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Sammanfattning  

Det finns många faktorer som påverkar det vegetariska matvalet och syftet med uppsatsen 

är att synliggöra dessa faktorer. Varför väljer individen att äta en vegetarisk kost? För att 

identifiera orsakerna valdes en kvalitativ metod där sex semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes. Analysmetoden som användes för att ta fram uppsatsens tre teman var 

tematisk analys. Uppsatsen bygger även på tidigare forskning inom området där en 

redogörelse för vad en vegetarisk kost är och vad som kan påverka individen i hennes 

matval. Vidare redogörs det för hur respondenternas definition av en vegetarisk kost ser 

ut. Studiens resultat visar på att både yttre och inre faktorer påverkade respondenterna i 

deras val av en vegetarisk kost. Resultatet diskuterades med teorin symbolisk 

interaktionism.  

Nyckelord: matval, vegetarisk kost, vegetarianism och symbolisk interaktionism  

   

Abstract  

Several factors are involved when it comes to a vegetarian food choice and the main 

purpose of this paper is to examine why people choose a vegetarian diet. A qualitative 

method was used in order to comprehend and identify why people choose a vegetarian 

diet. In order to gather the data six semi-structured interviews were carried out and later 

analysed through a thematical analysis. The foundation of this paper explains through 

earlier studies why people choose a vegetarian diet and presents the definition of a 

vegetarian diet. This small study indicates that a vegetarian diet is affected by both 

internal and external variables. In addition to this it also shows that the definition of a 

vegetarian diet varies among the respondents. The theory used to examine the result was 

symbolic interactionism.  
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Inledning  

På senare tid har det blivit allt mer populärt att äta vegetariskt och att upprätthålla en 

vegetarisk livsstil (Pribis, Pencak & Grajales 2010, s.524). Dessutom visar en 

undersökning från Novus gjord 2018 att det blir allt vanligare att äta vegetariskt i Sverige. 

Enligt Riksmaten åt tre procent av personerna som deltog i studie någon typ av vegetarisk 

kost, (Livsmedelsverket, 2010, s.14, 114) utveckling syns även på Google trends där 

söktermen ”vegan” har ökat sedan 2014 (Google, 2019). I EAT-Lancet rapporten lyfter de 

dock problematiken vi i dagsläget står inför och hur vi genom en växtbaserad kost kan 

påverka och minska de negativa effekter som hotar vår miljö (Willett & Rockström, 2019, 

s.5). Nestle et al (1998, s.50) beskriver hur det är av betydelse att försöka förstå de olika 

bakomliggande faktorer till de val som görs, men vilka är de olika faktorerna som 

påverkar det vegetariska matvalet i dagens Umeå?  

Syfte  

Syftet med studien är att synliggöra orsaker till att individen väljer en vegetarisk kost.  

   

Frågeställning  

   

  ꞏ  Vilka faktorer påverkar det vegetarisk matvalet?  

  

Ämnesrelevans i relation till måltids-, restaurangvetenskap och samhället  
   

Willett och Rockström (2019, s.18) beskriver hur dagens matproduktion bidrar till stora 

mängder utsläpp av växthusgaser och att det är något som går att ändra på och måste 

ändras på så att besluten som togs i samband med FN:s Parisavtal kan uppnås. Det som är 

kärnan och målet med avtalet som sattes i Paris hösten 2016 är att temperaturhöjningen 

och den globala uppvärmningen inte ska överskrida två grader (Naturvårdsverket, 2016). 
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Det som krävs för att möta målsättningarna som sattes är bland annat en förändring i vår 

matkonsumtion. I EAT-Lancet rapporten presenterar Willett och Rockström (2019, s.5) att 

den växtbaserade kosten är skonsammare för klimatet. Studien anses relevant då den i 

förhållande till ämnet måltids-och restaurangvetenskap ämnar synliggöra orsaker till 

varför individen väljer en vegetarisk kost. Med den kunskap som inhämtas och framtida 

studier som undersöker varför människor väljer en växtbaserad kost möjliggörs en 

förändring i dagens ohälsosamma matkonsumtion. Vidare kan fortsatt forskning inom 

området leda till att fler människor väljer en vegetarisk kost baserat på miljöskäl, vilket 

visats ge både hälso- och miljöfördelar.  

   

Bakgrund  

I kommande avsnitt görs en redogörelse för följande ämnen matval, vegetariskt matval 

och definitionen av en vegetarisk kost. Teorin, symbolisk interaktionism, som också 

presenteras under avsnittet kommer tillsammans med övriga delar att ligga som grund för 

den diskussion som i slutet av uppsatsen knyter an till resultatet och syftet.  

 

Definitionen av en vegetarisk kost  

Livsmedelsverket (2018) beskriver att det finns många olika typer av vegetarisk kost och 

de vanligaste typerna är lakto-vegetarisk som inkluderar mjölkprodukter, ovo- vegetarisk 

som inkluderar ägg och lakto-ovo vegetarisk som innehåller både mjölkprodukter och ägg.  

Flexitarian är ytterligare en variant av vegetarisk kost även kallad semi-vegetarian. 

Personer med kosthållningen äter delvis kött, fisk och skaldjur men har som grund en 

växtbaserade kost. En annan typ av vegetarisk kost är pesco-vegetarisk som inkluderar 

fisk och skaldjur och kan i somliga fall innehålla mjölk- och äggprodukter. Till skillnad 

från övriga definitioner innebär en vegansk kost, som också räknas till den vegetariska 

kosten, att alla animaliska produkter utesluts (Livsmedelsverket, 2018). Enligt Phillips 

(2005, s.136) anses veganismen dessutom vara en livsstil och inte bara ett val av kost. Då 
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det i många fall också innebär att individen exkluderar kosmetika, kläder och läkemedel 

som innehåller animalier eller framtagits med hjälp av djurförsök (Phillips, 2005).  

 

 

Matval  

Enligt Sobal, Bisongi, Devine och Jastran (2006 s.1) innefattar matvalet urval och 

förtäring av mat och dryck med tanke på var, hur, vad, när, och med vem människor äter 

med. Vidare lyfts hur symbolik, ekonomi och sociala faktorer påverkar matvalet som 

synliggörs via identitet, preferens och kulturella uttryck. Nestle et al. (1998, s.50) lyfter 

utifrån sin litteraturstudie att det finns många faktorer som påverkar matvalen individen 

gör, där allt från biologiska till antropologiska faktorer kan influera valet. Fortsättningsvis 

argumenterar Nestle et al (1998, s.50) att om valet att ändra sin kost vore enkelt, hade 

spridning av information lett till att individer ändrar sin kost. Det understryks hur någon 

form av förändring krävs för att bryta de matvanor som formats från barndomen fram till 

vuxen ålder.  

   

Nestle et al. (1998, s.51–53) lyfter hur en förändring i kosten både är tidskrävande och att 

kunskap om hur individen ska gå tillväga krävs för att kunna ändra tidigare kostvanor. De 

beskriver även hur faktorer som grupptryck, marknadsföring, ekonomiska, sociala och 

politiska värderingar och andra kulturella faktorer påverkar valet, vilket även Köster 

(2009, s.72) och Sobal et al. (2006 s.4) beskriver. Nestle et al. (1998) menar även att alla 

matval som görs påverkas av kulturella faktorer, där de specifika kulturerna, subkulturerna 

och etniska grupperna används som en ram för vad som är accepterad och omtyckt mat. 

Till skillnad från Nestle et al. perspektiv på matval lägger Devine, Connors, Bisogni och 

Sobal (1998, s.363, 367) mer vikt vid hur matvalen förändras med tiden och hur valen 

påverkas av makro-faktorer såsom samhället, kultur, normer och ekonomi. Där även större 

livsändringar påverkar matvalet, till exempel att börja på en ny skola, flytta hemifrån eller 

att påbörja ett nytt förhållande. Devine et al. (1998, s.363, 367) anser dessutom att matval 
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inte enbart färgas av nuet och situationen individen befinner sig i, utan att det även 

påverkas av de erfarenheter och upplevelser som skett tidigare i livet. Nestle et al. (1998, 

s.52) betonar hur orsaken till att individer ändar sin kost till viss del kan bero på de 

föreställningar som finns i samhället och hur dessa nödvändigtvis inte behöver ha någon 

vetenskaplig grund. Vidare beskrivs det att familjen är en viktig faktor som påverkar 

individen i att upprätthålla matvalet. Devine et al. (1998) argumenterar också för att 

familjen har en betydande roll vid matvalet men utifrån ett annat perspektiv. Här 

synliggörs de olika rollerna inom familjen och hur matvalet förändras då rollerna ändras. 

