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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. 
Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots 
ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. 
Syfte Syftet med studien var att undersöka veganers motiv till, upplevelser av och 
eventuella svårigheter med kosthållningen. Syftet med studien var även att undersöka 
veganers uppgivna intag av frukt, grönsaker och bär, utrymmesmat, ersättningsprodukter 
samt kosttillskott. 
Metod Veganer rekryterades via Facebook där 517 veganer besvarade en webbenkät 
innehållande frågor om bland annat motiv till veganism, upplevda hälsoförändringar, 
livsmedelsintag och svårigheter. Statistiska test som användes var: Chi-två test, Mann-
Whitney U-test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation coefficient och One sample 
Wilcoxon Ranked. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 
Resultat De vanligaste motiven till veganism var etik (94,2%), miljö (60,1%) och hälsa 
(41,2%). Många deltagare hade upplevt positiva hälsoförändringar efter kostombytet, 
(77,3%) till exempel mindre mag-tarmbesvär (45,8%) och mera energi (41,8%). 
Deltagarna uppgav att omgivningen ofta hade åsikter om kosthållningen (p<0,001), 
samtidigt som de försökte inspirera omgivningen att äta växtbaserat (p<0,001). Den 
vanligaste svårigheten med kosthållningen var restaurangbesök (34,6%). Majoriteten av 
deltagarna använde sojabaserade köttersättningsprodukter (99,6%) och 
mjölkersättningsprodukter (99%). Kosttillskott användes frekvent (85,5%), framför allt 
B12 (56,3%). 
Slutsats Veganerna åt mera frukt, grönsaker och kosttillskott än genomsnittspopulationen. 
Många veganer upplevde dock svårigheter med kosthållningen. Detta kunde leda till 
undvikande av växtbaserad kost trots möjliga hälsofördelar. Även om det fanns 
hälsofördelar med kosthållningen valde majoriteten av veganer kosten av etiska skäl. Trots 
utmaningarna är det lättare att vara vegan idag. Till exempel är utbudet av 
ersättningsprodukter större än tidigare. Detta underlättar vardagen för veganer men kan 
dock innebära ett mindre näringsrikt matintag, vilket kan göra den veganska 
kosthållningen mindre fördelaktig.  
  



 

 

ABSTRACT  
 
Background Plant-based diets become more common and the interest for veganism is 
increasing. The diet can entail health benefits which is a motive for veganism. Despite the 
rise in popularity, there´s still prejudice surrounding veganism.  
Objective The aim of the study was to investigate vegans’ motives for, experiences of and 
possible difficulties with veganism. The aim was also to investigate vegans’ stated intake 
of fruits, vegetables and berries, junk food, substitute products and supplements. 
Method Vegans were recruited via Facebook where 517 answered a web-based survey 
including questions about motives for veganism, experienced health effects, food intake 
and difficulties. Statistical tests used were: Chi-square test, Mann-Whitney U-test, 
Kruskal-Wallis test, Spearman correlation coefficient and One sample Wilcoxon Ranked. 
The level of significance was set to p<0,05. 
Results The most common motives for veganism were ethics (94,2%), environment 
(60,1%) and health (41,2%). The majority had experienced health benefits after changing 
diet (77,3%), like less gastrointestinal inconvenience (45,8%) and more energy (41,8%). 
The participants stated that others often had opinions about their diet (p<0,001), 
simultaneously as they tried to inspire others to eat plant-based (p<0,001). A common 
difficulty with veganism was restaurant visits (34,6%). The majority ate soy-based 
supplement products for meat (99,6%) and supplement products for milk (99%). 
Supplements were used frequently (85,5%), especially B12 (56,3%). 
Conclusion Vegans ate more fruit, vegetables and supplements than the average 
population. Many vegans experienced difficulties with the diet. This could lead to 
avoidance of plant-based diets despite possible health-related advantages. Although there 
are health-related advantages with veganism, the majority chose it for ethical reasons. 
Despite the challenges it’s easier to be vegan today. For example, the increased range of 
supplement products. This eases the everyday life for vegans but can entail a lower 
nutrient value, which can make the diet less beneficial.  
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1 Bakgrund 
Vegetarisk kosthållning blir vanligare i Sverige (1). Enligt Riksmaten 2010 äter cirka 3% 
av Sveriges befolkning någon typ av vegetarisk kosthållning (2). Även om endast en liten 
del av befolkningen äter växtbaserat är det fler som har minskat sitt köttintag. I Sverige 
minskade köttkonsumtionen med 2,6% per person år 2017, vilket är den största 
minskningen sedan 1990 (3).  
 
År 2016 rapporterade Google trends att söktermen ”vegan” toppade deras 
sökintresseindex (4). Det ökade intresset för veganism kan bland annat bero på de 
rapporterade hälsovinsterna med kosthållningen. Studier gjorda på veganer har visat att 
kosthållningen kan innebära förbättrad nutritionell status samt ett flertal andra 
hälsofördelar som lägre kroppsvikt, blodtryck och serumkolesterol samt minskad risk för 
diabetes typ-2, tarmcancer, stroke och kranskärlssjukdom (5–10). Samtidigt som studier 
sett positiva hälsoeffekter med vegetarianism minskar kosthållningen inte nödvändigtvis 
dödligheten i jämförelse med en välbalanserad blandkost (11). Det är inte bara hälsoskäl 
som är motiv till veganism. Det gemensamma resultat som tidigare studier visat är att 
hälsoaspekter, djuretiska orsaker samt miljöfaktorer är de områden som huvudsakligen 
motiverar till en vegansk kosthållning (12–14).  
 
Tidigare studier som undersökt veganers livsmedelsintag visar att de ofta äter mera 
baljväxter, nötter, frukt och grönsaker än allätare (12, 15). Intaget av utrymmesmat är 
lägre och intaget av fettreducerade produkter är vanligare hos veganer (12, 16). Idag finns 
det ett stort utbud av ersättningsprodukter för veganer på marknaden, till exempel ersättare 
för mejeriprodukter och kött. Lite är känt om i vilken utsträckning sådana produkter 
används, utöver att mjölkersättningsprodukter ofta används dagligen av veganer (17). 
 
I takt med att veganismen har växt internationellt har kosthållningen även fått en större 
acceptans hos allmänheten (18). Trots detta cirkulerar det fortfarande negativitet och 
fördomar kring veganism, där till exempel allätare är mera negativt inställda till veganer 
än mot många andra utsatta grupper, exempelvis mörkhyade personer (15). Fördomar mot 
veganer är också vanligare än mot andra grupper med specialkost, exempelvis 
glutenintoleranta. Veganer upplever även ofta negativitet kring deras kosthållning från 
andra, och det är vanligt att veganer upplever någon typ av diskriminering på grund av sin 
kosthållning.  
 
