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Abstract 

The aim of this study has been to contribute to the knowledge about food and eating as a 

social phenomenon, by examining how individuals who diverge from the food norm 

construct their social reality. This qualitative study were carried out in Umeå 2017. 

Individuals who identified as vegans and ate an strict vegan diet were interviewed on the 

base of a semi structured interview guide. Since the theoretical framework on which the 

study lies is Kathy Charmaz´s social constructionism, the object of the study is not the vegans 

themself, but the social situations where they encounter food normativity. 

The results showed that three different processes were in motion when the deviants 

navigated through the landscape of food normativity; att konfrontera eller inte konfrontera 

(to confront or not to confront), tidens inverkan på mängden upplevda konflikter (effect of 

time on the degree of experienced conflicts) and normföljarnas känslor och dess 

konsekvenser för normavvikarna (the normfollowers feelings and their consequenses for the 

deviants). The study showed that the effects of social food norms hade a great impact on the 

deviants social reality. 
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Inledning 

Mat och ätande är på många sätt högst personligt, men det är för många även en mycket 

social handling. Hur vi äter, när vi äter och vad vi äter är för människor som inte lever under 

knappa förhållanden komplexa val som drivs av olika motiv. Dessa motiv påverkas av både 

biologiska och sociala faktorer, som i samspel med varandra ger maten och ätandet en 

mycket speciell betydelse i vår moderna tid. Människor som har en nästan obegränsad 

tillgång till mat ställs inför helt andra spelregler än sina förfäder. Sammankopplingen mellan 

natur, kultur och ätande blir dessutom än mer komplicerad om vi undersöker vad som 

händer när människor väljer att exkludera specifika livsmedelskategorier från sin kost, och 

hur detta påverkar ett områdes eller en grupps matkultur. 

Många olika faktorer bidrar till vårt sätt att kategorisera en viss kost som ”normal”, såsom 

geografiska, historiska, sociala, ekonomiska, socioekonomiska och kulturella faktorer. De 

flesta av oss är nog överens om att en ung fattig kvinna från Chile år 1609 har en helt annan 

syn på vad en normal kost består av, än vad en äldre rik herre från Norge år 2018 har. Detta 

får tjäna som typexempel på hur några av ovan nämnda faktorer kan påverka vår syn på vad 

som är normalt och vad som är avvikande. 

Främst två av dessa faktorer nämns av Germov och Williams (2008) när de diskuterar det 

europeiska och nordiska matkulturarvet. De menar att normen kring mat påverkats av både 

det kristna arvet, där människans högre värde i relation till djurens uttrycks tydligt som en 

del av den ordning som Gud skapat, såväl som av vårt historiskt kulturella arv. Det kulturella 

matarvet bestod fram till industrialiseringen av det som idag kallas ”traditionell svensk 

husmanskost”, och denna byggde på inhemsk försörjning, med import av salt som ett viktigt 

undantag (Algotson & Gunilla, 1993). Sveriges kalla klimat tros ha påverkat landets matkultur 

på ett sådant sätt att vissa livsmedel prioriterades eftersom de gav mycket energi. Fett är 

den makronutrient som ger mest energi per 100 g och därför var fettrika livsmedel det som 

prioriterades i tider då detta var avgörande för överlevanden i det kalla nordiska klimatet. 

Många av de fettrika livsmedlen som fungerade som baslivsmedel före industrialiseringen 

var animaliska livsmedel såsom saltat fläsk, fet mjölk, ägg, smör och ost. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Industriella_revolutionen#Industriella_revolutionen_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Salt
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Bakgrund 

Denna studie utgår från att vi i det svenska samhället anser att det är fullt rimligt och 

önskvärt att konsumera animaliska livsmedel som en stor del av vår kost, att konsumtion av 

animalier är norm. Inom samhällsvetenskapen har det gjorts relativt få studier kring 

vegetarianism och veganism med några få värdefulla undantag (Germov & Williams, 2008). 

De menar att det inom samhällsvetenskapen finns en försummelse av matkonsumtion som 

ämnesområde eftersom detta område ofta anses vara en fråga om biologiska behov och 

faktorer. Germov och Williams menar att sociologer och socialpsykologer är ovilliga att 

diskutera det biologiska i sociala frågor, eftersom detta kan leda till att det sociala reduceras 

till endast biologi och teorier om hur vissa förhållanden är av naturen förutbestämda, ex 

ojämlikheten mellan olika grupper baserat på kön, etnicitet eller klass. Detta går helt emot 

den socialkonstruktivistiska sociologens och socialpsykologens sätt att se på världen, 

eftersom dessa ser på samhället och det som sker därinom som sociala konstruktioner. Med 

begreppet social konstruktion menas en syn på samhället som socialt skapat av människor 

och det sociala samspelet mellan dessa. Sociala roller som exempelvis könsroller, 

femininitet, maskulinitet med mera, är exempel på fenomen som kan vara sociala 

konstruktioner och detta innebär att de kan ha olika betydelse i olika tid och samhällen. 

Oviljan att reducera sociala frågor till något deterministiskt tror Germov och Williams kan 

vara en bidragande orsak till att de sociala faktorer som påverkar hur människor agerar kring 

mat och ätande hittills inte utforskats i samma omfattning som andra sociala aspekter av det 

moderna samhället. Att de sociala aspekterna kring mat och ätande till stor del förblivit mer 

oproblematiserat än många andra aspekter kring mat och ätande, kan resultera i att de 

sociala processerna ses som naturligt förutbestämda. Detta är problematiskt eftersom mat 

och ätande är kulturellt betingat och dessutom ofta sker i en social kontext, och därför är det 

av största sociologisk och socialpsykologisk intresse att utöka kunskapen om detta. 

Andras vanor och åsikter kring mat och ätande har stor betydelse för våra egna åsikter och 

uppfattningar kring ”korrekt” mat (Higgs 2015). Människan identifierar sig med många olika 

grupper samtidigt; nationalitet, kamratgrupp, familj mm, men något som alla grupper har 

gemensamt är att de följer vissa sociala regler och värderingar. De kontrollmekanismer som 

hjälper människor att förstå hur den aktuella gruppens sociala regler ser ut kallas normer, 
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och är ett sociologiskt begrepp som syftar på de allmänna, men många gånger 

underförstådda regler och förväntningar på vissa beteenden (Crisp & Turner 2014). Tidigare 

forskning har visat att normer kan ha stor betydelse för den sociala kontextens påverkan på 

beteenden kring, och attityder till mat (Higgs 2015). Detta tros vara en social 

överlevnadsmekanism som syftar till att underlätta för individen att fungera i gruppen. 

Tidigare studier har dock visat att denna sociala överlevnadsmekanism kräver att individen 

verkligen identifierar sig med gruppen vars normer denne kommer i kontakt med, eftersom 

det handlar om en önskan om social anpassning till gruppen. Detta sker i syfte att få ta del av 

fördelarna med att tillhöra en viss grupp, och därför sker inte denna typ av anpassning till 

gruppnormer när individen kommer i kontakt med en grupp eller representanter för en 

grupp som denne inte identifierar sig med (Cruwys 2012). I Higgs (2015) studie såg man att 

samma belöningssystem i hjärnan som svarar på själva maten i sig troligen också har en 

stärkande effekt på individens benägenhet att följa gruppens normer kring mat och ätande. 