Exempel på det är nyblivna föräldrar som ändrar sin kost eller då ett vuxet barn flyttar 

tillbaka hem.  

   

För att tydligare förklara hur de olika faktorerna påverkar ett matval visar Furst, Connors,  

Bisogni, Sobal, och Falk (1996, s.251) det genom en modell. Modellen är uppbyggd i tre 

huvuddelar och liknar en tratt. De olika delarna i modellen beskriver vilka faktorer som 

påverkar individen och hur det kondenseras ner till ett val.  

   

Life coures är den första delen i modellen där det ingår tidigare erfarenheter, nya och 

gamla trender och den kultur man är uppväxt i. I andra delen beskrivs Influences som 

innefattar ideals (förväntningar, standard och tro), personal factors (preferens, egenskaper 

och demografi), resources (ekonomi, tid, utrymme), social framework (relationer, roller 

och betydelse) och food context (miljön där valet görs). Furst et al. argumenterar för hur 

faktorerna inom den andra delen i modellen är gränsöverskridande och redogör för hur 

faktorerna flyter in i varandra. Till exempel ”tidigare erfarenheter” och ”personal factors” 

som är faktorer som är beroende av varandra och som i vissa fall inte har någon tydlig 

gräns mellan sig utifrån denna modell.  Den tredje delen lyfts Personal system och value 

negotiations och de faktorer som påverkar är sensory perceptions (vad som anses smaka 

bra), monetary considerations (värdet av mat sett till priset), convenience (tid för 

matlagning), health/nutrition, managing relationships (andras åsikter om mat i hushållet) 
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och quality. Utifrån dessa tre delar menar Furst et al. (1996 s.252–261) att ett matval görs 

och där individen skapar strategier och rutiner i sin vardag för det matval som görs.  

   

Vegetariskt matval  

De faktorer som kan påverka individen till att välja att äta en vegetarisk kost är enligt 

Larsson, Rönnlund, Johansson och Dahlgren (2003, s.61) etik, hälsa, preferens, familj, 

vänner, sociala medier och musik. Enligt Fox och Ward (2008, s.422) kan även grupptryck, 

ekonomi, miljön och religiösa skäl påverka individen till valet av kost. Det har setts en 

koppling mellan valet av en vegetarisk kost och hur individerna utifrån ett etiskt perspektiv 

gjort ett val baserat på djurrättsliga skäl (Fox och Ward, 2008; Kerschke-Risch, 2015; 

Rosenfeld, 2018). Vidare beskriver Rosenfeld (2018, s.400) att de etiska motiven påverkar 

hur individen ser på grupptillhörighet och ideologin inom den. Veganer i jämförelse med 

vegetarianer bryr sig mer om de etiska konsekvenserna som uppstår vid köttproduktion och 

köttkonsumtion, argumenterar Rosenfeld (2019 s.17). Det finns även en oro kring hur 

köttproduktionen inverkar på miljön och ekologin (Fox och Ward, 2008, s.422). Rosenfeld 

(2018, s. 400–402 2019, s.4) skildrar att de individer som äter vegetariskt på grund av etiska 

skäl vanligtvis upprätthåller dieten under en längre period i jämförelse med personer som gör 

det på grund av hälsomässiga skäl. Hälsoskäl syftar i detta fall till viktnedgång och inte någon 

medfödd sjukdom eller allergi. Fox och Ward (2008) argumenterar även för att personer som 

valt att äta vegetariskt på grund av hälsofrämjande skäl gör det för att det gynnar den 

personliga hälsan, vilket knyts an till viktnedgång. Devine et al. (1998, s.368) åskådliggör 

även hur olika sjukdomar och symptom leder till att människan gör förändringar i kosten. 

Nestle et al. (1998, s.50) menar dock att positiva effekter sett till individens egna fysiska och 

psykiska hälsa är vad som krävs för att individen ska upprätthålla en växtbaserad kost.  

   

Rosenfeld (2018, s.400) och Lindeman och Sirelius (2001, s.128) lyfter även att individen 

motiveras till att äta en vegetarisk kost då mål som är kopplade till någon form av 
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samhällsnytta och moral sätts. De negativa aspekterna en vegetarisk kost kan medföra är även 

något Rosenfeld och Burrow (2017, s.79–80) synliggör. Här pekar de på faktorer som ett 

begränsat utbud på restauranger, den negativa bild som media målar upp och om familjen inte 

accepterar den valda kosten. Det kan i sin tur leda till att individen upplever matvalet som ett 

negativt attribut, bland annat i sociala sammanhang vilket kan leda till utanförskap i en 

måltidskontext.   

   

I den kvantitativa studien som gjordes av Pribis et al. (2010, s.524) var syftet att undersöka 

om det fanns en signifikant skillnad mellan olika generationer och deras skäl till att äta en 

växtbaserad kost. Följande skäl visade sig vara härledande i valet: hälsoskäl, djurrättsliga 

skäl, familj och vänner, etiska skäl, hållbarhet/miljö samt andra orsaker.  

Studie som gjordes 1992 i USA visade att rapporterade anledningar till valet av vegetarisk 

kost var: hälsoskäl 46%, djurrättsliga skäl 15%, familj och vänner 12%, etiska skäl 5 %, 

hållbarhets- och miljömässiga skäl 4 % och andra demografiska orsaker 18% (Pribis et al. 

2010). I Kalof, Dietz, Stern och Guagnano (1999, s.505) studie framkom det att deltagarna 

var av uppfattningen att en växtbaserad kost hade mindre påverkan på miljön. Denna 

studie var ämnad till att undersöka kopplingarna mellan de fördelar vegetarianismen har 

på individen i relation till sociala strukturer och social psykologi. Fox och Ward (2008, 

s.422) argumenterar däremot för hur den största orsaken till att individer äter en vegetarisk 

kost är etiska skäl och därefter kommer hälso- och miljöskäl. Vidare belyses att flera av 

deltagarna i deras studie hade miljön som en orsak till byte av kost, dock visade det sig 

inte vara den huvudsakliga orsaken då faktorer som hälsa och etik visade sig vara mer 

framstående. Studien synliggjorde även att orsaken till förändring i kosten förändrades 

under tiden, där sekundära skäl som miljön fick allt större betydelse med tidens gång (Fox 

och Ward, 2008, s.427).  

   

Precis som Rosenfeld (2018, s.400), Pribis et al. (2010, s.524) samt Fox och Ward (2008,  
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s.422) nämner är hållbarhet och miljö centrala delar när det kommer till människan och 

matkonsumtion. Det lyfts även i EAT-Lancet rapporten som togs fram 2019, där forskning 

kring människans matkonsumtion och dess negativa effekter på vår planet presenteras 

(Willett & Rockström, 2019, s.5). I rapporten presenteras förslag på hur vi människor bör 

gå tillväga för att skapa en hållbar framtid. Ett av förslagen förespråkar en växtbaserad 

kost framför en köttbaserad, något som skulle gynna både miljön och individens hälsa 

(Willett & Rockström, 2019, s.7). De strategier som presenteras i rapporten syftar bland 

annat till att minska de växthusgaser som i dagsläget är en biprodukt av vår nuvarande 

matproduktion (Willett & Rockström, 2019, s.18). Fortsättningsvis beskriver de att genom 

att tillgängliggöra samt göra den växtbaserade kosten mer prisvärd kan klimatavtalet som 

sattes i Parisavtalet uppnås (Willett & Rockström, 2019, s.12, 21). Förslaget som 

presenteras kring en växtbaserad kost (utesluter inte kött) menar dock inte på att all 

jordens befolkning ska äta samma sak, utan är något som anpassas utifrån populationens 

geografiska, demografiska och kulturella utgångspunkter. Vad som lyfts är 

livsmedelsgrupper och en generell rekommendation av matkonsumtion, som det sedan 

kopplar till hälsofördelar och människan. Även Sabaté och Jehi (2018, s.31) skriver om 

hur stor miljöpåverkan köttproduktionen har och hur det efterlämnar ett större ekologiskt 

fotavtryck än odlingar av baljväxter. Leitzmann (2003, s.269) argumenterar för att en 

vegetarisk kost är ett hållbart val med tanke på både den personliga hälsan och miljön.  

 

Teori  

Symbolisk interaktionism  

Trost och Levin (2018, s.10) beskriver symbolisk interaktionism som ett synsätt för att 

tolka den sociala verkligheten. De beskriver även hur teorin ses som ett verktyg och 

hjälper oss att förstå det mänskliga beteendet och hennes känslor (Trost & Levin, 2018,  
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s.11). Inom teorin lyfts fem grundläggande element: ”definitionen av situationen, att all 

interaktion är social, att vi interagerar med varandra med hjälp av symboler, att människan 

är aktiv och att vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet”. Definitionen av situationen 

syftar till hur individen uppfattar verkligheten och hur det påverkar personens beteende. 