Eftersom den växtbaserade kosthållningen kan ha positiva hälsoeffekter är det av intresse 
att den uppmärksammas, inte bara inom dietiskåren, utan även i samhället i stort. 
Majoriteten av forskningen som gjorts på veganer handlar om hälsovinsterna som 
kosthållningen kan innebära. Få studier har gjorts där veganers egna erfarenheter kring 
kosthållningen undersöks. Detsamma gäller forskning som undersöker livsmedelintaget, 
framför allt intaget av ersättningsprodukter hos veganer. Dessa områden kan vara av 
intresse att studera för att öka kunskapen om veganers vardag, med eventuella svårigheter 
som kosthållningen kan innebära.  

2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka veganers motiv till, upplevelser av och eventuella 
svårigheter med att vara vegan. Syftet med studien var även att undersöka veganers 
uppgivna intag av frukt, grönsaker och bär, utrymmesmat, ersättningsprodukter samt 
kosttillskott. 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

En kvantitativ metod valdes för att undersöka syftet på gruppnivå (19). För att nå ut till ett 
stort antal deltagare med stora geografiska avstånd valdes en webbaserad enkät som 
datainsamlingsmetod (Bilaga 1).  

3.2 Urval och rekrytering 

Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara minst 18 år gamla, bo i 
Sverige och ha ätit vegansk kost i minst ett år. Deltagarna rekryterades till studien genom 
att ett inlägg med länken till webbenkäten publicerades i fyra Facebook-grupper riktade 
till veganer (Bilaga 2). Grupperna var ”Veganer i Sverige”, ”Vegetarianer och veganer i 
Sverige”, ”Veganer som vill snacka” och ”Vegetarianer och veganer i Sverige 2.0”. 
Grupperna hittades genom sökordet ”vegan” på Facebook.  
 
 
Webbenkäten fick totalt 517 svar varav samtliga inkluderades i studien. Majoriteten av 
frågorna i enkäten var obligatoriska varför deltagarna inte kunde slutföra enkäten utan 
fullständiga svar, varför inget internt bortfall uppstod. Det är dock inte känt hur stort det 
externa bortfallet är, eftersom det är okänt hur många som såg enkäten på Facebook men 
valde att inte delta. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Ett Facebookinlägg, informationsbrev och en samtyckesblankett utformades i Microsoft 
Word (Bilaga 2–4). I Facebookinlägget fanns förutom länken till enkäten även kortfattad 
information om studiens syfte och inkulsionskriterier (Bilaga 2). En enkät utformades i 
Google Formulär beståendes av åtta avsnitt (Bilaga 1). Avsnitt ett och två innehöll 
information om studien samt ett samtyckesbrev som deltagarna behövde fylla i för att få 
delta. Enkätfrågorna inleddes i avsnitt tre med bakgrundsfrågor. Avsnitt fyra handlade om 
motiv till veganism och avsnitt fem om upplevda hälsoförändringar av att äta vegankost. 
Avsnitt sex behandlade livsmedelsintaget hos deltagarna. Vid två av enkätfrågorna i dessa 
avsnitt hänvisades deltagarna till olika följdfrågor beroende på deras svar. Avsnitt sju 
bestod av påståendefrågor på en sjugradig likertskala som deltagarna skulle ta ställning 
till. Det åttonde och avslutande avsnittet bestod av två icke-obligatoriska, öppna frågor var 
deltagarna själva fick formulera ett svar om de ville. Den ena frågan undersökte 
svårigheter med kosthållningen och den andra eventuella övriga kommentarer. 
 
Efter att utformningen av enkäten var klar genomfördes en pilotstudie där sex personer, 
både veganer och icke-veganer, fick fylla i enkäten och ge återkoppling. Återkopplingen 
ledde till små förändringar gällande frågeformuleringar i enkäten. Enkäten fanns 
tillgänglig på Facebook under vecka 38–39 år 2018 och publicerades två gånger i 
respektive Facebookgrupp.  

3.4 Databearbetning och analys 

Data analyserades i IBM SPSS Statistics version 25. Normalfördelning bedömdes med 
hjälp av Q-Q plots. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Data på nominal nivå 
presenterades med proportioner (n och %), figurer och tabeller. Data på ordinal nivå 
presenterades med proportioner (n och %), median [25-75e percentilen], figurer, tabeller 
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och korrelationskoefficient. Data på kvotnivå presenterades med medelvärde 
(standardavvikelse), median [25-75e percentilen], figurer och tabeller. 
 
Svarsalternativet ”övrigt” som återkom fem gånger i enkäten har inte använts i de 
statistiska analyserna. De svar som angavs på öppna frågor har presenterats skriftligt i 
resultatet. Svaren på den öppna frågan om svårigheter och utmaningar med veganism har 
grupperats till olika svarsalternativ och presenteras också skriftligt i resultatet. Inga 
statistiska analyser gjordes med de öppna svaren. Den avslutande öppna frågan i enkäten 
har inte använts i resultatet eftersom svaren inte var relevanta för studiens syfte, som 
kommentarer om enkäten. 
 
Spearman correlation coefficient användes för att undersöka samband mellan variabler på 
ordinal- och kvotskalenivå. För att göra jämförelser mellan grupperade variabler på 
ordinal nivå användes Kruskal-Wallis test och Mann-Whitney U-test. Chi-två test 
användes vid analys av skillnader i frekvens mellan grupper. One-Sample Wilcoxon 
ranked användes för att undersöka om deltagarnas genomsnittliga svar på frågor med 
likertskala avvek från 4 (neutrala svaret). 

3.5 Etiska aspekter 

I informationsbrevet informerades deltagarna om studiens syfte samt att inga 
personuppgifter skulle efterfrågas (Bilaga 3). Deltagarnas informerade samtycke 
inhämtades i en samtyckesblankett (Bilaga 4). Deltagarna informerandes även om att de 
kunde avbryta deltagandet vid ett senare tillfälle vid behov.   
 
Insamlad data behandlades konfidentiellt och eftersom resultatet presenteras på gruppnivå 
kan ingen enskild individ urskiljas. På grund av den nya personuppgiftslagen får inga 
känsliga frågor ställas i en webbenkät vilket gjorde att hälsorelaterade frågor endast 
undersökte hälsa ur ett allmänt perspektiv. Studien bedömdes inte vara av etisk känslig 
karaktär, även om frågor om hälsoeffekter och sociala konsekvenser av veganism kan 
upplevas känsliga.  