Sociala normer är till stor del självuppehållande då individerna i gruppen hela tiden 

observerar andras beteende och imiterar detta, och på så sätt vidmakthålls de trots att 

gruppmedlemmar kommer och går. Dessa underförstådda sociala regler om vad som gäller i 

gruppen upprätthålls med hjälp av sociala sanktioner, vilka varierar beroende på hur kraftigt 

normbrottet hotar att störa gruppens struktur. Det kan handla om allt från social utfrysning 

och subtila sociala signaler till våld och trakasserier. Att studera hur veganer, hädanefter 

avvikare (från normen), hanterar sociala matnormer skulle kunna öka förståelsen för hur 

sociala matnormer skapas, upprätthålls och fungerar. 

Antalet människor som väljer att äta en vegetarisk eller vegansk kost har ökat stadigt världen 

över de senaste åren. Även om mängden samhällsvetenskaplig forskning kring mat och 

ätande fortfarande är relativt liten så har det börjat visas intresse för ämnesområdets sociala 

implikationer inom olika vetenskapliga discipliner som sociologi, socialpsykologi och 

psykologi, biologi, medicin och filosofi (Banas 2016; Cherry 2006; Cruwys 2012; Du 2017; 

Gabbarot 2009; Greenbaum 2012; Halkier 2016; Higgs 2015; Paldam 2008; Rosenfeld 2017; 

Smith 2015). En gemensam tendens hos dessa är att de undersöker maten och ätandets 

sociala betydelse och funktion snarare än dess biologiska, eftersom de fokuserar på hur 

identitet och socialt beteende i olika matkontexter påverkas av olika normstrukturer. 
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Socialkonstruktivism & matnormativitet 

Trots att forskningen på senare år kommit igång och börjat studera de sociala aspekterna av 

mat och ätande allt mer, så är detta ämnesområde långt ifrån fullbordat. Mycket av de 

studier som hittills gjorts är skrivna ur ett psykologiskt perspektiv och har sin utgångspunkt i 

social identitetsteori som berör hur individen konstruerar sin självbild utifrån vilken 

socialgrupp de identifierar sig med (Banas 2016; Cruwys 2012; Du 2017; Gabbarot 2009; 

Rosenfeld 2017). Skapandet av en social identitet är en aktiv process, och denna process 

påverkas av sociala strukturer som kan fungera både hämmande, såväl som stöttande för 

individens syn på sig själv och sin plats i världen. Detta resonemang följer samma linje som 

Berger och Luckmann (1966) har då de hävdar att det är interaktionen mellan aktörer inom 

ständigt pågående sociala processer och strukturer som skapar det vi uppfattar som 

verklighet. Verkligheten presenterar sig därmed inte som ”färdig att beskåda” utan är 

ständigt föränderlig och konstrueras då individer och/eller grupper i samhället interagerar 

med varandra. Mer sällan har dessa sociala aspekter undersökts ur ett renodlat sociologiskt 

perspektiv, med primärt fokus på interpersonella och kollektiva fenomen som 

kommunikation, normer, konformitet, fördomar, diskriminering, relationer och konflikter.  

En viss mängd forskning som behandlar mat och ätande ur ett perspektiv baserat på normers 

betydelse har börjat växa fram, och har för denna studie fungerat som en kunskapsteoretisk 

grund. Genom att undersöka hur social identitetsteori, sociala normer och social influens 

påverkar människor i samspelet kring mat och ätande har man kunnat konstatera att detta 

är ett ämnesområde som rymmer många sociala dimensioner (Banas 2016; Cherry 2006; 

Cruwys 2012; Du 2017; Gabbarot 2009; Greenbaum 2012; Halkier 2016; Higgs 2015; Paldam 

2008; Rosenfeld 2017; Smith 2015). Detta lyfts särskilt av Rosenfeld & Burrow (2017), som 

undersökt hur vegetarianer genom sitt avvikande från normen, får tillträde till viss grupp och 

därmed utvecklar en specifik identitet. Denna identitet skapas beroende på de kontextuella, 

internaliserade och externaliserade dimensioner som dessa individer måste förhålla sig till i 

sitt avståndstagande från normen. 

Med förhoppningen om att fånga det sociologiska perspektivet kommer denna uppsats utgå 

från socialkonstruktivismen som ontologisk position. Med begreppet socialkonstruktivism 

menas att det sociala skapas och återskapas som en medveten handling (Wenneberg 2001), 
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och att verkligheten såsom individen och/eller gruppen uppfattar den är socialt konstruerad. 

Världen befolkas av tänkande och ömsesidigt tolkande individer, och detta möjliggör för 

varje individ att konstruera sin verklighet på en mängd olika sätt. Allt från personliga 

erfarenheter och iakttagelser av omvärlden till analytisk förmåga, påverkar hur vi ser på 

världen och dess invånare (Berger & Luckmann 1966). Detta tolkande bidrar till ett kollektivt 

skapande och definition av olika sociala fenomen och vad som ryms inom dem, så som klass, 

kön eller makt, samt hur människor ser på dessa och förhåller sig till dessa beroende på vilka 

kategorier de själva anses eller anser sig själv tillhöra. 

Goode (1996) hänvisar till Durkheim som menade att avvikande från sociala normer är en 

naturlig produkt av väletablerade institutioner, och en viktig resurs som möjliggör och 

vidmakthålls av den maktfördelning som återfinns i de flesta mänskliga system. Med detta 

menar författaren att många organisationer idag baseras på sociala system, ett begrepp som 

används av sociologer och socialpsykologer för att rikta uppmärksamheten mot hur 

samhället organiseras i syfte att behålla balans, stå emot förändringar och sätta gränser. 

Dessa sociala system kan även beskrivas som ett komplext nätverk av relationer som syftar 

till att bibehålla särskilda sociala strukturer där konformitet bland samhällsmedlemmar 

främjas. Denna konformitet bygger på ett normsystem som är avgörande för en sådan av 

uppbyggnad. Goode menar alltså att system där avvikande beteenden uppstår inte är en 

direkt orsak av undermåliga system, utan snarare något som sker även när systemet är 

stabilt och fungerande. Detta är en viktig utgångspunkt för studien då en del litteratur och 

studier som är tydligt provegetarianism och veganism menar att detta ställningstagande 

gentemot normen är ett naturligt resultat av ett fallerande system. 

För att kunna förstå hur normer kring mat och ätande skapas, upprätthålls och fungerar 

krävs att vi inte tar normen för given. Den bör ifrågasättas som en kulturellt, social och 

historiskt skapad konstruktion som tjänar ett syfte. Ett begrepp som tar sig an detta på ett 

mycket bra sätt är heteronormativitet, och Ambjörnsson (2006) beskriver heteronormativitet 

såhär: ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något naturligt, enhetligt och allomfattande – alltså det som bidrar 

till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet 

att leva”. Med detta begrepp vill Ambjörnsson beskriva de sociala och institutionella 

processer som bidrar till att skapa en heteronorm, och som alla medlemmar av samhället är 
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tvungna att förhålla sig till, oavsett sexualitet. Ambjörnsson (2010) har i sin avhandling 

kunnat se att vilken sorts mat vi äter och vilka livsmedel vi väljer är genuskodade på så sätt 

att vissa anses viktiga i skapandet av kvinnligheten. 

