för att förenkla omgivningen genom stereotyping av andra grupper. Som Burke & Stets 

(2000) menar så tenderar individer att skapa skillnader mellan grupper, trots att de egentligen 

inte existerar.   
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6.2 Flexitarianer  

 

Denna tabell visar de teman och kategorier vi fick fram i flexitarian gruppen. Två kategorier 

sammanflätades till ett tema var, totalt fick vi fram tre huvudteman. Denna tabell kommer också följas 

av en beskrivande text av varje huvudtema uppdelat efter kategorierna.  

 

Tabell 3.   

Huvudtema   Kategori   Emotional codes  Value codes  

Medias representation måste 

breddas  
Kroppsfixerat  Ångest  Inte identifierbart 

Vego är inte manligt  Fundersamma  
Ovanligt med män  

Media påverkar, den djupare 

meningen styr  
Trenden påverkar 

starkt  

Positiva  
Påverkas av andra  

Djupet av den djupa 

meningen  

Dåligt samvete  
Etik & miljön är den stora faktorn 

Mot en ljusare framtid  Vego normaliseras  Positiva, lättsamma  
Kött ger dåligt samvete 

Trenden är här för att 

stanna  

Positiva  
Tankemönster fastnar  

  

6.2.1 Medias representation måste breddas  

   

Kroppsfixerat  

   

Respondenterna var mycket inne på att medias representation av vegotrenden är väldigt kropp 

och utseendefixerad. Fitness och hälsa är i fokus samt att allting ser väldigt fräscht ut. De 

menade att vego ibland kan kopplas samman med en form av diet och ansåg att denna 

representation är felvinklad. Något som inte stämde överens med deras bild och gav dem 

ångest.  

    

[…] Ja men som tjej känner jag att sådana här bilder får man ju snarare ångest över, shit va 

snygga dem är som äter veganskt. Jag käkar också lite sådär vafan blir inte jag smal för 

liksom? - Melina 
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Det var också inne på att den representation som media visar av vego är att det är komplicerat 

att äta vegetariskt. Respondenterna ställde sig negativa till denna framställning och ansåg inte 

att de kunde ta till sig det budskapet.    

   

[…] Alltså känns som att okej då behöver jag 40 ingredienser och stå och mixa en liten grej 

sen ett salladsblad och sen klicka ut det där. I min hjärna blir det ju då fan va jobbigt jag gör 

bara köttbulle istället. -Karoline 

   

Vego är inte manligt  

   

Det uppkom också en intressant diskussion om att vegetarianism/veganism inte anses vara 

manligt. De pratade om att det, till den största delen, är kvinnor som kopplas samman med 

vegotrenden i medierna. Diskussionen grundade sig i att maskulinitet kopplas till kött och 

protein. De ansåg att media missar killarna.  

   

Och sen manlighet grejen är väl på grund av de här också […] grönt, frukt och hälsosamt 

bredvid massa bilder på kvinnliga snygga kroppar liksom. Medan det finns ju såklart massa 

nakna män på Instagram också som spänner sig men det är ofta inte förknippat med mat på 

samma sätt... Utan mer såhär PROTEIN!! - Johanna 

       

Vi ansåg att det var intressant när en av respondenterna uttryckligen artikulerade att protein är 

en viktig del av hans kost, som han inte kan klara sig utan. Sättet som respondenten uttryckte 

sig på, kan vara ett resonemang till att vegotrenden i medierna influerar kvinnor mer.  

   

6.2.2 Alla påverkas på olika sätt  

   

Trenden påverkar starkt  

   

De framkom att respondenterna ansåg sig bli väldigt påverkade av medierna när det kommer 

till vegotrenden. De kände sig inspirerade av influencers och andra sociala medier. De ställde 

sig positiva till hur mycket inspiration de får genom medierna, även om de anser att de finns 

inslag som inte tilltalar dem.  
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Ja jag kollar på Therese Lindgren också väldigt mycket och känner mig sjukt influerad. Man 

härmar ju nästan beteendet. Jag typ går runt där i butik. För hon filmar ju när hon är i butiker 

också och ba gud åh dom här vill jag prova […] – Melinda 

  

Djupet av den djupare meningen  

   

I diskussionen var samtliga respondenter överens om att det är lättare för media att uppmuntra 

genom att visa det lättsamma och trevliga. De gick in en hel del på att det är svårare för 

medierna att visa det negativa med att äta kött. Det är svårare att försöka förmedla en känsla 

av obehag enligt dem. 

   

[…] Det är svårt att få med det här klimat budskapet. Vad ska dom göra liksom? Visa en bild 

på en översvämning och ba ät dina grönsaker så blir det ingen översvämning. - Max 

     

Deras egen anledning till varför de har valt en alternativ kost har däremot en djupare mening. 

För dem handlade det i slutändan om antingen miljö eller etiska skäl. Det var lätt att förstå att 

deras syfte har stor betydelse samt att de är väldigt medvetna.  

   

[…] Men sen såg jag faktiskt Cowspiracy och det blev lite såhär fan jag kan ju testa för det där 

ser ju fan sjukt ut. - Max 

   

 

6.2.3 Mot en ljusare framtid  

   

Vego normaliseras  

   

Respondenterna diskuterade kring skillnaden av hur man idag ser på vego jämfört med 

tidigare. Alla var överens om att uppfattningarna i samhället kring vego har fått en mer positiv 

framställning. Det har uppmärksammats mer, i och med medierna, att människor börjar bli 

mer medvetna.  

   

[…] Jag tror att vi är i en slags övergångsfas till att det blir mer och mer normalt för att jag tror 

att det finns för mycket argument för att inte göra det. - Linnea 
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De diskuterade vidare kring att vi är på väg till en övergångsfas och att vego är på god väg att 

normaliseras. De pratade även mycket om deras egen medvetenhet och att de nu ansåg sig 

tänka igenom alla val de tar. Respondenterna nämnde även att deras definition av att vara 

flexitarian redan är normaliserat och ingenting någon höjer på ögonbrynen över.    

