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”Ska du inte äta riktig mat så att det 
blir en redig karl av dig också?”  
En kvalitativ studie om hur det är att vara man och vegetarian. 

”Aren’t you going to eat proper food so that you 
can become a real man too?”    
A qualitative study on what it’s like to be a man and a vegetarian.  
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Lina Johansson 



	  
	  

 
	  



	  
	  

 
	  

SAMMANFATTNING 
Bakgrund I dagens samhälle finns det en uppfattning om manlighet och vad det innebär att 
vara man. Att äta kött har kommit att kopplas samman med manlighet och styrka, och 
forskning visar att mäns beteende- och konsumtionsmönster påverkas av vad som anses 
förstärka den upplevda manligheten. Det är därför intressant att undersöka varför vissa män 
aktivt väljer bort kött i sin kosthållning. Syfte Syftet med studien var att med hjälp av 
intervjuer utforska och förstå hur nuvarande samhällsnormer påverkar män som aktivt valt 
bort kött och/eller animaliska produkter. Metod Studien utfördes med kvalitativ 
forskningsmetod, där sex individuella intervjuer genomfördes. Resultaten analyserades sedan 
med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat Samtliga 
informanter hade upplevt en samhällsnorm som innebar att de förväntades att äta kött. De 
menade att denna norm påverkade dem då deras normbrytande ofta innebar att de blev 
ifrågasatta. Det framkom under intervjuerna att informanterna även ansåg det finnas en 
koppling mellan kostval och könsroller. De upplevde att kött och manlighet har en stark 
korrelation och majoriteten ansåg att vissa kostmönster var mer relaterade till kvinnlighet. 
Slutsats Det finns en köttnorm i dagens samhälle som påverkar de män som valt en vegetarisk 
kost/vegankost. Denna norm kan upplevas starkt etablerad, och det är därför viktigt att vara 
medveten om den och dess inverkan. 	  



	  
	  

 
	  

ABSTRACT                                     
Background In society today, there is an idea of manliness and what it means to be a man. 
Meat has come to be associated with masculinity and strength, and research shows that the 
behavioral and consumption patterns of men are influenced by what they consider to enhance 
their perceived masculinity. It is therefore interesting to examine why certain men actively 
choose to exclude meat from their diet, regardless of potential pressures. Objective The 
objective of this study was to, with the use of interviews, explore and understand how current 
societal norms affect men who actively excluded meat and/or animal products. Method The 
study was executed as qualitative research, where six individual interviews were carried out. 
The results were later analyzed according to qualitative content analysis by Graneheim and 
Lundman. Results All of the informants had experienced a societal norm that expected them 
to eat meat. They meant that this norm affected them, since they often found themselves being 
questioned. The analysis showed that the informants felt that there was a connection between 
food choices and gender roles. They experienced that meat and masculinity had a strong 
correlation and the majority considered some dietary patterns exclusively related to 
femininity. Conclusion There is a “meat-eating norm” in today’s society that affects men who 
have chosen a vegetarian/vegan lifestyle. This norm could be considered quite established, 
and it is therefore important to be aware of it and its influence. 	  
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1 BAKGRUND 
Den manliga könsrollen som finns idag uttrycks på många olika sätt (1, s. 115-116). Dessa 
kan sorteras in i en slags hierarki, och högst i rang placeras den så kallade hegemoniska 
maskuliniteten. Hegemoni innebär en typ av dominans, en ledarställning. Den hegemoniska 
maskuliniteten kan kopplas samman med exempelvis kulturella ideal, och är något som 
många män även omedvetet strävar efter, då den hävdar auktoritet på ett framgångsrikt sätt. 

Vissa påstår att den stereotypiska mansrollen har varit naturligt förekommande sedan 
stenåldern medan andra menar att den är socialt konstruerad och i ständig utveckling (2, s. 29-
31). Diskussionen mellan de som hävdar biologisk determinism, alltså att det enbart är de 
biologiska faktorerna som påverkar hur våra psykologiska och sociala egenskaper utvecklas, 
och de som menar att det endast är vår uppfostran och miljö som formar oss, pågår ständigt. 
Det finns för närvarande inte något slutgiltigt svar, men många forskare anser att vår miljö 
påverkar hur biologin utvecklas. Denna uppsats utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv vilket innebär att maskulinitet är föränderlig. 

Det är tydligt hur media och reklam använder sig av könsroller och dess signifikans i dagens 
samhälle (3). Reklambranschen uppmuntrar oss att konsumera på ett sätt, som sannolikt 
påverkar utformningen och bibehållandet av de könsnormer som är aktuella idag. Därför kan 
en manlig kock, känd från TV som ofta tillagar kötträtter, inte sällan från djur han själv 
skjutit, representera en traditionell maskulinitet i sin relation till kött och därmed riskerar att 
uppfattas som en stereotyp för manlighet (4). Kött, speciellt rött kött, representerar ofta 
manlighet och styrka (5). En välkänd snabbmatskedja visade under en period en reklamfilm, 
där män sjöng om deras längtan och behov efter saftiga hamburgare (6). I deras sång sjunger 
männen även om missnöjet gentemot vad de benämner “chick food”, vilket i detta 
sammanhang innebar en väldigt liten vegetarisk portion. Tidigare forskning har visat att 
konsumtionsmönstret hos män påverkas av ett sociokulturellt tryck och strävan efter att 
upplevas som manlig (7-9). Annan forskning visar även att yrkesmässig klasstillhörighet kan 
påverka mäns kostmönster (10). 

Enligt de Visser och McDonnell finns det en möjlig koppling mellan maskulinitet och 
specifika hälsobeteenden (8). I studien framkom att mäns beteendemönster påverkades av vad 
de ansåg förstärka den upplevda manligheten. Annan forskning har visat att mäns matval 
grundar sig i den föreställning som finns om vad som anses vara manligt och kvinnligt (11). 
En studie har också visat att en blandkost ansågs vara mer manlig än en vegetarisk 
kosthållning (12). Män förväntas ofta vara mindre hälsomedvetna och konsumerar även en 
mindre andel frukt och grönsaker än kvinnor (13). 