När livsmedel kodas som manliga eller kvinnliga och utifrån könstillhörighet skapar normer 

kring mat och ätande, är det läge att fråga sig vad detta får för konsekvenser både för hälsan 

och för de sociala aspekterna kring mat och ätande. Ponera att en viss sorts livsmedel kodas 

som typiskt kvinnliga, som ex frukt, grönt, bär och fullkorn, och vissa livsmedel kodas som 

typiskt manliga, så som rött kött, öl, feta bakverk och färdigmat, givet detta är det inte svårt 

för den som har koll på de svenska näringsrekommendationerna att förstå att detta troligen 

skulle kunna innebär hälsoproblem för den senare gruppen. Detta exempel på hur olika 

livsmedel skulle kunna vara kodade efter könstillhörighet är menat att belysa den 

strukturella risk som denna normkodning utgör för olika grupper. Att sociala normer har en 

stark inverkan på vilken mat vi väljer att äta stärks av Higgs (2015), som menar att detta är 

en mekanism som möjliggör vår sociala och biologiska överlevnad. Ambjörnssons 

resonemang kring heteronormativiteten som en stark samhällsnorm, och att den har effekt 

till och med på vad vi väljer att lägga på tallriken bör tas på största allvar. När 

könstillhörighet sätter ramarna för vilken typ av kost eller livsmedel vi väljer att konsumera 

finns risken att detta får effekter på individens hälsa, och i förlängningen påverkar 

folkhälsan. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala normer kring mat och ätande påverkar 

och påverkas av individer som anses eller anser sig själva bryta mot matnormen. 

Förhoppningen är att kunna generera teori kring de sociala processer som påverkar både de 

som följer och de som bryter mot normen, när dessa möts i matsituationer. Förhoppningen 

är att dessa teorier ska väcka nyfikenhet för att utveckla kunskapen kring mat och normer 

ytterligare. 

För att tydliggöra arbetet i denna studie kommer ett nytt begrepp; matnormativitet (food 

normativity) att skapas, vilket i denna studie innebär: De institutioner, regelverk, 

rekommendationer, strukturer, handlingar, relationer och ekonomiska intressen som 

upprätthåller ett visst samhälles eller grupps kostpreferenser som något naturligt, enhetligt, 

allomfattande och eftersträvansvärt – med andra ord alla de påverkansfaktorer som bidrar 
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till att en viss sorts kost eller livsmedel framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet 

att leva. 

Detta begrepp kommer fungera som utgångspunkt för själva studien, som syftar till att 

undersöka hur individer som själva anser sig äta på ett sätt som avviker från en traditionell 

blandkost konstruerar sin matsociala verklighet, hur de förhåller sig till matnormativiteten 

samt vilka matsociala strategier de använder i sin vardag. 

Metod 

Val av metod 

För att kunna genomföra en studie där upplevda normers påverkan på människors 

konstruktion av deras sociala verklighet är av intresse, krävs en metodologisk öppenhet 

gentemot respondenter såväl som mot empiriskt material. Konstruktivistiskt grundad teori 

har valts som metodansats, eftersom denna metod ger forskaren möjlighet att vara kreativ 

och improvisera för att upptäcka idéer och koncept från data på ett unikt sätt (Starrin 1997). 

Det finns olika inriktningar inom grundad teori som utvecklats av olika författare, där den 

huvudsakliga skillnaden ligger i hur man ser på kunskap och forskarens roll i 

forskningsprocessen (Charmaz 2006; Wenneberg 2001). Denna studie vilar på Kathy 

Charmaz´s socialkonstruktionistiskt sätt att arbeta med grundad teori. I enlighet med 

Charmaz´s socialkonstruktivism har denna studie inte haft för avsikt att upptäcka teori eller 

empiriska data som ska analyseras och presenteras, utan uppfattningen om att författarens 

interaktion med respondenter och ämnesområdet konstruerar data, mönster i data och 

framväxande teorier har fått påverka studiens metodologiska upplägg. 

Insamling av data 

Insamling av data gjordes via 6 st intervjuer. Inom grundad teori är det av stor vikt att 

intervjuerna är tillräckligt riktade för att kunna fånga viktiga aspekter av det som undersöks, 

men de bör samtidigt vara tillräckligt öppna för att tillåta tillkomsten av nya aspekter av 

fenomenet (Charmaz 2006). Då studiens syfte är att undersöka hur sociala situationer och 

sociala relationer bidrar till människors skapande av deras sociala verklighet kring mat och 

ätande är det nödvändigt att kunna gå på djupet kring respondenternas upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar. Samtidigt måste detta göras med en datainsamlingsmetod 
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som tillåter flexibilitet och kreativ intuition för vilka delar av respondenternas berättelse som 

följs upp och utforskas genom ytterligare frågor (Starrin 1997). 

6 semistrukturerade intervjuer (Se Bilaga 1) på 1-1,5 timme genomfördes under hösten 

2017. Intervjuguiden bestod initialt av 4 frågor med förslag på uppföljningsfrågor som avsåg 

fokusera på normrelaterade områden kring mat och ätande. Efter varje intervju bearbetades 

data igenom och intervjuguiden reviderades genom att frågor ändrades eller togs bort 

utifrån vilka spår som verkade intressanta att följa. 

Urvalsmetoden som används inom grundad teori kallas teoretiskt urval (Charmaz 2006) och 

innebär att ett kriterium för det material som samlas in är att det ska vara relevant för 

teorin. Det teoretiska urvalet styrs av vad som utvecklas under analysprocessen och därför 

kan insamlingen av empiriskt material inte bestämmas i förväg. 

Studieobjektet i denna undersökning är de sociala relationer och sociala situationer där 

normföljare och normavvikare möts kring mat och ätande. I enlighet med studiens omfång 

kommer denna undersökning endast undersöka detta utifrån avvikarnas perspektiv. Veganer 

har fått agera som avvikare från matnormen eftersom denna grupp tydligt tar avstånd från 

den traditionella svenska blandkosten. Detta tydliga avvikande från normen kommer 

förhoppningsvis bidra med tydliga data kring de processer varpå analysen kommer vila. 

Dessa veganer rekryterades via facebook-gruppen ”Staden X Veganer”, genom att en 

förfrågan från min egen användare postade en text som berättade att jag skriver en uppsats, 

och att jag söker veganer att intervjua kring normer och kost. Mina krav var att man var över 

18 år och hade varit vegan i minst fyra månader. Av de 12 som visade intresse gjordes ett 

slumpmässigt urval som resulterade i att 6 personer ut för intervju. 

En svårighet som kan uppstå vid intervjuer där informanten ombeds föra fram större 

resonemang och fundera kring filosofiska och etiska dilemman är att det kan bli svårt att 

hinna dokumentera de egna reflektionerna. För att minnas dessa reflektioner och möjliggöra 

att alla idéer gavs fullt utrymme har memoskrivande varit till stor hjälp under insamling av 

data och analys. Dokumentationen genomfördes under intervjuerna i form av korta 

stödpunkter, som efter varje intervju bearbetades och renskrevs och ibland teoretiserades. 

