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Sammanfattning   

  

Bakgrund: Antalet veganer i Sverige har inte ökat de senaste åren men däremot har intresset 

för växtbaserade alternativ blivit större. Dietisters syn på vegansk kost skiljer sig och i 

Sverige pågår en debatt i media med delade åsikter om ämnet.    

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur dietister upplever och hanterar patienter 

som äter vegansk kost.  

Metodbeskrivning: Kvalitativa intervjuer har hållits med sex stycken primärvårdsdietister, 

fem kvinnor och en man i Stockholms län. Materialet har sedan analyserats med hjälp av 

tematisk analys.  

Resultat: Två övergripande teman identifierades, överenskommelse mellan dietist och patient 

samt kunskapsmässig asymmetri mellan dietist, patient och annan vårdpersonal. Dietisternas 

beskrivning av patienter som äter vegansk kost hade en generellt positiv klang. Patienterna 

upplevdes relativt enkla att behandla då kosthållningen sällan ansågs vara ett större hinder vid 

behandling. Patientens val och respekten för detta uttrycktes av samtliga deltagare. Situationer 

där vegansk kost inte var förenlig med behandling skildrades. Vegansk kost i relation till 

ätstörningar upplevdes som ett vanligt problem. Vidare uppfattades ett glapp i kunskapsläge 

om, och förståelse för kosten hos annan vårdpersonal. Resultaten tyder även på att 

dietistutbildningen inte givit deltagarna tillräckligt omfattande kunskaper om vegansk kost.      

Slutsats: Resultatet tyder på att personcentrerad vård var en ambition hos deltagarna. 

Remisser från BVC var inte alltid nödvändiga vilket troddes bero på bristande kunskap hos 

vårdpersonalen kring vegansk kost vilket kan bidra till längre kötider. Större tillgång av 

dietister på BVC skulle kunna förhindra att onödiga remisser skickas till primärvården. 

Dietisterna ansåg att de inte jobbade förebyggande vilket det verkar finnas en efterfrågan för. 
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Abstract  

  

Background:  The number of vegans in Sweden is stable while the interest in plant-based 

options increases. The dietitians views on a vegan diet differs and there is an ongoing debate 

in Sweden on the subject.  

Aim: The aim of this study is to investigate how primary care dietitians experience and handle 

patients following a vegan diet.  

Method: Qualitative interviews were held with six primary care dietitians, five females and 

one man in the Stockholm region. The material then underwent thematic analysis.   

Results: Two major themes were identified, agreement between dietitian and patient and 

knowledge asymmetry between dietitian, patient and other healthcare professionals. The 

dietitians descriptions of patients following a vegan diet were overall positive and they were 

considered relatively simple to treat. The patients choice and respect for it were expressed by 

all participants. Depictions of situations where a vegan diet wasn’t compatible with treatment 

emerged. Eating disorders in relation to vegan diets where considered a common problem. 

Furthermore a knowledge gap and lack of understanding with other caregivers was perceived. 

The results also suggest that the dietitian education didn’t provide enough knowledge about 

vegan diets.    

Conclusion: The results from the studie suggests that personal-centered care is an ambition 

amongst the participants. The dietitians spoke about referrals from BVC which didn’t always 

seem necessery because the caregivers from BVC lacked knowledge about the vegan diet. 

This might influence longer wait times. More dietitians conected to BVC could lower 

ammounts of refferals sent to primary care dietitans. The dietitians explained that they did not 

work preventively which there seems to be a demand for.  
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1. Bakgrund  
  
Denna uppsats är baserad på en kvalitativ studie med intervjuer där  

respondenterna var primärvårdsdietister. Tanken med studien var för att få ökad förståelse för 

hur primärvårdsdietister behandlar patienter som äter vegansk kost. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen §6 definieras primärvård som en verksamhet där öppen vård 

erbjuds alla typer av patienter. Syftet är att svara mot behov av grundläggande medicinsk 

behandling som inte kräver spetskompetens, såväl som förebyggande arbete och rehabilitering 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 2017). Det medicinska uppdraget i primärvården omfattar 

utredning, diagnostik, behandling, uppföljning av behandling, omvårdnad, rådgivning, 

utfärdande av intyg och förskrivning av hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2016a). Dietisters 

bidragande till primärvården har visat positiva effekter på många hälsoutfall och minskar 

risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt malnutrition hos äldre, enligt 

resultaten från en systematisk översiktsstudie. Detta bidrar även till ekonomiska fördelar då 

behovet av kostsam sjukvård minskar (Howatson, Wall, Turner-Benny, 2015). En dietist i 

primärvården träffar patienter med problem kopplat till bland annat livsstilssjukdomar, över- 

och undervikt och cancer. Dietistyrket innefattar förebyggande, utredande och behandling av 

problem kopplat till mat och hälsa. Individanpassade kostråd och motiverande samtal är 

exempel på behandlingsmetoder. Även utbildning och forskning är förekommande inom yrket  

(Dietisternas riksförbund: DRF u.å.). Denna uppsats kommer fokusera på dietister i 

primärvården och deras erfarenheter av patienter som äter vegansk kost.    

 

Nationalencyklopedin [NE] definierar ‘vegansk kost’ som en kost huvudsakligen bestående 

av vegetabiliska livsmedel och innehåller inte fisk, kött, ägg eller mjölkprodukter (2019). 

Sökordet ‘veganism’ på Wikipedia ger följande definition:   

“Veganism är ett levnadssätt där en person avstår från animaliska produkter i den mån det 

är möjligt och praktiskt genomförbart, samt en sammankopplad filosofi som förkastar synen 

att djur går att äga. En vegan avstår från alla animaliska produkter såsom kött, fisk, fågel,  

mjölkprodukter, ägg, honungs- och vaxprodukter, och olika tillsatser av animaliskt ursprung 

(…) Bortsett från etiska veganer finns det andra som enbart håller en vegansk, helvegetarisk, 

kost. Skillnaden från det vardagliga ordet "vegetarian" här är då att de med vegansk kost 

väljer bort alla animaliska födoämnen och äter en helt vegetarisk kost, medan ordet  

"vegetarian" i Sverige oftast åsyftar lakto-ovo-vegetarianer.”    

(Veganism, 2019, 15 oktober)  

  

I den här uppsatsen kommer fokus i analysen i första hand ligga på den veganska kosten 

snarare än på den mer filosofiska meningen av ordet ‘vegan’. Däremot kommer en så bred 

beskrivning som möjligt av fenomenet göras i bakgrunden för att ge en nyanserad bild av vad 

det kan innebära.  

   

1.1 Det växande intresset för vegansk kost   

Intresset för vegansk kost har under de senaste åren vuxit i popularitet i Sverige. År 2010 

gjorde 1800 personer i Sverige en fyra dagars kostregistrering, resultatet kallas för Riksmaten. 

Rapporten från Riksmaten visar att tre procent av deltagarna åt olika typer av vegetariska 

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5gel
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5gel
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5gel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lk
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Honung
https://sv.wikipedia.org/wiki/Honung
https://sv.wikipedia.org/wiki/Honung
https://sv.wikipedia.org/wiki/Honung
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vax
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vax
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vax
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillsats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillsats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillsats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
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koster, detta inkluderar lakto-ovo-vegetariskt, laktovegetariskt såväl som vegansk kost 

(Riksmaten, 2011). Enligt en opinionsundersökning gjord i Sverige framgår att sju procent 

svarade att de var vegetarianer och två procent veganer. Undersökningen gjordes i maj 2018 

av Novus på uppdrag av organisationen Djurens rätt och hade 1100 svarande. Rapporten visar 

en minskning på två procentenheter (från fyra procent till två procent) av de som identifierade 

sig som veganer jämfört med motsvarande undersökning 2015 (Djurens rätt, 2018). En 

sifoundersökning på uppdrag av Axfood visade däremot att andelen veganer och vegetarianer 

i Sverige varit stabil mellan 2016 och 2018. En ökning av så kallade “flexitarianer”, alltså de 

som väljer att äta vegetariskt några gånger i veckan, kunde dock ses (2018, 30 oktober). 

Utifrån Google trends kan en också se en kraftig ökning av sökordet “veganism” i Sverige 

men även i många andra delar av världen (Google Trends, 2019). En kan även se ett växande 

intresse i andra länder som USA där andelen personer som identifierar sig själva som veganer 

sexdubblats (från en procent till sex procent) mellan åren 2014 - 2017 (Globaldata, 2017). 

Samtidigt som mycket tyder på att intresset för vegansk kost har ökat i popularitet kan en 

minskning ses av total köttkonsumtion de senaste åren. Köttkonsumtionen i Sverige nådde sin 

kulmen 2016 med en totalkonsumtion på 87,7 kg/capita men den har fortsatt minska efter det 

året och låg 2018 på 83,5kg/capita. Däremot ökar konsumtion av svenskt kött på bekostnad av 

importerat kött (Jordbruksverket, 2019). Ny försäljningsstatistik från ICA visar att 

försäljningen av vegetariska alternativ har ökat under det gångna året. Under 2019 har 50 nya 

vegetariska produkter lanserats på ICA (2019).  

De som valt att äta vegansk eller vegetarisk kost tenderar att hålla fast vid detta beslut visar en 

enkätstudie gjord i USA. Studien syftade till att kartlägga möjliga anledningar till att anta 

eller ge upp en vegetarisk eller vegansk kosthållning. Studien hade 11399 deltagare varav 

1166 angav sig ha följt en vegansk eller vegetarisk kost tidigare och 221 att de åt vegansk 

eller vegetarisk kost vid perioden för datainsamling. Av dem uppgav 58% att de hade varit 

veganer eller vegetarianer i över tio år (Faunalytics, 2014). Detta tyder på att personer som 

har anammat livsstilen kan fortsätta leva så i många år framöver. De personer som valde att 

avbryta gjorde oftast det redan inom tre månader. Den ökade benägenheten att äta veganskt, 

kombinerat med att många håller fast vid den veganska livsstilen under lång tid, kan tyda på 

att andelen äldre veganer och vegetarianer kommer att öka i framtiden. Hälsoaspekten är den 

största anledningen att människor väljer att äta vegetarisk eller vegansk kost enligt 

undersökningen. Etiska skäl, miljö eller smakpreferenser anges som andra vanliga 

anledningar (ibid).  

