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Sammanfattning 

Det uppskattas att 15 % av utsläppen av växthusgaser kommer från 

animalieproduktion och ett effektivt sätt för att uppnå klimatmålen är att ändra och minska vår 

konsumtion av kött- och mejeriprodukter. Den vegetariska kosten har blivit allt mer populär 

bland dagens ungdomar och många ungdomar väljer bort köttet, det finns dock fortfarande ett 

motstånd bland en del ungdomar till att äta mer vegetariskt. Denna kvalitativa studie syftar till 

att undersöka ungdomars syn på vegetarianer och vegetarianism. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med tolv ungdomar. Materialet analyserades med induktiv 

tematisk analys som genererade i fyra huvudteman Engagemang för djur och natur, 

Vegetarianismens två sidor, Normbrytande eller ej, Vegetarianer är feminina och en 

kärnkategori: I gränslandet. Studiens resultat visar att ungdomar har en mångfacetterad och 

ambivalent syn där både positiva och negativa aspekter gällande vegetarianer och 

vegetarianism lyfts. Då tidigare forskning främst funnit att det finns en negativ syn på 

vegetarianer och vegetarianism och då resultatet av denna studie visar på en mångfacetterad 

och ambivalent syn hos samtliga ungdomar, kan detta tyda på att synen på vegetarianer och 

vegetarianism är i förändring. Denna studie bidrar till att öka kunskapen gällande synen på 

vegetarianer och vegetarianism. 

Nyckelord: vegetarian, vegetarianism, ungdomar, vegetarisk kost	
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Abstract 

It is estimated that 15 % of greenhouse gas emissions come from animal production 

and an effective way to achieve the climate goals is to change and reduce our consumption of 

meat and dairy products. The vegetarian diet has increased in popularity among adolescents 

and many adolescents are opting out of the meat, however, there is still resistance among 

some adolescents to eat more vegetarian food. This qualitative study aims to investigate 

adolescents view of vegetarians and vegetarianism. Data was collected through semi-

structured interviews with twelve adolescents. The data was analyzed with inductive thematic 

analysis which generated four main themes: Dedication To Animals and Nature, Two Sides of 

Vegetarianism, Norm-Breaking or Not, Vegetarians are Feminine and a core category: On the 

Border Country. The results of the study indicate that adolescents have a multifaceted and 

ambivalent view where both positive and negative aspects regarding vegetarians and 

vegetarianism are raised. As previous research has primarily found a negative view on 

vegetarians and vegetarianism and since the multifaceted and ambivalent view that was 

present in this study was found among all adolescents, this may indicate that the view on 

vegetarians and vegetarianism is changing. The present study helps to increase the knowledge 

about the view on vegetarians and vegetarianism. 

Key words: vegetarian, vegetarianism, adolescence, vegetarian diet	
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En kvalitativ studie gällande ungdomars syn på vegetarianer och vegetarianism 

Den globala uppvärmningen ökar och har negativa konsekvenser för allt liv på jorden. 

Att människan och vår aktivitet påverkar den globala uppvärmningen och jordens klimat är 

något som är säkert fastställt (Masson-Delmotte et al., 2018). I december 2015 under 

klimattoppmötet i Paris bestämde världens länder om ett nytt klimatavtal där målet var att 

hålla den globala uppvärmningen till under två grader, men med sikte på 1,5 grader 

(Regeringen, 2016). För att vända den negativa trenden och klara dessa mål behöver stora 

förändringar ske, både globalt, lokalt och på individnivå (Masson-Delmotte et al., 2018). Ett 

effektivt sätt för att uppnå klimatmålen är att ändra och minska vår konsumtion av kött- och 

mejeriprodukter (Hedenus, Wirsenius & Johansson, 2014), då det uppskattas att 15 % av 

utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion (Livsmedelsverket, 2019). Även 

om köttkonsumtionen de senaste åren minskat något i Sverige (SVT, 2019a) äter 

genomsnittssvensken dubbelt så mycket kött som det globala genomsnittet (Jordbruksverket, 

2019). En stor del av Sveriges population vill dock inte minska sitt köttätande till de nivåer 

som klimatet kräver, men unga (18–29 år) är den grupp som äter vegetariskt i störst 

utsträckning (SVT, 2019b).  

Parinder (2012) undersökte i sin avhandling ungdomars matval och faktorerna som 

påverkar valen som ungdomar gör i samband med inköp av mat och i måltidssituationer. 

Ungdomarna beskrev olika skäl till att välja vegetariskt såsom etik, hälsa, kunskap, miljö, 

smak, ekonomi och sociala relationer. Många ungdomar beskrev även att de har påverkats av 

tidigare erfarenheter, föräldrars och syskons matvanor och åsikter när det kommer till matval. 

Resultatet visar även att en del ungdomar motiverar sina matval med att de är etiska och 

miljövänliga, men att de i praktiken inte alltid handlar utifrån dessa ställningstaganden, 

exempelvis när de blir bjudna på mat. 
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Tidigare studier visar att en del ungdomar som väljer att äta vegetariskt upplever att de 

ibland får försvara sitt kostval. Vegetarianer vittnar även om att de ibland får negativ respons 

när deras kostval kommer på tal (Larsson & Segerström, 2015). Dessutom rapporterar 

vegetarianer att de ofta blir trakasserade eller ifrågasatta gällande deras val av kost (Adams, 

2003). Tidigare studier har visat att vegetarianer uppfattas som avvikande och oliktänkande 

(Judge & Wilson, 2019) och att vegetarianer associeras med negativa termer såsom att de är 

galna, självgoda och jobbiga (Minson & Monin, 2012). Det argumenteras att vegetarianer kan 

ses som något hotfullt, några som utmanar de rådande sociala normerna kring ätande och att 

de därmed kan ses som en utgrupp (Judge & Wilson, 2019; Joy, 2010; Sidanius & Pratto, 

2004).  

Buttriss et al., (2004) menar att för att ändra attityder till vegetarisk kost behöver man 

aktivt arbeta med att ändra på dessa attityder. Ett sätt för att nå en förändring är att arbeta med 

barn och ungdomar på deras skolor. De har konstaterat att skolorna har förutsättningar att på 

lång sikt och med små medel kunna arbeta med attitydförändringar hos ungdomar när det 

gäller vegetarisk mat. Sådant arbete kan också leda till att man sprider kunskap till andra 

grupper som ungdomar kommer i kontakt med som exempelvis sina föräldrar.  