Dessa memos har under analysen fungerat som en slags idébank och har även skapat en 

analytisk förståelse för det empiriska materialet. 
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Etik 

Inför varje intervju fick deltagarna ta del av ett informationsbrev som informerade dem om 

studiens innehåll, samt att de hade rätt att avbryta intervjun närhelst de ville. Eftersom 

studien inte anses behandla extra känsliga fakta togs beslutet att namnunderskrifter för 

medgivande inte behövdes. Data som samlats in har endast använts i samband med denna 

studie, och de enda som haft tillgång till det empiriska materialet är jag som författare och 

min handledare. Även om namn byts ut, och specifika fakta som framkommer i citat justeras 

för att försvåra identifikation av informanten kan total konfidentialitet inte garanteras 

eftersom många av individerna inom gruppen veganer i Staden X känner varandra, och 

därmed möjligen kan identifiera varandra ändå. 

Presentation av insamlad empiri och analys 

Det insamlade empiriska materialet (här ca 90 sidor transkriberade intervjuer och memos) 

har bearbetats genom en empirinära kodning som gjorts i tre steg: öppen kodning, selektiv 

kodning och teoretisk kodning (Starrin 1997, Charmaz 2006). För att skapa transparens kring 

denna process finns ett exempel från vardera steg presenterat nedan. 

Citat Öppna koder 

Informant 1: 

”Det är jobbigt att vara till besvär. Om man är 

ute på en roadtrip och det är dags att äta, alla 

är hungriga men så kan man inte stanna på 

ställen de tycker är bra för att det är typiska 

vägkrogar och där inte finns något veganskt, 

då måste man vara den… Då slutar det med 

att man äter en påse chips till middag för att 

man inte vill vara jobbigt. Även om man inte 

mår så bra av det.” 

 

 Att vara till besvär 

 Att sticka ut 

 Att stå utanför ”det typiska” 

 Ger vika 

 Äter något man inte vill 

 Inte kunna äta där de andra kan äta 

 Vara den som är den 

 Stå i kontrast till vännerna 

 Mår inte bra av det (i magen) 

Tabell 1. 
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Inför denna process hade inläsning på ämnesområdet inte gjorts, och den egna 

förförståelsen åsidosattes så gott det gick. Den öppna kodningen blir därmed textnära och 

genererar konkreta koder som punkterna i tabell 1. 

Under den selektiva kodningen sorterades och grupperades dessa koder in i kategorier. 

Detta var möjligt eftersom det i detta steg togs hänsyn till den egna förförståelsen, samt 

eftersom inläsning av teori på området påbörjats. Kategorierna bestod av öppna koder som 

antingen hade gemensamma tydliga drag, eller som hade potential att relatera till varandra 

på en högre abstraktionsnivå, se tabell 2 & 3. 

Kategori baserad på gemensamma drag Öppna koder 

 

Att konfrontera eller inte konfrontera 

 Att alltid vara jobbig 

 Relationen spelar roll 

 Situationen spelar roll 

 Att vilja passera under 

”normradarn” 

 Den etiska aspekten gör 

konfrontation oundviklig 

Tabell 2. 

 

Kategori på högre abstraktionsnivå Öppna koder 

 

Konflikter som uppstår i mötet mellan 

normföljare och normavvikare 

 Att bemötas av förutfattade meningar 

 Bli ifrågasatt i sociala sammanhang 

 Det är ett sätt att sålla socialt 

 Att vilja passera under ”normradarn” 

 Att alltid vara jobbig 

 Normföljarens villighet att ifrågasätta 

sin egen världsbild 

Tabell 3. 
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Under den selektiva kodningen då olika kategorier började ta form framgick även att många 

av de initiala koderna saknade relevans för de framväxande kategorierna. Då vissa av 

kategorierna återkom alldeles för sällan för att vara intressanta, eller för att det fanns många 

andra öppna koder som tidigt verkade relatera till varandra på något sätt, och de sattes 

därför åt sidan i det fortsatta arbetet. 

Analysen har byggts upp med hjälp av Charmaz´s (2006; s.182-183) fyra kriterier av 

trovärdighet: resonans, kredibilitet, originalitet och användbarhet. För det första har studien 

resonans eftersom den bidrar med större förståelse för vad som formar sociala relationer 

mellan de som följer och de som avviker från matnormen. För det andra har den kredibilitet 

eftersom den fångar tre processer som baseras på systematiska jämförelser av empirisk 

data. För det tredje har den originalitet eftersom den genom att analysera dessa kategorier 

utifrån ett normativt angreppssätt skapar en helt nytt teoretiskt begrepp: matnormativitet. 

För det fjärde är den användbar eftersom den fångar en av de sociala faktorer som påverkar 

människor på en mängd olika sätt i situationer kopplat till mat och ätande. 

Empiripresentationen har analyserats i form av diskussioner, då empir och analys bearbetats 

parallellt, och att informationsinsamlande, begreppsbildning via kodning och teorigenerering 

skett i en enda process. En analytisk diskussion anses därför vara det mest transparenta 

sättet att presentera resultatet i denna uppsats. 

Resultat 

Presentation av informanter 

Informanterna rekryterades baserat på sin veganism. Detta är ett begrepp som av olika 

grupper och individer definieras på olika sätt, men den definition som använts för urval av 

informanter i denna studie är: 

”En person som försöker undvika att exploatera djur för djurens, människornas och 

miljöns skull. Veganer äter en växtbaserad kost där inget kommer från djurriket – 

inget kött, mjölk, ägg eller honung ex. En vegansk livsstil undviker användandet av 

läder, ylle, silke och andra djurprodukter för klädnad och alla andra syften” 

(Greenbaum 2012). 
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Då denna studie handlar om mat och ätande så kommer veganismen som ideologi och 

ställningstagande inte diskuteras, utan förhoppningen är att det genom att studera en grupp 

som tydligt avviker från kostnormen ska gå att generera teori kring hur matnormativiteten 

påverkar människors sätt att tänka kring och förhålla sig till mat och matsociala situationer. 

Normavvikares sociala strategier i möte med normföljare 

Teorin som presenteras i denna studie fångar hur individer som avviker från matnormen 

konstruerar sina sociala relationer och därigenom förhåller sig till matnormativitet genom 

tre processer: att konfrontera eller inte konfrontera, tidens inverkan på mängden upplevda 

konflikter samt normföljares känslor och dess konsekvenser för normavvikare. 

Dessa processer hör samman då de alla tre fångar hur sociala strategier uppstår och används 

när avvikare i matsociala sammanhang möter normföljare, samt hur detta påverkar 

avvikarnas syn på sitt eget avvikande från matnormen. Kategorierna att konfrontera eller 

inte konfrontera, samt normföljares känslor och dess konsekvenser för normavvikare bör ses 

som cykliska processer eftersom de handlar om social interaktion som utvecklas, förändras, 

formas och omformas kontinuerligt. Kategorin tidens inverkan på mängden upplevda 

konflikter kan däremot ses som linjär, då den följer ett tidsperspektiv som innebär att ju 

länge tiden går, ju mer förändras andra aspekter åt ena eller andra hållet. 

De tre processerna var olika omfattande i informanternas matsociala vardag, men trots 

detta framkom det att alla informanterna använde sig av de sociala strategier som kopplas 

till de olika processerna, om än i olika omfattning. 

Process 1: Att konfrontera eller inte konfrontera 

Under intervjuerna framkom att det ofta fanns matsociala spänningar mellan avvikarna och 

normföljarna. Detta kan tänkas bero på att mat och ätande är något som är en stor del av 

hur vi organiserar vårt sociala liv, det är vanligt att umgås kring mat, vid högtider spelar 

måltiden en viktig roll och det ses som omtänksamt att laga och bjuda någon på mat. I denna 

kategori får vi ta del av hur avvikarna valde att förhålla sig till normföljare i olika matsociala 

situationer då det var risk att konfrontation kring de olika sätten att se på mat kunde uppstå. 