En vegankost innebär ett uteslutande av alla animaliska produkter, exempelvis kött, mjölk och 
ägg (14). Den vegetariska kosten, ibland även kallad lakto-ovo-vegetarisk, är dock mer 
tillåtande och inkluderar mjölk och ägg men utesluter kött. I Sverige har ca 10 % av 
befolkningen valt en vegetarisk kost eller en vegankost (15). Av männen är ca 4 % 
vegetarianer och 6 % veganer medan fördelningen för kvinnor är 8 % respektive 2 %. Fler 
män väljer alltså en vegankost medan de män som är vegetarianer är få i jämförelse med 
kvinnorna.  

Utifrån tidigare forskning är det intressant att undersöka varför vissa män aktivt väljer bort 
kött i sin kosthållning, oberoende av potentiella påtryckningar. Det är även spännande att 
utforska vidare om män, som valt en vegetarisk kost/vegankost, upplever påstötningar från 
omgivningen att omvärdera sina kostval och om de upplever att det finns normer i dagens 
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samhälle där köttkonsumtionen framhålls som en faktor för att uppnå samhällets förväntade 
norm av manlighet. 

Många av de studier som utförts gällande sambandet mellan samhällsnormer och kostval har 
dock i nuläget främst genomförts på kvinnor (12, 16). Därför anser vi det även vara viktigt att 
studera dessa sociala strukturer, och om, i sådana fall, hur de påverkar mäns val av 
kosthållning. 

2 SYFTE 
Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer utforska och förstå hur nuvarande 
samhällsnormer påverkar män som aktivt valt bort kött och/eller animaliska produkter för en 
vegetarisk/vegansk kosthållning.  
 

3 METOD 
 
3.1 Metod för datainsamling 
Att använda kvalitativ forskningsmetod tycktes lämpligast eftersom det via intervjuer går att 
få en bredare förståelse av deltagarnas upplevelser (17, s. 40-41). Metoden ger en större frihet 
för informanterna att berätta utifrån deras egna erfarenheter. 
 
Den förförståelse vi hade kring detta ämne var av varierande bakgrund. Författarna till denna 
uppsats är två individer och har därmed olika styrkor samt infallsvinklar gällande ämnet. En 
av oss har många personliga erfarenheter gällande bemötandet kring en vegetarisk 
kosthållning medan den andra författaren tidigare har läst en grundkurs i Genusvetenskap. 
Dessutom blandas förvärvad kunskap med inlärda fördomar kring könsroller och vilka 
förväntningar som finns gentemot dem. Det var viktigt att ha detta i åtanke för att undvika att 
egna värderingar skulle färga intervjuerna och därmed resultatet (17, s. 43-44). Fokus låg på 
öppna frågor och ett öppet förhållningssätt då syftet var att utforska och förstå en annan 
persons erfarenheter. 
 
3.2 Urval och rekrytering 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanterna först och främst skulle 
identifiera sig som män. Eftersom det är en studie som rör samhällets bemötande och 
könsroller har kroppens biologi ingen betydelse, därför lades ingen vikt vid om någon av de 
frivilliga som deltog i studien eventuellt skulle vara transperson. Dessutom behövde de även 
ha gjort ett aktivt val angående sin kosthållning, alltså någon gång valt att definiera sig själva 
som vegetarianer eller veganer. Informanterna behövde även kunna infinna sig i Umeå för att 
intervjuerna skulle kunna genomföras.  
 
Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval och rekryteringen utfördes via affischering på olika 
platser i Umeå, bland annat i centrum, Ålidhem samt vid universitetet (Bilaga 1). Dessutom 
lades en annons ut på sociala medier, både i författarnas privata och i organisationen Folkköks 
flöden. Folkkök är en organisation som anordnar veganvänliga middagar på Hamnmagasinet 
och har därför en stor andel veganer som medlemmar. Totalt 20 personer anmälde intresse. 
Av dessa 20 var det sex personer som kunde ställa upp på intervju efter de tidsramar som 
fanns samt kunde befinna sig i Umeå under intervjutillfället. Det externa bortfallet bestod 
därmed av 14 personer. Sex personer ansågs även vara ett lämpligt antal och författarna till 
denna uppsats valde därför att begränsa sig och därmed avsluta sökandet av informanter. Inget 
internt bortfall förekom under uppsatsens gång.  
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3.3 Datainsamling 
Ett informationsbrev skickades ut till de frivilliga innan intervjuerna påbörjades där 
information om studiens utförande fanns att tillgå (Bilaga 2). Intervjuerna utfördes på något 
av caféerna vid Umeå universitet och deltagarna erbjöds fika som ersättning. Intervjuerna 
varierade mellan 16 till 45 minuter och hade en medianlängd motsvarande 18,5 minuter. 
Under intervjuerna har en semi-strukturerad frågeguide använts vilket innebar att informanten 
i viss mån själv fick styra hur samtalet fortlöpte (17, s. 414-427)(Bilaga 3). Genom att varken 
vara låsta av fasta intervjufrågor eller enkätfrågor gavs en bättre dialog i samtalet, och mer 
genomtänkta och individuella svar kunde därför nås. Informanterna fick därmed prata fritt, 
och vilka följdfrågor som ställdes berodde på de svar som tillhandahållits. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en bandspelare lånad från Umeå universitet.  
 