Definition av vegetarisk kost 

Det finns flera olika typer av vegetarisk kosthållning. En vegetarisk kost där alla 

animalier utesluts kallas vanligen för vegankost. En lakto-ovo-vegetarisk kost innebär att man 

inte äter kött från något djur men inkluderar mejeriprodukter (lakto) och ägg (ovo), denna 

kosthållning är vanligast i Sverige och brukar benämnas som en vegetarisk kosthållning. Äter 

man en ovo-vegetarisk kost betyder det att kött och mejeriprodukter utesluts (Abrahamsson, 

2013). Med kött avses i denna studie alla typer av kött som kommer från ko, gris, fågel, får, 

vilt samt fisk. Rött kött innebär i denna studie kött från gris, ko, ren, lamm samt vilt. 

Definition av orden vegetarian och vegetarianism 



UNGDOMARS SYN PÅ VEGETARIANER OCH VEGETARIANISM 10 

Det finns olika benämningar för de som äter vegetariskt. En vegan kallas en person 

som äter en växtbaserad kost, men också väljer bort till exempel kläder där materialet 

kommer från djur eller skönhetsprodukter som blivit testade på djur. En vegetarian kallas ofta 

en person som äter lakto-ovo-vegetariskt. En del väljer att äta fisk och skaldjur, de kallas 

vanligen för pescetarianer och andra väljer att äta djur ibland och kallas då för semi, flexi eller 

demi-vegetarianer. Vegetarianism är den diet som en vegetarian håller (Phillips, 2005). 

Genomgående i denna uppsats kommer ordet vegetariskt referera till en kost som 

inkluderar mejeriprodukter och ägg. En vegetarian refereras i uppsatsen till en person som har 

en lakto-ovo-vegetarisk kosthållning.  

Faktorer som påverkar matval 

Sobal, Bisogni, Devine och Jastran (2006) har skapat en modell för att beskriva vilka 

faktorer som påverkar en individs matval. De menar att även om modellen är skapad för att 

vara omfattande, innehåller den inte alla komponenter som påverkar matval. Vidare menar de 

också att de olika komponenterna går in i och påverkar varandra. Modellen består av tre 

övergripande komponenter (1) Life course som handlar om tidigare erfarenheter, hur olika 

perioder i livet ger upphov till förändrade matvanor och matval samt hur dessa förändrade 

matvanor påverkar framtida matval. (2) Influences som bland annat handlar om sociala, 

psykologiska, ekonomiska, kulturella och geografiska faktorer som påverkar. Influences 

består av fem olika delar: Ideals som innefattar tankar och förväntningar om vad som är 

önskvärd, accepterad och bra kost. Personal factors som handlar om psykiska faktorer såsom 

att ens personlighet, självkoncept, identitet och mående påverkar. Det handlar också om att 

fysiska faktorer som sensoriska upplevelser påverkar. Resources handlar om vilka resurser 

personen har, både ekonomiska, geografiska men också sina egna färdigheter och hur mycket 

tid man kan lägga ner på matval. Till Social factors tillhör de relationer som personen har och 

hur dessa påverkar matval. Context handlar om miljön där matval sker, som till exempel i 
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hemmet eller på jobbet. Det handlar också om att den fysiska omgivningen, säsong och klimat 

påverkar vilka val som är fysiskt möjliga. Till sist består modellen av (3) Personal food 

system som handlar om att individen påverkas av bekvämlighet, smak, hälsa, pris och hänsyn 

till andra. 

Faktorer som påverkar vegetarisk matval 

Tidigare forskning som har undersökt vad som påverkar val av vegetarisk kost har 

hittat flera olika faktorer som influerar ens val av kost (Ruby, 2012; Lindeman & Sirelius, 

2001; Parinder, 2012). Ruby (2012) nämner olika anledningar som påverkar människor när 

det kommer till val av vegetarisk kost. Djurslakt och att kött har en negativ påverkan på 

hälsan var de två starkaste faktorerna till att välja att äta vegetariskt. Ruby poängterar också 

att kön är en faktor som påverkar ens åsikter gällande vegetarianism och kött. Vidare menar 

Ruby att stöd från sin omgivning, starka åsikter gällande djurens välmående, att det finns 

utbud när det kommer till vegetarisk kost samt kunskap gällande näringen i maten är faktorer 

som vidmakthåller en vegetarisk kosthållning. Ruby nämner även faktorer som gör att 

människor väljer att inte äta vegetariskt. Dessa faktorer är oro kring sin hälsa då man är rädd 

att den vegetariska kosten inte är näringsrik, att man gillar smaken av kött, familjens 

matvanor och deras negativa åsikter. I en studie gjord av Lindeman och Sirelius (2001) 

undersöktes vilka faktorer som ligger bakom människor val till att äta vegetariskt. Resultatet 

visar att djurens rättigheter, världshunger, miljö och åsikter om att man inte ska använda våld 

var alla starka anledningar till att välja vegetarisk kost. Larsson, Rönnlund, Johansson och 

Dahlgren (2003) menar att sociala medier även har en påverkan när det gäller att utesluta 

animaliska produkter från sin kost.  

Ungdomars matval. Parinder (2012) undersökte i sin avhandling ungdomars matval 

och skälen till de val ungdomarna gör i samband med måltidssituationer och vid inköp av mat. 

Ungdomarna beskrev olika skäl till att välja vegetariskt såsom etik, hälsa, kunskap, miljö, 
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smak, ekonomi och sociala relationer. Många ungdomar beskrev även att de var påverkade av 

tidigare erfarenheter, föräldrars och syskons matvanor och åsikter när det kommer till matval. 

Parinder fann att en del ungdomar motiverade sina matval med att de var etiska och 

miljövänliga, men att de i praktiken inte alltid handlade utifrån dessa ställningstaganden, 

exempelvis när de blev bjudna på mat.  

Synen på vegetarianer och vegetarianism  

I Sverige har konsumtionen av vegetarisk kost ökat då vi äter det mer och allt oftare. 

Trots detta har inte antalet vegetarianer i Sverige ökat (Axfood, 2019). Även om vegetarisk 

kost blir allt mer populärt är det fortfarande endast en liten del av befolkningen som är 

vegetarianer (Food & Friends, 2019). 