Att konfrontera eller inte konfrontera som process innebar för många av informanterna att 

de alltid tog i beaktande hur de väntade sig att den andra parten skulle reagera på deras 

avvikande, som informant 1 beskriver: 
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Det känns som att folk ser det de vill se, och om man äter animalier så fattar man inte varför någon 

annan inte vill äta djurprodukter. Det blir liksom ett jäkla tjaffs och man blir attackerad så fort man 

säger att man inte vill ha. När någon bjuder på godis så säger jag att jag inte äter godis för det är 

liksom mer okej att inte vilja äta godis än att inte vilja äta gelatin. 

Flera av informanterna uppgav att de gärna undvek konfrontation om det var möjligt, om än 

av olika anledningar. Informant 2 sade: 

Jag tror inte en diskussion är rätt sätt att vinna över folk, det är nog bättre att ta det när det är 

naturligt, bjuda på god mat, visa att det är enkelt och bra, att det funkar och då är det nog så att de 

kommer till dig, inte att du ger dig in i ett ställningstagande, och det blir det ju om man går och 

skyltar med det till höger och vänster. När man vunnit deras intresse eller i alla fall rivit ner den 

misstänksamma barriären så kan man börja prata om etik, eller miljö. 

Ett memo som tidigt skrevs till denna process var: ”det verkar som att normbrytarna hela 

tiden måste köpslå mellan sina egna värderingar och normer i matsociala situationer – hur 

påverkar denna förhandling dem?”. Med detta memo var avsikten att ta fasta på de 

tendenser jag börjar se hos respondenterna, och som visade att det verkade finnas olika 

strategier att basera valet att konfrontera eller inte konfrontera på. Och vad skulle dessa 

olika strategier kunna ha för konsekvenser på respondenten själv? 

Informanterna visade sig använda i huvudsak två strategier för att avgöra när de skulle 

konfrontera eller inte konfrontera. Den ena strategin bestod av sociala faktorer och innebar 

att informanterna ansträngde sig för att undvika konfrontation. Konfrontation skapar socialt 

obehag och är en viktig social överlevnadsmekanism som får oss att fungera bättre i grupp. 

Relationen till de andra i den matsociala situationen spelade stor roll för om respondenterna 

ansträngde sig för att undvika konfrontation. Ju närmare relation, ju ärligare och mer 

benägen att konfrontera/visa sitt avvikande mot matnormen var de. Detta bekräftades av 

samtliga informanter, och informant 4 sade: 

”Jag orkar inte berätta för dem varför jag tackar nej till vissa grejer, som godis, man kan bara säga 

att man bantar. Speciellt om det är klasskompisar eller andra som inte står mig så nära, då orkar jag 

inte riskera en konfrontation och då blir det lättare att säga något man vet att de accepterar. Men 

med familj och nära vänner blir man ju tvungen, och de tar det ofta bättre för de bryr sig om en”. 

Detta skulle kunna bero på att ju närmre relation vi har till någon som avviker från normen, 

ju bättre vi känner dem på andra plan än där de avviker, och då blir det lättare för oss att 
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fortsätta se dem som medlemmar av vår egen grupp och acceptera dem trots deras 

avvikande. 

Många veganer anser veganismen vara en aktivism, där man vill omvända och öppna ögonen 

på de som fortsätter exploatera djurens kroppar. Veganska aktivister har ofta fått en 

stämpel som radikala och konfrontativa, vilket förstärks av de rapporter som når oss via 

nyhetssändningar om veganer som kastar blod på människor som bär päls, eller gör inbrott i 

ladugårdar och fabriker. Informanterna i denna studie verkade mer fokuserade på att få till 

samtal och på att möta normföljaren. Den andra strategin bestod alltså av strategiska 

faktorer, där syftet var att luckra upp matnormativiteten och föra fram det egna budskapet. 

Många av informanterna ansåg att detta var något som åstadkoms bäst genom positiv 

förstärkning, genom att uppmuntra till öppna samtal, bjuda på god mat och visa hur enkelt, 

gott och nyttigt det kan vara att äta på detta sätt. När en individ som avviker från normen 

och därmed är i minoritet, vill få majoriteten att lyssna till ett budskap kopplat till avvikande 

så krävs att avvikaren är medveten om denna fördelning, och att denne har en förståelse för 

de sociala spelreglerna om avvikaren vill kunna använda dessa till sin fördel. Därmed kan det 

vara en mycket framgångsrik strategi för avvikaren att arbeta med positiv förstärkning 

istället för konfrontation om denne vill påverka matnormerna i grunden. 

Informant 1 beskrev att det är mer okej att inte vilja äta socker än gelatin och att hon därför 

använde detta argument för att kunna tacka nej till godis men ändå behålla sin sociala 

position som relativt normföljande. Detta visar på att det troligen finns en hierarkisk ordning 

för avvikande, att vissa anledningar till avvikande från normen är mer eller mindre 

accepterade än andra. När vi talar om matnormativitet blir kontexten avgörande för vad som 

är norm eller inte. I en kamratgrupp kan det vara norm att ha fokus på hälsa och 

medlemmarna i gruppen förväntas därmed endast äta sådant som anses nyttigt, medan det i 

en helt annan kamratgrupp kan vara så att man tar stolthet i att inte falla för hälsohetsen 

och därmed premierar en annan typ av livsmedel, trots att dessa livsmedel även inom denna 

kamratgrupp kodas som onyttiga. Respondent 1 upplevde att det var mer accepterad att 

tacka nej till socker än till gelatin, och detta beror troligen på att hon överlag relaterar till 

blandkostare som inte ser något fel med gelatin, men som troligen tycker att det är okej eller 

till och med positivt att inte äta för mycket socker. Även om själva avvikandet från normen 

är detsamma, det handlar om en individ som inte vill äta en viss typ av livsmedel, så bemöts 
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detta annorlunda. De informanter som ätit veganskt i många år talade om hur de märkt en 

förändring till det positiva i bemötande från normföljare, medan de flesta som ätit vegansk 

under en kortare tid upplevde bemötandet från normföljarna som något problematiskt och 

negativt. 

Process 2: Tidens inverkan på mängden upplevda konflikter 

Denna process visade hur informanternas sociala strategier för konflikthantering 

förändrades ju längre tid de avvikit från matnormen. De informanter som varit veganer en 

längre tid (här: mer än 5 år) verkade dels hamna i färre konflikter kring mat än de som varit 

veganer kortare tid (här: mindre än 3 år), men de verkade inte heller uppleva de konflikter 

som väl uppstod, lika allvarligt som informanterna som varit veganer en kortare tid. Något 

som var gemensamt för nästan alla informanter var att de använde sig av sociala strategier 

för att underlätta den sociala interaktionen då de befann sig i situationer där de befann sig 

utanför matnormen. 

Konflikterna som uppstod mellan normföljarna och avvikarna i situationer där mat 

planerades, åts, diskuterades eller förbereddes, berodde enligt informanterna ofta på att 

deras val inte accepterades och därmed hånades eller förlöjligades. Det hände även att 

avvikarna blev kritiserade av normföljarna på ett sådant sätt att de blev bemötta med 

argument om miljö, etik och hälsa som normföljarna uppfattade var skälet till avvikarnas 

veganism, och som resulterade i ett resonemang från normföljaren där denne menade att 

det inte var ”bättre” att äta på det sätt som avvikaren gjorde. Att bli kritiserad och hånad för 

att man inte följer normen är något som många av informanterna tyckte var jobbigt eller 

tråkigt, speciellt när de angav att de baserade sitt avvikande på väl genomtänkta 

värderingar. 

