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Sammanfattning 

En ökad konsumtion av vegetabilier associeras med hälsofördelar och lyfts fram av 

hälsomyndigheter. Många är medvetna om de positiva aspekterna med ett ökat intag av 

vegetabilier i kosten. Trots det är Sverige ett av flera västländer där det genomsnittliga intaget 

är lägre än de nationella rekommendationerna. Hur individen tolkar information är kopplat till 

attityder och tillit vilket är väsentligt för att förstå individens subjektiva uppfattning och 

konsumtion. Syftet med denna studie är att utforska tillit till information från 

Livsmedelsverket samt attityder gällande vegetabilier i kosten. Med hjälp av en webbenkät 

fick respondenter (n=308) ta ställning till information och olika påståenden relaterade till 

vegetabilier samt besvara frågor om sin egen konsumtion. Det fanns en genomgående 

signifikant skillnad i respondenternas svar beroende på typ av kosthållning och kön. Veganer 

fann påståenden mer trovärdiga och visade generellt en mer positiv attityd än gruppen som 

följde en blandkost medan vegetarianer låg däremellan. Kvinnor fann påståenden mer 

trovärdiga och visade en mer positiv attityd än män. Det fanns även en skillnad i utbildning 

men endast för två punkter där respondenter med eftergymnasial utbildning fann en högre 

trovärdighet och hade en mer positiv attityd än respondenter med gymnasial utbildning. Med 

det sagt var attityd och tillit relaterat till vegetabilier generellt god för samtliga respondenter 

trots att skillnader förekom. 
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Abstract  

Increased consumption of vegetables is related to health benefits and is highlighted by health 

authorities. Many people are aware of the positive aspects of an increased vegetable intake. 

Despite this, Sweden is one of several western countries where the average intake is lower 

than the national recommendations. How the individual interprets information is linked to 

attitudes and trust, which is essential for understanding the individual's subjective perception 

and consumption. The purpose of this study is to explore trust towards information from the 

National Food Agency as well as attitudes about vegetables in the diet. A web survey was 

used to ask respondents (n=308) about information and claims regarding vegetables and fruits 

in the diet. There was a consistently significant difference in the respondents' responses 

depending on the type of diet and gender. Vegans found claims more credible and showed a 

generally more positive attitude than the group that followed a mixed diet while vegetarians 

where somewhere in between. Women found claims more credible and showed a more 

positive attitude than men. A difference depending on the level of education was also shown 

but only for two questions where post-secondary educated respondents found them more 

credible and had a more positive attitude towards them than the respondents with secondary 

education. That being said, attitude and trustworthiness related to vegetables were generally 

good for all respondents despite these differences
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1. Introduktion  

Intaget av vegetabilier i Sverige är lägre än de nationella rekommendationerna (Nordic 

Council of Ministers, 2014) och konsumtionen kan delvis avspegla individers attityder till 

kosten. Attityder påverkar även individens tillit till olika källor och är nödvändigt att förstå 

eftersom det kan influera beteendet (Glasman & Albarracín, 2006). Vegetabilier utgör en 

betydelsefull del av en hälsosam kost och kan bidra till att minska risken för ett flertal 

folkhälsosjukdomar (Lea, Crawford & Worsley, 2006; Aune m.fl., 2017; Miedema m.fl, 

2015). Tidigare forskning har lyft fram hur attityder både kan influera och förknippas med 

konsumtionen av vegetabilier (Aikman, Min & Graham, 2006; Corrin & Papadopoulos, 

2017). Då ett ökat intag skulle medföra positiva aspekter för folkhälsan är det relevant att ha 

vetskap om underliggande attityder.                     

 

1.1. Vegetabiliebaserad kost - klassificering och definitioner                                              

En vegetabiliebaserad kost är ett mångfacetterat begrepp som i vissa sammanhang används 

för att beskriva en kost bestående av en ökad mängd vegetabilier och en minskad mängd 

animalier, såväl som den kan syfta på en kost som helt exkluderar animalier (Rosenfeld, 

2018). Terminologin beträffande den litteratur som lyfts fram i den här undersökningen om en 

vegetabiliebaserad kost innebär i enlighet med Lea m.fl. (2006) inte en vegansk eller 

vegetarisk kost. Utan den avser en kost dominerad av olika korn (inklusive fullkorn), 

grönsaker, frukt, baljväxter, nötter och frön och en minskad konsumtion av mejeriprodukter, 

ägg och kött. Detta i jämförelse till en kost som primärt är centrerad kring kött och animalier 

(Lea m.fl., 2006). Likaså kan en vegetabiliebaserad kost även benämnas som en växtbaserad 

kost. Begreppet frukt och grönt, vilket avser en sammanslagning av alla typer av grönsaker, 

baljväxter, nötter, frön, frukter och bär (Livsmedelsverket, 2014) används i olika studier som 

undersöker hälsoeffekter. Det är enbart då begreppen vegan och vegetarian används som 

delvis eller fullständig eliminering av animalier kommer beröras. Vidare kommer begreppet 

“blandkost” syfta på en allmän allsidig kost. 

 

Vid helt uteslutande av animalier brukar man tala om veganer som eliminerar allt från 

djurriket och äter mat helt av vegetabilier (Livsmedelsverket, 2020a). Vegetarianer (mer 

specifikt lakto-ovovegetarianer) eliminerar delvis animalier genom att äta vegetabilier som 

veganer men inkluderar mejeriprodukter och eller ägg i sin kost (Rosenfeld, 2018). Rosenfeld 

(2018) har redogjort för psykologiska aspekter av vegetarianism och definitioner av vad en 

vegansk respektive vegetarisk kost innebär. Han menar att kosten inte alltid stämmer överens 

med den faktiska konsumtionen av individer som följer dessa kosthållningar. Exempelvis kan 

det kännas godtagbart för vissa veganer att konsumera den animaliska biprodukten honung 

medan andra veganer inte anser det vara etiskt försvarbart. En del vegetarianer kan i vissa fall 

bryta sin kost för saknaden av kött samtidigt som andra vegetarianer ser köttkonsumtion som 

en överträdelse mot kosthållningen (Rosenfeld, 2018, 2019). Vidare tydliggör Rosenfeld att 

en vegansk respektive vegetarisk kost kan skifta så att individer och litteratur inte 

nödvändigtvis utgår ifrån samma definition. 

                                                                                                                                                              

1.2. Effekter och forskning  

Ett högt intag av vegetabilier är en av grundstenarna för en hälsosam kosthållning och är 

kopplat till flertalet hälsofördelar såsom minskad sjukdomsrisk för hjärt-kärlsjukdomar och 

vissa former av cancer (Aune m.fl., 2017; Miedema m.fl, 2015; Miller m.fl., 2017). Dessa är 

två av de orsaker som ger upphov till flest dödsfall i världen, speciellt i medel- och 

höginkomstländer (World Health Organization, 2018a). Det finns även stöd för att ett 

kostmönster bestående av en högre andel vegetabilier och en lägre andel animalier är 

hälsofrämjande (Nelson, Hamm, Hu, Abrams & Griffin, 2016). En minskning av animalier i 
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kosten kan leda till en kompensatorisk ökning av olika grönsaker, baljväxter, nötter och frön 

vilket kan medföra en mer hälsosam kosthållning (Gavalle m.fl., 2019). Forskning indikerar 

också på att en energibalanserad övervägande vegetabiliebaserad kost som följer nuvarande 

riktlinjer för hälsosamt ätande kan positivt påverka näringsnivåer och leda till reducerad 

miljöpåverkan i medel- och höginkomstländer (Springmann m.fl., 2018).  

 

Hälsa eller den miljömässiga aspekten är två av anledningarna till att människor skär ner på 

animaliska produkter och skiftar till en mer vegetabiliebaserad kosthållning (Rosenfeld, 

2018). Vid undersökning av olika kostmönster fann en brittisk studie inget stöd av att det 

signifikant skiljer sig åt mellan vegetarianer och blandätare i total dödlighet (Appelby, Crowe, 

Bradbury, Travis & Key, 2016). Däremot finns det resultat som indikerar att den långsiktiga 

hälsan för vegetarianer som inkluderar en högre andel vegetabilier i sin kost klarar sig bättre 

från vissa tillstånd än blandätare som exempelvis mot fetma och ischemisk hjärtsjukdom 

(Appelby & Key, 2016). Fortsättningsvis visade en studie att en vegetarisk kost rik på frukt 

och grönsaker förbättrade den allmänna hälsostatusen hos studiepersoner samt indikerade att 

dieten väsentligt skulle bidra till en förbättrad näringsstatus (Lee m.fl., 2016). 