Oftast undviker människor att öppet visa och prata om sina fördomar gentemot andra 

grupper (Hodson, Dovidio, & Gaertner, 2002), detta verkar dock inte vara fallet när det 

kommer till vegetarianer som grupp (MacInnis & Hodson, 2017; Judge & Wilson 2019; 

Hodson et al., 2002). MacInnis och Hodson (2017) fann i sin studie att vegetarianer är en 

grupp som frekvent blir negativt utvärderade av sin omgivning. En studie gjord av Earle och 

Hodson (2017) visade att det fanns negativa attityder mot vegetarianer, där mer positiva 

attityder till köttkonsumtion var kopplat till mer negativa attityder mot vegetarianer. I en 

studie som Minson och Monin (2012) genomförde hade nästan hälften av deltagarna i studien 

som åt kött negativa associationer till vegetarianer. Vegetarianer beskrevs i studien som bland 

annat galna, självgoda och jobbiga.  

Vegetarianer uppger att de ofta blir trakasserade eller ifrågasatta gällande deras val av 

kost (Adams, 2003). I en studie som intervjuade vegetarianer, framkom det att vegetarianer 

som grupp brukar bli retade. Till exempel nämnde de manliga vegetarianerna i studien att de 

blev utsatta för trakasserier och elaka kommentarer (Merriman & Wilson-Merriman, 2009). 

Tidigare studier visar att en del ungdomar som väljer att äta vegetariskt upplever att de ibland 
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får försvara sitt val av kost. Vegetarianer vittnar även om att de ibland får negativ respons när 

deras kostval kommer på tal (Larsson & Segerström, 2015). En del ungdomar upplever att det 

kan vara laddat att “komma ut” som vegetarian. Några av ungdomarna väljer att inte kalla sig 

för vegetarianer, då de upplever att andra anser att de måste ha tagit ställning i en del politiska 

frågor som rör djur, klimat och miljö (Parinder, 2012).  

Genus och vegetarianism. Forskning har visat att genus är en viktig moderator till 

attityder kring vegetarianism (Knight, Vrij, Cherryman, & Nunkoosing, 2004). Män har 

generellt en sämre inställning till vegetarianer och/eller vegetarisk kost än vad kvinnor har 

(Ruby, 2012). Kubberød, Ueland, Tronstad och Risvik (2002a) intervjuade ungdomar 

gällande deras attityder kring kött, köttätande och vegetarianism. De fann att killar har en mer 

negativ inställning mot vegetarianer än vad tjejer har. Generellt uppgav killar att de förstår att 

vegetarianer kan tycka synd om djuren, men samtidigt att vegetarianer har en konstig syn på 

vad som är naturligt. 

Vidare uppfattas vegetarianism som något feminint (Browarnik, 2012; Sobal, 2005) 

eller något som kvinnor i större utsträckning utövar (Ruby, 2011; Fediw, 2018). Media 

tenderar även att ge en bild av att vegetarianism är något som är homosexuellt eller feminint 

(Browarnik, 2012). Vegetarianism är något som i västvärlden ses som en motsättning till 

maskulinitet och den köttätande mannens hela identitet då det associeras med svaghet, 

femininitet och homosexualitet (Sobal, 2005). 

Schrock och Schwalbe (2009) fann i sin studie att män som inte håller sig till typiska 

maskulina aktiviteter eller könsstereotyper riskerar att bli diskriminerade och förlöjligade. 

Enligt Rogers (2008) är en förklaring till denna syn är uppfattningen av begreppet 

maskulinitet. Kött är förknippat med styrka och makt (Adams, 1990) som är en viktig 

komponent i begreppet maskulinitet (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Stibbe (2004) 

fann att kött, speciellt rött kött, var förknippad med maskulinitet. Snabbmatskedjor har hävdat 
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i sina reklamer att “riktiga män” äter kött (Rogers, 2008) och tidningar försöker framhäva en 

bild av att kött är positivt eller tillhör det maskulina. Köttkonsumtion har även historiskt sett 

inom bland annat militären setts som maskulint och varit ett tecken på framgång medan 

vegetarisk kost snarare ansågs vara för förlorarna i krig (Adams, 1990). I en studie gjord av 

Roos, Prättälä & Koski (2001) undersökte de sambandet mellan maskulinitet och kost bland 

snickare och ingenjörer. Där beskrev snickarna att de ansåg att vegetarisk kost inte sågs som 

“riktig mat” utan mer som “kaninmat” samt att det inte var hälsosamt att äta en vegetarisk 

kost när man arbetade som snickare. Sammanfattningsvis fann forskarna att snickarna i högre 

grad än ingenjörerna åt en köttbaserad kost där forskarnas förklaring var att snickaryrket är 

starkare maskulint kodat. 

I kontrast till att män har en sämre inställning till vegetarisk kost har studier visat att 

kvinnor har fler negativa attityder gällande kött (Kubberød, Ueland, Rodbotten, Westad, & 

Risvik, 2002; Kubberød et al., 2002a). Kvinnor äter även mindre kött än vad männen gör i 

flera europeiska länder och i USA (Rothgerber, 2013; Prättälä et al., 2006; Kubberød, et al., 

2002a; Graça, Calheiros & Oliveira, 2015).  

Teoretisk referensram 

Attityder. Enligt Nilsson (2015) är attityder inom socialpsykologin ett begrepp som 

beskriver hur människor bygger upp sina värderingar samt hur man ser på personer och olika 

händelser som finns omkring oss. Begreppet attityd kan likställas med en åsikt eller med en 

allmän och varaktig inställning till saker, personer och händelser. Attityder kan delas in i fyra 

funktioner: (1) En kunskapsfunktion, vilket innebär att attityder hjälper oss att få struktur på 

den verklighet vi möter. Ju starkare attityd desto mer påverkan har den på vårt vardagsliv och 

våra vanor. (2) Nyttofunktion, vilket innebär att attityder hjälper en att nå sina mål. Sitt 

agerande riktas mot det man ställer sig positivt till och avstår ifrån det man har negativa 

attityder mot. (3) Attityder har även en värdefunktion, där attityder speglar våra värderingar 
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mot andra personer. Attityderna stärker både sin egna självbild samt intrycket som andra får 

av oss. (4) Slutligen finns en försvarsfunktion vilket betyder att attityder hjälper oss att inte 

hamna i situationer som kan ses som otrevliga eller pinsamma. Egidius (2005) menar att en 

människa som har positiva attityder mot någon eller något har lättare att se möjligheter, känna 

förståelse och välkomnande till skillnad mot om man har negativa attityder då man lättare kan 

missuppfatta, se fel och brister och vilja avvisa eller bekämpa det man har en negativ attityd 

till.  

