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Sammanfattning 
 

Bakgrund Kroniska sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och 70-

80% av sjukvårdskostnaderna. De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas med 

ändrade levnadsvanor men det behövs effektiva metoder. En växtbaserad kost har visat 

sig vara en kostnadseffektiv behandling för riskfaktorer som övervikt, högt kolesterol, 

högt blodtryck och nedsatt insulinkänslighet.    

Syfte Att utforska patienters upplevelser relaterade till växtbaserad kost som behandling 

vid kronisk sjukdom.  

Metod Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med personer som använt sig av en 

växtbaserad kost som behandling vid sin kroniska sjukdom. En semistrukturerad 

intervjuguide användes och materialet spelades in och transkriberades. Materialet 

analyserades genom innehållsanalys. 

Resultat Personerna upplevde stora hälsoförbättringar genom en växtbaserad kost. 

Inspirationen till kosten kom från andra håll än sjukvården som inte heller kunde vara 

det stöd i behandlingen som informanterna önskat. Kunskapen om växtbaserad kost 

behöver öka inom sjukvården för kunna hjälpa patienter som är intresserade. 

Kostbehandling är central i en patientcentrerad vård vid kroniska sjukdomar och ger 

patienter egenkontroll över hälsan.     

Slutsats Studien har visat att en växtbaserad kost kan innebära hälsofördelar vid 

behandling av kronisk sjukdom. Patienterna genomförde övergången till en växtbaserad 

kost på egen hand utan stöd från sjukvården. En drivkraft hos patienterna var viljan att 

kunna påverka sin situation. Kunskapen om en växtbaserad kost kom inte från 

sjukvården utan från media. Ett önskemål som framkom var behovet av att sjukvården 

kunde bistå med råd och stöd vid en övergång till växtbaserad kost.     
 
  



 
 

 
 

Abstract 
 

Background Non-communicable diseases are today responsible for the greatest burden 

of disease in the world and 70-80% of health care costs. Most non-communicable 

diseases can be prevented with changes in lifestyle, but there is a need for effective 

methods. A plant-based diet has proven to be a cost-effective treatment of risk factors 

such as obesity, high cholesterol, high blood pressure and impaired insulin sensitivity.  

Objective To investigate patients’ experiences related to a plant-based diet as treatment 

for their chronic diseases.    

Method Four interviews were performed with patients using a plant-based diet as 

treatment for their chronic diseases. A semi-structured interview was used and the 

collected data was recorded and transcribed. The data was analyzed using content 

analysis.    

Results The participants experienced great health improvements through a plant-based 

diet. The inspiration for the diet came from other sources than from health care 

providers who also failed to support the treatment in the way that participants had 

wished. The awareness around plant-based diet needs to increase among health care 

workers in order to help patients who are interested. Dietary advises are essential for 

patient-centered care relating to chronic diseases and can provide patients with self-

empowerment concerning their health. 

Conclusion This study has shown that a plant-based diet can bring health benefits in the 

treatment of chronic disease. Patients completed the transition to a plant-based diet on 

their own without support from the health care system. A driving force among the 

patients was the desire to influence their situation. Information about a plant-based 

wasn’t provided by health professionals, but from the media. Patients expressed the 

need for advice and support from Health Care regarding their transition towards a plant-

based diet. 
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1 Bakgrund 

Kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och respiratoriska 

sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och står för 70% av alla 

dödsfall (1). Mer än 80% av befolkningen över 65 år i Europa har minst en kronisk 

sjukdom och en växande äldre befolkning innebär ökande vårdkostnader (2). Kroniska 

sjukdomar utgör 70-80% av de totala sjukvårdskostnaderna i Europa varav 97% 

fördelas på behandling och 3% går till prevention, även om de flesta riskfaktorer kan 

förebyggas med ändrade levnadsvanor. Det är därför viktigt att tillämpa 

kostnadseffektiva metoder för både prevention och behandling av kroniska sjukdomar. 

Enligt Socialstyrelsen behöver vården i Sverige bli mer hälsoinriktad och bättre på att 

främja patienters hälsosamma levnadsvanor och intresset för detta ökar bland hälso- och 

sjukvårdsenheter i landet (3). Men endast 30% av vårdtagarna uppger att de fått råd om 

levnadsvanor av vårdpersonalen trots att detta önskas av 90% av befolkningen. Ett av 

målen för hälso- och sjukvården är att bli mer patientfokuserad vilket innebär att 

patienten ska bli mer delaktig i valet av behandling och därmed få tydlig information 

om vad det finns för behandlingsalternativ. Enligt Socialstyrelsen behöver hälso- och 

sjukvården också öka kunskapen om vilka metoder som fungerar bäst vid behandling av 

kroniska sjukdomar. 

En växtbaserad kost har visat sig vara en kostnadseffektiv behandling för riskfaktorer 

som övervikt, högt kolesterol, högt blodtryck och nedsatt insulinkänslighet (4-5). 

Kosten gav större effekt än både vegetarisk kost och kost som tillåter magert kött (5). 

Benämningen “växtbaserad kost” kommer från engelskans “plant based diet” men syftar 

mer specifikt på “whole food plant based diet” som baseras på fyra livsmedelsgrupper; 

grönsaker, frukter, baljväxter och fullkorn, dessutom inkluderas nötter och frön i mindre 

mängder (6-7). Det innebär att man utesluter animaliska livsmedel samt processade 

livsmedel som vegetabiliska oljor, salt och socker i så stor utsträckning som möjligt. 

Kosten är naturligt låg i fett (ca 10 E%) och protein (ca 10 E%) samt rik på kolhydrater.  

I en jämförande kontrollstudie visade sig växtbaserad kost vara mer effektiv vid 

behandling av typ 2 diabetes än en standard diabeteskost (8) och visade sig även sänka 

HbA1c snabbare än behandling med läkemedel (4). På slutet av 90-talet visade en 

randomiserad kontrollerad studie av Ornish et al. att en strikt lågfett vegetarisk kost 

eller lågfett vegankost gav en tydlig tillbakagång av förträngningen i kranskärlen hos 

svårt hjärtsjuka patienter (9). Ett tydligt samband sågs mellan ju striktare dieten följdes 

desto snabbare minskade förträngningarna i kärlen.  

I en uppföljningsstudie av 198 hjärtsjuka patienter visades att en växtbaserad kost gav 

låg risk för återfall och var möjlig att följa under lång tid (10). Under de 3,5 år som 

patienterna följdes skedde endast ett återfall (0,6%) i hjärtattack eller stroke i 

försöksgruppen i jämförelse med 62% återfall i kontrollgruppen. Ornish et al. visade att 

en intensiv livsstilsbehandling med växtbaserad kost även kan ge en mätbar 

tillbakagång av cancer i prostata (11). Uttrycket av hundratals gener som skyddar mot 

cancer aktiverades medan gener som främjade cancerutveckling i prostata stängdes av.  