   

Jag går ju inte runt och säger att jag är flexitarian för det känns som att det är så många som är 

det nu och så många som blivit medvetna att de nästan blir som en självklarhet. - Melinda 

   

Trenden är här för att stanna  

   

När respondenterna diskuterade kring framtiden var de positivt inställda och i princip 

övertygade om att trenden kommer förstärkas och spridas. De menade att det är en 

generationsfråga och att trenden behöver tid för att sjunka in i allas medvetenhet och 

beteendemönster. De var dock alla överens om att detta innebär att de som är den “nya 

generationen” är det enda hoppet, då det redan är försent för de som är äldre.  

   

[…] Så det är ju en generationsfråga, att det behöver ta lite tid liksom. - Max 

   

Alltså våra föräldrar […] mina äter ju kött till varje måltid […] Trots att dom ser de här nu så 

är de lite “too late”. - Melinda 

   

En av respondenterna menade att matmönster fastnar och att det är svårt att gå tillbaka till sina 

gamla vanor när man har skapat nya rutiner. Respondenterna var även inne på att det är 

orimligt att media skulle sluta fokusera på vegetariskt, då alla positiva effekter av att dra ner 

på köttkonsumtionen inte kommer att ändras, det vill säga även om trenden kommer planas ut 

så kommer beteendeförändringen stanna kvar.  

   

[…] Ja och om vi redan tycker såhär och kommer väl ge våra barn 80 % vegetariskt kommer 

ju dom ta vidare det och tillslut kanske världen. […] - Max 

     

[…] Jag tror ju att trenden kommer plana ut lite men det kommer ändå haft en så stor impact 

att det förändrat våra matmönster ändå. – Karoline 
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6.2.4 Analys  

  

Med Halls teori om representationer som utgångspunkt kan vi se att respondenterna påverkas 

starkt av medias budskap genom de tecken och symboler som har till syfte att generera 

mening. De var dock tveksamma till hur trenden framställs och kunde inte identifiera sig med 

den kroppsfixering som är i fokus. Vi kan utifrån Gauntletts (2008) synsätt förstå hur 

flexitarianens sociala identitet påverkas när de identifierar sig med den vegetariska livsstilen.  

Exempelvis när respondenterna förklarade hur de nästan härmar Therese Lindgrens beteende i 

hennes videor. Vi menar att respondenterna kan komma att börja se sig själva inom en annan 

kategori än just flexitarianer. Att de fortfarande äter kött men identifierar sig starkt med en 

annan kategori bidrar till att de hamnar i ett slags mellanläge och försöker reda ut vilken 

kategori de tillhör. Berry (2000) menar att när det sker en form av kulturell förändring börjar 

fler definiera sig i nya kategorier, som i detta fall flexitarian.  

  

De var alla överens om att den djupare meningen inte kommer till ytan i medias 

representationer. Detta kan kopplas till hur medias representationer är en svår och komplex 

process och att mottagarna har en viss makt när det kommer till mediernas inflytande. De blir 

påverkade av hur vegotrenden framställs i medierna, men deras egentliga anledningar till 

varför de väljer en alternativ kost har en djupare mening. Att vego inte anses som manligt 

kom upp som en intressant diskussion i denna grupp vilket visar på att 

vegetarianism/veganism inte kopplas samman med det manliga könet. Detta antagande 

grundade respondenterna i att män inte ofta syns i relation till vegetarisk kost, speciellt på 

sociala medier. Även om respondenterna hade lite olika åsikter kring medias representation 

var alla överens om att vegotrenden är här för att stanna. Detta påvisar att sättet media 

representerar trenden har en stark påverkan.   
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6.3 Vegetarianer  

 

Även i vegangruppen fick vi fram två kategorier som bildade ett tema var, vi fick totalt fram tre teman. 

Vi presenterar även här några utvalda koder som har till syfte att få en förståelse hur vår analytiska 

tematisering gick tillväga. Denna tabell följ sedan av en beskrivande text av varje tema där de två 

kategorierna inom varje tema presenteras separat.  

 

Tabell 4.   

Huvudtema   Kategori   Emotional codes  Value codes  

Medias representation måste 

breddas  
Inte alltid relaterbart  Ironiska  Påverkas inte av de perfekta  

Kroppsfixerat  Irriterade  
Relaterar ej till kroppsmedvetna 

influencers 

Alla påverkas på olika sätt  Laddning av ordet 

trend  Positiva, irriterade  Förlorar det viktiga budskapet  

Media förminskar 

problemet  Positiva, negativa  Påverkan av den jobbiga sanningen 

Trenden bör nå nästa nivå  Trevliga vegotrenden  
Glada, inspirerade  Instagram inspirerar  

Fördelarna borde 

lyftas fram  

Olika åsikter, frustrerade  
Fördelar borde lyftas fram i medias 

representation  

   

6.3.1 Medias representation måste breddas   

   

Inte alltid relaterbart  

   

Respondenterna reagerade till en början starkt på att media representerar trenden lite för  

“fint”. Alla fina vegetariska matkonton, samt influencers, som visar upp sin perfekta livsstil är 

inte något de kände att de kan relatera till.  

   

[…] Men vaddå jag vaknar alltid upp med perfekt avokadotoast. - Karin 

(Skratt)  

             Och de bara kommer in perfekt solljus och man ba. - Emma 

Så tar ni en bild på mig […] - Karin 
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De pratade istället om andra typer av mer vardagliga influencers, och bloggare, som inte får 

lika mycket uppmärksamhet. När en av respondenterna gav exemplet på bloggaren Flora 

kunde vi se hur alla andra i gruppen verkade intresserade och de vill alla höra mer om henne. 

Det framkom tydligt att ingen i gruppen influerades av alla perfekta och fina bilder som både 

livsmedelskedjor och andra populära influencers lägger ut.  