Fördomar. Enligt Nilsson (2015) innebär en fördom negativa föreställningar mot en 

grupp eller individer som ingår i denna grupp. Enligt Allport (1954) består grunden till en 

fördom ett fientligt förhållande till individ och grupp som har bildats av osanna och icke 

flexibla generaliseringar (refererat i Nilsson, 2015). Vidare har Sherif (1948) konstaterat att 

enskilda människors fördomar har mycket gemensamt med deras grupptillhörighet och vilka 

fördomar som finns representerade inom gruppen. En enskild medlem uppvisar de fördomar 

mot den andra gruppen som finns representerade i dennes grupp. Genom att tillhöra olika 

grupper under sitt liv kan människor ha olika fördomsfulla attityder (refererat i Nilsson, 

2015). 

In-och utgrupper. Människan har en tendens att placera människor i olika grupper, 

där de delas in efter deras likheter och skillnader. Människan identifierar även sig själv med 

grupper. När man talar om sin egen grupp kallas den för ingrupp. Till ingruppen hör de som 

har något gemensamt, där det finns en känsla av “vi” och att medlemmarna i gruppen känner 

samhörighet. Utgrupp är de andra, dem som individen inte identifierar sig med. Människan 

tenderar att associera sin ingrupp med positiva egenskaper och utgruppen med negativa. In- 

och utgrupper skapar en känsla av “vi och dem”, som i sin tur kan leda till uteslutande, 

fördomar, negativa uppfattningar mot och diskriminering av utgrupper (Myers & Twenge, 

2017). 
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Stereotyper. Stereotyper kan definieras som förenklade föreställningar eller 

generaliseringar om en social grupp och dess medlemmar (Hogg & Vaughan, 2014). Enligt 

Hinton (2003) innehåller stereotyper tre viktiga komponenter: (1) Gruppen kännetecknas 

utifrån specifika egenskaper. (2) Gruppen tilldelas andra egenskaper utöver sina vanliga som 

gruppen redan har. (3) Man tillskriver även enskilda individer egenskaper som vi tror att 

gruppen har. Vidare menar Hinton att stereotyper används då det är ett enkelt sätt för oss 

människor att tolka och uppfatta världen. Människor tenderar att influeras av rykten eller vad 

andra tycker istället för att ta reda på fakta eller vad statistiken säger. Stereotyper som är 

riktade mot andra grupper än sina egna kan ha nedsättande karaktär. Enligt Hogg och 

Vaughan (2014) påverkar stereotyper hur vi förhåller oss till varandra och har en central del i 

frågor som rör hur fördomar skapas och upprätthålls.  

Könsstereotyper. Könsstereotyper är en form av stereotyp som handlar om normativa 

idéer kring hur man är som kvinna respektive man, och det återspeglar även vad som anses 

vara maskulint och feminint (Hogg & Vaughan, 2014). Några stereotypa kvinnliga 

egenskaper är till exempel att kvinnor ska vara omvårdande och känslosamma medan män ska 

vara tystlåtna och rationella (Connell, 2009). Uppfattningarna kan påverka våra beteenden 

gentemot män respektive kvinnor (Hogg & Vaughan, 2014), såsom att uppmuntra män att 

vara mer karriärinriktade och att kvinnor ska ta mer ansvar över familjen eller hemmet 

(Connell, 2009). Personer som går emot könsstereotyper kan bli dömda av andra, ogillade 

eller förlöjligade av sin omgivning (Hogg & Vaughan, 2014). 

Behovet av ytterligare forskning  

Det finns i dagsläget relativt lite forskning om vegetarianer (Ruby, 2012) och om 

attityder och föreställningar mot dem (Judge & Wilson, 2018; Chin, Fisak & Sims, 2002). 

Den forskning som finns gällande attityder mot vegetarianer ger en bild av att det finns en 

negativ uppfattning mot dem (Judge & Wilson, 2018). Att det finns negativa attityder mot 



UNGDOMARS SYN PÅ VEGETARIANER OCH VEGETARIANISM 17 

personer som väljer att äta vegetariskt är värt att undersöka närmare (Minson & Monin, 

2012). Då tidigare forskning visat att vegetarianer kan få negativa sanktioner på grund av sitt 

matval (Parinder, 2012) och då unga väljer bort den vegetariska kosten då de inte vill uppleva 

de negativa sanktionerna (Parinder, 2012; Markowski & Roxburgh, 2018) är det viktigt att 

vidare undersöka vilken syn som finns mot vegetarianer och vegetarianism idag. Ruby (2012) 

menar att synen på vegetarianer har ändrats avsevärt de senaste åren och att det därför är 

viktigt att fortsätta studera vegetarianer och vegetarianismen. Då modellen gjord av Sobal et 

al., (2006) visar på att sociala faktorer påverkar ens matval, bör forskning ta reda på hur synen 

på vegetarianer och vegetarianism ser ut idag för att vidare undersöka om detta påverkar 

matval.  

Syfte  

I tidigare studier som undersöker synen på vegetarianer, framkommer det att det finns 

negativa inställningar till vegetarianer (MacInnis & Hodson, 2017; Earle & Hodson, 2017). 

Det kan handla om att de är annorlunda eller har konstiga åsikter (Kubberød et al., 2002a). 

Den vegetariska kosten har blivit allt mer populär bland dagens ungdomar och många 

ungdomar väljer bort köttet (SVT, 2019b), det finns dock fortfarande ett motstånd bland en 

del ungdomar till att äta mer vegetariskt (Fernqvist & Fritiofsson, 2013). 

Syftet med denna studie är därför att undersöka vad ungdomar har för syn på 

vegetarianer och vegetarianism genom att ta reda på vilka attityder, fördomar och stereotyper 

ungdomar har. Frågeställningen är således: Hur beskriver ungdomar vegetarianer och 

vegetarianism? 

Metod 

Val av metod  

 Då frågeställningen syftar till att ta reda på ungdomars syn, tankar och 

upplevelser gällande vegetarianer har en kvalitativ ansats valts. Kvalitativ metod passar bra 
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när individers upplevelser, tankar och känslor ska beskrivas med deras egna ord utan att 

forskarens förförståelse ska påverka dem och deras beskrivning (Braun & Clarke, 2013). 

Vidare menar Langemar (2008) att en kvalitativ metod passar bra när sociala fenomen, 

processer och upplevelser hos en person ska studeras. Det används även när ämnen som 

innehåller subjektivitet, föränderlighet, komplexitet samt kontextberoende sammanhang ska 

studeras.  

Tematisk analys (TA) valdes som kvalitativ analysmetod, vilket innebär att data 

struktureras och sorteras i olika huvudteman och subteman. Dessa huvudteman och subteman 

arbetades fram efter kodning av det insamlade materialet, vilket betyder att metoden induktiv 

TA användes. Dock utformades intervjuguiden efter litteratursökning och genomgång av 

tidigare forskning, vilket är ett deduktivt förhållningssätt (se bilaga 1). Att kombinera induktiv 

och deduktiv ansats är något som lämpar sig i praktiken för att dels undvika att bli styrd av 

teman och dels för att kombinationen kan öka validiteten på slutsatsen (Langemar, 2008). 