 

Även om en kosthållning som helt eller delvis baseras på vegetabilier likt vegetarianism eller 

veganism kan bidra till en högre näringskvalitet jämfört med en typisk blandkost (Clarys 

m.fl., 2014; Kristensen m.fl., 2015) så finns det en risk för låga värden av vitamin D, B12 

samt järn (Elorinne m.fl., 2016; Haider, Schwingshackl, Hoffmann & Ekmekcioglu, 2017). 

Dessa näringsämnen återfinns helt eller primärt i animalier (Livsmedelsverket, 2020b; World 

Health Organization, 2018b)  

 

Sveriges senaste nationella matvaneundersökning Riksmaten visade att genomsnittligt intag av 

frukt och grönt (med max en deciliter juice inräknat) för kvinnor var 360 gram, 310 gram för 

män och totalt var det bara 21% av deltagarna som åt mer än den dagliga rekommenderade 

mängden på minst 500 gram (Nordic Council of Ministers, 2014; Livsmedelsverket, 2020c). 

Samtidigt var det genomsnittliga veckointaget av kött och chark i Riksmaten för kvinnor 376 

gram respektive 595 gram för män (Livsmedelsverket, 2012). Vad gäller kött och chark 

rekommenderar Livsmedelsverket att man inte bör äta mer än 500 gram (tillagad vikt) i 

veckan. Av den mängden bör enbart en mindre del vara charkuterier som ofta innehåller 

mycket salt och mättat fett (Livsmedelsverket, 2020d). En minskning av animaliska produkter 

och en ökning av vegetabiliska skulle därmed vara mer i linje med rekommendationerna.  

 

En övergång till en huvudsakligen vegetabiliebaserad kost är inte alltid oproblematisk och kan 

påverkas av flera aspekter såsom sociala normer, bekvämlighet och smakpreferens (Vainio, 

Niva, Jallinoja, & Latvala, 2016; Boer, Schösler, Aiking, 2017; Cliceri, Spinelli, Dinnella, 

Prescott, Monteleone, 2018). Flertalet inkluderar mer vegetabilier och minskar sitt köttätande 

för hälsans skull, men redan etablerade konsumtionsmönster kan motverka intentionen till att 

göra en förändring i sin kost (Latvala m.fl., 2012).  

                                                                                                                                                              

1.3. Attitydens roll och betydelse i våra matvanor  

Attityder är ett utbrett forskningstema när det gäller att förstå och förutsäga beteende då 

attityder kan influera våra vardagliga handlingar (Glasman & Albarracín, 2006). Detta kan 

också kopplas till hur vi uppfattar och värderar information om kost på olika sätt (Aikman 

m.fl., 2006).  

 

Hur attityd influerar ett beteende är en central aspekt i många teorier. I en av de mest 

inflytelserika teorierna som undersöker beteende så har en omfattande systematisk granskning 
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och metaanalys visat att attityd korrelerar starkast till avsikten av ett handlande (McDermott 

m.fl., 2015) vilket är betydelsefullt eftersom attityden kan hjälpa till att förklara varför en 

individ agerar på ett visst sätt. Andra teoretiska metoder och modeller som avser förklara eller 

påvisa samband till en intention eller ett beteende har också konstaterat attityd som en 

identifierad prediktor (Sheeran m.fl., 2016). På så sätt kan man få insikt i en individs handling 

genom att ha attityd i fokus.  

 

Attityder gällande den vegetariska kosthållningen har också visats korrelera med kunskap som 

baseras på vetenskaplig information och fakta (Pribis, Penack & Grajales, 2010). De Gavalle 

m.fl. (2019) kunde påvisa i sin studie att kosthållningar som minskade eller exkluderade 

animalier, gradvis kompenserade detta med ett ökat intag av vegetabilier och skillnader i 

intaget var associerat med skillnader i attityden. Även om en vegetarisk eller växtbaserad kost 

kan uppfattas som positiv och hälsosam förknippas den också med hinder (Corrin & 

Papadopoulos, 2017). Några exempel på hinder som förknippas med vegetarianism är bland 

annat köttpreferens och otillräcklig kännedom om kosthållningen (Corrin & Papadopoulos, 

2017). 

 

Ett karakteristiskt attribut som i synnerhet män associerar negativt med en vegetarisk kost är 

att den uppfattas som mindre maskulin (Ruby & Heine, 2011) vilket kan förklara både varför 

attityden gentemot vegetabilier skiljer sig åt från män och kvinnor men också varför män i 

större utsträckning äter mer kött och mindre vegetariskt. Pohjolainen, Vinnari & Jokinen 

(2015) påvisade i en undersökning att hur ofta och hur mycket kött som konsumeras var den 

mest avgörande faktorn som korrelera med en persons attityd mot en vegetabiliebaserad kost. 

Det finns även motsättningar mot en vegetabiliebaserad kosthållning bland de som 

konsumerar animaliska produkter och som indikerar vilken attityd de har gentemot 

vegetarianism och veganism (MacInnid & Hodson, 2015). Således är det inte bara individens 

relation till sitt eget ätande som är betydelsefullt för inställningen till en vegetabiliebaserad 

kost, utan även personens attityd i förhållande till kött, hur mycket och ofta man konsumerar 

kött och ens kulturella tillhörighet (Earle & Hodson, 2017). Studier som gjorts i 

hälsofrämjande syfte för att öka intaget av frukt och grönt har bland annat visat att attityden är 

en stor del för att positivt påverka konsumtionen hos deltagarna (Carfora, Caso & Conner, 

2016; Kothe, Mullan & Butow, 2012) Att förstå och undersöka individers attityd är 

följaktligen en viktig faktor för att kunna förstå ett beteende.  

 

1.4. Förutfattade meningar och tillit till information                                                                                                                                  

Svenska Akademiens ordlista lyfter fram ”förtroende” som en synonym till ”tillit” och 

beskriver ordets betydelse som en ”övertygelse om att man kan lita på någon eller något” 

(Svenska Akademien, 2015). I Sverige så har vi generellt sett en hög mellanmänsklig tillit, 

även om vissa demografiska variationer finns och speciellt i jämförelse med utomnordiska 

länder (Holmberg, 2015). Detta avspeglas även i tillit mot de flesta av våra myndigheter. 

Myndigheter i Sverige har generellt en hög grad av förtroende hos medborgarna i hur bra de 

sköter sitt arbete (Samhälle Opinion Medier, 2019). Livsmedelsverket som är en central 

myndighet för kostrelaterade frågor och råd arbetar för att erbjuda tillförlitlig kunskap 

(Livsmedelsverket, 2020e) men myndigheten har kritiserats från representanter av olika 

dieter, i synnerhet från förespråkare av lågkolhydratkost (Gunnarsson & Elam, 2012). 

 

Bergman m.fl. (2019) studerade frågor inskickade till Livsmedelsverket och analyserade hur 

språket i texten reflekterar frågeställarens attityd gentemot myndigheten. Ifrågasättande, 

granskande eller protesterande kommentarer visade invändningar mot myndighetens budskap 

medan bekräftande, förtydligande eller stödsökande kommentarer visade sig vara mer 



 

4 
 

instämmande mot budskapen och innehållet. Oavsett vilken typ av fråga så fanns det ändå en 

underliggande bekräftelse av att Livsmedelsverket var den definitiva myndigheten för 

hälsosam kost i Sverige vilket också till viss grad legitimerar arbetet som myndigheten 

bedriver (Bergman, Eli, Osowski, Lövestam & Nowicka, 2019). I andra länder såg Reckinger 

och Régnier (2017) att många socio-kulturella faktorer kan påverka ens uppfattning om 

nationella kostråd och att råden främst når dem som redan praktiserar samma typ av 

kosthållning. Detta tyder på att den information som överensstämmer med individens egna 

prioriteringar är lättare att efterleva.  

