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SAMMANFATTNING 
BAKGRUND Det finns flera slags växtbaserade kosthållningar. Den veganska är den mest 

långtgående och exkluderar alla animaliska produkter, inte enbart i kosten utan i livet överlag. 

Det finns flera orsaker till att bli vegan: att på eget bevåg sluta med sådant som är mat för de 

allra flesta. Forskning finns gällande veganismens orsaker, men begränsat gällande hur den 

påverkar en person och dess omgivning. 

SYFTE Studiens syfte var att undersöka orsaker till veganism samt hur den, med fokus på 

kosten, relaterar till identitet, livsstil och sociala sammanhang. 

 

METOD Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. Totalt 

intervjuades femton studiedeltagare i åldern 20–38 år. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. 

 

RESULTAT Fyra huvudteman identifierades: medvetenhet, normalitet, obekvämhet och 

hängivenhet. Etik var huvudskälet till veganismen. Planering var en oskriven rutin. De som 

var föräldrar kände oro inför sina barns veganism. Att vara vegan beskrevs som enkelt på 

grund av utbudet och ökad acceptans i samhället. Sociala sammanhang kunde ändå upplevas 

som besvärliga på grund av frågvishet och retsamhet. Andras köttkonsumtion kunde framkalla 

aversion och motstridighet. Det var dock vanligt att omgivningen börjat äta mer växtbaserat. 

Att vänner accepterade och respekterade veganismen var viktigt. Veganismen spreds på olika 

vis och sågs som ett moraliskt ställningstagande som skulle vara livet ut. 

 

SLUTSATS Studiedeltagarna var veganer av etiska skäl och via veganismen hade nya 

aktiviteter och tankesätt tillkommit. Att vara vegan sågs som ett livsbeslut och det beskrevs 

som enkelt, men sociala sammanhang kunde upplevas som besvärliga. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND There are several kinds of plant-based diets. The vegan diet is the most far-

reaching and excludes all animal products in life overall. There are several reasons to go 

vegan: to exclude products that are food for most people. It exists research about reasons but 

when it comes to how veganism affects a person and other people, there is a research gap. 

 

AIM The aim was to investigate reasons for veganism and how the vegan diet relates to 

identity, lifestyle and social contexts. 

 

METHOD The study was qualitative with semi-structured interviews. A total of fifteen 

participants aged 20-38 years were interviewed. The interviews were recorded, transcribed 

and analysed with thematic analysis. 

 

RESULTS Four main themes were identified: awareness, normality, inconvenience and 

dedication. Ethics was the main reason for veganism. Planning was common. Parents 

conveyed an anxiety about their children’s veganism. They meant that veganism was easy due 

to the offering and increasing acceptance. In social contexts, there could be inconveniences 

due to questions and jokes. They found it hard when other people ate meat. It was common 

that friends and family had started to eat more plant-based. Acceptance and respect from 

friends were important. They spread the veganism in several ways and saw it as a moral 

standpoint for life. 

 

CONCLUSION The participants were vegan for ethical reasons and as vegans, they had 

embraced new activities and ways of thinking. Veganism was a life decision and it was easy, 

but it could be inconvenient in social contexts. 
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Introduktion 

Olika typer av växtbaserad kost 
En person som äter en helt växtbaserad kost, och överlag lever utan animaliska produkter, är 

en vegan (The Vegan Society, 2019). Andra, liknande kosthållningar inkluderar vissa 

animaliska livsmedel. En lakto-ovo-vegetarian, i folkmun kallat vegetarian, äter som en vegan 

men även mejeriprodukter och ägg. En lakto-vegetarian inkluderar endast mejeriprodukter 

och en ovo-vegetarian endast ägg från djurriket (Livsmedelsverket, 2018a). En pescetarian 

inkluderar utöver mejeriprodukter och ägg även fisk och skaldjur (Phillips, 2005). En 

flexitarian äter i regel blandkost men veganskt eller lakto-ovo-vegetariskt då och då 

(Livsmedelsverket, 2018a). Demivegetarian och semivegetarian är andra beteckningar på 

begreppet flexitarian (Phillips, 2005). 

Begreppet vegetarian har länge betytt olika för olika människor, och gör än idag. Somliga 

likställer det med att äta helt växtbaserat: veganskt, och andra med att övervägande äta lakto-

ovo-vegetariskt men kött någon gång ibland. Även personer som uteslutit kött men äter fisk 

och skaldjur kallar sig ofta för vegetarianer. Detta menar Ruby (2011) i sin reviewartikel, 

samt att följden av denna begreppsvariation innebär svårigheter att jämföra statistik över hur 

många som verkligen är veganer eller vegetarianer, eller snarare lakto-ovo-vegetarianer. 

Likaså att på djupet förstå alla dessa data och att särskilja dem från varandra, exempelvis 

gällande hur många veganer och vegetarianer det finns i olika länder. Av denna orsak används 

ofta förkortningarna veg*n samt veg*ism i vetenskapliga sammanhang, i syfte att inkludera 

både veganer och lakto-ovo-vegetarianer (Fox & Ward, 2008). 

I denna uppsats används begreppet vegetarian, och således även vegetariskt, som ett 

samlingsbegrepp för lakto-ovo-vegetarian, lakto-vegetarian och ovo-vegetarian. Det används 

även när det i en studie inte konkret framgår vad som avses med vegetarian eller vegetariskt. 

På samma sätt används begreppet växtbaserad kost. När en person som enbart äter växtbaserat 

åsyftas, när det tydligt framgår i en studie att det är en sådan som avses, används ordet vegan. 

Även begreppet blandkostare används i uppsatsen, och avser personer som har en traditionell 

kosthållning. Det vill säga, äter kött och alla andra typer av animaliska livsmedel. Vego är ett 

annat begrepp som ofta används i folkmun när det talas om veganskt alternativt lakto-ovo- 

vegetariskt. Varifrån begreppet härstammar är oklart, men i Sverige finns exempelvis Djurens 

Rätts inspirationssajt Välj Vego (Djurens Rätt, u.å.) och tidningen Vegomagasinet 

(Vegomagasinet, u.å.). Exempelvis Livsmedelsverket talar om ”vegodrycker” vid beskrivning 

av havredryck och sojadryck som alternativ till mjölk (Livsmedelsverket, 2019a). 

Veganism 

En stor del av veganismen berör kosten. Den gemensamma nämnaren för allt veganskt är att 

det härstammar från växtriket. Den veganska kosten är uppbyggd av livsmedel såsom frukt, 

bär, grönsaker, baljväxter, sädesslag, nötter, frön och oljor: i naturlig eller processad form. 

Det som utesluts är kött, fisk, skaldjur, mejeriprodukter, ägg, honung och allt annat från 

djurriket (Livsmedelsverket, 2018a). Det innebär även livsmedel som innehåller tillsatser eller 

andra ämnen som tillverkas av djur, såsom karmin (E 120), bivax (E 901) (Livsmedelsverket, 

2018b) och gelatin (Livsmedelsverket, 2018c). Utöver kosten berör veganismen andra 

områden där icke-mänskliga djur är inblandade. En vegan vill inte på något vis bidra till 

djurutnyttjande eller djurlidande. Det som även utesluts är bland annat kläder, skor och 

möbler som tillverkats av djurmaterial såsom päls, skinn och ull, samt kosmetika och andra 

skönhetsprodukter som testats på djur eller som innehåller animaliska ingredienser. Bojkottas 

görs även underhållning där djur medverkar, exempelvis cirkus, djurparker och ridning (The 

Vegan Society, 2019). 
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Ett exempel på hur begreppet veganism kan definieras kommer från The Vegan Society: en 

brittisk förening som år 1944 blev världens första förening för veganer. Deras definition 

lyder: ”veganism is a way of living which seeks to exclude, as far as is possible and 

practicable, all forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing or any 

other purpose” (The Vegan Society, 2019). Ett annat exempel på hur veganism, eller rättare 

sagt en vegan, kan definieras presenteras av Ruby (2011) som i sin reviewartikel fokuserar på 

kosthållningen. Forskaren menar att en vegan är en person som ”[…] consume only 

vegetable-derived foods, avoiding all animal-derived food products”. 

Orsaker 

Fox & Ward (2008) undersökte vilka orsaker det finns till att, helt eller delvis, välja bort 

animaliska livsmedel. Forskarna studerade såväl veganer, vegetarianer och pescetarianer och 

fann att etiska skäl samt hälsoskäl var vanligast. Även miljöskäl förekom, men det var sällan 

ett primärt skäl. Inledningsvis hade dessa tre grupper haft ett primärt skäl till att utesluta 

animaliska livsmedel men efterhand hade det tillkommit fler skäl, vilket ökade deras 

motivation att fortsätta (Fox & Ward, 2008). Ruby (2011) fann i sin reviewartikel med 

vegetarianer att de som hade en etisk ingång oftare övergick till att bli veganer, jämfört med 

de som hade hälsoskäl. De ”etiska vegetarianerna” motiverades främst av humana värden, och 

”hälsovegetarianerna” av den egna hälsan. Larsson et al. (2003) studerade veganer och fann 

ytterligare orsaker till att bli vegan: aversion för kött samt preferenser för det växtbaserade. 

Även frekvent medierapportering samt lättillgänglighet av vegansk mat då det erbjöds i 

skolan uppgavs ha spelat stor roll. Leitzmann (2005) fann även ekonomi och sociala faktorer 

som orsaker till en växtbaserad kost. 

Fox & Ward (2008) fann hälsan som ett skäl för att äta växtbaserat. Kostmässigt har det visats 

att veganer tenderar att ha ett lågt intag av mättat fett, inget intag av kolesterol samt ett högre 

intag av kostfiber jämfört med blandkostare och vegetarianer (Craig, 2009). Hälsomässigt har 

det visats att veganer ofta har ett lägre BMI, lägre serumkolesterol och lägre blodtryck samt 

minskad risk för hjärtsjukdom jämfört med övriga grupper. Greenebaum (2012) fann dock att 

viktnedgång var det enda konkreta målet bland personer som åt veganskt av hälsoskäl. 

Därutöver tros veganer, och vegetarianer, ha lägre risk att drabbas av tarm- och prostatacancer 

jämfört med blandkostare. Rött kött har visats öka risken för vissa cancerformer samtidigt 

som veganer och vegetarianer ofta konsumerar mer av livsmedel som tycks minska risken för 

cancer, såsom baljväxter, frukt, grönsaker, fullkorn och nötter. Flera av dessa livsmedel har 

även en gynnsam effekt mot hjärtsjukdomar (Craig, 2009). Det är dock inte helt enkelt att 

fastställa hälsoeffekter av en växtbaserad kost då dessa grupper tenderar att ha ett mer 

hälsosamt leverne överlag, exempelvis genom att inte röka (Key, Appleby & Rosell, 2006). 

Radnitz, Beezhold & DiMatteo (2015) menar att en vegansk kost inte är hälsosam per 

automatik. Inte minst då spannmålsbaserade livsmedel som är rika på socker, salt och mättat 

fett ofta är veganska. I klartext innebär det exempelvis bullar och kakor (Radnitz et al., 2015). 

Dessutom finns det många substitut för bland annat kött samt ost och andra mejeriprodukter 

vilka är mer eller mindre processade, och något helt annat än exempelvis naturella baljväxter 

(Greenebaum, 2012). Radnitz et al. (2015) studerade även skillnader i kostintaget mellan 

veganer med olika ingångar. Det visade sig att veganer med etiska skäl åt mer sötsaker än de 

med hälsoskäl, vilka i sin tur åt mer frukt. De ”etiska veganerna” åt även större mängder 

sojaprodukter och D-vitaminrika livsmedel samt tog oftare tillskott än ”hälsoveganerna”. 

Att vara vegan, och även vegetarian, innebär oundvikligt ett uteslutande av många livsmedel 

(Bardone-Cone, Fitzsimmons-Craft & Harney, 2012). För en person med någon typ av 

ätstörning är just uteslutandet en stor del av själva sjukdomen. Ju färre konsumerade 

livsmedel, desto mer kontrollerbart kostintag. Det tenderar även att gynna viktnedgång och 
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upprätthållandet av ätstörningen. I studien av Bardone-Cone et al. (2012) deltog kvinnor i 

åldern sexton år och uppåt vilka beskrev det som legitimt att avstå vissa livsmedel med 

förklaringen att de var vegetarianer. Vanligast var att de hade blivit vegetarianer under 

ätstörningen, minst ett år efter att den brutit ut. Dean (2014) däremot, som studerade veganer, 

fann ett annat samband: att veganismen, när den hade en etisk ingång, kunde hjälpa personer 

att ta sig ur sin ätstörning. Forskaren menar att beslutet att bli vegan under en ätstörning gör 

att fokus flyttas från kroppen till något större: till djurens situation och deras rättigheter.  

Fox & Ward (2008) fann även miljöskäl, även om det, i deras studie, inte var det primära 

skälet till att utesluta animaliska livsmedel. Välkänt är dock att animaliska livsmedel påverkar 

klimatet mer än vegetabiliska livsmedel (Livsmedelsverket, 2019b). Animalieproduktionen 

står för cirka 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det som bidrar till utsläppen är 

djuren, deras foder, vilket inte sällan utgörs av soja från skövlad regnskogsmark, samt 

transporter. Att en växtbaserad kost genererar mindre utsläpp av växthusgaser är forskarna 

eniga om, däremot inte i vilken utsträckning. Berners-Lee, Hoolohan, Cammack & Hewitt 

(2012) fann att en vegetarisk respektive vegansk kost minskade växthusgasutsläppen med i 

snitt 22 % respektive 26 %. Martin & Brandao (2017), å sin sida, fann att minskningen var 

40 % vid en vegetarisk kost samt 70 % vid en vegansk. Dessa två studier genomfördes i 

Storbritannien respektive Sverige, och de senare fann även att en växtbaserad kost medförde 

minskad försurning och övergödning. 

Allergier och intoleranser kan vara andra orsaker till att välja bort animaliska livsmedel. 

Köttallergi är en nyupptäckt men tämligen ovanlig allergi (Sicherer & Sampson, 2014). 

Allergi mot fisk och skaldjur förekommer, men vanligare är mjölkprotein- och äggallergi samt 

laktosintolerans. Dessa två allergier är vanligast bland barn och växer i många fall bort under 

uppväxten. Bland barn antas siffran vara 0,5–1 % och bland vuxna 0,1–0,2 % gällande mjölk. 

För ägg är det 0,5–2 % av barnen som drabbas. Om allergikern ändå får i sig mjölk eller ägg 

kan det orsaka alltifrån magbesvär och hudreaktioner till anafylaktiska och ibland livshotande 

tillstånd. Laktosintolerans innebär en oförmåga att bryta ner mjölksockret laktos på grund av 

brist på enzymet laktas i tunntarmen. Till skillnad från en person med mjölkproteinallergi kan 

en person med laktosintolerans konsumera viss mängd mjölk eller annan traditionell 

mejeriprodukt, men riskerar att få magproblem vid alltför stora mängder (Livsmedelsverket, 

2018d). Gällande laktosintolerans är variationerna ofta stora mellan olika länder och 

kontinenter. Vesa, Marteau & Korpela (2000) fann i sin reviewartikel att förekomsten av 

laktosintolerans i den vuxna befolkningen i Europa varierade mellan några få procent i 

Skandinavien till uppemot 70 % i Sydeuropa. I Sydamerika, Afrika och Asien var andelen 

vuxna med laktosintolerans runt 50 % men uppemot 100 % i somliga asiatiska länder (Vesa et 

al., 2000). I Sverige uppskattas 4–10 % av de vuxna vara laktosintoleranta. Variationerna är 

dock stora även i Skandinavien. I Finland är prevalensen 15–20 % (Livsmedelsverket, 2018d). 

Val av mat 
Varför äter somliga helt växtbaserat, och går emot den traditionella kosthållningen? Belasco 

(2008) menar att det finns tre faktorer som styr människors kostval överlag, nämligen 

responsibility (ansvar), convenience (bekvämlighet) och identity (identitet). Responsibility 

berör alla slags konsekvenser av ätandet, såsom personliga, sociala, fysiska och politiska. 

Convenience handlar om pris, tillgänglighet och om hur krävande tillagningen är. Slutligen, 

identity, inkluderar personliga preferenser, nöje, kreativitet, känslan av vem och vad du är, 

smakpreferenser, familj, kön, etnisk bakgrund och personliga minnen. Den inkluderar även 

den kulturella inverkan på identiteten, såsom rådande värderingar i samhället om vad som 

uppfattas som mat och inte. Identiteten grundläggs i barndomen och tenderar att bestå. Nedan 

följer ett fokus på identitet. 
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Rosenfeld (2019) undersökte, via en onlinebaserad enkät, i vilken utsträckning veganer 

respektive vegetarianer ansåg att deras kosthållning var en del av identiteten. Veganerna 

uppgav detta i högre utsträckning. Därtill hade veganerna mer positiva känslor gentemot 

andra veganer och reagerade mer negativt på kritik mot veganismen, samt mer negativt mot 

personer som inte var veganer, jämfört med vegetarianer. Veganerna hade även högre 

motivation jämfört med vegetarianerna att upprätthålla kosthållningen (Rosenfeld, 2019). 

Straight Edge är ett exempel på när den växtbaserade kosten är en del av identiteten. Det är en 

subkultur och livsstil som förespråkar djurbefrielse, avståndstagande från droger, alkohol och 

tobak samt vegetarianism eller veganism. Larsson et al. (2003) intervjuade ungdomar som 

tillhörde denna subkultur. Samtliga studiedeltagare identifierade sig som veganer och 

forskarna fann tre typer, vilka beskrivs här nedan. 

The Conformed Vegan (den anpassningsbara veganen) umgicks främst med likasinnade och 

anpassade sina beslut efter dem. Hen var inte övertygad om veganismen och hade i flera fall 

lämnat den: blivit vegetarian eller börjat äta kött, för att sedan åter bli vegan. I somliga fall 

övergick hen till att bli någon av de två andra typerna av vegan (Larsson et al., 2003).  

 

The Organized Vegan (den organiserade veganen) umgicks även hen främst med likasinnade. 

Till skillnad från ovanstående var hen övertygad om veganismen, som var en stor del av hens 

identitet. Etik, jämlikhet, solidaritet samt icke-parlamentariska åsikter var viktiga parametrar. 

Hen deltog ofta i demonstrationer och debatter samt delade ut flygblad. Det var denna typ av 

veganer som, i media under 1990-talet, kallades ”militanta veganer”. Det berodde på att 

somliga deltog i olagliga aktioner, vilket gav dem ett dåligt rykte samt gjorde att utomstående 

trodde att alla veganer var som dem (Larsson et al., 2003). 

 

The Individualistic Vegan (den självständiga veganen) hade inget behov av att umgås med 

likasinnade. Hen var övertygad om veganismen, den var en del av livet, och hen var säker på 

att det var för livet. Däremot beskrevs veganism inte som en del av identiteten och kostvalet 

uppgavs vara det enda som skiljde hen från en blandkostare. Hen försökte inte övertala 

blandkostare att bli veganer men visade gärna att det var möjligt att överleva som vegan, 

genom att bjuda familj och vänner på mat (Larsson et al., 2003). 

 

Ett historiskt perspektiv 

Dåtidens vegetarianer 
Tankar om att avstå kött är inget nytt, då etiska och spirituella orsaker motiverat 

vegetarianism sedan antiken (Ruby, 2011). Leitzmann (2014) beskriver att de antika grekerna 

menade att djur var besläktade med människor och kunde kommunicera och tänka. Likaså att 

människor var ansvariga för djuren och att döda dem innebar orättvisa och skada. De menade 

även att köttätande kunde vara skadligt för hälsan samt påverka sinnet negativt, men att 

växtbaserad mat renade själen. Vegetarianism gjorde att dessa antika greker kom närmare 

gudarna. De förstod även att det var praktiskt möjligt att livnära sig på en kost utan kött. De 

antika grekerna hade således en etisk ingång till vegetarianismen. Matematikern och filosofen 

Pythagoras anses vara ”[…] the father of ethical vegetarianism” (Leitzmann, 2014). De som 

följde denna kosthållning under antiken kallades således för Pythagoreans (Fischler, 2011). 

 

Pythagoras sätt att leva sägs ha påverkat vegetarianismen inpå 1800-talet. I Europa nästintill 

försvann dock kosthållningen under medeltiden. Den blev åter vanligare under renässansen 

och upplysningstiden (Leitzmann, 2014). Under 1800-talet uppmärksammades potentiella 

hälsofördelar med en vegetarisk kost (Ruby, 2011). Under samma årtionde, år 1847,  
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grundades världens första vegetariska förening i England. Den första veganska 

motsvarigheten grundades på samma plats år 1944: The Vegan Society, vilken nämnts 

tidigare. Därefter spred sig liknande föreningar i Europa och världen (Leitzmann, 2014). 

Anti-speciesism  
Etiska och spirituella orsaker gjorde folk till vegetarianer förr. Ett mer samtida namn som kan 

sägas motsvara detta synsätt kallas anti-speciesism (Ruby, 2011). Speciesism är en inställning 

som anser att en viss arttillhörlighet på ett moraliskt plan legitimerar ett förtryckande av andra 

arter. Mer konkret att det faktum att man är människa automatiskt ger en rätt att förtrycka 

andra djur. I praktiken, menar Singer (1990), upprätthålls förtryckandet genom konsumtion av 

animaliska livsmedel. En vegansk kosthållning är, enligt författaren, fri från förtryckande och 

därmed moraliskt försvarbar (Singer, 1990). Ett synsätt inom veganismen är att motsätta sig 

speciesismen, vilket kallas anti-speciesism (Ruby, 2011). 