Till exempel, Lisa misstänker att Olof är trött och agerar där utefter. Hur vi definierar 

situationen beskriver Trost och Levin (2018, s.12) som en pågående process, vilket 

innebär att individens uppfattning kan ändras och att situationen därmed omdefinieras. 

Om det visar sig att Olof i exemplet ovan inte är trött kommer Lisas uppfattning av 

situationen att omdefinieras och därmed också hennes beteende. Social interaktion 

beskrivs som det skeende då individer interagerar med varandra via tal och kroppsspråk. 

Dessutom beskrives det hur individen genom tal samt tankegång kan interagera med sig 

själv (Trost & Levin, 2018, s.17). Inom elementet symbol redogör de för hur ord får sin 

mening genom att personer i ens närhet också förknippar ett ord med en specifik mening.  

Aksan, Kısaca, Aydına och Demirbuken (2009, s.903) definierar däremot mening på 

följande vis (1) att det är något som tillskrivs till objekt, händelser och fenomen och (2) 

det fysiska vi människor kopplar till objekt och tillställningar.  

Vidare beskriver Trost och Levin (2018) att aktiviteten är en företeelse där människan är 

med i processen och att hon är föränderlig. Avslutningsvis beskrivs nuet och att 

människan genom interaktion och med hjälp av symboler definierar situationen hon 

befinner sig i baserat på nuet (Trost & Levin, 2018, s.22–23). Dessutom menar de på att 

våra tidigare erfarenheter påverkar oss på ett socialt såväl som på ett individuellt plan. De 

pratar om ett situations-anpassat beteende kopplat både till nuet och till det vi erfarit. Det 

vill säga att människan handlar baserat på tidigare erfarenheter, där besluten också färgas 

av hur situationen ser ut just då.  

Inom symbolisk interaktionsism lyfts begreppet Jaget och hur det är något som växter 

fram, utvecklas och förändras genom social interaktion (Trost & Levin, 2018, s.62). I 

relation till Jaget tas även in- och ut-grupper upp. In-grupper beskrivs som de grupper 
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individen tillhör och är det som skapar samt upprätthåller Jaget, medan ut-grupper är en 

grupp individen inte vill tillhöra alternativt en grupp som individen önskar tillhöra (Trost 

& Levin, 2018, s.34–39). De lyfter hur Jaget även formas av de generaliserade andra, det 

vill säga samhällsstrukturer och normer. Individen ser sig själv från de generaliserade 

andras perspektiv och hur andra individer ser på henne. En nödvändig del i hur vi kan 

förstå oss på det mänskliga beteendet menar Aksan et al. (2009 s.904) är att förstå sig på 

hur människan definierar, analyserar och hur vi ser på meningen. Här lyfts faktorer som 

traditionella strukturer, regler, sociala roller, lagar och så vidare som grund till hur 

individen formar olika definitioner.  

Metod  

I metoden kommer följande avsnitt att belysas: val av metod, datainsamling, etik, 

pilotstudie, urval, litteratursökning, databearbetning och analysmetoder. Samtliga delar 

beskrivs för att skapa förståelse för hur de använts samt tydliggöra varför de valts.  

   

Val av metod  

Studiens syfte är att synliggöra olika orsaker till att en vegetarisk kost väljs och utifrån 

syftet har den kvalitativa metoden valts. Kvale (2007, s.xi) beskriver den kvalitativa 

forskningen som ett tillvägagångsätt till att förklara och förstå de sociala företeelserna. 

Han beskriver att forskare som använder sig av kvalitativ forskning är intresserade av 

upplevelser, händelser samt att undersöka de små egenheterna som gör olika händelser 

specifika. Enligt Bryman (2011, s.40) kan den kvantitativa metoden betraktas till skillnad 

från den kvalitativa som en forskningsstrategi som behandlar siffror och vid insamling och 

analys kvantifierar data. Vidare lyfter han hur den kvalitativa intervjumetoden, vilket är 

den huvudsakliga metoden i studien, används för att undersöka respondenternas 

ståndpunkter och inte forskarens.  
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Eftersom det valdes att arbeta kvalitativt valdes också den abduktiva linjen. Den innebär 

enligt Olsson och Sörensen (2007) en blandning mellan det induktiva och det deduktiva. 

De beskriver att från den induktiva delen görs till exempel intervjuer om ett särskilt 

område och hur det upplevs av respondenterna och den deduktiva delen tillför 

bakgrundsfakta om ämnet och ger en teoretisk grund att stå på inför intervjuerna (Olsson 

& Sörensen, 2007, s.32).    

Litteratursökning    

I ett tidigt skede gjordes en litteratursökning utifrån studiens syfte. Litteratursökningen 

gjordes för att skapa en förståelse för ämnesområdet och för att kunna göra en 

intervjustudie som tar avstamp i den kunskap som litteraturen förmedlar. I litteraturstudien 

har peer-reviewade artiklar använts och används i studien som grund för ett teoretiskt 

resonemang. Majoriteten av de artiklar som använts är fackgranskade, det vill säga 

peerreviewed, vilket minskar risken för opålitlig information. Under rubriken Matval var 

Nestle et al. (1998) en nycklstudie. Den databas som användes var PsycINFO och 

sökmotorn Google Scholar, där sökord som ”food choice”, ”definition AND 

vegetarianism”, ”vegetarianism AND environment” och ”Vegetarian” användes. Thurén 

(2013 s.7–8) skriver om de källkritiska principerna och betonar hur äldre källor är mindre 

tillförlitliga då forskningen är i ständig utveckling. Vidare redogörs för hur primärkällor 

bör användas i så stor utsträckning som möjligt och att sekundärkällor ska undvikas för att 

förmedla sanningsenliga fakta. Om flera källor beskriver samma sak ökar tillförlitligheten 

och att ha ett källkritiskt synsätt är extra viktigt när det kommer till Internetkällor (Thurén 

och Strachal, 2011, s.15).  

   

Urval      

Respondenterna har valts utifrån ett målstyrt snöbollsurval, det innebär att respondenterna 

valts utifrån relevans för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s.434). Kriterierna för den 
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grupp som valts att undersökas är följande: personerna ska ha ändrat sin kost till 

vegetarisk under de senaste fyra åren och att de ska identifiera sig som vegetarian. 

Vegetarian innebär i studien en individ som äter någon typ av vegetarisk kost, de olika 

definitionerna framgår i Bakgrunden under rubriken Definitionen av en vegetarisk kost. 

FN:s klimatkonferens i Paris ägde rum 30 nov-12 dec 2015 och avtalet trädde i kraft den 4 

november 2016 och med tanke på det valdes det att avgränsa urvalet till att respondenterna 

skulle ha ändrats sin kost till vegetarisk de senaste fyra åren. Händelsen valdes som 

avgränsning på grund av att det blev ett stort samtalsämne i medierna och fler blev 

medvetna om klimatförändringarna och hur människan kan arbeta emot dem.  

Bryman (2011, s.436) lyfter hur det sett till urval och en kvalitativ studie kan vara svårt att 

bestämma hur många personer som ska intervjuas för att uppnå den teoretiska mättnaden. 

Snöbollsurval eller kedjeurval är en typ av bekvämlighetsurval då intervjuaren tar kontakt 

med ett fåtal personer som är relevanta för undersökningen och att respondenter sedan 

tipsar andra som kan bidra med data som är relevant för studien (Bryman 2011, s.196). 

Genom ett målstyrt snöbollsurval var materialet som samlades in av relevans för studien.  

   

Datainsamling  

Materialet samlades in via sex kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Insamlingsmetoden 

beskrivs som ett sätt att få respondenten att skildra sina upplevelser och känslor med syfte 

att tyda innebörden av de skildrade företeelserna (Kvale, 2014, s.19). De sex intervjuerna 

som genomfördes var mellan 6 och 15 minuter långa och respondenterna var kvinnor i 

åldern 23–29.  