3.6 Förförståelse 

Min förförståelse som dietist och vegetariska kosthållning kan ha påverkat studien genom 
en ökad insikt i hur kostintaget och vardagen hos en vegan kan se ut, vilket i sin tur kan ha 
påverkat enkätfrågornas utformning. Förförståelsen kan även avspeglas i tolkningen av 
studiens resultat genom att förväntade resultat uppmärksammas mer. Genom att göra en 
fördjupning i ämnet innan enkäten utformades samt att materialet har analyserats på ett 
systematiskt sett har förförståelsen förhoppningsvis påverkat studiens resultat i minsta 
möjliga mån. Förförståelsen har hållits i åtanke under arbetets gång, och ansträngning har 
gjorts för att formulera texten objektivt. 

4 Resultat 

4.1 Information om deltagarna 

I studien deltog totalt 517 personer. Av dessa var 415 kvinnor, 85 män och 17 
identifierade sig varken som kvinna eller man (Tabell 1). Medelåldern bland deltagarna 
var 27,4 år (SD=8,2), där den yngsta deltagaren var 18 år och den äldsta 63 år. Majoriteten 
av deltagarna uppgav att de bor i en tätort. Över hälften av deltagarna hade påbörjat eller 
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avslutat en universitets- eller högskoleutbildning. Medianvärdet för antal år som vegan var 
tre år [2 år – 4 år] med en spridning mellan 1 år och 40 år.  
 
Tabell 1. Deskriptiv data av deltagarna i en internetbaserad enkätundersökning om 
veganers upplevelser, erfarenheter och kostmönster (n=517). Sverige, hösten 2018. 

 ANTAL (n) PROCENT (%) 
KÖN   
Kvinna 
Man 
Annat 

415 
85 
17 

80,3 
16,4 
3,3 

BOSTADSPLATS   
Tätort 
Förort 
Glesbygd 

357 
76 
84 

69,1 
14,7 
16,2 

UTBILDNING   
Universitets- eller högskoleutbildning  
 
Minst 3-årig gymnasieutbildning 
 
2-årig gymnasieutbildning, yrkesutbildning 
eller folkhögskola 
 
Grundskola, realskola eller folkskola 
 

295 
 
172 
 
27 
 
 
20 

57,1 
 
33,3 
 
5,2 
 
 
3,9 

Saknar utbildning 3 0,6 
 MEDELVÄRDE  SD 
Ålder 27,4 8,2 
 MEDIAN 25-75E PERCENTILEN 
År som vegan 3 2–4 

4.2 Motiv och yttre faktorer som påverkat valet att bli vegan 

Majoriteten av deltagarna uppgav att etiska motiv låg bakom valet att bli vegan (Figur 1a). 
Även miljö och hälsomässiga motiv var frekventa svarsalternativ. Några deltagare, 1,9%, 
gav utöver de fasta svarsalternativen även ett öppet svar. Dessa var utvecklande 
kommentarer på de befintliga alternativen, t.ex. djurens rätt. 
 
Majoriteten av deltagarna svarade att sociala medier var en av de yttre faktorer som hade 
haft en inverkan på valet att bli vegan (Figur 1b). Även vänner var en vanlig bidragande 
faktor. Totalt svarade 13,7% av deltagarna att inga yttre faktorer hade haft en inverkan på 
valet att bli vegan och 17% angav utöver de fasta svarsalternativen även en övrig 
kommentar, där böcker och dokumentärer var återkommande. 
 
Kvinnor valde oftare en vegansk kosthållning utifrån smakpreferens jämfört med män 
(13% vs. n=2, 2,4%, p=0,005). Det fanns ingen skillnad mellan män, kvinnor och de som 
varken identifierade sig som man eller kvinna gällande hälsomässiga motiv, etiska motiv, 
miljö, sjukdom/allergi, ekonomi och religion (p=0,05 – p=0,813). Av de yttre faktorerna 
svarade personer som varken identifierade sig som man eller kvinna oftare att vänner haft 
en inverkan än vad kvinnor gjorde (n=11, 64,7% vs. n=127, 30,6%, p=0,003). Det fanns 
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ingen skillnad mellan könen och faktorerna sociala medier, någon offentlig person, 
massmedia, partner/släkt/familj och inga faktorer (p=0,05 – p=0,958). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1a och 1b. Motiv och yttre faktorer som inverkat på valet att bli vegan (n=517). 
Deltagarna kunde ange flera svarsalternativ. Sverige, hösten 2018. 
 
 
Deltagare som angivit att miljö och ekonomi varit bidragande faktorer till kosthållningen 
var överlag yngre än de som inte angivit dessa faktorer (25 år [21–29] vs. 27 år [22–32,3], 
p=0,001 resp. 21 år [20–24] vs. 25 år [22–31], p=0,015, Figur 2a). Samma skillnad fanns 
även vid yttre faktorerna sociala medier (24 år [21-28] vs. 27 [23-32], p<0,001), någon 
offentlig person (23 år [20-26] vs. 26 år [22-31], p<0,001) och massmedia (24 år [20,5-
27,5] vs. 26 år [22-31], p=0,007). Yngre deltagare svarade oftare att dessa faktorer 
påverkat valet att bli vegan.  

1a 

1b 
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Figur 2a och 2b. Skillnader i ålder och antal år som vegan gällande motiv och yttre faktorer som inverkat på valet att bli vegan (n=517). Mörkgrå 
färg representerar deltagare som svarat att svarsalternativet påverkat deras val att bli vegan, och ljusgrå färg representerar deltagarna som svarat att 
det inte påverkat valet. Deltagarna kunde ange flera svarsalternativ. Sverige, hösten 2018.

2a 2b 
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Deltagare som angivit att hälsomässiga motiv (2 år [1–4] vs. 3 år [2–4], p=0,003), miljö (2 
år [1–4] vs. 3 år [2–5], p=0,001) och ekonomi (1 år [1–2,3] vs. 3 år [2–4], p=0,006) var 
motiv till att bli vegan hade överlag varit veganer i färre år än de som inte angivit motiven 
(Figur 2b). Deltagare som angivit sociala medier (2 år [2-3] vs. 3 år [2-5], p<0,001), någon 
offentlig person (2 år [1-3] vs. 3 år [2-4], p=0,008) och massmedia (2 år [1,5-3] vs. 3 år 
[2-4], p=0,015) som yttre faktorer hade överlag varit veganer i färre år än de som inte 
angivit dessa faktorer. 

4.3 Upplevelser av den veganska kosthållningen 

Majoriteten av deltagarna, 77,4%, hade upplevt någon positiv hälsoförändring efter byte 
till vegankost. Den vanligaste förändringen var mindre mag-tarmbesvär (Figur 3). Många 
hade också upplevt att kosthållningen bidragit till mera energi (41,7%). Utöver de fasta 
svarsalternativen gav 10,3% av deltagarna även ett övrigt alternativ. Av dessa var mindre 
ledbesvär och bättre psykisk hälsa återkommande svar.  
 