I Sverige startades nyligen Läkare för framtiden som är en ideell förening med 

målsättningen att sprida information om växtbaserad kost och dess hälsofördelar till 

befolkningen (12). Läkare för framtiden orienterar sig efter Physicians Committe for 
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Responsible Medicine (PCRM) från USA som startades 1985 (13). PCRM arbetar aktivt 

med att försöka förändra sjukvårdens sätt att behandla kroniska sjukdomar genom att 

flytta fokusen till prevention med hjälp av en växtbaserad kost och sund livsstil.  

Växtbaserad kost har i flera studier visat sig vara en effektiv kostbehandling som kan 

medföra stora hälsofördelar för patienter med kronisk sjukdom (4-5,8-11). Att ta del av 

patienters upplevelser om hur en växtbaserad kost fungerar i praktiken kan vara av 

intresse för läkare, dietister, annan sjukvårdspersonal och patienter. Den föreliggande 

studien kan fungera som en inspiration för att i framtiden kunna ge de patienter som är 

intresserade av växtbaserad kost ett optimalt stöd i deras behandling. 

2 Syfte 

Syftet med studien var att utforska människors upplevelser relaterade till växtbaserad 

kost som behandling för kronisk sjukdom.  

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Då studiens syfte var att utforska människors upplevelser kring växtbaserad kost ansågs 

en kvalitativ forskningsmetod vara mest lämpad eftersom den ger en bättre möjlighet att 

fånga informanternas tankar kring det valda temat. Fyra informanter planerades delta i 

individuella intervjuer.  

3.2 Urval och tillvägagångssätt 

Inklusionskriterierna var att deltagarna hade diagnostiserats med en kronisk sjukdom 

som de medicinerats för och som sedan valde att använda sig av en växtbaserad kost 

som behandling. Då inklusionskriterierna för att delta i studien var starkt begränsade 

och avsåg en relativt liten grupp människor i Sverige var det nödvändigt att urvalet 

gjordes strategiskt utefter var dessa deltagare skulle rekryteras (15).  

För att få ett relevant materialunderlag som kunde säga något om studiens 

problemställning kontaktades föreningen Läkare för framtiden. Föreningen samlar 

bland annat på berättelser från människor som följer en växtbaserad kost. Fyra 

informanter rekryterades för intervjuer. Ett informationsbrev (Bilaga 1) om studiens 

syfte och upplägg distribuerades till potentiella deltagare via e-mail med hjälp från 

Läkare för framtiden. Tre personer som uppfyllde inklusionskriterierna ville delta i 

studien. Den fjärde deltagaren rekryterades genom s.k. snöbollsteknik dvs. genom att 

nyttja ett av de befintliga informanternas nätverk. Detta resulterade i kontakt med en 

verksamhetschef på en sjukhusklinik som hade börjat rekommendera vegetarisk kost till 

sina patienter (15). En patient som uppfyllde inklusionskriterierna visade sig vara 

intresserad av att delta i studien.  

Intervjuerna följde en semistrukturerad frågeguide (Bilaga 2) som innehöll några för 

syftet relevanta huvudfrågor av öppen karaktär (15-16). Följdfrågorna anpassades delvis 

efter informanternas svar för att låta deltagarnas åsikter och känslor komma till uttryck. 

En av intervjuerna genomfördes face-to-face i ett konferensrum som Umeå universitet 

tillhandahåller, resterande tre intervjuer genomfördes via Skype. Intervjuerna spelades in 
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med en mobiltelefon. Intervjuernas längd var ungefär en timme vilket upplevdes som 

tillräckligt för båda parterna.  

3.3 Databearbetning och innehållsanalys 

Ljudfilerna från intervjun transkriberades ordagrant till ett word-dokument medan 

irrelevant information sammanfattades i parentes eller uteslöts helt. De transkriberade 

intervjuerna analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (17). För att komma åt det väsentliga i varje enskild intervju 

spelades delar av ljudfilerna upp ett flertal gånger efter transkribering.  

Det transkriberade materialet lästes igenom ett antal gånger och delades sedan in i 

meningsbärande enheter med för syftet relevant innehåll. I nästa steg importerades de 

transkriberade intervjuerna i sin helhet i analysprogrammet Opencode (18) som är en 

kostnadsfri programvara för hantering av kvalitativ data. I Opencode kondenserades 

varje meningsbärande enhet med målet att korta ner innehållet och samtidigt bibehålla 

dess essens.  

De kondenserade meningsbärande enheterna tilldelades koder som skulle fungera som 

etiketter (Bilaga 3). För en bättre överblick över och närmare granskning av koderna 

kopierades dessa till en Excel-fil. Liknande koder grupperades till kategorier och 

delades sedan in i subkategorier (Bilaga 4). Kategorierna analyserades var för sig och 

sedan i förhållande till varandra för att förstå sambanden och identifiera eventuella 

teman. 

Min förförståelse inom ämnet utgjordes av studier inom dietistprogrammet samt 

parallell fördjupning inom växtbaserad kost i relation till idrott, hälsa och miljö. 

Eftersom jag själv hade gått över till en vegankost kände jag till både utmaningar och 

fördelar som omställningen kunde medföra. Inför intervjuerna och analysen försökte jag 

skapa ett neutralt förhållningssätt gentemot informanterna och det empiriska materialet.  

3.4 Etiska aspekter 

Informanterna fick utförlig information om studiens syfte och en skriftlig bekräftelse på 

att personuppgifter eller av informanten oönskad information inte skulle offentliggöras i 

uppsatsen. Materialet hanterades konfidentiellt och ingen obehörig fick tillgång till 

uppgifter som kunde kopplas till informanterna.  

4 Resultat 

Intervjudeltagarna bestod av en kvinna och tre män i åldern 25 - 80 år. Informanterna 

kom från olika delar av landet med olika bakgrund och utbildning. De hälsoproblem 

eller sjukdomar som informanterna meddelat att de hade eller hade haft problem med 

innefattade: allergi (Informant 1), Crohn’s sjukdom (Informant 2), astma (Informant 3) 

samt hjärt- och kärlsjukdom (Informant 4). Hur länge informanterna hade följt en 

växtbaserad kost vid intervjutillfället varierade från ett drygt år till ungefär fem år.  