   

Enligt Svensson och Starrin (1996, s.53–56) är intervjuarens roll i en kvalitativ intervju en 

medskapande roll och bidrar därför till resultatet som huvudsakligen fokuserar på 

respondentens skildring. De fördelar som finns inom den semistrukturerade intervjun är 

dess flexibilitet och hur följdfrågor kan ställas efterhand beroende på respondentens svar 
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beskriver Bryman (2011, s.413, 654). En intervjuguide utformades inför intervjuerna där 

samtliga intervjuer genomfördes av en intervjuare. Orsaken till det var maktasymmetrin, 

något som Kvale och Brinkmann (2014, s.51) lyfter inom den kvalitativa 

livsvärldsintervjun. De beskriver hur intervjuaren i relation till respondenten anses ha mer 

makt och därför valdes tillvägagångsättet vars avsikt är att få respondenten att känna sig 

bekväma. Vidare lyfter de att frågorna som ställs i en semistrukturerad intervju är mer 

allmänt formulerade, till skillnad från hur det är formulerade i en strukturerad intervju 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s.51).  

   

Enligt Svensson och Starrin (1996, s.53–56) är skillnaden mellan en kvantitativ och 

kvalitativ intervju att den kvalitativa har som mål att upptäcka händelser, egenskaper eller 

en innebörd. Det är av intresse att studera vad som händer och inte bestämma i förväg 

vilken utsträckningen något ska ske, vilket är målet inom en kvantitativ intervju. 

Metoderna som använts för att rekrytera respondenter till intervjuerna var affischering 

samt utskick via Facebook och den slutna gruppen ”Vegetarianer och veganer i Umeå” där 

351 personer var medlemmar. Vidare frågades bekanta om de kände någon som följde en 

vegetarisk kost.  

   

Pilotstudie  

De pilotintervjuer som genomfördes gjordes på två bekanta som uppfyllde kriterier som 

sattes och som gick i linje med vårt syfte. Materialet från de två pilotintervjuerna 

användes i studien. Vi valde att intervjua någon från bekantskapskretsen för att få tydlig 

och konstruktiv feedback men även för att ge intervjuarna ett tryggt första försök. 

Bryman (2011, s.258) beskriver att det ger en möjligheten att prova intervjufrågorna och 

att formulera om frågorna eller strukturen på intervjun samt att säkerställa att 

undersökningen fungerar i sin helhet. Han skriver även att intervjuaren genom metoden 

kan jobba in en vana för hur intervjun ska gå till och på så sätt kan känna sig mer säker i 
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sin roll. Efter pilotintervjuerna gjordes det en justering på inledningsfrågan, från att fråga 

”Berätta kort om hur du blev vegetarian?” ändrades den till ”Berätta om hur du blev 

vegetarian?” på grund av att intervjuarna ville ha en mer utförlig berättelse om hur de 

blev vegetarian och inte endast en kort version.  

   

Databearbetning  

Vid intervjutillfällena användes en diktafon för att spela in intervjuerna och det material 

som samlades in transkriberades. Kvale (2007, s.95) beskriver vissa svårigheter med att 

transkribera kvalitativa intervjuer då intervjuaren måste tolka respondentens svar utifrån 

tonläge, sarkasm, kroppsspråk med mera i transkriberingen. Under transkriberingen låg 

fokuset endast på att skriva ner det som sades. Bryman (2011, s.470) beskriver att 

transkriberingen och inspelningen av intervjuerna gör det lättare att minnas och att 

analysera materialet mer noggrant. När materialet transkriberades lyssnades det igen 

sekvensvis så att en noggrann transkribering av inspelningarna kunde göras. Utifrån det 

har sedan materialet tematiserats samt analyserats och kommer att förklaras närmare under 

kommande avsnitt analysmetoder.   

   

Analysmetod  

Analysmetoden som användes i studien var tematisk analys. Braun och Clarke (2006 s.79) 

beskriver metoden som ett verktyg vars syfte är att identifiera, analysera samt redogöra för 

teman och mönster i materialet. De menar att metoden trots sitt bleka erkännande är ett 

välanvänt redskap inom den kvalitativa forskningen och är ett sätt att samla in data i 

relation till respondenternas tolkningar, upplevelser och deras verklighetsbild. De lyfter 

också att analysmetoden är en bra första metod att lära sig som en kvalitativ forskare 

(Braun & Clarke, 2006 s.76–81). Därför valdes tematisk analys och inte den kvalitativa 

innehållsanalysen som Hsieh och Shannon (2005 s.1278) beskriver. De argumenterar för 
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att den kvalitativa innehållsanalysen liknar den tematiska analysen men det finns flera 

olika inriktningar av analysmetoden som forskaren bör ta ställning till baserat på studiens 

syfte.  

   

I samband med bearbetningen av materialet utformandes två tabeller (se s.12 och 19 för 

Tabell 2 och 3). Tabellerna tydliggör hur de olika koderna tagits fram och hur teman som 

analysen bygger på skapats. Utifrån de koder som tagits fram har återkommande ämnen 

identifierats som sedan har förts samman i underkategorier och kategorier. De framtagna 

kategorierna delades sedan in två teman (se s.19, 28 och 31 för figur 1,2 och 3).  

Transkriberingen kodades enskilt av båda intervjuarna och därefter gjordes en jämförelse 

för att ta fram en gemensam bild av vad respondenten ville poängtera.  

Valet av analysmetod baserades på undersökningens syfte och det kvalitativa material som 

ansågs vara av relevans. Braun och Clarke (2006 s.81) beskriver att en av nackdelarna 

med analysmetoden är att den är tidskrävande då det både tar tid att samla in och analysera 

materialet. Avslutningsvis nämner de vikten av att vara transparant, för att minska de 

förutfattade meningarna som finns kring materialet som samlats in. Detta har beaktats 

genom direkta citat samt slutsatser baserade på tidigare forskning.  

   

Etik  

Bryman (2011, s.131–132) lyfter följande punkter: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka är de etiska principer som bör beaktas i 

en vetenskaplig studie. Genom samtyckeblanketten (se bilaga 1) som delades ut i samband 

med intervjun blev varje person informerad om studiens syfte, hur deras personuppgifter 

kommer att behandla samt att de när som helst har möjligheten att avbryta deras 

medverkan i studien. Bryman beskriver att principerna är tänkta att förebygga eventuella 

skador gentemot respondenterna. Ur ett etiskt perspektiv behandlades anonymiteten 

genom kodning av materialet som samlas in så att det inte går att spåra tillbaka till 
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respondenterna. I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) förvaras 

samtyckesblanketterna i ett skåp som obehöriga inte har tillgång till.  Vetenskapsrådet 

(2017, s.12) belyser också hur kunskap inom området etik i samband med forskning är av 

betydelse. Etik och moral beskrivs av Vetenskapsrådet (2017) som en samling normativa 

antaganden som säger vad som är gott respektive ont och inom ramarna sätts riktlinjer upp 

för hur forskaren bör bete sig. De skriver även att inom forskningsetiken lyfts vikten av att 

forskaren är medveten om de skyldigheter som finns gentemot deltagarna i studien och hur 

materialet samlas in samt förvaras.  

   

Resultat & diskussion  

I följande avsnitt kommer resultatet av de sex genomförda intervjuerna att redogöras för 

där samtliga respondenter var kvinnor. Texten är uppdela i tre teman: Yttre faktorer, Inre 

faktorer och Definitioner, som tagits fram med hjälp av den tematiska analysen. Utifrån 

materialet som samlats in kan det tänkas vara svårt att göra en generalisering kring varför 

individen väljer en vegetarisk kost. Däremot kan det diskuteras kring varför de intervjuade 

individerna väljer en vegetarisk kost, vilket kommer att göras i samband med 

presentationen av resultatet.      

   

Yttre faktorer   

De kategorier som identifierats inom temat yttre faktorer och som visats påverka det 

vegetariska matvalet är sociala faktorer, tillgänglighet, ny kunskap, media och etik.  

 
Underkategorier 

Kategorier 

Tema Yttre 
Faktorer 

Sociala 
Faktorer

Familj och  
Vänner Alturism

Tillgängl
ighet

Avvikelser Utbud 

Ny  
kunskap Media Etik

Djur och 
Miljö
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Figur 1: Översikt av temat Yttre faktorer och dess kategorier samt underkategorier.    

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabell 1: Exempel på hur materialet har bearbetats och kodats  

   

Citat  Kod Underkategori Kategori  Tema 

”Först och främst så blev min syster 

vegetarian, när jag va kanske fjorton eller 

nått sånt.  

Och då var det som att vi började äta 
vegetariskt hemma ganska mycket i och 
med att hon åt vegetariskt”.  

Systern blev 

vegetarian  

   

   

   

Åt vegetariskt  

hemma  

   

Familj 

   

   

   

   

   

Familj  

Sociala 

faktorer  

   

   

   

   

   

Sociala 
faktorer  

Yttre 
faktorer  

   

  

Samtliga respondenter skildrar att de sociala faktorerna var av betydelse för valet av 

vegetarisk kost. De berättade att deras vänner äter vegetariskt och hur det nuförtiden känns 

mer vanligt att äta en vegetarisk kost i jämförelse med hur det var då de började. En av 

respondenterna berättar att det var genom hennes syster hon själv kom in på den 

vegetariska kosten och hur de succesivt började äta mer vegetariskt hemma. Detta är ett 
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exempel som visar på hur familjen var en bidragande faktor till det vegetariska matvalet.  