Förekomst 
Det tycks inte existera forskning gällande förekomsten av vegetarianism, och veganism, i 

Sverige genom historien. Hur många vegetarianer och veganer det finns i samtiden är däremot 

något som djurrätts- och djurskyddsorganisationen Djurens Rätt undersökt sedan år 2009. Vid 

en jämförelse av deras undersökningar, som genomförts år 2009, 2014, 2015, 2017 och 2018, 

återfinns att andelen veganer pendlat mellan två och fyra procent samt att blandkostare ökat 

sitt intresse för vegetariskt med cirka 40 och 70 % (Djurens Rätt, 2019). Den senaste 

undersökningen genomfördes av Novus år 2018, på uppdrag av Djurens Rätt. Deltog gjorde 

1 100 personer i åldern 18–79 år vilka telefonintervjuades. Resultatet visade att sju procent 

identifierade sig som vegetarianer och två procent som veganer. Samtidigt uppgav nästan 

50 % av de som inte var vegetarianer eller veganer att de hade blivit mer intresserade av 

vegetarisk mat under det senaste året. Undersökningen fann även grupper som oftare uppgav 

att de var vegetarianer. Dessa var kvinnor, unga i åldern 18–29 år, studenter, personer med 

lägre inkomst, storstadsbor samt politiskt vänsterorienterade (Novus, 2018). 

En annan metod för att avgöra vegetarianismens och veganismens utveckling är att titta på 

antalet publicerade tidningsartiklar under senare år. Vid en sökning i Mediearkivet, som är en 

del av Retriever och Tidningarnas Telegrambyrå (TT), återfanns 7 963 respektive 17 321 

träffar på ”vegetarian” under åren 2000–2009 respektive 2010–2019, till och med mars. 

Gällande ”vegan” var antalet 3 483 respektive 13 585 träffar. ”Vego” ökade från 1 213 till 

8 355 träffar (Retriever, u.å.) 

Ett näringsmässigt perspektiv 

Makronutrienter 

Fett, kolhydrater och protein är makronutrienter. Var finns de i veganska livsmedel? Fettet 

finns främst i livsmedel såsom oljor, avokado, nötter och frön. Det är huvudsakligen omättat 

och utgörs av enkel- och fleromättat fett. Gällande enkel- samt fleromättat fett är 

rekommendationen att det bör stå för 10–20 E% respektive 5–10 E%. Rekommendationen för 

mättat fett är maximalt 10 E% (Nordic Council of Ministers, 2014). Intaget av omega-3-

fettsyror, som är en form av fleromättat fett, där eikosapentaensyra (EPA) och 

dokosahexaensyra (DHA) är de vanligaste fettsyrorna, kan dock bli lågt då fet fisk är dess 

främsta källa. Rapsolja, valnötter och vissa andra vegetabiliska livsmedel innehåller ett 

förstadium till omega-3-fettsyror, α-linolensyra, vilket kroppen i viss mån kan omvandla till 

EPA och DHA, och rekommenderas följaktligen vid en växtbaserad kost (Livsmedelsverket, 

2018a). Rosell, Lloyd-Wright, Appleby, Sanders, Allen & Key (2005) fann att veganer och 

vegetarianer hade lägre nivåer av EPA och DHA än blandkostare men att nivåerna inte sjönk 

ju längre tid de hade levt utan fisk och övriga animaliska livsmedel. En potentiell förklaring är 
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att kroppen ställer om sig och själv börjar tillverka den dos av dessa omega-3-fettsyror som 

den behöver, om än i minsta laget, förutsatt att livsmedel med α-linolensyra konsumeras. 

Alger är ett undantag bland växtbaserade livsmedel då det innehåller EPA och DHA i sin 

färdiga form. Ryan & Symington (2015) undersökte skillnader mellan algolja och fiskolja 

gällande personers DHA-nivåer, och fann att sådana inte existerade. Därmed kan algolja 

användas av veganer och vegetarianer för att säkerställa ett intag av omega-3-fettsyror (Ryan 

& Symington, 2015). Livsmedelsverket ger dock inga rekommendationer gällande algolja 

eller annan supplementering för att öka intaget av EPA och DHA hos personer som inte 

konsumerar fet fisk (Livsmedelsverket, 2018a). Sarter, Kelsey, Schwartz & Harris (2014) 

fann att veganer, som inte åt algolja, hade låga nivåer av EPA och DHA men att de inte var 

lägre än hos blandkostare med ett lågt intag av fet fisk. 

Kolhydrater finns i de flesta växtbaserade livsmedel. Den allmänna rekommendationen är att 

45–60 E% bör komma från kolhydrater, inte minst fiberrika sådana. Kostfiber finns i 

fullkornsprodukter, baljväxter, frukt, bär och grönsaker. Det dagliga, rekommenderade intaget 

av kostfiber är 25 gram för kvinnor och 35 gram för män (Nordic Council of Ministers, 2014). 

Ett tillräckligt högt intag av kostfiber är positivt för hälsan (Livsmedelsverket, 2018e). 

Kostfiber är nämligen en slags prebiotika, det vill säga mat åt tarmbakterierna, och passerar 

tunntarmen för att fermenteras av bakterierna i tjocktarmen. Under fermenteringen bildas 

ättiksyra, propionsyra, smörsyra och flertalet andra kortkedjiga fettsyror (Short-chain fatty 

acids, SCFAs). Det ger upphov till en artrik tarmflora. En kost rik på kolhydrater i allmänhet 

och kostfiber i synnerhet, och som innehåller mindre fett och animaliskt protein, har således 

större förutsättning att generera en artrik tarmflora. En sådan tarmflora antas i sin tur vara 

gynnsam mot flertalet sjukdomar, även om mer forskning behövs (Livsmedelsverket, 2018e). 

Larsson & Johansson (2002) fann att veganer hade ett högre intag av kolhydrater och även 

kostfiber jämfört med blandkostare. Likaså fann Tomova, Bukovsky, Rembert, Yonas, 

Alwarith, Barnard, Kahleova (2019) i sin reviewartikel: veganer och vegetarianer har i regel 

ett högre intag av både kolhydrater och kostfiber jämfört med blandkostare, vilket medför en 

artrikare tarmflora. Därtill skiljer sig de specifika arterna i tjocktarmen hos en person som äter 

veganskt eller vegetariskt alternativt en blandkost. Vilken eventuell påverkan denna skillnad 

medför är ännu okänt (Zimmer et al., 2012).  

Även protein finns i de flesta vegetabilier. Rekommendationen att 10–20 E% bör utgöras av 

protein (Nordic Council of Ministers, 2014). Sojabönor beskrivs ofta som en särskilt 

proteinrik gröda, likaså produkter som tillverkas av denna baljväxt, såsom tofu, tempeh och 

texturerat sojaprotein. Protein finns även i bland annat övriga baljväxter, fullkornsprodukter, 

nötter och frön (Livsmedelsverket, 2018a). Däremot är det protein som finns i enskilda 

växtbaserade livsmedel inte fullvärdigt: det innehåller inte tillräckligt av alla nio essentiella 

aminosyror som kroppen inte kan tillverka själv utan behöver få via kosten. Därutöver kan 

kroppen inte heller tillgodogöra sig växtbaserat protein på samma sätt som animaliskt: det har 

sämre proteinkvalitet. Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) är ett 

mått som används för att mäta proteinkvalitet (Livsmedelsverket, 2018f). Ett PDCAAS på 

100 innebär god proteinkvalitet. Sojabönor har ett PDCAAS på 82, och är därmed inte en 

fullvärdig proteinkälla (Abrahamsson & Hambræus, 2013). Det vegetabiliska proteinet kan 

dock bli fullvärdigt om baljväxter och sädesslag kombineras. Det beror på att baljväxter 

innehåller tillräckligt av aminosyran lysin men begränsat av metionin och cystein. Hos 

sädesslag råder motsatsen: tillräckligt av metionin och cystein men begränsat av lysin. Genom 

att kombinera dessa livsmedel sker en så kallad kompletterande verkan. Denna komplettering 

behöver inte ske vid varenda måltid men gärna dagligen (Livsmedelsverket, 2018a). Schmidt 

et al. (2016) studerade plasmakoncentrationer av aminosyror hos såväl blandkostare, 

pescetarianer, vegetarianer och veganer och fann att dessa varierade beroende på kosthållning. 
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Forskarna upptäckte exempelvis att koncentrationen av aminosyrorna lysin, metionin, 

tryptofan och tyrosin var lägst bland veganer men högst bland pescetarianer och vegetarianer. 

Glycin hade däremot veganer högst koncentration av, i snitt 16 % högre jämfört med 

blandkostare, som hade lägst. Forskarna tydliggör dock att det ännu saknas vetenskapligt 

underlag gällande vilken eventuell påverkan dessa variationer kan medföra. Överlag var 

intaget av aminosyror lägre bland veganer: upp till 47 % jämfört med blandkostare. 

Mikronutrienter 

De flesta mikronutrienter, det vill säga vitaminer och mineralämnen, finns i en växtbaserad 

kost (Livsmedelsverket, 2018a). Vitamin B12 finns däremot inte i växtriket utan endast i 

animaliska livsmedel, huvudsakligen i lever och annan inälvsmat. Veganer bör därmed ta 

tillskott av vitamin B12, och eventuellt även vegetarianer, även om viss mängd B12 finns i ägg 

och mejeriprodukter. En vegan kan, till viss del, få i sig B12 via kosten då det ibland används 

som berikningsmedel i växtbaserade mejeriprodukter som exempelvis havredryck, sojadryck 

och växtbaserade yoghurtalternativ. Det råder oklarhet huruvida Livsmedelsverket 

rekommenderar både tillskott och berikade växtbaserade mejeriprodukter. Viktigast tycks 

vara att veganer och vegetarianer på något sätt säkerställer ett dagligt intag av vitamin B12 

(Livsmedelsverket, 2018a). Stabler & Allen (2004) belyser att B12-brist kan ha flera orsaker: 

dels perniciös anemi, det vill säga avsaknad av proteinet Intrinsic factor (IF) i magsäcken 

vilket gör att kroppen inte förmår sig att ta upp B12, dels ett otillräckligt intag av B12 via 

kosten. Risken för det senare har ökat i takt med ett ökat intresse för vegansk och vegetarisk 

mat (Stabler & Allen, 2004). Larsson & Johansson (2002) fann att veganer i snitt hade ett 

lägre intag av vitamin B12 jämfört med blandkostare samt att endast cirka en tredjedel av 

veganerna åt B12-tillskott. Pawlak, Lester & Babatunde (2014) fann i sin reviewartikel att brist 

på B12 var vanligare hos veganer än vegetarianer, speciellt bland de som inte tog tillskott eller 

konsumerade berikade livsmedel. Vid B12-brist riskeras allvarliga symptom såsom nervskador 

och blodbrist (Livsmedelsverket, 2018a). Pawlak et al. (2014) identifierade desto fler 

symptom av varierande slag. Dessa handlade om trötthet, svaghetskänsla, förstoppning, 

utebliven aptit, viktnedgång, domningar och stickningar i händer och fötter, balanssvårigheter, 

depression, förvirring, försämrat minne, demens och sårigheter i munnen och på tungan. 

Andra vitaminer finns i ett ytterst fåtal livsmedel i växtriket. D-vitamin är ett exempel på en 

sådan vitamin. Vissa svampar som exempelvis kantareller innehåller visserligen rikligt med 

D-vitamin, men de äts i regel alltför sällan och i för små mängder för att kunna säkerställa ett 

adekvat intag. Liksom vitamin B12 berikas växtbaserade mejeriprodukter ibland med 

D-vitamin. Viktigast är att säkerställa ett tillräckligt högt intag av D-vitamin. Om tillskott 

väljs använder en vegan D-vitamin i formen D2 (ergokalciferol), som alltid är veganskt, 

alternativt D3 (kolekalciferol) i vegetabilisk form. Oftast utvinns dock D3-vitaminet ur ullfett 

och är därmed inte veganskt (Livsmedelsverket, 2018a). Tidigare forskning har visat att 

kroppen har lättare att ta upp D3 jämfört med D2. Holick et al. (2008) fann dock att 

upptagningsförmågan tycks vara likvärdig oavsett form. 

Kalcium finns i vegetabilier såsom fullkornsprodukter, baljväxter, nötter, frön och gröna 

bladgrönsaker. I synnerhet gröna bladgrönsaker såsom spenat innehåller dock oxalsyra vilket 

försvårar kroppens kalciumupptag (Livsmedelsverket, 2018a). Halten av oxalsyra kan minska 

vid tillagning (Livsmedelsverket, 2017). Fullkornsprodukter, baljväxter, nötter och frön 

innehåller även fytinsyra vilket försvårar kroppens upptag av flera mineralämnen. Genom 

groddning och fermentering, exempelvis blötläggning av baljväxter och surdegsbakning, 

minskar halten av fytinsyra vilket ökar tillgängligheten av kalcium och andra mineralämnen 

(Fredlund, Asp, Larsson, Marklinder & Sandberg, 1997). I bröd minskar halten av fytinsyra 

även då brödet bakas på skållat mjöl alternativt får jäsa länge (Livsmedelsverket, 2018a). 
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Växtbaserade mejeriprodukter berikas ibland med kalcium och ger då lika mycket kalcium 

som mjölk (Livsmedelsverket, 2018a). Larsson & Johansson (2002) fann dock att veganer 

hade ett lägre kalciumintag än blandkostare. I samma anda fann Iguacel, Miguel-Berges, 

Gomez-Bruton, Moreno & Julian (2018) att veganer och även vegetarianer hade en lägre 

bentäthet och högre risk för frakturer jämfört med blandkostare, vilket ökar betydelsen av ett 

tillräckligt högt intag av kalcium, samt även D-vitamin då dessa mikronutrienter samverkar. 

Järn finns i två varianter och den typ som finns i djurriket, hemjärn, är mer tillgängligt för 

kroppen än icke-hemjärn, som finns i växtriket. Dessutom finns hemjärn ofta i betydligt 

rikligare mängder i livsmedlen. Genom att kombinera C-vitamin och ett järnrikt, vegetabiliskt 

livsmedel ökar kroppens upptag av järn (Livsmedelsverket, 2018a). Fytinsyra hämmar dock 

även järnupptaget men groddning och fermentering ökar tillgängligheten (Fredlund et al., 

1997). Huruvida veganers järnstatus skiljer sig från blandkostares är forskningen inte helt 

ense om. Larsson & Johansson (2002) fann ingen skillnad medan Haider, Schwingshackl, 

Hoffmann & Ekmekcioglu (2018) i en kombinerad review- och metastudie visade att 

blandkostarna hade en bättre järnstatus. 

Barn  

Enligt Livsmedelsverket kan även barn, oavsett ålder, äta uteslutande veganskt. Under 

förutsättning att kosten ”[…] är väl sammansatt, innehåller berikade produkter eller vissa 

tillskott och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – vegansk mat” 

(Livsmedelsverket, 2018g). Föräldrar eller annan vårdnadshavare behöver således ha goda 

kunskaper om mat och näringsämnen samt planera maten, i synnerhet för att säkerställa att 

barnet får i sig tillräckligt med vitamin B12 samt D-vitamin. Berikade växtbaserade 

mejeriprodukter samt även amning, under förutsättning att mamman får i sig tillräckligt med 

B12, kan vara en del av lösningen. Även B12-tillskott rekommenderas, men för barn under tre 

år finns i dagsläget ingen adekvat variant (Livsmedelsverket, 2018g). Dwyer & Loew (1994) 

menar att barn och likaså kvinnor löper större risk för malnutrition vid en vegankost än män. 

Gällande kvinnor är risken särskilt störst bland gravida, ammande, unga, äldre, sjuka samt 

bland de som har det sämre ställt ekonomiskt. Att planera den veganska kosten beskrivs som 

lösningen (Dwyer & Loew, 1994). Att planering är väsentligt fastslår även Leitzmann (2005) 

och likaså Messina & Mangels (2001). De senare menar att ”[…] with appropriate food 

choices, vegan diets can be adequate for children at all ages” (Messina & Mangels, 2001). 

Köttkonsumtion 
Att äta kött är norm i dagens samhälle. Vad en norm innebär beskrivs under ett sociologiskt 

perspektiv i nästkommande avsnitt. I detta fall handlar det om att de allra flesta människor 

inte är veganer eller vegetarianer. Belasco (2008) menar att kött är en symbol för framgång 

och styrka, samt är relativt enkelt och lättillagat. Samtidigt är kött generellt sett näringsrikt 

och bidrar med bland annat protein och järn. Som tidigare nämnt är dessutom den variant av 

järn som finns i animaliska livsmedel lättare för kroppen att tillgodogöra sig 

(Livsmedelsverket, 2018a). Ur hälsomässig synpunkt kan det dock vara fördelaktigt att 

minska på köttet, även för personer som inte är veganer eller vegetarianer (Livsmedelsverket, 

2019c). Statistik från Jordbruksverket (2019) visar på en viss minskning. Gällande rött kött 

rekommenderar Livsmedelsverket ett maximalt intag om 500 gram i veckan. En begränsad del 

bör utgöras av charkprodukter, det vill säga kött som behandlats genom exempelvis rökning 

eller konserverats på något sätt, såsom korv, bacon, leverpastej och blodpudding 

(Livsmedelsverket, 2019c). Världscancerfonden (World Cancer Research Fund, WCRF) har 

en lägre rekommendation på max 350–500 gram rött kött i veckan och charkprodukter bör 

begränsas alternativt uteslutas (World Cancer Research Fund, 2018). Restriktionen för rött 

kött, i synnerhet charkprodukter, beror på att det är starkt förknippat med vissa cancerformer, 
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i synnerhet tjock- och ändtarmscancer. Därtill innehåller charkprodukter vanligtvis mycket 

salt och mättat fett vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 2019c). 

WCRF menar även att ett minskat intag av rött kött kan minska risken för diabetes typ 2 

(World Cancer Research Fund, 2018).  Ur hälso- och klimatsynpunkt rekommenderar The 

EAT-Lancet Commission (2019) en minskning av konsumtionen av rött kött och raffinerat 

socker med 50 %. En ökning med 50 % vill de se av frukt, grönsaker, baljväxter och nötter. 

Ett sociologiskt perspektiv 
Att människan är ett flockdjur, van att göra som andra är välbekant. Det handlar om normer. 

Angelöw & Jonsson (2000) beskriver att normer finns på olika nivåer: såväl i mindre grupper 

som exempelvis familjen och vänskapskretsen, som i samhället i stort. Normerna är endera 

formella eller informella. De formella normerna är nedskrivna och det framgår tydligt vad 

som händer när en person bryter mot dem, vilket kan handla om att bli rättsligt straffad. De 

informella normerna är tvärtom inte nedskrivna utan är en underförstådd förväntning om ett 

specifikt beteende. Även dessa normer leder vanligen till någon typ av sanktion. 

Commensality 

Commensality är ett begrepp inom kostsociologin som handlar om att dela matbord. Det vill 

säga att hela umgänget äter tillsammans, i regel samma mat. Det kan ses som en informell 

norm: ett eftersträvande, då det fyller en social funktion genom att konstruera en gemenskap 

(Fischler, 2011). Commensality kan beskrivas på följande vis: “If eating a food makes one 

become more like that food, then those sharing the same food become more like each other” 

(s. 533). Commensal units är de personer som en människa under en dag äter tillsammans 

med, exempelvis familj, släkt, kollegor, skolkamrater och vänner (Fischler, 2011). 

Commensality är både inkluderande och exkluderande. Medan de personer som äter 

tillsammans, och äter samma mat, kommer närmare varandra, distanseras de personer som 

inte äter med gruppen alternativt sitter med varsin maträtt. Exkluderandet har blivit alltmer 

vanligt i och med att dagens ätande i hög grad är individualiserat och medikaliserat (Fischler, 

2011). Vi äter annan mat än våra bordskamrater på grund av exempelvis uteslutande av kött 

och andra animaliska livsmedel, vilket berörs i denna uppsats. Det kan även handla om 

sjukdom, allergi, överkänslighet, bantningsdiet eller preferenser. Följden blir att vi äter 

bredvid varandra och inte med varandra, och att vi tar avstånd från den informella normen. 

Redan under antiken förekom detta exkluderande genom att Pythagoreans; anhängare av 

Pythagoras som åt vegetariskt; av egen vilja avstod från alla offerceremonier (Fischler, 2011). 

Paisley, Beanlands, Goldman, Evers & Chappell (2008) undersökte hur personer som bytt 

kosthållning, bland annat genom att bli vegetarian eller vegan, upplevdes av de personer som 

de vanligen åt tillsammans med. Dessa personer var i regel en partner. Forskarna fann att de 

flesta var positiva och stöttande men att vissa var neutrala eller negativa. De som var negativa 

visade det genom skepticism och ilska mot sin partner. Detta handlade om att hen inte trodde 

på kosthållningen som den andre hade börjat med, kände sig kränkt genom upplevelse av att 

den som lagt om kosten inte litade på hen, skuldkänslor när de åt något som den andre valt att 

utesluta samt frustration då mat som tillagats innehöll ingredienser som inte ingick i den 

andres kosthållning, och därmed ratades. 