Informanternas tidigare matvanor före övergången till växtbaserad kost baserade sig på 

vanlig svensk husmanskost där kött och mjölkprodukter ofta konsumerades vid varje 

måltid. Alla fyra informanter åt idag en kost som var rik på kolhydrater och låg i fett 

baserad på livsmedel från växtriket som grönsaker, frukt, fullkornsprodukter och 

baljväxter. Tre informanter åt vegankost medan den fjärde informanten åt en kost som 
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påminde om medelhavskost. Hen begränsade sitt intag av animaliska livsmedel till 

mindre mängder fisk eller fågel fyra till sex gånger i veckan men uteslöt konsekvent 

andra animalier som mejeriprodukter och ägg. Samtliga informanter var måna om att 

undvika eller begränsa intaget av livsmedel som socker, vitt mjöl, olja, salt och alkohol i 

olika grad. Överlag var informanterna en relativt aktiv grupp som motionerade 

regelbundet. 

4.1 Övergången till växtbaserad kost förändrade perspektivet kring mat och hälsa 

Samtliga informanter berättade att kostförändringen var ett mycket medvetet val och att 

övergången gick till på olika sätt och tog olika lång tid. Två av informanterna gick från 

en blandkost över till en växtbaserad kost helt över en natt när de väl hade bestämt sig 

medan övergången för övriga informanter skedde mer successivt. Informant 4 hittade 

stabilitet i en växtbaserad kost först efter flera år av experimenterande med rawfood.  

Skulle jag fixa det här? Har man käkat allt möjligt i 23 år med stor fokus på 

animaliskt så är det inte nåt man gör i tvärkast. Men då bestämde jag mig till 

slut att köra på det där [växtbaserad kost]. I början på januari förra året blev 

jag vegan. (Informant 3) 

Några av utmaningarna under den första fasen var bl.a. att hitta nya livsmedel och 

variation i matlagningen.  

När vi äter middag äter vi ju väldigt varierat (…) och då får jag alltid speciella 

grejer för min fru är väldigt uppfinningsrik. Då kan vi göra pizzor men istället 

för mjöl så gör min hustru ett på blomkål istället [skrattar]. Till lunch äter vi en 

rå sallad med lite vinäger och antingen oliv- eller rapsolja. Mjölkfett 

förekommer inte i vårt hus längre, det finns inga ostar, ingen vispgrädde, ingen 

mjölk, ingenting sånt där. (Informant 4) 

Köttbiten som tidigare hade utgjort tallrikens centrum behövde nu ersättas med ett 

alternativ som skulle vara både mättande och gott. Att utesluta kött var “lätt” enligt tre 

informanter som hade gått över till vegankost. 

Jag saknar ju inte kött, det gör jag inte. Antagligen skulle det vara gott men jag 

skulle nog mer bli äcklad (…). Det där med bönor tycker jag är intressant, det 

har jag liksom aldrig gillat förut och nu tycker jag det är skitgott (…). [Jag] ser 

det som att man förändrar det som kroppen vill ha.. istället för att man vill ha 

den där falukorven vill du ha den där grönkålssalladen. (Informant 3) 

I samband med övergången upplevde flera informanter att de behövde äta en större 

volym för att bli mätta eftersom maten var kolhydratrik och låg i fett. Detta kändes 

ovant till en början men sen upplevdes de stora portionsstorlekarna som en befrielse. 

Det var mycket lättare att hålla vikten och ändå äta mig ordentligt mätt på en 

växtbaserad kost, det kändes befriande på något sätt, att jag kunde äta mycket 

utan att tänka så mycket på portionsstorleken för det jag lade på tallriken var 

nyttigt. (Informant 1) 

Några av informanterna beskrev att smaklökarna förändrades med tiden och att de 

upplevde starkare smaker av livsmedel i sin naturliga form vilket minskade behovet av 

att salta eller krydda maten. Suget efter osund mat och sötsaker minskade markant allt 

eftersom smaklökarna hade vant sig vid den nya kosten. Däremot kunde sötsuget vara 

mycket starkt just i början. 
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Sen var det jobbigt med sockret, jag var ganska besatt utav mjölkchoklad innan, 

men jag åt väldigt mycket färska dadlar i början (…) de är extremt söta, det åt 

jag varje dag väldigt lång tid, det hjälpte mig med sockret då fick jag det där 

söta, men nu har jag inte alls samma behov av att äta det där, det smakar inte så 

gott längre om jag äter sötsaker. (Informant 1) 

Reaktionerna som informanterna mötte från omgivningen var blandade. Några 

informanter upplevde att de ibland uppfattades som tråkiga eller blev ifrågasatta med 

skepticism eller irritation över att de åt en vegankost. Två informanter uppgav att de var 

nedtonade om sin kost på jobbet för att slippa frågor och kommentarer. Stöd gavs ofta 

från familj och nära vänner som hade följt symtomförbättringen. 

Mina kompisar förstod inte riktigt men accepterade det. Många möts med 

motstånd särskilt folk som redan har relativt god hälsa men ändå går över till 

växtbaserad kost. Man får kommentarer som att – “om det är så bra med 

växtbaserad kost varför rekommenderar inte läkare det då?” (Informant 2) 

4.2 En växtbaserad kost upplevdes ge kroppen förutsättningar att läka sig själv  

Informanterna berättade om olika faktorer som hade lett till kostförändringen. Något 

som de hade gemensamt var en stark vilja och drivkraft att själva kunna påverka sin 

sjukdomssituation. Insikten om kostens betydelse för hälsan och hur kosten påverkade 

kroppens förmåga att läka sig själv var avgörande för informanterna och sågs som ett 

bevis på att växtbaserad kost kunde fungera som ett alternativ till en traditionell 

behandling. Istället för att lindra symtomen med hjälp av mediciner ville informanterna 

åtgärda sjukdomens orsak genom en kost- och livsstilsförändring. Sjukdomens symtom 

och biverkningar från mediciner hade orsakat en nedsatt livskvalitet under lång tid som 

hade byggt upp en känsla av desperation till att hitta en alternativ lösning.  

Från 20 års ålder upp till 30 års ålder har jag ökat medicineringen varje år till 

att jag måste äta antihistaminer året runt samt behöver ta ögondroppar och 

nässpray. Jag har haft vintrar då jag var riktigt dålig och fullt medicinerad men 

ändå haft våldsamma besvär. Så att i desperation söker man ju efter andra 

vägar. (Informant 1)  

Kännedom om en växtbaserad kost och dess potentiella hälsofördelar fick informanterna 

från annat håll än sina vårdkontakter. Informanterna inhämtade på egen hand 

information om sin sjukdom och blev mycket pålästa inom kost och nutrition. 