I likhet med det visar sig vänner också påverkat det vegetariska matvalet. Två av 

respondenterna berättar hur de under gymnasietiden, i samband med att deras vänner 

började äta vegetariskt också gick över till en vegetarisk kost. Följande citat beskriver det 

[...] på gymnasiet så dels så hade ja ju andra vänner som åt en del vegetariskt, och sen så 

kunde ja välja att äta det vegetariska om ja ville så då gjorde ja det. Citatet pekar även på 

att tillgänglighet är av betydelse då ett vegetariskt alternativ fanns tillgängligt på 

gymnasiet. De berättar även hur de upplevt att det nuförtiden är lättare i och med att 

utbudet av vegetariska alternativ är större. Ett av svaren som indikerade på det är Å sen jaa 

framförallt tänker ja på hur det har blivit lättare alltså mer tillgängligt att äta vegetariskt.  

  

   

Fem av sex respondenter berättar att när de har avvikit från kosten har det varit i sociala 

sammanhang eller när ett vegetariskt alternativ inte funnits tillgängligt. Därav har 

underkategorin avvikelser (se figur 1) knutits ihop med kategorierna sociala faktorer och 

tillgänglighet då ett mönster i resultatet setts. Där exempel som ja det är svårt... alkohol 

kanske... om jag blir bjuden eeh... bröd brukar ju inte alltid va vegansk eller …ibland kan 

det vara för att det typ ska vara enklare för alla andra (skratt) typ mormor (skratt). 

skildrar det. Utifrån citaten samt andra svar som varit likvärdiga har det tolkats som att 

respondenterna inte vill vara till besvär för andra när de till exempel blivit bjudna på mat. 

Det har underkategoriserats som altruism som syftar till att individen åsidosätter vad som 

faller i ens egna intresse och istället ser till andras, där familj och vänner bland annat varit 

skälet till avvikelser. Ytterligare exempel som visar på det är då en av respondenterna 

berättar att hon kan avvika från den vegetariska kosten då hon lagar mat med sina vänner. 

Dock berättar hon att det i sådana fall stäcker sig till mejeri och ägg-produkter, det vill 

säga lakto-ovo-vegetariskt. Ett annat exempel är då det inte funnits veganska alternativ på 

restaurangen och respondenten valt att frångå den veganska kosten och äta lakto-ovo 

vegetariskt. Bara två av respondenterna har avvikit från kosten i den utsträckning att de 
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valt att äta kött. Här berättar en av respondenterna att hon anser att det är mer okej att äta 

viltkött vid speciella tillfällen. Den andra respondenten avvek från den vegetariska kosten 

då hon var ute och reste med vänner som inte åt vegetariskt.     

   

jag gick från att ha varit pescitarian och resa i Australien i fyra månader och äta kött för 

att jag reste med folk som åt kött och det var såhär, ibland bjuds det på typ hotell eller 

på typ resor, aa då tänker jag äta det liksom. Så det har jag gjort. 

  

  

   

Då de sociala faktorerna har påverkat respondenterna i det vegetariska matvalet sågs även 

en koppling mellan deras val och den symbolisk interaktionismen. Där Jaget som lyfts 

inom teorin formas och upprätthålls genom social interaktion (Trost & Levin, 2018, s.62). 

In-gruppen som Trost och Levin (2018, s.39) beskriver blir i detta fall familjen alternativt 

vännerna baserat på svaren som angivits under intervjuerna. I överensstämmelse med hur 

familjen varit en påverkade faktor i det vegetariska matvalet, menar Devine et al. (1998, 

s.363, 667) även på att en förändring sker succesivt och påverkas av de roller som finns 

och förändras inom familjen och där avvikelser kan ske. I modellen som Furst et al.  

beskriver är även food context (miljö där matvalet görs) en påverkande faktor i matvalet.  

I vår studie har det inte synliggjorts som en av de faktorer som påverkat matvalet.  

En respondent började äta vegetarisk då hon fortfarande bodde hemma och det i samband 

med att hennes syster gick över till en vegetarisk kost. Här kan miljön också ha påverkat 

valet och inte enbart de sociala faktorerna som tagits fasta på i resultatet. Gruppen 

(ingrupp) där matvalet gjordes och var (miljön) hon befann sig under process är 

förmodligen faktorer som tillsammans drivit på valet att övergå till en vegetarisk kost.  

  

Valet att äta en vegetarisk kost har även sina nackdelar, något som Rosenfeld och Burrow 

(2017, s.79–80) argumenterar för, vilket också synliggjorts under intervjuerna.  
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Respondenterna berättar att de i vissa fall känt att de varit tvungna att frångå sin kost, till 

exempel på restauranger eller då det bjuds på något. Vidare beskriver Rosenfeld och 

Burrow (2017, s.79–80) att individen i en måltidskontext inte vill uppleva utanförskap på 

grund av sitt matval. Här berättar respondenterna att valet av kost i vissa sammanhang gör 

det omständligt, ses som ett problem och där känslan av utanförskap och ensamhet 

uppkommer. Följande citat visar också hur en av respondenterna utifrån ett samhälleligt 

perspektiv fått en negativ bild av den vegetariska kosten Men ja vi lever ju inte i ett 

vegansamhälle så att det är klart att det blir lite svårt ibland. Vidare beskriver 

respondenten hur det upplevs som jobbigt att diskutera den veganska kosten i ett 

måltidssammanhang och att försvara sitt val av kost.  

Ja men precis men det är ju jobbigt dels att möta folks åsikter när man käkar det kan ju 

va nån som inte är vegan som eee varför är du vegan? Jag skulle aldrig kunna klara av 

att inte äta det här! Och jag Okej? Jaha... (skratt) fortsätt ät din köttbit nu så pratar vi inte 

om det här. Sånt är ju lite drygt och det kommer alltid upp när man snackar så de e ju 

tråkigt för just då vill ja inte gärna snacka om det, för att jag kan gärna ta konversationen 

men det är jobbigt när man sitter och äter och sitta och prata om att vet du att det är ett 

dött djur du har framför dig? Och vet du processen och vet du att det är äckligt och ehaeh. 

Det blir bara jobbigt.  

Nestle et al. (1998, s.50) beskriver att familj och vänner påverkar valet av en vegetarisk 

kost och att det kan motivera men även hindra individen till att upprätthålla matvalet. Det 

som har setts i resultatet visar att den sociala faktorn är av stor betydelse, både i valet av 

kost och till de avvikelser som har skett. Jaget formas och utvecklas via social interaktion 

(Trost & Levin, 2018) och därför har den sociala faktorn stor inverkan på det vegetariska 

matvalet, vilket har setts i studien. Majoriteten av de avvikelser som förekommit har varit 

i sociala sammanhang. Men som Furst et al. (1996) lyfter så är det flera faktorer som 

påverkar matvalet. De argumenterar för att tidigare erfarenheter, nya och gamla trender 

och den kultur individen är uppfostrad med också är av betydelse för matvalet. Ett annat 

exempel ur resultatet visar hur valet av en vegetarisk kost kan påverka individen negativt. 

En av respondenterna beskriver hur familjens och vännernas inställning till den 
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vegetariska kosten skiljer sig åt. Grupperna som respondenten beskriver har tolkats som 

två olika in-grupper vilket är något som lyfts inom symbolisk interaktionism. Gruppen 

vänner, beskrivs som likasinnade i den bemärkelse att de genom olika symboler skapat en 

positiv mening gentemot den vegetariska kosten, varpå den andra gruppen familj har 

skapat en negativ uppfattning och mening kring den vegetariska kosten. Detta åskådliggör 

även det negativa effekter en vegetarisk kost kan medföra. Trots det visar studien hur  

Jaget och respondenternas egna mening kopplat till matvalet betyder mer och blir därför 

avgörande i valet av att äta vegetariskt. Det vill säga att respondenterna trots de nackdelar 

som i vissa fall följer med den vegetariska kosten väljer att hålla sig till det vegetariska.    

Hälften av respondenterna nämner att det delvis är via Youtube klipp eller 

dokumentärfilmer som deras beslut om att övergå till en vegetarisk kost grundar sig i. Två 

av dem beskriver att de var vid ett senare skede ny information om den vegetariska kosten 

söktes upp. Informationen inhämtades då de redan hade börjat äta vegetariskt, för att få 

mer kunskap om essentiella näringsämnen människan behöver. I följande två exempel 

lyfts det  

Men då läste jag på lite mer om det här med vitaminer och mineraler och började ta lite 

tillskott så sen dess då så har jag vart vegetarian igen.  