Synsätt 
Ruby (2011) fann i sin reviewartikel att blandkostare associerade kött med lyx, status, god 

smak och bra hälsa. Vegetarianer associerade istället kött med grymhet, dödande, avsmak och 

dålig hälsa. För många vegetarianer, menar Ruby (2011), är dessa associationer så starka att 

det inte blir några problem att avstå kött även på sikt. Hodson & Earle (2017) menar att 

många veganer och vegetarianer så småningom ändå återgår till en blandkost. De undersökte 
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skälen och fann att de som hade övergivit den växtbaserade kosten oftare var politiskt 

konservativa, hade mindre kunskap om djuretik samt hade fått ett begränsat stöd från 

omgivningen. Ruby (2011) fann faktorer som krävdes för att på sikt förbli vegan eller 

vegetarian: personliga egenskaper, socialt nätverk samt tillgänglighet av växtbaserad mat. 

Bohm, Lindblom, Åbacka, Bengs & Hörnell (2016) undersökte uppfattningar av vegetarisk 

och vegansk mat bland högstadieelever och lärare. De fann att frånvaro, avvikelse och 

otillgänglighet tenderade att begränsa elevernas acceptans av denna typ av mat, som 

likställdes med smaklöshet vilket ansågs mycket negativt. Ovana att laga vegetariskt och 

veganskt gjorde det svårt för både elever och lärare att finna recept. Att äta kött uppfattades 

som hälsosamt av vissa men ohälsosamt av andra. Att vara vegetarian ansågs kulturellt 

avvikande och tomt, uppoffrande, tidskrävande och likställdes med en sjukdom. I liknande 

anda fann Pohjolainen, Vinnari & Jokinen (2015) barriärer hos blandkostare mot att äta 

vegetariskt. Dessa barriärer handlade om ”meat enjoyment”, måltidsrutiner, uppfattning om 

kött som hälsosamt samt svårigheter med att laga vegetariskt. Forskarna fann att barriärerna 

var mer förekommande inom vissa sociodemografiska grupper: bland män, unga, 

landsbygdsbor, barnfamiljer, lågutbildade, välbemedlade, traditionsbundna samt bland 

personer som åt mycket kött eller som inte hade någon i sin omgivning som åt vegetariskt. 

Ruby (2011) fann olika tankesätt mellan veganer och vegetarianer då somliga veganer 

tenderade att anklaga vegetarianer för att vara paradoxala på grund av deras konsumtion av 

mejeriprodukter och ägg. Somliga vegetarianer beskrev istället veganism som för restriktivt 

och svårt. De uppfattade vegetarianism som ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att minska 

djurens lidande. Greenebaum (2012) identifierade även ett visst ifrågasättande bland veganer. 

Personer som sade sig vara veganer men exempelvis åt honung, bivax eller på annat sätt 

gjorde undantag från veganismen tenderade att skuldbeläggas. 

Könsskillnader 
Belasco (2008) menar att kött är en symbol för framgång och styrka, i synnerhet för män. Att 

kött främst är männens föda syns i de flesta kulturer, menar denne författare, samt att det även 

symboliserar deras dominans. Ruby (2011) fann i sin reviewartikel att män oftare än kvinnor 

har uppfattningen att kött är nödvändigt i en hälsosam kost samt att det, åtminstone i 

västvärlden, är betydligt färre män än kvinnor som är vegetarianer. Även Djurens Rätt fann en 

könsskillnad i sin undersökning om antalet veganer och vegetarianer. Fler kvinnor än män 

uppgav sig vara vegetarianer. Gällande att vara vegan framgick ingen märkbar skillnad 

(Novus, 2018).  

Wesslen (2000) fann skillnader gällande vad som ansågs som kvinnligt respektive manligt 

kopplat till mat. Kvinnligt var sallad, grönsaker och annan lätt mat, socialt umgänge, 

influenser från media, kaloriräknande, bantning samt att se matlagning som ett måste. Manligt 

var istället kött och potatis, stora portioner, mättnad och smak. Bland män förekom inget 

fokus på kropp och vikt, och matlagning beskrevs som kul och utmanande. Familjen var lika 

viktig oavsett kön. Vilken mat som familjen prefererade påverkade det egna valet av mat. 

Holm (2012) fann att kvinnor som levde tillsammans med män åt mer kött än kvinnor som 

levde själva. Män åt lika mycket kött oavsett om de levde ihop med en kvinna eller i 

ensamhushåll. Samma forskare visade även att de män som hade en högre utbildning eller 

högre inkomst än genomsnittet, tenderade att äta mindre kött och överlag mer som kvinnor. 

Gällande kärleksrelationer och intima relationer visade Potts & Parry (2010) att veganer i 

högre utsträckning tenderar att attraheras av andra veganer, varpå begreppet vegansexuality 

myntats. Forskarna förklarar orsaken till detta genom att de har samma moraliska uppfattning 

om djurutnyttjandet, att de är likasinnade, samt har en sexuell aversion för kroppar som är 
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livnärda på animaliska livsmedel. Ruby & Heine (2011) studerade hur personer som valt bort 

kött, kvinnor såväl som män, uppfattades av omgivningen. Forskarna fann att vegetarianer 

ansågs mer dygdiga och mindre maskulina jämfört med blandkostare. I synnerhet män som 

var vegetarianer ansågs även som mer principfasta jämfört med män som åt kött. 

Rothgerber (2013) studerade skillnader gällande uppfattning av köttkonsumtion bland män 

respektive kvinnor. Forskaren fann att männen var bekväma i sitt köttätande och berättigade 

det bland annat genom att anse att de stod högre i hierarki än de icke-mänskliga djuren. De 

tänkte att djuren hade haft det bra samt ansåg att kött är nödvändigt i en hälsosam kost. Dessa 

strategier associerades med maskulinitet. Kvinnorna, å sin sida, var ambivalenta gällande sin 

köttkonsumtion. De försökte disassociera köttet de åt genom att inte tänka på vad det var och 

hur det framställts: en strategi som associerades med femininitet (Rothgerber, 2013). 

Geografi 
Det finns geografiska och kulturella skillnader gällande vegetarianism och veganism. Hur 

accepterat det är att välja bort kött och andra animaliska livsmedel beror i mångt och mycket 

på land och kultur. I Sverige är, som tidigare nämnt, uppskattningsvis sju procent vegetarianer 

och två procent veganer (Novus, 2018). Tidigare forskning har visat på regionala skillnader 

inom landet. Larsson, Klock, Nordrehaug Åstrøm, Haugejorden & Johansson (2001) visade 

exempelvis att 15,6 % av ungdomarna i Umeå var vegetarianer jämfört med 4,8 % i 

Stockholm, vid tidpunkten för deras studie. I ett land som Indien uppskattas i snitt 40 % av 

befolkningen vara vegetarianer, samtidigt som ytterst få definierar sig som veganer. I Portugal 

uppskattas istället 0,3 % vara vegetarianer (Ruby, 2011). Som tidigare nämnt råder en 

begreppsvariation gällande vegetariskt. Det gör det svårt att jämföra olika data och att dra 

några långtgående slutsatser. Det råder dock inget tvivel om att kulturella normer, och känslor 

som är kopplade till det, i mycket hög utsträckning påverkar enskilda personers uppfattning 

av det moraliska versus det omoraliska (Haidt, Koller, & Dias, 1993). En växtbaserad kost är 

även vanligare inom vissa religioner, hinduism och buddism inte minst (Leitzmann, 2014). 

Ett område med bristande forskning 
Vegetariskt och veganskt tycks vara ett område i tiden, exempelvis utifrån Djurens Rätts 

undersökning (Novus, 2018) samt det ökande antalet artiklar om dessa ämnen (Retriever, 

u.å.). Att köttkonsumtionen minskar (Jordbruksverket, 2019) kan ses som ett tecken på en 

omställning mot mer växtbaserat. En minskad köttkonsumtion går även i linje med bland 

annat Livsmedelsverkets, WCRFs och EAT Lancets rekommendationer (Livsmedelsverket, 

2019c; World Cancer Research Fund, 2018; The EAT-Lancet Commission, 2019). 

Tidigare forskning har funnit att etik och hälsa är de vanligaste orsakerna till att bli vegan 

(Fox & Ward, 2008). Enligt författarens kännedom finns få studier om veganism relaterat till 

identitet, livsstil och sociala sammanhang: hur veganism påverkar en persons liv och hur 

omgivningens reaktioner yttrar sig. De flesta studier inom området i stort har genomförts 

utomlands, inte sällan med kvantitativ ansats, exempelvis studien av Rosenfeld (2019), vilket 

innebär att djup i resultatet inte kan erhållas. De få studier gjorda i Sverige genomfördes 

under en tid då det möjligtvis inte var lika vanligt att vara vegetarian eller vegan, och då 

många människor trodde att veganer per automatik var militanta (Larsson et al., 2003). 

Dessutom ingick det i den studien endast sex deltagare: bosatta i en specifik stad där 

veganismen var särskilt utbredd, och de tillhörde en specifik subkultur. 

Detta är ett adekvat forskningsområde just eftersom vegetariskt och veganskt ligger i tiden, 

och att åtminstone äta vegetariskt ibland är något som det uppmuntras till (Livsmedelsverket, 

2018a; Livsmedelsverket, 2019c). Samtidigt vet vi att normer påverkar våra matval (Angelöw 

& Jonsson, 2000; Haidt et al., 1993), och att kött kan ses som en symbol för framgång och 



 

12 
 

styrka (Belasco, 2008). Dessutom kan det faktum att människan är ett flockdjur som vill göra 

som andra (Angelöw & Jonsson, 2000) samt commensality spela in, som kan ses som ett slags 

grupptryck där det optimala är att alla personer vid matbordet äter samma mat (Fischler, 

2011). Aktuell studie kan bidra med ökad förståelse gällande orsaker till att bli vegan samt 

hur den påverkar en person och dess omgivning. 

Syfte 

Syftet var att undersöka orsaker till veganism samt hur den, med fokus på kosten, relaterar till 

identitet, livsstil och sociala sammanhang. 

Frågeställningar 

Vilka är orsakerna till att bli vegan? 

Hur relaterar identitet och livsstil till den veganska kosten? 

Hur upprätthålls kosthållningen i sociala sammanhang? 

Metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats. Kvalitativa och kvantitativa metoder är de två 

huvudsakliga strategierna inom vetenskaplig forskning. Medan den kvantitativa forskningen 

är inriktad på siffror och statistik samt ställer frågor om hur ofta och hur mycket, fokuserar 

den kvalitativa forskningen på ord och frågor om vad och hur (Bryman, 2018, s. 454). 

I kvalitativ forskning är ett induktivt förhållningssätt vanligast. Det innebär, till skillnad från 

ett deduktivt sådant, att en teori genereras efter datainsamlingen istället för innan (Bryman, 

2018, s. 47–50). Ett induktivt förhållningssätt valdes även i denna studie. 

Litteratursökning 
Sökning efter lämpliga vetenskapliga artiklar påbörjades i januari 2019 och fortlöpte under 

hela våren 2019. Databaserna som användes var Web of Science och Scopus: två 

tvärvetenskapliga och väletablerade databaser som ansågs lämpliga för ändamålet. De sökord 

som användes, såväl enskilt som i olika kombinationer, var bland annat ”vegan”, 

”vegetarian”, ”identity”, ”perceptions”, ”environment”, ”health”, ”social contexts” och 

”commensality”. Reviewartiklar ansågs vara av värde för att få en överblick över 

forskningsområdet, likaså artiklar som citerats många gånger. Även nya artiklar som ännu inte 

publicerats i en tidskrift men som fanns tillgängliga online var av intresse. Därtill återfanns 

flertalet vetenskapliga artiklar via andra studiers referenslistor. Livsmedelsverkets hemsida, 

opinionsundersökningar samt metodlitteratur är exempel på andra källor som använts. 

Urval 
Inklusionskriterier för studien var personer, oavsett könstillhörighet, som identifierade sig 

som veganer, som hade gjort det i minst tre år samt var i åldern 18–44 år. Det breda 

åldersspannet valdes för att med större möjlighet få med personer som hade varit veganer 

under en lång tid. Därutöver skulle dessa personer vara bosatta i alternativt ha möjlighet att ta 

sig till någon av tre städer: Stockholm, Uppsala eller Karlstad, under någon av fyra specifika 

veckor. Städerna valdes av praktiska skäl. Exklusionskriterier var följaktligen personer som 

hade varit veganer i en kortare tidperiod än tre år, som var minderåriga alternativt äldre än 44 

år. Likaså personer som inte hade möjlighet att intervjuas i någon av de tre ovannämnda 

städerna under de veckor som datainsamlingen pågick. Därtill exkluderades författarens 

familj, släktingar, vänner samt nuvarande och tidigare kollegor, klasskamrater och lärare från 

deltagande i studien. 

Urvalsmetoden var en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Dessa två 

urvalsmetoder är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning, och är båda exempel på 
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icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2018 s. 243–246). Bekvämlighetsurval innebär som namnet 

antyder att forskaren rekryterar de personer som för tillfället finns tillgängliga och som är 

villiga att delta, förutsatt att de uppfyller studiens inklusionskriterier (Bryman, 2018 s. 243–

244). Snöbollsurval är en snarlik urvalsmetod som innebär att forskaren initialt kontaktar ett 

begränsat antal personer som anses relevanta för studien. Därefter använder forskaren dessa 

för att få kontakt med ytterligare potentiella studiedeltagare (Bryman, 2018 s. 245–246). I 

denna studie användes bekvämlighetsurval genom att inlägg gjordes i relevanta grupper på 

Facebook samt även på författarens egna kanaler på Facebook och Instagram. De personer 

som såg inlägget, uppfyllde inklusionskriterierna och fann studien av intresse uppmanades att 

ta kontakt med författaren. Snöbollsurval gjordes genom att dessa personer uppmanades att 

tipsa vänner och bekanta om den aktuella studien, varpå flertalet delade rekryteringsannonsen 

på sina egna facebooksidor och instagramkonton. 

Rekrytering 
Rekryteringen av personer som uppfyllde inklusionskriterierna pågick under en dag i början 

av mars 2019 och skedde via sociala medier: på Facebook och Instagram. På Facebook 

gjordes inlägg i så kallade vegangrupper som tillhörde de städer i vilka datainsamlingen skulle 

genomföras. En grupp per stad valdes: Veganer i Stockholm, Uppsala veganer samt Veganer i 

Karlstad. Inläggen gjordes efter att rekryteringen först godkänts av en av respektive grupps 

administratörer. Därutöver gjordes inlägg på författarens egna kanaler på Facebook och 

Instagram. Se bilaga 1 för rekryteringsannons. Se bilaga 2 för inlägg i sociala medier. Efter 

att en person svarat på rekryteringsannonsen genom att skicka ett mail till den mailadress som 

angavs skickades ett följebrev ut, se bilaga 3. Vid fortsatt intresse uppmanades personen att 

återkomma med uppgift om vilken stad (Stockholm, Uppsala eller Karlstad) och vecka (11–

14) som hen var intresserad av. Exakt tid och plats beslutade författaren och den blivande 

studiedeltagaren gemensamt om. Efter att intervjun bokats in skickade författaren ut ett mail 

med en påminnelse cirka ett dygn före intervjun.  

Intervjuer som datainsamlingsmetod 
Intervjuer är en flitigt använd metod inom kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer indelas i 

ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. I ostrukturerade intervjuer är intervjuaren 

relativt passiv: hen ställer endast en eller ett par frågor och låter intervjupersonen associera 

fritt. I semistrukturerade intervjuer däremot, är intervjuaren mer aktiv och ställer fler frågor. 

Oavsett intervjuform är intervjuaren öppen för flexibilitet (Bryman, 2018, s. 561–565). 

Flexibilitet innebär bland annat att intervjuaren är lyhörd inför intervjupersonens svar samt 

kan, under pågående intervju, ändra ordningen på frågorna, ställa uppföljande frågor för att 

fördjupa sig i sådant som anses särskilt intressant samt be intervjupersonen förklara sådant 

som intervjuaren misstänker att hen inte uppfattat korrekt (Bryman, 2018, s. 581–582). Andra 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid intervjuer är att använda ett begripligt språk: att 

undvika fackspråk och istället formulera frågor som kan begripas av vem som helst oavsett 

utbildning eller andra kunskaper. Därtill att undvika ledande frågor eftersom det riskerar att 

påverka intervjupersonens svar (Bryman, 2018, s. 565–566). 

 

Tillförlitlighet är av yttersta vikt vid kvalitativ forskning. Detta begrepp kan i sin tur brytas 

ner i begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2018, s. 467). Trovärdighet handlar om att studiedeltagarna ska känna 

sig bekväma med studieresultatet. Överförbarhet innebär möjlighet att finna liknande resultat i 

andra sammanhang. Då kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ, handlar om djup 

snarare än bredd, handlar överförbarhet i detta fall om hur det kan se ut i specifika situationer 

snarare än att det är allmängiltigt i en hel population. Pålitlighet handlar om studiens relevans.  
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Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det ska kunna säkerställas att forskaren under 

forskningsprocessen hållit sig så objektiv som möjligt och inte låtit personliga värderingar och 

ståndpunkter få påverka (Bryman, 2018, s. 467–470). 

Författarens roll i studien 
Författaren av denna studie identifierar sig själv som vegan, har gjort det i tre år samt är i 

åldern 18–44 år. Det vill säga, uppfyller inklusionskriterierna och hade själv kunnat vara med 

i studien. I likhet med vad Bryman (2018, s. 470) menar är det i all kvalitativ forskning 

omöjligt för forskaren att uppnå fullständig objektivitet. Genom att författaren på förhand 

hade bestämt att på eget bevåg inte berätta för studiedeltagarna att hon själv var vegan och att 

undvika att besvara eventuella frågor om det, under intervjun, samt hålla sig medveten om att 

det exempelvis finns olika typer av veganer och likaså svar på studiens frågeställningar och 

intervjufrågor, anses ändå kravet om möjlighet att styrka och konfirmera och därmed 

tillförligheten ha uppfyllts. 

Avgränsning 

Veganism är mer än mat, vilket tidigare nämnts. På samma sätt kan en person välja att äta 

veganskt, eller vegetariskt, utan att identifiera sig som vegan eller vegetarian. Trots detta 

faktum är kosten i fokus i aktuell uppsats, hos de som identifierar sig som veganer, vilket 

åskådliggörs genom syftet och frågeställningarna. Denna avgränsning beror på att uppsatsen 

genomförs inom programinriktningen kostvetenskap och är det område som författaren av 

aktuell uppsats är utbildad inom. Författaren titulerar sig som kostvetare och tidigare avlagd 

examen är en kandidat i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Därutöver kan det antas att 

kosten är den mest påtagliga delen av veganismen, som mest märks i en persons vardagsliv. 

Pilotstudier 

Att på förhand genomföra en eller flera pilotstudier är en bra övningsmetod inför kommande 

datainsamling. Forskaren får därigenom bekanta sig med metodiken och har möjlighet till 

korrigeringar (Bryman, 2018, s 332). Inför datainsamlingen i denna uppsats genomfördes två 

pilotintervjuer. Rekryteringen till dessa skedde via författarens egna kanaler på Facebook och 

Instagram under en dag i slutet av februari 2019. De inklusionskriterier som användes var att 

pilotdeltagarna skulle identifiera sig som veganer, alternativt vegetarianer, samt kunna 

intervjuas i Stockholm under en specifik vecka. Kriterierna gällande ålder samt tid som vegan 

uteslöts för att enkelt kunna rekrytera folk. Båda pilotintervjuerna ägde rum i början av mars 

2019. Den första pilotdeltagaren var författaren sedan tidigare inte bekant med medan den 

andra var en före detta klasskamrat. Den senare accepterades att delta i en pilotintervju 

eftersom det inte var tänkt att någon av pilotintervjuerna skulle komma att inkluderas i den 

verkliga studien. Den första pilotdeltagaren var vegetarian och föll av den orsaken bort. 

Pilotintervjuerna genomfördes under två på varandra följande dagar. Den första på ett café 

och den andra på pilotdeltagarens arbetskontor, båda i centrala Stockholm. Varje intervju 

pågick i cirka trettio minuter. Intervjuerna spelades in via författarens mobiltelefon och 

transkriberades. Materialet analyserades delvis för att finna tänkbara teman. Dessa intervjuer 

bidrog till viss förändring av intervjuguiden: en mindmap tillkom och intervjufrågorna 

bearbetades något för att undvika dubbla och ledande frågor samt slutna frågor med ja- och 

nejsvar. Överlag upplevdes pilotintervjuerna som en bra övning inför kommande intervjuer. 

Genomförande 
Datainsamlingen pågick under fyra veckor i mars-april 2019 och genomfördes som planerat i 

tre städer. Flest intervjuer hölls i Uppsala, följt av Stockholm och Karlstad. I Uppsala hölls 

intervjuerna under v. 11 samt v. 13. Intervjuplats var huvudsakligen en mindre matsal som 

används för seminarium på Institutionen för kostvetenskap (IKV) på Biomedicinskt centrum 
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(BMC) vid Uppsala universitet. Två intervjuer hölls hemma hos studiedeltagarna, en i en 

föreläsningssal på ett annat campus vid universitetet samt en på ett café i centrala Uppsala. 