Vetenskapliga studier och information från t.ex. Läkare för framtiden förmedlade 

fördjupade kunskaper om hur kosten kunde påverka hälsan och bekräftade den 

växtbaserade kostens legitimitet. Media, däribland böcker och dokumentärer blev 

viktiga inspirationskällor, det var härifrån de flesta fick upp ögonen för en växtbaserad 

kost. Inspirerande dokumentärfilmer som nämndes var till exempel Forks Over Knives 

som belyser sambandet mellan västerländsk kost och uppkomsten av kroniska 

sjukdomar, samt Cowspiracy som handlar om hur djuruppfödning påverkar miljön.  

Sen råkade jag se en dokumentär om en man som botade en urtikariell vaskulit, 

han hade fruktansvärt mycket utslag och klåda och stora mängder kortison varje 

dag och han gick över till en växtbaserad kost och blev bra utav det. Då var det 

min sambo som sa “ska du inte prova det där?” Och då är man ju beredd att 

prova vad som helst när man mår så dåligt som jag gjorde. (Informant 1) 



 
 

10 
 

Det fanns skäl till kostförändringen som inte hade att göra med den egna hälsan. En 

informant menade att etiska- och miljöskäl var den största anledningen till att gå över 

till en växtbaserad kost. 

Jag anser mig vara en altruistisk person som tänker på min medmänniska, vi 

kan inte sitta och försvara vad vi har på tallriken nio gånger av tio när 

människor i Afrika svälter. Vi äter för att det här är så fantastiskt gott, vi är så 

egocentriska och vill tillfredsställa oss själva. Genom att äta som jag gör nu (...) 

[innebär] så många fördelar både etiskt och hälsomässigt. (Informant 3) 

Rädsla för sjukdom eller att dö i förtid var också faktorer som ledde till förändring. Två 

av informanterna uttryckte att de haft personer i sin närhet som gått bort i 

folksjukdomar och genom att äta en växtbaserad kost försökte informanterna minska 

risken att drabbas av liknande sjukdomar i framtiden.  

Jag har alltid varit rädd för hjärtinfarkt. Orsaken är nämligen den att jag har 

tre morbröder som dog i 50-årsåldern utav hjärtinfarkter. (…) för att slippa få 

tillbaka den här sjukdomen så tror ju många läkare att förträngningar, plack i 

ådrorna har med de mättade fetterna att göra. (...) Jag är en av de som tror på 

att kosten betyder väldigt mycket. (Informant 4)  

Anledningen till att informanterna fortsatte äta växtbaserad kost var att de upplevde en 

snabb hälsoförbättring efter omställningen som visade sig i minskade sjukdomssymtom, 

ökat välmående och mer energi och ork för vardagliga aktiviteter och träning.  

Orsaken till att jag mår så bra idag [är] att man har plockat bort det som har 

skapat de här inflammationerna. Jag har knappt ett eksem kvar (…) och den här 

sommaren har jag klarat mig på lite allergitabletter som vanliga människor kan 

ta (Informant 1) 

Informanten som hade Crohn’s sjukdom beskrev att inflammationen i tarmen gick 

tillbaka, att febern försvann och att avföringen som tidigare varit “ett blodbad i 

toaletten” blivit normal igen. Efter sex veckors strikt fruktbaserad diet och efter en 

långsam övergång till en varierad växtbaserad kost gick hen från att ha haft 

kontinuerliga skov i ett år till att bli helt fri från skov under de senaste tre åren. 

När jag förändrade kosten till mer frukt och en mer låg-fett kost som den 

växtbaserade kosten i grund och botten är, då märkte jag en skillnad, då märkte 

jag att kroppen faktiskt kunde hjälpa sig själv mera och bli bättre. (...) Jag fick 

det liksom bevisat för mig själv och jag tror många behöver just det för att 

faktiskt förstå att det går. (...) det som triggade igång mig, det var förståelsen, 

och att börja förändra mig själv och min livsstil överhuvudtaget. (Informant 2) 

Informant 4 kunde genom den nya kosten hålla ett totalkolesterol under 4 mmol/l och 

ett LDL-kolesterol omkring sin målnivå på 1,8 mmol/l och därigenom klara sig på låga 

doser statin som i högre doser hade gett biverkningar.  

Jag ville ner till under 4 till varje pris på totalkolesterolen och helst vill jag ha 

balans mellan LDL och HDL. Det var mitt mål alltså. (…) Och den kost jag 

använde för att komma dit det var en ganska enahanda kost.. Det är väldigt 

alarmerande att ha 6 mmol vilket halva befolkningen har. Då får man äta statin 

och det tål inte alla för man får muskelvärk av det. (Informant 4) 

Informant 3 kunde upphöra med sin dagliga astmamedicin som hen haft i 20 år utan att 

få andningsbesvär och upplevde istället extra energi för träning. 
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4.3 Önskemål om att växtbaserad kost integreras mer i behandling vid kronisk 

sjukdom  

Informanterna möttes av olika reaktioner från sina läkare efter kostförändringen. Bland 

annat upplevde de att många läkare hade liten tilltro till att kosten kunde påverka deras 

sjukdomstillstånd i någon större utsträckning. Några informanter kände inte att läkarna 

uppmuntrade dem till att ändra någonting i kosten och att de saknade kunskap om hur 

kosten kunde påverka deras sjukdom.  

Informant 1 beskrev att när hen berättat för sin läkare om övergången till växtbaserad 

kost, hade denne påpekat att man visst känt till att vegetarisk kost kunde hjälpa vid 

allergiska besvär. Informanten kände sig då besvärad över att hen inte fått tips om detta 

tidigare, speciellt efter en lång tid med svåra besvär från allergin trots medicinering. 

Informanten uttryckte det som ett problem att läkaren inte tog upp möjligheterna med 

kosten eller saknade tillräcklig utbildning inom nutrition.  

När jag berättade för min lungläkare som har behandlat mina allergier att jag 

gått över till växtbaserat (...) att jag kände att jag mådde bättre sa han  ‒  “ja, 

det har man ju känt till att det kan hjälpa en del mot besvär”, men ingenting 

man får något tips om från sjukvården. (Informant 1) 

En informant beskrev att när hen berättat för sin läkare om övergången till vegankost 

blev hen bemött med en negativ reaktion. Informanten förvånades över varför en ung 

läkare inte kände till hälsofördelarna med vegankost.  

… jag [nämnde] att jag hade börjat käka vegansk kost, och det tyckte jag ju var 

jävligt dåligt, då blev jag ju ifrågasatt, så här “varför har du gjort det?” liksom.. 

hon var inte så gammal heller. Är man lite yngre så tycker jag man ska vara lite 

mer öppen eftersom det ändå är väldigt mainstream numera (...). Hon tittade ju 

på mig som ett frågetecken.. jag tycker inte det är läkares uppgift att ifrågasätta 

på det viset. (Informant 3) 

En annan informant beskrev att läkaren blev kritisk när hen berättat om sina upplevelser 

och goda resultat genom den växtbaserade kosten och tackat nej till medicinering. 

