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SAMMANFATTNING  
Bakgrund En vegetarisk kosthållning kan se ut på olika sätt och kan vara till fördel 

både för människors hälsa och för miljön. Idag har svenskarna ett frukt- och 

grönsaksintag som är lägre än vad som rekommenderas, samtidigt som köttintaget är 

högre. Under de senaste åren har en vegetarisk trend tagit plats i samhället och fler 

vegetariska alternativ erbjuds vilket skulle kunna bidra till ändrade kostvanor. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka om intaget av vegetariska måltider har ökat 

och om intaget av animalier har förändrats under de senaste två åren i Sverige, vad det 

beror på och om det skiljer sig mellan kön, åldersgrupper, bostadsregion, utbildning och 

matvanor. 

Metod Undersökningen genomfördes med en webbenkät som publicerades på Facebook 

under hösten 2017. 

Resultat Cirka 40% av deltagarna hade ökat sitt intag av vegetabilier och vegetariska 

maträtter och cirka 30% hade minskat sitt intag av animalier under de senaste två åren. 

Skillnader mellan grupper fanns: Kvinnor ansåg sig i högre utsträckning än män ha ett 

frukt- och grönsaksintag i linje med rekommendationerna (p=0,001). De respondenter 

som var 27 år och yngre ansåg i högre utsträckning än de som var 28 år och äldre att 

personlig ekonomi var en viktig anledning till att äta vegetariskt (p=0,001). 

Miljöhänsyn upplevdes vara den starkaste motivationsfaktorn till att äta mer vegetariskt. 

Slutsats En stor del av deltagarna har under de senaste två åren ökat sitt intag av 

vegetarisk mat och minskat sitt intag av rött kött och chark. Majoriteten var 

förändringsbenägna och kunde tänka sig att öka sitt intag av vegetarisk mat ytterligare. 

Kostvetare tillsammans med andra yrkesverksamma inom kostområdet bär ansvaret att 

sprida kunskapen om en mer grön, hälsosam och miljövänlig livsstil.   



 

 

ABSTRACT  
Background A vegetarian diet can be found in many variants and may benefit both 

human health and the environment. Today’s Swedes have a lower fruit and vegetable 

intake than recommended, while at the same time meat intake is higher. In recent years 

a vegetarian trend has taken place in society and more vegetarian options are offered, 

which may affect dietary patterns. 

Objective The objective of this study was to investigate whether the intake of 

vegetarian meals has increased and weather the intake of animal products has changed 

in Sweden during the past two years, possible reasons to it, and if it differs between 

gender, age, residential area, educational level and diet. 

Method The survey was conducted by posting a web based survey on Facebook during 

the autumn 2017.  

Results About 40% of the participants had increased their intake of vegetables and 

vegetarian meals and about 30% had decreased their intake of animal-products over the 

past two years. Differences between groups were found: Women considered themselves, 

to a higher degree than men, having a fruit- and vegetable intake that matched the 

recommendations (p=0,001). Participants 27 years of age or younger stated, to a higher 

degree than those 28 years and older, that personal economy was an important reason to 

eat more vegetarian food (p=0,001). Environmental concerns were considered the 

strongest occurring motivational factor to eat more vegetarian food. 

Conclusion A significant portion of the participants had over the past two years 

increased their intake of vegetarian food and decreased their intake of red and processed 

meat. Many had shown a willingness to increase their intake of vegetarian food. Food 

service dietitians, together with other professionals in the diet sector carry a 

responsibility to spread the knowledge about a greener, healthier and more 

environmentally friendly diet.
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1 BAKGRUND 
1.1 Vegetariska koster 
Vegetarisk kosthållning finns i många olika varianter och valet av kost beror på olika 

individuella skäl som exempelvis kan ha etisk eller ekonomisk karaktär (1). Den 

vegetariska kosten baseras på vegetabilier och i Sverige är det vanligt att både ägg och 

mejeriprodukter ingår. En vegetarian som äter mjölkprodukter kallas lakto-vegetarian, 

och om både mejerier och ägg konsumeras är benämningen lakto-ovo-vegetarian. En 

striktare form av den vegetariska kosthållningen är vegankost, vars utövare utesluter 

alla livsmedel som på något sätt har framställts av djur, till exempel honung (2). 

Individer som inte begränsar sitt animaliska intag på något sätt äter en så kallad 

blandkost. Idag väljer många blandkostare att begränsa intaget av animalier såsom 

exempelvis kött, fågel och fisk. I “A dietitian’s guide to vegetarian diets” menar 

Mangels, Virginia och Mark att en sådan individ benämns “semi-vegetarian” eller 

“flexitarian”. Att vara pescetarian hör till en annan typ av vegetarisk kosthållning där 

individen utöver vegetabilier även äter fisk (3). Det finns fler varianter på vegetarisk 

kosthållning men med anledning av studiens begränsade omfattning beskrivs inte dessa 

här. 

 

1.2 Vegetariska koster och sjukdomsförebyggande samband 
Vegetarisk kost anses ha många hälsobringande fördelar. Bland annat har studier visat 

att människor som äter en vegetarisk kost löper minskad risk att drabbas av diabetes typ 

2 (4), fetma (5) och förtida död (6), jämfört med de som äter en blandkost. Enligt 

tidigare forskning föredrar de flesta vegetarianer en kost som inkluderar nötter och 

fullkorn, där ett regelbundet och måttligt intag är förknippat med minskad risk för hjärt- 

och kärlsjukdom. Även ett intag av frukt och grönsaker, samt ett minskat intag av kött 

är förknippat med minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom (7). Ytterligare en studie gav 

evidens för att vegetarisk kost ger minskad risk att drabbas av tjock- och 

ändtarmscancer jämfört med blandkost (8). 

 

1.3 Köttkonsumtionens effekter på miljö och människa   
Vad människor väljer att äta kan påverka miljö och klimat (9, 10). Vegetarisk kost har 

relativt låg påverkan på miljön eftersom jordens resurser används mer effektivt vid dess 

produktion. En blandkost innehållande animaliska livsmedel som till exempel kött och 

mejeriprodukter är däremot mer resurskrävande då deras produktionskedja medför 

djurhållning, odlat djurfoder, och ofta långa transportsträckor innan livsmedlen når 

konsumenterna (11-13). 

 

Av animaliska livsmedel är belastningen på klimatet störst från nötkött medan kött från 

fågel och ägg anses vara förhållandevis klimatsmart (13). Även marina livsmedel som 

fisk belastar miljön genom till exempel fiskefartygens dieselförbrukning och läckage av 

starka växthusgaser från båtarnas kylanläggningar (12). När det kommer till den 

vegetariska kosthållningen kan frånvaron, eller minskningen av animaliska livsmedel 

bidra till att denna typ av kosthållning framstår som mer miljövänlig (11-13). 

 

Resultatet från en svensk studie tyder på att människor som värnar om miljön och tar 

klimathotet på allvar är mer benägna än andra att minska eller förändra sin 

köttkonsumtion (14). Motivationsfaktorn beskrevs vara starkare när förändringen 
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resulterade i att tredje part, exempelvis fattiga länder eller djur, fick det bättre, än att de 

själva eller närstående påverkades positivt. 