 
Figur 3. Upplevda positiva hälsoförändringar efter byte till vegankost (n=517). 
Deltagarna kunde ange flera svarsalternativ. Sverige, hösten 2018.  
 
Deltagarna höll i hög grad med påståendet om att deras matvanor hade blivit 
hälsosammare efter byte till vegankost (p<0,001), och i låg grad med påståendet om att 
deras matvanor hade försämrats efter byte till vegankost (p<0,001, Figur 4). 
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Figur 4. Hur deltagarna har svarat på påståenden med likertskala. 1=Instämmer inte alls, 
7=instämmer helt (n=517). Analyserat med One-Sample Wilcoxon signed rank-test. 
Sverige, hösten 2018. 

4.4 Livsmedelsintag och konsumtionsmönster 

Över hälften av deltagarna uppgav att de åt 2–3 portioner frukt, grönsaker och bär 
dagligen (52%). Det näst frekventa svaret var 4–5 portioner (32,1%), följt av 0–1 
portioner (17,4%) och mer än 5 portioner (8,1%). Det vanligaste intaget av utrymmesmat 
bland deltagarna var några gånger i veckan (51,5%), följt av en gång i veckan (20,9%) och 
några gånger i månaden (12,8%). 
 
Deltagare som upplevt positiva hälsoförändringar av att äta vegankost uppgav även att de 
åt frukt, grönsaker och bär i något större utsträckning (15%: 0–1 portioner/dag vs. 33,8%: 
4–5 och >5 portioner/dag, p<0,001) än de som inte upplevt några förändringar (25,6%: 0–
1 portioner/dag vs. 19,7%, p<0,001) 
De som upplevt hälsoförändringar av vegankost uppgav även att de åt utrymmesmat mer 
sällan (54,8%: varje dag/några gånger per vecka vs. 5%: mer sällan än en gång i 
månaden/aldrig, p<0,001) än de som inte upplevt hälsoförändringar (66,7%: varje 
dag/några gånger per vecka vs. 1,7%: mer sällan än en gång i månaden/aldrig, p<0,001). 
Det fanns ingen skillnad i vare sig intaget av frukt, grönsaker, bär eller utrymmesmat i 
relation till kön (p=0,260 resp. p=0,526), utbildningsnivå (p=0,356 resp. p=0,466) och 
bostadsplats (p=0,221 resp. p=0,768).  
 
Majoriteten av deltagarna använde veganska ersättningsprodukter dagligen (50,5%) eller 
några gånger i veckan (40%). Alla deltagare använde någon av de listade 
ersättningsprodukterna varav nästan samtliga uppgav att de använder ersättningsprodukter 
för kött gjort på soja och ersättningsprodukter för mjölk (Figur 5). Nio deltagare gav 
utöver de fasta svarsalternativen även ett övrigt alternativ där bland annat havreprodukter 
nämndes.  
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Figur 5. Användning av ersättningsprodukter (EP) hos veganer (n=517). Deltagarna 
kunde ange flera svarsalternativ. Sverige, hösten 2018.  
 
Majoriteten av deltagarna, 85,5%, uppgav att de använde kosttillskott. Kosttillskottet som 
användes av flest deltagare var vitamin B12 (Figur 6). Det näst vanligaste kosttillskottet 
var D-vitamin, följt av ”Kosttillskott för veganer”. Utöver de fasta svarsalternativen gav 
3,6% av deltagarna även ett övrigt alternativ där bland annat folsyra, krom och E-vitamin 
nämndes.  
 

 
Figur 6. Användning av kosttillskott hos veganer (n=517). Deltagarna kunde ange flera 
svarsalternativ. Sverige, hösten 2018. 
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Det fanns ingen skillnad mellan om deltagarna åt kosttillskott eller inte, och hur ofta de åt 
ersättningsprodukter (p=0,236). Det fanns heller ingen skillnad mellan om deltagarna åt 
kosttillskott och intag av frukt, grönsaker och bär (p=0,374) samt utrymmesmat (p=0,902). 
 
Deltagarna höll i relativt hög grad med om att det är viktigt att köpa ekologiska produkter 
(p<0,001, Figur 4). Deltagarna höll dock inte med i samma grad att de alltid köper 
ekologiskt om alternativet finns (p=0,001). Kvinnor ansåg att det var viktigare att köpa 
ekologiska produkter än män (p=0,038, Figur 7). Ju äldre deltagarna var, desto viktigare 
ansåg de köp av ekologiska produkter var (p=0,019) samt desto oftare valde de ekologiska 
produkter om alternativet finns (p<0,001, Tabell 2).  

4.5 Sociala faktorer kring veganism 

Deltagarna höll i hög grad med att omgivningen ofta hade åsikter om deras kosthållning 
(p<0,001, Figur 4). Kvinnor skattade i högre grad att omgivningen hade åsikter om deras 
kosthållning än männen (p<0,001, Figur 7). Deltagare bosatta på glesbygden skattade i 
högre grad att omgivningen hade åsikter än deltagare bosatta i en tätort (p=0,007) och i en 
förort (p=0,019). Ju yngre deltagarna var (p<0,001), ju färre år de hade varit vegan 
(p<0,001) och ju lägre utbildningsnivå de hade (p=0,01), desto oftare ansåg de att 
omgivningen hade åsikter om deras kosthållning (Tabell 2). 
 

 
Figur 7. Skillnader mellan veganers kön och bostadsplats gällande påståendefrågor med 
likertskala (n=517). Data analyserad med Kruskal-Wallis test och Mann-Whitney U-test. 
Sverige, hösten 2018. 
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Deltagarna höll i hög grad med om att de försökte inspirera andra till att äta mera 
vegetariskt (p<0,001, Figur 4). Kvinnor uppgav i större utsträckning att de försökte 
inspirera andra till att äta vegetariskt än män (p<0,001, Figur 7). Deltagare från förorten 
uppgav också i större utsträckning att de försökte inspirera andra än deltagare från en 
tätort (p=0,011). Ju yngre deltagarna var, desto oftare försökte de inspirera andra 
(p=0,034, Tabell 2). 
 
Tabell 2. Samband mellan utbildning, ålder, antal år som vegan och påståendefrågor med 
likertskala (n=517). Data analyserad med Spearmans Correlations test. Sverige, hösten 
2018. 