 

Clark och Bogdan (2019) illustrerar i en studie om informationskällor och förtroende till en 

växtbaserad kost vilka källor som är mest förekommande gällande information om 

växtbaserat protein, samt hur tilliten till olika källor kan komma att skilja sig åt. Majoriteten 

av deltagarna fick sin information från produktens förpackning, internet, familj eller vänner 

men tilliten till dessa källor var överlag låg. En liten del som primärt använde sig av 

professionell vårdpersonal rapporterade istället den högsta tilliten till sin källa. Det fanns även 

ett samband mellan deltagarnas motivation till att konsumera växtbaserat protein och från 

vilken källa de hämtade kostrelaterad information (Clark & Bogdan, 2019). En liknande 

studie visade att individer som följer en växtbaserad kosthållning var mer benägna att använda 

vetenskapliga källor medan kommersiella källor användes i större omfattning av de som 

inkluderade kött i sin kost (Vainio, 2019). Studien ger dock ingen information om kvaliteten 

på källorna eller hur de användes.  

 

Internet och sociala medier är idag en central arena för allmänheten att ta del av information 

relaterat till kost (Kuttschreuter m.fl., 2014; Mete m.fl., 2019; Pollard, Pulker, Meng, Kerr, & 

Scott 2015). I Livsmedelsverkets rapport från 2013 (Livsmedelsverket, 2013) uppgav 45% av 

deltagarna att de skulle vända sig till internet för att söka information om bra matvanor medan 

bara 5% av deltagarna skulle vända sig till Livsmedelsverket. Intågen av populariserade 

kosthållningar som får större utrymme på internet och i media kan leda till ett utmanande av 

offentligt etablerad hälsoinformation (Gunnarsson & Elam, 2012). 

 

Det finns även en bakomliggande föreställning om hur ens inställning och attityd påverkar hur 

information uppfattas. Om inte budskapet ligger i linje med vår egen åsikt har vi i allmänhet 

en tendens att uppfatta informationen som felvriden och falsk. Således är ens bedömning av 

innehåll i ett budskap ofta korrelerat med den egna uppfattningen om hur det ska vara, vilket 

bör tas i beaktning när fråga om förtroende diskuteras (Strömbäck, 2017). Detta exemplifierar 

en del av problematiken med nationella kostråd och rekommendationer till allmänheten. 

Individens bedömning är även kopplad till och kan influeras av ens subjektiva attityd.  

 

2. Syfte                                                                                                                                               

Att undersöka tillit till information från Livsmedelsverket samt attityder gällande vegetabilier 

i kosten. 
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Figur 1. Flödesschema över undersökningens genomförandeprocess. 
 

3. Metod                                                                                                                                                        

Figur 1 illustrerar undersökningens genomförandeprocess som beskrivs här i metodavsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Studiedesign 

En kvantitativ enkätundersökning har använts för datainsamling. Undersökningen är utformad 

som en tvärsnittsstudie av anledningen att all data har samlats in med ett kort tidsintervall. En 

sådan studie kännetecknas av att vara billig och tidseffektiv vilket var lämpligt i relation till 

studiens resurser (Bryman, 2011, s. 64).  

 

3.2. Litteratursökning 

Litteratursökning av vetenskapliga studier har gjorts via databasen PubMed och genom 

Uppsala universitetsbibliotek. För att hitta litteratur relevant för undersökningen har följande 

söktermer använts: “food and attitude”, “trust- information and attitudes”, “fruit and 

vegetables”, “vegan and health”, “vegan- vegetarian and nutrition” och “food choice”. 

Vetenskapliga studier som publicerats inom de senaste tio åren prioriterades med undantag för 

ett flertal äldre relevanta studier. Information har även hämtats från organisationerna 

Livsmedelsverket, Statistiska Centralbyrån, Svenska Akademien och World Health 

Organization respektive hemsidor. För beskrivning av det metodologiska genomförandet har 

metodböcker i tryckt och elektronisk form använts. 

 

3.3. Målgrupp, urval och bortfall 

Respondenterna skulle vara svensktalande eftersom enkäten var utformad på svenska med 

påståenden baserade på svenskspråkig information från Livsmedelsverket. Målgruppens 

åldersspann har valts utifrån en av Livsmedelsverkets attitydundersökningar där målgruppen 

var allmänheten, 18 till 75 år  (Livsmedelsverket, 2013).  

 

Bekvämlighetsurval har tillämpats då undersökningens resurser inte tillät ett slumpmässigt 

urval. Det innebar att respondenter som fanns tillgängliga under datainsamlingen valdes ut 

(Bryman, 2011, s. 194). För att minimera internt bortfall utformades enkätens frågor så att de 

var obligatoriska att besvara med undantag för de demografiska frågorna ålder, kön och 
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utbildning som respondenter eventuellt inte ville besvara då de berör personligdata. Internt 

bortfall avser när respondenten inte svarat på enstaka frågor i undersökningen vilket ger ett 

annat utfall på svarsfrekvensen (Ejlertsson, 2012). Svarsfrekvensen ska vara så hög som 

möjligt om resultatet ska kunna generaliseras på populationsnivå (Bryman, 2011, s. 192).  

 

Externt bortfall, det vill säga när tillfrågade personer avstår från att delta, kunde inte mätas 

eftersom enkäten publicerades online vilket innebar att det inte gick att se vilka som sett 

enkäten men som valde att inte delta. Det gick inte heller att se vilka respondenter som 

påbörjat enkäten men som valde att avbryta eller missade att skicka in den (Ejlertsson, 2012). 

 

3.4. Enkätutformning 

Enkäten utformades i ett Worddokument och överfördes till en färdig enkät i Onlinetjänsten 

Google Formulär (se bilaga 2 för enkät). 

 

Enkäten inleddes med demografiska frågor om ålder, kön, utbildning och kosthållning som 

var betydande variabler för att utforska eventuella skillnader i databearbetningen. 

Kosthållning är med som en demografisk fråga för att studera om det förekommer en skillnad 

i svarsalternativ mellan respondenter med olika kosthållningar. En nyligen gjord studie av 

Cliceri m.fl. (2018) har visat att det finns en skillnad i attityd mot vegetabilier mellan 

vegetarianer och blandätare vilket ligger som grund till att individers kosthållning 

inkluderades i enkäten. 

 

Utöver de inledande demografiska frågorna bestod enkäten av tre delar. Den första delen 

(fråga 1 till 4) bestod av informationsstycken om (ökad) konsumtion av vegetabilier, frukt och 

grönt och respondenten fick ta ställning till om hen ansåg informationen i respektive fråga 

tillförlitlig. Den andra delen (fråga 5 till 14) innehöll påståenden om vegetabilier specifikt 

inriktade mot näringsämnen i en vegetabilisk kost och respondenten fick ta ställning till om 

hen ansåg att påståendena i respektive fråga stämde. Den tredje delen (fråga 15 till 17) bestod 

av tre allmänna frågor.  

 

Enkätfrågorna 1 till 17 har utformats med vägledning från en attitydundersökning genomförd 

av Livsmedelsverket (2013). Att tillämpa redan beprövade frågor kan vara tidseffektivt 

(Statistiska Centralbyrån, 2016). Fortsättningsvis har samtliga enkätfrågor utformats för att 

spegla undersökningens avsikt och kunna besvara syftet (Bryman, 2011, s. 261). Abstrakta 

frågor har undvikits då det kan vara svårt att veta vad i frågan respondenten faktiskt har 

besvarat. Istället har frågorna formulerats konkret med specificeringar som avser det 

undersökningen ska mäta för att öka frågans täckningsgrad (Statistiska Centralbyrån, 2016). 

Enligt Trost och Hultåkers (2016) rekommendationer har frågorna utformats så att en fråga 

endast avser en fråga. Däremot var det inte möjligt för alla frågor som för de bestående av 

informationsstycken eller påståenden. Frågeformuleringarna har utformats så att de ska vara 

korta och koncisa, inte ska kunna misstolkas samt vara fria från negationer (Trost & Hultåker, 

2016). Utifrån Pohjolainen m.fl. (2015) inkluderades fråga 3 och 6 om vegetabiliskt protein 

då detta var den största faktorn i undersökningar om vegetabilier där attityden var som mest 

polariserad. 

 

Statistiska Centralbyrån (2016) lyfter fram Likertskalan som ett lämpligt alternativ för att 

undersöka attityder med frågor i påståendeform och tillämpades för fråga 1 till 14. Skalan är 

bipolär och sträcker sig från en pol till dess motsats, och en mittpunkt användes mellan de två 

polerna för att erbjuda ett obundet svarsalternativ (Statistiska Centralbyrån, 2016). En 

femgradig skala användes då den erbjöd en överskådlig mängd alternativ för respondenten 
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samtidigt som de var tillräckligt många för att kunna mäta skillnader (Enkätboken, 2016). 