 

Det är dock inte alltid lätt att minska köttintaget (15). Utöver att kött är ett livsmedel 

som tillför kroppen näring och mättnad tillskrivs kött även kulturella, sociala och 

personliga värden, som ger livsmedlet en djupare betydelse. Detta fenomen har 

studerats och belyser den komplexitet många upplever inför en begränsad 

köttkonsumtion. 

 

1.4 Konsumtion av frukt, grönsaker och kött i Sverige 
Nordiska näringsrekommendationer (NNR) 2012 (3) utgår från vetenskaplig evidens 

och ligger till grund för svenska Livsmedelsverkets (SLV) kostråd (16). Kostråden 

uppmanar svenska folket till att bland annat öka intaget av frukt och grönsaker (minst 

500 gram/dag). SLV:s rikstäckande matvaneundersökning Riksmaten 2010-11 

presenterade att intaget av grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär hade ökat 

sedan den tidigare undersökningen som genomfördes år 1997-98 (17). Samtidigt 

framkom dock att åtta av tio svenskar inte nådde upp till rekommendationen att äta 

minst 500 gram frukt och grönt per dag. Vad gäller köttkonsumtion rekommenderar 

SLV ett minskat intag av rött kött och charkprodukter (högst 500 gram tillagad 

mängd/vecka) (16). Sedan 1980-talet har landets konsumtion av kött, såsom bland annat 

nöt, fläsk, fågel och charkuterier ökat med 37%, vilket motsvarar ett årligt intag av 88 

kg per person, år 2015 (18), cirka 1700 g/vecka. 

 

1.5 Problemformulering 
Under de senaste åren har de vegetariska alternativen ökat och brett ut sig allt mer i de 

svenska matbutikerna, samtidigt som växtbaserade recept sprids i kokböcker och på 

sociala medier. Enligt Riksmaten 2010-11 uppgav 3% av Sveriges befolkning att de åt 

en vegetarisk kost (17). I övrigt åt 95% blandkost och 2% åt någon form av diet. Enligt 

NNR, som verkar på befolkningsnivå i hela Norden, rekommenderas i dagsläget inte en 

vegetarisk kosthållning (3). Samtidigt uppmanar SLV till att det är bra att äta 

vegetariska måltider mer regelbundet även om kött ingår i kosten (16). Som tidigare 

nämnts kan vegetarisk kost främja både den enskilda individens hälsa och miljön. Det är 

därför av intresse att den vegetariska kosten uppmärksammas och får anta en central 

roll, inte bara för oss och andra inom kostrelaterade yrken utan också för samhället i 

stort. 

2 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka om intaget av vegetariska måltider har ökat  och 

om intaget av animalier har förändrats under de senaste två åren i Sverige, vad det beror 

på och om det skiljer sig mellan kön, åldersgrupper, bostadsregion, utbildning och 

matvanor. 

 

3 METOD 
3.1 Metodbeskrivning 
En kvantitativ enkätstudie valdes eftersom det ansågs passa studiens syfte. Detta för att 

standardisera och effektivisera datainsamlingen och dess bearbetning. Målet var att 

kunna jämföra grupper och mäta förekomst av förändringar vars resultat skulle kunna 

mätas i procent eller antal. Förhoppningen var att nå ut till många människor med god 
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geografisk spridning och därmed få ett representativt deltagarurval för olika grupper. Ett 

representativt urval avgör om resultaten kan anses ha extern validitet (19). 

 

En webbaserad enkät konstruerades i Google GApps med 14 frågor, varav tolv var 

obligatoriska och två frivilliga (Bilaga 1). Det gavs även utrymme för övriga synpunkter 

och kommentarer. Enkäten hade tre avgränsade områden där frågorna först berörde 

deltagarnas demografiska bakgrund och vilken sorts kost de åt. Sedan följde frågor om 

matvanor som utforskade eventuella förändringar i kosthållning under de senaste två 

åren. Bland annat fick deltagarna självskatta sin egen frukt- och grönsakskonsumtion 

med SLV:s rekommendation, 500 gram/dag, som referensram. Till sist följde frågor om 

deltagarnas inställning till vegetarisk mat. Begreppen “vegetarisk kost”/”vegetariskt” 

definierades i enkäten, som all typ av kost som är växtbaserad och där även ägg och 

mejeriprodukter kan ingå. 

 

Designen på varje fråga i enkäten konstruerades för att passa dess specifika innehåll 

vilket gav resultat i en mix av flervalsfrågor, listruta och flervalsrutnät. Ansträngningar 

gjordes för att begränsa antalet frågor så att enkäten inte skulle uppfattas som lång och 

tidskrävande. Flera frågor hade en gemensam rubrik med olika påståenden under. 

Svarsalternativen för flera av frågorna bestod av en sjugradig likertskala. I fem av 

frågorna motsvarade ett instämmer inte alls och sju instämmer helt. I en fråga 

motsvarade ett äter mycket mindre och sju äter mycket mer. För frågor där likertskala 

användes antogs nummer fyra motsvara neutral. För frågan om frukt- och grönsaksintag 

motsvarade alla numren stigande intervall. Endast ett svarsalternativ per fråga var 

möjligt. 

 

En pilotstudie genomfördes där sju deltagare tillfrågades ur familje- och vänskapskrets. 

Detta för att säkerställa att all data kunde registreras, samt för att minska risken för 

misstolkning av frågor. Vissa frågeställningar formulerades om eller omstrukturerades 

till följd av synpunkter från pilotstudien. Bland annat utökades enkäten med en fråga 

om deltagarnas inställning till vegetariskt och svarsalternativet föräldraledig lades till 

som ett alternativ till sysselsättning. Ytterligare ändringar som gjordes innan enkäten 

skickades ut var bland annat att livsmedel såsom ägg och ost lades till i frågan om 

konsumtion av animalier. 

 

3.2 Urval och rekrytering 
De inklusionskriterier som fanns för studien var att deltagarna skulle vara vuxna, från 

18 år och äldre, samt att de skulle behärska svenska. Då enkäten var webbaserad 

krävdes tillgång till internet via lämplig teknik, till exempel via dator eller smartmobil 

samt att de var medlemmar på Facebook där enkäten publicerades. Vidare var enkäten 

tillgänglig för alla oavsett kostvana, vilket tydliggjordes i dess inledande 

informationstext (Bilaga 1). Frågorna var obligatoriska vilket gjorde att ett internt 

bortfall undveks. Eftersom enkäten publicerades på Facebook går det inte att mäta ett 

externt bortfall då uppgifter om vilka som inte valt att svara på enkäten saknas. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Webbenkäten lades ut på webbsidan Facebook och utgick från våra offentliga profiler 

samt i tipsgruppen Vännäs anslagstavla, med uppmuntran om att enkäten skulle delas 

vidare. Detta val av plattform och spridningssätt var del av ett så kallat 

bekvämlighetsurval (19), vilket kan göras av praktiska skäl när studiens resurser i form 

av tid och budget är begränsade. Studien pågick totalt i nio veckor, varav sex dagar 
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användes till datainsamling för att få minst 100 svar, vilket var det lägst önskvärda 

antalet deltagare. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
Den insamlade datan överfördes från ett Google GApps-formulär till en Excel-fil. Innan 

analys av data skapades nya grupper utifrån svarsalternativen i Excel. Variabeln ålder 

omgrupperades, av hänsyn till överrepresentation av deltagare mellan 18-27 år, till 

variablerna 27 år och yngre samt 28 år och äldre eftersom likstora grupper 

eftersträvades. Av samma anledning fick svarsalternativet Norrland representera norra 

Sverige medan Götaland och Svealand representerade södra Sverige. Deltagarna 

delades även in i två grupper baserat på deras matvanor: blandkostare respektive 

vegetariska kostalternativ. Efter en övervägning bestämdes variabeln flexitarian (även 

kallad semi-vegetarian) och pescetarian (vegetarian som äter fisk och skaldjur) höra till 

gruppen vegetariska kostalternativ. Detta gjordes för att särskilja de deltagare som hade 

gjort ett aktivt val att äta en mer växtbaserad kost samt begränsa mängden animalier. 