 UTBILDNING 
(p-värde) 

ÅLDER 
(p-värde) 

ÅR SOM VEGAN 
(p-värde) 

OMGIVNINGEN HAR OFTA 
ÅSIKTER OM MIN KOSTHÅLLNING 

r=-0,113 
(p=0,01) 

r=-0,245 
(p<0,001) 

r=-0,171 
(p<0,001) 

JAG FÖRSÖKER INSPIRERA ANDRA 
TILL ATT ÄTA MERA VEGETARISKT 

r=-0,082 
(p=0,063) 

r=-0,093 
(p=0,034) 

r=-0,081 
(p=0,067) 

ATT KÖPA EKOLOGISKA 
PRODUKTER ÄR VIKTIGT FÖR MIG 

r=0,013 
(p=0,773) 

r=0,103 
(p=0,019) 

r=-0,009 
(p=0,834) 

JAG KÖPER ALLTID EKOLOGISKT 
OM DET ALTERNATIVET FINNS 

r=0,011 
(p=0,811) 

r=0,157 
(p<0,001) 

r=-0,009 
(p=0,838) 

 
Tre fjärdedelar av deltagarna (74,9%) skrev ett svar på frågan om upplevda svårigheter 
och utmaningar med veganism. Av dessa svarade 16,8% att de inte upplevt svårigheter 
med kosthållningen. Svarsalternativet som flest deltagare uppgav var utmaningar med 
café- och restaurangbesök (34,6%). Andra utmärkande svar var sociala svårigheter (17%), 
utmaningar i samband med resor (12,9%) och att bli bjuden på mat (11,6%). Andra 
faktorer som uppgavs var människors okunskap, svårigheter med kunskap om att äta 
tillräckligt näringsrikt, saknad av animaliska livsmedel och bristen på utbud av veganska 
produkter.  
 
Endast några deltagare uppgav att saknad animaliska produkter var en utmaning med 
vegankost. Detta stämmer överens med påståendefrågorna om saknad av animaliska 
produkter (Figur 4). Det var få deltagare som höll med att de saknar animaliska produkter 
på grund av deras funktion. Det fanns dock en tendens till att deltagarna i högre grad höll 
med att de saknar animaliska produkter på grund av smaken (p=0,068). Exempel som 
framkom i frågan om svårigheter med att vara vegan var saknad av ost.  

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Den kvantitativa studiedesignen innebar både för- och nackdelar (19). Tack vare 
webbenkäten kunde data samlas in från ett stort antal deltagare. Webbenkäten är en 
fördelaktig datainsamlingsmetod eftersom den upplevs anonym. Deltagarna påverkas 
också mindre av studiens författare vid ifyllande av en webbenkät i jämförelse med en 
pappersenkät eller intervjusituation. Därmed undviks intervjuareffekten. En svaghet med 
enkäter är att följdfrågor inte kan ställas till deltagarna, vilket kan ha påverkat studiens 
validitet. Eventuella frågor från deltagare går heller inte att besvara vid en webbenkät. 
 
Studiens reliabilitet och validitet har ökats med hjälp av en pilotstudie (19). Genom att 
testa enkäten minskar risken för att frågor misstolkas eller inte förstås. Eftersom 
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kommentarerna av pilotstudiens deltagare var på detaljnivå ansågs den vara enkel att 
förstå. Genom att välja en mera heterogen grupp samt öka deltagarantalet i pilotstudien 
hade en mera nyanserad bild av hur enkätfrågorna kunde tolkas kunnat fås.  
 
En kvantitativ metod gör det svårare att få tillgång till uttömmande svar. Enkäten innehöll 
dock två öppna frågor som gav deltagarna en chans att formulera längre svar. Fem frågor i 
enkäten innehöll även ett öppet svarsalternativ som deltagarna kunde fylla i om de hade 
något att tillägga. Genom att enkätens frågor utarbetades noggrant med öppna 
svarsalternativ som komplement har risken att missa något väsentligt motverkats. Alla 
frågor, bortsett från de två öppna frågorna i enkäten, var obligatoriska att besvara. Detta 
var en styrka med enkäten eftersom inget internt bortfall uppstod, men ökade samtidigt 
risken för externt bortfall. Användning av en webbenkät som datainsamlingsmetod 
underlättade även överföringen av data till Excel och SPSS. Detta minskade risken för 
eventuell felinmatning och ökar därmed studiens tillförlitlighet.  
 
I informationsbrevet till enkäten fick deltagarna information om att jag studerar 
kostvetenskap. Detta kan ha påverkat deltagarna genom en överrapportering av beteenden 
och livsmedel som kan anses vara hälsosamma och en underrapportering av de som kan 
anses vara ohälsosamma. Detta har förhoppningsvis undvikits genom att 
datainsamlingsmetoden upplevs anonym (19).  
 
Enkäten publicerades endast på Facebook och har därför bara nåtts av vissa grupper i 
populationen, vilket kan ha bidragit till ett systematiskt bortfall (19). Till exempel har 
veganer som inte har tillgång till internet eller som inte är medlemmar på Facebook inte 
nåtts av enkäten. Eftersom studien är baserad på ett bekvämlighetsurval har tid sparats, 
men det kan begränsa resultatet genom att urvalet blir systematiskt snedfördelat, och 
därmed inte går att generalisera till Sveriges alla veganer. Tack vare stora antalet deltagare 
i studien ger resultatet en god bild av hur många veganer tänker och agerar, samt minskar 
felmarginalen (19). Spridningen i deltagarnas kön och ålder var snedfördelad. Enkäten 
besvarades av fler kvinnor än män vilket kan bero på att kvinnor är mer aktiva på 
Facebook (20), men kan även spegla att flera kvinnor är veganer (21). Den unga åldern på 
deltagarna kan också bero på att den gruppen är mer aktiv på Facebook än äldre personer 
(20). Även om studiens resultat inte är överförbart till hela Sveriges veganska befolkning 
ökar det stora deltagarantalet möjligheten att studiens resultat kan överföras till unga 
veganska kvinnor i landet. 

5.2 Resultatdiskussion 

De vanligaste motiven till en vegansk kosthållning var etiska, miljö- och hälsomässiga 
motiv. Detta stöds av tidigare forskning där deltagarna i studierna ansåg att etiska skäl var 
huvudorsaken till kosthållningen, följt av miljö- och hälsomässiga skäl i varierande 
ordning (13, 14). Sociala medier var den vanligaste yttre faktorn som påverkat deltagarna 
till deras veganism, framför allt hos de yngre deltagarna. I en studie gjord på unga vuxna 
framgick det att majoriteten av deltagarna ansåg att sociala medier har haft en stor 
inverkan på deras hälsobeteenden (22). Idag använder 83% av svenskarna sociala medier 
(20). I dagens samhälle används sociala medier i större utsträckning än många andra 
medier, varför det förmodligen är det vanligaste mediet idag som bidrar med nya intryck 
och inspiration för många. I de sociala kanalerna finns innehåll om växtbaserad kost och 
mycket information om hälsomässiga, etiska och klimatrelaterade faktorer kring 
kosthållningen. På grund av algoritmerna i sociala medier påverkas även innehållet av 
användarens egna beteende (23). Beroende på vem en person känner och följer på sociala 
medier samt den egna sökhistoriken kommer innehållet påverkas. En person intresserad av 
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vegansk kost kommer troligtvis därför exponeras av mycket sådant innehåll i sociala 
medier. Detta kunde tänkas vara en bidragande faktor till att veganer upplevde att sociala 
medier har påverkat deras val av kosthållning.  
 