Några av informanterna angav att de ”gav efter” på vissa sociala punkter då de umgicks med 

normföljare. Detta innebar att avvikarna alltid höll i åtanke att deras perspektiv och syn på 

främst etik, men även ofta miljö, skiljde sig markant från normföljarnas perspektiv. En 

medvetenhet om, och acceptans för att människor har olika perspektiv och värderingar 

hjälper troligen informanterna i dessa sociala situationer, då en sådan medvetenhet bidrar 

till en bättre överblick över den sociala interaktionen och dess innehåll. En bättre överblick 

ger större möjligheter att reagera rationellt och logiskt snarare än känslomässigt, och när 
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avvikarna möttes av hån och förlöjligande hade de istället verktygen för att se den sociala 

situationen från en högre abstraktionsnivå. 

En av de sociala strategierna som många av informanterna använde sig av när de 

socialiserade med normföljare, var att de var beredda på att göra eftergift på i princip allt 

utom att det som de stoppade i munnen var fritt från animalier, informant 1 berättar: 

Det är jobbigt att vara till besvär. Om man är ute på roadtripp och det är dags att äta, alla är 

hungriga men så kan man inte stanna på ställen de tycker är bra för att det är typiska vägkrogar och 

inte finns något veganskt, då måste man vara den... Då slutar det med att man äter en påse chips till 

middag för man vill inte vara jobbig. Fast man inte mår så bra av det. 

Informanten ville inte förstärka det sociala stigma som redan förknippas med avvikande från 

matnormen, och detta innebär att denne valde att äta en påse chips istället för lagad mat 

eftersom detta skulle innebära att hela sällskapet skulle behöva leta vidare efter en lämplig 

restaurang, och på så sätt skulle avvikaren vara den som orsakade att sällskapet inte kunde 

äta direkt de var hungriga. I och med detta tvingades informanten välja mellan att skapa 

social friktion, som innebär att den sociala interaktionen störs och inte flyter på, och mellan 

en möjlighet att få i sig en önskvärd och/eller näringsriktig måltid. Nästan alla informanter 

som berättade hur de ibland bortsåg från sina egna önskemål ifråga om exempelvis typ av 

tillgänglig mat om det innebar att de inte kände sig besvärliga, hade gemensamt att de varit 

veganer under en kortare tid. De som varit veganer en längre tid och berättade om liknande 

upplevelser menade att denna anpassning till matnormen och eftergift för de egna 

önskemålen skedde i början av deras tid som veganer. Med åren hade flera av dem kommit 

att bry sig mindre om att sticka ut och uppfattas som besvärlig, informant 5 säger: 

Att äta veganskt är inte en grej nu efter 7 år, jag tar inte upp det med folk. Inte för att jag inte vill, 

utan för att det liksom inte är en grej. Jag tänker inte på det längre. 

Informant 6 instämmer: 

Det är inte längre ett problem för nu umgås jag mest med personer som inte tycker det är jobbigt 

att jag har en annan kost, eller så är de också veganer. När man lär känna någon så märker de ju att 

man äter annorlunda och då är det liksom upp till dem om de tycker det är jobbigt eller inte. 

På detta sätt verkar tiden som avvikare spela roll för vilka sociala strategier avvikarna 

använder, samt hur mycket de använder dem. Detta skulle kunna ha sin förklaring i 

matnormens stora inflytande på våra liv. Mat och ätande har en tydlig plats i den svenska 
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kulturen och det moderna livet, och påverkar både vår vardag, våra relationer och hur vi ser 

på oss själva och andra. Mat och ätande är starkt förknippat med andra områden som hälsa, 

kroppsideal, status, klass och makt, och tillsammans sätter alla dessa områden ramarna för 

hur vi lever och vilka vi är. När vi tydligt tar avstånd från matnormen kommer detta ge effekt 

även på de områden som är sammanlänkade till mat och ätande, eftersom vår position inom 

dessa områden då förändras. En person som går från att äta blandkost till att äta en vegansk 

kost kommer i mångas ögon uppfattas som en person som tänker på sin hälsa, eftersom 

veganism ofta förknippas med just detta, men en del kommer även uppfatta personen som 

osunt fixerad vid mat eller till och med ätstörd. Beroende på vad den veganska kosten består 

av kommer vissa uppfatta personen som tillhörande en högre socialklass med stora 

ekonomiska resurser, eftersom de har uppfattningen att en vegansk kost består av 

exempelvis mestadels tropisk frukt och dyr hämtmat, medan andra kommer uppfatta 

personen som tillhörande en lägre socialklass baserat på andra föreställningar. På samma 

sätt skapar vi även förställningar om oss själva och vad som förväntas av oss när vi väljer att 

bryta eller följa matnormen. Det kan därför vara svårt för både normföljare och avvikare att 

förhålla sig till varandra i matsociala situationer till en början, eftersom man då påbörjar ett 

omkategoriseringsarbete av den andra och sig själv. Detta bidrar troligtvis till att många av 

informanterna som avvikit från matnormen en längre tid, därmed också hunnit stabilisera sin 

syn på sig själv och andra. Troligen kan en sådan stabilisering bidra till att avvikaren känner 

sig mindre besvärad av påhopp från normföljare, men också bidrar till en social medvetenhet 

som ökar toleransen och förmågan att se interaktionen från en högre abstraktionsnivå. 

Ett memo som skrevs under arbetet med denna kategori var: ”det verkar som att 

normavvikarna måste ordna om sin sociala värld och sina sociala gemenskaper för att på ett 

funktionellt sätt kunna navigera som avvikare. Basgrupper är en social konstruktion (Crisp & 

Turner 2014) – hur fungerar de gamla basgrupperna när en individ väljer att avvika från 

matnormen?”. Syftet med detta memo var att undersöka hur stor roll avvikarens närmaste 

krets spelade för avvikaren. Hur påverkades avvikaren av en basgrupp som inte godtog att 

denne avvek från matnormen? Spelade det någon roll att de godtog det? Vad gjorde 

informanterna om de inte kände sig accepterade? 

Många av informanterna uttryckte att de valde att umgås endast med människor där deras 

avvikande accepterades, eftersom detta gjorde att de kände sig accepterade som individer. 
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Informant 5 menade att veganismen handlar om ett sätt att värdera liv och tänka kring 

etiska frågeställningar som integreras i hela personligheten. Därför är det inte konstigt att 

det var så viktigt för många av informanterna att de personer som de brydde sig om, deras 

basgrupp, accepterade deras avvikande från matnormen, och i förlängningen också dem 

som individer. 

Informant 3 beskrev hur han dragit sig undan sina föräldrar, eftersom dessa ofta 

kommenterade och gjorde sig lustiga över hans avvikande från matnormen. Han menade att 

det helt enkelt inte var värt att umgås med dem när det fick honom att känna sig annorlunda 

och förlöjligad: 

Det spelar ju ingen roll vilka det är, om jag ska känna mig ifrågasatt hela tiden. Det är ju jättejobbigt 

att känna att man liksom inte är godkänd bara för att man inte vill äta som dom. Men dom är ju 

vana vid sin mat, de har sina värderingar och ser inget fel i det. Men det är jobbigt att de inte bara 

kan acceptera att jag inte vill äta sånt. Då undviker man tillslut att äta med dem. Man måste vara 

true mot sig själv. 