I Stockholm genomfördes intervjuerna v. 12, samt en v. 14, och i Karlstad v. 14. I båda 

städerna hölls de i regel på centralt belägna caféer. Tidpunkt för intervjuerna valdes med 

eftertanke för att inte genomföras i rusningstid, som ett sätt att minska risken för buller och 

stress. Förmiddagar och sena eftermiddagar prioriterades. I två fall genomfördes intervjuerna 

på annan plats. En hölls på studiedeltagarens arbetsplats i centrala Stockholm och en i ett 

intervjurum på studiedeltagarens heminstitution vid Karlstads universitet. 

Varje intervju inleddes med att intervjuaren kortfattat presenterade sig själv, syftet med 

studien samt gav information om de forskningsetiska grundprinciperna, vilka beskrivs senare i 

metodavsnittet. Därefter påbörjades inspelningen, via applikationen Smart Recorder på 

intervjuarens mobiltelefon, och intervjun satte igång. Varje intervju pågick i trettio till 

fyrtiofem minuter inklusive presentation och information. Under intervjuerna hade 

intervjuaren tillgång till ett anteckningsblock och en penna. Det materialet kom att användas 

knapphändigt, men hade varit till stor nytta ifall studiedeltagaren inte accepterat att intervjun 

skulle spelas in. Samtliga studiedeltagare accepterade inspelningen. Däremot fortsatte somliga 

att prata om ämnet efter att inspelningen avslutats varpå materialet kom till viss användning. 

Intervjuformen som användes var semistrukturerade intervjuer, det vill säga den intervjuform 

där intervjuaren är relativt aktiv och ställer förbestämda frågor, men ändå är flexibel (Bryman, 

2018, s. 561–565). Under varje intervju låg en mindmap på bordet mellan intervjuaren och 

studiedeltagaren. Denna föreställde fyra cirklar över de områden som intervjun berörde: 

orsaker, identitet, livsstil och sociala sammanhang. Studiedeltagaren gavs möjlighet att prata 

relativt fritt om dessa områden men intervjuaren inledde och kompletterade med de 

förbestämda frågorna, samt var även öppen för nya ingångar. I varje intervju fick 

studiedeltagaren avslutningsvis möjlighet att själv fråga eller tillägga något. Se bilaga 4 för 

intervjuguide med mindmap. 

De tre frågeställningarna operationaliserades för att göra dem mer begripliga. För exempel, se 

tabell 1. Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 4: intervjuguide med mindmap. 

Tabell 1. Operationalisering av frågeställningarna 

Frågeställningar Exempel på intervjufrågor 

Vilka är orsakerna till att bli vegan? 

 

Hur kommer det sig att du blev vegan? 

Hur relaterar identitet och livsstil till den veganska 

kosten? 

 

 

Vad innebär veganism för dig? 

Gör du något för att du är vegan, som du inte hade 

gjort annars? 

Hur upprätthålls kosthållningen i sociala 

sammanhang? 

Hur ser ditt umgänge ut? 

Hur fungerar det när du träffar släkt? 

 

Databearbetning 

Efter intervjun lyssnade författaren förutsättningslöst igenom inspelningen. Därefter lyssnades 

den på nytt igenom och transkriberades enligt transkriptionsnivå III. Denna nivå är snarlik 

vanligt skriftspråk (Wibeck, 2010). Därtill antecknade författaren kortfattat hur hon upplevt 

att intervjun hade gått. Författarens ambition var att omedelbart efter varje intervju påbörja 

transkriberingen, men då två intervjuer ofta genomfördes samma dag under ett relativt kort 

tidsspann påbörjades den vanligen efter att båda intervjuerna avslutats. När båda intervjuerna 

var förlagda sent på dagen påbörjades transkriberingen dagen därpå, först gårdagens första 

intervju och därefter den senare. För att försäkra sig om att transkriberingen gått rätt till samt 
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att inga väsentliga uppgifter uteslutits lyssnades inspelningen igenom ytterligare två gånger, 

samtidigt som författaren läste igenom transkriberingen. I samma veva påbörjades även en 

överskådlig analys genom att meningsenheter utmarkerades och kondenserades samt 

formulerades ner i preliminära koder och teman i ett separat dokument. Även potentiella citat 

markerades ut i dokumentet. Ungefär halvvägs in i datainsamlingen påbörjades en mer 

grundlig dataanalys vilken sedan fortlöpte efter att samtliga intervjuer genomförts. Analysen 

skedde med hjälp av tematisk analys, vilket är en metod för att identifiera, analysera och finna 

teman i insamlade data (Braun & Clarke, 2006). Enligt Bryman (2018, s. 702–709) är 

tematisk analys en av de vanligaste analysmetoderna inom kvalitativ forskning. 

Grundprincipen är att det utifrån texter, i detta fall de transkriberade intervjuerna, identifieras 

koder och därefter teman. Braun & Clarke (2006) menar att en tematisk analys inleds efter 

datainsamlingen och delar in den i sex faser. De handlar om att bekanta sig med materialet, ta 

fram preliminära koder, finna teman, granska teman, definiera och namnge teman samt 

slutligen författa allt i en rapport. Detta tillvägagångssätt användes även i denna uppsats, 

även om analysen påbörjades innan datainsamlingen var avslutad. Författaren läste grundligt 

igenom transkriberingarna för att ordentligt bekanta sig med materialet och för att försäkra sig 

om att ha fångat allt väsentligt, samt möjliggöra för nya potentiella infallsvinklar. Därefter 

togs det fram meningsenheter och kondenseringar. Detta steg är inte något som Braun & 

Clarke (2006) nämner men som författaren upplevde underlättade analysprocessen. I nästa 

steg togs det fram preliminära koder och utifrån dessa identifierades lämpliga teman: såväl 

under-underteman, underteman som huvudteman. Till sist författades allt i denna rapport, se 

Resultat. För exempel på analysprocessen, se tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Under-

undertema 

Undertema Huvudtema 

Jag började som 

vegetarian när jag 

kanske var ja men runt 

arton, ehm och så var jag 

det i några år tills jag 

kände att… eller jag, jag 

gjorde det för djurens 

skull och då tänkte jag 

att… käka ägg och mjölk 

gick ju inte riktigt att 

göra och sen samtidigt 

säga ”jag är det för 

djurens skull”, så då tog 

jag sista steget och blev 

vegan. 

Jag blev 

vegetarian för 

djurens skull men 

insåg efterhand 

att inte gick att 

förena med att äta 

ägg och mjölk. 

Etiska 

skäl  

Etik Djur som 

livsmedel 

Medvetenhet 

 

[Mina] kollegor äter inte 

veganskt och jag kan inte 

påverka dom, men jag 

kan visa vad jag äter 

”det här käkar jag, testa. 

Här är ett recept om du 

vill. Vill du inte så näej, 

då behöver du inte”. 

 

Jag försöker 

inspirera mina 

kollegor genom 

att visa vad jag 

äter och bjuda på 

recept. 

 

Inspirerar 

andra 

 

Inspiratören 

 

Vegan inför 

andra 

 

Hängivenhet 
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Etiska reflektioner och överväganden 
Vetenskapsrådet har fastställt fyra forskningsetiska grundprinciper för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet handlar om att 

studiedeltagarna ska informeras om studiens syfte och upplägg. De ska även få vetskap om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst, utan förklaring, har rätt att avbryta sitt 

deltagande i studien. Samtyckeskravet innebär att studiedeltagarna själva ska besluta om de 

vill delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att studiedeltagarnas anonymitet ska 

säkerställas för att de inte ska kunna identifieras av utomstående. Personuppgifter ska förvaras 

så att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan 

endast ska användas till det som studiedeltagarna fått vetskap om. 
 

I denna studie togs hänsyn till de forskningsetiska grundprinciperna i tre steg. Det första 

steget skedde via rekryteringsannonsen där studiens syfte och upplägg presenterades. De 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna och fann studien intressant uppmanades att 

skicka ett mail till angiven e-mailadress, som skapats specifikt för den aktuella studien, för att 

få mer information. Därigenom uppfylldes informationskravet, åtminstone delvis, samt även 

samtyckeskravet. För rekryteringsannons, se bilaga 1.  

Det andra steget skedde i följebrevet vilket skickades ut till de personer som visat intresse för 

studien, det vill säga som skickat ett mail till i rekryteringannonsen angiven e-mailadress. 

Studiens syfte och upplägg framgick återigen, liksom att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avsäga sig det utan att ange orsak. Därmed uppfylldes 

informationskravet helt. I följebrevet uppmanades de intresserade personerna att återkomma 

med vilken stad (Stockholm, Uppsala eller Karlstad) och vecka (11–14) som de ansåg lämplig 

för intervjun. Därigenom kan samtyckeskravet sägas ha uppfyllts. Därtill framgick 

information om att intervjun skulle spelas in för att underlätta analys men att allt material 

skulle behandlas konfidentiellt, att det enbart var författaren av denna uppsats som skulle ha 

tillgång till det och att det skulle raderas när uppsatsen var färdig. Likaså att studiedeltagarnas 

verkliga namn inte skulle användas i uppsatsen. Därigenom kan konfidentialitetskravet sägas 

ha uppfyllts. Därtill framgick information om att materialet endast skulle användas i aktuell 

uppsats. På så sätt uppfylldes nyttjandekravet. För följebrev, se bilaga 3.  

Det tredje steget tog sin början vid inledningen av varje intervju då informationen från 

följebrevet återupprepades. Studiedeltagarna informerades om att istället för deras verkliga 

namn skulle ett fingerat namn användas i uppsatsen, liksom uppgift om stad, kön, ålder samt 

antal år som vegan. Information tillkom gällande möjlighet att i efterhand återkomma med ett 

förtydligande av vad som sagts under intervjun alternativt att avsäga sig deltagandet utan att 

ange orsak. Författaren bad om lov för inspelning av intervjun och frågade studiedeltagaren 

ifall hen hade några frågor gällande de forskningsetiska aspekterna. För intervjuguide med 

mindmap, se bilaga 4. Ett hänsynstagande till dessa principer fortsatte därefter genom hela 

uppsatsen: vid databearbetning samt vid författande av resterade delar av uppsatsen. 
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Resultat 

Studiedeltagarna 
Totalt rekryterades femton personer till studien. Sju intervjuer genomfördes i Uppsala, fem i 

Stockholm och tre i Karlstad. Av dessa var det sju kvinnor, sex män samt två personer som 

inte ville uppge könsidentitet. Studiedeltagarna var i åldern 20–38 år och hade varit veganer i 

3–19 år. Studiedeltagarnas yrken frågades det inte specifikt om men upplevdes vara 

varierande. Några studerade men de flesta arbetade. Majoriteten hade en högskoleutbildning 

och någon forskade. Tre studiedeltagare var småbarnsföräldrar varav två var föräldralediga. 

Två av studiedeltagarna bodde tillsammans men de intervjuades separat vid olika tidpunkter 

och det upplevdes därmed inte ha påverkat intervjuprocessen. Dessa två var även bosatta i 

Uppsala men av praktiska skäl genomfördes intervjuerna i Stockholm.  

 

Studiedeltagarna fick ett fingerat namn utefter den ordning som de intervjuades i. Då femton 

personer deltog användes bokstäverna A-O. Personen som var först ut fick det fingerade 

namnet Adrian och nästkommande Beata, därefter Carl, och så vidare. Se tabell 3 för en 

sammanställning av deltagaruppgifterna. 

Tabell 3. Deltagaruppgifter 

Studiedeltagare Stad Kön Ålder Antal år 

som vegan 

Adrian Uppsala Man 30 3 

Beata Uppsala Kvinna 35 6 

Carl Uppsala Man 30 8 

Denise Uppsala Kvinna 35 16 

Elsa Uppsala Kvinna 37 5 

Flynn Stockholm - 27 5 

Greta Stockholm Kvinna 25 5 

Hans Stockholm Man 38 19 

Ines Uppsala Kvinna 27 5 

Johan Stockholm Man 24 6 

Kevin Uppsala Man 29 4 

Laura Karlstad Kvinna 20 4 

Mats Karlstad Man 33 14 

Nanna Karlstad Kvinna 30 5 

Olen Stockholm - 25 4 

 

En överblick 
Det insamlade materialet från de femton intervjuerna resulterade i fyra huvudteman bestående 

av åtta underteman och sjutton under-underteman. Se tabell 4 på nästkommande sida. 
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Tabell 4. Samtliga huvudteman, underteman och under-underteman samt exempel på koder 

 
Exempel på koder Under-

undertema 

Undertema Huvudtema 

Vegan för djurens skull 

Vegan efter föreläsning  

om djur 

 

Blivit mer miljömedveten 

Hälsofördelar motiverar 

 

Omständligare att handla 

Kollar upp utbudet inför resa 

 

Oro gällande hur barnet kommer 

påverkas  

Vill inte prata veganism med barn 

Etik 

 

 

 

Miljö & hälsa 

 

 

Planering 

 

 

 

Barnfunderingar 

 

 

 

Djur som livsmedel 

 

 

 

 

 

 

Säregenhet 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Medvetenhet 

Stort utbud av veganskt 

Liten vardagspåverkan 

 

Saknas produkter 

Kompromissat med kosten 

 

Veganskt umgänge 

Hela familjen är veganer 

 

Fler ändras 

Krav att bli vegan 

Enkelhet 

 

 

Undantag 

 

 

Likasinnade 

 

 

Efterliknande 

 

 

Tillgång 

 

 

 

 

Vegonorm 

 

 

 

 

 

2. Normalitet 

Förälder som ej accepterat 

Ifrågasättande av maten 

 

Kommenterande kollegor 

Förälder trodde det var en period 

 

Borde äta mer vego 

Bekräftelsesökande omgivning 

 

Blir äcklad av kött 

Mjölk framkallar äckelkänslor 

 

Ogillar att folk äter kött men 

säger inget 

Rädsla för vad kollegor ska tänka 

Frågvishet 

 

 

Retsamhet 

 

 

Ursäktande 

 

 

Aversion 

 

 

Motstridighet 

 

 

 

 

I fokus 

 

 

 

 

 

 

Undvikande 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obekvämhet 

Engagemang i föreningar 

Sprider budskapet via nätet och 

musik 

 

Bjuder kollegor  

Tipsar om produkter 

 

 

Representant som inte får fela 

 

 

 

Inte funnit orsak att gå tillbaka 

Ett livsbeslut för hela familjen 

Förmedlaren 

 

 

 

Inspiratören 

 

 

 

Representanten 

 

 

 

Ett livsbeslut 

 

 

 

 

Vegan inför andra 

 

 

 

 

 

 

 

Det rätta valet 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hängivenhet 
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Huvudtema 1: Medvetenhet 
Djur som livsmedel 
Etik 

Studiedeltagarna uppgav att etik var det huvudsakliga skälet till veganismen. I somliga fall 

hade skälet inledningsvis varit ett annat men, även i dessa fall, var det den etiska aspekten 

som fick dem att förbli veganer. Medvetenheten om djurens förhållanden hade inte sällan 

kommit via en bok, en dokumentärfilm eller en föreläsning om människans syn på djur, 

alternativt genom att de sökt information på nätet och där kommit i kontakt med likasinnade. 

Ibland hade medvetenheten istället kommit via en vän, en partner eller ett syskon som var 

vegan. För Olen väcktes tanken om att man inte får döda genom studier i religionsvetenskap, 

och i synnerhet buddism, på universitetet. Kevin drog sig till minnes tidigare händelser, att 

han som tonåring impulsivt dödat en spindel och därefter börjat gråta. Spindeln hade inte gjort 

honom något och han hade där och då varken förstått handlingen eller reaktionen, vilket han 

gjorde idag. I andra fall togs beslutet efter en drastisk upplevelse nära inpå slaktdjuren. 

”[Efter gymnasiet] så fortsatte jag plugga vidare inom etologi och djurskydd och då bodde jag på en gård där 

dom hade grisar och hönor och kor, där dom lastade in grisarna precis utanför mitt fönster. Och jag var 

jätteensam så jag gick in i vegetariangrupper [på Facebook] och då var det ju många som var veganer, och jag 

hade aldrig träffat nån vegan. Då var det liksom ’jaha, det är kanske det man ska göra, för att vara etisk?’. Och 

ja, det kändes väldigt bra när jag väl blev det.” 

Greta 25 år 

En majoritet hade under flera år varit flexitarianer eller lakto-ovo-vegetarianer innan de blev 

veganer. Det hade sällan varit ett mål att på sikt bli vegan. För Johan hade det börjat med att 

han bestämde sig för att uteslutande äta vegetariskt i skolan och därefter kom naturligt nya 

mål. Somliga gick istället från blandkostare till vegan över en natt. 

”Jag var tillsammans med min dåvarande tjej och hon var vegan och jag var det inte utan jag var… en allätare 

eller vad man ska kalla det (skratt), och vi hade, vi pratade väl om veganism ganska mycket så liksom… ingen 

press eller krav eller nåt sånt där från hennes sida så men det var väl det som ledde fram till beslutet att jag… 

tog det beslutet att bli vegan. Och det var väl… från början så var det väl av djuretiska… principer då, jag 

kände att jag inte kunde stå till svars för det då helt enkelt, att äta djur på det sättet, så då slog jag väl om över 

en natt, lite mer eller mindre så, och sen så har det hållit i sig.” 

      Mats 33 år 

 

Miljö & hälsa 

Somliga studiedeltagare menade att huvudorsaken till att de blivit veganer inledningsvis hade 

varit en annan än etik. Carl, som blev vegan tillsammans med några vänner, menade att han 

till en början sagt att orsaken var klimatskäl men att det egentligen handlat om etik redan från 

början. Adrian menade att det var miljöaspekten som gjort att han tagit första steget, men att 

de ”[…] etiska aspekterna pushade sista biten”. 

Nanna hade hälsan som inledande huvudorsak. Hon hade bestämt sig för att prova att äta 

veganskt under en månad för att se om hennes magsmärtor och illamående skulle minska. 

”Under den månaden så liksom läste jag på ganska mycket och blev insatt i och då gick det upp för mig det här 

med etiken och hur djur liksom, ur det perspektivet, plus att jag mådde bättre tyckte jag, och då kände jag liksom 

att det här måste jag fortsätta med.” 

 Nanna 30 år 

Positiva effekter på miljö och hälsa beskrevs av övriga studiedeltagare som en sekundär 

bonus, något som stärkte deras övertygelse om att veganismen var rätt beslut för dem. 

Veganismen i sig hade gjort att de börjat bry sig mer om klimatet. 



 

21 
 

”Jag tror att man lätt kan bli influerad till andra aspekter också, som till exempel att minska plastanvändningen, 

ehm att inte åka flyg för ofta, att välja kollektivtrafik, eller att inte bila överallt.” 

Ines 27 år 

Det framkom exempel på hälsoeffekter som studiedeltagarna upplevt sedan de blivit veganer. 

Nannas magproblem och illamående hade minskat. Adrian menade att hans reumatism i 

händerna snabbt försvunnit efter att han slutat med mjölk och ägg. Greta menade att det 

”kändes bra för hälsan” med vegansk kost. I andra fall var det fokus på mental hälsa. 

”Jag tycker att jag fick ett, liksom, det påverkade lite självkänslan tyckte jag, att man tar ett aktivt beslut varje 

dag, flera gånger per dag, när man ska äta, att man tar ett beslut utifrån hjärtat.” 

 

Beata 35 år 

Säregenhet 
Planering 

Studiedeltagarna menade att de, sedan de blivit veganer, planerar mer inför sociala 

sammanhang som exempelvis middagsbjudningar och släktträffar där alla inte äter som dem. 

Att de på förhand ringer och frågar om något veganskt kommer att erbjudas och eventuellt 

själva tar med och tillagar det på plats. Olen menade att det i princip är det enda tillfället då 

hen nämner att hen är vegan. 

”Enda gången jag tar upp [att jag är vegan], det är ju om vi ska gå till ett ställe där man kan komma i kontakt, 

antingen om dom ska laga mat eller vi ska hem till mig säger vi och jag ska laga mat eller om vi ska gå på en 

restaurang, då kanske, då tar jag upp det ”ja men förresten, jag är vegan.” 

Olen 25 år 

Planeringen berörde i flera fall även resor och aktiviteter. Att de som Nanna söker upp ”Best 

vegan restaurants in London” på förhand och att de, som Denise, inte kan vara säkra på att 

den lilla serveringen intill skridskobanan har en vegansk macka att erbjuda. Carl menade att 

det faktum att han är vegan styr valet av resmål. 

”Om jag ska resa nånstans, då tänker jag ju mycket på kosten i förväg. När jag semestrar då brukar jag försöka 

åka med tåg till en europeisk storstad, för där finns det veganmat liksom. Däremot att tågluffa genom den 

östeuropeiska landsbygden, det vore ju kul, ja men kanske tågluffa i Balkan, det låter kul, men hur fan skulle jag 

få mat?” 