Med detta som stöd tillämpades en femgradig Likertskala med etiketter enligt SCB:s 

formuleringsförslag “Mycket hög trovärdighet”, “Hög trovärdighet”, “Varken hög eller låg 

trovärdighet”, “Låg trovärdighet” till “Mycket låg trovärdighet” för fråga 1 till 4 och 

“Stämmer mycket bra”, “Stämmer ganska bra”, “Stämmer varken bra eller dåligt”, “Stämmer 

ganska dåligt” till “Stämmer mycket dåligt” för fråga 5 till 14. Respondenten fick välja ett av 

skalans förutbestämda och slutna svarsalternativ (Statistiska Centralbyrån, 2016).  

 

3.4.1. Följebrev    

Ett följebrev ska medfölja som förstasida i en enkät och motivera till deltagande i 

undersökningen (se bilaga 1 för undersökningens följebrev) (Statistiska Centralbyrån, 2016). 

Undersökningens följebrev utformades efter Trost och Hultåkers (2016) inrådan om att det 

inte bör vara för långt då det riskerar tappa respondenternas intresse av att delta samtidigt som 

enkätens rubrik, undersökningsområde och syfte bör framgå. Dessutom bör kontaktuppgifter 

till ansvariga forskare finnas med (Trost & Hultåker, 2016). Respondentens rättigheter ska 

även alltid tydliggöras innan deltagande (Statistiska Centralbyrån, 2016). I undersökningens 

följebrev har respondenterna informerats om sina rättigheter i enlighet med vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer (se ”3.7. Etiska aspekter”). 

 

3.4.2. Pilotstudie 

För att korrigera enkätfrågorna så att de uppfattas så tydligt som möjligt av respondenterna är 

det lämpligt att i en så kallad pilotstudie testa enkäten innan utskick (Bryman, 2011, s. 258). 

Undersökningens författare skickade ut en prototyp av enkäten till tio personer i sin närhet, 

med varierande kosthållningar (vegan, vegetarian och blandkost). Detta för att enkäten skulle 

upplevas så tydligt som möjligt oavsett respondentens kosthållning. 

 

Pilotstudien resulterade i återkoppling som ledde till korrigering av fråga 2 och fråga 4. Fråga 

2 ansågs innefatta komplicerade ord som var svåra att förstå. Frågan var ursprungligen 

“Vegetabiliska livsmedel som grönsaker, frukt och bär, nötter och frön samt 

spannmålsprodukter av fullkorn är rika på kostfiber, mikronäringsämnen och potentiellt 

bioaktiva ämnen. Det finns starka vetenskapliga belägg för att naturligt fiberrika vegetabiliska 

livsmedel bidrar till att minska risken för sjukdomar som till exempel högt blodtryck, hjärt- 

och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes”. Uttrycken “mikronäringsämnen” ersattes med enbart 

“näringsämnen” och “potentiellt bioaktiva ämnen” uteslöts helt.  

 

Fråga 4 var ursprungligen “Grönsaker som gröna bladgrönsaker, ärtor och bönor, kålväxter, 

lök, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär, nötter och frön ingår i bra matvanor. En kost som 

baseras på vegetabilier ger förutsättningar för minskad risk för flera kroniska sjukdomar och 

adekvat intag av vitaminer och mineraler generellt.” Frågan omarbetades för att kortas ned 

men ansågs ändå behålla det väsentliga.  

 

För fråga 1 till 4 användes ”mycket låg” till ”mycket hög” trovärdighet som svarsalternativ 

och stämmer mycket dåligt till stämmer mycket bra som svarsalternativ för fråga 5 till 14. I 

återkopplingen framgick det att det upplevdes mer konsekvent att använda sig av ”mycket 

hög” till ”mycket låg” trovärdighet respektive ”stämmer mycket bra” till ”stämmer mycket 

dåligt”. Detta korrigerades. Övergångarna mellan de olika frågetyperna upplevdes som 

plötslig vilket löstes genom en förklarande huvudrubrik då ny frågetyp uppstod. 
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3.5. Datainsamling 

Datainsamling har utförts med en kvantitativ webbenkät då det generellt innebär låga 

kostnader, tenderar att ge snabb respons och har hög geografisk täckning (Bryman, 2011, s. 

609). Utskick av enkäten har skett via Facebook av undersökningens författare offentligt i 

respektives nyhetsflöde samt publicerat som ett inlägg i den slutna Facebookgruppen 

“Vegetarianer och Veganer i Sverige” med drygt 47 000 medlemmar. Inlägget publicerades 

som ett “off-topic” inlägg enligt administratörernas bestämmelser. Målsättningen var att 

uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt inom en tidsram på två veckor (21 april 2020 till 5 

maj 2020). 

 

3.6. Bearbetning och statistisk analys av data 

Eftersom datainsamlingen utfördes med online enkät mottogs deskriptiv statistik omgående 

från Google Enkät i form av ett Exceldokument. Dokumentet innehöll varje enskild 

respondents enkätsvar samt total frekvens av alla svarsalternativ för varje fråga. 

 

För att analysera tillit till information, attityder gällande vegetabilier i kosten samt eventuella 

gruppskillnader (kosthållning, könsidentitet och utbildning) användes statistikprogrammet 

SPSS Statistics. För att genomföra de planerade analyserna i SPSS Statistics krävdes 

numeriskdata. Det togs fram genom statistisk bearbetning av enkätens variabler genom att det 

deskriptiva resultatet kodades till siffror i Excel och matades in i SPSS Statistics.  

 

Vid utformning av dataanalysen och för att välja adekvata tester användes boken Dataanalys 

och hypotesprövning för statistikanvändare som vägledning. Resultatet för fråga 1 till 14 med 

svar på Likertskala redovisas i figurer med respondenter i procent och antal för de valda 

svarsalternativen. Likertskala mäts på ordinalnivå vilket innebär att svarsalternativen kan 

särskiljas och rangordnas. Fördelning av svar på Likertskala är ett användbart sätt att 

presentera resultatet på och är ofta mer beskrivande än att ange median och eller medelvärde 

(Statistiska Centralbyrån, 2016).  

 

Resultatet för fråga 1 till 14 analyserades för grupperna kosthållning, könsidentitet och 

utbildning var för sig. Eventuella skillnader i enkätsvar analyserades mellan grupperna kvinna 

och man (könsidentitet), gymnasial och eftergymnasial (utbildning) samt mellan vegan, 

vegeterian och blandkost (kosthållning). För analys av könsidentitet (kvinna och man) samt 

för utbildning (gymnasial och eftergymnasial) användes Mann-Whitney U test. För 

kosthållning (vegan, vegetarian och blandkost) användes Kruskal-Wallis H test. De icke-

parametriska testerna valdes baserat på att grupperna är oparade med numeriskdata på 

ordinalnivå som inte följer en normalfördelning. Mer specifikt tillämpades Mann-Whitney U 

testet då enbart två grupper skulle jämföras. Vid fler än två grupper tillämpades Kruskal-

Wallis H testet och då ett statistiskt signifikant p-värde påvisades tillämpades post hoc test, 

mer specifikt ett Dunn’s test med Bonferroni-korrektion. Detta för att kunna avgöra mellan 

exakt vilka två grupper skillnaden ligger. För testerna tillämpades en signifikansnivå på 5%. 

Fråga 15 till 17 består av data på nominalnivå och är en klassificering av olika objekt 

(Grandin, 2003). Fråga 15 och 17 presenterades med stapeldiagram och fråga 16 presenteras i 

procent (resultatet för dessa analyserades inte).  

 

3.7. Etiska aspekter                                                                                                                   

För humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige gäller Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002); informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra forskningsetiska principerna togs samtliga 

i beaktning i undersökningen. Informationskravet följdes då enkätens följebrev gav skriftlig 
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Figur 2. Respondenterna i procent (antal) på den femgradiga Likertskalan till påstående 1–4.                       

(Notera att figuren endast är en visuell presentation). 

 

information till respondenten om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskravet följdes då deltagarna var över 18 år och själva kunde välja sitt deltagande 

(SFS 2003:460). Att respondenten frivilligt deltog efter att ha tagit del av följebrevet visade 

på informerat samtycke. Konfidentialitetskravet följdes genom att insamlade uppgifter inte 

kan härledas till enskilda personer. Inte heller någon obehörig hade åtkomst till de insamlade 

uppgifterna som förvarades elektroniskt med åtkomst via lösenord samt raderades efter 

genomförd opponering av undersökningen. Nyttjandekravet följdes genom att insamlade 

uppgifter enbart användes i studien enligt de termer respondenten informerades om i 

följebrevet.  