Vidare nämner Langemar (2008) att kvalitativa studier sällan är enbart induktiva, men om den 

största delen av processen är induktiv bör det benämnas som en induktiv studie, vilket är fallet 

för denna studie. Forskningsprocessen har haft cirkulära inslag. Den har bestått av 

litteratursökning, datainsamling och analys som har skett i omgångar vilket innebär att 

författarna genomförde litteratursökning, datainsamling och analys för att sedan gå tillbaka till 

litteratursökning och analys. Att ha en cirkulär forskningsprocess är vanligt när man ägnar sig 

åt kvalitativ forskning (Langemar, 2008). 

Urval 

Kriterierna för att delta i studien var att deltagaren skulle vara mellan 15-20 år, studera 

på gymnasiet och inte identifiera sig själv som vegetarian. Annons- och informationsmaterial 

skapades inför intervjun (se bilaga 2). Rekrytering skedde genom att författarna tog kontakt 

med skolledningen på fem gymnasieskolor via mail i en medelstor stad i Sverige, med 
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förfrågan om att få sätta upp informationsblad på skolorna. Tre av skolorna svarade att de 

skulle publicera informationsmaterialet på deras digitala anslagstavlor som eleverna har 

tillgång till. Ungdomarna uppmanades att höra av sig till mailadressen som skapats för detta 

syfte, om de ville ha mer information och/eller delta i studien. När potentiella deltagare hörde 

av sig via mail svarade författarna genom att skicka informationsblad (se bilaga 3) och 

erbjuda tid för intervju. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna återigen information om 

studien, både skriftligt och muntligt. De fick även skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 

4). 

På grund av lågt intresse till att delta i studien genomfördes även rekrytering via 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. En av författarna tog kontakt med två bekanta som 

tillhörde målgruppen för att delta i studien. Författaren bad därefter dem att de skulle föra 

vidare information om studien till sina bekanta som uppfyllde kriterierna för att delta i 

studien. På detta sätt tillkom åtta deltagare. Den andra författaren tog kontakt med två 

potentiella deltagare på en träningsanläggning och gav information om studien. Dessa 

ungdomar valde att delta i studien. 

Deltagare 

Via informationsbladen som skickats ut till gymnasieskolorna rekryterades två 

deltagare, vilket kallas för ändamålsenligt urval. Då endast två ungdomar hörde av sig med 

visat intresse för att delta i studien fick författarna påbörja rekrytering genom 

bekvämlighetsurval. Detta innebar att författarna spred information om studien till sina 

bekanta som uppfyllde kriterierna för att delta i studien. Genom detta tillvägagångssätt 

tillkom fyra deltagare. Författarna bad även dessa deltagare att sprida information om studien 

till sina bekanta. Tack vare detta fick studien ytterligare sex deltagare, detta tillvägagångssätt 

kallas för snöbollsurval. Det var sammanlagt tolv deltagare i studien, fem identifierade sig 

som killar och sju identifierade sig som tjejer. Deltagarna var mellan 15 och 18 år (M=16,3, 
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SD=0,75). Deltagarna bodde i eller i angränsande kommuner till en medelstor svensk stad. 

Alla deltagare var gymnasieelever fördelat på tre olika gymnasieskolor, tillsammans 

studerade de på fem olika programinriktningar varav två var yrkesförberedande och tre var 

högskoleförberedande. Fem deltagare uppskattade att de aldrig åt vegetarisk kost och tre sa att 

de ibland åt det. Fyra uppskattade att de ofta åt vegetarisk kost, då de blev serverade 

vegetarisk kost i skolan flera gånger i veckan. Ingen av deltagarna identifierade sig som 

vegetarian. Vidare uppgav tre deltagare att de var negativt inställda till vegetarisk kost, sex 

deltagare hade en neutral inställning samt tre deltagare hade en positiv inställning.  

Braun och Clarke (2013) rekommenderar att i en studie där TA används ska en 

stickprovsstorlek om tolv deltagare inkluderas och därför var denna siffra minimimål i denna 

studie. När tolv intervjuer genomförts användes begreppet mättnad för att avgöra om den data 

som samlats in var tillräcklig för att täcka det studerade fenomenet. Langemar (2008) 

poängterar att insamling av data ska ske fram tills att man har fått tillräckligt med information 

för att kunna svara på frågeställningen. Detta var något som författarna tog i beaktning och 

det bedömdes att ungdomarnas svar var tillräckligt uttömmande för att svara på 

forskningsfrågan då ingen ny information framkom från de sista intervjuerna.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer då studiens upplägg, 

syfte och frågeställning bedömdes besvaras bäst genom denna intervjustil; det finns en del 

förutbestämda områden utifrån tidigare forskning som får fokus men även stort utrymme för 

deltagarna att ta upp spontana tankar i intervjun. Intervjuguiden var uppdelad i två olika delar. 

Den första delen innehöll korta frågor för att få en bild av vem deltagarna var och för att se 

vilken relation de hade till vegetarisk kost. Detta gjordes för att på så sätt se om deltagarna i 

studien var en homogen eller heterogen grupp. Denna del användes därför inte i analysen. 

Den andra delen innehöll frågor för att undersöka hur deltagarna beskrev en tjej som är 
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vegetarian respektive en kille som är vegetarian. Detta gjordes då tidigare forskning har visat 

att synen på tjejer respektive killar som är vegetarianer skiljer sig åt (Knight et al., 2004; 

Ruby, 2012; Kubberød et al., 2002a). Intervjuguiden utformades på ett sätt att deltagarna fritt 

kunde beskriva deras bild av vegetarianer. Eventuella följdfrågor var förberedda om 

deltagarna hade svårt att komma igång.  

För att undersöka deltagarnas syn gällande vegetarianer valdes fem olika områden 

som skulle täckas av. Dessa var (1) utseende vilket bland annat innehöll klädstil, 

kroppsbyggnad, etnicitet och fysiska karaktärsdrag. (2) Beteende och personlighet som bland 

annat innehöll hur de är mot andra, hur de presterar i skolan, samt vad de gör på fritiden. (3) 

Motiv, som handlade om vilken eller vilka anledningar vegetarianer har till att välja och 

upprätthålla sin kosthållning. (4) Hälsa, som inkluderade både fysiskt och psykiskt mående. 