3.4 Analys 
Analysens samtliga steg genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (18). Antalet intervjuer delades upp mellan författarna vilket 
innebar att vi utförde tre intervjuer var. Analysprocessen påbörjades genom att ordagrant 
transkribera de inspelade ljudfilerna. Efter transkriberingen av intervjuerna genomlästes 
materialet noggrant upprepade gånger. Detta för att få en tydlig bild över intervjuernas helhet. 
Därefter valdes meningsbärande enheter ut från materialet och kondenserades med syfte att 
minska textmängden, men ändå att behålla dess mening. En slutlig sammanfattning 
genomfördes sedan genom kodning, subkategorisering, och till sist kategorisering av koderna, 
för att kunna dra gemensamma slutsatser och belysa potentiella samband mellan samtliga 
intervjuer. Samtliga koder överfördes till programvaran Excel för att underlätta skapandet av 
subkategorier och kategorier. Se tabell 1 för exempel på konstruktionen av en kod samt tabell 
2 för konstruktionen av en kategori. Analysen resulterade i tre ömsesidigt uteslutande 
kategorier och elva subkategorier. Kategorierna användes som rubriker i resultatet. 

  
Tabell 1. Konstruktion av en kod. Umeå universitet, 2014. 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod 

Alltså kostaspekten. Men jag tänker inte att 
kostaspekten är speciellt viktig egentligen. Det 
är klart att det är viktigt vad vi äter men, det är 
ju så himla mycket viktigare typ, hur, hur djur 
mår och hur djur behandlas och hur våran natur 
behandlas och hur vi behandlar världen är 
mycket viktigare än vad vi faktiskt stoppar i 
oss. 

Kostaspekten är inte 
viktig. Det är viktigt vad 
vi äter men det är 
viktigare hur djur 
behandlas och hur världen 
behandlas. 

Kostaspekten 
ej relevant. 
Etiska 
aspekten är 
viktigast. 
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Tabell 2. Konstruktion av en kategori. Umeå universitet, 2014.   
Kategori Anledningar till kostomläggning  

Subkategori Hälsa och miljö Djurens värde 

Koder Skillnad mellan viltkött och 
industriuppfödning 
Tycker det är dåligt att äta boskap som fötts 
upp för att bli mat 
Tycker jakt är intressant 
Vill ej gå miste om jaktens kulturella aspekt 

Omoraliskt att äta kött 
Köttkonsumtion är lika fel som 
att skada barn 
Bestialisk handling att äta djur 
Inte emot att äta djur 

 
3.5 Etiska aspekter 
Eftersom en vegetarisk kost i många fall är ett etiskt ställningstagande kan det upplevas som 
ett känsligt ämne för vissa individer. Vårt mål var att informanterna skulle känna sig 
avslappnade och ej ifrågasatta under intervjuerna då de inte skulle behöva försvara sina 
kostval inför oss. Informanterna fick även information om studien och dess syfte innan 
intervjuerna påbörjades. Materialet hanterades konfidentiellt och informanterna har i denna 
uppsats blivit avidentifierade. De hade även möjlighet att avbryta sin medverkan när som 
helst. 

4 RESULTAT 
Det informanterna hade gemensamt var att samtliga hade gjort ett aktivt val gällande sin 
kosthållning. Majoriteten av männen beskrev sin kosthållning som vegansk. En av 
informanterna var vegetarian och en man beskrev hur han hade gått från att tidigare vara 
vegetarian, till att nu acceptera att inkludera både fisk och viltkött i sin kost. 
 
4.1 Anledningar till kostomläggning 
Etiska värderingar var ett viktigt skäl för informanternas val av kosthållning. Att det var 
omoraliskt samt bestialiskt att äta kött ansågs av vissa informanter vara det avgörande skälet 
till exkluderandet av kött. “Jag tänker att det är djupt omoraliskt att äta kött. Jag tycker att 
det är fel. Jag tycker att det är lika fel som att, som att... skada... alltså, som att skada barn, 
jag tycker det är fel att skada saker som känner.” (Informant 1).  
 
De menade att köttkonsumtion kunde jämställas med att ”äta kompisar”, vilket var otänkbart. 
Därför ansågs det som en självklarhet att inte diskutera sin självvalda livsstil ur ett 
hälsoperspektiv. De menade att även om deras kostval skulle medföra hälsomässiga nackdelar 
för individen, exempelvis trötthet, saknade detta relevans eftersom det var den enda etiskt 
försvarbara kosthållningen. Att en vegankost skulle kunna anses vara hälsosam var i 
sammanhanget inte väsentligt, fast självklart något att glädjas över. 
 
Informanterna menade att eftersom begreppet mat är socialt konstruerat går det att göra en 
distinktion mellan att se djur som kött, och därmed mat, eller som faktiska individer. En av 
informanterna menade att vad som är mat ligger i betraktarens öga. Därför var det obegripligt 
hur andra människor kunde likställa djur med mat. En informant menade att det hade varit 
samma sak som om någon hävdat att en betongklump var mat.  
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En del informanter ansåg att det var otänkbart att välja en vegetarisk kosthållning av hälsoskäl 
eftersom hälsa främst ansågs handla om fysisk aktivitet. En informant medgav att 
kosthållningen innebär en fördel för vår miljö, men att han inte påverkades nämnvärt av det. 
Eftersom han huvudsakligen motiverades av sitt etiska ställningstagande, har detta också 
bidragit till att han lyckats bibehålla sin nuvarande kosthållning under många år. 
 
En annan informant ansåg dagens djurhållning vara en viktig fråga. Han beskrev även att 
kosten har en förbindelse med övriga värderingar. 
 

“Men eh, vi brukar ju, för mig ingår ju det i ett ganska stort sammanhang kring att 
leva liksom, utan att begränsa andra levande varelser så att det hänger ihop med, 
både mina politiska värderingar och, eh, att mina miljövänliga tankar och handlingar 
också. Och eh, ja. Det är ju en del i större liksom, livsfilosofi för mig.”  

- Informant 3  
 

Han menade att ju mer man tar avstånd från att se djur som en konsumtionsvara, desto mindre 
blir steget till att bli vegan och att det därför är mer än bara en kosthållning. 
 