Svarsalternativet annat (n=4) lades också till i gruppen vegetariska kostalternativ 

eftersom dessa deltagare, då de inte valt alternativet blandkost, antogs äta någon av de 

övriga vegetariska koster som hade uteslutits ur studien. Variabeln utbildning delades in 

i högre utbildning och lägre utbildning. I gruppen högre utbildning ingick universitet- 

och högskoleutbildning samt kvalificerad yrkesutbildning. Till gruppen lägre utbildning 

ingick grundskola samt gymnasium/folkhögskola. För vidare bearbetning lades data in i 

programmet IBM SPSS Statistics 24. Insamlad data var huvudsakligen av nominal och 

ordinal karaktär, medan originaldata för ålder var på kvotskalenivå. 

 

För bearbetning av data sammanslogs vissa intervall på likertskalans spann beroende på 

vad som skulle mätas. Alternativ fem till sju bedömdes motsvara ett starkare medhåll 

eller en ökning, medan alternativ ett till fyra då motsvarade ett mindre starkt medhåll 

eller en icke-ökning. För frågan om minskat intag av olika animaliska livsmedel 

sammanslogs alternativ ett till tre för att representera en minskning, medan alternativ 

fyra motsvarade ett oförändrat intag och fem till sju motsvarade en ökning. För 

redovisning av data valdes proportioner (%), median [25-75 percentilerna], medelvärde, 

standardavvikelse, tabeller och lådagram. Vid ett deltagarantal under 100 bör 

procentsats användas med försiktighet och är antalet under 50 bör det undvikas. Trots 

detta används procentsats i resultatdelen för att underlätta för läsaren vid jämförelse av 

grupper. Det statistiska test som valdes var Mann-Whitney U-test, vilket lämpar sig bra 

vid jämförelser av två grupper då den variabel man jämför med inte är normalfördelad 

(20). Chi-2 test användes vid analys av skillnad i frekvenser mellan två grupper (21). 

Signifikansnivå för analyserna bestämdes till p<0,05. Tendenser till signifikanta 

skillnader noterades om p≤0,065. Endast de test som visade på signifikanta skillnader 

samt tendenser redovisas i resultatdelen, dock har fler tester utförts. De resultat som inte 

visade på signifikant skillnad sammanställdes därför i en bilaga (Bilaga 2). De öppna 

frågornas svar analyserades genom att materialet delades in i huvudkategorier (Bilaga 

3). 

 

3.5 Etik 
Enkätens innehåll bedömdes inte vara av etiskt känslig karaktär och följde de fyra 

huvudkraven för forskningsetiska principer (22). I enlighet med informations- och 

samtyckeskraven gavs information om studien och dess frivilliga medverkan, med 

rätten att avbryta deltagandet, liksom att deltagandet var anonymt. Enligt 

konfidentialitets- och nyttjandekraven informerades deltagarna om att svaren skulle 

komma att behandlas konfidentiellt och endast användas inom denna studie. 
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3.6 Förförståelse 
Vi som skriver den här uppsatsen är studenter vid kostvetenskapliga programmet, Umeå 

universitet, höstterminen 2017. Vår egen kosthållning består av flexitariankost som 

tillsammans med vår utbildning skulle kunna medföra att vi, jämfört med andra, har ett 

aktivare ställningstagande och en bredare kunskap om näring och hälsa som i sin tur kan 

påverka vår förförståelse. Att till exempel ställa ledande frågor till respondenterna kan 

medföra en icke önskvärd påverkan på deras svar (19). Det ansågs därför viktigt att 

försöka ha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt under utformandet och utförandet 

av den aktuella studien. Med utgångspunkt i vår egen bakgrund välkomnas dock en 

eventuell grön trend eftersom vi anser att både människor och planet skulle må bättre av 

en grönare livsstil. 

4 RESULTAT 
Totalt deltog 105 personer i studien (Tabell 1). Inget internt bortfall noterades på grund 

av att alla frågor i enkäten var obligatoriska. Av respondenterna var majoriteten kvinnor 

(81%; n=85) och bosatta i Norra Sverige (61%; n=64). Deltagarnas ålder var mellan 18-

70 år. Medianåldern var 28 år [24,5-41,5] och medelåldern var 33 år med 

standardavvikelse tolv. Av deltagarna var det en jämn fördelning av både de med högre- 

och lägre utbildning. Majoriteten deltagare identifierade sig som blandkostare (72%; 

n=76). Av de 85 kvinnorna åt n=58 (68%) en blandkost och n=27 (32%) åt något 

vegetariskt kostalternativ. Av de 20 männen åt n=18 (90%) en blandkost och n=2 (10%) 

åt någon vegetarisk kost. 
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Tabell 1. Bakgrundsfaktorer rörande respondenter (n=105) som deltog i en 

internetbaserad enkätstudie om människors intag av vegetarisk kost. Sverige. Hösten 

2017. 

 

4.1 Skillnader mellan gruppers intag av frukt och grönsaker  
Knappt 20% (18%; n=19) av deltagarna, varav nio som åt ett vegetariskt kostalternativ, 

upplevde sig ha ett intag av frukt och grönsaker som motsvarade SLV:s 

rekommendation (16). Övriga deltagare (82%; n=86) uppskattade att de inte helt nådde 

upp till rekommendationen. De grupper som hade ett högre intag var kvinnor (p=0,001), 

de med högre utbildning (p=0,007) och respondenter som tillhörde vegetariska 

kostalternativ (p=0,012) (Figur 1). 
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a)                                                              b) 

 

c) 

 

Figur 1. Upplevt dagligt intag i relation till rekommendationen av 500 gram frukt och 

grönsaker, under de senaste två åren för olika grupper: a) män (n=20) och kvinnor 

(n=85), b) högre utbildning (n=51) och lägre utbildning (n=54) samt c) vegetariska 

kostalternativ (n=29) och blandkostare (n=76). 1=Uppnår ej rekommendationen, 

7=Uppnår rekommendationen. En internetbaserad enkätstudie om människors intag av 

vegetarisk kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 

4.2 Förändrat intag av animalier 
Intaget av kött och viltkött hade minskat i någon utsträckning hos cirka hälften (55%) 

av deltagarna, liksom konsumtionen av charkprodukter (50%) och fågel (47%) (Tabell 

2). Intaget av fisk och ägg hade båda ökat hos 40% och vad gäller ost hade en ökning 

skett hos 31% av deltagarna. 
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Tabell 2. Rapporterat förändrat intag av animaliska livsmedel jämfört med hur 

deltagarna åt för två år sedan. En internetbaserad enkätstudie om människors intag av 

vegetarisk kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 
 

Gruppen vegetariska kostalternativ hade, jämfört med blandkostare, i högre 

utsträckning minskat sitt intag av rött kött, viltkött, charkprodukter och fågel (p=0,001) 

samt fisk och skaldjur (p=0,009) under de senaste två åren (Figur 2). Vad gäller ost och 

ägg visade vegetariska kostalternativ på ett minskat intag medan blandkostare visade på 

ett ökat intag. Skillnaderna var dock inte signifikanta (p=0,098 respektive p=0,106). 
 