Carl 30 år 

En annan typ av planering handlade snarare om kontrollering. Greta menade att veganismen 

gjort henne mer ”kontrollbehovig” på grund av att hon måste veta vad maten innehåller och 

lusläsa alla innehållsförteckningar. Vilket hon visserligen menade att hon gjort även tidigare, 

då med ambitionen att äta mat utan E-nummer. Olen belyste att det trots allt bara är utvalda 

platser i matbutiken som en vegan kan handla från. 

”[…] Det är inte som att jag kan gå runt i hela [matbutiken]: ’här är lite kött, här är den här…’ utan ’här är 

allting som jag ska äta’.” 

      Olen 25 år 

En annan slags kontrollering visade sig genom att preferera den egna maten. 

”[På jobbet] har vi en kock… men sen så valde jag själv att jag ville hellre ta med mig mina egna matlådor och 

så, och det har mer att göra med självkontroll, då vet jag vad jag stoppar i mig och hur mycket jag ska äta och 

sådär, så det var självvalt, annars hade jag fått mat lagad där också.” 

      Mats 33 år 
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Barnfunderingar 

Tre av studiedeltagarna var småbarnsföräldrar och två var föräldralediga. Beata och Elsa hade 

varsitt barn på förskolan medan Beata var hemma med sitt yngsta barn och likaså Denise. Alla 

dessa fyra barn var uppväxta som veganer och de två som gick i förskolan hade, inte sällan 

utan visst motstånd, erbjudits vegankost även där. En gemensam nämnare ur föräldrarnas 

synvinkel handlade om en oro över hur veganismen skulle påverka barnen under uppväxten. 

”Jag tänker på det med bebis. För hon kommer ju att vara vegan, så länge jag bestämmer, så fattar ju jag dom 

beslut som jag tycker är bäst för henne. Så då är det ju klart att hon ska vara vegan. Och jag funderar ju på hur 

det kommer att bli på förskolan när… alla andra barn får nånting som hon inte får äta. Att det blir ett 

utanförskap som hon inte förstår varför hon har.” 

      Denise 35 år 

Mats var inte förälder men funderade kring barn. Han menade att han helst ser en likasinnad 

partner och att de då får ”tänka till ordentligt” ifall barnet ska växa upp som vegan. Nanna 

arbetade istället med barn, på en grundskola där de tillämpade pedagogiska måltider. När 

författaren frågade ifall barnen lagt märke till att hon äter något annat än dem, svarade hon: 

”Det kan dom se ibland barnen, då brukar dom fråga ’är du vegetarisk?’ och då säger jag bara ’ja, det är jag’. 

Jag brukar inte liksom… prata så mycket om det… dom är ju så små liksom, det får föräldrarna avgöra, vad 

dom ska äta.” 

      Nanna 30 år 

Därutöver berättade Nanna om en situation på jobbet som hon upplevt som besvärlig. 

”Vi [har] läst ’Bondgården’ (skratt) om djur och såhär till exempel, och då har det varit liksom när vi läste om 

kossan då till exempel ’Ja, vad får vi från kossan?’ ’Mjölk’, ja det tyckte jag var lite jobbigt att va med på, för 

jag tänker att vi får ju inte direkt mjölk utan vi tar den ju. Och samma sak att dom visade nån film om kycklingar 

och ägg och såhär men det var ju liksom inte… det är inte… det är bara en gullig film med gulliga kycklingar så, 

det visar inte verkligheten, så det tyckte jag var lite jobbigt att va med på… För när man inte står bakom det 

själv och man måste va med och lära ut det liksom.” 

      Nanna 30 år 
 

Huvudtema 2: Normalitet 
Tillgång 

Enkelhet 

Studiedeltagarna upplevde, rent praktiskt, en enkelhet gällande att vara vegan. Inte minst på 

grund av det rikliga utbudet av veganska livsmedel och maträtter som finns i de flesta 

matbutiker och på många restauranger. De menade att vardagen därmed knappt påverkades av 

att de var veganer. Annat var det förr, berättade Hans, som hade varit vegan sedan år 2000. 

”I vardagen är det ju liksom inga problem alls, jag tänker knappt på det, speciellt nu för tiden, alltså när jag 

blev vegan, då var det ju… mycket mer ovanligt, då skulle man ju vara glad om man hittade tofu i mataffären 

liksom, så att då var det ju en helt annan sak, då blev det mer att man var tvungen att jaga maten eller vad man 

ska säga, fast på ett veganskt sätt (skratt) att liksom… och förbereda mat, det blev mycket mer förberedelser och 

sånt, men nu är det ju verkligen liksom… ja, man kan ju liksom till och med gå ner på McDonalds nu och äta 

veganskt.” 

Hans 38 år 

Denise menade att det ökade utbudet bidragit till en ökad förståelse för veganism i samhället. 

Hon hade varit vegan sedan år 2003 och berättade att ”[…] i början fick jag säga att jag var 

allergisk mot mjölk för att annars så låg det ändå ost på den där maten, för folk förstod inte”.  

Överlag framförde studiedeltagarna en önskan om ännu mer veganskt inom en snar framtid. 

Även de som inte hade varit veganer i tiotals år hade märkt en förändring, inom fler områden. 
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”Jag tycker ju på dom fem åren som jag varit [vegan] så har det ju hänt mycket med både utbud och liksom 

attityden till det så att… jag hoppas ju på att den utvecklingen ska fortsätta.” 

      Nanna 30 år 

Både Hans och Mats framhöll en nackdel med det ökade utbudet, i synnerhet av veganska hel- 

och halvfabrikat. Hans menade att han förändrat sin kosthållning i takt med denna ökning och 

skojade om att det förstört hans diet. Mats, som älskade att laga mat, hade en annan synvinkel. 

”I och med att det kommit mer såhär halvfabrikatprodukter eller vad man ska kalla det, det är klart att det blivit 

lite mer… enklare att göra såna saker och där kanske inte jag vill vara riktigt alla gånger, sådär, men det är 

också smidigt när man kommer hem sent och behöver laga mat.” 

      Mats 33 år 

Både Olen och Laura menade dock att en vegan fortfarande har sina speciella hyllor och 

diskar i matbutiken, och inte kan plocka livsmedel hej vilt, men att det är en vanesak. 

”Man går sina vägar på ICA, man vet vad man handlar, jag tänker liksom inte på att det finns andra 

produkter.” 

     Laura 20 år 

Undantag 

Samtidigt som studiedeltagarna menade att dagens utbud gjort det enkelt att leva som vegan, 

så fanns det undantag. Det handlade om situationer då ett helt veganskt leverne var svårt eller 

rentav omöjligt att upprätthålla. Nanna menade att ”vi lever ju inte i ett veganskt samhälle så 

en får ju göra sitt bästa” vilket tycktes vara en allmängiltig devis. Undantagen handlade om 

bristfälligt utbud, acceptans av vissa animaliska livsmedel, acceptans av icke-veganskt när 

det behövs, tillagning av animaliska livsmedel samt avbrott från veganismen. 

Bristfälligt utbud talade Carl om. Han arbetade i en bransch där han reste mycket och där 

praxis var att äta lunch med sina kunder. Dessa kunder befann sig ofta utanför stadskärnan 

och matstället var oftast en lunchrestaurang som inte alla gånger erbjöd något utan kött. 

 
”Vid ett tillfälle så har jag ’nä men jag kan tyvärr inte äta här, jag måste gå nån annanstans, hejdå’ liksom… 

men när [mina kunder] har varit villiga att gå till en restaurang som åtminstone erbjuder något lakto-ovo-

vegetariskt, då har jag mött dom halvvägs på den punkten.”  

 
Carl 30 år 

 

Även Beata talade om ett bristfälligt utbud fast ur en annan synvinkel. Inför familjeträffar 

ville föräldrarna gärna inhandla de veganska livsmedlen för att underlätta för sin dotter, men i 

slutändan blev det ofta dubbelarbete då det saknades produkter. 

 
”När man åker hem till min familj, då måste jag liksom ta med mig produkter ofta om dom inte har köpt sådär, 

dom gör ju gärna det men, dom tänker kanske inte på att jag vill ha [vegansk] ost på mackan, dom har sitt, dom 

har köpt mjölkfritt smör till mig till exempel, men glömmer bort att jag kanske vill ha något mer.” 

 

Beata 35 år 

 

Acceptans av vissa animaliska livsmedel handlar om att somliga studiedeltagare gjorde 

skillnad på olika typer av animaliska livsmedel. Carl menade att veganism handlar om att 

”[…] så långt det är praktiskt undvika lidande för andra kännande varelser”. Han ansåg inte 

att exempelvis löss som används till tillsatsen karmin (E 120) eller musslor har en meningsfull 

förmåga till lidande. Han menade därmed att han skulle kunna konsumera dessa animaliska  
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livsmedel men hade ändå valt att inte göra det för att inte skapa förvirring hos utomstående 

gällande vad en vegan äter och inte. Adrian var inne på samma spår, även om hans ambition 

var att undvika alla animaliska livsmedel. 

”Jag äter liksom inte medvetet någonting som innehåller, om jag ser i efterhand att någonting, någon produkt, 

innehöll någonting som inte var veganskt så köper jag den inte igen, det är ingen stor grej sådär, med ett litet 

spann där förstås. Det är skillnad på något E-ämne och om det är mjölk i någonting. Det ena är lite värre än det 

andra.” 

 

Adrian 30 år 

 

Acceptans av icke-veganskt när det behövs förekom i flera fall. Studiedeltagarna menade att 

kosten är absolut viktigast, att den är vegansk, men att de exempelvis på grund av jobb eller 

sjukdom fått rucka lite på veganismen i andra avseenden. Flynn och Carl pratade om 

svårigheter med att, i sina yrkesroller, finna helt veganska klädesplagg inom rådande klädkod. 

Även mediciner nämndes, inte nödvändigtvis att de innehöll animaliska ingredienser, men att 

de var testade på djur. Det ansågs acceptabelt om det verkligen var något som personen ifråga 

behövde för att bli frisk eller rentav överleva. Olen identifierade ett uppdrag för veganer. 

 
”För mig innebär [veganism] att man aktivt väljer bort animalisk… inte bara kost utan allt, alla former av 

produkter som är… icke-veganska i så lång utsträckning det går. Sen har jag själv dragit en gräns vid till 

exempel typ mediciner och sånt, för jag kan inte leva utan min astmamedicin och sen om den är djurtestad, då är 

det nånting som, då kan jag jobba för att den medicinen ska sluta bli djurtestad.” 

 

Olen 25 år 

 

Tillagning av animaliska livsmedel handlar om att några av studiedeltagarna menade att de, 

under sin tid som veganer, haft arbetsuppgifter som inkluderat matlagning. Det förekom att de 

hade arbetat i kök och då tillagat kött. Några andra hade arbetat inom vården, där matlagning 

varit en av arbetsuppgifterna och de anpassat sig efter vårdtagarnas önskemål, vilket bland 

annat inneburit att steka kött. Exempelvis Laura, som menade att hennes ”personliga 

uppfattningar” inte kunde få påverka arbetet. 

 

Avbrott från veganismen handlade om återgång till lakto-ovo-vegetariskt under en period. 

 
”För… lite mer än tio år sen då blev jag vegetarian igen vilket jag nästan direkt kände att… att det var bara 

dumt gjort av mig, och att jag liksom inte kände egentligen att jag, jag saknade liksom inte mjölkprodukter… 

anledningen var att… jag blev ihop med en partner som var köttätare, så då tänkte jag att ’okej, vi kanske kan 

försöka mötas på mitten’.” 

Hans 38 år 

Vegonorm 

Likasinnade 

Med likasinnade åsyftas främst det faktum att många studiedeltagare uppgav att de främst, 

men inte enbart, omger sig med andra veganer. Inte nödvändigtvis att deras tidigare vänner 

blivit veganer efterhand, utan att de i mer eller mindre utsträckning skiftat umgängeskrets 

sedan de blivit veganer. Greta menade att hennes situation var lite speciell då såväl hennes 

sambo var vegan, likaså hennes närmsta vänner och alla kollegor på jobbet. På det senare 

rådde nämligen en uttalad vegonorm då arbetsplatsen hade en policy om att inte betala för 

animaliska produkter. I flera fall hade studiedeltagarna haft veganer omkring sig redan från 

start, exempelvis Carl som blev vegan tillsammans med några vänner. I somliga fall var alla i 

deras familj veganer, varpå en av de vuxna inte sällan blivit det efter att de flyttat ihop. 
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Inverkan kom även från annat håll. Nanna berättade att köttfria måltider i hemmet var en vana 

sedan barnsben då hennes mamma hade varit vegetarian i större delen av hennes liv. Nanna 

menade att detta troligtvis bidragit till hennes beslut att bli vegan. Det hade åtminstone väckt 

ett intresse för en växtbaserad kost. Hon menade att numera sker motsatt påverkan då 

mamman inspirerats av sin dotters veganism. 

 
”[Min mamma] är inte vegan än men nu har hon uteslutit mjölk så att hon har äggen kvar då. Hon har tänkt att 

hon ska ta det steget också… så ja… vi har påverkat varandra.” 

 

Nanna 30 år 
 

Betydligt viktigare än att alla i umgängeskretsen var veganer var vännernas acceptans och 

respekt för veganismen: att vännerna inte hade några problem med att studiedeltagaren åt 

veganskt vid gemensamma måltider. Fördelaktigt var om vännerna även kunde laga eller 

beställa och själva äta veganskt, även om det vanligen inte framställdes som ett krav. 

 
”[Jag och min sambo] vill ju umgås med folk som accepterar och respekterar och så, sen behöver inte 

personerna vi umgås med äta veganskt men det är bara det att… vi äter veganskt, dom gör det inte, vi kan umgås 

ändå.” 

 

Olen 25 år 

 

I det fall studiedeltagaren inte hade någon vegan i sin umgängeskrets kunde känslan av 

samhörighet infinna sig på annat sätt, som ett sätt att minska ensamheten. 

 
”Om man har sin egentid så tittar jag mycket på YouTube och liksom kollar på andra, och det har öppnat upp en 

ny värld, att kolla på andra som lever som vi som, att man vill identifiera sig med andra, eftersom vi inte känner 

nån, så hittar man, ja men andra familjer eller andra personer som man liksom vill inspireras av, för att inte 

känna sig så ensam. För man är lite ensam i det.” 

 

Beata 35 år 

 

Sociala medier i allmänhet och vegangrupper på Facebook i synnerhet beskrevs som viktiga 

plattformar i flera avseenden. Alltifrån att få matinspiration till att få stöd vid exempelvis 

matstrul i förskolan till att känna samhörighet och finna nya vänner. Ibland hade de lett till 

nya bekantskaper i det verkliga livet. Det förekom även att dessa grupper beskrevs minska 

känslan av ensamhet. I somliga fall menade studiedeltagarna att information om djurindustrin 

i vegangrupper bidragit till deras beslut att bli veganer. Elsa använde vegangrupperna främst i 

rollen som förälder. 
 

”När en stöter på lite problem så finns det liksom ett jättestort community som man kan få hjälp av i såna 

frågor, så det är ju bra --- då så kanske man söker stöd i såhär, stämmer av med folk, att ’hur mycket järn är det 

i en, hur mycket B12 är det i en Animal Parade [ett multivitamintillskott för barn]?’ och sådär. Så. Så det gör jag 

nog. Så inte så mycket för mig, eller ja, i mammaidentiteten då kanske.” 
 

Elsa 37 år 
Efterliknande 

Detta handlar främst om faktumet att fler ändras. Studiedeltagarna menade att de influerat 

flera personer i sin omgivning till att bli veganer eller att åtminstone äta lite mer växtbaserat. I 

somliga fall hade studiedeltagarna själva blivit veganer efter påverkan av exempelvis en 

förälder, ett syskon, en partner eller en vän. I andra fall skedde det i den andra riktningen. 

Som tidigare nämnt valde någon att under en period återgå till att bli vegetarian som en 

kompromiss med sin partner. Flera beskrev att ofta så åt hela sällskapet veganskt, exempelvis 

vid högtider eller andra gemensamma middagar, eftersom det var enklare än att laga flera 
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olika rätter. Samtidigt möjliggjorde den veganska maten för laktosintoleranta samt 

mjölkprotein- och äggallergiker. Det är åt det senare hållet: studiedeltagarnas influerande över 

sin omgivning, som fokuset ligger i detta avsnitt. 

 

Att fler ändras handlade om en partner, övriga familjemedlemmar, släkt och vänner. Det 

förekom att studiedeltagarnas partner blivit vegan efter att de flyttat ihop. För Ines började det 

med att hon frågat sin sambo om han inte kunde sluta köpa hem kött, vilket sambon hade 

accepterat. Därpå följde en nedtrappning av konsumtionen av animaliska livsmedel och några 

år senare var även han vegan. Dessa studiedeltagare betonade att de inledningsvis inte haft ett 

krav på att deras sambo skulle bli vegan, däremot om förhållandet var tänkt att hålla på sikt. 
 
”Det [var] inte ett krav från början [att pojkvännen skulle bli vegan] men alltså ska vi bo ihop, ska vi ha en 

framtid ihop, ja men då är det nog ett krav… men nu är det absolut inget tvång från hans sida utan han tycker 

att det är jättekul.” 

 

Laura 20 år 
 

Även föräldrar och andra familjemedlemmar tenderade att påverkas. Adrian berättade att hans 

mamma hade blivit vegan ett par månader efter att han hade blivit det. Denises mamma och 

Johans syster hade blivit vegetarianer. Mats mamma tyckte att det var spännande att laga 

veganskt. Ines menade att hennes bror ”flörtade med veganismen”: åt mycket vegetariskt, gav 

sina barn havredryck istället för mjölk men åt kött ibland. Det handlade mer om att familjen 

börjat äta mer växtbaserat, snarare än att de också hade blivit veganer. 
 

”Dom har ju blivit ganska… pappa har ju [gått] ganska långt från att alltid vilja ha kött i en måltid, nu är det 

mycket mer, när jag kommer då har dom gjort nånting som är veganskt. Mamma tål [liksom mig] inte mjölk så 

det har aldrig funnits, det har aldrig varit grädde eller nånting.” 

 

Johan 24 år 

 

Även släkten påverkades. Flera studiedeltagare berättade att deras släktingar hade veganiserat 

många traditionella recept. Ines berättade att på jul, då lagar hon och hennes veganska syster 

mer mat än blandkostarna, som alla får äta av. Ett par studiedeltagare uppgav att de firar en 

helvegansk jul med familj och släkt. Detta hade införts efter att ett ultimatum ställts: att de 

skulle utebli från julfirandet om där serverades animaliska livsmedel. I Kevins fall behövde de 

närstående något års betänketid men inför den senaste julen hade något hänt. 

 
”För mig ska ju liksom julafton vara såhär… det ska ju handla om trygghet, alltså familj, närhet, kärlek, och jag 

känner inte det när det är döda djur på bordet liksom, så då började jag liksom få in den tanken hos dom och 

då… då började dom förstå att ’okej, det är på allvar’ liksom och nu senaste året så föreslog min mamma liksom 

att ’nej, men vi har en vegansk jul’.” 

 

Kevin 29 år 

 

Gällande vänner så var vana ett återkommande tema, bland de som sedan tidigare inte var 

veganer. Flera beskrev även att vännerna funnit det kul och intressant med vegansk mat. 
 

”Jag tycker att nära vänner och så, dom börjar lära sig, dom tycker att det är lite kul och… det blir att vi oftast 

bjuder hem. Men det har också blivit att dom inspireras av vad vi äter så dom kan känna sig trygga och laga mat 

till oss om vi ska bort på middag och så.” 
 

Beata 35 år 



 

27 
 

I de fall en vän åt kött i studiedeltagarens närhet kunde det mottas med besvikelse. Det 

menade Ines och hon kunde önska att vännerna, som inte alla gånger var veganer, var mer 

likasinnade. Elsa, å sin sida, hon tillämpade en strategi när hon åt med vänner. 
 

”Med vänner så brukar jag alltid försöka tvinga dem att äta veganskt med mig, för jag tänker att ’det är en 

måltid i ditt liv, det kan du väl göra för min skull?’” 

 

Elsa 37 år 

 

Huvudtema 3: Obekvämhet 
I fokus 

Frågvishet 

Studiedeltagarna menade att veganismen i sig knappt påverkade deras vardag, däremot 

omgivningens reaktioner. Detta tema kan placeras på en skala. I den ena änden finns en 

frågvishet som berodde på att omgivningen var genuint nyfiken på veganismen, vilket inte 

framkallade obekvämhet hos studiedeltagaren utan snarare var något positivt. I den andra 

änden finns ilska och anklagelser från omgivningen vilket genererade mycket obekvämhet hos 

studiedeltagaren. I de flesta fall var frågvisheten ett mellanting och orsakade viss obekvämhet. 

Andra gemensamma nämnare var att det var utomstående personer som lyfte frågan om 

veganism och sällan studiedeltagarna själva. Frågvisheten förekom på arbetsplatser och 

universitet, ibland i hemmet samt med släkt eller vänner. I synnerhet verkade frågorna komma 

vid matbordet under lunchen när kollegan eller kursaren spanat in bordskamraternas matlådor. 

Om det i veganens matlåda låg ett köttsubstitut som exempelvis sojakorv eller sojabullar, som 

till utseendet är snarlikt den animaliska varianten, blev det ändå frågor. Frågvisheten 

tenderade att minska ju längre tid de hade varit veganer, förutsatt att de inte bytte omgivning 

via exempelvis ett nytt arbete eller nya kollegor. Bland annat Kevin berättade om detta. 