 

4. Resultat                                                                                                                                             

4.1. Information om respondenterna  

Resultatet utgår från datainsamlingens 308 enkätsvar. Åldersfördelningen i 

studiepopulationen var mellan 18 och 73 år med en genomsnittlig ålder på 31 år (31,2). Av de 

308 respondenterna identifierade sig 76,6% (n=236) som kvinnor och 20,9% (n=64) som 

män. 1,9% (n=6) angav att de identifierar sig varken som kvinna eller man och 0,6% (n=2) 

ville ej ange könsidentifiering. Av studiepopulationen hade 1,6% (n=5) förgymnasial 

utbildning, 26,7% (n=82) gymnasial utbildning och 71,7% (n=220) eftergymnasial utbildning. 

Vad gäller kosthållning var det 36,7% (n=113) som åt blandkost, 31,2% (n=96) som åt 

vegansk kost, 26% (n=80) som åt vegetarisk kost och 6,1 % (n=19) som åt annan kost. Att de 

demografiska frågorna var frivilliga att besvara resulterade i ett bortfall på nio respondenter 

som inte fyllde i ålder och en respondent som inte fyllde i utbildningsnivå. Resterande frågor 

var obligatoriska och inget övrigt bortfall förekom. 

 

4.2. Tillit till information om vegetabilier i kosten 

Resultatet visar att en majoritet ansåg att informationen som presenterades i påståendena 1 till 

4 hade en hög respektive mycket hög trovärdighet (Figur 2). Sammantaget för de fyra 

påståenden visade 79% (79,45) av respondenterna en positiv inställning angående 

trovärdigheten av informationen i styckena.  
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Figur 3. Respondenterna i procent (antal) på den femgradiga Likertskalan till påstående 5–11.                                  

(Notera att figuren endast är en visuell presentation). 

 

4.3. Attityd till vegetabilier i kosten                                                                                                     

Resultatet för påståendena 5 till 8 visar att majoriteten av respondenterna tyckte de “stämmer 

ganska bra” eller “stämmer mycket bra” (Figur 3). En klar majoritet (96,7%) av 

respondenterna hade ett positivt instämmande till punkt 5 “Det finns stora hälsovinster med 

att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket”. Av de fyra 

påståendena så hade punkt 7 “vegetarianer löper till exempel mindre risk av att drabbas av en 

rad olika sjukdomar, som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom” jämförelsevis den lägsta 

grad av instämmande. Påstående 8 “Att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket är 

också miljömässigt mer hållbart och helt nödvändigt för planetens framtid” stack även ut då 

cirka två tredjedelar av alla respondenter ansåg det stämma mycket bra.  

Gällande näringsämnen i en vegetabilisk kost (Figur 3) för påståendena 9 och 10 svarade flest 

respondenter “stämmer varken bra eller dåligt” och svaren var relativt jämnt fördelade även 

om ett större antal svarade “stämmer ganska bra” eller “stämmer mycket bra”. För påstående 

11 var respondenterna mer överens då “stämmer mycket bra” var det alternativ som flest hade 

svarat och hade till skillnad från de föregående påståendena ett mer homogent instämmande.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En övervägande del av respondenterna ansåg att växtbaserade produkter i större utsträckning 

skulle ersätta animaliska produkter och att de hade ökat sin konsumtion av växtbaserade 

produkter. En övervägande del ansåg även att en växtbaserad kost inte saknar viktiga 

näringsämnen då de svarade att påstående (13) “stämmer ganska dåligt” eller “stämmer 

mycket dåligt” (se figur 4). 
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Figur 4. Respondenterna i procent (antal) på den femgradiga Likertskalan till påstående 12–14.  

(Notera att figuren endast är en visuell presentation). 

 

Figur 5. Fördelning av respondenternas huvudsakliga källa för att få information om kost i procent. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.4. Informationskällor     

Vid fråga 15 “Vilken är din huvudsakliga källa för att få information om kost?” svarade en 

övervägande del (42%) att de använder internet och/eller sociala medier medan 

Livsmedelsverket samt tidningar, böcker och litteratur var de näst mest använda källorna. Vid 

bearbetning av data från de respondenter som svarade “Annat” (8,7%) och lämnade 

kommentarer beskrev majoriteten att de använde en kombination av de olika källorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Hinder av att konsumera växtbaserad mat  

Vid fråga 16 “Anser du att det finns hinder till att konsumera växtbaserad mat?” visade 

resultatet att 35,4% (n=109) ansåg att det finns hinder medan 64,6% (n=199) ansåg att det inte 

finns hinder till att konsumera växtbaserad mat. Även de respondenter som inte ansåg att det 

fanns hinder redovisas i Figur 3. Vid bearbetning av data från de respondenter som svarade 

“Annat” (13,7%) och lämnade kommentarer återkom “vana, norm och kött tradition” som det 

mest förekommande hindret till att konsumera växtbaserad kost.  
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Figur 6. Fördelning av respondenternas upplevda hinder till att konsumera växtbaserad kost i procent. 

 

Tabell 1. 

Till vänster i fetstil = P-värdet vid statistisk analys av skillnader mellan grupperna (kosthållning).  
Till höger i kursivt = Det mest förekommande svaret i gruppen. 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                 

4.6. Statistisk analys av kosthållning                                   

Ett Kruskal-Wallis test (signifikansnivå 5%) utfördes för variabeln kosthållning (blandkost, 

vegetarian och vegan) för att analysera skillnader i enkätsvar mellan grupperna. För de 

påståenden (frågor) skillnad förekom genomfördes parvisa jämförelser för att se mellan vilka 

av grupperna skillnad förekom (se tabell 1). Resultaten visar att gruppen veganer och 

vegetarianer genomgående hade en högre tillit och mer positiv attityd gentemot påståenden 

jämfört med blandkostgruppen. Överlag var veganer den grupp vars respondenter hade mest 

likartade svar följt av gruppen vegetarianer vars spridning var något större. I gruppen 

blandkost var spridningen bland respondenternas svar mest framträdande. För påståendet 

“Vegetarianer löper till exempel mindre risk att drabbas av en rad olika sjukdomar, som högt 

blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom” fanns det skillnad i svar bland samtliga grupper. Veganer 

ansåg det stämma mycket bra, vegetarianer ansåg det stämma ganska bra och för gruppen 

blandkost ansågs påståenden varken stämma bra eller dåligt. 
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Tabell 2. 

Till vänster i fetstil = P-värdet vid statistisk analys av skillnader mellan grupperna (könsidentitet).  

Till höger i kursivt = Det mest förekommande svaret i gruppen. 

 

Tabell 3. 

Till vänster i fetstil = P-värdet vid statistisk analys av skillnader mellan grupperna (utbildningsnivå).  

Till höger i kursivt = Det mest förekommande svaret i gruppen. 

 

4.7. Statistisk analys av könsidentitet                                                                   

Ett Mann-Whitney test (signifikansnivå 5%) utfördes för variabeln könsidentitet (män och 

kvinnor) för att analysera skillnader i enkätsvar mellan grupperna. För alla påståenden 

förutom 9–11 fanns det en skillnad mellan kön och attityd (se tabell 2). Kvinnor hade 

genomgående en högre tillit och mer positiv attityd gentemot påståendena än män. Detta 

avspeglas även då majoriteten av kvinnor ansåg att informationen hade mycket hög 

trovärdighet och att påståenden stämmer mycket bra. Majoriteten av män ansåg att 

informationen hade hög trovärdighet och att påståenden stämmer ganska bra. För påstående 

13, “Jag anser att en växtbaserad kost saknar viktiga näringsämnen” ansåg kvinnor att det 

stämmer mycket dåligt och män ansåg det stämma ganska dåligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Statistisk analys av utbildningsnivå 

Ett Mann-Whitney test (signifikansnivå 5%) utfördes för variabeln utbildningsnivå 

(gymnasial och eftergymnasial) för att analysera skillnader i enkätsvar mellan grupperna. 

Överlag fanns ingen skillnad i utbildningsnivå förutom för påstående 12 och 14 (se tabell 3). 