En av informanterna blev vegetarian främst eftersom han ansåg det vara onödigt att äta kött. 
Han har i nuläget valt att inkludera både viltkött och fisk. Fisk inkluderades eftersom det 
underlättar för honom i sociala sammanhang, och viltkött eftersom jakt är något som 
intresserar honom. Han ansåg det inte vara etiskt fel att äta djur, utan snarare att det är dagens 
industriuppfödning som är felande. Han följer gärna med äldre släktingar på jakt och anser 
även själva slakten vara ett intressant hantverk. Den kulturella aspekten hos jakten är något 
han värderar och anser vara ett hållbart sätt för köttkonsumtionen. I framtiden skulle han 
gärna vilja vara renägare och då stycka själv. Därmed blir köttkonsumtionen inte en 
vardagsföreteelse, utan sparas till speciella tillfällen. Han fokuserade därmed mestadels på 
hållbarhet och hälsa. 
 
Att delta i jakt tillsammans med släktingar beskrevs även som en negativ upplevelse. En av 
informanterna beskrev när han under sin barndom hade följt med sin far på jakt. Han hade då 
insett att det kändes fel att äta djur när han inte riktigt klarade av att döda dem. 
 

“Jag hade lite svårt att förstå varför vi skulle ha ihjäl de stackars djuren helt enkelt. 
Jag kände att jag själv inte skulle klara av det och det är väl lite så att klarar jag inte 
av att ha ihjäl dem då är det ju väldigt korkat att jag ska äta de ändå då jag inte ens 
klarar av att ha ihjäl dem. Då resonerade jag det så att det är ju elakt mot djuren då 
djuren är så snälla och rara.”  

- Informant 2 
 
4.2 Omgivningens bemötande 
Familjens acceptans beskrevs som en betydande faktor vid valet av kosthållning. Under 
barndomen utmanades en av informanterna av sin mor att utesluta kött. Båda föräldrarna har 
visat stöd och hjälpt honom med både övergången till en vegetarisk kosthållning och även 
senare i livet. En annan informant berättade även att han beslutade sig för att bli vegan mycket 
tack vare sin stöttande sambo. 
 
Att bli ifrågasatt av sina närstående var något en del av informanterna beskrev att de fick 
räkna med. För en av dem visade det sig vara hans mor som hade svårast att acceptera hans 
kostförändring. En annan informant upplevde att det var svårt för föräldrarna att acceptera 
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hans kostval i och med att de fortfarande försöker erbjuda kött och animaliska produkter när 
de får möjlighet. “Ja föräldrarna var ju såhära: ”Det är ju så krångligt, det går ju inte 
liksom. Du måste ju veta allt om mat för att kunna leva.” (Informant 4). Han beskrev även hur 
hans mor på ett skämtsamt sätt erbjudit sitt stöd först när hon insett att en vegankost kunde 
innebära en viktnedgång. 
 
En del av informanterna mottog ett mer blandat familjestöd. En man menade att eftersom hans 
mor själv varit vegetarian under många år kunde hon därför erbjuda en större förståelse. De 
övriga familjemedlemmarna visade en mer gradvis acceptans. En annan berättade att han har 
en familjemedlem som tidigare varit vegan och därmed behövde inte familjen erfara något 
nytt koncept. 
 
Även om familjen accepterat kosthållningen kunde problem ibland uppstå med den större 
släkten. Några av informanterna upplevde svårigheter, exempelvis vid olika högtider, och en 
av dem träffar inte längre sin släkt på grund av detta. 
 
Samtliga informanter har till största delen en likasinnad vänskapskrets, vilket för många har 
underlättat vardagen. En informant berättade att han sällan behöver förklara sig i 
matsituationer eftersom omgivningen alltid utgår ifrån att maten är veganvänlig. När han 
träffar sina vänner utbyter de recept och samtalar ofta om olika maträtter. Pratstunderna berör 
däremot aldrig maträtter innehållandes kött eftersom samtliga anser att kött inte klassas som 
mat utan som döda djur. 
 
En informant fann under gymnasietiden nya vänner som hade gjort liknande kostval, och 
många av dem var även engagerade i djurrättsrörelsen. I den närmsta vänskapskretsen har han 
valt att inkludera människor som dels respekterar honom samt är personer som han själv 
respekterar. Han berättade att han inte eftersträvar att de behöver respektera varandras åsikter, 
men att det är viktigt att kunna uppskatta varandra som personer. 
 
Sociala medier kan vara ett effektivt verktyg för att hitta likasinnade, och har för en del 
informanter fungerat på ett tillfredsställande sätt. En man berättade att beslutet att byta livsstil 
medförde ett ökat behov av att hitta likasinnade, och att han via Facebook samt miljörörelsen 
sökt och funnit många vänner med liknande kosthållning.“[...] så det känns skönt att man inte 
är ensam.” (Informant 5). En annan beskrev att han tycker att den starka vegankulturen i 
Umeå har underlättat övergången, men även olika internetforum uppges ha bidragit med både 
kunskap och stöd. 
 
En informant berättade att sedan han började inkludera fisk har det underlättat mycket i 
sociala sammanhang. Han menade även att hans kostval i större utsträckning ger möjlighet till 
att påbörja en diskussion med främmande människor, vilket han anser vara ett utmärkt sätt att 
starta ett samtal på.  
 
Samtliga informanter har efter övergången till vegetarisk kost/vegankost fått sin beskärda del 
av kommentarer. En informant berättade att han märkte av en dålig attityd från kollegor i 
samband med arbete på en byggarbetsplats. “Nämen vissa var ju nedsättande termer typ men 
andra var ju bara... Men vad man åt och, och så här, ganska mycket oförståelse till varför 
man valde bort saker…” (Informant 1). 
 