 
”Det är inte så att jag går och presenterar mig som ’hej, jag är vegan’ utan det är ju… alltså det kanske tar två, 

tre månader när [kollegorna] kanske frågar ’vad har du med dig idag?’ ’jag har sojakorv’, till exempel eller 

nånting, och dom bara ’varför det?’ och så snubblar man in på det.” 

Kevin 29 år 

Frågorna kretsade kring ifall studiedeltagaren var vegan och orsaken till det, vad hen äter 

istället för kött och hur hen får i sig protein. Föreställningar om vegansk mat som svårt var 

vanligt, likaså ifrågasättande av innehållet i matlådan ifall studiedeltagaren hade med sig 

halvfabrikat. Greta menade att omgivningen varit mer frågvis när hon var ny som vegan, och 

att dessa frågor ibland bottnat i okunskap. 

 
”Det var mer i början i så fall [som det blev diskussioner om vegankost]. Och då var det såhär, mormor 

frågade, ’får du verkligen i dig allt?’ Och hon har inte så bra koll själv, så hon sa ’men alla kolhydrater, får du i 

dig kolhydrater?’ och det, det är ju det jag får i mig mest (skratt).” 

 

Greta 25 år 

 

Somliga studiedeltagare menade att de sällan får frågor. Beata, som kom från en familj med 

flera jägare och desto fler köttätare, spekulerade kring om det bottnade i en rädsla, att 

veganism kan ses som ett laddat ämne och att det kan leda in på diskussioner som 

omgivningen upplever som obekväm. Likaså uppgav Elsa gentemot föräldrarna, där var 

samtalsämnet veganism stängt och undveks i allra möjligaste mån av båda parter. För Adrian 

var det tvärtom: han fick ofta frågor om orsaken till att han var vegan, varpå svaret alltid 

gjorde omgivningen obekväm. 
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Det förekom att studiedeltagare berättade om situationer långt till höger på skalan. Det vill 

säga, extrema former av frågvishet där ilska och anklagelser var inblandat. I Ines fall hade det 

skett på arbetet. 

 
”På mitt förra jobb, jag var vårdbiträde på ett demensboende, där var det ganska mycket problem med 

kollegorna. Där kunde jag, jag minns en gång så… ja men vi lagade ju mat, till dom äldre, och då brukade det 

alltid finnas grönsaker och potatis och så ifall jag är hungrig kan jag ta lite ifall det blir över, ehm den här 

gången så hade dom haft smör på potatisen så då tog jag bara lite broccoli och lite örtsalt i en skål, bara för 

att… käka för jag var lite hungrig, ehm (skratt) och en kollega ser mig och börjar nästan vråla på mig liksom ’är 

det där allt du äter? Det är så himla sjukt att ni är veganer!’ och jag satt där bara och åt broccoli och bara 

’men kan du inte bara låta mig va?’ (skratt). Jag gör ju liksom ingenting, jag gör ju bara min grej.” 

 

Ines 27 år 

 

I Olens fall hade det skett i hemmet och handlade om att pappan inte accepterat att hans barn 

var vegan. Han såg det som en orättvishet och hade inställningen ”ska jag laga veganskt till 

dig, så ska du laga kött till mig”. Olen beskrev ett specifikt tillfälle då hen blivit utfrågad. 

 
”[Pappa och jag] pratade om veganskt då, och jag försökte svara på hans frågor men han… började såhär 

peppra mig, tänk dig att han är en kulspruta i människoformat, ’ja men den här, och så dom här grejerna?’ ’Är 

du för dom här, dom här?’ Och verkligen såhär pressade mig med frågor och så kallade han mig, mitt uppe i 

alltihop, ’ja men vadå, du är en sån här militant vegan’. Och då satt jag där och bara… kände såhär… ’vet du 

vad ordet militant betyder?’.” 

 

Olen 25 år 
 

Även Hans, som blev vegan år 2000, berättade om situationer långt till höger på skalan. Dessa 

tillhörde inte vardagen idag men hade gjort det när han var nybliven vegan. 

 
”Folk… trodde att alla som var veganer var militanta veganer… så det var ju genast att jag fick frågor att ’aha, 

så du släpper ut minkar?’ ’Så du bränner upp scanbilar?’ och så… Det blev nästan att… det blev lite hotfull 

stämning för… folk blev sura och upprörda bara jag nämnde [att jag var vegan] och så… och det blir det ju inte 

på samma sätt längre, nu känns det som att folk fattar det mer.” 

Hans 38 år 

Retsamhet 

Även detta tema kan placeras på en skala. I den ena änden finns en retsamhet som är av mer 

skämtsam karaktär och i den andra något som kan likställas med provokation. Retsamheten 

uppgavs förekomma på arbetet samt i samvaro med föräldrar. Flera gånger beskrev 

studiedeltagarna att den bottnade i en kunskapsbrist. Adrian berättade exempelvis att hans 

kollegor under fikastunderna kunde påstå att ”man måste dricka mjölk för att få starka ben” 

och får proteinbrist av en kost utan animaliska livsmedel. Även Hans berättade om en 

retsamhet på arbetsplatsen som han beskrev som jobbig. Kollegorna undrade när han skulle 

sluta vara vegan och kunde under måltidssituationerna räcka fram en köttbit i ansiktet på 

honom och fråga ”blir du inte sugen?”. Han kunde även känna sig besvärlig inför middagar. 

 
”När vi har typ jobbmiddag, när vi ska gå ut och äta så blir det väldigt mycket ’aha, nu måste man anpassa sig 

efter honom’ och sånt där, fast att jag försöker förklara att dom flesta ställena har alternativ nu för tiden, men 

det känns som att dom fortfarande är lite såhär att… ja.” 

 

Hans 38 år 
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Annan retsamhet handlade om att en förälder trodde att veganismen var en period som skulle 

gå över. 

 
”Mamma trodde ju att det var en period liksom, att det ’ja men det går över’ liksom, ’det är okej att äta kött’, 

det är såhär ’du behöver inte känna dig dum om du börjar göra det igen’ och sådär… Hon försökte verkligen få 

mig att tro att det var en period.” 

Kevin 29 år 
 

I Olens fall var det pappan som såg veganismen som en orättvisa gentemot honom. Hen 

exemplifierade en specifik situation: 

 
”När jag fyllde tjugofem så hade min sambo och min mamma ansträngt sig… jättehårt för att hela festen, 

överraskningsfesten, skulle va helt vegansk, men då var det min pappa, då var det mina kusiner som var tolv och 

åtta typ och vägrade äta för att det var veganskt, för jag vet att min pappas sida av släkten är också lite såhär 

skeptiska antar jag, och då tog min pappa fram och skulle markant visa såhär ’bara så du vet så tänker jag steka 

upp kött till dom här nu för dom äter inte och man kan inte låta dom gå hungriga’.” 

 

Olen 25 år 

Ursäktande 

Detta tema kom utifrån omgivningen: kollegor eller en förälder, som exempelvis sökte 

bekräftelse för sitt köttätande hos studiedeltagaren. Detta hade bland annat Elsa varit med om.  

 
”Många [blandkostare] söker bekräftelse såhär: ’ja men jag, jag äter kött bara en gång i veckan, det är väl 

bra?’ och för mig ’eh nej, det räcker inte. Jag misshandlar min fru bara en gång i veckan, det är väl bra? Eh nej 

jag tycker att du kan sluta överlag’.” 

 

Elsa 37 år 

 

Därtill tenderade omgivningen att beskriva en vegansk eller i varje fall vegetarisk 

kosthållning som något bra och eftersträvansvärt. Både Ines och hennes syster var veganer. 

Ines beskrev sina föräldrars inställning till det. 
 

”Min mamma är väl lite mera typ ’åh tjejer, ni är så himla bra, ehm det borde vi också göra egentligen’ och 

pappa är lite mer, han säger inte så mycket om det.” 

 

Ines 27 år 

Att välja bort kött kunde samtidigt ses som en uppoffring. 

 
”[Kursare och kollegor] tycker oftast att det är bra, och sen den här klassiska ’ja, jag skulle väl inte leva utan 

kött själv men jag tycker att det är bra att du gör det och jag tycker att det är starkt av dig att du klarar av 

[det]'.” 

 

Olen 25 år 

Undvikande 

Aversion 

Detta var ett återkommande tema som handlar om att studiedeltagarna inte enbart ansåg att 

det var moraliskt fel att konsumera kött och andra animaliska livsmedel. De kände även en 

aversion inför det. Inte enbart för att själva få i sig det utan aversionen framträdde även när 

det åts av någon i omgivningen, vilket gjorde att studiedeltagarna undvek situationen 

alternativt härdade ut. I somliga fall var det tillagningen av kött som var det mest besvärliga. 

Det kunde exempelvis handla om att de inte klarade av lukten. Elsa menade att denna 

aversion varit en bidragande orsak till att hon blev vegan. I somliga fall var det en specifik 

animalisk produkt som framkallade mest aversion. 
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”Jag tycker att det är jättekonstigt och äckligt när nån dricker mjölk, det är som att jag har en speciell grej för 

att dricka mjölk, det är såhär jag kan typ inte se det utan att bli lite såhär ’Uuuh. Vad gör du? Vad sjukt!’” 

 

 

Ines 27 år 

 

I somliga fall var aversionen så stark att studiedeltagaren valt bort att äta med personer som åt 

animaliska livsmedel, eller i varje fall kött. För Kevin var det ett nytaget beslut och han 

menade att det inte heller kändes bra ur en moralisk synpunkt. På arbetet hade han inte 

implementerat det fullt ut men planerade för det och skulle då äta lunch själv i ett kontorsrum. 

 
”Numer så har jag ju faktiskt… satt ett krav på mig själv att inte äta vid samma bord som nån som äter 

djurprodukter. Jag tycker att jag på nåt sätt accepterar relationen som vi har till djur om jag låter andra… äta 

dom liksom… Jag blir lite äcklad helt enkelt, ehm… så det påverkar min matlust, jag har svårt att äta, har svårt 

att tycka att det jag äter är gott när jag ser döda djur bredvid mig liksom.” 

 

Kevin 29 år 

 

Flera studiedeltagare hade regler för huruvida kött och andra animaliska livsmedel fick 

komma in i hemmet. Exempelvis Olen hade regler om att blandkostare som kom på besök och 

ville ha kött fick värma det i mikrovågsugn men ta med sig egen stekpanna. För Nanna var det 

förbjudet. 

 
”Jag tänker att folk får äta vad dom än vill men jag har väldigt svårt för att ha, eller för att va tillsammans med 

nån i ett kök när [kött] tillreds… jag skulle ju inte själv kunna liksom… alltså om man tänker i mitt hem så får 

det inte komma in nåt kött eller fisk eller så, det… och jag skulle nog ha väldigt svårt att bo ihop med nån som 

inte är vegan, jag tycker liksom att det är äckligt också.” 

 

Nanna 30 år 

Motstridighet 

Detta tema berör olika former av motstridighet. Exempelvis beskrev studiedeltagarna att de 

ogillar att äta med folk som äter kött. Att de upplever det som både äckligt, i den grad att de 

ibland tappar matlusten, samt fel rent moraliskt. De menade dock att de undviker att 

kommentera eller ifrågasätta det för att inte upplevas som besvärliga och orsaka trubbel. 

Detta var något som exempelvis Greta tänkte på. 

 
”Jag kan tycka att det är jobbigt att se kött ibland när jag äter med folk. Men om jag skulle kommentera det så 

skulle ju det bli dåligt, så jag gör inte det.” 

 

Greta 25 år 

 

Somliga studiedeltagare försökte hantera obehaget genom att låta bli att tänka på vad 

bordskamraterna åt. En metod var att låtsas att köttet som låg på deras tallrikar var sojakött 

eller liknande. Exempelvis Flynn menade att det var kämpigare vissa dagar, exempelvis de 

dagar som hen deltagit i en djurrättslig demonstration. Flera studiedeltagare menade att de 

gillar tanken om umgänge kring matbordet men att de undvek det på grund av rådande 

köttnorm. För Carl hade det inneburit mindre umgänge med familj och släkt. Han beskrev att 

det delvis berodde på att ”[…] det är meckigt kostmässigt” och firade exempelvis jul hellre 

med vänner än med familjen. 

 

Annat undvikande av gemensamma måltider förekom på arbetet. Kevin hade, som tidigare 

nämnt, infört en regel om att inte äta vid samma bord som blandkostare då han upplevde att 

han därigenom accepterar människans syn på djur samt att det minskade hans matlust. På 
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Denises arbetsplats fanns det ett litet lunchrum och hon ansåg att ”det är ju trevligt och 

socialt att äta med andra”. Samtidigt menade hon att hon ibland inte klarar av köttlukten och 

ibland inte samtalsämnet som ofta handlar om vad folk har i matlådan. 

 
”Det är ibland som jag inte bara, jag orkar inte med att alla sitter och pratar om vilket djur dom äter, så då 

kanske jag äter framför datorn istället.” 

 

Denise 35 år 
 

En annan slags motstridighet handlade om undvikande av samtalsämnet veganism samt även 

undanhållande av det faktum att de är veganer. Det gällde främst inför kollegor och bottnade 

exempelvis i en rädsla för att kollegorna skulle se det som negativt och inte tro att veganen 

hade potential att sköta sina arbetsuppgifter. Det var något som exempelvis Laura upplevt. 

 
”Det finns ju nån veganstämpel ändå, jag som jobbat mycket i hemtjänst så är jag rädd att det liksom att 

[kollegorna] men ja… att det påverkar att dom tror att jag inte kan laga mat till vårdtagare eller sånt men jag 

känner att jag på jobbet och jag som person är inte riktigt samma… alltid.” 

 

Laura 20 år 

 

Undvikandet av samtalsämnet kunde även bero på ovilja att sticka ut. Carl var ny på jobbet 

sedan ett par månader men hade hunnit prata med de flesta kollegor om att han är vegan, och 

haft konversationen ”[…] ja jag är vegan, jag har varit vegan sen 2011, ja jag får i mig 

tillräckligt med protein, blablabla…”. Han menade att det var kollegorna som hade inlett 

konversationen och att han själv försökt undvika ämnet för att ”[…] inte stå ut alltför mycket 

och framstå som en galning”. 

 

Andra gånger dröjde det längre tid, rentav flera år, innan kollegorna fick vetskap om att det på 

arbetsplatsen fanns en vegan. 

 
”Jag tror inte [mina kollegor] ens visste att jag var vegan typ dom två första åren jag jobbade där, det kom inte 

fram förrän mycket senare för jag… jag ville liksom, jag hade på känn att det skulle bli en stor grej om folk fick 

reda på det. Det var nästan att jag smög med att jag var vegan i början.” 

Hans 38 år 

 

Huvudtema 4: Hängivenhet 
Vegan inför andra 

Förmedlaren 

Med förmedling åsyftas ett spridande av veganismen på ett eller annat sätt. På vilket sätt 

studiedeltagarna gjorde detta varierade. Exempelvis handlade det om att ge pengar till en 

djurrättsorganisation, alternativt direkt till personer aktiva inom djurrättsrörelsen. En 

studiedeltagare hade ett arbete som konkret handlade om att sprida budskapet om djurens 

rättigheter och som därmed förutsatte att hon var vegan. En annan hade ett förtroendeuppdrag 

i en djurrättsorganisation på lokal nivå. Greta, som var aktiv i flera föreningar, filosoferade 

kring orsaken till sitt engagemang. 
 

”Jag tror att veganismen i sig har gjort att man vill göra saker bättre. Även om man har tagit steget och valt en 

livsstil så vill jag ändå göra så mycket jag kan. Då har engagemang i föreningar blivit nånting jag gör.” 
 

Greta 25 år   
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Andra tillvägagångssätt handlade om att besöka och i vissa fall arbeta som volontär på 

vegomässor, att sprida information om djurindustrin samt diskutera djurrätt med skeptiker i 

grupper i sociala medier, att göra musik om djurrätt, att efterfråga veganska livsmedel i butik 

och hos företag samt att delta i djurrättsliga demonstrationer på gator och torg.  

 

Det förekom att studiedeltagarna menade att de under sina första år som veganer hade varit 

mer aktiva men att engagemanget minskat över tid. Denise, som hade varit vegan sedan år 

2003, hade inledningsvis varit aktiv mot djurförsök men menade att hon idag ”[…] är en sån 

slöaktivist som donerar lite pengar [till en djurrättsorganisation]” och förklarade det med 

”[…] bebis och livet i stort”. 

 

Somliga studiedeltagare framförde ett obehag gentemot den slags demonstrationer som 

handlar om att störa andra. Exempelvis Olen uttryckte en rädsla för att göra fel och bli gripen. 

Likaså att hen inte var övertygad av den formen av aktivism. 

 
”Jag är lite såhär, jag tycker inte om det själv, jag skulle inte våga göra det, dels tänker jag att jag, innan jag 

blev vegetarian… jag hade faktiskt en läderjacka förut, om nån kom och kastade färg på den jackan skulle jag 

nog aldrig ha blivit vegan… jag tror inte på den sortens aktivism.” 

 

Olen 25 år 

 

Elsa kallade sig själv för en arg vegan vilket, som hon poängterade, inte handlar om att slåss 

och inte heller om att delta i demonstrationer eller andra aktioner, utan om att tala klarspråk 

med sina icke-veganska medmänniskor och göra något mer än att visa upp bilder på mat. 
 

”Det känns som att det finns diskussioner inom veganvärlden att såhär att ’du kan inte va arg, för då kommer 

folk inte att lyssna på dig’. Det där tror jag inte på. Det finns jättemånga snälla pedagogiska som ’jättebra att 

du gör litegrann’ och bara lägger upp matbilder och såhär inspirerar och jag tror att alla behövs. Kanske jag 

säger såhär ’men sluta va lakto-ovo-vegetarian om du bryr dig om djuren, det är skitsnack, lägg av’. Jag är arg 

på det sättet.” 
 

Elsa 37 år 
Inspiratören 

Som inspiratör handlade det om att bjuda omgivningen på vegansk mat. I vissa fall var det 

väldigt konkret då somliga studiedeltagares arbete gick ut på att lära folk att laga veganskt. 

Andra gånger skedde det vid gemensamma måltider med familj, släkt och vänner: att det då 

inte enbart var veganen som åt veganskt utan att hela sällskapet fick möjlighet att smaka. Vid 

högtidsfiranden med familjen hade Ines och hennes veganska syster en strategi. 

 
”På jul och påsk och allt sånt så är det jag och min syster som, vi fixar nästan mer mat än vad köttätarna gör, så 

att vi delar mycket mat med dom, så dom har några grejer, dom har skinka, dom har köttbullar och sill typ, 

resten är veganskt, så vi har liksom infiltrerat lite.” 

 

Ines 27 år 

 

I somliga fall förekom bjudandet även på arbetet. Exempelvis Flynn hade emellanåt med sig 

hembakat fika till jobbet och delade gärna med sig av recept till kollegorna. Hen menade att 

de ofta var genuint nyfikna, exempelvis gällande vad hen åt istället för kött. Hen funderade 

även kring hur det hade varit på inspirationsfronten som blandkostare. 

 
”[Jag] inspirerar folk, alltså när man var köttis, när man åt kött, kanske man inte inspirerade andra lika mycket, 

utan man åt vad man åt.” 
 

Flynn 27 år 
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Andra gånger handlade inspirerandet om att tipsa om produkter. 

 
”Jag brukar försöka vara lite sneaky, det är ju att jag brukar, särskilt till mamma då som lagar maten, så brukar 

jag hinta liksom ’ja men nu har den här produkten’… ’vill du ha nånting från…?’ alltså såhär, lite såhär… inte 

för mycket men lite ’här är en ny produkt som jag skulle gilla, här är en annan produkt, ni kan prova den.’” 

 

Olen 25 år 
Representanten 

Detta tema: att varje vegan representerar hela veganrörelsen, beskrev Denise. Hon menade att 

alla som tillhör en minoritet säkerligen ibland känner av ett representantskap, och fortsatte:  
 

”Det var ett tag som jag hade ett veganmärke på min ryggsäck, och då kände jag när jag åkte tunnelbana att ’nu 

måste jag alltid se lite trevlig ut, för nu är jag som den här veganambassadören, om jag ser sur ut, och folk 

aldrig har träffat en vegan, då kommer dom tro att alla veganer är sura’ --- Så kan jag känna i matsammanhang 

också. ’Ja men min matlåda måste se inbjudande ut’. För om nån annan har en tråkig matlåda då är det bara 

’nä men du hade inget hemma’ men om jag har en tråkig matlåda, då kommer folk att tro att veganmat är 

tråkigt.” 

Denise 35 år 

Det rätta valet 
Ett livsbeslut 

Studiedeltagarna beskrev att de såg veganismen som ett livsbeslut. Likaså gällde eventuell 

partner och barn som även de var veganer. I många fall beskrevs det som en icke-fråga: att 

vegan bara var någonting som de var och som de menade inte påverkade vardagen i särskild 

omfattning. Greta menade att ”[…] så länge jag är frisk och mår bra på den kosten så 

kommer jag att fortsätta”. Mats, som blev vegan via sin dåvarande flickvän, berättade att det 

inte var många i hans omgivning som trodde att han skulle fortsätta att vara vegan efter att 

förhållandet tagit slut. Han menade dock att det handlade om något mer: en moralisk 

förändring, vilket fler var inne på. Carl beskrev veganism som ett ”[…] moraliskt 

ställningstagande som jag hoppas att jag aldrig avsäger mig ifrån”. Somliga studiedeltagare 

menade att de hade varit veganer så länge och att de av den orsaken hade svårt att se att de 

skulle bli något annat. Mats, återigen, hade lekt med tanken om en framtid utan veganismen. 