Läkarna visade inte något större intresse för patientens upplevelser trots de goda 

resultaten.  

Efter att jag provat alla deras mediciner i åratal, tackade jag tillslut nej till mer 

behandlingar eftersom ingenting de erbjöd fungerade, detta var när jag börjat 

laborera med kosten, de skickade mig då till en psykolog med diagnosen störd 

eftersom jag inte ville ha behandling. Det är roligt att se hur vården jobbar med 

extrema fall. (Informant 2) 

Informant 4 menade att kostråden som gavs för den samlade gruppen hjärt-kärlpatienter 

inte kändes tillräckliga för att minska risken för återfall. Informanten upplevde att det 

krävdes en striktare kost för att kolesterolet skulle sjunka ner till riskfria nivåer för att 

slippa höga doser medicinering som gav biverkningar. Informanten sökte information 

på egen hand med hjälp av litteratur om kolesterolsänkande kost och hörde sig för med 

läkare och dietister. 

Han [läkaren] var med på att dra ner statinet, efter ett år sa han kan vi inte 

prova igen så att du kan leva livet som andra. Nu vill jag inte det, jag vill inte 

ändra kosten, jag tänker aldrig på det. Jag är ju så glad, jag är ju smal och 

smärt och väger lite och hela faderittan.. nej, jag vill inte ändra på den kosten 

(…). Statiner är djävulska för en del människor. (Informant 4) 
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Informant 2 med Crohn’s sjukdom menade att läkarnas fokus låg på att få bort 

inflammationen temporärt med kortison. Ibland rekommenderade läkare och dietister en 

minskning på kött och mjölk under skoven men mellan skoven under friska perioder 

rekommenderades en vanlig blandkost och en ökning av mängden fettrika livsmedel för 

att gå upp i vikt innan nästa skov.  

Visst jag har fått tips att till exempel undvika mjölk och så när väl jag har 

pågående skov för att hämma inflammation, men sen i mellan skoven när man är 

frisk (…) varför ska man då äta saker som möjligtvis kan ge inflammation i 

tarmen och skapa ett skov? (...) dom ser inte kopplingen mellan mat och hälsa 

utan bara mat och sjukdom eller ja, bara mediciner och sjukdom, det är deras 

fokus. (Informant 2)  

Flera informanter upplevde att läkarna inte rekommenderade vegetarisk kost på grund 

av okunskap om kostens betydelse och effekt samt brist på vetenskaplig evidens.  

Mina doktorer säger hela tiden att det inte finns något vetenskapligt stöd att den 

här kosten skulle kunna motverka inflammation i kroppen (...) men det finns ju 

faktiskt forskning (...) som visar att växtbaserad kost kan förbättra och förlänga 

friskhetsperioderna för patienter med Crohns. (Informant 2) 

Informant 2 menade att det var viktigt att sjukvården gav patienterna något de kunde 

göra själva för att bli mer delaktiga i behandlingen av sin sjukdom. Det skulle kunna ge 

patienter en känsla av att kunna påverka sin situation och ta kontroll över sin sjukdom.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Frågeguidens struktur kunde ha förbättrats genom att formulera ett antal slutna och 

ledande frågor mer öppna eftersom särskilt de öppna följdfrågorna resulterade i mer 

uttömmande svar från informanterna. Eftersom informantgruppen antogs ha en positiv 

inställning till växtbaserad kost fanns det risk för att de ledande frågorna i frågeguiden 

skulle resultera i för vinklade svar från informanterna. Informanterna var mycket 

motiverade att skildra sin historia och kunde ibland ge utförliga berättelser som avvek 

från frågeställningen men samtidigt gav en fördjupad inblick i deras upplevelser. Detta 

resulterade dock i en större mängd rådata som behövde sorteras. 

Genom egna erfarenheter och min kunskap om vegankost kunde jag möta informanterna 

med förståelse och en bekräftande hållning under intervjusituationen vilket kan ha 

bidragit till att informanterna kände sig mer avslappnade. Den egna förförståelsen inom 

ämnet var av hjälp vid analysen och tolkningen av materialet eftersom jag kunde 

relatera till informanternas upplevelser. Vid transkriberingen upptäckte jag att 

förförståelsen tidvis hade lett till slutna följdfrågor som byggde på egna erfarenheter 

kring växtbaserad kost. 

En utmaning var att hitta och bibehålla en kritisk metaposition under arbetets gång (15 

s.23). Att hitta ett aktivt förhållningssätt där man söker efter konfrontationer som 

utmanar de egna föreställningarna kunde ha definierats tydligare i ett tidigt skede för att 

underlätta kritisk reflektion. Efter närmare granskning upptäcktes allteftersom nyanser i 

informanternas svar som tidigare hade förbisetts vilket ledde till att resultaten kunde 

förtydligas. Detta ökade även studiens pålitlighet.  
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Studieresultaten skulle kunna vara överförbara till andra patienters upplevelse av att inte 

få förståelse för önskemål om att prova andra behandlingar när den ordinerade 

behandlingen inte fungerar. Överförbarheten ökades av att informanterna hade olika 

typer av kronisk sjukdom och symtom som de behandlade på olika sätt med hjälp av 

växtbaserad kost. Detta kan ha gett ett bredare perspektiv eftersom erfarenheter av 

kostbehandling kan skilja sig åt beroende på exempelvis svårighetsgrad och typ av 

kronisk sjukdom. Trots att endast fyra informanter rekryterades för intervjuer var 

åldersspannet för detta urval brett vilket ökade trovärdigheten då representanter från 

olika åldersgrupper kunde komma till tals.  

Ur ett genusperspektiv hade trovärdigheten kunnat stärkas ytterligare om fördelningen 

mellan könen hade varit jämn. Urvalsstrategi och kontext var viktiga aspekter som med 

stor sannolikhet påverkade resultatet då majoriteten av informanterna rekryterades 

genom Läkare för framtiden. Deltagarna hade själva kontaktat föreningen vid tidigare 

tillfälle och önskat dela med sig av sin historia om hur en växtbaserad kost hade 

påverkat deras hälsa. Att deltagarna hade anslutit sig till en rörelse som förespråkade en 

växtbaserad kost var något jag försökte ha i åtanke under arbetets gång. Även 

deltagarnas egen förförståelse spelade roll i detta sammanhang då de hade influerats av 

bl.a. media och böcker inom området. Det fanns en risk att informanternas egna 

positioner inom ämnet kan ha påverkat dem att framhäva eller försumma eventuella 

detaljer som de medvetet valt att poängtera eller utesluta ur sina berättelser.  