Efter övergången till vegankost upplevde majoriteten av deltagarna positiva 
hälsoförändringar. Den vanligaste upplevda hälsoförändringen var förbättrad mag-
tarmfunktion. Detta kan bero på det generellt sett högre fiberinnehållet i vegankost i 
jämförelse med blandkost (24), vilket i sin tur leder till mera frekventa tarmrörelser och 
mindre besvär med förstoppning (25). Ett annat frekvent svar som deltagarna gav var 
upplevelsen av mer energi. En amerikansk studie såg liknande resultat där deltagarna 
under fyra månader åt en växtbaserad kost vilket resulterade i ökad prestationsförmåga 
och energi hos deltagarna (26). De positiva hälsoeffekter som deltagarna upplevt efter 
kostombytet kan bero på olika saker. Delvis kan en mångsidig och välplanerad vegankost 
vara näringsrik vilket kan innebära positiva hälsoeffekter. De upplevda förändringarna kan 
dock också bero på placeboeffekten, det vill säga att deltagarna upplevde sig äta hälsosamt 
vilket gjorde att de också upplevde att de mår bättre. Det var dock några som uppgav att 
de åt mindre hälsosamt efter byte till vegankost, vilket visar att en vegansk kosthållning 
inte automatiskt är hälsosam. 
 
Deltagarna höll i hög grad med att omgivningen ofta hade åsikter, positiva som negativa, 
om deras kosthållning. Flertalet deltagare uppgav dock sociala svårigheter med 
kosthållningen varför många av åsikterna kan tänkas vara av negativ eller ifrågasättande 
karaktär. I en studie av MacInnis et al. framkom resultat där över hälften av veganerna 
dagligen upplevde någon typ av diskriminering för sin kosthållning (15). I samma studie 
visade resultatet att allätare såg mer negativt på manliga veganer. Detta återspeglas inte i 
denna studie där kvinnor i större utsträckning ansåg att omgivningen har åsikter om deras 
kosthållning. I en brittisk studie som undersökte diskurser kring veganism i tidningar var 
73,4% av artiklarna om veganism negativt vinklade (27). De vanligaste diskurserna i 
tidningarna var förlöjligade av veganer och beskrivning av veganism som omöjligt att leva 
efter och en övergående trend. I Sverige återspeglas jantelagen fortfarande i samhället där 
beteenden som sticker ut eller som anses vara förmer diskuteras och kritiseras, vilket 
studerande på högskolan i Halmstad såg i deras kandidatuppsats (28). Människor vill 
tillhöra den stora gruppen och inte sticka ut från samhällets normer med risk för att bli 
kritiserade (29). Veganer tillhör fortfarande en minoritet vilket kan vara en av orsakerna 
till att kosthållningen diskuteras både i media och bland gemene man i samhället, och är 
således ett ämne som många har åsikter om.  
 
Försök att inspirera andra till att äta vegetariskt var även vanligt förekommande bland 
deltagarna. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att många veganer 
vill inspirera andra, till exempel familjemedlemmar till att äta vegetariskt (30). I en studie 
av Hirschler beskrev flera deltagare att de försöker lära sina vänner att äta växtbaserat 
eller åtminstone köpa produkter som innebär mindre lidande för djuren, som ägg från 
frigående höns (31). Att vara vegan är ett aktivt val av kosthållning och ofta även ett 
ställningstagande för eller emot något, till exempel djurhållning. Något som även sågs i 
denna studie där det vanligaste motivet till deltagarnas val av kosthållning var etiska skäl. 
Precis som att allätare ofta har åsikter om veganism är det troligt att även veganer har 
åsikter om köttätare och vill påverka dem att överväga en växtbaserad kost. Att veganer 
ville inspirera andra kan också bero på att andelen veganer fortfarande är liten i samhället, 
och att viljan att upplysa andra om kosthållningens fördelar därför ökar. Människor 
upplever psykologisk tillfredställelse av att dela med sig av information, och vill dela med 
sig av sånt de tror att andra inte vet eller har upplevt (32). 
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Restaurangbesök hörde till de vanligaste svårigheterna med veganism. Tidigare forskning 
har också sett att ett dåligt vegetariskt utbud av restauranger ledde till att personer valde 
att inte bli vegetarianer (33). I samma studie var den vanligaste orsaken till att deltagarna 
inte åt växtbaserat deras egna okunskap om kosthållningen. Även några deltagare i denna 
studie uppgav att kunskapsbrist om näringsrik mat var en utmaning. Alla veganer upplever 
dock inte svårigheter, och i en studie av Girgis rapporterade 79% av deltagarna att de inte 
gjorde det (30). De svårigheter som nämndes var problem med att bjuda på middag samt 
att äta ute. En annan svårighet med att vara vegan, som både framgick i denna samt 
tidigare forskning, var behovet att ta med sig egen mat vid resor eftersom veganmat kan 
vara svår att hitta på resande fot (34). Trots utmaningar med veganism uppgav 90% av 
veganerna i en studie gjord 2015 att det är lättare att vara vegan idag än för några år sedan 
(35). Trots att den växtbaserade kosthållningen blir vanligare finns det fortfarande få 
veganska restauranger i många städer. Många restauranger har vegetariska alternativ på 
menyn, men det är mera ovanligt med veganska rätter. Att många veganer kände att 
restaurangbesök var en svårighet med kosthållningen beror förmodligen delvis på det 
bristfällande utbudet, men kanske också på att de kände sig omständliga om de behövde 
begära att personalen tillagade en vegansk rätt utanför menyn. Detta har även observerats 
vid liknande situationer där personer med födoämnesöverkänslighet upplevde sig 
pinsamma vid restaurangbesök på grund av behovet av specialkost (36).  
 