Det framkom under intervjuerna att det kunde vara väldigt provocerande att ibland behöva 
försvara sig inför andra människors åsikter gällande ens personliga kostval. Några av 
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informanterna beskrev hur det vid ett flertal tillfällen hänt att människor i deras omgivning 
uttryckt sig nedvärderande utan att vilja diskutera saken vidare. De upplevde sig kritiserade på 
ett sätt som inte blandkostare blir. Två informanter uppgav att de ibland kände sig ifrågasatta 
när människor visar intresse för deras kosthållning. De menade att det kan kännas påfrestande 
även om de egentligen menar väl. Ibland har en av dem dock bemötts av frågor med 
aggressivare ton, och då känt ett behov av att försvara sig. “Jag har fått frågan om jag är en 
sån där extremvegan till exempel och då, vad heter det, frågan var väl inte menad som ett, 
som en attack på det sättet, men det är ganska aggressivt, aggressiv ton bara i innehållet 
där.” (Informant 3). 
 
En av de andra informanterna berättade att han upplevt att många blandkostare känner sig 
angripna och ifrågasatta när han nämner att han är vegetarian. De påbörjar oftast diskussionen 
helt själva och ser hans kostval som ett personangrepp. Han har därmed upplevt en oförmåga 
att skilja på sak och person när det gäller kostval. Han berättade om sin teori att människor 
känner sig angripna av andra människors kostval just eftersom alternativet får dem att fundera 
över sina egna val. En annan informant berättade att han oftare hamnat i diskussioner 
tillsammans med vänner som äter en blandkost, men då alltid behållit en god ton då de 
befinner sig i goda vänners sällskap. 
 
En av informanterna hade vid ett tillfälle varit i kontakt med vården, och berättade att han fått 
motta en extra grundlig undersökning efter att han nämnt att han var vegan. En annan 
informant hade även vid ett läkarbesök fått testa sitt kolesterolvärde och erhållit ett väldigt 
positivt resultat trots att han var överviktig och aldrig medvetet försökt att äta hälsosamt. En 
annan uppgav att han blivit överraskad över läkarens positiva inställning, mestadels för att 
han uppmuntrat honom att fortsätta med det nuvarande kostvalet.   
 
Det framkom under intervjuerna att informanterna anser att det i dagens samhälle är mer 
accepterat att välja en vegankost jämfört med under 90-talet. Att gå i skolan då och samtidigt 
äta vegetariskt/vegankost beskrevs som problematiskt. Det behövdes speciella intyg och 
vegetarianism likställdes med olika allergier. Det framkom att vissa av informanterna hade 
upplevt att de som vegetarianer även försvårade arbetet för personalen i skolköket. På den 
tiden hörde det inte till vanligheterna att ungdomar var vegetarianer. 
 

“Sedan så var det ju så att i skolan, egentligen, fram tills när vegantrenden ”straight 
edge trenden” kom på 90-talet då var det ju så att man var tvungen att ha sjukintyg 
från sjuksystern på skolan. Från sköterskan på skolan så skulle man alltså ha ett intyg. 
Det sågs ju som, det var liksom som att man hade en medicinsk defekt.. det var liksom 
allergiker, vegetarianer.. ”  

- Informant 2 
 
En del av informanterna hade under uppväxten upplevt en allmänt dålig attityd från samhället, 
de upplevde att många verkade tycka att kosthållningen var komplicerad och onödig. Att vara 
vegan innebar att de jämställdes med militanta veganer som brände Scan-bilar. De 
svartmålades som terrorister och en del av samhället var därför väldigt hatiska mot dem. 
Enligt en informant förbättrades dock situationen i gymnasiet, och han förklarade att det i 
dagsläget finns en mycket större acceptans. Han menade även att fler människor väljer en 
vegetarisk kosthållning i nuläget och att det därför finns ett större utbud. Det framkom att 
eftersom det finns en större acceptans i dagens samhälle, kan det i vissa kretsar anses vara 
modernt att vara vegetarian då det påvisar en slags medvetenhet. Däremot har den äldre 
generationen svårare att förstå kosthållningen medan den yngre generationen accepterar den i 
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större utsträckning. En informant beskrev ett tillfälle när en lärare ovälkommet försökt att 
övertala honom till att åtminstone inkludera fisk i sin kosthållning. Detta resonemang 
grundade sig i det faktum hon ansåg det vara svårt att uppnå fullgod nutritionsstatus med en 
vegankost. 
 
4.3 Upplevda normer 
Majoriteten av informanterna ansåg att det finns en norm som innebär att alla förväntas att äta 
kött i vårt samhälle. Det framkom att vissa av informanterna ansåg att normer förhindrar 
förändring och att fler människor därför behöver inse problemet med detta. De upplevde det 
problematiskt att ständigt behöva förhålla sig till ett mer dominerande matval, det vill säga 
blandkost. En av de andra informanterna var tvungen att först samtala med rektorn och 
därefter ansöka om specialkost för att få tillgång till vegankost på hans gymnasieskola. En 
informant berättade att han dock sällan väljer att diskutera normen tillsammans med sina 
vänner trots att de är veganer och då utsätts för samma norm. 
 
Att mat är något som är socialt konstruerat och relaterat till kultur var något som framkom 
under några av intervjuerna. En informant var fascinerad över att många kulturer inte äter kött 
överhuvudtaget. En del informanter ansåg kött vara en statusmarkör, då de menade att 
köttkonsumtionen är kopplad till ekonomisk status. Det innebar även att kostval kunde ses 
som en klassfråga. En informant upplevde snarare att en vegetarisk kosthållning kan ses som 
en statusmarkör inom vissa umgängeskretsar. Detta eftersom det skulle påvisa en ökad 
medvetenhet och därmed säger någonting om individens personlighet. 
 
Vissa informanter har upplevt att dagens samhälle anser kött vara hälsosamt. En av dem 
menade även att det finns förväntningar på vilken kosthållning som bör väljas utifrån 
prestationsnivå. “Ja men, just runt, vad folk äter som till exempel tränar, vad folk äter som, 
som ska ha en kropp som inte bara ska vara vardaglig utan också ska prestera utöver det 
vardagliga.” (Informant 1). 
 
Att media påverkar oss som konsumenter på ett väldigt tydligt sätt, var något som speciellt en 
av informanterna hade upplevt. Han menade att reklam har undermedvetna budskap och 
ibland likställer exempelvis en vältränad kropp med en proteinrik blandkost. En av 
informanterna har även upplevt att det finns en samhällsidé om hur män ska se ut. På film 
befästs ofta stereotypa könsroller. 
 