   

Kroppsfixerat  

   

Respondenterna kom även in på ämnet vikthets och att detta lätt kopplas till medias 

representation av vego. Av allt visuellt material vi visade, reagerade flera av respondenterna 

på det kroppsfokus som finns kring trenden.  

   

[…] Den här trenden, de som jag inte gillar är exempel att det är många unga kvinnor som..det 

har blivit nån sort vikthets. - Emma 

  

Alla höll med om detta faktum och diskuterade om detta bara kan klassas som en annan  

“trenddiet” som blir stor för att sedan försvinna. Speciellt en av respondenterna hakade upp 

sig extra mycket på detta och gav ett exempel som gjorde henne väldigt irriterad och upprörd.  

   

[…] Jag fick en fråga en gång av en föreläsare när jag höll ett tal om varför man skulle äta 

vegetariskt och han frågade i pausen: är alla veganer så smala som du är? Och då var det för 

det första inte tal om veganism utan det var ju tal om att vara vegetarian och jag tyckte det var 

en onödig kommentar om kroppsform. - Emma 

   

Irritation låg i luften efter att respondenten gav denna kommentar. De höll alla med om att 

vegetarianism är så mycket mer än en hälsodiet. Det är synd att media fokuserar så pass 

mycket på just det, då vegetarisk kost handlar om en djupare mening.  

 

6.3.2 Alla påverkas på olika sätt  

   

Laddning av ordet trend  
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En intressant diskussion togs även upp gällande ordet “trend”. Speciellt en av respondenterna 

reagerade starkt på nyhetsklippet från TV4 som vi visade.  

   

Jag blev väldigt irriterad på den första damen med glasögon i den första filmen som var såhär 

”Det här är en trend”, jag tycker istället man ska vara mer uppmuntrande att fler får upp 

ögonen […] -Karin 

   

Hon menade att det genom att uttalat kalla det en trend så förminskas själva anledningen till 

varför folk väljer att äta vegetariskt. Om ordet trend är ett negativt eller positivt laddat ord var 

det dock lite olika åsikter om.  

   

[…] Men det jag tänker är att det kanske är er egna definition eller egna laddning av vad trend 

är? - Emma 

   

De diskuterade detta vidare och en annan respondent menade att en trend inte behöver vara 

negativt då det kan vara ett sätt att uppmärksamma ett problem.  

   

Skulle det vara något negativt att det är en trend? Jag personligen tycker att det är asbra att 

dom pratar om alternativa koster eller vad man säger. Och asså i media, ja tycker inte de la 

någon värdering i att hon blev influerad av youtubers eller kompisar […] - Emma 

   

Media förminskar problemet  

   

Det förra ämnet eskalerade till en ytterligare diskussion mellan respondenterna angående 

sättet att representera trenden. Det fanns blandade åsikter ifall det är bra att media 

representerar trenden på ett så pass lättsamt sätt eller inte. En respondent kände dock starkt att 

medier borde uppmärksamma problemet mer om vad som faktiskt ligger bakom orsaken till 

varför vegetarisk mat är att föredra. Dock menade några andra respondenter att det kanske är 

fel inkörsport. Alla tar till sig budskap på olika sätt och påverkas olika.  

   

[…] När man väl talar om det, varför inte gå till roten av problemet? - Karin 

   

Om världen ändå går under, vad kan lilla jag göra? - Emma 
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De försökte jämföra detta med ett bråk med en partner, då man oftast går i “defense mode” 

och inte vill ta till sig budskapet när det blir för anklagande. De menade att media kanske ska 

försöka smyga in det istället.   

 

6.3.3 Trenden bör nå nästa nivå  

   

Trevliga vegotrenden  

   

Trots lite olika åsikter kring vissa delar av ämnet höll de alla med om att trenden inspirerar 

och uppmuntrar. De ansåg att det är bra och kul att fler och fler har börjat äta vegetariskt på 

grund av trenden och att de själva blir mer peppade att fortsätta.  

   

[…] man kan ju såhär spara recept […] som kommer upp i mitt flöde […] på så sätt känner jag 

verkligen att jag blir inspirerad. - Angelica 

   

De menade att det är bra att det har fått så pass mycket uppmärksamhet men att det nu kanske 

bör tas till nästa nivå.  

   

[…] Jaha fan ska vi laga då om du inte äter kött? Och man ba ah men really det är 2017. - 

Angelica 

   

De tyckte att reklam, som Icas, är bra för personer som inte har koll eftersom det är något som 

de förmodligen kan relatera till. Respondenterna kunde dock identifiera sig mer med 

exempelvis Therese Lindgren och Ida Warg. Nya utbud, nya recept och mer inspiration från 

bloggare har gjort det lättare för respondenterna i denna grupp att vara vegetarian. De ansåg 

dock att det har gått så pass lång tid nu att det är dags för media att visa alla fördelar som 

finns med att äta vegetarisk kost.  

   

[…] Alltså..det finns otroligt många fördelar med att äta vegetarisk kost. Man borde inte 

endast representera vegomat som god utan att de även är bra för dig, djuren och världen.  

- Karin 

   

En av respondenterna hade detta som hjärtefråga då hon argumenterade kring alla fördelar 

som faktiskt finns kring att äta mer vegetariskt. Det är inte enbart en djuretiskfråga, utan 
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också en miljöfråga samt hälsofråga. Samtliga respondenter menade att både massmedia samt 

influencers borde ta vara på den här trenden nu och visa allt positivt som faktiskt kan ske om 

fler väljer en mer alternativ kost. De ville att trenden ska utvecklas och att fler och fler som 

inte är sedda som stereotypa veganer eller vegetarianer måste fram i medias representation.  