 

Figur 2. Rapporterat intag av animaliska livsmedel under de senaste två åren för 

grupperna vegetariska kostalternativ (n=29) och blandkost (n=76). 1=Äter mycket 

mindre, 7=Äter mycket mer. En internetbaserad enkätstudie om människors intag av 

vegetarisk kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 

4.3 Förändrat intag av vegetariska- och animaliska livsmedel 
Mellan 30-40 % av deltagarna hade ökat sitt intag av vegetariska maträtter de senaste 

två åren: 40 % åt oftare vegetabilier än tidigare och 39% åt större portioner. En tredjedel 

(32%) åt oftare vegetariskt på restaurang och 40% åt det oftare hemma. Nästan en 

tredjedel hade i högre utsträckning minskad frekvens för intag av animalier (28%) samt 
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åt mindre portioner (29%) än tidigare. Majoriteten av de deltagare som hade ökat 

mängden vegetariskt och vegetabilier hade även ökat frekvensen. Motsvarande gällde 

intaget av animalier – de som hade minskat sitt intag hade minskat både mängd och 

frekvens. 

 

De som bodde i södra Sverige hade i högre utsträckning ökat frekvensen för intag av 

vegetariska rätter på restaurang (p=0,015), samt minskat frekvensen för intag av 

animalier (p=0,041) än de som bodde i norra Sverige (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Frekvens för Södra Sveriges (n=41) och norra Sveriges (n=64) upplevda 

förändrade intag av a) vegetariska maträtter samt b) animalier under de senaste två 

åren. En internetbaserad enkätstudie om människors intag av vegetarisk kost (n=105). 

1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt. Sverige. Hösten 2017. 

 

Jämfört med blandkostare åt deltagare som tillhörde vegetariska kostalternativ i högre 

utsträckning oftare vegetariska måltider i hemmet och på restaurang (p<0,001). De åt 

även större mängd vegetabilier per måltid (p=0,01), samt animalier mer sällan 

(p=0,001) och i mindre mängd (p=<0,001). Respondenter med högre utbildning hade i 

högre grad minskat sitt intag av animalier jämfört med respondenter med lägre 

utbildning (p=0,021). 

 

Respondenter som var 27 år och yngre hade i högre utsträckning ökat frekvensen för 

intag av vegetabilier (p=0,007) samt portionsstorleken (p=0,016) och valde oftare 

vegetariska alternativ på restaurang (p=0,028), jämfört med respondenter som var 28 år 

och äldre (Figur 4). 
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Figur 4. Yngres (n=52) och äldres (n=53) upplevda förändrade intag av vegetariskt 

vad gäller frekvens och mängd, under de senaste två åren. 1=Instämmer inte alls, 

7=Instämmer helt. En internetbaserad enkätstudie om människors intag av vegetarisk 

kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 

4.4 Inställning till vegetarisk mat 
De som var 27 år och yngre tyckte inte i lika hög utsträckning att kött smakar gott som 

de som var 28 år och äldre (p=0,039). De yngre deltagarna ansåg även i högre grad än 

de äldre att vegetariskt är billigt (p=0,041). Respondenter med högre utbildning hade en 

mer positiv inställning till vegetariskt (p=0,01) och tyckte att vegetariskt smakar gott 

(p=0,02) i högre utsträckning än de med lägre utbildning (Figur 5). De med högre 

utbildning ansåg även i högre utsträckning att de blev mätta av vegetariskt (p=0,019), 

samt att vegetariskt är lättlagat (p=0,025). 

 

 

Figur 5. Åsikter om vegetarisk kost bland deltagare av högre (n=51) respektive lägre 

utbildning (n=54). 1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt. En internetbaserad 

enkätstudie om människors intag av vegetarisk kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 



 

15 
 

De som bodde i södra Sverige upplevde i högre utsträckning än de som bodde i norra 

Sverige att de blev mätta av att äta vegetariskt (p=0,02) (Figur 6). De ansåg även i högre 

grad att vegetariskt är billigt (p=0,003), lättlagat (p=0,009) och innehåller mycket 

protein (p=0,013). 

 

 

Figur 6. Södra Sveriges (n=41) och norra Sveriges (n=64) åsikter om vegetarisk kost. 

1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt. En internetbaserad enkätstudie om 

människors intag av vegetarisk kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 

4.5 Orsaker till val av vegetarisk kost 
Av deltagarna ansåg: 65% att miljö, 61% att hälsa och välmående samt 54% att etik och 

djur hade en betydande påverkan till valet att äta vegetariskt, medan 69% ansåg att 

personlig ekonomi inte hade någon betydelse. Av deltagarna var det 92% som ansåg att 

religion/trosuppfattning inte hade betydelse i relation till valet att äta vegetariskt. Övriga 

deltagare som inte ovan omnämns i löpande text hade antingen en neutral åsikt i frågan 

eller var av annan åsikt. 

 

 

Figur 7. Hur deltagare från vegetariska kostalternativ (n=29) respektive blandkostare 

(n=76) värderar anledningar till vegetarisk kosthållning som viktiga. 1=Instämmer inte 
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alls, 7=Instämmer helt. En internetbaserad enkätstudie om människors intag av 

vegetarisk kost (n=105). Sverige. Hösten 2017. 

 

De respondenter som tillhörde gruppen vegetariska kostalternativ ansåg i högre grad än 

blandkostare att det var viktigt att äta vegetariskt med hänsyn till deras hälsa och 

välmående (p=0,001) samt miljö (p=0,047). Viss tendens för skillnad kunde även ses 

för anledningen etik och djur (p=0,056) (Figur 7). 

 

Mellan könen skilde sig deltagarnas åsikter gällande etik och djur (p=0,007): 59% av 

kvinnorna och 35% av männen ansåg att etik och djur var en viktig anledning till att äta 

en vegetarisk kost. Det fanns även en tendens till att miljö i högre utsträckning kunde 

anses viktigt för kvinnorna (p=0,058). 