1.2 Vegansk kost och inverkan på hälsa  

Näringsbrister har återfunnits hos en del veganer, bland annat har lägre B12-status 

konstaterats. En kan även notera högre homocysteinnivåer hos veganer vilket är kopplat till 

B12-brist och kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar (Elmadfa & Singer, 2009). Kalcium har 

också lyfts som ett tänkbart problematiskt näringsämne för veganer, även om detta är 

omdiskuterat (Wasserman & Mangels, 2013). Lägre nivåer av omega-3-fettsyran DHA kan 

finnas hos veganer och vegetarianer men än behövs mer forskning på hur detta påverkar 

hälsan (Sanders, 2009). Vitamin D-status hos veganer är ofta otillräcklig, endast 46% hade 

tillräckligt jämförelsevis med allätare som låg på 86% enligt en studie gjord i Danmark 

(Hansen et al, 2018). Intaget hos 75 deltagare som åt vegansk kost (under minst ett år) 

undersöktes i en annan dansk studie. Deltagarna fick göra en fyra dagars vägd kostregistrering 

och intaget jämfördes dels med en allätande kontrollgrupp och dels med de nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR). Intaget av vitamin D, jod, selen och vitamin A visade sig 

vara under rekommendationen (Kristensen et al, 2015).   

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sanders%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19500961
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sanders%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19500961
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En mindre studie på skillnader i nutritionsstatus mellan veganer och allätare har gjorts i 

Finland (Elorinne et al, 2016). Där såg de bland annat att veganer hade en mer gynnsam 

lipidprofil och överlag adekvata nivåer av vitaminer och mineraler även om nivåerna var lägre 

än hos allätare. Jod låg under rekommendationer för båda grupperna. Det framgår att de 

studiedeltagare som åt vegansk kost till största del gjorde det på grund av djurfrågan snarare 

än hälsa och klimat. Forskarna skriver att allätare i studien räknades som relativt 

hälsoorienterade och därför kan studieresultatet blivit skevt. Dock är studien gjord i en 

kontext som liknar vår egen här i Sverige vilket gör resultatet intressant (ibid).  En liknande 

studie har gjorts i Sverige mellan 1997 och 1998 med fokus på energi, kalcium, järn och 

vitamin B12 samt vitamin D. Studien inkluderade ungdomar 16-20 år som i likhet med 

deltagarna i den finska studien var veganer av etiska skäl snarare än av hänsyn till hälsa. I 

hypotesen formuleras en oro att den gruppen skulle ha större risk för malnutrition och detta 

stöds till viss del av resultaten då nivåer under rekommendation av vitaminer och mineraler 

återfanns hos veganerna (Larsson & Johansson, 2002). Läget är troligtvis annorlunda idag då 

data insamlades för cirka 20 år sedan. Detta påpekas i den finska studien med anledning av att 

det finns fler produkter på marknaden. I större utsträckning än tidigare berikas även dessa 

med näringsämnen som kan vara svårare att få i sig via en vegansk kost (Elorinne et al, 2016). 

 

På amerikanska dietistorganisationens hemsida EatRight kan en läsa att äta helt vegansk kost 

associeras med många hälsofördelar. Kosthållningen är generellt associerad med ett högre 

intag av fiber, kalium och C-vitamin, mindre energi och mindre andel fett. Detta i 

kombination med andra hälsofrämjande livsstilsfaktorer kan ge upphov till de hälsofördelar 

en kan uppleva som vegan (EatRight®️, 2018). “The Oxford vegetarian study”, en stor studie 

med 6000 vegetarianer och 5000 allätare, stödjer detta påståendet, att en kost främst baserad 

på växter har fördelar för hälsan och minskar den totala mortaliteten (Appleby, Thorogood, 

Mann & Key, 1999).  

1.3 Vegansk kost i hälso- och sjukvården  

Den amerikanska dietistorganisationen (AND) rekommenderar en välplanerad vegetarisk, 

inklusive vegansk, kosthållning för alla livets skeden samt som kostbehandling vid vissa 

medicinska tillstånd som t.ex. övervikt (Melina, Craig, Levin, 2016). Fördelar med vegetarisk 

och vegansk kosthållning har visats vid bland annat dialys (Scialla et al, 2012) och reumatoid 

artrit (RA). Angående RA visade en översiktsartikel att vegansk kost i kombination med ett 

hälsosamt kroppsmasseindex (BMI efter engelskans body mass index) dels kunde förebygga 

insjuknande i RA samt reducera besvär i form av minskad inflammation och ledsmärta hos 

patienter med utvecklad RA (Alwarith et al, 2019).    

En enkätundersökning med 570 svarande amerikanska dietister utfördes år 2012. Det som 

undersöktes var dietisters oro och handlingar i relation till klimatförändringar. Angående 

frågan om animaliska livsmedel är essentiellt i en hälsosam kost rådde delade meningar, 42% 

svarade att det inte är essentiellt, 8% var osäkra och 50% tyckte att det är essentiellt. Det 

framgick även från denna undersökning att det var runt hälften av dietist-utbildningarna i 

USA som undervisade i vegansk och vegetarisk kost. Majoriteten av deltagarna instämde att 

klimatförändringar är en viktig fråga. Alla dietister var dock osäkra på om de i sin yrkesroll 

ska arbeta för att främja klimatet (Hawkins, Balsam & Goldman, 2015). Detta trots att det 

finns verktyg för dietister i USA framtaget i samarbete med AND som berör just detta. Där 

beskrivs att dietister bör arbeta och ge råd utifrån nutritionsstatus, socialt, kulturellt och etisk 

kapital, miljö och ekonomi sedan ett antal år tillbaka. Det här har inte funnits med i 



8  

  

utbildningen särskilt länge och det kan förklara varför inte alla dietister vet hur man arbetar 

med miljöfrågan (Tagtow et al, 2014).   

I media kan olika ståndpunkter och perspektiv ses utifrån svenska dietister angående helt 

vegansk kost. Bland annat stödjer dietisten Sara Ask och nutritionisten Åsa Strindlund en helt 

vegansk kost för små barn så länge den är välplanerad. I Läkartidningen skriver Ask och 

Strindlund:    

“Läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal behöver alltså inte ha en 

ifrågasättande inställning till föräldrar och barn som väljer bort kött och andra animalier”  

(Ask & Strindlund, 2014) 

Vidare lyfter dietisterna Molin & Pettersson i ett avsnitt av sin podcast att det kan vara svårt 

att få i sig tillräckliga mängder protein från en vegetarisk kost för en hårt tränande person och 

att en kan behöva tänka till lite extra kring detta (2019, 4 mars). Vegansk kost och miljö 

diskuteras för närvarande av forskare och vårdpersonal i Sverige. Bland annat i en debatt 

mellan näringsfysiologer och ordförande för organisationen Läkare för framtiden. Ingrid 

Larsson, näringsfysiolog och dietist samt Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition beskriver 

ett inte helt okomplicerat förhållande mellan hälsosam kost och miljö. De menar att den enda 

gruppen som har ett behov av att minska sin köttkonsumtion något är medelålders män. 

Forskarna yttrar oro om risken att utveckla brist på B12, Kalcium, DHA/EPA, jod samt järn 

hos andra grupper (2018, 17 november). David Stenholtz, ordförande för organisationen 

Läkare för framtiden, trycker i sin svarande artikel på AND:s ståndpunkt att en välplanerad 

vegansk kost är näringsmässigt adekvat. Vidare skriver Stenholtz att Livsmedelsverket har all 

information som behövs för att planera en vegansk kost (2018, 21 november).  

1.4 Patientens autonomi – moraliska dilemman  

Moraliska dilemman för vårdpersonal kan uppstå vid behandling av patienter med olika 

övertygelser. En kvalitativ studie med sjuksköterskor inom pediatrik i USA beskriver bland 

annat en önskan hos sköterskorna att erhålla mer kunskap om både vilka lagar som skall 

appliceras samt om kultur och religion som kan påverka vårdtagarens beslut. De dilemman 

som beskrivs i studien rör främst religion som förhindrar vissa typer av vård. Föräldrar till 

barn med exempelvis cancer vill då inte att barnet i fråga ska få behandling då det strider mot 

religionen (Linnard-Palmer & Kools, 2005). Katz & Webb (2016) resonerar i en 

forskningsöversikt om hos vem ansvaret och beslutstagandet bör ligga i situationer då det är 

barn som vårdas. Vikten av att involvera patienten i beslutsfattande oavsett ålder och positiva 

aspekter av barnets kognitiva utveckling vid deltagande lyfts. Den komplexa dynamiken 

mellan familj, vårdpersonal och barnet som patient diskuteras i relation till bland annat 

religion (ibid). Sattar et al (2004) undersökte i en pilotstudie patienters och läkares vetskap 

om samt informerande av läkemedel innehållande animalisk substans som gelatin och 

stearinsyra. Dessa ämnen är förbjudna att inta inom vissa religioner, t.ex. islam och hinduism 

då de härstammar från nöt eller fläsk. Studien belyser att patientens autonomi inte alltid tas 

hänsyn till då det i det här fallet saknas klara riktlinjer om hur och varför en bör informera 

patienter om vad läkemedlet innehåller. Konsekvensen vid informerande blir att patienten inte 

vill ta läkemedlet och att alternativ måste hittas om medicineringen ej skall utebli. Detta är 

dock patientens val. Det här kan även bli ett problem för en patient som äter vegansk eller 

vegetarisk kost. Dock är av stor vikt att det är patienten själv som får göra den moraliska 

avvägningen och inte att läkaren gör det åt dem (ibid). Kiern & Goold (2009) lyfter i sin 

beskrivning av patientcentrerad vård vikten av att vårdgivaren bistår med utförlig förklaring 

om patientens hälsoläge och om behandlingen. Samtidigt är det lika viktigt att lyssna in på 
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patientens önskningar och förväntningar på vården och tillsammans komma fram till vad som 

ska göras.   