Det vanligaste intaget av frukt, grönsaker och bär bland deltagarna var 2–3 portioner/dag, 
där en portion motsvarade ungefär en knuten näve i mängd, cirka 100g. Flertalet studier 
har visat att veganer ofta äter mera frukt och grönsaker än allätare, där det dagliga 
snittintaget per deltagare varierat mellan 531g och 907g (17, 37–39), vilket var högre än 
resultatet i denna studie. Studierna använde dock kostregistreringar vilket gör det svårt att 
jämföra med denna studie där intaget var uppskattat. Eftersom vegankost innebär 
uteslutande av flertalet produkter sker det naturligt att intaget av produkter som frukt, 
grönsaker och bär ökar, vilket även är basen i mycket av den veganska matlagningen. 
Detta kan också vara en orsak till det relativt låga uppskattade intaget av frukt och 
grönsaker i denna studie. Veganers intag kunde förväntas ligga mycket högre än 2–3 
portioner/dag vilket kan tänkas bero på att grönsaker ingår i många veganska recept, men 
de är inte alltid synliga på tallriken utan kan vara ”gömda” i en gryta, vilket kunde ha lett 
till en omedvetet lägre uppskattning. Resultatet kan även vara en fingervisning till att 
veganer inte äter så mycket frukt och grönsaker som förväntat. Enligt Riksmaten 2010 
uppnår endast två av tio svenskar Livsmedelsverkets råd att äta 500g frukt och grönsaker 
dagligen (2). Enligt deltagarnas uppskattade intag når ungefär var fjärde deltagare upp till 
rådet, vilket ändå är fler än populationen i snitt.  
 
Majoriteten av deltagarna uppgav att de åt utrymmesmat några gånger i veckan, följt av en 
gång i veckan. I studier där veganer och allätare jämförts visar resultaten att veganer oftast 
äter utrymmesmat och sockerrika produkter mer sällan än allätare (38, 39). Detta motsades 
dock av Kristensen et al. där veganerna åt något mera socker och sötsaker än köttätarna 
(40). Enligt Riksmaten 2010 äter fyra av tio svenskar för mycket socker där 15% av 
energiintaget kommer från utrymmesmat (2). Eftersom mängden utrymmesmat som 
deltagarna i studien åt per gång inte undersöktes är det svårt att göra en jämförelse med 
den övriga populationen. Veganer som väljer kosthållningen av hälsomässiga skäl kunde 
tänkas äta mindre utrymmesmat än allätare och andra veganer på grund av hälsomotivet. 
Att vara vegan kan dock inte likställas med att äta en hälsosam kost, på samma sätt som en 
blandkost inte kan anses vara ohälsosam. Många livsmedel som klassas som ohälsosamma 
kan även vara naturligt veganska eller ha veganska motsvarigheter, varför några deltagare 
eventuellt bedömde att de åt mindre hälsosamt efter bytet till vegankost. Att välja 
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näringsrika livsmedel och minska intaget av utrymmesmat kan ses som ett aktivt val, och 
behöver inte nödvändigtvis kopplas ihop med val av kosthållning.  
 
Veganska ersättningsprodukter användes dagligen eller några gånger i veckan av 
majoriteten av deltagarna. Nästan alla deltagare uppgav att de använder 
ersättningsprodukter för kött gjorda på soja och ersättningsprodukter för mjölk. Forskning 
om veganers intag av ersättningsprodukter täcker främst intaget av produkter gjorda på 
soja (17, 37). Resultaten har visat ett frekvent intag av ersättningsprodukter som sojgurt 
och sojafärs, men även varierande växtbaserade drycker. Grossistföretaget Axfood 
rapporterade 2015 att försäljningen av vegetabilisk mjölk hade ökat med 30% det året 
(41). Den veganska marknaden förutspås fortsätta växa och enligt MarketsandMarkets 
rapport kommer marknaden för ersättningsalternativ för mejeriprodukter fördubblas 
mellan 2016 och 2022, medan marknaden för köttersättningsprodukter kommer öka med 
ungefär en tredjedel från 2017 till 2023 (42, 43). Den ökade konsumtionen av 
köttersättningsprodukter är dock inte alltid till veganers fördel. Dessa produkter är ofta 
hel- eller halvfabrikat gjorda på soja, mykoprotein, havre med mera. De kan vara ett bra 
komplement vid tidsbrist, men hel- och halvfabrikat har generellt sett en mindre 
fördelaktig näringsprofil än mat gjord från grunden (44). Det kan därför vara ett bättre 
alternativ att till exempel använda sojabönor i matlagningen istället för en 
köttersättningsprodukt baserad på sojabönor. I längden kan konsekvensen av ett ökat intag 
av dessa produkter försämra kostens näringsinnehåll. Växtbaserade ersättningsprodukter 
för mjölk och yoghurt är ofta berikade med till exempel vitamin D och B12. Dessa 
produkter kan därför vara bra för veganer genom att bidra till intaget av dessa 
näringsämnen. Om dessa produkter inte används kan användning av kosttillskott vara 
nödvändigt. Alternativt krävs kunskap om näringsinnehållet i livsmedel för att säkerställa 
ett adekvat intag.  
 
Användningen av kosttillskott var vanlig bland deltagarna och kosttillskottet som 
användes av flest deltagare var vitamin B12. Även D-vitamin och kosttillskott för veganer 
användes av många. I en studie av Elorinne et al. var användningen av kosttillskott hos 
veganerna också stor, där de vanligast förekommande kosttillskotten var multivitaminer, 
D-vitamin, B12 och kalcium (17). Samtidigt som veganer ofta använder kosttillskott har 
studier visat att de trots detta ofta har lägre serumnivåer av kalcium, D-vitamin och B12 
än allätare (17, 37, 45). Enligt Riksmaten 2010 äter 21% av svenskarna kosttillskott, vilket 
är betydligt färre än i denna studie (2). Troligtvis är många veganer medvetna om att 
kosthållningen kan innebära svårigheter med att tillgodogöra sig adekvata nivåer av vissa 
näringsämnen, vilket gör att många använder kosttillskott. B12 är det enda vitaminet som 
naturligt inte finns i växtbaserad kost, varför kosttillskott är nödvändigt om 
ersättningsprodukter med tillsatt B12 inte används. En del av de veganer som inte 
använder kosttillskott använder förmodligen ersättningsprodukter med tillsatta 
näringsämnen. Det finns dock en risk för att de veganer som inte använder kosttillskott 
inte når upp till adekvata nivåer av flertalet näringsämnen. 
 
Köp av ekologiska produkter ansågs vara relativt viktigt. Deltagarna höll inte med i 
samma grad att de alltid köper ekologiskt om alternativet finns. Ju äldre deltagarna var, 
desto viktigare ansåg de att det var att köpa ekologiska produkter samt att de oftare köpte 
ekologiska produkter. Kopplingen mellan veganism och intresset för ekologiska produkter 
stämmer överens med en stidigare studie där resultatet visade att den typiska ekologiska 
konsumenten äter växtbaserat och är miljö- och hälsomedveten (46). Studien konstaterade 
också att yngre personer visar en högre villighet att välja ekologiskt, vilket inte stämmer 
överens med resultatet från denna studie. Att resultatet visade att yngre deltagare i mindre 
utsträckning valde ekologiska produkter kan ha att göra med att produkterna ofta är dyrare 
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än konventionella produkter. Hälso- och miljöskäl var två vanliga motiv till att välja en 
vegansk kosthållning i denna studie. Detta kan tänkas vara orsaker till att köp av 
ekologiska produkter även ansågs viktigt eftersom ekologisk produktion av livsmedel 
leder till en mindre mängd bekämpningsmedel både i livsmedel samt i naturen (47). 