 

De respondenter som tillhörde åldersgruppen 27 år och yngre ansåg i högre 

utsträckning än de som var 28 år och äldre att både personlig ekonomi (p=0,001), miljö 

(p=0,015) samt etik och djur (p=0,007) var de viktigaste orsakerna till att äta vegetariskt 

(Figur 8). För södra Sverige fanns det en tendens till att personlig ekonomi hade en 

större betydelse för att äta vegetariskt i jämförelse med norra Sverige (p=0,061). 

 

 

Figur 8. Hur yngre (n=52) och äldre (n=53) deltagare värderar anledningar till 

vegetarisk kosthållning som viktiga. 1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt. En 

internetbaserad enkätstudie om människors intag av vegetarisk kost (n=105). Sverige. 

Hösten 2017. 

 

4.6 Olika motivationsfaktorer till att äta vegetarisk mat 
Av deltagarna var det 82% som var förändringsbenägna och kunde tänka sig att öka 

intaget av vegetarisk mat givet att: de hade större kunskap inom området (57%), det fick 

dem att må bättre psykiskt och fysiskt (54%), det vegetariska restaurangutbudet var 

större (52%), fler människor i deras omgivning åt vegetariskt (48%), det kostade mindre 

(46%) eller att det vegetariska utbudet var större i matbutiker (45%). Av deltagarna 

ansåg 18% (n=18) att de inte behövde ändra sitt intag av vegetarisk mat. Av dessa 

tillhörde n=11 gruppen vegetariska kostalternativ och n=7 gruppen blandkostare. Av de 

18% (n=18) ansåg sig n=4 äta enligt SLV:s rekommenderade frukt- och grönsaksintag 

(16). 
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Kvinnor upplevde i större utsträckning än män att de skulle motiveras till en vegetarisk 

kosthållning om det skulle få dem att må bättre fysiskt och psykiskt (p=0,046). 

Kvinnorna visade även tendenser till att starkare motiveras till att äta mer vegetariskt 

om det fanns ett utökat utbud av vegetariska maträtter på restaurang (p=0,065).  

  

Vad gäller geografiska skillnader upplevde fler respondenter i södra Sverige, än i norra 

Sverige, att de skulle motiveras av ett utökat utbud av vegetariska rätter på restaurang 

(p=0,006) och av ökad kunskap om vegetarisk kost (p=0,039). 

 

Fler deltagare med högre utbildning, än de med lägre utbildning, fann att en ökning av 

vegetariska maträtter på restaurang skulle få dem att äta mer vegetariskt (p=0,03). Även 

gruppen 27 år och yngre visade tendenser till att vilja äta mer vegetariskt om utbudet på 

restauranger ökade (p=0,062) jämfört med de som var 28 år och äldre. 

 

Då respondenterna själva fick beskriva vad som skulle få dem att äta mer vegetariskt 

ansågs ett ökat utbud i matbutiker och på restaurang, fler recept, lägre pris samt mer 

kunskap vara de främsta faktorerna som skulle påverka (Bilaga 3). Till exempel uppgav 

en respondent: ”Det handlar verkligen mest om utbud för min del. Jag är lat, tar mig 

inte till nästa mataffär när det inte finns i första. Men också kunskap såklart”. 

 

På den öppna frågan om varför deltagarna inte ökat sitt intag av vegetariskt under de 

senaste två åren, och vad det kunde bero på ansåg flera att det berodde på vanor och 

lathet, samt att de inte hade kunskap om vegetariskt. En respondent förklarade: “För lat 

att göra sallader tidigt på morgonen innan jobbet.” medan en annan uppgav: “Vana att 

göra samma maträtter jag vuxit upp med.”  

           

5 DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 
Kvantitativ metod möjliggjorde för en undersökning med relativt stor mängd deltagare 

som likabehandlades i den mån att de fick ta del av en standardiserad enkät med 

informationsbrev (Bilaga 1). Att ha enkäten webbaserad medförde dessutom att 

deltagarna kunde uppleva anonymitet och påverkas mindre under deltagandet, jämfört 

med kvalitativa intervjuundersökningar (19). Andra fördelar med den webbaserade 

enkäten var att den snabbt kunde spridas långa avstånd och inte behövde skrivas ut i 

pappersform, vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt, samt att dess frågor 

kunde göras obligatoriska vilket motverkade bortfall.  

 

Det var ett lågt antal respondenter (n=105) som deltog i den aktuella studien, vilket 

minskade resultatets generaliserbarhet sett till Sveriges befolkning. Då webbenkäten 

spreds via våra Facebookprofiler påverkades sannolikt studiens reliabilitet med hänsyn 

till deltagarnas bakgrundsfaktorer. Urvalets spridning för ålder, utbildning och 

bostadsregion var god, medan spridningen för kön och matvanor var något sämre. Dock 

är det värt att lyfta att en stor andel av deltagarna var blandkostare, vilka bidrog till mer 

nyanserad information, än om majoriteten hade varit deltagare med vegetariska 

kostalternativ. Studiens låga manliga deltagarantal skulle kunna förklaras med att 

studiens ansvariga var kvinnor och att fler kvinnor än män, på grund av befintliga 

vänskapsrelationer, valde att svara på enkäten. Detta kallas selektionsbias (20) och kan 

bland annat förklara varför vissa deltagargrupper är ojämnt representerade. När det 

kommer till uppskattat kostintag och enkätens spridning på Facebook kan det ha 

påverkat våra vänner och bekanta till att vilja framstå som mer hälsosamma och därför 
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svarat att de exempelvis åt mindre kött än vad de egentligen gjorde. Detta skulle kunna 

stödjas av tidigare forskning som visar på att vänskapsrelationer har en påverkande 

faktor på kostvanor (23-24). Deltagarna garanterades dock anonymitet och möjligheten 

fanns att dela enkäten fritt till andra personer, för att få en mer nyanserad deltagargrupp.  

För att öka studiens interna validitet upplevdes det viktigt att utforma enkätens frågor på 

ett sätt som främjade relevanta svar. Frågan som identifierade deltagarnas matvanor 

kom tidigt i enkäten och hur deltagarna svarade, till exempel att de var vegan, kan ha 

medfört att deltagarna svarat på ett visst sätt under resten av enkäten, eftersom svaren 

annars kan upplevas som inkonsekventa. Detta kallas frågekontexteffekt (19). 

Möjligtvis hade svaren sett annorlunda ut om denna fråga hade placerats längre ned i 

enkäten.   