Att bemöta patienter med starka övertygelser kan hanteras på olika sätt. I en amerikansk 

intervjustudie med 21 läkare undersöktes hur läkarna handskas med patienters religiösa 

övertygelser när dessa strider mot medicinska rekommendationer (Curlin, Roach, 

GorawaraBhat, Lantos & Chin 2005). Bland annat beskrevs exempel där läkaren försöker 

övertyga patienten på hens premisser. Exemplet rörde en cancersjuk patient som valt böner 

före behandling, läkaren föreslog då att bönerna tagit patienten till sjukhuset, att behandlingen 

i fråga var svaret på bönen. Flera återgivanden fanns även om acceptans av att patientens liv 

ligger i deras egna händer (ibid).   

Klart är att allt fler väljer att äta veganskt eller en mer växtbaserad kost i världen såväl som i 

Sverige. Det är av olika anledningar som exempelvis hälsa, etik och miljö. I yrket som dietist 

kan en träffa personer som har valt att leva efter dessa principer men hur fungerar det 

egentligen? Hur upplever dietister interaktionen med patienter som äter vegansk kost?  

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur dietister upplever och hanterar patienter som äter 

vegansk kost.  

 

2. Metod och material  

2.1 Deltagare  

Studien baserades på kriteriestyrt urval vilket innebär att en väljer ut alla individer som 

uppfyller de kriterium som anges (Bryman, 2016). Kriterierna i denna studien var att 

deltagarna skulle ha anställning inom primärvården i region Stockholm samt ha erfarenhet av 

patienter som äter vegansk kost. Deltagare i studien var sex yrkesverksamma dietister, fem 

kvinnor och en man med erfarenheter av att möta patienter som valt att äta vegansk kost eller 

givit råd om vegansk kost till patient.  

Inbjudan med information om studien skickades via en maillista till ett hundratal 

primärvårdsdietister i Stockholm (se bilaga 1). Vid utskick kom fyra direktmail om avslutad 

anställning, en föräldraledig och tolv felaktiga epost-adresser. Sex dietister svarade och hade 

de efterfrågade erfarenheterna, alla dessa inkluderades i studien. Samtliga informanter 

arbetade inom primärvården inom region Stockholm. De hade arbetat mellan ett och arton år 

(tabell 1).  

2.2 Metodval  

Enskilda kvalitativa, semistrukturerade intervjuer utfördes efter en intervjuguide (se bilaga 2) 

med studiedeltagarna. Valet av metod ansågs vara bäst då Bryman beskriver att kvalitativa 

intervjuer antas skapa teorier samt att semistrukturerade intervjuer tillåter att intervjun håller 

sig till specifika teman men lämnar ändå frihet för intervjupersonens svar (Bryman, 2016). 

Denna metod valdes för att fånga upp en så bred bild som möjligt av hur dietister upplever 

och hanterar patienter som äter vegansk kost. Inom kvantitativa studier talar en om validitet 

och reliabilitet. Då dessa begrepp inte anses kunna appliceras lika bra på kvalitativa studier 

enligt vissa författare har det föreslagits att en istället bör prata om trovärdighet, överförbarhet 

och pålitlighet. För att öka trovärdigheten av studien vilket motsvarar intern validitet bör 
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forskningen utföras enligt de regler som finns och att deltagarna i studien får ta del av 

resultatet för att bekräfta att forskarna uppfattat verkligheten rätt. Överförbarhet vilket 

motsvarar extern validitet innebär hur överförbart resultatet är till andra miljöer vilket tolkas 

av forskarnas beskrivning av studien. Pålitlighet vilket motsvarar reliabilitet innebär att ta ett 

granskande synsätt och säkerställa att alla faser av forskningen har en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för att sedan kunna upprepa studiens metod i framtiden (Ibid). Dessa 

begrepp har funnits i åtanke under studiens gång. 

Intervjuguiden genomgick pilottest före studiens start med en person som uppfyllde kraven 

för att vara med i studien. Pilottestet genomfördes som ett konferenssamtal via Skype med 

båda författarna samt deltagaren. Lämpliga justeringar av intervjuguiden gjordes därefter. En 

lätt fråga lades till i början “hur länge har du arbetat som dietist”. Följdfrågor som “kom det 

fram varför patienten valde att äta veganskt” lades till. Frågorna formulerades om t.ex. “vilka 

situationer..” blev “anser du att det finns situationer” för att vara mindre antagande och 

stängda. Ordet ’växtbaserad’ alternerades med ’vegansk’ i intervjuguiden för att få deltagarna 

att associera med fler situationer. Pilotstudien gav tämligen begränsade svar kring ordet 

’vegan’. På grund av dålig ljudkvalitet på samtalet vilket ledde till bortfall av svar samt att allt 

för stora justeringar behövde göras av intervjuguiden är pilotstudien inte med i analysen.   

För att väcka tankar hos deltagaren samt få denne att känna sig avslappnad inleddes intervjun 

med en kort introduktion. Intervjuaren förtydligade syftet samt underströk att det var 

informantens tankar och reflektioner som eftersöktes. Uppbyggnaden av intervjuguiden var 

öppna men tydliga frågor samt en enklare fråga kring intervjupersonens bakgrund som ansågs 

vara relevant (se bilaga 2). Utrymme fanns även för spontana följdfrågor vilket utnyttjades 

när ämnen som författarna inte själva tänkt ta upp framkom under intervjuerna, 

dietistutbildningen och dess inkluderande av vegansk kost var ett sådant exempel. Efter att det 

togs upp av de två första deltagarna tillfrågades även resterande deltagare om sina synpunkter 

i ämnet.   

2.3 Data och analysmetoder  

Relevant litteratur i ämnet inhämtades genom sökningar i olika databaser. Dessa innefattas av 

Pubmed, Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst och Google. Sökord som användes var 

bland annat Vegan Patient, Dietitian vegan, Diet, vegan, milk hypersensitivity, current vegans 

and vegetarians, prevalence, veganism sweden, climate change, adherence nutrition/diet, 

patient centered care, shared decision making, informed patient. Utöver detta har vi även 

använt annan hithörande litteratur som vi funnit samt artiklar i media.  

Intervjuer hölls av båda författarna tillsammans och spelades in med mobiltelefoner för 

transkribering. Intervjuerna ägde rum på dietisternas respektive arbetsplatser, främst i norra 

Stockholm och varade runt 40 minuter (se tabell 1). Ansvaret för intervjuerna delades upp 

mellan författarna så att var och en hade huvudansvar för tre var. Två av deltagarna var sedan 

tidigare bekanta med en av vardera författare och för att minska förförståelsens inverkan så 

mycket som möjligt höll inte författaren i intervjun med den bekante utan lät den andra 

författaren göra det. Det inspelade materialet transkriberades sedan av den författaren som 

höll i intervjun och genererade totalt 55 sidor text. Efter transkribering lästes texterna av båda 

författarna och meningsbärande enheter identifierades och kondenserades. De kondenserade 

meningar kodades (se bilaga 3) för att sedan göra en tematisk analys enligt Braun & Clarke 

(2008). Subteman och generella teman utformades och reviderades utefter arbetets gång tills 

två teman tills slut kvarstod.    
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 Tabell 1 Information om respondenterna. 
 

 

Kön Dietist  
Antal år inom 

primärvård  Intervju längd (minuter)  

 

 

Arbetsgivare 

 

 

Kvinna Alex 1  38  

 

 

Privat 

 

 

Kvinna Billie 15  34  

 

 

Privat 

 

 

Kvinna Charlie 5  52  

 

 

Offentlig 

 

 

Kvinna Dani 18  44  

 

 

Privat 

 

 

Kvinna Eli 7  20  

 

 

Offentlig 

 

 

Man Farah 5  37  

 

 

Privat 

  

2.4 Etiska överväganden  

Informationskravet togs hänsyn till genom att studiedeltagarna informerades om att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informationen 

gavs skriftligen vid inbjudan till intervju samt muntligt vid intervjutillfället.   

Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att inhämta deltagarnas samtycke muntligt vid 

intervjutillfället. Alla deltagare var över 18 år och kunde således svara för sig själva.  Det är 

bara författarna till studien som haft tillgång till de inspelningar som gjordes av intervjuerna 

och materialet destruerades efter inlämning av uppsats. Tystnadsplikt gäller och deltagarna 

är avidentifierade. Namnen som används för dietisten i uppsatsen är fiktiva.  

Således togs hänsyn till konfidentialitetskravet.  

Enligt nyttjandekravet användes uppgifter insamlade om enskilda personer endast för 

forskningsändamål som specificerades i inbjudan (Vetenskapsrådet, 2018).  

     

3. Resultat  

Ur analysen framkom ett mönster av patientgrupper som dietisterna främst mötte inom 

kategorin “veganer”. Det innefattade små barn som ska introduceras till fast föda, ungdomar i 

skolålder och unga vuxna upp till ca 30 års ålder. De flesta patienterna var flickor/kvinnor. 

Den största komplikationen som togs upp för dessa patienter var järnbrist.  

I analysen identifierades sex subteman som tillsammans bildade två övergripande teman (se 

figur 1). Dessa var överenskommelse mellan dietist och patient samt kunskapsmässig 

asymmetri mellan dietist, patient och annan vårdpersonal.  
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Figur 1. Identifierade teman och subteman i analysen.  
  