5.3 Samhällsrelevans 

Välfärdssjukdomar orsakade av en ohälsosam livsstil kostar samhället stora summor 
årligen (48). Genom att äta växtbaserat minskar risken för flertalet sjukdomstillstånd (5–
10). En av orsakerna till detta kan vara det rapporterade högre intaget av frukt och 
grönsaker hos veganer jämfört med allätare (12, 15). Om flera personer åt vegetariskt 
kunde behovet av sjukvård minskas och i förlängningen även samhällskostnaderna, vilket 
inte bara gynnar individen utan även samhället. 
 
Majoriteten av deltagarna i denna studie var unga kvinnor vilket tyder på att den 
samhällskategorin generellt sett är positivt inställd till växtbaserad kost. Ett hinder för att 
få fler personer att äta växtbaserat kan vara den rådande machonormen i samhället, där 
män ifrågasätts för att de äter en växtbaserad kost eftersom det ibland anses feminint (15). 
Machonormen kan därför på lång sikt leda till att en stor del av befolkningen väljer att inte 
äta vegetariskt. Även socioekonomisk status kan påverka valet av kosthållning (49). 
Växtbaserad kosthållning kan i vissa fall vara dyr, men med rätt kunskap kan en 
vegetarisk kost vara billigare än blandkost. Begränsad ekonomi och lägre utbildningsnivå 
kan därför vara orsaker till att inte äta vegetariskt. Ytterligare kunskap om kosthållningen 
skulle troligtvis också kunna ändra de negativa attityder som finns kring vegetarisk kost 
och därmed få fler personer att äta växtbaserat. 

6 Slutsats 
Trots den växtbaserade kosthållningens ökade popularitet uppgavs veganism fortfarande 
vara ett omdiskuterat ämne. Veganerna upplevde inte bara sociala svårigheter utan även 
andra utmaningar som till exempel restaurangbesök. Detta kan leda till att människor drar 
sig för att äta vegetariskt trots möjliga fördelar som upplevda positiva hälsoförändringar. 
Även om kosthållningen kunde innebära hälsofördelar valde majoriteten av veganerna 
kosten av etiska skäl. 
 
Det är på många sätt lättare att vara vegan idag än för några år sedan. Till exempel det 
ökade utbudet av ersättningsprodukter. Detta underlättar vardagen för veganer men kan 
också utgöra en potentiell risk i form av ett mindre näringsrikt matintag i jämförelse med 
icke-processade livsmedel. Användningen av ersättningsprodukter kan på sikt göra 
kosthållningen mindre näringsrik och därmed mindre fördelaktig. Veganerna åt mera frukt 
och grönsaker samt kosttillskott än genomsnittspopulationen vilket kan väga upp eventuell 
förlorad näringsmängd vid intag av ersättningsprodukter. Sammantaget kan den 
växtbaserade kosten innebära fördelar både på individ- och samhällsnivå. 

7 Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagare som tagit sig tiden att fylla i enkäten och 
därmed delta i studien. Jag vill även tacka vänner och familj som har deltagit i 
pilotstudien, korrekturläst uppsatsen och kommit med värdefull återkoppling.  
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Bilaga 2: Text som publicerades tillsammans med länk till enkäten på Facebook 
 
Hej alla veganer! 
 
Mitt namn är Julia och jag studerar på institutionen för kostvetenskap vid Umeå 
universitet. I grunden är jag utbildad dietist och skriver den här terminen min 
masteruppsats i kostvetenskap. I studien som jag ska genomföra vill jag undersöka 
veganers erfarenheter kring den veganska kosthållningen.  
 
Inklusionskriterierna för att delta i studien är att du är minst 18 år gammal, bor i Sverige 
och har ätit en strikt vegankost under minst ett års tid. 
 
Enkäten beräknas ta ca 5–10 minuter att besvara. Ytterligare information om studien hittar 
du i början av enkäten.  
 
Hoppas att du vill delta! 
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Bilaga 3: Informationsbrev 
 
Information om studien ”Erfarenheter av att vara vegan. – En enkätstudie”. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter veganer har gällande sin 
kosthållning. Specifika frågeställningar för studien är hur veganers livsmedelsintag ser ut, 
vilka orsaker som ligger bakom valet att bli vegan, hälsomässiga upplevelser kring 
kosthållningen, samt dessa faktorer i förhållande till ålder, kön, utbildning och bostadsort. 
 
Inklusionskriterierna för att delta i studien är att du är minst 18 år gammal, bor i Sverige 
och har ätit en strikt vegankost under minst ett års tid. 
 
I enkäten kommer inga personuppgifter att efterfrågas. I enlighet med den nya 
personuppgiftslagen räknas webbenkäter emellertid som en källa till personuppgifter i 
form av den IP-adress som registreras. Dessa personuppgifter behandlas enligt ditt 
informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 
återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den databearbetning 
som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Enkäten bevaras i det webbaserade 
enkätverktyget ”Google forms” som är en molntjänst utanför Umeå universitet.  
 
De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget 
har registrerats i Umeå universitets studieregister.  
 
Du kommer begäras att ange en 8-siffrig kod som vi kan använda för att ta bort dina svar 
om du skulle ångra ditt deltagande. Du behöver även själv skriva upp denna kod som du 
uppger om detta blir aktuellt. 
 
Om du har några frågor eller om du ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss på följande 
e-postadresser: 
 
Student 
Julia Lindman 
juli0029@student.umu.se 
 
Handledare 
Linda Nyström Hagfors 
linda.hagfors@umu.se 
 
Enligt personuppgiftslagen (dataskyddförordningen från och med den 25 maj 2018) har du 
rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du har även rätt att begär radering, begränsning eller att invända 
mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är 
pulo@umu.se. 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 
 
”Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten 
om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 
utan att ange något skäl. 
 
� Genom att klicka i denna kryssruta väljer jag att delta i studien och godkänner att Umeå 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information”.  
 
Ange en kod (8 valfria tecken) som vi kan använda för att ta bort dina svar om du skulle 
ångra ditt deltagande: 
 
_________________________________________ 
 
 
Enligt personuppgiftslagen (dataskyddförordningen från och med den 25 maj 2018) har du 
rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 
mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är 
pulo@umu.se. 
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