 

Det kan vara missvisande att de som svarade alternativet annat ingick i gruppen 

vegetariska kostalternativ eftersom de inte fick tillfälle att förklara vilken kosthållning 

de hade. Vi tolkade detta som att de gjort ett medvetet val att äta mer vegetabilier då de 

inte valt att tillhöra gruppen blandkostare. Vid närmare eftertanke borde vi kanske ha 

exkluderat dessa fyra deltagares svar ur frågan, men vi anser inte, trots detta, att svaren 

har påverkat resultatet märkbart. Svaren på vissa frågor i enkäten borde ha 

omformulerats då det blev svårt att tolka den sjugradiga likertskalan. Alternativ ett till 

fyra kunde i vissa frågor tolkas på olika sätt: till exempel kunde ett till tre tolkas som en 

minskning (där alternativ fyra kunde ingå eller tolkas som neutral), alternativt att låga 

siffror (över ett) innebar ett svagt medhåll för att en ökning skett. Därför valde vi att 

fokusera på alternativ fem till sju där det var givet att en ökning hade skett. För att 

kunna göra uttalanden med större säkerhet angående förändring hade det varit en fördel 

att komplettera med frågan: “Har du gjort en förändring vad gäller ditt kostintag de 

senaste två åren?” med alternativ för: äter mer-/mindre vegetariskt eller ingen 

förändring.  Studiens validitet försvagas av att enkätens konstruktion möjliggör flera 

tolkningsmöjligheter. Däremot beskrivs studiens tillvägagångssätt med god transparens 

vilket stödjer dess reliabilitet i det avseende att liknande resultat skulle nås om studien 

upprepas. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
Knappt en av fem deltagare (n=19) upplevde att deras frukt- och grönsaksintag helt 

motsvarade SLV:s rekommendationer (16). Hälften av dessa var blandkostare och 

hälften tillhörde gruppen vegetariska kostalternativ. På grund av det lägre totala 

deltagarantalet i gruppen vegetariska kostalternativ anser vi att chansen att få i sig 

tillräckligt med frukt och grönt är procentuellt större om en vegetarisk kosthållning 

eftersträvas. Dock kan det tyckas förvånande att bara hälften av de som tillhörde 

vegetariska kostalternativ upplevde sig äta enligt rekommendationen. Detta resultat kan 

bero på ett under- eller överskattat kostintag, ett fenomen som förekommer i 

kostundersökningar och beror på den så kallade undersökningseffekten (19). 

 

Nästan 40% av deltagarna i vår studie hade ökat sitt intag av vegetabilier och vegetarisk 

mat, och cirka 30% hade minskat sitt intag av animalier. Detta resultat visar att det 

pågår en kostmässig förändring åt det grönare hållet, vilken troligtvis beror på att 

vegetarisk mat uppmuntras och får ta allt större plats i dagens samhälle (25). I vår studie 

uppskattade kvinnor i högre utsträckning än män att de nådde upp till SLV:s 

rekommendation om frukt och grönt (16). Denna skillnad skulle kunna bero på ett lågt 

manligt deltagarantal eller att det i Riksmaten 2010-11 framkom att svenska kvinnor 

generellt har en mer hälsosam kosthållning än män (17). Kvinnorna i vår studie ansåg 

även i högre utsträckning än männen att de skulle öka sitt intag av vegetariskt om det 
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skulle få dem att må bättre psykiskt och fysiskt, vilket även framkommit i tidigare 

forskning (26). Statistiska centralbyrån (SCB) som i huvudsak tar fram statistik på 

uppdrag av Sveriges regering och myndigheter visar att kvinnor i Sverige har större 

psykiska och fysiska besvär än män (27), vilket kan styrka vårt resultat. 

 

I vår studie hade bland annat kött, viltkött och charkprodukter minskat hos drygt hälften 

av deltagarna. Detta resultat, liksom att många deltagare tyckte att hälsa och miljö var 

starka motivationsfaktorer till att äta mer vegetariskt, stämmer väl med att 

köttkonsumtionens negativa påverkan på hälsa (28-29) och miljö (10-12) har blivit mer 

aktuell i samhället och inverkar på människors livsmedelsval (25). Hela 47% av 

deltagarna hade minskat sin konsumtion av kyckling och 31% hade minskat sin 

konsumtion av ägg. Denna minskning skulle kunna ha ett direkt eller indirekt samband 

med det nyligen inträffade utbrottet av campylobacter i fågelkött (30), samt upptäckten 

av ett skadligt ämne i nederländska ägg (31). Liknande kausalitetssamband har belysts 

av tidigare forskning (32-33). Trots att äggkonsumtionen hade minskat hos vissa 

deltagare hade den dock ökat hos andra; både konsumtionen av fisk och ägg hade ökat 

hos 40% av deltagarna. Ökningen av dessa livsmedel skulle kunna förklaras genom ett 

kompensationsbeteende för minskat intag av andra animalier. Med en vegetarisk 

kosthållning där flera animalier utesluts finns risk för näringsbrist av exempelvis järn 

(34), vitamin B12 (35) och kalcium (36-37) som ingår i många animaliska livsmedel. 

Risken kan dock minskas genom en välplanerad kosthållning.  

 

Det har skett en större befolkningsökning i form av invandring från andra länder under 

de senaste fem åren (38). Jämfört med norra Sverige förekommer det i södra Sverige 

generellt en bredare invandring. Detta skapar möjligheter till kulturella utbyten (39), 

som kan skapa ökad efterfrågan av olika vegetariska livsmedel och rätter, vilket skulle 

kunna påverka utbud och priser i mataffärer. Kanske kan den etniska mångfalden bidra 

till att matsedlar för offentliga platser såsom förskola och skola utökas med fler 

vegetariska alternativ och därmed ökad tillgänglighet. En ökad invandring kan därför 

förklara vårt resultat där södra Sverige i högre utsträckning än norra Sverige upplevde 

att vegetarisk mat både mättar, innehåller mycket protein, är lättlagad och billig. 

 

Under de senaste sex åren har svenskarnas restaurangbesök ökat (40). Av deltagarna i 

vår studie uppgav 32% att de oftare åt vegetariska maträtter på restaurang, samtidigt 

som 52% uppgav att de skulle äta mer vegetariskt om utbudet på restauranger var större. 

De som bodde i södra Sverige och de med högre utbildning uppgav att de i större 

utsträckning än sina gruppers motsatser skulle öka sitt intag av vegetariskt, givet att det 

vegetariska restaurangutbudet ökade. Resultatet för södra Sverige skulle kunna bero på 

att deltagarna i söder kanske har mer frekventa restaurangvanor än de i norr. En annan 

orsak skulle möjligen kunna bero på en ökad medvetenhet kring fördelarna med en 

vegetarisk kosthållning i södra Sverige, medan de som bor i norra Sverige kanske har 

en starkare jakttradition och därför äter mycket kött (41). Det sistnämnda skulle i så fall 

även kunna förklara varför fler respondenter från norra Sverige åt animalier i högre 

utsträckning än de från södra Sverige. Gruppen södra Sverige uppgav även att de skulle 

motiveras till ett ökat vegetariskt intag om de hade mer kunskap. Just bristande 

information samt brist på vegetariska alternativ på restauranger är anledningar som har 

belysts av tidigare forskning (26).  

 

Trots medvetenheten hos många deltagare i vår studie upplevdes det finnas utrymme till 

förbättringar vad gäller att öka andelen vegetarisk mat i kosten. Varför inte större 

förändringar har gjorts hittills kan bero på den otillräckliga kunskap om vegetarisk mat 
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som 57% av deltagarna uppgav sig ha. Denna okunskap, som både kan gälla 

näringsinnehåll och smak, skulle kunna begränsa utforskandet av vegetariska recept och 

maträtter. Detta skulle även kunna förklara varför många av deltagarna skulle äta mer 

vegetarisk mat om utbudet på restauranger ökade, eftersom det kunskapsmässiga 

ansvaret då läggs över på någon annan. Deltagarnas egna kommentarer visade på att en 

av de största anledningarna till varför de inte ökat sitt intag av vegetariskt berodde på 

just bristande kunskap och information, vilket även har setts i en tidigare studie (26). 