(5) Genus, som undersökte synen på tjejer respektive killar som är vegetarianer. Dessa 

områden valdes efter att litteratursökning och granskning av tidigare forskning på området 

genomförts. Område 2, 3, 4, 5 har tagits med då tidigare forskning har berört dessa områden 

när forskning gällande vegetarianer och vegetarianism har undersökts (Minson & Monin, 

2012; Judge & Wilson, 2019; Ruby, 2012; Knight et al., 2004). Område 1 valdes då 

författarna bedömde att detta var relevant att undersöka för att svara på forskningsfrågan. 

Författarna bad sex av deltagarna att börja beskriva en tjej som är vegetarian och därefter en 

kille som är vegetarian. De andra sex deltagarna fick frågorna i omvänd ordning. Detta 

gjordes för att ordningen i intervjun inte skulle ha en påverkan på resultatet.  

Innan intervjuerna påbörjades genomfördes två pilotintervjuer för att testa den 

utformade intervjuguiden. När pilotintervjuerna genomförts fick författarna betydelsefull 

feedback från deltagarna kring frågorna och innehållet i intervjuguiden. Då vissa frågor 

upplevdes som svåra att förstå gjordes några justeringar i intervjuguiden för att på så sätt göra 

frågorna mer tydliga för respondenterna. Pilotintervjuerna inkluderades inte i studien. 
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Samtliga intervjuer som inkluderades i studien genomfördes i olika lokaler som tillhörde 

Örebro universitet och bandades med en diktafon. Den kortaste intervjun var 41 minuter lång 

och den längsta 87 minuter lång. 

Analys 

Analysen gjordes utifrån de steg som Braun & Clarke (2013) föreslår att man ska 

använda sig av när en TA genomförs. 

Steg 1. Det första steget i analysen var att göra sig bekant med det insamlade 

materialet för att sedan börja med transkribering. Innan transkriberingen påbörjades 

diskuterade författarna hur transkriberingen skulle genomföras i detalj för att 

transkriberingarna skulle bli så lika som möjligt. Utfyllnadsord såsom öh, äh, mm och asså 

skrevs ut, även handlingar som deltagarna gjorde skrevs ut i parentes som till exempel 

skrattar. Tre punkter indikerade på en kortare paus och paus inom parentes betydde att det var 

en längre tystnad. Intervjuerna delades upp så att författarna transkriberade hälften var. 

Därefter läste författarna igenom varandras transkriptioner och kontrollerade att texten stämde 

överens med det inspelade materialet. Samtliga intervjuer avidentifierades under 

transkriptionen genom att radera namnen på deltagarna och ersätta det med ett randomiserat 

kodnamn: IP1, IP2, IP3 och så vidare. Även känslig information som kunde kopplas till 

enskilda deltagarna avidentifierades. Detta skedde genom att radera namn och/eller ändra på 

uppgifter som kunde kopplas till en enskild deltagare eller någon som de nämnde i intervjun.  

Steg 2. Steg två i analysen var att göra sig bekant med transkriberingen. Detta gjordes 

genom att författarna läste igenom transkriberingen flera gånger och kodade texten genom att 

dela upp och markera meningsenheter av det deltagarna sagt under intervjun. Meningsenheter 

är delar av ett citat som har en bärande mening. Meningsenheten fick sedan nyckelord och 

dessa nyckelord utgjorde kodningen för den utvalda delen av citatet. Exempel på hur en 

kodning såg ut: “Sen så kan man ju bli, alltså alla vegetarianer tror jag känner sig lite 
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ensamma i att vara just vegetarian i fall man är ensam och aa, äter på det sättet liksom”. Fick 

kodningen känner sig ensamma. Kodningen gjordes med hjälp av ett datorprogram designat 

av Mattias Larsson Sköld (http://xn--laserskld- 67a.se) som är skapat för att koda och 

underlätta analysen av transkriptioner. Fördelen med valt program var att båda författarna 

kunde koda parallellt från två olika datorer. Författarna kodade två intervjuer tillsammans för 

att sedan koda individuellt de intervjuer som vardera författare genomfört. När kodningen var 

klar tittade författarna igenom varandras kodningar och diskuterade eventuella frågor. 

Kodningen skedde med närhet till texten, på en semantisk nivå (Braun & Clarke, 2013). Det 

skapades sammanlagt 1090 koder. I samband med att kodningen utfördes skrev författarna ner 

upplevda mönster från transkriberingen och eventuella kategorier som de sedan kunde 

använda sig av i analysens tredje steg.  

Steg 3. Följande steg gjorde författarna gemensamt. När kodningen var klar 

påbörjades sortering av koderna in i olika kategorier. Kodningen organiserades utifrån 

mönster som hittades i materialet (Braun & Clarke, 2013). De koder som bedömdes innehålla 

liknande ämne placerades i samma kategori. Till exempel sorterades kodningen inte samma 

reaktion om en kille blir veg som om en tjej blir det, inte accepterat på samma sätt att vara 

kille och äta vegetariskt, och man undrar varför en kille blir vegetarian in under kategorin 

Mer accepterat att vara tjej och vegetarian än att vara kille och vegetarian. Sammanlagt 

skapades det 67 olika kategorier.  

Steg 4. Nästa steg i analysen var att skapa subteman av de 67 kategorierna. För att 

skapa grupper med kategorier som berörde liknande ämne, figurerade många olika subteman i 

detta steg. Kategorierna prövades i flera olika konstellationer innan författarna var nöjda med 

resultatet. Till slut skapades elva subteman där 63 kategorier fanns med, de fyra resterande 

kategorierna bedömdes inte svara på forskningsfrågan och plockades därför ur analysen. 
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Exempelvis lades kategorin Dåligt mående psykiskt och Opraktiskt att vara vegetarian in i 

subtemat Vegetarianism påverkar människan negativt.  

Steg 5. Av de elva subteman som bildats, skapades slutligen fyra huvudkategorier. 

Dessa fyra huvudkategorier var Engagemang för djur och natur, Vegetarianismens två sidor, 

Normbrytande eller ej och Vegetarianer är feminina (se alla subteman i figur 1). I detta steg 

analyserades varje huvudtema för att på så sätt hitta essensen i vad varje huvudtema betydde 

och varför dessa teman var viktiga och intressanta. Avslutningsvis utmynnade dessa fyra 

huvudkategorier i en kärnkategori vilket innebär ett övergripande tema som beskriver kärnan 

av det insamlade materialets innehåll, kärnkategorin blev I gränslandet. 