Överenskommelse mellan dietist och patient  
  

Dietisterna i studien berättade alla på olika sätt om hur de bemött och blivit bemötta av 

patienter som valt att äta vegansk kost. Respekt och förståelse från både dietistens och 

patientens sida redogjordes för. De subteman som ingår i temat kallar vi skapa förståelse hos 

patienten, förståelse hos dietisten samt dilemman med patienter. En i princip genomgående 

positiv uppfattning beskrevs av dietisterna angående både kosten och patientgrupperna, med 

några undantag.   

  

Inom subtemat förståelse hos dietisten framfördes patientens val och respekten inför detta 

vilket var något som alla nämnde. Deltagarna var eniga om att dietistens uppgift och ansvar är 

att hjälpa och vägleda patienter utifrån detta.    

  

“Om någon har valt att äta veganskt, eller vad som helst, jag menar vilken diet som helst så 

tycker jag det är vårt ansvar som dietister att hjälpa patienter göra (..) det bästa som dom kan 

utifrån den här situationen” - Dietist Billie  

  

Patientens värderingar och anledningen till att äta veganskt var något som upplevdes mer eller 

mindre irrelevant att fråga närmare om, däremot lyftes det som en viktig del att ta hänsyn till 

och visa förståelse för.  

  

“Det kan va intressant[varför patient äter vegansk kost]! Absolut! Men inte näringsmässigt, 

då vill ja veta hur äter du vad äter du” - Dietist Dani  

  

En del dilemman kring vegansk kost framträdde i situationer då dietisterna ansåg det mindre 

lämpligt med den typen av kost. Där lyftes bland annat att det kan vara av intresse att ta reda 

på grunderna för valet för att kunna gå vidare med behandling.  
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“..det är då man kan börja diskutera varför äter du veganskt, för att om det är väldigt viktigt 

av ideologiska skäl, då kommer inte patienten ändra sig oavsett vad jag säger” - Dietist Dani  

  

I andra fall blev det aktuellt att avråda helt från vegansk kost och föreslå andra lösningar.  

Detta kunde delvis mötas med motstånd från patienten eller med en tredje part t.ex. föräldrar. 

Dietisterna återgav främst motstånd från just föräldrar till småbarn där föräldrarna varit 

väldigt angelägna om att barnet ska äta vegansk kost. Det kunde även bana väg för ett 

“partnerskap” och gemensamt mål. Genom ömsesidig förståelse möjliggjordes detta, 

exempelvis att komma på alternativa lösningar som inte förminskar patientens känslor.   

  

“..det blir ju ofta jag menar om man själv är vegan har levt med det länge vill man ju ofta inte 

hantera kött eller fisk eller kyckling eller mejeriprodukter om man själv inte mår bra av det 

eller nånting sånt där, då är det lite lättare att vi utnyttjar det här med förskolan att då kanske 

ni kan låta ert barn äta vanliga maten där” - Dietist Charlie  

  

Fall där dietisterna ansåg att vegansk kost var mindre lämpligt rörde exempelvis 

modersmjölksersättning, IBS, neuropsykiatriska sjukdomar/selektivt ätande eller hämmad 

tillväxt hos barn. I samtliga intervjuer lyftes även problematik kring patienter med 

ätstörningar som kunde använda vegansk kost som ett sätt att begränsa intag ytterligare. 

Ämnet rörde upp mycket känslor hos dietisterna. Dietisterna hade olika sätt att 

bemöta/behandla detta. Osäkerhet kring vad som är hönan eller ägget, vegansk kost eller 

ätstörningen, samt var dessa patienter ska behandlas lyftes.  

  

“Dom som biter sig fast är ju oftast (..) ätstörningspatienterna, men de är ju inte så mycket 

för vegankosten utan de är för att det är en ganska.. ah.. ehh amen det är en diagnos som rör 

upp ganska mycket känslor hos mig även om man försöker liksom inte va så.. påverkad av det 

så blir man ju de liksom ändå” - Dietist Farah  

  

Angående att skapa förståelse hos patienten definieras det här som situationer där dietisten 

uppmanat till förändring och på olika vis försökt få patienten att förstå varför de säger som de 

gör. Detta kunde ta uttryck som att omformulera sig, visa näringsberäkningar och 

tillväxtkurvor.   

  

“..som näringsberäkna så visar man dom svart på vitt hur verkligen om dom får i sig även om 

man försöker med bästa möjligheter med linser och baljväxter men ibland uppnår de inte 

rekommendationerna så då är det bara att man visar svart på vitt” - Dietist Eli  

  

När deltagarna hade fått patienten åtminstone delvis på banan användes även förstärkande 

argument för att nå hela vägen fram. En av deltagarna gav även exemplet att låta en tid gå för 

att låta patienten smälta det som sagts. Tidsaspekten var också något som togs upp vid flera 

tillfällen av dietisterna, alltså att de satte tiden i perspektiv för patienten. Genom att förklara 

varför animaliska livsmedel inte gick att utesluta men samtidigt poängtera att det handlar om 

just nu.     

   

“‘Finns de nått animaliskt ni kan tänka er?’ och hur skulle man kunna göra det och berättade 

varför, varför behövs animaliska proteiner i vissa fall, å de skulle isåfall inte vara för evigt 

utan bara under en kortare period de var ju deras dröm att han [litet barn med nedsatt 

järnupptag] skulle få äta veganskt(..) dom [föräldrarna] gör ju de som är bäst för deras 

barn” - Dietist Dani  
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Flera informanter beskrev en stor förståelse hos föräldrar även när dietistens råd stred mot 

föräldrarnas värderingar. Med anledning av att en som förälder är mån om sitt barn och vill 

deras bästa till varje pris.   

“Jag tror dom som kommer till mig dom har en öppenhet å prova olika alternativ som e bäst 

för barnet” - Dietist Dani  

Kunskapsmässig asymmetri mellan dietist, patient och annan vårdpersonal.  

  

Förekommande under intervjuerna var en uttalad brist på kunskap inom ämnet vegansk kost. 

Dietisterna uttryckte själva att de ibland var bristfälliga inom området vegansk kost men även 

tal om kunskapsluckor hos patienter samt andra vårdgivare som gjorde arbetet svårare för 

dietisten förekom. De subteman som materialet delades in i kallas därför för kunskap hos 

dietisten, kunskap hos annan vårdpersonal samt kunskap hos patienten. Förekommande var 

bristande innehåll i dietistutbildningen kring just vegansk kost. 

  

“..då vi lärde oss ingenting [Dietistutbildningen] nee (skratt) eller kanske när vi hade va de 

på första terminen när vi hade så här mat lagade mat, var de livsmedelsteknik eller vad heter 

den där kursen livsmedelskunskap a den äre, där tror jag att vi lärde oss lite grann om man 

skulle göra nån linssoppa men ja tror thats it” - Dietist Eli  

  

Utbildningen kunde ibland upplevas snedvriden och inte inkludera tillräckligt med 

information kring vegansk och vegetarisk kost. Deltagarna gav exempel på kött- och 

mejeriföretag som bjudits in, men en avsaknad av motsvarande växtbaserade produkter. 

Lärare som visade motstånd mot den kosthållningen skildrades av några respondenter. Hos 

dietisterna själva var upplevelsen ambivalent i hur trygg en kände sig att ge råd kring vegansk 

kost efter utbildningen.  

  

“..men liksom har man en bra bas [angående vegansk kost] eeh och de tänker jag att jag inte 

hade när jag gick ut från dietistutbildningen.. ehm så det skulle vara bättre eller lättare…” - 

Dietist Charlie  

  

Alla var eniga om att en stor del av kunskapen erhållits i efterhand genom olika medier. Här 

nämndes Livsmedelsverket som en stor del, även föreläsningar genom Dietisternas 

riksförbund (DRF), böcker och kunskapsutbyte med kollegor. Flera beskrev erfarenhet som 

den största källan till kunskap, där en kan se hur andra patienter gjort och applicera det på nya 

sammanhang. Det egna intresset styrde hur mycket de tagit reda på och det kunde variera 

mellan dietisterna. En av respondenterna lyfte vikten att som dietist ha erfarenhet av båda 

sidor, vegansk och blandkost, för att öka förståelse och ge adekvata råd.     

  

“Vegankost jag e ganska intresserad eller jag e intresserad av det (skratt) mycket själv så jag 

känner att jag har väldigt stor kunskap om det eeh men som sagt jag tror inte att alla mina 

kursare hade inte det” - Dietist Alex  

  

Livsmedelsverket angavs vara en god källa för kunskap men upplevdes vara okänt för många 

patienter. Reflektioner kring att Livsmedelsverket skulle behöva nå en större publik framkom. 

En tanke på hur Livsmedelsverket skulle kunna nå en större publik var att de bör lägga ett 

större fokus på sociala medier.  
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Dietisterna upplevde att patienterna kunde ha både god och mindre god kunskap. Den överlag 

positiva inställningen till vegansk kost kontrades här med att det både kan finns en bra 

sammansatt och en dåligt sammansatt vegansk kost. Exempel som lyfts är att det finns 

vegansk Ben&Jerry®️-glass, veganska chips och bakverk samt att makaroner med ketchup 

också är veganskt. Verktyg som att till exempel visa patienterna recept på grönsaker och 

baljväxter de inte var vana vid att använda nämndes. Småbarnsföräldrar framställs flera 

gånger som en generellt bra påläst grupp där dietisterna snarare kunde möta motstånd på 

grund av att patienten känner sig så pass säker själv att denne kan känna sig ifrågasatt vid 

remiss. Det framgick även att pålästa patienter inte alltid behöver vara något positivt då de i 

vissa fall saknar den kritiska förmågan att bedöma informationen de kommer åt via nätet. De 

tar då kanske åt sig felaktig eller osäker information.  