Utgångspunkten för denna studie är att normer är kulturellt, socialt och historiskt skapade 

och därför inte bör tas för givna. För att kunna fungera i en vardag där matnormen har ett 

stark inflytande på våra sociala relationer krävs en medvetenhet om vilka regler, normer 

som gäller. Att byta sitt närmaste umgänge, sin basgrupp, samt en medvetenhet om och 

förändrad syn på matnormen verkar vara två av de viktigaste verktygen som avvikarna i 

denna studie använder sig av. 

Informant 6 berättade att han efter många år som avvikare nu lägger över beslutet om 

normativitet helt på den andra parten. Informanten menar att han nu har anammat ett 

tankesätt där han helt släpper alla förväntningar på att den han möter ska reagera på hans 

avvikande på ett visst sätt, och att han på detta sätt bidrar till att normalisera ett avvikande 

från matnormen eftersom han på detta sätt visar att han själv inte ser sitt kostval som något 

avvikande. Denna strategi är intressant eftersom ett upprätthållande av normer kräver att 

både normföljare och avvikare erkänner normerna för att de ska kunna förbli ohotade i sitt 

tolkningsföreträde, och det är när dessa normer inte längre står ohotade som de kan börja 

luckras upp. När normsystemen luckras upp kommer de sociala sanktionerna för avvikare att 

mildras, och det kommer därmed bli lättare socialt att avvika, fler kommer våga gå emot 

normer och vi kommer därmed se en större variation av olika sätt att äta i samhället. Detta 
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är redan på gång, vilket kan stärkas med det faktum att vi det senaste decenniet sett en 

uppsjö av olika dieter och livsstilar. 

Process 3: Normföljarnas reaktioner och dess konsekvenser för normavvikarna 

Denna process visade hur normföljarnas reaktioner på informanternas avvikande från 

matnormen påverkade avvikarna, samt hur detta bidrog till att forma och utveckla nya 

relationer mellan dem. Många av informanterna hade en tydlig bild av hur de upplevde att 

normföljare såg på dem och deras avvikande, och därför kommer detta avsnitt handla dels 

om hur normföljare rent konkret bemöter avvikarna i sociala matsituationer, men främst om 

hur avvikarna uppfattar att normföljarnas syn på avvikarna påverkar normföljarnas 

bemötande av avvikarna.  

Normföljarnas känslor och dess konsekvenser för normavvikarna omfattade även uttryck för 

mer allvarliga sociala reaktioner som hade kommit att forma stora delar av relationen både 

mellan de gällande individerna, men också anhöriga, informant 3 beskriver: 

Min svärmor tycker att jag tagit hennes son ifrån henne lite eftersom jag inte äter djur och eftersom 

hon inte vill anpassa maten och hon tycker jag är otacksam om jag tar med egen mat, så blir det att 

vi inte åker dit och äter så ofta längre. 

Detta uttalande visar både på att det uppstår faktiska konflikter i de matsociala 

situationerna, men även hur dessa med tiden fått stora konsekvenser för relationerna. Detta 

är en svår situation för informanten eftersom denne inte uppfattar sig ha någon möjlighet 

att mildra eller undvika konflikt och långtgående konsekvenser i relationen till normföljaren. 

Informanten beskriver att även hennes partner uteblir från besöken hos svärmodern till följd 

av detta, och på så sätt drabbas flera parter av konflikten. Detta är troligen ett resultat av 

många sociala faktorer, och en av dessa skulle kunna vara att parterna ännu inte funnit sig 

tillrätta med att en normavvikare trätt in på den annars matnormativa arenan. Flera av 

informanterna beskriver på liknande sätt hur de undviker vissa situationer där de vet eller 

tror att de kommer ses som tydligt avvikande från matnormen. 

När informant 1 beskriver en social matsituation med normföljare där denne inte upplever 

konflikt, beror detta enligt honom på normföljarnas inställning till informanten som avvikare. 

Informant 1 beskriver hur det känns när det sociala samspelet med normföljare fungerar: 
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När det gäller min familj så är dom helt okej med att äta veganskt, det är inte en grej så jag behöver 

inte känna mig udda eller ifrågasatt när jag är där. 

Kanske blir avvikandet från matnormen inte lika tydligt om en person ansluter till 

basgruppen som avvikare, än om en normföljare ur basgruppen plötsligt bestämmer sig för 

att bli avvikare. Detta kan dock inte bekräftas i denna uppsats eftersom de informanter som 

hade erfarenheter från liknande situationer inte alls upplevde detta på samma sätt. 

Även om det inte alltid uppstod en direkt konflikt mellan normföljare och avvikare i 

matsociala situationer, så menade många av informanterna att avvikandet skapade en social 

svårighet, informant 4 säger: 

När de lagar något som de tror jag kan äta men så visar det sig att de inte förstod så måste jag ju 

säga att det där kan jag inte äta och det är alltid svårt, för då skäms de, för även om de har 

ansträngt sig så blev det fel. Men jag kan ju inte äta det och det gör att man hellre äter hemma eller 

med andra veganer mest. 

Informanten upplevde att det var svårt att mötas i matsociala situationer eftersom 

familjemedlemmen som skulle bjuda på veganskt inte hade tillräckligt med kunskap om vad 

detta innebar. Familjemedlemmen hade lagat en rätt som innehöll quorn (vilket många tror 

är veganskt men som innehåller äggviteprotein), och upplevde det som en mycket svår 

matsocial situationer, även om det inte handlade om en konflikt. Det svåra bestod i känslan 

av att familjemedlemmen hade gjort sitt bästa, men informanten skulle ändå inte kunna ta 

del av måltiden, vilket gjorde att informanten fick en känsla av att familjemedlemmen skulle 

kunna uppleva att denne aldrig var nöjd och omöjlig att vara till lags. 

Att avvikarna tänkte mycket på hur deras avvikande påverkade normföljarna bekräftades av 

flertalet informanter som var övertygade om att normföljarna kände sig dömda av avvikarna. 

Informant 6 menade att detta är naturligt: 

Det som blir konfrontativt med en vegansk kost som baseras på etisk veganism är att det inte bara 

är vårt val utan att det är ett ställningstagande som inte är personligt som om man åt veganskt av 

hälsoskäl. Om de accepterar ett sådant val så betyder det att de måste vara öppna för att ifrågasätta 

sina egna värderingar. 

Denna inställning är intressant ur den synpunkt som diskuterades i process 2, då många av 

informanterna menade att om deras basgrupp accepterades deras avvikande, så kände de 

sig även accepterade som individer. Enligt informant 6 är ett omvänt förhållande, där 
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veganen accepterar blandkostaren inte möjlig, vilket blir ett intressant dilemma. Frågan är 

varför normföljaren ska acceptera avvikaren, om en kritik av normföljandet och i 

förlängningen denne som individ är en inbyggd funktion i avvikandet? 