“Om man ser på många amerikanska långfilmer och så är det en kvinna och en man 
på en restaurang så beställer kvinnan in den lilla portionen och gärna någonting mer 
som tex lite grönsaker till medan mannen fortfarande beställer rätt så ofta in en stor 
biff. Om det vid något tillfälle lagas mat och det är mannen som lagar den ska det 
grillas och det är stora köttbitar, medan kvinnan gör man så är det mer ofta en gryta 
med många olika rotfrukter och grönsaker i.“  

- Informant 2 
 
Några informanter har upplevt att samhället har fördomar mot människor som bryter mot 
olika normer, däribland veganer. Det sociala livet uppgavs vara det mest påfrestande med 
vegankosten, till exempel att hamna i olika sällskap med nya människor. Att då ha sällskap av 
en annan vegan underlättar enormt. En informant menade även att när han som vegan inte 
alltid kan äta vid sociala tillfällen bidrar det till en känsla av uteslutande. Det är viktigt för 
gemenskapen att alla blir inkluderade på samma villkor. 
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Det framkom under intervjuerna att det finns en koppling mellan kostval och könsroller. 
Samtliga informanter upplevde att kött och manlighet har en stark korrelation. De flesta ansåg 
även att vissa kostmönster var mer relaterade till kvinnlighet. De menade att en proteinrik kost 
anses manlig medan en kalorisnål kost anses kvinnlig. Det är dock lättare att beskriva 
företeelser som anses manliga eftersom samhället lägger större fokus på män och då definierar 
olika aspekter utifrån vad som är manligt och inte. De förklarade att manlig mat tillåts handla 
om maten medan kvinnlig mat istället handlar om matens effekt, det vill säga om den 
exempelvis är hälsosam eller kaloririk. Den manliga maten kännetecknas av smak och kött, 
medan utseendekrav snarare upplevs mer kvinnligt. 
 

“Kanske för att manlig mat handlar mer om maten och kvinnlig mat handlar mer om... 
effekten av maten liksom, att det handlar mer om att om manlig mat är liksom, smak 
och det är kött och det är liksom lite grottmänniskoaktigt och lite, jag vet inte vad. 
Macho medan kvinnlig mat kanske handlar mer om att va smal och smärt liksom.”  

- Informant 1 
 
En del av dem uppfattade även att det finns en slags diethets hos kvinnor och att de oftare än 
män är vegetarianer av hälso- och viktskäl, men även att fler kvinnor än män väljer en 
vegetarisk kosthållning.  
 
Det framkom att några av informanterna ansåg att eftersom kvinnor äter kött i mindre 
utsträckning, och även åker mer kollektivt, är de mer miljömedvetna än män. En av dem 
menade att kvinnor upplevs mer hälsomedvetna och att hälsomedvetenhet i sig anses vara 
omanligt. Enligt en informant förväntas män att tycka om kött, men att även att de bör 
nedvärdera vegetarianers kostval. “Att man ska tycka om kött, gärna driva med 
vegetarianerna som inte äter kött och ba ”jamen vadå det är så himla gott bluuh” och så 
vidare.“ (Informant 6). 
 
De menade att det finns en machokultur som säger att män gärna ska jaga och grilla och att 
det sannolikt befäster den stereotypa manligheten, som hela tiden förstärks av vissa typer av 
media. “[...] jag tror att det finns Youtube-kanal som eh, vad heter det gör, väldigt köttiga 
rätter, och gör roliga filmer om det här. Slaughter house christmas tror jag det finns nån där 
dom bygger ett pepparkakshus av bacon och biff och sånt där.” (Informant 3). Några av 
informanterna menade att jakt är en väldigt manlig aktivitet. Kvinnliga jägare anses av många 
vara normbrytande och ger därmed upphov till förvåning när de berättar om sitt intresse. 
 
Att betraktas som omanlig på grund av matval var något som en av informanterna hade fått 
uppleva på en tidigare arbetsplats. Han blev vid vissa tillfällen förolämpad med kopplingar 
både till femininitet och sexualitet. Kollegorna likställde en vegetarisk kosthållning med 
homosexualitet.  
 

“[...] det var liksom faktumet att jag var vegetarian som i mångas ögon var ett 
likhetstecken med ”Jaha han är bög”. Det var inte så att de såg det som någonting 
jättenegativt att jag skulle ha varit bög, utan det som var värst för arbetskamraterna 
var att ”Ja, men han äter ju bara grönsaker, han äter ju ingen riktig mat, men fan karl 
ska du inte äta riktig mat så att det blir en redig karl av dig också” och redig mat var 
då husmanskost med fokus på kött, kött, kött, kött och kanske någon liten potatis och 
brunsås.” 

- Informant 2 
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5 DISKUSSION 
	  

5.1 Metoddiskussion 
Det var en fördel att studien utfördes med kvalitativ forskningsmetod eftersom informanterna 
delgav många intressanta svar som hade varit mycket svåra att fånga med en kvantitativ 
metod (17, s. 40-41). Även användandet av en semi-strukturerad frågeguide var en fördel då 
samtliga informanter gav utförliga svar och därmed kunde samtalet anpassas efter 
informanten (17, s. 414-427). 
 
Att rekrytera informanter via affischering samt sociala medier var lite av en chansning 
eftersom informanterna själva var tvungna att ta initiativ och meddela sitt intresse. Det visade 
sig dock vara ett effektivt rekryteringssätt då totalt 20 personer mailade eller tog kontakt via 
meddelandefunktionen på Facebook. Då bara sex av dem kunde delta utifrån de tidsramar 
som fanns inkluderades samtliga. 
 