  

“kan de ha kommit [remiss] från BVC där föräldrarna äter vegansk kost och dom har fått ett 

barn och då har dom frågor, funderingar kring hur dom ska tänka och ibland är det föräldrar 

som är.. väldigt bra påläst, jamena dom vet allt ja har fått googla å det finns dom som har 

stenkoll, där de e lugnt. Sen finns det en stor grupp som liksom inte har e riktigt.. har liksom 

kollat” - Dietist Billie  

  

Vid besöket kunde dietisten uppleva att patienten inte riktigt lyssnade på råden och 

inställningen från början kunde vara negativ. En dietist berättade om patienter som läst att 

attityden mot vegansk kost inom vården är negativ. De valde då att gå i försvarsställning 

direkt vid besöket med vårdpersonalen.   

  

Ett behov av ökad kunskap och lättillgänglig utbildning för patienter uttrycks dock. Att på 

samhällsnivå tidigare utbilda befolkning genom kampanjer från Livsmedelsverkets sida förs 

fram som ett förslag. Ett annat är att tillägga denna typ av kunskap i skolan vid hem- och 

konsumentkunskap och idrott och hälsa. Det förekom att mycket information finns tillgängligt 

men att det kunde vara svårt för patienten att urskilja bra råd från mindre bra råd.  

  

“jag tror att ju fler som äter det ju mer behöver man ju från myndigheternas sida lägga 

kunskapsnivån.. hos en individen om den är högre för annars blir det ju så att det kommer 

påverka vården så att vi får in dem som har brister så..” - Dietist Charlie  

  

Annan vårdpersonal visar oro och okunskap när det kommer till vegansk kost. Särskilt hos 

barnavårdscentralen (BVC) beskrev deltagarna att de upplevt oro i form av remisser på friska 

barn där frågeställningen rört vegankost. När dietisterna uppmanades att spekulera fritt om 

vårdens utveckling i relation till vegantrenden svarade de flesta att kravet på andra vårdgivare 

kommer öka. Framför allt kunskap togs upp, att läkare och BVC-sköterskor behöver få ökad 

kunskap kring vegansk kost och se att det fungerar istället för att skicka remiss till dietist.  

  

“Ja tänker BVC är ju de som är förebyggande om man tänker hur vården är uppbyggd eh 

men dom har ju inte riktigt den kunskapen (..) jag har varit på BVC och pratat med dom som 

sitter i *ort* finns ju flera BVC här eehm och dom vill ju jättegärna skicka dom[barn som 

äter vegansk kost] hit för att dom tycker att de är så jobbiga frågor som dom får” - Dietist 

Charlie  

  

Från patientens sida kan en okunskap hos andra vårdgivare äventyra förhållandet mellan 

dietist och patient innan besöket ens ägt rum.    
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“har dom ju ofta kommit då för att en BVC sköterska eller läkare har skickat dom hit och 

tycker att det ska du göra så det kanske inte heller är helt och hållet deras val” [föräldrar och 

veganism] - Dietist Alex  

  

“..jag tror att det kan vara ganska mycket också en försvarsposition (..) dom kanske tror att 

dom ska komma till en dietist som kanske kommer döma och säga att du får absolut inte [vara 

vegan] va gör du äru galen, så att dom är lite så här i försvarsposition redan när dom 

kommer hit dom har läst på internet och sådär att vården bara sätter sig emot eh men.. dom 

brukar ju ofta låta som att dom vet allting [veganska föräldrar om barn och veganism]” - 

Dietist Alex  

  

Ett problem som yttras är att primärvården bedriver sjukvård, inte friskvård. Flera deltagare 

pratade om prioriteringar i vården. I samband med detta uttrycks ett dilemma om vem en ska 

ta emot och hur en sållar bland remisser. För privata kliniker upplevdes problemet snarare att 

patienterna bokar besök själva och prioritering blir därför svårt före besöket.          

  

“men egentligen tycker jag att det är inte mitt jobb att förklara för nån liksom hur man blir en 

vegan (..) man får remisser hit, men jag tror att det kommer bli en tid där man har så många 

patienter att man kan inte ta den här typ av patientsamtal egentligen” - Dietist Billie  

    

4. Diskussion  

4.1 Metoddiskussion 

För att få en djupare förståelse för dietisters upplevelser av patienter som äter vegansk kost 

valdes en kvalitativ metod. Alla intervjuer skedde på deltagarnas respektive arbetsplats, i en 

“professionell” miljö. Då studien avser dietistens perspektiv i sin yrkesroll och inte som 

privatperson var detta en styrka för att förtydliga detta. Ingen av författarna hade någon 

tidigare erfarenhet av att leda en intervju, därför utfördes de av författarna tillsammans. På det 

viset fanns en större chans att fånga upp viktiga nyanser i intervjun (Trost, 1997).  

 

Sex stycken dietister svarade på inbjudan till intervju och samtliga av dessa deltog i studien, 

svar uteblev således från resterande tillfrågade. Detta kan innebära att de som svarade är extra 

intresserade av ämnet och är eventuellt en relativt homogen grupp. En styrka för 

fördjupningen är att få engagerade deltagare som har något relevant att säga.    

  

En ytterligare aspekt är författarnas förförståelse. I och med att båda är dietiststudenter finns 

en viss inblick i vad yrket innebär och det förenklar en fördjupning. Båda författarna har även 

ätit en vegansk kost sedan två respektive fyra år tillbaka, vilket givit en ökad inblick i det 

ämnet. På det sättet är det en styrka, men svaghet finns också relaterat till detta. För några av 

deltagarna, framförallt författarnas respektive handledare, var författarnas kosthållning känd 

sedan tidigare vilket i viss mån kan ha influerat svaren. Eftersom ämnet som studerades var 

inriktat på vegansk kosthållning var dietisterna som intervjuades nyfikna på om forskarna 

följde den typen av kost. Frågan kunde komma innan intervjun började men även efter. En 

dietist kommenterade även att hen misstänkte att uppsatsförfattarna följde en vegansk 

kosthållning. I bästa fall vore detta osagt då deltagarnas svar kan ha blivit påverkade på grund 

av detta. För att minimera påverkan på deltagarna hanterades det genom att den som var känd 

sedan tidigare var mer passiv under intervjun och lät den andra ta det största ansvaret.   
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Med sin förförståelse i åtanke har författarna gjort sitt yttersta för att åstadkomma en neutral 

framställning av materialet. Bryman (2016) menar dock att det inte går att vara helt neutral 

inom kvalitativ forskning utan att forskarens förförståelse kan påverka alla delar av 

forskningsprocessen. Ett exempel på det är att vi valde att studera ett ämne relaterat till 

vegansk kost. Vidare skriver Bryman att det inte är ovanligt att forskare inom kvalitativ 

forskning kan känna en samhörighet med deltagarna i studien och att detta kan göra det 

svårare att behålla neutral ståndpunkt. Detta blir ytterst relevant i vår studie då vi i rollen som 

dietiststudenter intervjuar yrkesverksamma dietister. Med det i åtanke, vilket var känt av de 

som intervjuades kan det vara så att respondenterna var mer uttryckligt kritiska mot 

utbildningen än om författarna istället hade varit studenter inom något annat ämne. Efter att 

utbildningen kom upp spontant i de första två intervjuerna frågade sedan författarna specifikt 

om synpunkter fanns kring vegansk kost i utbildningen i resterande intervjuer. Utbildningen 

kan också bli en viktigare fråga för författarna med tanke på deras bakgrund. Samtidigt är det 

viktigt att tänka på att Livsmedelsverket bekräftar att en vegansk kosthållning är möjligt 

(Livsmedelsverket, 2020) och därför bör dietisterna inte vara osäkra kring frågan efter 

avslutad utbildning. 

  

Kvalitativ forskning är inte generaliserbar, därmed kan inget annat sägas om resultatet än i 

den givna kontexten. Styrkan med kvalitativ forskning är istället att en kan gå in på djupet och 

få ökad förståelse (Bryman, 2016). Resultatet i den här studien kan därmed inte appliceras på 

alla dietister i Sverige, däremot kan det finns skäl att göra en kvantitativ studie på ämnet och 

eventuellt undersöka om uppfattning av vegansk kost skiljer sig mellan dietister. Det är 

viktigt att poängtera att ingenting kan sägas om hur patienterna upplevt situationerna utan att 

studiens resultat och diskussion utgår ifrån dietisternas perspektiv. 

Trovärdigheten i denna studie stärks av att den har följt etablerade regler så som tematisk 

analys enligt Braun & Clarke (2008) samt uppbyggnaden av semistrukturerade intervjuer. 

Alla deltagare i studien har även blivit erbjudna att få tillgång till uppsatsen efter att den är 

färdigskriven. Beskrivningen av studien har gjorts med överförbarheten i åtanke. Med 

noggrannhet har studiens kontext beskrivits för att förse andra med relevant information, detta 

för att kunna bedöma hur överförbart resultatet är till en annan miljö. Pålitligheten av denna 

studie är stark då den har under processens gång blivit granskad av handledare och slutligen 

två examinatorer som alla har kunskaper och erfarenheter inom kvalitativ forskning. De har 

bedömt kvalitén på de procedurer som har valts (Bryman, 2016).  

4.2 Resultatdiskussion 

Dietisternas beskrivning av patienter som äter vegansk kost hade en generellt positiv klang. 

Patientgruppen upplevdes som relativt enkel att hantera och behandla då besvären ofta inte 

var så omfattande. Två huvudteman identifierades, överenskommelsen mellan dietist och 

patient som syftar på samarbetet mellan dem och kunskapsmässig asymmetri mellan dietist, 

patient och andra vårdgivare som syftar på de kunskapsluckor som framkom. I alla 

återgivanden stod patientens val i fokus och samtliga uttryckte respekt för detta. Däremot 

framkom en upplevelse av viss problematik kring attityder och övertygelser angående 

vegansk kost hos patienter såväl som vårdpersonal. Skildringar av situationer där vegansk 

kost inte är förenlig med behandling framkom. Alla respondenter kom in på ätstörningar och 

vegansk kost i relation till diagnosen då detta upplevdes som ett vanligt problem. Vidare 

upplevde dietisterna viss mån av oro och bristande kunskap om vegansk kost hos annan 

vårdpersonal där särskilt BVC-sköterskor togs upp som exempel.       