   

[…] Ja influencers som faktiskt har ett stort rampljus på sig, måste ta vara på det och sprida 

budskapet. – Angelica 

 

6.3.4 Analys  

  

I denna grupp definierade sig alla som vegetarianer men har trots detta olika kostvanor. Detta 

tyckte vi märktes då de hade lite olika tankemönster kring ämnet. De var flera respondenter i 

denna grupp som nämnde att de var vegetarian trots att de äter kött ibland för att det är en 

ståndpunkt att vara vegeterian. Detta kan vi koppla till den sociala identitetsteorin då 

respondenterna förmodligen känner en stark identifikation med vegetarianism och vill 

särskilja sig själv från en allätargrupp, då de i sin tur förenklar deras omgivning. Alla 

respondenter i denna grupp var öppna med att de påverkas av trenden och dess representation. 

De gjorde dem peppade att äta mer vegetariskt och på så sätt kunna identifiera sig mer med  

“vegeteriankategorin”.   

  

De diskuterade även mycket kring vikthets och att de inte kunde identifiera sig med hur vissa 

Instagram-konton representerar veganism. Deras sociala identitet stämde istället överens med 

mer vanliga personer såsom Therese Lindgren. Det uppkom även en diskussion i denna grupp 

som handlade om laddningen av ordet trend och vad detta betydde för dem, när media 

representerar vegetariska alternativ som en trend. De hade olika åsikter kring detta vilket kan 

kopplas till Fiskes (1987) argumentation om hur vi tolkar och kodar representationer i media 

på olika sätt, beroende på vår kulturella bakgrund. Vi menar på att denna diskussion grundar 

sig i att respondenterna har olika erfarenheter och tankar kring vegetarianism.  
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6.4 Veganer    

 

Tematiseringen av vegangruppens intervju presenteras först av en kategori som bildade ett huvudtema 

följt av två kategorier som klustrades ihop och skapade ett huvudtema. Det sista huvudtemat fick vi 

fram utifrån tre kategorier. Även detta kapitel följs av en beskrivning av varje huvudtema uppdelat 

utefter kategorierna.   

 

Tabell 5.   

Huvudtema  Kategori  Emotional codes  Value codes  

Media romantiserar, finns en 

större mening  
Medias förskönande 

bild  
  

Ironiska, frustrerade  Skrattretande representation  

Medias representation måste 

breddas  
Veganer är inte alltid 

hälsosamma  

Tveksamma, ironiska  
Felrepresentation 

Vego är inte manligt  Fundersamma  
Traditionella synen finns kvar  

Trenden bör nå nästa nivå  

  

Trevliga vegotrenden  Positiva, inspirerade  
Nyfikenhet är bra 

Lättsamhet lättare att 

ta till sig    

Positiva, hoppfulla  Uppmuntra istället för att provocera  

Tid för förändring  Hoppfulla, nyfikna Livsstil svårt att ta till sig 

  

 6.4.1 Media romantiserar, finns en större mening  

   

Medias förskönande bild   

   

Respondenterna diskuterar kring vilket sätt media representerar trenden och de är alla överens 

om att medias romantiserar synen på veganism/vegetarianism. De menar på att media missar 

hela bilden, den större meningen kring varför man väljer en viss livsstil kommer inte fram. De 

diskuteras mycket kring synen på att vara vegan och hur den representeras i media. De anser 

att bilden kan ses som förlöjligande och väldigt orienterad på hälsa och fitness.  
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[…] Det känns som det är en grej som fångar folks uppmärksamhet för man vill ju vara såhär 

hälsosam och många associerar den här gröna trenden med att a det är bra för dig och det är 

hälsosamt och sådära. - Amanda 

   

När de diskuterar vidare kring medias representation så menar de även på att media missar det 

viktiga delarna och måste gå mer på in djupet. Media missar att veganism är en livsstil.  

   

[…] Therese Lindgren asså hon är ju vegan för djuren och liksom hon äter ju vegansk och hon 

köper ju inte djurtestade produkter och allt sånt där. Men i början när hon kom ut med att hon 

var vegan så var det lite i hennes videos så kunde hon köpa nån såhära djurtestad grej liksom 

och visa upp det. Och då blir de lite såhär att folk kanske inte tar de lika seriöst. - Fredrika 

     

När respondenterna kom in lite mer på djupet kring medias representation var de alla överens 

om att de inte kan identifiera sig med den. De uppkommer diskussioner kring att de finns 

förutfattade meningar kring att veganer är bra på alla laga mat, som alla är överens om inte 

stämmer.  

   

[…] De tar ju mycket tid också när man ser sånt här så tror ju människor, man tror ju att a 

veganer gillar att laga mat man ba nej ja gör inte ens de. - Moa 

   

6.4.2 Medias representation måste breddas    
   

Veganer är inte alltid hälsosamma  

  

Att veganism kopplas till att vara hälsosam var de, alla överens om, och de menar att denna 

representation av veganism inte stämmer. För många kopplas veganism ihop med grönsaker 

och kost med låg kalorihalt men det argumenterade respondenterna emot. De menade att som 

vegan kan man visst vara ohälsosam och äta onyttigt precis som alla andra. Att veganism 

brukar ses som en diet tyckte de flesta respondenterna var lite skrattretande.    

   

[…] Jag gick upp i vikt - Kalle 

(skratt)  

Ja men de gjorde jag också. - Moa 
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Respondenterna diskuterade lite kring saknaden av “vanliga veganer” i media som inte visar 

upp gröna och stiliga frukostar som ser avancerade ut. De vill också att så kallade “pommes 

veganer” ska lyftas fram i medier. De nämnde dock att vissa sådana bloggar förekommer, men 

att de borde få mer uppmärksamhet.   

   

Jag tycker det är väldigt uppfriskande med bloggare eller inlägg och sånt där som visar lite 

såhär vanligare mat som folk kan relatera till. För typ som sagt klasskamrater bara frågar amen 

äter du acai bowl till frukost och sådär. - Amanda 

   

Vego är inte manligt   

   

De funderade och diskuterade även om att vegotrenden kopplas till kvinnor. Att manliga 

veganer/vegetarianer är nästintill obefintligt i medier, speciellt på Instagram och bloggar. Att 

manlighet fortfarande är kopplat till kött och protein höll de alla med om.   