För dessa två påståenden hade majoriteten i gruppen med eftergymnasial utbildning svarat 

“stämmer mycket bra” till skillnad från gruppen med gymnasial utbildning som svarat 

“stämmer bra”. Utöver detta fanns inga markanta skillnader. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Diskussion   

Det huvudsakliga resultatet från enkäten visade att en klar majoritet fann att informationen 

hade en hög trovärdighet och instämde med påståendena vilket indikerar en hög tillit till 

information och en positiv attityd. En övervägande andel ansåg att växtbaserade produkter 

skulle ersätta animaliska och många rapporterade att de ökat sin konsumtion av växtbaserade 

produkter. Det fanns en utmärkande skillnad i respondenternas svar beroende på typ av 

kosthållning och kön. Det fanns även en skillnad i utbildning men endast för två punkter. 
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Internet och sociala medier var framträdande som den huvudsakliga källan till att få 

information om kost, med cirka två femtedelar av respondenterna. Endast en mindre del, 

ungefär en tredjedel ansåg att det fanns hinder till att konsumera växtbaserad mat och utifrån 

svaren angav cirka en femtedel att brist på kunskap var ett hinder. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Utifrån den statistiska analysen påvisades skillnader i svaren mellan de olika kosthållningarna 

blandkost, vegetarianer och veganer. Skillnaden kan reflektera vilken relation som skapas till 

vegetabilier eller en vegetabiliebaserad kost då de olika grupperna exkluderar animalier i 

olika grad. Tidigare studier har påpekat hur skiftande motivationer och skäl relateras till 

konsumtion av en vegetabiliebaserad kost (Boer m.fl., 2017; Cliceri m.fl., 2018) vilket kan 

förklara varför skillnaden framförallt fanns mellan blandkost kontra vegetarianer och veganer. 

Det kan också finnas en risk att de som följer en vegetabiliebaserad kosthållning överbetonar 

sin inställning till de olika påståenden vilket har gjort att skillnaden har blivit mer markant. 

Då attityd kan vara en viktig faktor i relation till en individs beteende (McDermott m.fl., 

2015; Sheeran m.fl., 2016) kan det positiva resultatet antyda att respondenterna har en relativt 

hög konsumtion av vegetabiliska livsmedel, speciellt med tanke på andelen vegetarianer och 

veganer. Detta kan även kopplas till att majoriteten av respondenterna ansåg att de hade ökat 

sin konsumtion av växtbaserade produkter, dock kan ingen säker slutsats dras eftersom 

studien inte undersökt den faktiska konsumtionen. 

 

Till påståendet “Vegetarianer löper till exempel mindre risk att drabbas av en rad olika 

sjukdomar, som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom” visade resultatet att veganer ansåg 

det stämma mycket bra, vegetarianer stämmer bra medan blandätare ansåg påståendet stämma 

varken bra eller dåligt. Skillnaden i svar mellan de olika kosthållningar kan bero på att det 

finns en generell oro över hur hälsosam en vegetarisk kost faktiskt är (Pohjolainen m.fl., 

2015) och att detta uttrycks i större omfattning av de som äter en blandkost. Det skulle även 

kunna röra sig om en kunskapsbrist för vilka näringsmässiga fördelar en vegetarisk kost 

egentligen kan tillföra eller att veganer och vegetarianer tenderar att överdriva sitt positiva 

ställningstagande. Likaså kan kunskapsbristen finnas i alla grupper och att vegetarianer samt 

veganer då hellre instämmer med påståendet. I Livsmedelsverkets attitydundersökning från 

2013 fanns ett tydligt samband mellan intresset för bra matvanor och attityden till de olika 

kostråden, speciellt när det gäller konsumtion av frukt och grönsaker (Livsmedelsverket, 

2013). Att efterleva en vegetarisk kosthållning kan leda till ett ökat intresse för 

näringskunskap (Pribis m.fl., 2010) och många vegetarianer kan motiveras av hälsoaspekten i 

en mer vegetabiliebaserad kost (Rosenfeld, 2018). Då är det inte överraskande att skillnad 

finns mellan grupperna vegetarianer och blandkost. Ändock fanns det en högre grad av 

instämmande bland gruppen veganer vilket skulle kunna antyda på en viss partiskhet när det 

gäller hälsofördelar i en mer vegetabiliebaserad kost.  

 

Den genomgående skillnaden i män och kvinnors olika svar kan representera vilken typ av 

relation de har till en vegetabilisk kost och som influeras av attityden. Tidigare litteratur har 

lyft mäns i jämförelse negativa synsätt på en vegetabiliebaserad kost och att män uppfattar 

den som mindre maskulin, vilket också kan påverkas av en norm av köttkonsumtion bland 

män (Rosenfeld, 2018; MacInnid & Hodson, 2015). Förutom de ovannämnda aspekterna kan 

en förklaring ligga i att kvinnor tenderar att lägga mer vikt vid hälsomässiga faktorer i kosten, 

speciellt när det gäller frukt och grönsaker (Reckinger & Régnier, 2017). Livsmedelsverkets 

attitydundersökning visade att framförallt kvinnor lyfte fram konsumtion av frukt och grönt 

som ett betydande kostråd (Livsmedelsverket, 2013). Resultatet från påståendet “Det finns 

stora hälsovinster med att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från 
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växtriket” visade att majoriteten kvinnor ansåg det stämma mycket bra medan majoriteten 

män ansåg det stämma bra. Att kvinnor äter mer frukt och grönt än män, som åskådliggjorts i 

senaste Riksmaten, skulle kunna kopplas till att det finns en skillnad i attityden och som 

illustreras i denna enkätundersökning. Män tenderar också, i jämförelse med kvinnor, att vara 

mer benägna att hålla kvar sina konsumtionsmönster (Latvala m.fl., 2012) vilket kan förklara 

varför kvinnor i större utsträckning tyckte att växtbaserade produkter ska ersätta animaliska. 

Oavsett var skillnaden mellan könen inte så avsevärd då även män generellt uppvisade 

positiva attityder.  

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att informationen i påstående 1–4 hade en hög 

trovärdighet. Då cirka två tredjedelar av alla respondenter tillhörde gruppen vegetarianer och 

veganer kan det ha påverkat resultatet därför att innehållet överensstämmer med den 

kosthållning de efterlever (Reckinger & Régnier, 2017). Detta skulle likaså kunna gälla i 

gruppen “blandkost” där det fanns en uppfattning om att innehållet hade en hög trovärdighet 

eftersom informationen i påståenden inte direkt motsätter deras kosthållning. Trots en möjlig 

partiskhet kan resultatet antyda en positiv attityd mot vegetabilier då informationen som anses 

trovärdig belyser aspekter med en (ökad) vegetabilisk kost. Den höga trovärdigheten från 

respondenterna kan också tolkas som ett tecken på en hög tillit mot källan. Då informationen 

härrör från Livsmedelsverket kan detta understryka en legitimering av deras arbete vilket 

också har framkommit i en tidigare studie (Bergman m.fl., 2019). Det fanns dock ingen 

upplysning i enkäten om informationens ursprung och kritik har tidigare lyfts mot 

Livsmedelsverkets trovärdighet (Gunnarsson & Elam, 2012; Bergman m.fl., 2019). Även om 

medvetenhet kring Livsmedelverkets kostråd kan vara hög bland befolkningen, så betyder det 

inte automatiskt att de följer Livsmedelsverkets specifika råd eller vänder sig dit för 

rådgivning (Livsmedelsverket, 2013). Därför kan resultatet vara ett tecken på att 

respondenterna finner påståendena trovärdiga för att de ligger i linje med deras egen 

uppfattning eller så kan det indikera på en hög tillit till informationen och därmed källan. 