[...]såg nån dokumentärfilm, tyckte det var för jävligt kände att jag inte kunde stötta det 

men i samband med det så kollade jag också upp kan människan leva på veganskt kost 

eller vegetarisk kost och dehära[...]  

Kontentan av den nya informationen respondenterna skildrar i deras berättelser om 

Youtube klippen samt dokumentärfilmer, har tolkats som information om hanteringen av 

djur och miljöpåverkan. I samband med det lyftes även etiska aspekter och hur det i 

förhållande till valet av en vegetarisk kost påverkades av informationen som inhämtats via 

media.  

   

Inom veganvärlden så är hon väldigt känd som extremist eller såhär väldigt extrem. Men 

e då var det liksom att det är fel att äta djur för att man dödar och ee liksom utnyttjar djur 
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å såhär ee och mjölkprodukter och ägg å så att det inte är bra för en, ja å lite såhär allmän 

fakta typ och sen, mycket de moraliska också. Ee så det var väl de som fick mig att 

verkligen bara näe asså gud det här känns inte bra så slutade jag helt med det.  

   
Respondenten berättar om Youtube klippet hon såg och att hennes upplevelse av detta 

klipp fick henne att inte vill äta kött, varpå hon gick över till en vegansk kost. Detta har 

tolkats som ett val som grundar sig i etiska värderingar och djurhållning.  

Resultaten från intervjuerna stärks dessutom av argumentet som Nestle et al. (1998, s.51–

53) gör, att det krävs tid och kunskap för att förändra kosten och i detta fall börja äta en 

vegetarisk kost. Där bidragande faktorer är miljö, djur samt vilka näringsämnen som vi 

människor bör få i oss. Uppfattningen om den vegetariska kostens fördelar behöver inte 

nödvändigtvis ha någon vetenskaplig grund (Nestle et al., 1998). Det kan också beaktas 

utifrån ett källkritiskt perspektiv om informationen som inhämtats via till exempel 

Youtube är sanningsenlig. I teorin symbolisk interaktionism beskrivs Jaget och hur det 

formas via social interaktion och det är Jaget som gör valen baserade på de symboler som 

finns i samhället (Trost och Levin, 2018). Jaget formas även av de generaliserade andra 

(samhällsstrukturer och normer) som även de påverkar matvalet enligt Nestle et al. (1998). 

De som setts i resultatet är att ny kunskap och media påverkar valet att övergå till en 

vegetarisk kost, vilket är i likhet med Larsson et al. (2003, s.61) som belyser att sociala 

medier påverkar det vegetariska matvalet. De sociala medierna kan i sin tur tolkas som en 

del av samhället och de generaliserad andra. Genom de olika mediekanalerna har 

respondenterna tagit ett etiskt ställningstagande och valt att avstå från kött på grund av 

budskapet i till exempel ett youtube klipp.    

  

Det mönster som identifierats utifrån den analys som gjorts är att respondenterna primärt 

påverkats av sociala faktorer och där den sekundära orsaken är ny kunskap de sökt upp 

via till exempel dokumentärfilmer. Det i sin tur har lett till att de fortsatt äta en vegetarisk 

kost på grund av etiska skäl. Då de påbörjat den vegetariska kosten konstaterar 

respondenterna att de mår bättre och att det även blivit en orsak till att de äter en 
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vegetarisk kost. Respondenterna upplever att det har blivit lättare att följa en vegetarisk 

kost. De beskriver också hur allt fler i deras umgängeskrets har valt kosten, vilket är i linje  

med Trost och Levins (2018, s.10–12) skildring av symbolisk interaktionism och hur vi 

skapar en verklighet och mening via social interaktion. Det vi vill visa på här är hur 

individen genom social interaktion och tillhörandet av olika ingrupper (vänner) skapar nya 

grupper baserade på de matval som gjorts. De poängterar även att Jaget är i ständig 

förändring, vilket också stämmer in på hur respondenterna genom ny information formar 

sina matval. I samband med att Jaget förändras kan även orsakerna till valet av kost 

förändras.   

   

Kategorin etik har identifierats både under Yttre och Inre faktorer. I fem av sex intervjuer 

framkom det att de valt en vegetarisk kost på grund av etiska skäl, där underkategorierna 

djur och miljö är orsaken till det. Respondenterna lyfter att miljön inte var en avgörande 

faktor till valet av en vegetarisk kost men att det ändå påverkade valet. En av 

informatörerna förklarade vad hon anser att den vegetariska kosten har för positiva 

effekter på klimatet  

   

Att en växtbaserad kost har mindre utsläpp asså såhär med metangaser och allt vad det 

nu e. För köttindustrin släpper ju ut väldigt mycket och såhär så sen är det ju, så det är 

väl mest de som jag tänker på där.  

   

En annan respondent beskriver hur hon valde att övergå till en vegetarisk kost på grund av 

att hon är en djurvän. Hon nämner även miljön men inte som en huvudsaklig orsak. Vidare 

lyfter en annan respondent hur orsaken till den vegetariska kosten har ändrats med tiden.  

   

Men då blev det liksom av typ miljöskäl och att man började läsa på om det och kolla på 

dokumentärer och såhär insåg att det var bra för både miljön och att det är ganska oetiskt, 

alltså hantering av djur också. Men det kom nästan senare när jag väl börjat äta 

vegetariskt, att jag såhär vad finns det för fördelar med det. Då det utvecklades liksom.   
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I intervjun framkom det att de etiska skälen kom senare när respondenten redan hade 

börjat äta en vegetarisk kost. För hon var intresserad av att veta mera kring de fördelar 

som finns med den vegetariska kosten. Vidare i en annan intervju beskriver en respondent 

hur hon känner kring djurhantering och klimatet  

   

Dels på grund av miljöaspekten, transporter och allt som har med framförallt slakt att 

göra liksom ee sen så också ee den liksom vad ska man säga att ja ändå tror eller jag ser 

på djur som liksom ändå jämställda med människor ee och att den emotionella liksom 

aspekten av att liksom döda djur att ja ba jag skulle aldrig kunna döda ett djur själv så 

därför skulle jag inte vilja äta om nån annan har dödat det typ.  

   

Citatet visar på att både inre och yttre faktorer påverkar individen i relation till etik. Det 

som tolkats som yttre faktorer är då respondenten berättar om transport samt slakt. De inre 

faktorerna som identifierats i citatet är då respondenten lyfter att hon anser att djur är 

jämställda med människor och att hon aldrig skulle kunna döda ett djur. Ett annat exempel 

på hur etiska skäl påverkar valet att övergå till en vegetarisk kost som har kopplats till 

inre faktorer är  

   

jag har ett så tydligt minne, jag slutade först äta kyckling... För det var så tydligt  

… ett djur, det var liksom inte malt ihop till en köttbulle, alltså det blev så tydligt liksom.  

   

   

Rosenfeld (2018, s.400), Kerschke-Risch (2015, s.101) och Fox och Ward (2008, s.422) 

lyfter att det största skälet till att individen väljer en vegetarisk kost är etiska. Rosenfeld 

(2018, s.400) och Lindeman och Sirelius (2001, s.128) argumenterar också för hur 

individen motiveras till att äta vegetariskt då de ser till någon form av samhällsnytta. I 

enlighet med materialet som samlats in under intervjuerna visade det sig stämma in på 

varför respondenterna valt en vegetarisk kost, där etik och underkategorin djur var en 
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bidragande orsak till valet av kost. Etik är en faktor som påverkar valen som görs och även 

inom den vegetariska kosten (Larsson et al., 2001, s.128). Respondenterna har via medier 

fått en negativ bild av djurhanteringen och de känner att de inte kan äta djur eller stötta 

köttproduktionen. Rosenfeld (2018) belyser att individer som har valt en vegetarisk kost 

på grund av etiska skäl kan känna en grupptillhörighet med andra som har valt kosten på 

liknande grunder och att det finns en ideologi kring kostvalet och de etiska skälen. I 

resultatet framkom det att miljön inte var en avgörande faktor till valet av kost men att det 

påverkade, i likhet med Fox och Wards studie. Deras studie visade även att orsaken till 

kostvalet ändras med tiden, (Fox och Ward, 2008, s.427), något som också vår studie har 

visat på. Valet av kost handlar således om individen och hur de själva kroppsligen 

påverkas av kosten och inte vilka effekter den har på miljön. Endast en respondent beskrev 

vad hon ansåg om den vegetariska kostens miljöpåverkan och att den hade minder utsläpp 

än en köttbaserad kost. Rockström och Willett (2019) förespråkar en växtbaserad kost för 

att den har ett mindre ekologiskt fotavtryck men de poängterar att kosten inte behöver 

utesluta kött utan att den är anpassad till den geografiska och kulturella utgångspunkten, 

vilket minskar transportsträckorna och därmed utsläppen.   