18  

  

4.3 Personcentrerad vård  

I svensk hälso- och sjukvård pratas idag mycket om att arbeta utifrån patientcentrerad vård. 

Patienten ska vara delaktig i sin vård och få den utbildning och stöd den behöver kring sin 

diagnos och behandlingsmöjligheter. Patientens önskningar ska tas hänsyn till 

(Socialstyrelsen, 2016b). Ett ytterligare steg är personcentrerad vård, vilket liknar 

patientcentrerad vård men har en ännu mer humanistisk syn med fokus på ett meningsfullt liv 

snarare än ett fungerande liv (Håkansson Eklund et al, 2019). Vid utövande av 

personcentrerad vård står patientberättelsen som grund. Målet är att uppnå ett partnerskap 

patient och vårdpersonal emellan. För att åstadkomma detta behövs ömsesidig respekt och 

förståelse (Ekman, 2014). I linje med detta har DRF definierat personcentrerad vård som en 

kärnkompetens för god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 

Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund, 2019). I analysen av intervjuerna i denna 

uppsats identifierades flera teman som har en tydlig koppling till aspekter som är centrala i 

personcentrerad vård. Därför kommer resultaten från den här studien diskuteras kring detta.     

4.4 Patientberättelsen - en del av vården  

En förutsättning för att utöva personcentrerad vård är att ett en patientberättelse etablerats 

(Ekman, 2014). Shapiro (1993) beskriver patientberättelsen som någonting annat än 

sjukdomshistoria Känslor och subjektiva upplevelser får ta plats snarare än bara 

symtombilden. Därtill läggs även tyngd på hur betydelsefull patientberättelsen är för vården. 

Den banar väg för en god relation mellan vårdare och patient samtidigt som den potentiellt 

kan förändra upplevelsen av vardagen kring en sjukdom (ibid). Fredriksson & Eriksson 

(2001) beskriver hur patientberättelsen kan få patienten att återfå auktoritet i sin egen 

upplevelse. Med andra ord tyder detta på att det är stärkande för patienten att få dela sin 

berättelse och lägger grunden för en god vårdrelation. Här verkar det som att dietisterna är på 

god väg, men inte nått hela vägen fram. Fokus ligger på nutrition men viss nyfikenhet för att 

ta reda på omgivande faktorer runt en patients val finns. Ett av problemen som lyfts med 

personcentrerad vård är att det tar mycket tid (Ekman, 2014). Dietisterna är redan under 

tidspress även om patientsamtal i vissa fall kan ta så lång tid som en timme. Att få en grundlig 

anamnes tar tid, om då ytterligare tid ska läggas på sådant som inte direkt rör nutritionen blir 

det en fråga om resurser. Tidsbristen bekräftas i en undersökning av Livsmedelsverket där de 

undersökte hur primärvården arbetar med personalens kompetens kring bra matvanor (2017).   

    

4.5 Vägen till en överenskommelse mellan dietist och patient  

Målet från vårdpersonalens sida bör vara att upprätta ett partnerskap med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund, 2019), så hur 

uppnås detta? Studiedeltagarnas återgivanden ger flera exempel på situationer där 

personcentrerad vård utövats. Dietisten besitter kunskap om kost och hälsa och patienten 

kunskap om sin person. Patienten, eller personen, bör vara den som fattar besluten. Just det 

här är centralt inom personcentrerad vård. Patienten ska vara delaktig i sin egen vård (Ekman,  

2014). Stiggelbout, Pieterse & De Haes (2015) menar i likhet med detta att delat 

beslutsfattande består av fyra steg där det sista steget innebär att vårdaren frågar patienten om 

dennes önskningar. Detta sker efter att patienten informerats om för- och nackdelar samt 

alternativ, vilket även respondenterna i denna studie var eniga om. Stiggelbout et al (2015) 

menar vidare att det här angreppssättet är fördelaktigt för vårdutfall genom att det kan leda till 

större belåtenhet hos patient, en bättre relation mellan vårdpersonal och patient samt en mer 

framgångsrik behandling på lång sikt. I studien framkom emellertid att det ännu inte är 
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generellt implementerat. Resultat från en skandinavisk studie visar att patienter uppskattar att 

känna sig involverade i sin vård. Även under avsaknad av behandlingsalternativ kände sig 

patienterna i studien involverade och hörda när läkare och sjuksköterskor tog sig tid att 

diskutera med patienten (Siouta, Hellström Muhli, Hedberg, Broström, Fossum & Karlgren, 

2016). Om en överenskommelse nås finns med andra ord skäl att tro att följsamheten hos 

patienterna blir något bättre. Just följsamhet är ett stort hinder inom nutrition (Yee, McGuire, 

Taylor, Niznik, Simon, 2017; Crawford-Ciglar, C. 2017; Adriouch et al, 2017), då allt jobb ju 

måste göras av patienten själv. En kan då tänka sig att patienten som känner sig hörd och själv 

fått ta besluten om sin vård faktiskt gör det den ska.    

  

Alla deltagare uttryckte en ambition att respektera patientens val så gott det var möjligt vilket 

de också verkade göra i stor utsträckning. Kopplat till det skriver Agoritas et al (2015) att en 

av utmaningarna med delat beslutsfattande är att många som arbetar inom hälso- och sjukvård 

tror sig arbeta efter detta utan att i själva verket göra det. För att nå partnerskap, eller en 

överenskommelse, bör personens livssituation och villkor vara kärnan i vården snarare än 

sjukdom eller diagnos. Det blir här centralt då dietisternas beskrivning av patienter ofta 

saknade diagnos. Vegankosten har varit frågeställningen i många fall, inte exempelvis en 

näringsbrist eller dålig tillväxt. I de fall där det funnits en diagnos kunde det dock råda delade 

meningar mellan dietist och patient om huruvida vegansk kost är lämplig eller ej.   

4.6 Kan vården vara personcentrerad om patientens val ej är förenligt med behandling?  

Vegansk kost beskrevs i vissa fall som ett hinder för behandling, till exempel vid svår IBS 

eller nedsatt förmåga att ta upp järn. I dessa fall är det inte kompatibelt med  

behandlingsmodellen som för IBS är FODMAP. De livsmedel som ofta ger upphov till besvär 

för personer med IBS, exempelvis bönor, linser och sojaprodukter är stapelvaror i det 

veganska köket. Därför blir det mycket svårt att hålla en vegansk kost och samtidigt äta mat 

med lågt innehåll av FODMAP:s (Whelan, Martin, Staudacher & Lomer, 2018). Det kunde 

även vara problematiskt vid möte med patienter som åt en mindre bra sammansatt vegansk 

kost, exempelvis de patienter som inte kunde tänka sig att äta baljväxter av sensoriska 

anledningar. Respondenterna tryckte på att en restriktiv kost som samtidigt är selektiv gör det 

svårt att hålla adekvat nutritionsstatus. Då fanns skäl för dietisterna att utforska grunderna till 

valet. Inlyssnande av patienten, framläggning av kunskap från dietisten samt beskrivning av 

alternativ blir extra viktigt för att patienten skall kunna göra ett val (eller kanske snarare 

överväga ett val som redan gjorts) och vara delaktig i sin vård. I deltagarnas berättelser fanns 

exempel på när detta gjorts och tagits emot både bra och mindre bra. Ett bra exempel på hur 

personcentrerad vård kan fungera var en dietists beskrivning av ett barn som just haft svårt att 

ta upp järn. Dilemmat för föräldrar att låta sitt barn äta animaliska livsmedel förenklades utan 

att värdegrunden förminskades. Här skulle man kunna anta att ett partnerskap uppnåtts, eller 

åtminstone en överenskommelse som alla parter kan vara nöjda med. Det gemensamma målet 

var ju att barnet skulle bli friskt. Flera liknande situationer beskrevs under intervjuerna, vilket 

tyder på att dietisterna i studien redan arbetar relativt personcentrerat. En parallell till 

patienterna i studien av Siouta et al (2016) kan då dras där patienterna kände sig mer 

involverade i sin vård då det var en tydligare kommunikation mellan patient och vårdgivare. 

De ansåg att de kände en delaktighet trots avsaknad av valmöjlighet. Detta tyder på att även 

om en patient som äter vegansk kost får råd av dietisten att äta en blandkost av medicinska 

skäl så finns möjlighet att det tas emot bra. Det kan dock bli resurskrävande samtal då tid 

måste ges till patienten att dela med sig av sina tankar. Detta förstås utöver en utförlig 

förklaring om varför dietisten ger det råd hen gör. I förlängningen kanske en större tilltro till 

dietister etableras.    
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4.7 Kunskapsmässig asymmetri mellan dietist och patient  

Kunskapsmässig asymmetri mellan patient och vårdpersonal är en förutsättning för att vård 

överhuvudtaget ska finnas (Ekman, 2014). Läkare, dietister och patienter besitter olika nivåer 

av kunskap om olika saker men ett samspel finns ändå där den ena är beroende av den andra 

och vice versa (Ibid). I analysen framstod denna asymmetri som tämligen skev med en liten 

eller stor skillnad i kunskapsläge. Beskrivningar påträffades av sådana kunskapsluckor mellan 

andra vårdyrken och dietisten samt mellan patienten och dietisten gällande vegansk kost.  

  

Enligt DRF:s etiska kod förväntas dietisten, i mötet med patienten, kunna ge råd och förslag 

utifrån patientens önskningar (DRF, 2016). Resultatet av studien tyder på att utbildningen inte 

täcker vegansk kosthållning, likväl träffar dietisterna patienter som önskar råd kring det. 