   

[…] Asså de är lite intressant de är också de är väldigt många kvinnor som har sådana bloggar 

och de är väldigt sällan som man ser sådana här bloggar som drivs av män som är tex 

hälsorelaterade eller veganism relaterade. Vilket kanske har att göra med att liksom 

maskuliniteten är ganska tätt ihopkopplat med att äta kött fortfarande. – Fredrika 

 

6.4.3 Trenden bör nå nästa nivå  

   

Trevliga vegotrenden  

   

Trots lite irritation och frustration kring representationen av vegotrenden, var ändå 

respondenterna inspirerade och hoppfulla. De pratade kring utbuden av recept, och att 

vegetariska alternativ i livsmedelsbutiker och snabbmatskedjor har ökat. Att laga vegansk mat 

har plötsligt blivit lättare och roligare i och med medias uppmärksamhet.  

   

[…] jag såg liksom på media och a men jag började söka på recept och allting och de fanns ju 

ganska gott om det överallt. […] Asså varje kväll ligger jag och kollar på veganmat konton. […] 

- Fredrika 

   

De gillade och tyckte det var roligt att diskutera kring olika reklamkampanjer, som vissa av 

respondenterna inte ens hade uppmärksammat tidigare.  
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Lättare att ta till det lättsamma   

   

Respondenterna hade även åsikter om hur man borde nå ut med budskapet bättre. De menade 

att människor inte kommer kunna ta till sig information om man går ut med det för hårt. Det 

är bättre att uppmuntra än att provocera.  

   

[…] De är lättare att uppmuntra än att generera eller hellre än att liksom provocera, även om 

liksom provocera kan vara nyttigt i vissa enstaka fall så är det mycket lättare genom positiv 

förstärkning, tycker jag. - Moa 

   

Om media skulle gå in med en subtil approach, argumenterade respondenterna för att det 

skulle kunna väcka nyfikenhet hos människor och att de faktiskt, av egen vilja, kommer ta 

reda på den djupare innebörden av trenden. Om det sedan skulle gå så pass långt, att fler och 

fler blir intresserade, skulle ett paradigmskifte att kunna ske.  

   

Det känns väldigt osannolikt att man bara vänder tillbaka plötsligt att tycker att det är rätt. Det 

krävs riktigt starka argument för att liksom […] - Kalle 

   

De diskuterade vidare och kom fram till att även om folk inte går djupare, och endast äter 

vegetarianskt utifrån hälsoskäl, spelar det ingen roll då den gröna vågen kommer förstärka sig 

själv.  

   

[…] Det blir väldigt försvarbart och ba varför äter du vegetariskt? Och ba det är bra för miljön 

eller liksom det går att plocka många resonemang till varför man gör det eller jag är nyfiken 

jag vill prova något nytt. Så då det liksom den gröna vågen förstärker sig själv lite grann. - 

Moa 

  

Tid för förändring  

   

Respondenterna var alla överens om att det krävs tid för förändring, då man måste ta ett steg i 

taget för att påverka. De diskuterade hur det är svårt att ta till sig en livsstil samt att man 

måste ha tålamod.  
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[…] Och de är ju bättre o kanske a men typ nån som inte är van vid att äta kött en dag i veckan 

kanske bara vegetariskt, de ska ju inte behöva vara liksom jättestora steg. - Fredrika 

   

De diskuterade även vidare hur långt samhället har kommit och att mediernas stora inverkan. 

Numera är det fler, i deras omgivning, som är mer accepterande till deras livsstil och de anser 

att denna positiva inställning sprider sig. Familj och vänner är numera inspirerade av deras 

kost och visar mer engagemang.    

 

6.4.4 Analys  

  

I denna grupp är inte medias påverkan så pass stark jämfört med de andra grupperna. 

Respondenterna definierade sig själva som veganer och hade alla en samsyn på vad det 

innebär att vara en vegan. Då de har väldigt mycket kunskap kring vegetarianism och 

veganism tolkade de medias representation på ett annat sätt än resterande grupper. Som 

Gauntlett (2008) menar påverkas den sociala identiteten av hur den blir porträtterad i medier. 

Respondenterna höll alla med om att media missar den djupa meningen av vegotrenden och 

att de inte identifierar sig med den hälso- och fitnessdiskurs som finns kring ämnet. De 

identifierade sig själva som “pommes veganer” och motsatte allt som hade med vikthets och 

hälsosam kosthållning att göra. Deras sociala identitet skapas genom de veganer som är mer 

lika dem själva, d.v.s. de personer som inte får mycket uppmärksamhet i medier. Det påvisar 

att respondenterna anser att den kategori som de tillhör, inte representeras på rätt sätt i 

medierna. Även i denna grupp kom ämnet kring manlighet i relation till vego upp. De var 

även här skeptiska kring varför inte män syns i media i relation till denna trend.   

  

Alla respondenter ansåg dock att trenden är positiv och hoppades på att den sprider sig och 

går mer in på djupet framöver. De var dock tveksamma till om trenden kommer att stanna, då 

de menade att de flesta trender dör ut. De ansåg att det krävs tid för förändring och att trenden 

måste nå en ny nivå, för att tankemönstret ska leva kvar. Medierna försöker förmedla ett 

alternativt beteende, som kan leda till det bättre, vilket är ett beteende som veganerna redan 

besitter sedan långt tillbaka. Detta kan vara anledningen till att de har ett mer analytiskt 

tankesätt kring framtiden som de andra grupperna inte har.  
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6.5 Jämförande analys  

  

Det framkom i vårt resultat att många av kategorierna, i de olika intervjuerna, kunde kopplas 

ihop med varandra. Det här visar på att samtliga fokusgrupper berörde samma ämnen kring 

vegotrenden och har liknande uppfattningar och åsikter. För att på ett lättöverskådligt sätt se 

vilka kategorier, som kunde kopplas samman, skapade vi denna jämförande tabell där de 

kategorier som berörts i fler intervjuer har samma färg. För att förstå skillnaderna och 

likheterna följs denna tabell av en beskrivande text.  