 

5.3 Samhällsrelevans  
Med en ständigt växande befolkning på jorden kommer det i framtiden inte finnas 

resurser till att föda alla med en kost rik på animalier (42). Forskning visar att en 

tredjedel av världens spannmålsproduktion idag går till djurfoder (43). Om fler 

människor åt vegetariskt skulle samma mängd spannmål kunna föda fler människor än 

det kött som produceras. Vidare belastar vegetariska kostmönster miljön mindre än vad 

blandkost gör (9-11, 44) och det är därför viktigt att fler äter mer vegetariskt. 

 

Beteendeändringar kommer på flera plan att krävas då framtiden innebär begränsade 

resurser och klimatförändringar. Även om 65% av deltagarna i vår studie tyckte det var 

viktigt att äta vegetariskt av miljöhänsyn innebär det en utmaning att göra grönare 

matval då kosten bland annat påverkas av olika kulturer och mattraditioner, exempelvis 

vår svenska animalierika husmanskost (15). Hos den svenska befolkningen uppskattas 

dagens köttkonsumtion kunna minskas med 25% (45). Detta skulle kunna vara möjligt 

genom till exempel bättre tillgänglighet av grönare matval, socialt stöd från 

omgivningen och att förändringen anses givande, vilket tas upp i en tidigare studie om 

kostvanor och beteendeförändring (46). Andra påverkande faktorer skulle kunna vara 

beskattningar och subventioner, exempelvis subvention av frukt och grönsaker (47). 

Detta skulle kunna möjliggöra att folk äter mer vegetariskt, samt bidra till en förbättrad 

folkhälsa eftersom vegetarisk mat har många hälsofördelar (4-8). 

 

Hela 61% av deltagarna i vår studie värderade vegetarisk mat högt med hänsyn till hälsa 

och välmående, vilket kan tolkas som att de är medvetna om hälsofördelarna. Samtidigt 

har en viss skepticism kring vegetarisk mat uppmärksammats i andra undersökningar, 

där ett minskat köttintag ifrågasätts och matens näringsriktighet betvivlas (48-49). Detta 

är fullt förståeligt då näringsbrist kan uppstå vid en felaktig vegetarisk kosthållning (34-

37, 50). Under författandet av den här uppsatsen har Livsmedelsverket uppdaterat och 

utökat sin webbsida för vegetarisk mat, vilket är ett steg mot att göra vegetarisk mat 

kunskapsmässigt mer tillgänglig för folk. En ökad kunskap skulle troligtvis även kunna 

ändra de negativa attityder som finns kring vegetarisk kost. 

 

6 SLUTSATS 
En stor del av deltagarna har under de senaste två åren ökat sitt intag av vegetarisk mat 

samt minskat sitt intag av rött kött och chark för att i stället öka intaget av kyckling och 

fisk. Majoriteten av deltagarna var förändringsbenägna och kunde tänka sig att öka sitt 

intag av vegetarisk mat ytterligare. Omfördelningen av kosten kan tyda på att deltagarna 

har påverkats av en pågående vegetarisk trend. Som kostvetare bär vi, tillsammans med 

bland annat dietister och hem- och konsumentkunskapslärare, ett ansvar att sprida 

kunskapen om en mer grön, hälsosam och miljövänlig livsstil, där vi får vara bryggan 

mellan myndigheter och allmänheten. 
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Att äta “grönare” 

- en enkätundersökning om människors matvanor. 
Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i kostvetenskap vid Umeå 
universitet. Under hösten 2017 genomför vi en studie om vuxnas matvanor och 
resonemang kring vegetarisk kost. Syftet med studien är att undersöka om 
människor i Sverige har ökat sitt intag av vegetarisk kost de senaste två åren 
och om det skiljer sig mellan kön, åldersgrupper och bostadsregion. 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vi vill att du 
som svarar på enkäten behärskar det svenska språket och är minst 18 år. Vi vill 
poängtera att ditt deltagande är viktigt oavsett matvanor. Svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt och endast användas inom denna studie. Deltagandet 
är anonymt och tar cirka 5-10 minuter. 
I den här enkäten finns flera frågor som rör begreppet vegetarisk 
kost/vegetariskt. Med vegetarisk kost/vegetariskt menar vi en kost som är 
växtbaserad men där även ägg och mejeriprodukter kan ingå. 
Tack för din medverkan! 
Elin Glamsjö & Ulrika Söderlund 
 

 
Först några frågor om din bakgrund 

 
1. Vilket kön identifierar du dig med? 

·       Kvinna 
·       Man 
·       Annat 

 
2. Vilken är din ålder? 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... (Deltagarna kunde välja en ålder mellan 18-100 år) 
 
3. Vilken del av Sverige bor du i? 

·       Norrland 
·       Svealand 
·       Götaland 

 
4. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

·       Grundskola 
·       Gymnasium/Folkhögskola 
·       Kvalificerad yrkesutbildning 
·       Universitet/Högskola 
·       Övrigt……………….. 

 
5. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

·       Arbetssökande 
·       Sjukskriven/sjukpensionär 
·       Föräldraledig 
·       Studerande 
·       Arbetstagare 
·       Pensionär 
·       Övrigt…………… 
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Nu kommer några frågor om dina matvanor     
               
6. Identifierar du dig med något av följande? 

·       Blandkostare (Äter de flesta livsmedel, utesluter inget) 
·       Flexitarian (Äter mestadels vegetariskt och inkluderar ibland kött, fisk och fågel) 
·       Lakto-ovo-vegetarian (Äter växtbaserad kost, mjölkprodukter och ägg) OBS! Är du 

enbart lakto- eller ovo-vegetarian kan du fylla i detta alternativ. 
·       Pescetarian (Äter växtbaserad kost, fisk och skaldjur) 
·       Vegan (Äter en strikt vegetarisk kost utan animala livsmedel) 
·       Annat 
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Bilaga 2. Resultat av ej signifikant skillnad 
 

4.1 Skillnader mellan grupper i intag av frukt och grönsaker 
Inga signifikanta skillnader framkom för frukt- och grönsaksintag vad gällde ålder eller 

region (p=0,299 och p=0,730). 

4.2 Förändrat intag av animalier 
Ingen signifikant skillnad framkom mellan åldersgrupperna vad gäller förändrat intag av 

mängd och frekvens 

animalier, samt “äter oftare vegetariska maträtter hemma” (p=0,074-0,141). 

4.4 Inställning till vegetarisk mat 
Variablerna kött smakar gott, vegetariskt är billigt och vegetariskt innehåller mycket 

protein visade ingen signifikant skillnad mellan högre- och lägre utbildning (p=0,08-0,35). 

Det fanns heller ingen skillnad mellan region och variablerna kött smakar gott och ”jag har 

en positiv inställning till vegetariskt” (p=0,126-0,391). 

4.5 Orsaker till val av vegetarisk kost 
Mellan vegetariska kostalternativ och blandkostare framkom ingen signifikant skillnad för 

variablerna personlig ekonomi och religion/trosuppfattning (p=0,523-0,97). 