”På dom här fjorton åren nu snart då [har jag] fortfarande inte hittat nån anledning att göra på nåt annat sätt, 

äta varken mjölk eller ägg eller sånt där.” 

Mats 33 år 

Flynn, som emellanåt deltog i demonstrationer och inspirerade kollegorna bland annat, 

menade att hen nog skulle fortsätta att vara vegan, men kanske på en grad lägre. 

”Jag kommer väl antagligen fortfarande vara vegan men kanske inte lika, alltså nu känns… Det är inte lika 

mycket att man prackar på folk veganismen på samma sätt som man gjorde när man var ny vegan. Då ville man 

att alla skulle bli veganer.” 

Flynn 27 år 
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Även Elsa var inne på att veganismen var ett livsbeslut, och jämförde den med feminism. 
 

”Det är lite som feminism. Alltså plötsligt, man kan inte gå tillbaka när man väl har sett strukturerna. Det är 

såhär… ’hur kan inte alla se det här, vad som pågår liksom?’ det är också såhär ’hur kan inte alla bli 

veganer?’, ’hur är det möjligt?’ Så, det känns som att man är frälst, eller du vet såhär, att man står på andra 

sidan såhär. ’Hur ser ni inte?’” 

 

Elsa 37 år 

Ines framförde en önskan om framtiden: 

 
”Jag önskar att omvärlden kunde va lite mera… accepterande, på ett sätt… Bara för att jag försöker göra den 

här positiva grejen betyder det inte att jag tycker att andra människor är dåliga.” 

 

 

Ines 27 år 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Medvetenhet, normalitet, obekvämhet och hängivenhet var de fyra huvudteman som 

identifierades bland studiedeltagarna. Etik var ett återkommande tema och beskrevs som det 

huvudsakliga skälet till veganismen, även om det inledningsvis, i somliga fall, hade varit ett 

annat. Positiva effekter på miljö och hälsa beskrevs som en bonus: något som stärkte deras  

övertygelse om veganismen. Planering inför exempelvis sociala sammanhang var som en 

oskriven rutin, för att säkerställa att de skulle få mat. De som var föräldrar framförde en oro 

gällande hur deras barns veganism skulle mottas av utomstående under deras uppväxt. 

Studiedeltagarna menade att det, i och med det rikliga utbudet av vegansk mat, är enkelt att 

vara vegan. Likaså beskrevs en generell, ökad acceptans av veganism i samhället. Det 

identifierades ändå situationer där det var svårt att upprätthålla veganismen. Mer 

betydelsefullt än att personerna i omgivningen var veganer var att de accepterade och 

respekterade att studiedeltagaren var vegan. Att omgivningen gått i samma spår och också 

blivit vegan, eller i alla fall börjat äta mer vegetariskt, var vanligt förekommande. De menade 

att de ofta fick motta frågor av varierande slag. Inte sällan skapade dessa obekvämhet och dök 

ofta upp kring matbordet. Frågvisheten tenderade att minska över tid. I somliga fall hade 

utomstående en mer retsam ton vilket kunde provocera. Utomstående tenderade även att 

ursäkta sitt köttätande inför studiedeltagarna och beskriva en köttfri kost som något positivt 

och eftersträvansvärt men uppoffrande. De kände aversion inför animaliska livsmedel och 

upplevde det jobbigt att äta med blandkostare men lät bli att uttrycka det i syfte att inte orsaka 

trubbel. De visade engagemang, bland annat via föreningar samt att bjuda sina icke-veganska 

medmänniskor på mat. Veganismen beskrevs som ett moraliskt ställningstagande som skulle 

vara livet ut. 

Resultatdiskussion 
Utifrån uppsatsens tre frågeställningar gällande vilka orsaker det finns till att bli vegan, hur 

identitet och livsstil relaterar till den veganska kosthållningen samt hur den upprätthålls i 

sociala sammanhang, identifierades fyra huvudteman: medvetenhet, normalitet, obekvämhet 

och hängivenhet. 

Medvetenhet handlade till stor del om orsaken till att studiedeltagarna blivit veganer. Då 

tidigare forskning visat att etik och hälsa är de vanligaste orsakerna (Fox & Ward, 2008) 

anade jag som författare att så skulle bli fallet även i denna studie. Tidigare forskning har 
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även visat på andra orsaker, såsom miljö (Fox & Ward, 2008) samt aversion för kött och 

preferens för växtbaserad mat (Larsson et al., 2003). Dessa skäl förekom men etiken var det 

som genomsyrade varenda intervju. Jag tänker att det måhända är vanligare att personer som 

verkligen kallar sig veganer oftare har etiska skäl. De som exempelvis har hälsoskäl kanske 

snarare talar om att de äter veganskt och inte lika ofta går ”all in” i veganismen samt att de ser 

vegankosten som en tillfällig diet tills de uppnått sitt hälsomål, vilket oftast är viktnedgång 

(Greenebaum, 2012). Miljö och hälsa var inga huvudskäl bland studiedeltagarna men 

beskrevs som bonuseffekter. Fox & Ward (2008) visade att det faktum att ha flera skäl för 

veganismen kan öka motivationen. Andra teman som berörde medvetenhet handlade om 

planering samt barnfunderingar. Båda dessa teman kan sägas bottna i en medvetenhet om att 

de går emot den informella normen, det vill säga den underförstådda förväntningen om hur en 

människa ska bete sig i olika situationer (Angelöw & Jonsson, 2000). Gällande kost handlar 

den informella normen i detta fall om att de allra flesta människor äter animaliska livsmedel 

och inte enbart vegetabiliska. 

Normalitet handlade till stor del om enkelhet. Samtliga studiedeltagare ansåg att det idag är 

enkelt att vara vegan eftersom det finns många veganska livsmedel och maträtter i matbutiker 

och på restauranger. Detta bekräftas av livsmedelskedjorna, exempelvis ICA uppger att deras 

försäljning av veganska och lakto-ovo-vegetariska produkter ökat med 20 % de senaste åren 

samtidigt som de under år 2019 lanserar femtio nya (ICA, 2019). Även Axfood, som bland 

annat utgörs av kedjorna Hemköp, Willys och Mat.se, menar att de arbetar kontinuerligt med 

vego och uppger att försäljningen av dessa produkter ökade med 22 % under år 2018 

(Axfood, 2019). Dessa siffror berör hel- och halvfabrikat under respektive kedjas egna 

varumärken. Hur försäljningen av exempelvis grönsaker och baljväxter påverkats på grund av 

det ökade vegointresset tänker jag är svårare att mäta då det troligtvis i högre utsträckning 

även konsumeras av blandkostare jämfört med veganska färdigprodukter. 

Det var dock inte alltid enkelt, exempelvis inte när studiedeltagarna lämnade stan, skulle på 

semester eller vistas i sociala sammanhang. Tolv av studiedeltagarna var bosatta i storstäder: 

Stockholm eller Uppsala, där i synnerhet huvudstaden är känd för sitt rikliga vegoutbud. Dock 

beskrevs även småstaden Karlstad ha ett någorlunda bra utbud, åtminstone dess matbutiker. 

Jag undrar ändå om temat enkelhet hade kommit på tal ifall jag istället hade intervjuat veganer 

bosatta på landsbygden. Och andra sidan finns ju exempelvis grönsaker och baljväxter i 

vilken matbutik som helst oavhängigt ort. 

De tre studiedeltagare som hade varit veganer i över tio år jämförde utbudet då och nu. Jag 

själv blev lakto-ovo-vegetarian år 2000 och kan vittna om ett utbud som exploderat under 

senare år. Likaså om en attitydförändring. Jag behövde då ha sjukintyg för att få köttfri mat i 

skolan medan vegetariskt idag på många skolor, troligtvis de flesta, är tillgängligt för alla, 

oavsett om man är vegetarian eller ej. Möjligtvis har det att göra med att Livsmedelsverket 

numera uppmanar till en minskad köttkonsumtion, även i sina riktlinjer om ”Bra mat i skolan” 

(Livsmedelsverket, 2019d). Denna attitydförändring: en ökad acceptans för veganism eller i 

varje fall för vegetarisk mat, var även något som flera studiedeltagare upplevde. Tidigare hade 

de fått påstå att de var allergiska för att få mat fri från animaliska livsmedel. 

Ett annat tema handlade om likasinnade. De flesta studiedeltagare uppgav att de umgicks med 

åtminstone några veganer. Viktigast var dock att omgivningen accepterade och respekterade 

veganismen. Sociala medier uppgavs fylla en viktig funktion, inte minst då studiedeltagaren 

helt saknade likasinnade i sin närhet och kände sig ensam. När jag berörde detta tema 

påmindes jag om Larsson et al. (2003) och de tre typer av veganer som de identifierade: The 

Conformed Vegan, The Organized Vegan och The Individualistic Vegan. De två förstnämnda 
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umgicks i princip uteslutande med likasinnade medan den sistnämnda inte hade något behov 

av det. Jag uppfattade studiedeltagarna som en blandning av de två sistnämnda. På flera sätt, 

vilket jag återkommer till senare i resultatdiskussionen. 

När en person väljer att bli vegan tycks även kosten hos den närmsta omgivningen förändras: 

de efterliknar. Somliga hade påverkat sin omgivning till att bli veganer men vanligast var att 

de hade börjat äta mer växtbaserat jämfört med innan. I flera fall var det helveganskt på 

bordet då studiedeltagaren firade jul eller var på middag, vilket bordskamraterna hade gått 

med på trots att de inte var veganer. Min egen gissning är att det dels handlade om en 

förståelse för veganens starka, negativa känslor kopplade till att äta animaliska livsmedel: en 

aversion, liksom en förståelse för hens uppfattning gällande att det är moraliskt fel att äta 

animaliska livsmedel. Därtill tror jag att begrepp som commensality och även konformitet 

spelar roll. Vi är trots allt flockdjur som inte vill sticka ut utan följa normen (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Commensality handlar om att dela matbord: att äta tillsammans och i regel 

samma mat, vilket konstruerar en gemenskap och skapar samhörighet (Fischler, 2011). Men 

vad innebär det egentligen, och varför är det så viktigt? Utifrån studiedeltagarna tycktes det 

inte vara viktigt att alla vid matbordet åt samma maträtt, däremot maträtter inom samma 

kosthållning. Om en person åt linsgryta och en annan sojakorv spelade ingen roll. Även 

generellt kan det tänkas att regeln om att äta exakt samma mat, att det är just det som skapar 

samhörighet, lite spelat ut sin roll. Det är ju exempelvis vanligt förekommande med bufféer 

och knytiskalas där den ena bordskamratens tallrik sällan är den andras lik. Likaså är det 

vanligt att välja olika maträtter på restaurang. Det kan snarare vara faktumet att äta 

tillsammans som skapar samhörighet: att få socialisera sig kring matbordet, vilket i somliga 

fall uteblev då vissa studiedeltagare upplevde det alltför besvärligt att äta tillsammans med 

blandkostare. Flera försökte dock få sin omgivning att äta veganskt när de skulle äta 

tillsammans. Har alla veganskt på tallriken sker ett, om än tillfälligt, avståndstagande från att 

äta djur, och till synes har alla samma moraliska uppfattning bort från vad som kallas 

speciesism: tanken att man som människa har rätt att förtrycka andra arter (Singer, 1990). Jag 

tolkar commensality som något som utöver att socialisera sig även har denna djupare innebörd 

om moraliska ställningstaganden. När omgivningen tvärtom motsatte sig dessa teorier, 

exempelvis genom att äta kött i närheten av studiedeltagaren, hålla fram en köttbit i ansiktet 

på hen, ifrågasätta och reta hen på grund av veganismen, alternativt ursäkta sitt köttätande och 

framställa veganskt som bra men uppoffrande, då skapades obekvämhet. Det hanterades 

vanligen genom att studiedeltagaren ”stod ut”, undvek samtalsämnet eller rentav hemlighöll 

veganismen. 

Konformitet är en teori med ursprung i socialpsykologin (Angelöw & Jonsson, 2000) som 

liksom commensality kan appliceras på måltidssituationer. Den handlar om beteenden: ett 

beteende är konformt om en individ i ett gruppsammanhang förväntas att bete sig på ett visst 

sätt. Det konforma beteendet påverkas bland annat av grupptryck och group think: hur de 

övriga i gruppen agerar och tänker. Konformitet kan även beskrivas på följande vis: ”[…] the 

tendency of people to change their perceptions, opinions, and behavior in ways that are 

consistent with group norms” (Brehm, Kassin & Fein, 2005, s. 230). Jag tänker att 

konformitet på många sätt går hand i hand med såväl commensality som normer i stort. Om 

hela middagssällskapet äter veganskt blir det inget märkvärdigt. Det blir det konforma 

beteendet, det blir commensality, det blir den informella normen. I den aktuella studien 

uppgav flera studiedeltagare att alla i deras familj var veganer. När de umgicks med släkt och 

vänner åt alla ofta veganskt, det var givet oavsett om de övriga var veganer eller ej, och 

somliga firade vegansk jul. Om det däremot endast är en person i ett sällskap som äter 

veganskt vid matbordet blir det något annorlunda. Det blir ett exkluderande från 

commensality och den informella normen om att äta kött upprätthålls. I den aktuella studien 



 

37 
 

hände det att studiedeltagaren fått rucka på veganismen och accepterat lakto-ovo-vegetariskt 

som en kompromiss i rådande köttnorm. I många fall hade frågvisheten, och även 

retsamheten, hos blandkostarna varit omfattande vid matbordet, åtminstone i början av 

veganismen, eftersom det då var något främmande. Det är dock svårt att veta om det var just 

konformitet, commensality och normer som spelade störst roll, när även omgivningen valde 

att äta veganskt. I somliga fall hade studiedeltagaren ett krav på sina vänner att äta veganskt 

när de åt tillsammans. I flera fall framförde blandkostarna i omgivningen ett ursäktande för 

sitt köttätande gentemot veganen. Möjligtvis kunde det även ske för att underlätta: enklare att 

laga enbart veganskt än veganskt och kött. 

Kött har beskrivits som en symbol för framgång och styrka (Belasco, 2008) och associerats 

med lyx, status, god smak och bra hälsa (Ruby, 2011). Kanske är det anledningen till att 

ifrågasättandet i somliga fall torde sig extremt. Exempelvis då en broccoliätande 

studiedeltagare fick en utskällning av sin kollega och en annan blev kallad för ”militant 

vegan” av sin förälder som även kontrade med kött på den annars helveganska tillställningen. 

Det händer mycket på området: fler intresserar sig för växtbaserat även om de inte är veganer 

eller vegetarianer (Novus, 2018), vilket medför en nyfikenhet gällande om detta är en 

tillfällighet eller om det kommer att fortsätta, i så fall på vilket sätt. 

 

Larsson et al. (2003) identifierade tre typer av veganer i sin studie: The Conformed Vegan, 

The Organized Vegan och The Individualistic Vegan. En inledande idé till denna uppsats var 

att ha ett deduktivt förhållningssätt och att använda dessa tre typer som en slags teori att söka 

finna. Det slopades men de fanns i mitt bakhuvud under intervjuerna och jag uppfattade de 

flesta studiedeltagare som relativt lika på de områden de olika typerna kretsar kring: som ett 

mellanting mellan The Organized Vegan med sin veganska umgängeskrets samt engagemang, 

samt The Individualistic Vegan som inspirerar omgivningen och ser det som ett livsbeslut. De 

var helt enkelt hängivna veganismen, vilket det fjärde temat handlar om: hängivenhet. Därtill 

tillhörde deltagarna som ingick i studien av Larsson et al. (2003) subkulturen Straight Edge, 

vilken inte kom på tal i någon av intervjuerna. En förklaring kan vara att den studien gjordes i 

Umeå under en tid då den där var särskild utbredd. Ett under-undertema till hängivenhet var 

representanten. Det handlade om att studiedeltagaren upplevde att hon, i och med att hon var 

vegan, var en representant för veganrörelsen och var tvungen att konstant visa upp den från 

sin bästa sida, exempelvis att maten hon åt alltid såg tilltalande ut för att omgivningen inte 

skulle tro att veganskt var tråkigt. I mina öron lät det som höga krav vilket i förlängningen 

riskerar att leda till stress, men kanske är det oundvikligt då en person tillhör en minoritet, 

som ju veganism trots allt är. 

 

Inspiratören var ett annat tema. Det handlade om att studiedeltagarna gärna bjöd omgivningen 

på vegansk mat när tillfälle gavs. Min upplevelse var att bjudandet inte var ett försök att få 

alla i omgivningen att bli veganer, utan att det snarare var en kul tilldragelse och att det sågs 

som ett ypperligt tillfälle att låta utomstående få smaka på maträtter och produkter som de 

annars kanske inte hade fått uppleva. Bjudandet bottnade i en hängivenhet och kan möjligtvis 

jämföras med andra typer av kosthållningar. En person som exempelvis uteslutit gluten, 

socker eller rentav alla kolhydrater, och upplever sig ha fått hälsofördelar av det, lär inte vara 

sen med att tipsa utomstående om att åtminstone prova samt sprida recept. En person som har 

ett intresse för bakning vill naturligtvis bjuda sina medmänniskor på sina skapelser. En annan 

person som är självförsörjande på grönsaker eller som har intresse för fiske eller jakt vill 

bjuda på mat innehållandes sina grödor eller fångst. Möjligen kan även detta ses som en slags 

commensality, att vi är sociala varelser som vill dela med oss, liksom att det kan ses som ett 

sökande efter bekräftelse. Visserligen definieras veganism som något som berör mer än kost 

(The Vegan Society, 2019), men det kan även enbart vara ett sätt att äta (Ruby, 2011). 
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Enligt Belasco (2008) finns tre faktorer som styr människors kostval överlag: responsibility 

(ansvar), convenience (bekvämlighet) och identity (identitet). I relation till ett veganskt 

leverne och utifrån studiedeltagarnas berättelser, tänker jag att responsibility handlar om ett 

moraliskt ansvar att inte bidra till djurutnyttjande eller djurlidande. Convenience handlar om 

sådant som pris, tillgänglighet och hur krävande tillagningen är. Studiedeltagarna, i synnerhet 

de som hade varit veganer i över tio år, beskrev att utbudet inledningsvis hade varit begränsat 

och att de fått lägga mycket tid på att få mat på bordet. Att vara vegan 2019 beskrevs däremot 

som enkelt utifrån dessa aspekter, och därmed var graden av convenience hög. Prisfrågan var 

dock inget som berördes vid någon av intervjuerna. Identity upplever jag som svårare att 

komma åt. Det handlar bland annat om känslan av vem och vad du är samt rådande 

värderingar i samhället om vad som uppfattas som mat och inte. Samtliga studiedeltagare 

menade att vegan bara var något som de var och de hade svårt att föreställa sig en framtid 

utan veganismen. Detta trots att den allmängiltiga normen i samhället är att man ska 

konsumera animaliska livsmedel. De hade dessutom en etisk ingång till veganismen och 

menade att det var ett moraliskt fel att konsumera animaliska livsmedel, det var inte bara 

något som kunde gynna viktnedgång eller bidra till minskade koldioxidutsläpp. Detta är två 

exempel på att veganismen troligtvis var starkt kopplade till deras identitet. 

 

Överlag upplevdes studiedeltagarna som personer som inte var rädda för att gå emot normer 

och göra det som de ansåg rätt. Ett par deltog ibland i demonstrationer men till vardags, och 

för de allra flesta, var veganismen främst kopplad till kosten. Veganism handlar ju om att 

utesluta animaliska produkter (The Vegan Society, 2019; Ruby, 2011). Det var framgick även 

tydligt att det inte handlade om att de inte kunde äta dessa livsmedel: de var inte allergiska, 

och det var ingen utomstående som hade bestämt hur de skulle äta, utan det handlade om att 

de inte ville. De tycktes inte ha uteslutit några andra livsmedel än de animaliska. Veganismen 

upplevdes inte vara kopplad till något annat såsom exempelvis kriminalitet, vilket måhända 

var en uppfattning om veganer förr (Larsson et al., 2003). Utöver veganismen upplevdes de 

vara som folk är mest. De hade olika intressen, yrken och klädstilar samt befann sig på olika 

stadier i livet. Vissa var väldigt pratsamma och ivriga under intervjuerna medan andra var mer 

tystlåtna och tillbakadragna. Veganismen var deras gemensamma nämnare. 