 

 Tabell 6.  

 

 

 

Kategorier 

Vegan Allätare Vegeterian Flexiterian 

Medias förskönande bild  Bekvämligheten styr  Media förminskar 

problemet  

Djupet av den djupa 

meningen  

Veganer är inte alltid 

hälsosamma   
Förvrängd syn av 

veganer  
Kroppsfixerat  Kroppsfixerat  

Vego är inte manligt    Inte alltid relaterbart  Vego är inte manligt  

Lättare att ta till sig 

det lättsamma   

Lättare att ta till sig 

det lättsamma  

Laddning av ordet trend  Trenden påverkar starkt  

Trevliga vegotrenden  Vego normaliseras  Trevliga vegotrenden   Vego normaliseras  

Tid för förändring  Tid för förändring  Fördelarna borde lyftas 

fram  
Trenden är här för att stanna  

 

 

Samtliga grupper, förutom allätargruppen, menade att media förminskar problemet och att den djupare 

meningen inte kommer fram. Allätargruppen hade inte samma tveksamma inställning till vegotrenden, 

utan uppmärksammade mer att det är krångligt att äta vegetariskt oavsett om media öppnar upp för fler 

möjligheter. Orsaken kan vara att allätarna inte har samma kunskap om vegetarisk kost, jämfört mot de 

andra grupperna. Alla grupper var överens om att medias representation av vegotrenden är 
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kroppsfixerad och felvinklad. Veganerna pratade om sig själva som “pommes veganer” och detta visar 

att de inte kan identifiera sig med den hälsa och fitness bild som media representerar. Även 

allätargruppen pratade om att medias representation, av veganer, till stor del inte stämmer överens med 

deras bild. Det framkom också att medias representation missar det manliga könet. I både 

allätargruppen och flexitariangruppen kom ämnet kött i relation till manlighet upp till ytan, vilket vi 

kan koppla till den tidigare forskning som kom fram till samma slutsats.  

  

Trots de negativa aspekter som framkom fanns det även mycket positivt som respondenterna 

diskuterade kring. Alla menade att det lättsamma, som media väljer att visa, många gånger är 

lättare att ta till sig. Alla grupper pratade på något sätt om trenden som positiv. Allätargruppen 

ansåg sig vara den mer medvetna generationen som tänker mer på sina kostvanor, på samma 

sätt talade flexitariangruppen om att vego börjar att normaliseras. Vegetariangruppen och 

vegangruppen var något mer skeptiska men anser också att trenden är trevlig och bra. 

Vegetariangruppen och vegangruppen ansåg att trenden kommer fortsätta att spridas, men att 

det krävs tid förändring och att media borde lyfta fram fördelarna mer. Allätargruppen och 

flexitariangruppen däremot var övertygade om att trenden kommer att spridas och fortsätta att 

växa. Anledningen till detta kan vara att vegetarianerna, och veganerna, tillhör den kategori 

som media representerar och därför ställer sig mer tveksamma till representationen. Allätarna 

och flexitarianerna har dock inte samma koppling till den grupp som media representerar, och 

det kan vara anledningen till att de har en mer positiv syn på framtiden.   
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  7. Slutsats & avslutande diskussion  
  

Syftet med vår studie var att ta reda på hur unga vuxna uppfattar mediernas representationer 

av vegotrenden, samt ifall det påverkar deras sociala identitet. Vårt val av fokusgrupper, samt 

de teoretiska ramverken, vi använt oss av hjälpte oss att besvara denna frågeställning. Vi 

valde att dela upp respondenterna i olika grupper utifrån den kategori de ansåg sig tillhöra. 

Detta val anser vi var något som gynnade oss. Vi kunde då se samband i vår jämförande 

analys och fick på så sätt fram en slutsats som vi kommer presentera nedan.  

  

Det framkom att en större del av respondenterna inte kunde identifiera sig med medias 

representation av deras sociala grupp. Speciellt gällde detta vegetarianerna och veganerna, 

förmodligen på grund av att de är den grupp som identifierade sig mest med trendens 

budskap. Den förskönade bilden, som media representerar, stämmer inte överens med den bild 

alla respondenterna har av vegetarianism/veganism. Respondenterna, i samtliga grupper, 

tyckte att media visar en snedvinklad bild och kan i de flesta fall inte identifiera sig med 

denna. Gauntlett (2008) menar att vi blir påverkade av hur vår kategori blir representerad i 

media. Vi drog slutsatsen att respondenterna inte kunde identifiera sig med den förskönade 

delen av trenden. Då respondenterna uttryckligen artikulerade sina negativa uppfattningar, 

kring den icke identifierbara representationen, förstod vi att de blir negativt påverkade av 

denna representation.   

  

Respondenternas åsikter, och uppfattningar, visade att mottagare har en viss makt över 

medierna. En del av det budskap media vill förmedla når inte fram helt och hållet hos 

grupperna. Det synsätt som Orga (2012) argumenterar för, d.v.s. att mottagarna har en viss 

makt över media, anser vi stämmer till viss del då respondenterna inte kunde identifiera sig 

med den förskönade delen som media representerar. Genom processen från kodning, 

kategorisering till tematisering visade sig denna del av slutsatsen att grunda sig i våra  

“descriptive coding”. Hur respondenterna beskrev sina åsikter, genom att direkt uttala dem, 

ledde oss till slutsatsen att de uppfattade vissa delar av medias representation som icke 

identifierbara. Dock kom vi även fram till en annan aspekt, utifrån de mer djupgående 

metoderna d.v.s. “value codes” och “emotional codes”. Då vår studie avsåg att undersöka 

människors uppfattningar krävdes det att vi analyserade respondenternas tankar djupare. Hur 
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en respondent artikulerar en viss åsikt och hur de underliggande känner kan vara två olika 

saker.   