 

För de påståenden som berör specifika näringsämnen gällande en vegetabilisk kost (9–11) var 

det relativt lika svarsfördelning för “Järnet i vegetarisk mat är svårare för kroppen att ta upp 

jämfört med järn i exempelvis kött och fisk” och “Det är ont om D-vitaminkällor i vegetarisk 

mat”. För de påståendena valde de flesta alternativet “stämmer varken bra eller dåligt” vilket 

är ett neutralt alternativt. Detta skulle kunna användas då respondenten saknar kunskap men 

det skulle kunna innebära att påståendena inte var tillräckligt informativa. De flesta 

växtbaserade drycker är berikade med D-vitamin och järn finns även i vegetabilier och skulle 

nödvändigtvis inte behöva innebära att de näringsämnena är bristfälliga. För påståendet 

“Vitamin B12 finns i princip bara i animaliska livsmedel och i berikade vegetabiliska 

livsmedel” var det en övervägande del som ansåg att det stämde mycket bra vilket tyder på en 

kunskap hos respondenterna om detta näringsämne. Det fanns dock en del (15,9%) som ansåg 

att påståendet varken stämde bra eller dåligt och en mindre del (10,4%) som inte instämde 

med påståendet. Detta skulle dels kunna betyda att respondenterna kan ha syftat på berikade 

produkter eller inkluderat tillskott när de tolkat begreppet ”livsmedel”. Det skulle även vara 

möjligt att vissa anser att B12 också förekommer naturligt i vissa vegetabiliska livsmedel 

(Watanabe, 2007). 

 

Det var en majoritet av respondenterna som hade ökat sin konsumtion av växtbaserade 

produkter och som tyckte att växtbaserade produkter skulle ersätta animaliska. För just dessa 

två påståenden fanns skillnader i svaren som var sammanhängande med könsidentitet, typ av 

kosthållning och utbildningsnivå. För gruppen blandkost, män och de med enbart 

gymnasieutbildning var det mest förekommande svaret “stämmer bra”. Till skillnad från 
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grupperna veganer, vegetarianer och kvinnor samt eftergymnasial utbildning då det mest 

förekommande svaret var “stämmer mycket bra”. För de som övergår från en kost baserad på 

animalier till en mer vegetabiliebaserad kost kan det finnas en större orolighet gällande hälsa, 

sociala och prismässiga aspekter (Vainio m.fl., 2016). Detta är också aspekter som lyftes i 

undersökningen i frågan om respondenterna ansåg att det fanns hinder till att konsumera mer 

växtbaserad mat. Dock var det genomgående positiva indikationer vilket skulle kunna 

reflektera en positiv utvecklingsriktning hos respondenterna, men det skulle återigen även 

kunna spegla en viss partiskhet.  

 

Den vanligaste huvudsakliga källan för att få information om kost var internet/sociala medier 

och skulle kunna ses som likvärdig med alternativet ”Söka på Internet” (”googla”) som 

användes i Livsmedelsverkets attitydundersökning och var även där det vanligaste alternativet 

för information om kost (Livsmedelsverket, 2013). Detta ligger även i linje med andra studier 

som påpekat den ökade användningen av internet och sociala medier för att ta del av 

kostrelaterad information (Kuttschreuter m.fl., 2014; Pollard m.fl., 2015). Användning av 

internet och sociala medier som sin huvudsakliga källa för information behöver inte 

nödvändigtvis vara något negativt men lägger stor vikt för individens egna källkritiska 

tänkande. Problem kan dock uppstå när en individ enbart söker och tar del av information som 

enbart reflekterar sin egen åsikt eller livsstil (Strömbäck, 2017). Genom att bara ta del av 

information som ligger i linje med ens egna tyckande finns risken att annan viktig information 

bortprioriteras eller försummas. Sammanlagt var det ungefär 40% som hämtade sin 

information ifrån dietist/kostrådgivare, tidningar, böcker, litteratur och Livsmedelsverket 

vilket är källor som i regel bör baseras på någon form av vetenskaplig evidens. Det är svårt att 

fastställa kvaliteten i informationen bland de olika kategorier, men resultatet visar ändå tecken 

på internets och sociala mediers dominans som informationsutbud.   

 

5.2. Metoddiskussion 

Att undersökningen är kvantitativ innebär att forskningsprocessen bör vara objektiv samt 

forskaren opartisk och värderingsfri vilket författarna försökt eftersträva i studien. 

Samhällsvetenskaplig forskning av denna typ där den sociala verkligheten undersöks kan vara 

utmanande och en medvetenhet kring den påverkan värderingar kan innebära är nödvändig 

(Bryman, 2011, s. 40–44) vilket författarna haft i åtanke under undersökningens process. 

Enligt en tvärsnittsstudies tillvägagångssätt har datainsamlingen genomförts vid ett tillfälle. 

Detta har gett en ögonblicksbild av respondenternas tillit till information och attityd till 

vegetabiliebaserad i nutid men ger ingen information om deras tidigare eller framtida synsätt. 

Att datainsamlingen inte gav en tidsmässig sekvens innebär låg intern validitet eftersom en 

viss orsaksriktning är svår att härleda. Därav kunde inga slutsatser om kausala samband dras 

utifrån datainsamlingen utan enbart relationer mellan variabler kunde tolkas (Bryman, 2011, 

s. 56–66). Att respondenterna inte fick vetskap om att informationen som låg till grund för 

enkäten kom från Livsmedelsverket var en brist med undersökningen. Påståendena 1 till 4 

som behandlade respondenternas upplevda trovärdighet av information gav därför inte ett 

sanningsenligt resultat då de saknade vetskap om informationens källa. På grund av detta kan 

syftet gällande tillit inte direkt kopplas till Livsmedelsverket, utan kan enbart ses som en 

indikation på att respondenterna upplevde att informationen som presenterades hade hög 

trovärdighet. Detta skulle i sin tur kunna innebära att de har hög tillit till Livsmedelsverket 

men den slutsatsen kan inte med säkerhet dras utifrån studiens resultat. 

 

Tvärsnittsstudiens replikerbarhet med enkät som forskningsinstrument bedöms vara hög 

förutsatt att dess tillvägagångssätt (urval, definiering av begrepp, forskningsinstrument och 

dataanalys) noggrant redogörs (Bryman, 2011, s. 56–66). Ett representativt urval för 
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populationen (i detta fall svensktalande individer mellan 18 och 75 år i Sverige) är 

eftersträvansvärt vid kvantitativ undersökning. Detta uppnåddes dock inte i denna studie. 

Undersökningens resurser tillät tillämpning av bekvämlighetsurval vilket resulterat i att den 

externa validiteten inte är lika hög. Resultatet är heller inte generaliserbart som vid ett 

slumpmässigt urval där respondenterna valts slumpmässigt, istället för att de respondenter 

som finns tillgängliga och på egen hand väljer att delta (Bryman, 2011, s. 56–66). 

Bekvämlighetsurvalet innebar även att de signifikanta skillnader som Kruskal-Wallis och 

Mann-Whitney testerna påvisade inte kan generaliseras på populationsnivå. Resultatet kan 

enbart användas för att se hur det såg ut för undersökningens respondenter och som 

indikationer. Bekvämlighetsurvalet resulterade i en överrepresentation av kvinnor vilket kan 

ha påverkat resultatet i en riktning som hade kunnat se annorlunda ut vid en jämnare 

fördelning. Överrepresentationen av kvinnor hanterades genom en analys av eventuella 

skillnader mellan könsidentitet (kvinna och man) i resultatet. Eftersom inomgruppsvarians 

inte analyserades kan det enbart spekuleras kring om skillnad fanns bland män och- eller 

kvinnor beroende på kosthållning. Skillnader inom gruppen kan vara mer utpräglade än 

mellan (Neuman & Bååth, 2019) och en analys av det hade kunnat ge en annorlunda och mer 

detaljerad bild över olikheterna i attityd och tillit. Bland annat så kan den relativt låga andelen 

män i studien (20,8%), i kombination med en överrepresentation av vegetabiliska 

kosthållningar, ha gett en skev bild av resultatet. Då tidigare forskning indikerat att män som 

äter en blandkost jämförelsevis har en annan attityd och upplever större hinder gällande en 

vegetabiliebaserad kost (MacInnid & Hodson, 2015 ;Pohjolainen m.fl., 2015), skulle ett mer 

representativt urval ha kunnat ge ett annorlunda resultat. I exempelvis påståendet om 

respondenterna ansåg att växtbaserade produkter i större utsträckning ska ersätta animaliska 

produkter har tidigare forskning visat att män i större omfattning ser kött som en väsentlig del 

av kosten (Rosenfeld, 2018). Detta kan dock inte sägas utifrån denna studies resultat, då ingen 

inomgruppsanalys har genomförts. 

 

Att datainsamling skedde med webbenkät genererade ett större antal respondenter. En 

ytterligare styrka var att samtliga frågor besvarades fullständigt utöver de demografiska 

frågorna där ett mindre bortfall förekom. Risken för multipla svar där en eller flera personer 

fyller i enkäten mer än en gång fanns men bedömdes inte vara särskilt stor (Bryman, 2011, s. 