Möjligheten att leva upp till den etiska koden minskar då. Eftersom respondenterna uttryckte 

en upplevd ökning av antalet personer som äter vegansk kost kan problemet bli större i 

framtiden. Om inte dietisterna känner sig säkra, vem ska då ge vedertagna råd till de 

personerna som följer en vegansk kosthållning? Med ett större fokus på vegansk kost i 

dietistutbildning ges mer gynnsamma förutsättningar till blivande dietister. Det egna intresset 

för ämnet kan då bli mindre framträdande vid bedömning och rådgivning. En invändning mot 

detta är att något annat ämne då måste plockas bort eller minskas i utbildningen. Eftersom 

denna studie baseras på reflektioner av sex deltagare behövs mer forskning och en översiktlig 

genomgång av utbildningen innan ett ställningstagande kan göras. 

  

Kunskapsnivån hos patienterna kunde variera kraftigt meddelade dietisterna. Google är en 

bred informationskälla och används flitigt av en del personer, detta kan vara till stor fördel 

men kan även i vissa fall vara en nackdel. Informationen som en finner på nätet kan vara 

väldigt delad då det kan finnas motstridiga budskap. Detta bekräftas av Henwood, Wyatt, 

Hart & Smith (2003) som i en empirisk studie fann att deltagarna saknade medvetenhet om 

vem eller vilken organisation som hade publicerat informationen och såg internet i sig självt 

som en källa. Patienter som har läst på mycket själva kan bli väldigt övertygade kring ett 

ämne, till exempel vegansk kost och därför ha svårt att acceptera råd som strider mot deras 

värderingar berättar några dietister. 

Fenomenet beskrivs av Kristensson Uggla (Ekman, 2014) som “den välinformerade digitala 

patienten” eller “den googlande patienten”. Han menar att vården och samhället idag 

möjliggör att patienten redan före besök skapat sig en uppfattning om vilken vård som 

erbjuds, vilka möjligheter som finns och hur bemötandet kommer bli. Detta i likhet med 

dietisterna i den här studiens uppfattning. En person som går in med inställningen att vegansk 

kost är hälsosam kan ha svårt att förstå att veganska alternativ inte alltid är fördelaktiga. I 

personcentrerad anda menar Karnam & Raghavendra (2017) att vårdpersonal behöver 

diskutera med patienten vad hen tänker om behandling för att få inblick i patientens 

förförståelser och kunna bemöta dessa.  

4.8 Kunskapsmässig asymmetri mellan dietist och andra vårdgivare  

En till intressant del av resultatet var att dietisterna upplevde att BVC-sköterskor tillika läkare 

inte kunde svara på frågor gällande vegansk kost. Därför valde de att remittera patienterna 

vidare. Resultat från en undersökning av TNF-Sifo på uppdrag av Livsmedelsverket (TNF 

Sifo 2016) är något motstridande. Utifrån en enkätundersökning med 200 personer av 

respektive yrkesgrupp visar undersökningen att 44 procent av de tillfrågade läkarna och 76 

procent av sjuksköterskorna anser att de arbetar mycket med kostfrågor. Hälften menar vidare 
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att de skulle vilja arbeta ännu mer med detta men att det inte finns tid. Tidsbristen kan vara en 

bidragande orsak till att dietisterna får många “onödiga” remisser. Oroväckande är dock att 

läkarna och sjuksköterskorna arbetar mycket och vill arbeta mer med kostfrågor när resultatet 

från den här studien tyder på att kompetens saknas. Oavsett anledning till remiss kan 

överflödiga sådana vara en av de större bidragande orsakerna att väntetiden för att träffa 

dietist blir längre för de som behöver vård.  

  

Som en del av rationell handlingsteori förklarar sociologen James Coleman hur effekterna på 

mikro-nivå påverkar makro-nivån och vise versa (Buono Stamer, 2016). Med hjälp av James 

Colemans modell kan en utifrån dietisternas upplevelse finna ett mönster hur de skickade 

remisserna från andra vårdgivare kan ha större effekt på samhällsnivå och bidra till längre 

väntetider (figur 2).  

  

  
Figur 2. Påverkan på vårdtider på grund av bristande kunskap hos annan vårdpersonal.   
  

Respondenterna uttryckte att många patienter som blivit remitterade från BVC till dietisten 

kanske inte hade behövt det. Många föräldrar hade redan goda kunskaper innan dietistbesöket 

och i vissa fall verkade det som att föräldrarna inte alls ville vara där utan blev kanske 

remitterade mot deras vilja. En kan argumentera att det är dietistens arbete att hantera 

kostfrågor men i sådana fall borde kanske varje barn få träffa en dietist. Det finns både väl 

sammansatta och mindre väl sammansatta koster inom både blandkost och vegansk kost. 

Enligt Livsmedelsverket kan ett barn leva på båda så länge de är väl sammansatta 

(Livsmedelsverket, 2019). Enkla baskunskaper kring vegansk kosthållning hos annan 

vårdpersonal skulle alltså kunna hjälpa dem att bedöma vilka patienter som faktiskt behöver 

träffa en dietist vilket skulle kunna leda till att kötiderna blir kortare. Ett närmare samarbete 

med dietister på plats vid BVC hade kunnat vara gynnsamt eftersom att osäkerheten kring 

vegansk kosthållning främst verkar vara aktuell där. 

 

4.9 Otydlighet i primärvårdens dietisters uppdrag  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen §6 ska primärvården arbeta förebyggande  

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 2017). Detsamma kan avläsas i dietisternas etiska kodex 

(DRF, 2016). Trots det uttrycker dietisterna att de inte jobbar förebyggande utan endast med 

sjukvård. Därför blir vissa patienter prioriterade medan andra inte får komma och träffa en 

dietist. Inom den privata sektorn uppgav dietisterna att patienterna har möjlighet att boka in 

besök själva. Detta kan leda till att personer som egentligen inte är sjuka får träffa en dietist. 
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Ett sådant tillfälle kan vara då patienten känner sig osäker kring vegansk kosthållning, något 

som deltagarna lyfte vid flera tillfällen. Livsmedelsverket som informationskälla skulle i vissa 

fall kunna ersätta ett dietistbesök om patienterna varit mer medvetna om Livsmedelsverkets 

hemsida. Inom de offentliga klinikerna däremot uppgav dietisterna att patienterna måste ringa 

in för att boka ett besök. Om det då endast handlade om osäkerhet kring vegansk kosthållning 

blev de ibland nekade om dietisten inte ansåg att tiden fanns för det. För att kunna tillgodose 

patienter som vill ha råd av förebyggande slag verkar det finnas ett ökat behov av dietister 

inom primärvården. Det råder en otydlighet kring hur primärvårdsdietisterna egentligen bör 

arbeta. Som nämnt i tidigare stycke kan det vara så att andra vårdgivare egentligen remitterar 

“fel” patienter till dietisten. Om patienterna i fråga inte har någon sjukdom men ändå blir 

remitterade handlar det snarare om förebyggande vård.  

  

När det kommer till ätstörningar var dietisterna ofta eniga att en vegansk kosthållning kunde 

vara ett varningstecken. Dietisternas tankar stöds av en tvärsnittsstudie där amerikanska 

forskare följde 160 kvinnor, varav 93 hade tidigare erfarenhet av ätstörningar och resterande 

67 inte hade det. I studien framkom det att vegetarianism var vanligare bland personer med 

erfarenhet av ätstörningar jämfört med dem som inte hade sådana erfarenheter. En vegetarisk 

kosthållning kan alltså möjligtvis användas som en anledning för att begränsa matintaget 

(Bardone-Cone, Fitzsimmons-Craft, Harney, Maldonado, Lawson, Smith, Roma & Robinson, 

2013). Därför kan det vara extra viktigt att undersöka underliggande faktorer som ätstörningar 

hos personer som väljer att ha en vegansk kosthållning. I sammanhanget lyfts återigen 

intresset av att utforska bakomliggande orsaker till att äta vegansk kost för att utesluta 

restriktioner på grund av en ätstörning. Med ett personcentrerat angreppssätt skulle detta 

kanske fångas och kunna tas vidare till psykiatri i större utsträckning.  

 

5. Konklusion  
  

Studiens resultat tyder på att personcentrerad vård var en ambition hos deltagarna samt att 

några av dem ansåg sig arbeta enligt det. Det finns dock utrymme för förbättring om en utgår 

från deltagarnas återgivanden. Detta skulle dock bli en kostnadsfråga eftersom samtalen 

skulle behöva ta längre tid. Vid implementering av ett personcentrerat arbetssätt finns 

potential att förbättra följsamheten hos patienterna.   

  

Enligt de deltagande dietisterna i denna studie var mötet mellan dietist och patient som äter 

vegansk kost kanske inte alltid befogat. En fråga som dök upp under analysen var om 

patienten som följer en vegansk kosthållning verkligen behöver träffa en dietist om det inte 

finns någon underliggande sjuklighet. Denna studies fynd tyder på att dietisterna upplever att 

det finns kunskapsluckor som skulle behöva fyllas. Mycket av dietisternas tid tas i dagens 

läge upp av mer eller mindre onödiga besök på grund av kunskapsluckan. Genom ökad 

förståelse och kunskap hos annan vårdpersonal skulle antalet remisser på friska patienter som 

har en vegansk kosthållning kunna minska. Mer synlighet från Livsmedelsverket och tidig 

utbildning av skolungdomar, exempelvis genom hem- och konsumentkunskap eller idrott och 

hälsa togs upp som ett förslag. Vid införande av detta skulle större säkerhet inges hos den 

befolkning som väljer att äta vegansk kost. När sjuklighet föreligger hos patienter som äter 

vegansk kost blir mötet med dietisten nödvändigt. Resultaten tyder på att dietistutbildningen 

inte givit deltagarna tillräckligt omfattande kunskaper i ämnet. Utifrån dietisternas upplevelse 

att de inte arbetar förebyggande kanske en marknad också finns för den typen av tjänst. 