 

Figur 1. Sammanfattning av analysen 

Etiska överväganden  

Innan studien startades skickades en etikansökan in till etikrådet vid Örebro 

universitet. Under hela studiens process har ett etiskt förhållningssätt eftersträvas där 

Vetenskapsrådets forskningssed publicerat 2017 har tillämpats. Även Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning skrivet 2002 har 

använts i studien. I denna rapport tas det upp fyra huvudkrav, (1) informationskravet, (2) 
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samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet samt (4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Ett informationsblad (bilaga 3) skickades ut via mejl till deltagarna i samband med att 

de hade visat intresse till att delta i studien. Informationsbladet gavs även till deltagarna innan 

varje intervju där deltagarna, efter att ha delgivits information, gav sitt samtycke genom att 

skriva under ett samtyckesformulär (bilaga 4). Informationsbladet innehöll syftet med studien 

och information om att allt som sägs i intervjun endast ska användas i forskningssyfte. Vidare 

stod det att deltagarna när som helst kan välja att avbryta intervjun och att de kan välja att inte 

svara på frågorna som ställs. De informerades om att de även har möjlighet att mejla 

författarna eller handledare i efterhand om de vill exkludera delar eller allt de har sagt. I 

informationsbladet framgick det att alla personuppgifter sparas på en lösenordskyddad dator 

och kommer sedan raderas vid studiens avslut. Ytterligare information som gavs var att 

resultatet kommer ske på gruppnivå vilket innebar att ingen enskild deltagare kan identifieras. 

För att se till att konfidentialiteten upprätthölls fick respondenterna en anonymkod. Även svar 

som innehöll känsliga uppgifter avidentifierades i samband med transkriberingen så att det 

inte går att identifiera vem deltagaren är. Då respondenterna är 15 år eller äldre inhämtas 

endast deras samtycke och inte från deras vårdnadshavare.  

Förförståelse  

Det som författarna vet, tycker och tror om ett ämne innan studien börjar kallas för 

förförståelse. Det kan vara egna erfarenheter, förutfattade meningar och teoretisk kunskap 

(Langemar, 2008). Författarna befinner sig i en kontext där olika typer av vegetarisk kost och 

vegetarianer och veganer har fått ökat utrymme de senaste åren. Författarna känner många 

som både äter och förespråkar vegetarisk kost. Att som författare befinna sig i ett historiskt 

sammanhang som påverkar och skapar en referensram är något som också bidrar till den 
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förförståelse en författare har. Detta påverkar i sin tur förståelsen och forskningens 

utformning (Langemar, 2008). 

En av författarna är vegan sedan cirka fyra år och har egna erfarenheter av hur någon 

med en annorlunda kosthållning kan bli bemött. Författaren minns hur övergången från 

köttkost till vegankost togs emot av andra. Författaren är även med i intressegrupper på 

Facebook där vegetarisk kosthållning och hur man kan bli bemött som vegetarian och vegan 

ibland diskuteras och får därför en inblick i hur andra vegetarianer och veganer upplever sitt 

bemötande. Den andra författaren hade via sociala medier, dokumentärer och nyheter fått en 

viss förförståelse för ämnet. Författaren känner flera personer i hennes omgivning som är 

vegetarianer, dock är författaren själv inte vegetarian. 

Vid studiens start och val av frågeställning tog författarna del av den tidigare 

forskning som finns inom ämnet. Detta gjorde att förförståelsen breddades innan intervjuer 

genomfördes. Att ha en del förförståelse är nödvändigt för att välja ämnesområde (Langemar, 

2008) och hjälpte författarna utforma frågeställning och intervjuguide. Det är dock viktigt att 

som forskare reflektera över och bryta sig loss från sin referensram, det vill säga att använda 

sig av ett reflektivt förhållningssätt. Detta innebär att man bland annat reflekterar över sina 

tolkningar, deltagarnas perspektiv kring ämnet och tolkar fynden med detta i beaktning 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Resultat 

Analysen kan sammanfattas med kärnkategorin I gränslandet. Denna kärnkategori 

bildas av analysens fyra huvudteman: Engagemang för djur och natur, Vegetarianismens två 

sidor, Normbrytande eller ej och Vegetarianer är feminina. Nedan följer en detaljerad 
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beskrivning av analysens huvud- och subteman samt kärnkategori. 

 

 

Figur 2. Modell över resultatet som innefattar 11 subteman, 4 huvudteman och 1 

kärnkategori, n = hur många deltagare som representeras.  
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Huvudtema 1: Engagemang för djur och natur  

Engagemang för djur och natur har två subteman: Klimatsmart, djur- och 

naturmänniska och Aktivister. Temat handlar om att vegetarianer ses som en grupp människor 

med engagemang för djur och natur. De är vegetarianer för att de är måna om både klimat och 

djur. Deras livsstil präglas av deras omtänksamhet och tacksamhet för djur, natur och klimat. 

De är stolta över sin vegetarianism och de sprider sina åsikter för att andra ska anamma deras 

livsstil, det vill säga vegetarianismen.  

Subtema 1.1 Klimatsmart, djur- och naturmänniska (n=12). Vegetarianer beskrivs 

som djurvänner som tycker om att umgås med djur och har oftast ett eller fler djur hemma. De 

har fritidsintressen som på ett eller annat sätt involverar djur. De beskrivs även som 

naturmänniskor som tycker om att spendera tid ute i skogen. En anledning till att de är 

vegetarianer är för att de brinner för djurrättsfrågor där de bland annat förespråkar att ingen 

ska äta animaliska produkter och att man inte ska ha kläder eller andra ting som är tillverkade 

av material från djur. Förutom djuren är klimatet en annan orsak till att de är vegetarianer. De 

värnar om klimatet och arbetar aktivt för att spara på jordens resurser genom att till exempel 

inte äta animaliska produkter, återvinna och återanvända samt använda miljömärkta 

produkter. En ungdom beskrev en typisk vegetarian som:  

Alltså väldigt, alltså bryr sig om naturen och tänker mycket på klimatet (...). Men 

alltså främst så tänker jag mig i mitt huvud att en person som har lite hippe stil och 

mån om naturen och klimat, sortering, håller på med sortering vanligtvis, äähhm ja, 

sparar på resurser och använder inte för mycket plast och cyklar till jobbet och sånt. 