611–612). Att publicera enkäten via Facebook medföljer att respondenter kan föra diskussion 

i kommentarsfältet vilket kan styra hur andra respondenter väljer att besvara enkäten. Det var 

inte en brist för undersökningen då de kommentarer som förekom endast var av respondenter 

som klargjorde att de besvarat enkäten. Utifrån tidigare litteratur påvisades en skillnad i 

attityd mellan olika kosthållningar vilket gav skäl till att eftersträva respondenter med 

varierande kosthållningar. Vilket var anledningen till att enkäten publicerades 

i Facebookgruppen Vegetarianer och Veganer i Sverige, då främst respondenter som valde 

blandkost uppnåddes via författarnas respektive nyhetsflöden. Detta kan ha inneburit en 

selektionseffekt då respondenter från denna grupp kan ha en inställning gentemot vegetabilier 

som inte återspeglar den verkliga målpopulationen i sin helhet. Vid tolkning av resultatet är 

detta en brist att vara medveten om. Eftersom en stående problemformulering har varit att 

analysera eventuella skillnader mellan kosthållningar ansågs detta vara en nödvändig 

avvägning att genomföra. Detta för att uppnå en någorlunda jämvikt av respondenter med de 

kosthållningar som avsågs undersökas. Selektionseffekten hanterades genom en analys av 

eventuella skillnader mellan kosthållning (vegan, vegetarian och blandkost) i resultatet. Trots 

det tyder de väldigt positiva attityderna och den höga tilliten till information hos både 

blandkostätare och män på en selektionseffekt, med ett urval som är mer positivt inställda till 

vegetabilisk kost än populationen i övrigt. 
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Alla enkätfrågor gick inte att utforma så att varje fråga endast avsåg en fråga i enlighet med 

Trost och Hultåkers (2016) rekommendationer. Detta innebar att frågorna med 

informationsstycken eller påståenden kan ha uppfattats som tvetydiga av respondenter. Det 

kan ha inneburit att täckningsgraden i att undersöka det som faktiskt skulle undersökas kan ha 

försämrats (Statistiska Centralbyrån, 2016). Eftersom tanken var att utforma enkäten med 

information från Livsmedelsverket så nära originalet som möjligt var tillämpning av 

informationsstycken och påståenden nödvändigt. För att minimera den enkätmetodologiska 

risken som detta innebar utformades dessa frågor så konkret som möjligt. Detta för att 

uppfattas så likvärdigt som möjligt av samtliga respondenter. Att erbjuda ”vet ej” som 

svarsalternativ kan innebära att respondenten väljer det på grund av låg motivation, istället 

tillämpades ett neutralt mittenalternativ för frågorna med svarsalternativ på Likertskala. En 

nackdel med att ”vet ej” inte tillämpades som svarsalternativ var att respondenter fick ta 

ställning fast de kanske inte hade någon åsikt eller kunskap om påståendena (Statistiska 

Centralbyrån, 2016).  

 

För fråga 15 (Vilken är din huvudsakliga källa för att få information om kost?) var ett av 

svarsalternativen dietist/kostrådgivare vilket är en kategorisering som beprövats i en av 

Livsmedelsverkets (2013) attitydundersökningar och resultatet därifrån kunde jämföras med 

resultatet för fråga 15. Att de två skilda kategorierna utgör en synonym kategorisering är en 

bristfällighet men ansågs lämpligt för vad som skulle undersökas. Då endast 5,8% (N=18) av 

respondenterna svarade detta alternativ ansågs inte kategoriseringen ha en märkbar påverkan 

på resultatet.  

 

Begreppen tillit, attityd, vegetabilisk och växtbaserad kost har inte definierats för 

respondenterna utan de har fått utgå från sin egen uppfattning av begreppens innebörd. Detta 

innebär att bedömningen skett subjektivt från respondenternas sida som uppmanades att ta 

ställning till de hypotetiska enkätfrågorna. Då tidigare litteratur påpekat att det finns skilda 

definitioner av veganism och vegetarianism samt att de kan efterföljas på olika sätt 

(Rosenfeld, 2018), definierades inte kosthållning i enkäten. Avsikten var att undersöka 

individuella attityder och därför ansågs individens självupplevda kosthållningstillhörighet 

relevant. En definiering av vad de olika kosthållningarna innebär i praktiken hade dock 

kunnat innebära att svarsalternativen för kosthållning med större säkerhet skulle indikera vad 

respondenterna faktiskt konsumerar, vilket hade kunnat generera rätt täckningsgrad 

(Statistiska Centralbyrån, 2016). Respondenterna hade sina erfarenheter som utgångsläge till 

informationen i de påståenden som ställdes vilket innebar att respondenter med större 

erfarenhet troligen bättre kunde uppskatta och ge mer konkreta svar än de med mindre 

erfarenhet. Att tolka resultatet från hypotetiska frågor som något definitivt är därför inte helt 

tillförlitligt men kan ge en uppfattning om respondenternas synsätt (Statistiska centralbyrån, 

2016). Att enkätfrågorna bygger på information från Livsmedelsverket ansågs konsekvent 

eftersom de ger nationella kostråd på vetenskaplig grund och målgruppen var individer i 

Sverige (Livsmedelsverket, 2020e). Utöver att primärt undersöka tillit till information och 

attityd om en vegetabiliebaserad kost ger resultatet även en indikation på hur respondenternas 

tillit till information och attityd mot Livsmedelsverkets kostrekommendationer ser ut. 

Avslutningsvis bör undersökningens historiska kontext kommenteras. Undersökningen 

genomfördes under covid-19 pandemin men detta har inte ansetts vara en betydande faktor för 

undersökningen. Då enkätdeltagandet inte krävde fysisk kontakt påverkades inte deltagandet 

av detta. 
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5.3. Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 

För att utveckla och genomföra kost- och hälsofrämjande arbeten inom ramen för 

kostvetarprofessionen är det betydelsefullt att förstå individers relation till kosten, i vårt fall 

vilka underliggande attityder som associeras med en vegetabiliebaserad kost. Då ett ökat intag 

skulle innebära många positiva aspekter för folkhälsan, blir det viktigt att undersöka vilken 

grad av tillit allmänheten har till information från hälsomyndigheter. Det är även viktigt att i 

första hand veta vart människor vänder sig för att få information om kost. Eftersom attityder 

kan spela en stor roll när det gäller vegetabilier i kosten är det väsentligt att både veta om 

skillnader finns mellan grupper och vilka potentiella hinder som förekommer.  

 

5.4. Förslag till vidare forskning    

Individers uppfattningar och attityder gentemot en vegetarisk kost är relevanta att förstå vid 

utformning av hälsofrämjande initiativ (Corrin & Papadopoulos, 2016). Vidare forskning kan 

dra nytta av att undersöka inomgruppsvarians hos kön, kosthållning, utbildning och andra 

variabler med tänkbar påverkan för att utreda om det finns distinkta skillnader hos 

respondenter i samma kategori. Samt undersöka vilka hinder som förekommer och vilka 

informationskällor dessa respondenter använder i syfte att nå ut till dessa genom 

hälsofrämjande projekt. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning 

med ett slumpmässigt urval för att jämföra om det positiva resultatet i studien är till följd av 

den stora andelen vegetarianer och veganer. Det skulle även kunna genomföras studier som 

bygger på om samband finns mellan attityd och vilken typ av källa individen vanligtvis 

hämtar information ifrån. Exempelvis om resultatet hade sett likadant ut om respondenten haft 

vetskap om att informationen kom från Livsmedelsverket.  

 

6. Konklusion 

Undersökningen visade att en majoritet av respondenterna hade en hög tillit till informationen 

och en positiv attityd gällande vegetabilier i kosten. Resultatet visade även en oväntad 

positivitet bland män, de med gymnasial utbildning och inom kategorin blandkost. Skillnaden 

mellan grupperna visar på hur kön, kosthållning och utbildning fortsatt har en inverkan på och 

återspeglar individens attityd, även om skillnaden var mindre framträdande i denna studie. En 

övervägande del ansåg att växtbaserade produkter skulle ersätta animaliska samt att de ökat 

sin konsumtion av växtbaserade produkter vilket kan antyda till ett skifte till en mer 

vegetabiliebaserad kost. Vidare fördjupning i attityder skulle kunna generera en mer 

omfattande förståelse för individers relation till vegetabilier.   
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