Användningen av Skype som kommunikationsmedium var ej optimalt och fungerade 

sämre i jämförelse med intervjun som gjordes face-to-face. Vid ett antal tillfällen bröts 

samtalet och jag fick ringa upp informanterna på nytt. Detta störde intervjun något och 

det var lätt att “tappa tråden”. Programvaran OpenCode som användes för kodningen av 

materialet hade också vissa begränsningar. Fördelen med programvaran var att man lätt 

kunde gå tillbaka från en kod till den ursprungliga textenheten. Det var dock svårare att 

få en bra översikt över kategorier och koder jämfört med den överskådlighet som kunde 

skapas i Excel. Förarbetet inför överföringen av samtliga transkriberingar i txt-format 

till OpenCode var dessutom tidskrävande eftersom texten inte kunde formateras efter 

import.  

5.2 Resultatdiskussion 

Deltagarna i denna studie tog själva initiativet att gå över till en växtbaserad kost. 

Kunskapen om kosten förmedlades inte från vårdpersonal utan inhämtades på egen 

hand. Biverkningar från mediciner och viljan att behandla orsaken snarare än 

sjukdomssymtomen motiverade kostförändringen. Samtliga informanter upplevde en 

förbättrad hälsa, minskade sjukdomssymtom och ökad energi i vardagen efter 

kostomställningen. Informanterna upplevde att läkare hade bristande kunskap och låg 

tilltro till den växtbaserade kostens effekt vid behandling av kronisk sjukdom och hade 

önskemål om att fördelarna kosten kunde medföra skulle förmedlas i större utsträckning 

av läkare och dietister. 

Samtliga deltagare uppgav att de motionerade i viss utsträckning. Detta faktum i 

kombination med en hälsosam kosthållning kan ha bidragit till att informanterna 

upplevde ett ökat välmående, mer energi och minskade symtom. De hälsofördelar som 

informanterna uppgav stämmer överens med vad förespråkare för en växtbaserad kost 

beskriver kan förväntas (4-7). Kunskapen om den växtbaserade kostens positiva effekter 
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vid kronisk sjukdom var dock inte lika utbredd bland informanternas vårdgivare. En 

studie beskriver att kostens potentiella effekt vid kronisk sjukdom alldeles för ofta 

ignoreras av läkare som skriver ut mediciner istället för att ge patienten möjlighet att 

först försöka förebygga sjukdomen genom ändrad kost och livsstil (4). Samtidigt finns 

det många läkare som är intresserade av växtbaserad kost (7). Flera av informanterna i 

studien beskrev dock en bild av en behandling som var centrerad kring mediciner.  

Några informanter uttryckte att en växtbaserad kost kändes hållbar av etiska- och 

miljöskäl. Att andra skäl än hälsan påverkat kostförändringen innebar i sig att också 

perspektivet kring kosten hade flyttats. Antalet människor som väljer att utesluta 

animaliska livsmedel helt eller delvis ur sin kost ökar, uppskattningsvis äter en av tio 

svenskar idag uteslutande vegetarian- eller vegankost (19). Vetskapen om att våra 

livsmedelsval har stor inverkan på planetens klimat inspirerar människor till att 

omvärdera sin kosthållning (20). Om en stor del av befolkningen ändrade sina 

kostmönster till en mer växtbaserad kost skulle det kunna innebära stora vinster för 

samhället (21). I en studie publicerad vid Oxford universitet har forskare studerat olika 

kostmönsters inverkan på klimat, hälsa och samhällsekonomi räknat på vilka potentiella 

konsekvenser det skulle få om jordens befolkning följde de nationella 

näringsrekommendationerna, vegetarisk- eller vegankost. Samhällsvinsterna skulle 

innebära minskad sjukdomsbörda orsakad av kroniska sjukdomar vilket skulle leda till 

minskade vårdkostnader samt möjlighet att nå klimatmålet år 2050 genom minskade 

växthusgaser. Ju mer vegan en kost var, desto större blev vinsterna för samhället enligt 

studien.  

 

De flesta informanter nämnde inte att de fått kostrekommendationer från vården enligt 

de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som är förebyggande vid kroniska 

sjukdomar (22). För patienter som har haft lång kontakt med vården skulle man förvänta 

sig att de fått tydliga råd om NNR. En växtbaserad kost utgör egentligen grunden i NNR 

som också baseras på grönsaker, fullkorn, baljväxter och frukter (6-7, 22). De stora 

skillnaderna är att NNR rekommenderar konsumtion av animalier som framförallt fisk 

men också kyckling, magra mejeriprodukter och vegetabiliska oljor. De tre informanter 

som åt vegankost uteslöt vegetabiliska oljor och poängterade att de åt en låg-fett kost 

som innehöll omkring 10 E% fett vilket flera förespråkare för den växtbaserade kosten 

rekommenderar (6-7). Informant 4 däremot åt en kost med högre fetthalt som samtidigt 

var lägre än vad både NNR och medelhavskosten rekommenderar (25-40 E% respektive 

<30 E% från fett) (6-7, 22-24). Informant 4 menade att kostråden från sjukvården inte 

var tillräckliga för att sänka kolesterolvärdet till nivåer som minimerade risken för 

återfall i hjärtinfarkt och samtidigt möjliggöra en lägre dosering statiner för att undvika 

biverkningar.  

Informanten med Crohn’s sjukdom beskrev att hen under friska perioder mellan skoven 

rekommenderades äta en vanlig blandkost med en ökad mängd fettrika livsmedel för att 

gå upp i vikt. Evidens från en stor meta-studie med 2600 patienter har visat att ett högt 

intag av kött av ej specificerat typ och hög total mängd fett innebär ökad risk för 

insjuknande och skov vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt att ett högt intag av 

frukt minskar risken för skov (25). Enligt informantens läkare saknades det vetenskaplig 

grund till att man skulle kunna motverka inflammationen i tarmen med hjälp av kosten. 

Detta motbevisade informanten genom att hen med hjälp av växtbaserad kost lyckades 

förlänga sina friskhetsperioder och bli fri från skov i flera år utan behov av 

medicinering.   
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Låggradig systemisk inflammation är en bidragande orsak till uppkomsten av flera 

kroniska sjukdomar (26). Studier har visat att animaliska livsmedel har en tendens att ge 

inflammatorisk respons dvs. en höjning av C-reaktivt protein (CRP) i kroppen. Frukt, 

grönsaker, baljväxter, spannmål och fisk har däremot visat på en sänkning av CRP (27). 