  

Inre faktorer  

I tabell 2 visas ett exempel av hur materialet som inhämtats under intervjuer kodats, 

kategoriserats och slutligen tematiserats under temat Inre faktorer. Kategorierna som föll 

under temat var etik, hälsoaspekter och preferens. Figur 2 är en överblick av hur de olika 

underkategorier och kategorier tematiserats under Inre faktorer.  

Resultatet visar att ovanstående kategorier var bakomliggande faktorer till varför 

respondenterna valde att äta en vegetarisk kost.  
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Tabell 2: Exempel på hur materialet har bearbetats och kodats  

   

Citat  Kod Underkategori Kategori  Tema 

“...det som jag tror höll tillbaka mig 
mycket, var att inte gå från det 
vegetariska till det veganska, var att ee 
jag är typ allergisk mot allt som 
existerar.”  
   

Allergin höll 
tillbaka från en 
vegansk kost  
   

Allergi 

   
Hälsoaspekter  
   

Inre 
faktorer  
   

   

 

Figur 2: Översikt av temat Inre faktorer och dess kategorier samt underkategorier.    

  

  

  

Under detta tema är det enbart två av sex som inte nämner något om hälsa och där alla 

utom en lyfter etik som en bidragande faktor i valet av en vegetarisk kost. Under kategorin 

hälsoaspekter beskriver en tredjedel att den vegetariska kosten äts för att de mår bra utav 

den. Två av respondenterna berättar även hur de upplevde att den vegetariska kosten haft 

en positiv effekt på de olika symptom som de dragits med. En av respondenterna berättar 

följande  

Sen märkte jag ganska fort, för jag har haft ganska mycket eksem och redan bara någon 

vecka in försvann typ allt mitt eksem. Ja, aa... så då var det, aa eller nu antar jag att det 

berodde på det. Eh och då vart det så lätt att fortsätta med det, då vart det som en hälsogrej 

istället  

  
Underkategorier 

Kategorier 

Tema 
Inre 

faktorer

Hälso-

aspekter

Allergi Må bra

Etik 

Djur och 
Miljö 

Preferens
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En annan av respondenterna beskriver hur den vegetariska kosten förbättrar hälsan på lång 

sikt, då den förebygger hjärt- och kärlsjukdomar samt sänker kolesterolet. Det menar även 

Willett och Rockström (2019) som argumenterar för den vegetariska kosten och dess 

positiva hälsoeffekter. I överensstämmelse med det argumenterar Leitzmann (2003, s.269) 

för att det finns flera hållbarhetsaspekter inom den vegetariska kosten. Leitzmann (2003,  

s.269) åskådliggör både de fördelar kosten har utifrån ett hållbarhets/miljöperspektiv och 

de som gynnar individen. Det är också vad en av respondenterna skildrar då hon beskriver 

att den vegetariska kosten har en positiv inverkan på lång sikt. Resultaten har likheter med 

tidigare studier och påvisar att om individen ska drivas till att hålla sig till en växtbaserade 

kost, ska det finnas positiva effekter sett till individens egna fysiska och psykiska hälsa 

(Nestle et al., 1998, s.50). På grund av olika symptom som respondenterna skildrar har 

förändringar skett i kosten (Devine et al., 1998, s.368). En respondent uttryckte att hon 

blev genuint äcklad av kött och det har tolkats som att hon mår psykiskt bättre av att äta 

vegetariskt. Två av dem nämner även att det var någon form av allergi som avgjorde att 

det gick från en köttbaserad till vegetarisk kost. En respondent beskriver hur både allergin 

och preferens påverkade valet att övergå till en vegetarisk kost.  

   

Ja asså… jag har alltid varit allergisk mot fisk, och så har jag i princip aldrig tyckt om 

eller ätit kyckling så att… jag har ju ändå, de va ju som så tråkigt och det fanns så lite att 

välja på och man var ju som så inkörd att det skulle vara kött i varenda måltid.  

   

Under temat inre faktorer identifierades även kategorin preferens, där fyra av sex 

respondenter beskriver att de på ett eller annat sätt föredrar den vegetariska kosten framför 

den köttbaserade. Följande citat exemplifierar detta 

 

 […] och jag var bara spyläss på kött, så jag bara nej nu får det vara! Då vart det som… de var först 

då jag började tänka att jag kanske ska börja äta vegetariskt […].  
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Ett annat exempel som kategoriserats under preferens var då personen avvek från den 

vegetariska kosten i samband med en resa.  

   
Jag hade också en gång där jag skulle åka tillbaka till en stad där jag hade bott tidigare 

och bara, jag måste ha den här specifika hamburgaren (fniss) på den här restaurangen 

och jag tänker äta den.  

   

En annan respondent provade även att äta mer vegetariskt och jämförde det med en 

köttbaserad kost, varpå hon konstaterade att den vegetariska var minst lika bra. Följande 

svar det är ju inte av smakskäl jag blev vegan kodades också under kategorin preferens, 

där respondenten beskrev att hon föredrog smaken av kött framför den veganska kosten. 

Ett svar som visar på att preferens i relation till smak inte var den huvudsakliga orsaken 

till valet av en vegansk kost. Majoriteten av respondenterna beskriver hur preferens 

påverkat deras vegetariska matval, något som Sobal et al (2006, s.1) också lyfter i deras 

studie. Därutöver menar de också på att kulturella och ekonomiska faktorer inverkar på 

matvalet.  

   

I modellen som Furst et al. (1996, s.252–261) utformat lyfter de sensory preseption under 

kategorin personal systems som är en av de faktorer som påverkar de matval som görs. 

Sensory preseptions syftar till de vi människor förnimmer genom våra sinnen och hur vi 

med hjälp av dem avgör om något smakar bra eller inte. Hur vi uppfattar mat genom våra 

sinnen och att det skulle vara en orsak till att individen väljer en vegetarisk kost visar sig 

inte vara avgörande sett till vår studie. Det är enbart en av de sex personer som intervjuats 

som tydligt beskriver att det inte var på grund av smaken hon började äta veganskt. Frågan 

är om detta beror på att samtliga personer anpassat sin kost på ett sådan sätt som tillåter 

deras nuvarande kost att efterlikna det de åt innan de började äta vegetariskt?  

I relation till det kan ett samband mellan de avvikelser som gjorts, vad individen har för 

preferens och hur de definierar sin kost ses. Där avvikelser som tidigare nämnts görs på 
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grund av sociala faktorer, men där preferens anknutet till smak också kan vara en 

bidragande faktor.  

  

Kategorin Etik har även identifierats under temat inre faktorer och det baserat på det 

insamlade materialet. Utifrån vad respondenterna har beskrivit om djurhanteringen och 

miljöpåverkan har det tolkats och analyserats där ett samband mellan individens egna 

mående och det respondenterna anser är rätt respektive fel synliggjorts. Valet är baserat på 

det emotionella och där det genom detta matval tagit ställning till djurens rättigheter och 

klimatpåverkan.  

  

  
  

Definitioner  

 

Inom den vegetariska kosten finns det olika definitioner som presenterats under Bakgrund. 

Från det analyserade materialet framkom det tre olika typer av vegetarisk kost. Av dessa olika 

definitioner skapades temat Definitioner och dess tre kategorier lakto-ovo, vegetarian och 

vegan som illustreras i figur 3 nedan 

  

 
  

Figur 3: Översikt av temat Definitioner och dess kategorier.    

  

  

Kategorier 

Tema Definitioner

Lakto- ovo Vegetarian Vegan
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Temat definitioner och hur respondenterna resonerat här skiljer sig åt. Här har två 

beskrivit sin vegetariska kost som lakto-ovo och där den ena jämför den vegetariska 

kosten med den veganska för att visa på att det inte är en vegansk kost hon äter. Den andra 

respondenten beskriver att definitionen av den vegetariska kosten inte är av betydelse men 

att hon i sådana fall faller inom ramarna lakto-ovo. De andras skildring av en vegetarisk 

kost beskrivs som vegansk eller vegetarisk där samtliga beskriver hur det inom kosten inte 

ingår några animalier. Till exempel Jag skulle definiera mig som vegan eftersom jag inte 

äter mjölk, ägg, honung eller ja biprodukter och  Ehm att inte äta djurprodukter eeh och 

inte ja men E-ämnen det är samma sak där om de är från djur eller från 

animalieprodukter[…].  