Medianlängden för intervjuerna var 18,5 minuter, vilket kan anses som något kort. Dock 
upplevde vi att frågorna besvarades på ett tillfredställande sätt och att svaren var relevanta för 
syftet. Eftersom denna studie utfördes under en begränsad tidsperiod fanns en viss svårighet 
med att utföra tillräckligt många intervjuer som troligtvis erfordrades för att teoretisk mättnad 
skulle uppnås. Teoretisk mättnad innebär att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny 
kunskap eller information (17, s. 435-436). Ett större antal intervjuer hade därmed sannolikt 
bidragit till mättnad i högre grad.	  
 
Vid konstruktionen av frågeguiden kunde en pilotintervju ha utförts för att förbättra arbetets 
trovärdighet. Detta genom att närmare kunna undersöka om frågeställningarna berörde syftet.  
 
För att uppnå optimal tillförlitlighet har vissa ledord använts under processens gång. Dessa 
ledord var trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (18). Trovärdigheten innebär exempelvis 
huruvida frågeställningarna har berört syftet. Meningsbärande enheter, kondenserade 
meningsbärande enheter, koder och kategorier valdes noggrant ut med fokus att beskriva datat 
på bästa möjliga sätt, och har även bidragit till en ökad trovärdighet. Under uppsatsens gång 
har även det återkommande stödet via handledning bidragit till att öka trovärdigheten. Syftet 
har även ändrats i minsta möjliga mån, och har därför bidragit till en förbättrad pålitlighet. För 
att underlätta överförbarheten har presentationen av urvalet samt hela analysprocessen 
redovisats med största möjliga precision. Detta för att kunna påvisa i vilken utsträckning 
resultatet kan överföras till liknande sammanhang och grupper.   
 
Hänsyn har tagits till författarnas förförståelse genom att minimera personliga värderingar 
under intervjuerna, men även under analysen och tolkningen av informanternas svar. Vi valde 
även att inte diskutera våra personliga kosthållningar innan intervjuerna då vi inte ville att det 
skulle påverka informanternas svar på något sätt. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnts associeras kött ofta med män och manlighet (5). Eftersom kött helt 
utesluts ur en vegetarisk kost och den dessutom i många fall innehåller mer frukt och 
grönsaker än en blandkost (14), kan man utifrån detta tolka det som att en vegetarisk kost i 
viss mån kan ses som mer kvinnligt könad. Då en del studier dessutom visat att mäns 
konsumtionsmönster påverkas av viljan att upplevas som manlig (7, 11), är det intressant att 
ifrågasätta varför många män ändå väljer en vegetarisk eller vegansk kosthållning. 
 



	  
	  

11 
	  

En studie föreslog att de som valt en vegetarisk kosthållning av etiska skäl känner en starkare 
övertygelse än de vars främsta skäl är den egna hälsan (19). Studien visade att vegetarianer 
som framhöll etiska överväganden även behåller kosthållningen under en längre tid. Utifrån 
att det fanns en stark inre övertygelse skulle det alltså kunna vara lättare att förbigå samhällets 
normer gällande manlighet och kött. Hos de informanter som deltagit i denna studie går det att 
se ett samband mellan etiska åsikter och strävan efter att behålla en strikt kosthållning. 
 
En annan studie visade att män som valt en vegetarisk kosthållning upplevdes av andra som 
mer moraliska, men mindre manliga än män som valt en blandkost (12). Studien menade även 
att framför allt vegetarianer själva upplever sig som mer etiskt medvetna och är mer benägna 
att reflektera över moraliska frågor vid bedömning av människors kostvanor. En annan studie 
menade att det bland vegetarianer finns en outtalad rangordning där de som utesluter mest 
animaliska produkter, alltså veganer, ges mer respekt och därmed högre status (20). Detta 
mönster beskrevs även av en av informanterna i denna studie, när han nämnde hur en 
vegetarisk kost ses som en statusmarkör i hans umgängeskrets. Det skulle då kunna innebära 
att personen ses som en medveten konsument och därför anses vara en förebild för andra. 
Trots att en vegetarisk kosthållning anses mindre maskulin än en blandkost, skulle den 
därmed ändå kunna nyttjas som en fördel i vissa sammanhang, kanske främst där den 
traditionellt konstruerade manligheten inte är den faktor som värderas högst. 
 
Det faktum att samtliga informanter upplevde att det dels finns en samhällsnorm som innebär 
att en “normal” kosthållning bör inkludera kött, samt att de beskrev ett samband mellan kött 
och manlighet, bör innebära att de någon gång påverkats av och reflekterat över denna norm. 
Det tydligaste exemplet på detta var när en av informanterna bröt mot denna norm på en 
arbetsplats och blev förolämpad på grund av det. Då en av de övriga informanterna vid 
enstaka tillfällen inkluderar kött i sin kosthållning, samt själv gärna följer med på jakt var han 
därmed den som till största del valt att anpassa sig efter den traditionella normen om män, kött 
och jakt. Enligt Rozin et al. har män historiskt sett ansvarat över jakten, och därmed 
förknippats med både jakt och köttkonsumtion i större utsträckning (5). Två av informanterna 
beskrev just jakten som ett typiskt manligt fritidsintresse. Eftersom en av dem även inkluderar 
fisk skulle han möjligtvis kunna kringgå vissa av de konsekvenser som normbrytandet 
medför, till skillnad från några av de övriga informanterna som ständigt måste försvara sig. 
 
Som tidigare nämnts är blandkost den mest dominerande kosthållningen i dagens Sverige, 
men intresset för vegetarisk kost och vegankost ökar ständigt (15), vilket är i linje med 
resultatet i vår studie. En informant beskrev den upplevda problematiken med att vara 
vegetarian och därmed ständigt behöva förhålla sig till att vara i minoritet. Däremot menade 
han att han inte upplever normen att äta kött idag lika stark som på exempelvis 90-talet, och 
att vi går mot en mer accepterande framtid. Enligt en av de övriga informanterna förhindrar 
normer förändring, och ju fler som inser problemet med detta, desto lättare blir det att 
genomföra en förändring. Det går därmed att föreställa sig att vi är på väg mot ett mer 
accepterande samhälle gällande olika kostval, och att möjligheten till att välja 
vegetariskt/veganskt blir tillgänglig för allt fler. Möjligtvis är det en uppåtgående trend att, 
istället för att sträva efter en stereotypisk manlighet, värdera empati och förespråka en hållbar 
livsstil.  
 