  

Respondenterna hade även en positiv inställning till medias representation. De höll alla med 

om att det är lättare att ta till sig det lättsamma, som media visar, samt att vegotrenden 

kommer fortsätta att spridas på ett eller annat sätt. När vi analyserade resultaten visade de sig 

dock att det inte är endast denna del av trenden som påverkar dem. De underliggande 

värderingar vi fick fram, av våra “value codes”, har visat att alla olika representationer av 

trenden påverkar respondenterna positivt till viss del. Denna förskönande bild, som de 

uttryckte att de inte tyckte om, menar vi fortfarande kan influera dem.   

  

Att medias representation har en påverkan över vår sociala identitet märktes då 

respondenternas underliggande värderingar visade att de påverkas, och influeras, mer än de 

uttrycker rakt ut. Majoriteten av respondenterna påstod att de inte kunde identifiera sig med 

en viss bild, som media representerar. Vår analys visar dock att all representation har en viss 

effekt, då respondenterna ansåg att trenden kommer att fortsätta och att vego håller på att 

normaliseras. Om respondenterna inte hade gillat medias representation överhuvudtaget, 

skulle de inte vara så pass positiva till framtiden som de är.  

    

Mottagarna hade möjligtvis inte kunnat ta till sig medias representationer om de inte hade haft 

en djupare kontakt med det som vegotrenden innebär. Detta kompletterar vårt synsätt, som vi 

hade från början, angående media och dess mottagare, samt maktbalansen som finns 

däremellan. Det är en dragkamp och även om mottagarna visar på att de inte påverkas, eller 

identifierar sig med vissa delar av medias representation, har all representationen fortfarande 

en viss effekt.   

 

7.1 Avslutande diskussion   

  

I takt med att Sveriges medierade omgivning förändras så förändras även våra uppfattningar. 

Vår identitet är i ständig förändring och våra huvudresultat pekar på att unga vuxna i Uppsala 

anpassar sig efter trendens utveckling. Vi finner det intressant att det digitaliserade samhälle 

vi lever i har en stark påverkan över oss, oavsett om det är medvetet eller inte. Slutsatsen av 

denna studie visar på att unga vuxnas sätt att prata om vegotrenden och hur de underliggande 
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känner inte alltid behöver stämma överens. Vi har under denna studies gång kommit till 

förståelse om att vegotrenden ses som något mer än bara en trend, då den har en större 

mening. Den hälso- och fitnessdiskurs, som respondenterna inte identifierade sig med, visade 

sig främst genom Instagram som plattform. Det som respondenterna identifierade sig med, 

d.v.s. bra utbud av recept, inspiration från relaterbara influencers och livsmedelskedjor, 

representeras i sin tur genom alla möjliga plattformar inklusive Instagram. Vi kan därför inte 

säga att det finns någon plattform som är mer eller mindre identifierbart utan det är innehållet 

som avgör.    

  

Vi anser att vårt metodval lämpade sig bra till undersökningens syfte och frågeställning. Att vi 

valde att dela upp grupperna utifrån kostvanor anser vi endast har gynnat oss. Interaktionen 

var viktig för oss redan från början, när vi valde fokusgrupp som metod. Det var tydligt 

genomgående att samtliga grupper skapade mening utifrån sina egna erfarenheter samtidigt 

genom en förståelse av varandra. Detta framom väldigt tydligt framkommande i 

vegeteriangruppen. De hade lite olika åsikter kring medias representation, men skapade 

tillsammans en ny mening genom att vidga sina förståelsehorisonter. Som 

socialkonstruktivismen menar så är det genom interaktion som kategorier skapas, samt genom 

dessa som människor strukturerar upp samhället. Att alla grupper på något vis hade både 

gemensamma kulturkoder, men även olika åsikter, gör vår empiri till något spännande. 

Flexitarianerna hade till exempel olika synsätt på att vara flexitarianer samt om hur 

vegotrenden representeras i media. Dock genom att de alla kallade sig själva flexitarian, var 

det tydligt även här att de skapade en gemensam förståelse av vegotrenden tillsammans.   

  

För att få fram en annan typ av interaktion kunde vi ha blandat grupperna. Detta hade kunnat 

vara intressant, för att få en mer heterogen diskussion, då det förmodligen hade gett oss ett 

annorlunda resultat. Dock känner vi oss nöjda med det val vi gjorde, då vi annars inte fått 

fram den gemensamma förståelse respondenterna skapade med varandra.  

  

Något som vi nu i efterhand förstått är hur svårt det kan vara att hitta respondenter. Vi hade 

till en början lite problem med att få ihop folk som kan ses under samma dag och tid. Speciellt 

hade vi svårigheter gällande vegangruppen, då vi inte kände någon av dessa respondenter. Att 

dessa respondenter inte kände varandra gjorde det ännu svårare att finna en gemensam dag 

och tid som passade alla. Att Facebook, med alla dess verktyg, existerar hjälpte oss dock 
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igenom detta problem. Om inte Facebookgruppen “Veganer i Uppsala” hade funnits, hade vi 

haft ännu svårare att hitta respondenter för denna grupp.  

  

Vår uppdelning, av de olika kategorierna, har gett oss en bredare syn av hur människor tänker 

kring sin sociala identitet samt hur media påverkar den. Vår studie visar att den sociala 

identiteten påverkas av representationerna. Det framgår tydligt att de respondenter som tillhör 

den sociala grupp som representeras, påverkas på ett eller annat sätt. Resultatet av studien 

bidrar till en mer djupgående förståelse för unga vuxnas uppfattningar kring vegotrenden. 