Metoddiskussion 
I denna studie ansågs en kvalitativ ansats vara mest lämplig då ambitionen var att tränga ner 

på djupet och på ett uttömmande sätt undersöka vad och hur: exempelvis vad för orsaker det 

finns till att bli vegan och hur det fungerar med den veganska kosthållningen i olika sociala 

sammanhang. En kvantitativ ansats, där frågorna inte sällan har förbestämda svarsalternativ, 

hade omöjligt tagit reda på detta, och bidragit med alltför ytlig information. Inom kvalitativ 

forskning är intervjuer en flitigt använd datainsamlingsmetod (Bryman, 2018, s. 561). Medan 

deltagarna i fokusgrupper, som är en annan kvalitativ datainsamlingsmetod, tenderar att 

påverkas av varandra genom att anpassa svaren utefter de övriga deltagarna (Bryman, 2018, s. 

627–629), förekommer inte detta vid intervjuer då det i regel är en åt gången som intervjuas. 

 

Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod inom ramen för en uppsats var nytt för mig 

som student. Inledningsvis fick jag, till viss del, arbeta med att under intervjun identifiera och 

ställa relevanta följdfrågor. Jag fann pilotintervjuerna betydelsefulla och blev över tid 

skickligare och säkrare på metodiken. Somliga intervjuer krävde mer av mig som intervjuare: 

runt hälften av studiedeltagarna pratade självmant på utan att jag knappt behövde ställa några 

frågor medan övriga var mer lågmälda och fokuserade på att besvara intervjufrågorna. De  
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pratsamma höll sig huvudsakligen till ämnet men drog ibland iväg och började prata om 

annat, exempelvis om sådant som veganismen även innebär men som inte rymdes inom ramen 

för denna studie, varpå jag som intervjuare fick styra upp genom att dyka ner i en annan fråga. 

 

Till studien rekryterades femton deltagare, och femton intervjuer genomfördes. Knappt 

halvvägs in i datainsamlingsprocessen började jag känna av en viss teoretisk mättnad, det vill 

säga att intervjuerna inte längre genererade så många nya insikter (Bryman, 2018, s. 501). 

Alla hade exempelvis talat om etik samt enkelhet men att det då och då uppstod besvärligheter 

i sociala sammanhang. Jag tvivlade något på antalet intervjuer, att resterande skulle bidra med 

något nytt, och tänkte att jag hade varit överambitiös. Då intresset för studien varit stort hade 

jag redan bokat in alla intervjuer och bestämde mig av den orsaken för att fullfölja dem. I 

efterhand är jag glad över det då det trots allt dök upp en hel del nya insikter under 

återstående intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes på varierande platser: i seminarierum på universitet, på caféer, på 

studiedeltagarens arbetsplats samt hemma vid köksbordet hos studiedeltagaren själv. Det är 

tänkbart att valet av intervjuplats påverkade deras svar. Att de som inte var vana vid den 

specifika lokalen eller ens universitetsmiljöer kände sig obekväma, och kanske än mer på 

caféer med spelande musik och omgivande människor som kunde tjuvlyssna, men att de var 

bekväma i de miljöer de var vana vid. Detta faktum går inte att utesluta men jag tänker att det 

delvis är en personlighetsfråga. En av de mest, i mitt tycke, givande intervjuerna genomfördes 

på ett fullsatt, bullrigt café en fredagseftermiddag i centrala Stockholm: en intervju som 

bidrog med flera berättelser och nya insikter. Att använda en och samma intervjuplats kan 

tyckas vara det ultimata men var omöjligt av praktiska skäl, inte minst eftersom intervjuerna 

genomfördes i tre städer. 

 

Ätstörningar var ett område som berördes i introduktionen. Bardone-Cone et al. (2012) visade 

att en vegetarisk kost kan gynna viktnedgång och upprätthållandet av en ätstörning. Dean 

(2014) fann istället att en vegansk kost, och veganismen i stort, kan hjälpa personer att ta sig 

ur en ätstörning då den skiftar fokus på kroppen till något större: till djurens situation och 

deras rättigheter. Under rekryteringen förekom det att de blivande studiedeltagarna nämnde 

att de utöver att de var veganer även led av en ätstörning. Detta ämne var dock inget som 

berördes under själva intervjuerna. Ämnet lyftes inte av studiedeltagaren och jag som 

intervjuare kände mig osäker på hur jag skulle bemöta området. Det kan därmed inte uteslutas 

att resultatet på något vis påverkats av att där fanns en bakomliggande ätstörning. Och andra 

sidan kan det även ha funnits andra sjukdomar och diagnoser bland studiedeltagarna vilka inte 

kom på tal, och låg bortanför studiens inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är, som tidigare nämnt, väsentliga begrepp inom 

kvalitativ forskning. Trovärdighet: att studiedeltagarna ska känna sig bekväma med 

studieresultatet, ökar enligt Bryman (2018, s. 466) då hänsyn tas till forskningsetiska aspekter 

samt genom respondentvalidering. Det senare innebär att forskaren försäkrar sig om att hen 

gjort rätt tolkning. I denna studie gjordes det genom att jag regelbundet ställde så kallade 

tolkande frågor, vilket är en metod att bedriva respondentvalidering (Bryman, 2018, s. 570). 

Mer konkret kunde det exempelvis gå till så, när orsaken till veganismen diskuterades, att 

studiedeltagaren diskuterade flera orsaker men att jag upplevde att mest tyngd lades på en av 

dem. Då kunde jag, innan vi gick vidare, ställa frågan ”så det är främst av etiska skäl, om jag 

uppfattat det rätt?”. Överförbarhet handlar om möjlighet att finna liknande resultat i andra 

sammanhang (Bryman, 2018, s. 467–470). Då denna studie har en kvalitativ ansats och 

därmed handlar om djup snarare än bredd, är det inte rimligt att anta att resultatet kan 
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överföras till en hel population. Istället beskriver resultatet hur det såg ut för just dessa femton 

veganer, samtidigt som det heller inte går att utesluta att liknande resultat skulle kunna 

identifieras hos andra veganer. Pålitlighet handlar om studiens relevans. Den ökar genom att 

alla steg i forskningsprocessen såsom syftesformulering, rekryteringsprocess och analysval 

beskrivs uttömmande (Bryman, 2018, s. 467–470), vilket gjorts i tidigare avsnitt. Möjlighet 

att styrka och konfirmera innebär att det ska kunna säkerställas att forskaren under 

forskningsprocessen hållit sig så objektiv som möjligt och inte låtit personliga värderingar och 

ståndpunkter få påverka (Bryman, 2018, s. 467–470). Jag som författare uppfyllde studiens 

inklusionskriterier och hade själv kunna delta. I kvalitativ forskning är det omöjligt för en 

forskare att uppnå fullständig objektivitet (Bryman. 2018, s. 470). Det är ett faktum att man 

tenderar att lockas av att studera sådant som man är intresserad av, vilket jag ser som en 

styrka då det innebär en hängivenhet för ämnet samt ett annat sätt att relatera. Givetvis är det 

ändå alltid av högsta betydelse att förhålla sig så objektiv som möjligt för att forskningen ska 

bli trovärdig, det går det aldrig att kompromissa om, vilket även var min utgångspunkt. Jag 

var öppen för alla tänkbara svar på intervjufrågorna och reflekterade inte över hur jag skulle 

ha besvarat dem. I flera fall var studiedeltagarna nyfikna på om jag själv var vegan, och vissa 

menade att de tagit det för givet. Deras frågor ställdes i regel efter att intervjun avslutats och 

påverkade inte själva datainsamlingen. Därmed anser jag att det finns möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

Kommentar till urvalet 
Till denna studie eftersöktes personer, oavsett könstillhörighet, som identifierade sig som 

veganer, som hade gjort det i minst tre år samt var i åldern 18–44 år. En vanlig tolkning av 

begreppet veganism är att den utöver kosten även berör andra områden där icke-mänskliga 

djur kan vara inblandade (The Vegan Society, 2019). Det förekommer dock att veganism 

beskrivs som enbart ett sätt att äta (Ruby, 2011). I rekryteringen lät jag folk själva avgöra vad 

de la i begreppet veganism och att vara vegan: om de såg det som enbart en kosthållning eller 

om den även påverkade andra områden och var en livsstil. Senare, under intervjuerna, kom 

det fram att samtliga deltagare såg veganismen som något mer än enbart en kosthållning. 

 

Utöver ovanstående kriterier skulle studiedeltagarna vara bosatta i eller ha möjlighet att ta sig 

till någon av tre städer: Stockholm, Uppsala eller Karlstad, under någon av fyra specifika 

veckor. Trots dessa relativt breda kriterier förekom visst klagomål i kommentarsfälten under 

rekryteringsprocessen, då flera personer fann studien intressant men låg över åldersspannet 

alternativt bodde på annan ort, vilket jag tolkar som ett stort intresse för studien och att fler 

studier med annan målgrupp kan vara adekvata. 

 

Rekrytering via sociala medier valdes för att det uppfattades som ett praktiskt och mer 

effektivt sätt än att exempelvis sätta upp rekryteringsannonsen på anslagstavlor på campus 

och i andra byggnader. I de så kallade vegangrupperna förmodade jag att där fanns personer 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Då varje stad som jag skulle genomföra intervjuer i hade 

en egen grupp var det även smidigt att, under några minuters tidsintervall, ha möjlighet att 

publicera en rekryteringsannons i varje stads grupp. Gällande rekryteringen i mina egna 

kanaler hade jag kännedom om att det fanns veganer i min följekrets. Det var personer som 

jag inte var bekant med eller hade pratat med, och jag anade att några uppfyllde 

inklusionskriterierna. Värt att nämnas är att det på mitt instagramkonto tydligt framgår att jag 

är vegan. De personer som rekryterades via det instagraminlägg med rekryteringsannonsen lär 

ha varit medvetna om att jag var vegan och kanske även bildat sig en personlig uppfattning. 

Senare framgick det dock att endast en person rekryterades via Instagram. I princip alla kom 

från vegangrupper, i synnerhet Uppsala veganer. 



 

41 
 

Flest intervjuer, sju stycken, genomfördes i Uppsala. Därutöver intervjuades två uppsalabor, 

av praktiska skäl, i Stockholm. Uppsala var överlägset den stad där studien fanns av störst 

intresse. Tilläggas kan att jag fick lov att tacka nej till ett tiotal personer, främst uppsalabor. 

En tänkbar förklaring till det stora intresset i framförallt Uppsala kan vara att det är en av 

landets största universitetsstäder och att folk där möjligtvis har större vana att ställa upp i 

studier. Det kan inte förklaras av antalet medlemmar i den lokala vegangrupp i vilken 

rekryteringen bedrevs, då motsvarande grupp i Stockholm hade flera tusen fler. Det var även 

uppsalaborna som i högre utsträckning efterfrågade ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

Överlag hade de flesta studiedeltagare en universitetsutbildning, ett par på högre nivå. 

Somliga studerade då studien genomfördes, vilket var oavhängigt intervjustad. 

 

Uppsatsens styrkor och svagheter 

Till styrkorna hör att uppsatsen berör ett ämne som är relevant i tiden, inte minst ur en miljö- 

samt hälsomässig synpunkt. Det är välkänt att det är fördelaktigt för miljö och hälsa att 

minska köttkonsumtionen till förmån för en mer växtbaserad kost (Livsmedelsverket, 2019c; 

World Cancer Research Fund, 2018; The EAT-Lancet Commission, 2019). Då är veganism 

ett alternativ till en traditionell kosthållning, om än ett långtgående sådant. Även om inte 

antalet veganer tycks öka (Djurens Rätt, 2019), tycks det ha blivit mer accepterat: utifrån 

studiedeltagarnas berättelser men även utifrån det ökade utbudet av växtbaserad mat. 

 

Gällande metod är det en styrka att ett par pilotintervjuer föregick datainsamlingen, vilket var 

ett bra sätt att prova upplägget samt en träning för mig som intervjuare. En annan styrka är 

antalet intervjuer, femton stycken, vilket möjliggjorde ett rejälare djup i resultaten och att 

teoretisk mättnad sannolikt uppkom. I den liknande studien, genomförd av Larsson et al. 

(2003), ingick endast sex studiedeltagare. Med femton intervjuer kunde jag som intervjuare, 

vartefter datainsamlingen fortskred, välja ut specifika områden att utforska mer samt blev 

även ordentligt bekant med intervjumetodiken. Detta antal intervjuer kan dock även ses som 

en svaghet. Ju fler intervjuer, desto mer material att transkribera och analysera, vilket kan öka 

risken för slarv och att det eftersträvansvärda djupet i resultatet därmed uteblir. Genom att 

mycket tid avsattes för databearbetning och att intervjuerna var relativt utspridda under en 

månads tid minskade denna risk. 

 

Andra svagheter handlar om svårigheter att fånga vissa begrepp, exempelvis identitet, vilket 

även tidigare diskuterats. Det är troligtvis något som kan betyda olika för olika personer och 

jag kan inte garantera att intervjufrågorna speglade studiedeltagarnas uppfattning om vad 

identitet innebär. I många fall var studiedeltagarna relativt självgående vilket ökar 

sannolikheten för att de berörde sådant som innebar identitet för dem. Något annat som kan 

ses som en svaghet är den specifika målgruppen som var i en viss ålder. Majoriteten var även 

akademiker boendes i en storstad. Jag anser ändå att valet var relevant och att det hade kunnat 

blivit ett spretigt resultat ifall jag hade breddat inklusionskriterierna. 

 

Förslag på framtida forskning  
Det finns många tänkbara ingångar till framtida forskning inom detta område. Exempelvis 

skulle denna studies frågeställningar kunna appliceras på personer som varit veganer i större 

delen av sina liv, som kanske ärvt det av sina föräldrar, alternativt helt nyblivna veganer. Det 

skulle jag finna intressant att utforska, i synnerhet med fokus på den sociala aspekten. Detta 

inte minst med tanke på att de flesta studiedeltagare menade att omgivningen inledningsvis 

varit oförstående gällande veganismen men vant sig över tid. Kanske skulle det även vara 

intressant att studera anhöriga till personer som nyligen blivit veganer, såsom kärlekspar där 

den ena under förhållandet valt att bli vegan, alternativt vegetarian. Det skulle vara att 
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fortsätta i spåren av Paisley et al. (2008) men mer fokuserat på veganism istället för 

kostförändringar generellt. Annan forskning skulle kunna handla om vilka orsaker det är som 

motiverar veganism idag, alternativt bara det faktum att äta mer växtbaserat. Ofta upplever jag 

att det främst är miljö- samt hälsoaspekterna som framlyfts när det talas om att äta mer 

växtbaserat, inte minst i media. Det var även något som en deltagare upplevde. Alla deltagare 

var dock var överens om att eventuella miljö- och hälsofördelar inte var något annat än en 

bonus för dem. Hur påverkas exempelvis klimataktivisters kosthållning och matval? 

Uppkommer alltid aktivismen först, eller kan det födas ur en kostförändring och exempelvis 

veganism? Likaså skulle blandkostares inställning till en växtbaserad kost kunna studeras, 

samt det som Holm (2012) identifierade: att män med högre utbildning eller högre inkomst 

tenderar att äta mer som kvinnor, det vill säga mer växtbaserat. Kan det återupprepas i en ny 

studie, och vad är i sådana fall orsaken till det? 

 

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 

Som kostvetare är det viktigt att acceptera, respektera och visa förståelse för olika 

kosthållningar. Inte enbart medicinska sådana såsom allergier och intoleranser, utan även när 

den har en etisk eller religiös grund, alternativt kan härledas till en annan matkultur. Detta 

oberoende av om kosthållningen är en vi själva är vana vid eller ej. Det är väsentligt oavsett 

om ens arbetstitel exempelvis är kostchef på en kommun, menyplanerare på ett sjukhus, 

produktutvecklare på ett företag eller forskare på ett universitet. Det är så mycket mer än 

enbart maten på tallriken som spelar roll. Något som uppfattas som mat för en person, kan för 

en annan framkalla aversion och känsla av att den andre begår ett moraliskt fel. Mer kunskap 

inom området det berör tror jag kan vara en lösning, och råda bot på eventuella fördomar. 

 

Min upplevelse är att vegetariskt, bara för något decennium sedan, inte sällan uppfattades som 

något främmande. I matbutiker och på restauranger var utbudet begränsat. I skolan krävdes 

sjukintyg för den som ville ha mat utan kött. Här har det skett en förändring då det idag ofta 

uppmuntras till att äta mer vegetariskt. Hur den helt animaliefria, veganska kosten kommer att 

uppfattas i framtiden kan det endast spekuleras om. Överlag visar aktuell studie att mer 

forskning behövs inom detta område och möjligtvis kan resultatet komma forskare till nytta. 

Måhända att det även kan inspirera företag som är verksamma inom området och ge dem en 

bild av sin målgrupp, liksom andra yrkesverksamma personer som på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med veganism, vegetarianism och växtbaserad kost. 

 

Slutsats 
Studiedeltagarna var veganer av etiska skäl. Positiva effekter på miljö och hälsa var en bonus. 

Gällande identitet och livsstil uppgav studiedeltagarna att de som veganer hade börjat planera 

mer, i synnerhet inför sociala sammanhang. De som var föräldrar kände en oro över sina barns 

veganism. Vänner var personer som accepterade och respekterade veganismen. De menade att 

det var enkelt att leva som vegan men i sociala sammanhang kunde det uppstå obekväma 

situationer. Dessa kunde uppkomma på grund av att omgivningen ställde frågor, retades eller 

åt kött. De tenderade att påverka sin omgivning till att äta mer växtbaserat. De spred 

veganismen på olika vis och såg den som ett livsbeslut. 
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Bilaga 1: Rekryteringsannons 
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Bilaga 2: Inlägg i sociala medier 
(Instagram respektive Facebook) 
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Bilaga 3: Följebrev 

 
Hej [personens namn]! 

Vad roligt att du vill delta i min studie! 

Jag heter Anna Bernström (författaren av denna uppsats dåvarande efternamn) och är 

masterstudent i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap vid Uppsala universitet. 

Inom ramen för min masteruppsats genomför jag nu en intervjustudie där jag studerar orsaker 

till veganism samt hur den, med fokus på kosten, påverkar identitet, livsstil och sociala 

sammanhang. 

Som du har sett i min rekryteringsannons söker jag personer som har varit veganer i minst tre 

år, samt som är mellan 18–44 år. Du ska även ha möjlighet att intervjuas i Uppsala eller Sthlm 

v. 11–13 eller i Karlstad v. 14. Vänligen uppge vilken stad och vecka som passar dig. Senast 

den 10/3 behöver jag ditt svar. Exakt tid och plats beslutar vi gemensamt om. Intervjun 

beräknas pågå i cirka 30 min. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst, under intervjun, 

avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas (skrivas ut i text)  

för att underlätta min dataanalys. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till materialet 

och det kommer att raderas när uppsatsen är färdig. Allt som sägs är konfidentiellt och ditt 

namn kommer inte att användas i uppsatsen. Materialet kommer endast att användas i min 

uppsats. 

 

Som tack bjuder jag på veganskt fika! Annan ersättning utgår ej. 

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att ställa dem! 

 

Stort tack på förhand! 

Kom ihåg att jag behöver ditt svar senast den 10/3! 

 

Anna Bernström, masterstudent, [mobilnummer] 

Institutionen för kostvetenskap 

Uppsala universitet 

 

Handledare 

Ingela Marklinder 

ingela.marklinder@ikv.uu.se 

[telefonnummer] 
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Bilaga 4: Intervjuguide med mindmap 

 
Kort presentation – vem är jag och studiens syfte: 

Studiens syfte är att undersöka orsaker till veganism samt hur den, med fokus på kosten, 

relaterar till identitet, livsstil och sociala sammanhang. 

 

Först lite information: 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring, avbryta intervjun. 

Du har även rätt att i efterhand återkomma och förtydliga något du sagt under intervjun. 

 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas (skrivas ut i text) för att underlätta min 

dataanalys. 

 

Det är bara jag som kommer att ha tillgång till materialet och det kommer att raderas när 

uppsatsen är färdig.  

 

Allt som sägs är konfidentiellt och ditt verkliga namn kommer inte att användas i uppsatsen.  

Istället kommer ett fingerat namn att användas samt uppgifter om intervjustad, kön, ålder och 

antal år som vegan. 

 

Materialet kommer endast att användas i min uppsats. 

Intervjun beräknas pågå i cirka 30 min. 

Som du ser så är det fyra områden som är fokus i intervjun: orsaker, identitet, livsstil och 

sociala sammanhang. Du får gärna prata ganska fritt om dessa områden men jag kan hjälpa till 

med att ställa frågor och fånga upp ifall att jag tycker att du går ifrån ämnet för mycket. 

Känns allt okej? Några frågor? 

Orsaker 

- Hur kommer det sig att du blev vegan? 

- Hur länge har du varit det? 

(+ Hur gammal är du? Kommer att användas i uppsatsen) 

Identitet/livsstil 
- Vad innebär veganism för dig? 

- Hur ser du på veganism, om du tänker framåt? 

- Hur påverkas din vardag av att du är vegan? 

- Gör du något för att du är vegan, som du inte hade gjort annars?  

Sociala sammanhang 
- Hur ser ditt umgänge ut? 

- Hur ser din familjesituation ut? Vad tänker de om att du är vegan? 

- Hur fungerar det när du träffar släkt? 

- Hur fungerar det i skolan/på jobbet? 

- Hur fungerar det med vänner/andra sammanhang? 
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Något du vill tillägga? 

Då vill jag tacka så mycket för att du tog dig tid för den här intervjun! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Orsaker 

Sociala sammanhang Livsstil 

Identitet 