Inte heller mellan män och kvinnor fanns en 

skillnad när det kom till betydelsen av hälsa, personlig ekonomi och 

religion/trosuppfattning 

(p=0,067-0,898). 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan 

åldersgrupperna och variablerna religion/trosuppfattning samt hälsa och 

välmående (p=0,096-0,254). 

Inga signifikanta skillnader mellan region 

och variablerna miljö, religion/trosuppfattning, hälsa och välmående samt etik 

och djur (p=0,273-0,954) Utbildningsnivå visade inte heller på någon skillnad mellan 

variablerna personlig ekonomi, miljö, religion/trosuppfattning, hälsa och välmående samt 

etik och djur (p=0,102-0,781). 

 

4.6 Olika motivationsfaktorer till att äta vegetarisk mat 
Varken norra- eller södra Sverige visade på 

skillnad vad gäller faktorerna: ökat utbud i matbutikerna, lägre pris, om fler 

i ens omgivning åt vegetariskt och förbättrad fysisk och psykisk hälsa 

(p=0,118-0,852). 
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Bilaga 3. Respondenternas egna åsikter och kommentarer 
 

Detta skulle få mig att äta mer vegetariskt: 

KUNSKAP/ INFORMATION: 

-Mer kunskap 

-Mer kunskap. 
-Ev. matlagningskurs. Kunskap. 
-Om jag visste hut man gjorde 

-Bättre kunskap om vegetarisk "snabbmat" att röra ihop när man kommer 
hem från jobbet. 
-Om ka skulle förstå varför jag ska äta vegg. O om ja hade mer kunskap om 
det. 
-Större matlagningskunskap 

-Information och tillgänglighet 
-Mer lättlagade rätter. Känns som de flesta rätterna ta lång tid att laga om de 
inte ska kännas som en sallad eller macka 

-Idéer på vad man kan laga 

-Fler recept 
-Större barn, fler goda recept och större kunskap. 
-Om jag skulle hitta någon lättlagad mat som barnen skulle gilla. 
-Om jag hade större grönsaksland så jag kunde äta obegränsat med 
hemodlat 

EKONOMI/ UTBUD: 

-Om det var billigare, och jag kunde äta det mesta av det, känslig mage. 
-Billigare 

-Om det var billigare och fanns fler färska, närodlade grönsaker året om, tex 
om man bor där klimatet är varmare. 
-Tillgång och ekonomi 
-Billigare varor och bättre utbud på restauranger. 
-Det handlar verkligen mest om utbud för min del. Jag är lat, tar mig inte till 
nästa mataffär när det inte finns i första. Men också kunskap såklart. 
-Bättre alternativ på resturanger 

RELATIONER: 

-Om sambon också går med på det 
-Om alla i familjen tyckte det var gott. 
-om dem i min omgivning åt mer vegetariskt 
-Främst om fler i min omgivning också åt det med större glädje! 
-Om min familj inte var så kräsen att prova ny mat 

ÖVRIGT: 
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-Mer tid för matlagning 

-Skulle aldrig ske 

-Om jag inte gick tag på viltkött 
-Om det inte fanns något annat. 
-Om barnen tålde bönor, linser, nötter, ärter osv. 
-Det handlar mycket om att få in de vegetariska rätterna i rutinen när man 
planerar handling och veckomatsedel. 
-Att det var godare. 

Om du inte har ökat ditt intag av vegetabilier, vad är anledningen till 
det? 

ÄTER REDAN BRA: 

-Har alltid ätit relativt mycket vegetabilier 
-Jag äter redan väldigt mycket sånt, grönsaker, frukt och bär av flera slag, 
varje dag 

-Har bra och varierad kost i vanliga fall. 
-Är nöjd med mina kostvanor, äter varierat och även grönt 
-Jag anser inte att jag behöver. Mår bra som jag äter idag. 
-Jag mår bra av kött och fisk, och tycker att det är gott. Jag äter mycket 
grönsaker men låter bli sockerstinn frukt. 

VANOR/ KUNSKAP: 

-Lathet 
-Lathet och jag gillar kött 
-Lathet förmodligen 

-För lat att göra sallader tidigt på morgonen innan jobbet. 
-Orkar inte laga flera maträtter varje mål. 
-Gamla vanor 
-Vana 

-Vana att göra samma maträtter jag vuxit upp med. 
-Väldigt okunnig inom området 
-Okunskap, bekvämlighet. 
-Svårt att komponera måltider 
-Inte nog med kunskap. Ej tillgång till färska grönsaker, varierat. 
-Grönsakerna brukar bli dåliga i kylskåpet hemma och måste ofta slängas. 
Lättare då att inte ha några grönt hemma.. 
-Dyrt och jobbigt att fixa i ordning. 
-Dyrt 
-Jag ser ingen anledning till att äta vegg mat 
-Barnen tål inte linser/böner/ärter osv. Kött är gott och bra. Vegetariskt är inte 
så miljövänligt som många tror. Går åt mycket energi vid odlingen, långa 
transporter osv. Man måste äta mer vegetarisk kost för att få i sig samma 
mängd energi och näringsämnen jämfört med att äta en blandad kost med 
kött/fisk/fågel osv. 
-Brist på inspiration och inte nog intresserad att söka upp den. 



  Bilaga 3. (3/3) 

   

RELATIONER: 

-Min familj 
Äter mindre pga bott med andra som äter kött 
-Lever med en som väldigt gärna äter kött och hen lagar all mat hemma hos 
oss, så jag känner inte att jag kan klaga så mycket. 

ÖVRIGT: 

-Försöker äta nyttigare, viktigt för barnen och hälsan 

-äter lchf 
-Älskar kött! 
Jag tycker kött är godare 

 

 

 

Övriga kommentarer eller synpunkter: 

-Coop mer smak (medlemstidning) har ökat sin andel vegetariska recept. Det 
hjälper mig lite att få ny inspiration. 
-Mer kött till folket! 
-Det kan vara svårt att komma ihåg hur man åt för 2 år sedan 

-I skolan fick jag lära mig kostcirkeln o den får jag efter, där ligger det nån 
form av kött o då äter jag det. 
-Kommer troligen att äta mer vegetariskt när min dotter är större. Det är bra 
för både mig, familj och miljö. 
-Jag är vegetarian men äter fisk och skaldjur 
-Är mer intresserad och äter mer o mer vegetariskt då familjemedlem är 
vegetarian o påverkar mig positivt. Kul att tillaga nya vegorätter 
-Vegetarisk mat KAN ju vara väldigt näringsfattig och inte alls mättande, men 
kan ju också vara både näringsrik och mättande. Allt beror på råvarorna. 
Detta är en kommentar till frågan om vegetarisk mat och protein. 
-På fråga 8 fanns en rad utan fråga men jag var ändå tvungen att markera ett 
svar för att komma vidare. Ni bör justera det i enkäten. Vissa påståenden går 
inte att svara "sant" på. Det gäller t ex om vegetariskt är gott och om det 
innehåller mycket protein. Det beror ju på. Tunna pannkakor är t ex varken 
gott eller proteinrikt medan falafel är både gott och proteinrikt. 
-Spännande undersökning 

 