Intresset för vegetarisk kost ökar, som tidigare nämnt, bland Sveriges befolkning och vi anser 

att denna undersökning, med en insikt i hur unga vuxna resonerar, kan ge en bredare 

förståelse för vad trenden innebär för mänskligheten.   

 

7.1.2 Framtida forskning  

  

Vidare forskning hade kunnat ta steget längre genom att undersöka om dessa uppfattningar, 

kring vegotrenden, leder till en beteendeförändring. Vi anser att det hade varit önskvärt att 

forska vidare, genom att mäta konsumtionen av vegetariska alternativ. Genom att exempelvis 

utföra en kvantitativ enkätundersökning, för att på så sätt försöka få fram resultat som rör 

vilka kategorier som konsumerar vegetariska alternativ. I detta fall refererar vi först och 

främst till allätare och flexitarianer. På så vis hade vi kunnat se om deras beteende förändras 

och om vegotrenden i media påverkar dem till att konsumera mer vegetarisk kost. Dock hade 

det varit svårt för oss att avgöra vad som påverkar dem till denna beteendeförändring och det 

hade varit svårt för oss att påvisa att det är medias representationer som har en effekt. Det 

hade även varit intressant att forska vidare genom att utöka åldersgruppen för respondenterna. 

Att till exempel intervjua en äldre och en yngre åldersgrupp, och på så sätt jämföra 

uppfattningarna dem emellan.   
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Bilaga 1.  
  

  

Intervjuguide  

  

Hej!  

Vi skriver vår C-uppsats som handlar om vegotrenden som vi anser har uppkommit i 

medierna och växt på senaste tiden. Vi vill undersöka unga vuxnas uppfattningar kring den 

här trenden. Och för att få en djupare förståelse för detta har vi valt att utföra fokusgrupp 

intervjuer. Så det är därför ni är här idag! Och vi är väldigt glada och tacksamma för det. Vi 

kommer visa upp några filmklipp och visa några bilder för att sedan ställa frågor som rör 

dessa. Vi vill att ni ska känna er bekväma med att öppna upp er om era åsikter och 

erfarenheter och diskutera fritt. Vi kommer att spela in samtalet här idag men detta kommer 

att raderas när vi är klara med vår studie. Och alla kommer vara anonyma.  

  

Tack igen för att ni ställer upp!  

  

Intervjuguide:  

Var det vissa delar i det som ni har fått se som skapar mer eller mindre uppmärksamhet?  

● Är det här något ni har sett tidigare?  

● Något ni känner att ni kunde relatera till?  

● På vilket sätt? (Varför inte)  

● (Om något fångar uppmärksamheten mer) Varför? ● Har ni några egna liknande 

exempel?  

  

Hur länge har ni varit veganer/vegetarianer/flexitarian?  

● Vad var anledningen till att ni blev det?  

● Vilken är er definition av att vara vegan/vegetarian/flexitarian?  

  

Utifrån det här vi har visat, känner ni att dessa bilder/videor stämmer överens med er egna 

uppfattning kring vegetarianism och veganism?  

  

Har er syn på att vara vegan/vegetarian/flexitarian ändras i och med uppmärksammandet i 

medierna?  

● På vilket sätt?  

● Kan ni beskriva mer?  

  

Har era tankar kring kostvanor ändrats i och med detta uppmärksammande?  

● (Alltså i allmänhet)    
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● På vilket sätt?  

● Kan ni beskriva mer?  

● (Har era egna val av vad ni äter blivit påverkade?)  

  

Hur är er inställning till denna vegotrend?  

● (Positiv) På vilket sätt?  

● (Negativ) På vilket sätt?  

● Kan beskriva mer?  

● Tror ni att den här trenden kommer fortsätta?  

  

Har ni några övriga tankar som ni vill del med er av?  
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Bilaga 2.  
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Bilaga 3.  
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Bilaga 4.   
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Bilaga 5.  
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Bilaga 6.   
  

Vegotrenden i medier   

  

När var senaste gången du såg ett vegetariskt alternativ på nyheterna? Har du nyligen 

börjat följa inspirerande veganer på Instagram? Du är långt ifrån ensam. Vegotrenden 

har spridit sig som en löpeld de senaste åren genom alla typer av medier.  

Livsmedelsföretag marknadsför mer vegetariska alternativ, och bloggare/influencers visar 

att de börjar äta mer vegetariskt.   

  

Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet, inom 

ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, undersökt hur 

unga vuxna i Uppsala uppfattar vegotrenden representeras i medier. Studenterna har valt att 

intervjua unga vuxna genom fokusgruppintervjuer, indelade i olika ”kostkategorier”. Detta för 

att ta reda på alla olika typer av identifikation med vegotrenden. Genom olika typer av 

kodningsmetoder kom studenterna fram till intressanta huvudresultat.   

  

Det visar sig att uppfattningarna både liknar och skiljer sig mellan de olika fokusgrupperna. 

Veganer och vegetarianer var de som ställde sig mest kritiska till representationen, 

förmodligen på grund av att de är dem som identifierar sig mest med vegotrendens budskap. 

Allätare och flexitarianers uppfattningar var mer neutrala och lite mer positiva. Det mest 

uppskattade, gäller vad som representerades, var representationer av recept och mat på ett 

lättsamt sätt. Att koppla trenden till något större, och se det hela som en livsstil, var svårare 

och något som respondenterna var mer kritiska till. Att media förskönar och försvårar bilden 

av vego var tydligt framkommande i alla grupper, trots att de alla höll med om att trenden är 

positiv och kommer normaliseras. Slutsatsen av studien grundar sig i den maktobalans som 

finns mellan media och mottagare. Det är ju i slutändan så att vi ständigt blir påverkade av 

medias budskap, även om vi inte inser det själva. Att vi mottagare också har en makt över vad 

som kommer representeras är viktigt att vi inte glömmer.   
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