Mättade fetter, transfettsyror och omättade fettsyror som omega 6 ledde till förhöjt CRP 

medan omega 3 däremot sänkte CRP. Tre informanter nämnde att kännedomen om hur 

kosten kunde påverka uppkomsten av inflammationer i kroppen var en viktig insikt för 

att förstå kroppens förmåga att läka sig själv. Informanten med allergi menade att 

symtomen hade minskat efter att hen uteslutit livsmedel som gav upphov till 

inflammation. I studier har man sett att tarmfloran hos veganer och vegetarianer är 

uppbyggd av fler för tarmväggen skyddande bakterier vilket kan leda till minskad 

inflammation (28).  

 

Studiens begränsade antal deltagare och ojämna könsfördelning gjorde det svårt att 

kommentera skillnader i resultatet beroende på kön. Man kan dock lyfta fram att den 

kvinnliga deltagarens partner föreslog kostförändringen medan partnern själv inte gick 

över till växtbaserad kost. Detta skiljer sig från en manlig deltagare vars partner själv 

anammade den växtbaserade kosten helt och dessutom tillagade maten till sin make. I en 

studie har man sett att kvinnor, trots bristande stöd från sina makar, uppvisade större 

följsamhet till nya kostmönster jämfört med män (29). Kvinnor som gör en 

kostförändring kan känna stress över att samtidigt behöva tillgodose hela familjens 

matintag (30). Detta kan påverka deras följsamhet negativt eftersom maten i högre grad 

anpassas efter familjens behov. Den kvinnliga informanten i föreliggande studie 

upplevde däremot inga svårigheter med att äta en annorlunda kost än övriga familjen 

eftersom ansvaret för matlagningen delades av sambon där informanten ersatte 

animaliska livsmedel med veganska tillbehör enbart för sig själv. Man har sett att 

kvinnor tenderar att uppfatta sin kostförändring som en personlig angelägenhet som inte 

behöver delas av resten av familjen (30). Detta verkar stämma bra överens med den 

kvinnliga informantens berättelser. Män däremot anser ofta att deras kostomställning är 

en familjesak som flera borde engagera sig i (30). Eftersom ansvaret för matlagning och 

matinköp ofta läggs över på partnern upplever män mindre problem med att följa en ny 

kost. Män har inte alltid insyn i mattillagningen och litar då på att partnern ser till att 

kostråden följs på ett korrekt sätt (29). Detta stämmer delvis överens med den manliga 

informanten som hade god kunskap om sin kost och insyn i vad det var han åt trots att 

ansvaret för matlagningen låg på hustrun som omnämndes som en oumbärlig del i 

informantens följsamhet av en växtbaserat kost. 

Kost- och livsstilsbehandling är faktorer som patienter kan påverka genom egna 

handlingar vilket ger dem delaktighet i vården (3). Detta framkom även som ett tydligt 

önskemål från flera av informanterna. De efterfrågade verktyg för att själva kunna bli 

delaktiga och förändra sin sjukdom. Hur stora kostförändringar patienter är beredda att 

göra för att öka sin livskvalitet och minska sin medicinering är individuellt. Patienter 

har rätt till tydlig information om vilka livsmedel som kan påverka deras hälsa positivt 

och vilka som bör undvikas. En studie har visat att patienters kunskap om den 

växtbaserade kostens hälsofördelar vid behandling av kronisk sjukdom är relativt liten 

(31). Det är därför viktigt att läkare och dietister är insatta i ämnet och kan förmedla 

denna kunskap till patienterna. En växtbaserad kost bör liksom NNR och 

medelhavskosten vara en kost som rekommenderas, särskilt för de individer som kan 

tänka sig att helt utesluta animalier ur sin kost (4).  
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Samtliga informanter visade att patienter idag kan vara pålästa om sin sjukdom och dess 

behandling vilket i sig kan innebära utmaningar för vårdpersonal. Initiativ som Läkare 

för framtiden kan bidra som en viktig kunskapslänk om växtbaserad kost mellan 

patienter och vårdpersonal (12). I en patientcentrerad vård av patienter med kronisk 

sjukdom bör kostbehandling vara en integrerad del från ett tidigt skede. Kost- och 

livsstilsbehandling kan förebygga majoriteten av kroniska sjukdomar och har visat sig 

vara kostnadseffektiv (3). Det är viktigt att vårdpersonalen är lyhörd och identifierar den 

sortens patienter som är beredda att genomföra en kostomställning. Patientens 

inställning, beredskap och motivation bör undersökas så att kostråden kan anpassas 

individuellt. 

Informanterna i studien fick kännedom om växtbaserad kost främst genom media och 

uttryckte att det hade varit betydligt enklare för dem om sjukvården stöttat dem vid 

övergången till växtbaserad kost. Dietister och läkare bör samarbeta i planeringen av en 

växtbaserad kosthållning för patienter med kronisk sjukdom, särskilt vid multipel 

medicinering för att kunna anpassa behandlingen vid snabba förändringar av blodtryck, 

blodsocker eller blodfetter (4). Socialstyrelsen har varit tydlig med att kost- och 

livsstilsbehandling kan vara effektiv vid kronisk sjukdom och önskar se en ökad 

medvetenhet om dess potential och kostnadseffektivitet bland vårdgivare (3).  

6 Slutsats 

Studien har visat att en växtbaserad kost kan innebära hälsofördelar vid behandling av 

kronisk sjukdom. Patienterna genomförde övergången till en växtbaserad kost på egen 

hand utan stöd från sjukvården. En drivkraft hos patienterna var viljan att kunna påverka 

sin hälsosituation. Kunskapen om en växtbaserad kost kom inte från sjukvården utan 

från media. Ett önskemål som framkom var behovet av att sjukvården kunde bistå med 

råd och kunskap om en växtbaserad kost.      

7 Tack 
 

Tack till informanterna som tog sig tid och delade med sig av sina erfarenheter. Ett stort 

tack till Jasmin för support på vägen och slutlig språkgranskning.       
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Frågeguide  

Frågor:     

 Ålder 

 Vad är det för sjukdom/hälsoproblem du har/har haft problem med?  

 Kan du berätta om varför du valde att gå över till en växtbaserad kost?  

Stödfrågor: Var fick du höra om kosten? Vad var det som startade förändringen? Hur länge 

har du ätit den växbaserade kosten?  

 Hur åt du tidigare? 

Stödfrågor: Åt du blandkost, vegetariskt? Hur ofta åt du animaliska produkter? Vilka? Hur 

ofta åt du frukt och grönsaker? Socker? Fet mat? Måltidsordning? 