   

En av respondenterna kallade sig för lakto-ovo vegetarian men köpte bara hem vegansk 

mat. Orsaken var för att personen undantagsvis åt ägg och mejeriprodukter och ville därför 

inte kallas sig själv vegan. I relation till beskrivningen här ovan förklarar en av de andra 

respondenterna, hur hon inte ser sig själv som lakto-ovo vegetarian. I hennes beskrivning 

av sin kost ingår mejeriprodukter, ägg och veganska produkter. I ett citat från intervjun 

berättar hon om avvikelser från kosten,  

Ehmm nu vet jag inte exakt var gränsen går men typ ägg tänker jag, det är kanske lite 

mer vegan hållet i och för sig, för... kan jag va ifall nån har bakat nån jättegod bakelse, 

och jag vet att det är ägg i men att jag kan bli såhär, ah måste ju få leva lite (skratt).  

   

Under intervju nämner hon dessutom upprepade gånger begreppet vegan, något som 

verkar färga hur hon ser på sin kost. Trots det säger hon aldrig att hon är vegan utan 

definierar sig som vegetarian. I relation till hur grupptillhörighet påverkar individens 

beslut, är det intressant att diskutera det Trost & Levin (2018, s.39) lyfter. Det vill säga att 

denna person möjligtvis önskar tillhöra gruppen veganer. I detta fall har veganer tolkats 

som en ut-grupp, alltså en grupp denna person inte tillhör.  
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Hur respondenterna definierar den vegetariska kosten skiljer sig som sagt åt, trots det 

beskriver samtliga sin kost ungefär så som Livsmedelsverket (2018) beskriver de olika 

vegetariska definitionerna. Även Phillips (2005, s.136) argumenterar för att veganismen är 

mer än bara ett val av kost. Här syftar han på att det även ses som en livsstil vilket även 

synliggjorts utifrån vad en av respondenterna berättar. De olika definitionerna av hur en 

vegetarisk kost ser ut kan även i sammanhanget knytas an till symbolisk interaktionism 

och hur vi människor via symboler ger objekt, händelser och fenomen mening (Aksan et 

al. 2009, s.903). Vilket innebär att underkategorierna som identifierats, till exempel djur, 

miljö och må bra blivit symboler och representerar det respondenterna kopplar till varför 

det valt en vegetarisk kost. Där underkategorin miljö och djur är anknutet till de 

individerna känner till om dagens matkonsumtion och djurhantering samt dess negativa 

effekter. Det överensstämmer med det Fox och Ward (2008, s.422) skriver, då de påpekar 

att det finns en oro för hur köttproduktionen påverkar miljön och ekologin. Det finns även 

en uppfattning om att den vegetariska kosten har en mildare påverkan på miljön (Kalof et 

al., 1999, s.505). Vilket också stämmer då den vegetariska kosten efterlämnar ett mindre 

ekologiskt fotavtryck (Sabaté och Jehi, 2018, s.31).  

 

Metoddiskussion  

Samtliga intervjuer genomfördes utav en intervjuare, ett tillvägagångsätt som baserades på 

maktasymmetrin som Kvale och Brinkmann (2014, s.51) lyfter. Metoden hade både sina 

för och nackdelar. Det som ansågs vara mindre fördelaktigt med en intervjuare var 

möjligheten att kunna ställa ytterligare följdfrågor, där svaren respondenterna gav kunde 

tolkats olika intervjuare emellan. Fördelen och anledningen till detta tillvägagångsätt var 

att skapa en trygg miljö för respondenten.  

   

Att känna sig bekväm som intervjuare är också något Bryman (2011, s.258) nämner och 

med det i åtanke genomfördes också två pilotstudier. Avsikten med pilotstudierna var att 
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ge intervjuaren en möjlighet att känna av i vilket skede under intervjun den teoretiska 

mättnaden var uppnådd. Trots pilotstudierna som genomfördes, vars syfte var att ge 

intervjuarna en form av trygghet, kan det diskuteras huruvida ett tillfälle var tillräckligt 

eller inte. Förmodligen hade ytterligare pilotintervjuer behövt genomföras för att bygga 

upp en vana hos samtliga intervjuare. Intervjumetoden och hur intervjuaren på bästa sätt 

genomför en intervju kräver övning och ett välarbetat förfarande. De sex intervjuerna som 

genomfördes blev relativt korta och vi som intervjuare hann inte bygga upp den vana som 

krävdes för att kunna ställa ytterligare följdfrågor av relevans.   

Antalet respondenter och att det enbart var kvinnor som intervjuades bör också nämnas i 

samband med generaliserbarhet. Huruvida kvinnors syn kontra mäns syn på en vegetarisk 

kost skiljer sig åt kan vi utifrån denna studie inte dra några slutsatser om. Dock kan det 

spekuleras kring hur kvinnor i detta fall är mer villiga att prata om sin kost och hur de valt 

att förändra den.      

   

Då vi använt oss av en kvalitativ metod har vi endast kunnat synliggöra orsaker till valet 

av en vegetarisk kost och inte i hur stor utsträckning orsakerna påverkat. För att tydligare 

kunna visa på i h ur stor utsträckning individen väljer att äta en vegetarisk kost hade en 

kvantitativ studie varit relevant att göra. Validiteten och reliabilitet i studien har beaktats 

genom ett objektivt tillvägagångsätt, men trots det speglas våra tidigare erfarenheter och 

tolkningar till viss mån i arbetet. Braun och Clarke (2006 s.81) beskriver att det är viktigt 

att vara transparant i arbetet för att minska de förutfattade meningarna. Eftersom vi 

använde oss av semistrukturerad intervju är det vi som intervjuare som frågar 

följdfrågorna baserat på vad som anses relevant och intressant för studien, vilket påverkar 

resultatet.  
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Slutsats  

Det som synliggjorts utifrån studiens syfte och som kan konstateras är att både inre och 

yttre faktorer påverkar matvalet. De tydligaste orsakerna som identifierats till valet av en 

vegetarisk kost är hälsoaspekter, etiska skäl och sociala faktorer. Det kan dock 

konstateras att samtliga som var med i vår studie inte valt en vegetarisk kost primärt för att 

det gynnar miljön. Miljöaspekten betraktas mer som en sekundär orsak och vävdes in i 

valet av den vegetariska kosten. Likt Fox och Ward (2008) har även vår studie visat på att 

orsakerna till valet av en vegetarisk kost ändras med tiden. Detta kan knytas an med 

symbolisk interaktionism och Jaget som även det är i ständig förändring på grund av 

social interaktion. Det vill säga att då Jaget förändras, kan även orsakerna till valet av 

vegetarisk kost förändras. De underkategorier, kategorier och teman som synliggjorts 

pekar däremot på att orsaken till att individen väljer en vegetarisk kost, först och främst 

handlar om någon form av egennytta. Där kategorierna preferens, etik och hälsoaspekter 

är några av de exempel som visar på att valet av kost primärt handlar om individen.   

 

En fråga som kan ställas baserat på denna undersökning och den forskning som har gjorts 

är om skälen till att välja en vegetarisk kost kommer att ändras? Kommer miljön, som i 

nuläget bara är en bidragande orsak, att bli den huvudsakliga orsaken till att man väljer att 

äta en vegetarisk kost? Där fokuset i sådana fall skulle förflyttas från individnivå till 

samhällsnytta. Det vill säga en växtbaserad kost vars syfte är att skapa och bibehålla en 

hållbar matkonsumtion, där vår miljö och hälsa tillsammans står i fokus (Willett & 

Rockström, 2019, s.7). Eller kommer trender inom mat att vara den huvudsakliga orsaken 

till att människan väljer en vegetarisk kost? Det här är något som lyfts i inledningen och 

hur vegetarianismen är en uppåtgående trend. Redan 2010 skrev Pribis et al. om hur det 

den vegetariska kosten är och har blivit en växande trend. Detta upptäcktes även då 

sökordet ”vegan” skrevs in på Google trends (2019) som visar att antalet sökningar ökat. 

Att vegetarianismen är en trend kan även urskiljas i resultatet då flera av respondenterna 

beskriver att de har upplevt att det är lättare att äta vegetarisk nu, att det finns ett större 
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utbud av vegetariska och veganska produkter än då de började äta en vegetarisk kost. 

Frågan är dock om fler hade valt att äta en vegetarisk kost om det som Willett och 

Rockström (2019) argumenterar för hade varit mer tillgänglig och prisvärt?      
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