Antingen inom primärvården genom att utöka antalet dietist- eller kostrådgivartjänster, eller 

genom en ny typ av verksamhet dit personer som önskar kontroll av sitt intag kan vända sig.    
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Vidare studier skulle även kunna utforska andra områden om dietisters uppfattning kring 

andra diagnoser eller patientgrupper skiljer sig. Dietistutbildningens applicering i yrkeslivet 

vore ett annat intressant område att utforska, vilka delar som används och vilka som 

eventuellt är utdaterade.  

5.1 Uppsatsens resultat relaterat till dietistprofessionen  

Då uppsatsen studerat just dietister är resultaten av stor vikt för professionen. I relation till 

vegansk kost verkar det som att inställningen hos dietisterna i studien är något delad till om 

det är en fördelaktig kost eller inte under alla stadier i livet. Påståendet att det även kan gälla 

andra dietister kan stärkas med den tidigare studien från USA där dietisterna var delade kring 

om kött var essentiellt eller inte för en hälsosam kost (Hawkins, Balsam & Goldman, 2015). 

Dietistutbildningen kan vara en anledning till den delade meningen. Det personliga intresset 

hade styrt hur angelägna dietisterna varit för att ta reda på mer om vegansk kost efter att 

utbildningen inte givit dem tillräckligt omfattande kunskaper inom området. Därav skulle vi 

vilja påstå att resultaten kan ställas i relation till utbildningen snarare än till professionen som 

sådan. Utbildningen är ju vägen dit och borde kanske ligga steget före i sitt innehåll. Däremot 

verkar den ju ha uppfyllt sitt syfte i att ge dietisterna verktygen för att ta reda på fakta i 

efterhand. Tre år är ändå inte så lång tid och kan bara rymma en begränsad mängd fakta. 

Inställningen å andra sidan skulle kunna bli mer inkluderande, utifrån hur deltagarna har 

beskrivit det. Alltså att visa alla sidor och vara mer öppen för alternativa vägar ställt mot en 

blandkost.   

Ett exempel är vilka företag som kommer och visar upp sina produkter. Vi har i Sverige flera 

företag som arbetar med att ta fram sådana produkter och i linje med hållbar konsumtion vore 

det av intresse att öka medvetenheten om sådana produkter (Exempelvis Oatly, Hälsans kök, 

Oumph, Bärta, Peas of Heaven och Sproud).  

Dietister är ju en yrkeskategori som kan ha stort inflytande över konsumtion, både på individ- 

och samhällsnivå. Nu handlar den här uppsatsen om vegansk kost, men precis som deltagarna 

framförde så vore det fördelaktigt för både hälsa och klimat att främja flexitarian-trenden. 

Detta även i linje med DRF:s vision om hållbar nutrition för hälsa genom hela livet som 

presenterades för första gången 2018 (Ask, 2018). Med lämplig kunskap om, samt att ha fått 

möjlighet att i bästa fall smaka produkter kan dietisten på ett bra sätt göra just detta.    

5.2 Reflexivitet  

I kvalitativ forskning är det viktigt att ta hänsyn till författarnas egen position i ämnet då dessa 

är medlet för insamling. Båda författarna följer en vegansk kosthållning och vid åtminstone 

några av intervjutillfällena kom detta fram före intervjun samt efter intervjun. I egenskap av 

dietiststudenter och dessutom veganer finns en närhet till både studiedeltagarna och 

forskningsfrågan i sig. För att göra en så neutral analys som möjligt har vi haft detta i åtanke 

genom studiens gång och utvecklat frågeställningar och upplägg ut efter det. Dock kan 

tilläggas att en neutral analys förmodligen inte är möjlig vid kvalitativ forskning. En kan 

också fundera kring hur utfallet blivit om författarna inte varit veganer eller dietiststudenter. 

En kan tänka sig att studiedeltagarna kände någon form av samhörighet med författarna då en 

ömsesidig förståelse finns kring vad yrket innebär och hur utbildningen ser ut. Med hög 

sannolikhet hade större vikt under intervjuerna lagts vid förklaring kring det dagliga arbetet. 
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Bilaga 1. Inbjudan/Följebrev   

  

Hej framtida kollegor!  

Vi, Linnéa Davinder och Sebastian Olsson, är två dietiststudenter i termin 6 från Uppsala 

Universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats som ska handla om vegansk kost och dietisters 

egna tankar och reflektioner kring, samt erfarenheter av patienter som äter veganskt. Detta för 

att få en bild av den växande veganismen ur en dietists perspektiv inom primärvården.  

Vi vill genomföra intervjuer med Er, dietister inom primärvården, som har något relevant 

att berätta om detta, oavsett om det handlar om positiva eller negativa upplevelser. Om du 

som dietist i din yrkesroll har mött patienter som valt att äta veganskt eller om du själv givit 

råd om att äta vegansk kost är du välkommen att delta i studien. Det är frivilligt att delta och 

Du som deltagare har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Om du vill hjälpa oss med 

detta genom att bli intervjuad, hör av dig till linnea.davinder@gmail.com eller 

sebastian_olsson@live.se med besked senast fredag 22/11-2019.   

Fokus i studien kommer ligga på förståelse, problemlösning och patientens autonomi så 

fundera gärna kring dessa aspekter utifrån Ditt patientmöte så att vi får en så givande intervju 

som möjligt.    

Själva intervjun är tänkt att ta ca 30-60 minuter och spelas in för analys. Vi kommer i den 

mån det går att medverka båda två och givetvis behandlas materialet konfidentiellt. Du som 

blir intervjuad kommer ej att kunna identifieras av någon annan än oss. Efter att uppsatsen är 

godkänd i januari 2020 kommer inspelningsfilerna att raderas. Intervjuerna kommer hållas på 

en plats som Du väljer, förslagsvis på mottagningen där Du arbetar. Det kommer ske mellan 

måndagen den 18/11 och fredagen den 29/11, gärna så tidigt som möjligt under denna period.   

Insamlad data kommer användas till en kvalitativ tematisk analys för vår C-uppsats. Vid 

frågor samt anmälan till intervju, kontakta någon av oss:  

Linnéa Davinder linnea.davinder@gmail.com  Sebastian 

Olsson - Sebastian_Olsson@live.se   

Tack på förhand!    
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Bilaga 2. Intervjuguide   

  

Introduktion: den här intervjun kommer beröra vegansk kost inom dietistyrket och vad det 

nu innebär för dig. Vi vill veta lite om situationer där du fått bemöta detta, t.ex. hos en patient 

som väljer att äta vegansk kost av olika anledningar eller om du själv ansett att det finns 

situationer där vegansk kost bör rekommenderas till patient. Vi är intresserade av dina 

upplevelser och reflektioner.   

  

Hur länge har du arbetat som dietist? Har du bara arbetat inom primärvården?  

  

Vad har du för erfarenheter av patienter som är veganer? (Ev, beskriv ett patientmöte som du 

minns väl, varför vill patienten äta veganskt/vad tror du är anledningen? Upplever du någon 

förändring/ökning av intresset hos dina patienter kring växtbaserade alternativ?)  

  

Vilka situationer kan du komma på där det funnits skäl att ifrågasätta valet av kosten? Ge 

exempel.  

  

Vad finns det för situationer när du rekommenderar en mer växtbaserad kost till patienter?  

Skulle du kunna beskriva en sådan situation? ( Växtbaserade alternativ som byter ut köttet).  

  

Vad kan du tänkas möta för motstånd från patienter angående dina givna råd (relaterat till mer 

eller mindre växtbaserad kost)? Hur uppstod situationen? Hur hanterade du situationen?  

  

Hur tror du att vården kommer att utvecklas om veganismen fortsätter växa? Tänk stort. (Hur 

tror du det kommer påverka ditt arbete?)  

  

Finns det något du tänker på som vi inte frågat om/som inte kommit upp i intervjun?  
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Bilaga 3 Exempel från analys  

  

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade och kodade.   
Meningsbärande enheter  Kondenserade meningsbärande 

enheter  
Kod  

..men ibland får man ju remisser 

där man ser lite konstigt ut för 

dom har fått, eller patienterna 

säger va dom ha fått för kostråd å 

de låter konstigt liksom, så där 

tror ja de skulle behöva lite mera 

utbildning eller kunskap liksom..  

Har fått ”konstiga” remisser eller 

patienter som berättar att dom fått 

”konstiga” kostråd av annan 

vårdpersonal  

Ökat behov av kunskap  

..de ja har ett problem med, eh 

det är att dom växtbaserade 

modersmjölksersättningarna (..) 

dom blir väldigt dyra, så de 

ingenting som ja skulle kunna 

förskriva till ett friskt barn..  

Dyrt med växtbaserade 

modersmjölksersättningar  
Otillgängliga 

ersättningsprodukter  

  
Tabell 3. Koder, subteman och teman i analysen.  
Koder  Subteman  Teman  

Samhällstrend  Förståelse hos dietisten  Överenskommelse mellan 

dietist och patient  
Patientens val  

Kultur  

Etik  

Vegankost ej förenligt 

med diagnos  
Dilemman  

Föräldrar/små barn  

Otillgängliga 

ersättningsprodukter  

Förmedla kunskap  Skapa förståelse hos patienten  

Små steg  

Recept  

Dietistutbildning  Kunskap hos dietisten  Kunskapsmässig asymmetri 

mellan dietist, patient och 

annan vårdpersonal  Egen faktabank  

Ökat behov av kunskap  Kunskap hos annan vårdpersonal  

Oro/osäkerhet  

Utbilda tidigt  Kunskap hos patienten  

Livsmedelsverket  

Variation i kunskapsläge  
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