6 SLUTSATS 
Det framkom i denna studie att deltagarna upplevde att det finns en norm i samhället, som 
innebär att kött måste ingå i en normal kosthållning. De upplevde även att vissa typer av mat 
förknippas väldigt starkt med könsroller, tydligast när det handlade om köttkonsumtion och 
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manlighet. De förväntades av omgivningen att äta kött och tvingas hela tiden att förhålla sig 
till detta som den dominerande kosthållningen. Dock betonade deltagarna vikten av ett 
stöttande nätverk bland familj och vänner. Detta stöd var något som uppgavs ha underlättat 
mycket för samtliga deltagare.  
 

7 YRKESRELEVANS 
Detta arbete kan ha betydelse för vårt framtida yrke eftersom vi med stor sannolikhet kommer 
att möta män som har valt en vegetarisk kost eller vegankost. Studien ger oss en inblick i 
deras potentiella erfarenheter och kan därför bidra med ökad förståelse gentemot dessa män 
och deras upplevelser. För oss som blivande dietister kan det även vara fördelaktigt att vara 
medveten om de normer som finns och hur de kan påverka människors kostval. Att kött 
dessutom upplevs som extra viktigt för att förstärka mansrollen skulle eventuellt kunna tänkas 
påverka hälsan hos män som grupp på lång sikt. Detta är speciellt relevant för vårt framtida 
yrke eftersom dietister även i många fall arbetar hälsofrämjande.  
 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
CN och LJ har tillsammans planerat studiens upplägg, utformat frågeguide, informationsblad 
samt affischtexter. CN har utfört tre intervjuer och LJ har utfört de övriga tre. CN och LJ har 
separat transkriberat de intervjuer som genomförts och har därefter tillsammans bearbetat och 
analyserat data samt författat uppsatsen.  
 

9 TACK 
Vi vill tacka deltagarna i denna studie för deras medverkan samt att de delat med sig av sina 
erfarenheter. 
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AFFISCHTEXT 

Är du kille och vegetarian/vegan? 

	  

Hej där! 

	  

Vi är intresserade av att få veta mer om hur det är att vara kille och 
vegetarian/vegan i dagens Sverige. Därför undrar vi om du vill vara 
med i vår intervjustudie. Vi söker dig som känner att du vill dela med 
dig av dina erfarenheter angående ditt kostval.  

	  

Intervjuerna kommer att ske under augusti och början av 
september. Intervjun tar ca 60 min och vi bjuder på fika (veganskt). 
Arbetet ingår i vårt examensarbete på institutionen på 
kostvetenskap vid Umeå Universitet.  

	  

Hoppas du vill vara med! 

	  

Välkommen att kontakta oss så snart som möjligt på 
lijo0151@student.umu.se eller cano0055@student.umu.se för 
ytterligare information och anmälan.  

	  
/ Lina och Caroline
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INFORMATIONSBLAD 

Hej! 

Vi är två studenter på dietistprogrammet vid Umeå Universitet som arbetar med vårt 
examensarbete, vi studerar hur det är att vara kille och vegetarian/vegan i dagens Sverige. 
Därför är vi intresserade av just dina erfarenheter.  

Intervjuerna kommer att ta totalt ca en timme och hållas på avtalad tid och plats. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna 
kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt. Har du några frågor går det bra att kontakta 
oss via mail.  

Tack för visat intresse av vår studie! 

Lina Johansson, lijo0151@student.umu.se 
Caroline Nordholm, cano0055@student.umu.se
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FRÅGEGUIDE 
Hej och välkommen! Vad roligt att du ville delta i vår studie. Jag tänkte börja med att berätta 
att intervjun och resultaten kommer att hanteras konfidentiellt. Du får även när som helst 
avbryta intervjun eller hoppa av studien. Deltagandet är ju som sagt var helt frivilligt.   
 
Kan du berätta om hur det gick till när du bestämde dig för att äta vegetariskt/vegankost? (ev. 
följdfråga angående hälsomässiga, etiska eller miljömässiga skäl, eller övriga skäl)  
 
Kan du beskriva din kost, vad du inkluderar och inte? 
 
Vilka reaktioner hade du förväntat dig att du skulle få när du väl hade bestämt dig?  
 
Hur mottogs ditt beslut att välja en vegetarisk kost av din familj? Nära vänner? 
Arbetskamrater? Beroende vad de svarar på frågan: Hur kändes det för dig? 
 
Vad hade du förväntat dig för reaktioner av (ex på skolan, hemma mm) när du bestämde dig? 
 
Om du haft kontakt med vården sedan du börjat äta veg, hur har de reagerat angående din 
kost? 
 
Hur ser det ut idag, vilka reaktioner får du när du nämner ditt kostval? 
 
Känner du någon annan som har gjort samma val som du när det gäller mat? Brukar ni 
umgås? Pratar ni om maten och vad innebär att vara vegan? 
 
Anser du eller har du upplevt att det finns förväntningar på hur vad ska äta i dagens samhälle? 
Och vad det är i så fall? 
 
Finns det mat som är mer förknippat med kvinnor eller män? Och vad det är i så fall? Hur 
tänker du kring det?  
 
Har du någon gång känt att du varit tvungen att försvara dig själv mot andras åsikter om ditt 
val att äta vegetariskt/veganskt? 
 
Hur ser du dig själv definiera din kost i framtiden? (Till exempel 10 år) Fortfarande 
vegetariskt/veganskt eller något annat?  
 
Sammanfattar kort. 
Har du något som du skulle vilja tillägga eller några andra synpunkter? 
 
Går det bra om vi återkommer om det skulle uppstå några frågor vid transkriberingen? 