Informant 6 menade att normföljarnas känsla av att vara dömda var naturlig, eftersom en 

etisk veganism som den veganska kosten baseras på för många faktiskt var ett 

ställningstagande och inte en personlig fråga, vilket det skulle kunna vara för någon som äter 

vegansk av hälso, - eller miljöskäl. När olika anledningar till ett sätt att bryta mot matnormen 

ses som olika legitima, samt ger olika konsekvenser för hur de bemöts och hur de får andra 

normföljarna att reagera, resulterar det i en slags värdehierarki där olika anledningar att 

avvika från matnormen ges olika legitimitet, och vars resultat, struktur och sociala 

sanktioner blir olika omfattande för olika individer och grupper. 

Slutdiskussion 

Denna studie har kunnat bidra med ett antal idéer om vilka sociala strategier avvikare från 

matnormen använder sig av i matsociala situationer, samt ett par övergripande tendenser till 

hur matnormen som värdesystem fungerar.  

I avsnittet att konfrontera eller inte konfrontera såg vi att normavvikarna trodde att deras 

anledning till avvikande spelade roll för hur det skulle tas emot av normföljarna. Som 

Ambjörnsson (2016) skriver ”uppfattas våra dagliga val som mer eller mindre bestämmande 

för vilka vi uppfattas vara”. Vad vi väljer att göra på fritiden, vem vi väljer att leva med och 

vad vi väljer att äta är exempel på livsstilsval som gör att vi ser på oss själva och uppfattas av 

andra på ett visst sätt. Olika sätt att leva kommer placera oss i kategorier med olika hög 

status, och på så sätt skapa ett hierarkisystem av värden. Att avvika från matnormen pga vad 

man vill undvika verkar vara en del av den värdehierarki som ingår i matnormen. 

Informanterna använde sig främst av två sociala strategier i matsociala situationer. Den ena 

gick ut på att de undvek konfrontation och obekväma situationer så gott det gick, och detta 

visade sig behövas i mindre utsträckning ju närmare relationen till normföljaren var. Den 

andra strategin innebar ett väl genomtänkt resonemang där informanterna fokuserade 

mindre på den personliga aspekten av avvikandet, och fokuserade mer på när det var 

lämpligt eller inte att konfrontera matnormen, i syfte att luckra upp den. Även om dessa två 
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strategier skiljer sig från varandra, så tyder de båda på att det finns en grund för konflikt 

mellan normföljare och avvikare, som båda parterna måste förhålla sig till i möte med 

varandra. Informanterna i denna studie har utvecklat strategier för att hantera denna 

situation som både underlättar det sociala samspelet och relationen, men även mer 

omfattande strategier för att på sikt kunna förändra hur normföljare ser på de som avviker 

från matnormen. 

I avsnittet normföljares känslor och dess konsekvenser för normavvikare såg vi att avvikarna 

väljer att till stor del fokusera på normföljarnas känslor och reaktioner i mötet med 

avvikarna. Detta kan vara en konsekvens av att avvikaren är tvungen att på något sätt 

förhålla sig till normen. Precis som med heteronormativitet blir det lätt så definieras de 

avvikande individerna via sitt avvikande, i relation till det normen. Detta görs även av 

avvikarna själva, och konsekvensen blir att man ser sig själv genom ett slags normativa 

glasögon, det sker en internalisering av de normativa attributen. När detta sker så bidrar 

avvikarna till matnormativiteten genom att bekräfta sitt eget utanförskap, och på så sätt 

skapas en process som bidrar till att vidmakthålla normsystemet. 

Även om matnormen inte är lika politiskt och historiskt laddad som heteronormen går det 

ändå att dra många paralleller mellan hur dessa fungerar för att vidmakthålla maktpositioner 

och tolkningsföreträde för vissa grupper i samhället. Informanterna beskrev att deras känsla 

av att avvika, samt vilken sorts sociala strategier de använde skiftade kraftigt beroende på 

sammanhang och relationen till normföljarna. Det visade sig att närmre relationer till 

normföljaren skapade ett klimat där avvikaren kände sig mer accepterad, men även att 

dessa normföljare gjorde fler praktiska ansträngningar för att tillgodose avvikarens behov av 

specialkost. Detta resulterade i att informanterna undvek situationer och sällskap där de 

uppfattade att deras avvikande från matnormen förstärktes. En del av informanterna 

beskrev även hur de främst umgicks med andra avvikare i matsociala situationer, eftersom 

detta garanterade att de själva tillhörde normen. På detta sätt använde sig informanterna av 

sin normmedvetenhet för att orientera sig i de matsociala situationerna. Denna strategi 

användes i hög grad av både nyblivna och långtida veganer, och kan därför tänkas vara en 

strategi som är stabil över tid. På samma sätt fungerar troligen avvikares förhållningssätt 

gentemot andra normsystem eftersom det underlättar att fungera och trivas socialt när man 
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umgås med likasinnade människor som förstår ens situation och därför kan fungera som 

socialt stöd. 

I tidens inverkan på mängden upplevda konflikter framkom att ju längre informanten ätit 

vegansk, ju färre och mindre allvarliga konflikter kring mat upplevde denne. Eftersom mat är 

en stor del av mångas liv, och dessutom förknippas med både livsstil, hälsa och identitet, så 

har maten vi äter stor betydelse för hur vi ser på oss själv och blir sedda av andra. Eftersom 

bilden av vem en människa är har denna komplexitet tar det lång tid för människor att 

omvärdera bilden vi har av den som avviker från normen. Detta är något som underlättas ju 

närmare relation normföljaren och avvikaren har till varandra, eftersom en nära relation ofta 

innebär att vi anstränger oss för att förstå den andres position och känslor. 

För att återknyta till inledningen så är många av de sociala aspekterna kring mat och ätande 

idag relativt oproblematiserade. Genom att öka kunskapen kring matnormativitet som en av 

de strukturer som påverkar hur vi förhåller oss till mat och ätande blir det möjligt att få en 

bättre förståelse för hur människor påverkas av sociala faktorer kring mat och ätande. Denna 

studie problematiserar matnormen och öppnar därför upp för möjligheten att diskutera hur 

de ojämlika normstrukturerna och förväntningarna påverkar både den individuella 

matsociala hälsan, men även den mer direkta folkhälsan. 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

1. Hur kommer det sig att du blev vegan? 

Av vilka skäl? 

2. Hur gick det till när du började utesluta animaliska livsmedel ur kosten? 

Först vegetarian? 

Bodde själv, med vänner, hos föräldrar? 

Hur har veganismen påverkat dig som person? 

3. Hur upplever du möjligheterna i samhället att hålla en vegansk kosthållning? 

Om de lyfter det praktiska, fråga om det sociala och tvärt om. 

Hur uppfattar du att andra människor reagerar när du berättar eller visar att du inte äter 

animaliska livsmedel? 

Hur uppfattar andra människor din veganska kosthållning? 

Hur påverkar detta dig? 

Hur stor roll spelar socialt stöd för din motivation att äta veganskt? 

4. Hur är det att umgås eller vara med blandkostare i situationer där ni äter eller pratar om mat? 

 

Berättar du för alla om att du äter veganskt? Varför/varför inte? 

Hur blir du bemött? 

Hur uppfattar du att blandkostare känner kring sin egen kost när du berättar att du äter 

veganskt? 

 

5. Vissa skulle hävda att en kost som innehåller animaliska livsmedel är vanligare och mer normal är 

en vegansk kost, vad tänker du om detta? 

Blandkostvänner eller bara veganvänner? 

Hur får detta dig att känna dig? 

Hur hanterar du detta? 
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