 Hur äter du nu istället? 

Stödfrågor: Följer du kosten strikt? Är det något annat du börjat äta efter du ändrade kosten 

t.ex. sötsaker, fet mat, måltidsordning/planering? 

 Hur upplevde du omställningen till att äta växtbaserat?   

Stödfrågor: Vad var svårt, mindre svårt, lätt? Hur tog omgivningen det? Äter någon annan i 

din närhet kosten? Upplevde du förändring över tid?    

 Hur har omställningen till växtbaserat påverkat ditt liv? 

Stödfrågor: Mår du annorlunda nu? Har du blivit frisk från din sjukdom/ kommit i bättre 

form? Har du mer energi? Har du börjat motionera/motionerar du mer? Smakförändringar?   

 Vad skulle du rekommendera till andra som funderar på att prova växtbaserad kost? 

Stödfrågor: Vart kan de vända sig? Hur kan de få information? Vad kan de förvänta sig för 

resultat?  

 Hur var sjukvårdens inställning till ditt val att använda växtbaserad kost som 

behandling? 

Stödfrågor: läkarens, sjuksköterskans, dietistens inställning? Support från sjukvården? 

Alternativ behandling? 

Uppföljningsfrågor:  • Kan du ge ett exempel på?  

 • Vad tänkte du då?  

 • Berätta mer om…?  

 • Hur kändes det då?  

 • Hur menar du då? 
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Rekryteringsbrev 

 

Vill du delta i en studie om växtbaserad kost som behandling mot hjärt- kärlsjukdom, 

diabetes eller annan kronisk sjukdom?  

Har du förbättrat din hälsa genom att gå över till en växtbaserad kost? Kanske vill du dela 

med dig av dina erfarenheter genom att delta i en studie?  

Jag söker nu deltagare för en intervju.   

Studien ingår i ett examensarbete inom kostvetenskap vid Umeå Universitet.  

Syftet med studien är att undersöka personers upplevelser kring hur det är att använda sig av 

växtbaserad kost som behandling mot sin sjukdom. Jag söker personer som lyckats med att 

behandla sin övervikt/fetma, kroniska sjukdom (t.ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdom), eller 

minskat riskfaktorer för dessa (t.ex. höga blodfetter, högt blodtryck, insulinresistens) genom 

att äta en växtbaserad kost. Jag är intresserad av att undersöka vilka faktorer som gjorde att ni 

lyckades.        

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Uppgifter om 

deltagare i studien och personlig information kommer behandlas konfidentiellt. Resultatet av 

undersökningen kommer ingå i mitt examensarbete. 

Skriv ett email till klsjon03@student.umu.se och berätta kort om dig själv och varför du vill 

vara med i studien.  

 

Vänliga Hälsningar 

Klas Johansson, dietiststudent vid Umeå Universitet
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Exempel på konstruktion av koder  

Meningsbärande enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Sub-subkategori 

Som sagt det var inte min 

huvudsakliga anledning till att 

jag började äta VBK, jag visste 

ju inte ens kanske vid det 

tillfället om alla fördelar som 

kan finnas med att.. utan det var 

väl mer av andra skäl tex etiska 

skäl osv. 

Kände inte till 

fördelar med 

växtbaserad kost 

innan övergången, 

kostförändring pga 

bl.a. etiska skäl 

Kände inte till 

hälsofördelar 

med 

växtbaserad kost Etiska- och 

miljöskäl 

motiverar till 

förändring 

Kostförändring 

pga. etiska skäl 
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Exempel på konstruktion av kategorier 

Resultattabell 4.1 

Sub-subkategorier Subkategori Kategori 

Åt små portioner grönsaker och frukt tidigare 
Livet före 

övergången till 

växtbaserat 

Övergången till 

växtbaserad kost 

förändrade 

perspektivet kring 

mat och hälsa 

Åt blandkost tidigare 

I god form innan sjukdom 

Dåliga vanor innan sjukdom 

Stötte på svårigheter vid övergången Omgivningen 

försvårar 

övergången till 

växtbaserat men 

familjen viktigt stöd 

Fördomar, trender, debatter, mediebudskap 

Samhället är inte anpassat till växtbaserad kost 

Bekantskapskrets har fördomar om kosten 

Familj ett stöd vid övergången 

Varierad kost baserad på hela livsmedel 

Växtbaserad kost 

gav nya 

matupplevelser   

Socker, mjöl, salt, alkohol undviks 

Kött lätt att utesluta men inte osten 

Förändrade begär och smaker 

Befriande att kunna äta stora portioner 

Viktigt att äta tillräckligt med kalorier 

Sockersug 

 

Resultattabell 4.2 

Sub-subkategorier Subkategorier Kategori 

Känsla av desperation att förändra situationen 

Önskan och 

drivkraft av att 

ändra sin 

livssituation 

En växtbaserad 

kost upplevdes 

ge kroppen 

förutsättningar 

att läka sig själv  

Rädsla för sjukdom 

Önskar reducera medicinering 

Egenskaper som förutsättningar för en 

förändring 

Vill påverka själv, ta kontroll/initiativ, inre 

drivkraft 

Etiska- och miljöskäl till förändring 

Inspiration kom från 

olika håll   

Böcker, dokumentärer som inspiration 

Insikt om att kosten påverkar hälsan  

Vilja om att öka fysisk prestation 

Sjukdomssymtom minskar 

Flera hälsoeffekter 

efter övergången till 

växtbaserad kost 

Drar ner på mediciner eller tar bort dem helt 

Förbättrat immunförsvar 

Mer energi 

Förbättrad matsmältning och toalettbesök 

Bättre återhämtning vid träning 
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Resultattabell 4.3 

Sub-subkategorier Subkategorier Kategori 

Fick ingen information om kostens betydelse 
Upplever 

sjukvården 

saknar tillräcklig 

tro på 

Kostbehandling-

ens effekter 

Önskemål om 

att växtbaserad 

kost integreras 

mer i 

behandlingen 

vid kronisk 

sjukdom 

Enligt läkaren saknas evidens för kostbehandling  

Vilseledande råd inom vården  

Upplever att sjukvården ej uppdaterad inom kosten 

Viktigt att ge patienterna delaktighet i 

behandlingen 

Läkarna fokuserar på symtom istället för orsak 

Jag sa NEJ till mer medicin 

Sjukvården 

fokuserar på 

behandling av 

symtom med 

mediciner  

Doserar medicinerna själv 

Besvärande biverkningar av medicin  

Vill undvika “Ett liv med medicin” 

Medicinernas effekt bra, men ger inte ett normalt 

liv  

Gör egen bedömning av medicinerna 

 

 