Flera av ungdomarna ansåg att dessa två anledningar till att vara vegetarian oftast 

hörde ihop. De menar att någon som bryr sig om klimatet även bryr sig om djuren och vice 

versa. En ungdom uttryckte följande:  
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De som tänker på slakteri är de som tycker synd om djuren, medans de som tänker på 

klimatet tycker synd om framtida generationer. Det man också kan se är att de som 

inte äter kött på grund av att de inte tycker om slakt även gör det för klimatet. Det är 

inte ofta man ser att en inte äter kött för klimatet och en för att den är emot slakt. Det 

är oftast tillsammans. Alltså motiven är samma. 

Subtema 1.2: Aktivister (n=11). Ungdomarna beskrev vegetarianer som en grupp 

med starka åsikter kring vegetarianism och djurhållning. Vegetarianer har bra koll på hur 

djurhållning ser ut och hur köttproduktion påverkar klimatet. De vill att andra ska övergå till 

en vegetarisk kosthållning och uttrycker dessa åsikter tydligt och oftast sakligt. Vegetarianer 

umgås gärna med andra likasinnade och det är inte ovanligt att en vegetarian har en partner 

eller vänner som äter vegetariskt. Ungdomarna tänker också att vegetarianer kan vara politiskt 

aktiva och är insatta i andra samhällsfrågor såsom mänskliga rättigheter. En del ungdomar 

menar att tjejer som är vegetarianer ofta argumenterar och diskuterar vegetarianism och 

djurhållning. Detta är något som ungdomarna beskrev som något problematiskt, de menar att 

det kan vara jobbigt att umgås med vegetarianer då de kan bli överdramatiska eller lättkränkta 

när man diskuterar vegetarianism eller när någon äter kött. En ungdom berättade om en 

upplevelse:  

Jag har själv umgåtts med folk som har varit vegetarianer, och jag har alltid varit 

positivt inställd till det men däremot så ääh, de ger sina åsikter utan att man ber om 

det många gånger. Jag var en gång i en situation där min kompis satt och åt kött typ 

och sen började min vegetarian kompis prata om köttet hen hade på sin tallrik och hen 

tog emot det ganska hårt, alltså jag sitter och äter typ, så hen pratade om djurplågeri 

och såna där grejer så att jag tror också att det är political statement på något sätt. 

Jaa, så skulle jag beskriva det. 
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Ungdomarna sa också att anledningen till varför någon blir vegetarian påverkar i 

vilken utsträckning de diskuterar och argumenterar för vegetarianism. Om någon blivit 

vegetarian av hälsoskäl är det inte lika vanligt att personen beter sig som en aktivist som är 

beskrivet ovan. Några ungdomar nämnde också att det kan vara svårt att vara vän med en 

vegetarian då det finns begränsat utbud vid till exempel restaurangbesök. Då kan en person 

som är vegetarian av klimatskäl vara praktisk då den uppfattas kunna tumma på sina “regler”.  

Huvudtema 2: Vegetarianismens två sidor 

Vegetarianismens två sidor har fem subteman: Omtänksamma och trevliga, Vitalitet, 

Bra självkänsla och självförtroende, Omgivningen och medias positiva påverkan och 

Vegetarianism påverkar människan negativt. Detta huvudtema ramar in att ungdomarna 

upplevde att det finns positiva och negativa aspekter av att vara vegetarian och av 

vegetarianismen. Ungdomarna hade en bild av att vegetarianer är mer omtänksamma och 

öppna än genomsnittet, att de har mycket energi tack vare sin kost, att de är bekväma i sig 

själva samt är viljestarka och går sin egen väg. De upplevde även att omgivningen och media 

skapar en positiv bild av vegetarianism. De menade alltså att det finns många positiva sidor av 

att vara vegetarian och av vegetarianismen. Å andra sidan upplevde ungdomarna att den 

vegetariska kosten påverkar människan negativt både när det gäller det fysiska och psykiska 

välmåendet. Ungdomarna menade även att det är opraktiskt med en vegetarisk kosthållning, 

att utbudet minskar, att man kan behöver ta vitamintillskott och att man måste vara påläst om 

kosten för att må bra. De hade också en bild av att vegetarisk kost kan vara en del av en 

ätstörning. 

Subtema 2.1: Omtänksamma och trevliga (n=11). Ungdomarna hade en bild av att 

vegetarianer är personer som är snälla, omtänksamma och trevliga att umgås med. De tänker 

på andra och vill att alla ska må bra. Det fanns en uppfattning bland ungdomarna att 

vegetarianer vill alla väl och bryr sig om både de människor som finns runt omkring dem, om 



UNGDOMARS SYN PÅ VEGETARIANER OCH VEGETARIANISM 31 

djuren och om kommande generationer. Ordet omtänksam var det mest frekventa 

personlighetsdrag som framkom när ungdomarna skulle beskriva en vegetarian. När 

författarna frågade vad ungdomarna menade med omtänksam sa de att vegetarianer tänker på 

andra, både sina vänner och andra människor, djur och klimatet samt framtida generationer.  

Jag skulle nog fan säga att de är ödmjukare tror jag, asså jag tror det, för grejen är 

den att alla vegetarianer känns, asså de, om du väljer att bli vegetarian för djurens 

skull, då känns det som att… för det känns som att om du har förståelse för djur så har 

du lite bättre förståelse för människor kanske, tror jag. 

Subtema 2.2: Vitalitet (n=12). Ungdomarna sa att om vegetarianer är pålästa om 

kosten och därmed får en varierad och allsidig kost mår de bra generellt, både psykiskt och 

fysiskt då den vegetariska kosten är näringsrik och bra för människan. Gällande det psykiska 

måendet beskrevs vegetarianer som glada, positiva och fridfulla. När det kom till fysiska 

attribut och mående beskrevs vegetarianer som vältränade och smala samt att de har mycket 

energi. De är aktiva på fritiden och håller på med flera fysiska aktiviteter som exempelvis går 

på gym, spelar fotboll och löptränar. Det upplevdes att vegetarianer generellt har en mer 

hälsosam kropp än andra. Samtliga ungdomar uppgav att vegetarianer presterar bättre i skolan 

än genomsnittet, att de är ambitiösa och högpresterande. En del ungdomar sa att de upplevde 

vegetarianer som konstnärliga och kreativa.  

Nej jag tror, jag vet att många, av egna erfarenheter också, mår bättre typ och är har 

mer energi, mindre kroppsliga problem, som vissa får av vissa så hära djurprodukter. 

Det är typ en vanlig advantage med att vara vegetarian är att man har mer energi, 

ähh man äter mer utan att typ vräka i sig typ och så där. Så jag tror att man mår 

bättre som vegetarian än köttätare faktiskt. 

Subtema 2.3: Bra självkänsla och självförtroende (n=5). Vegetarianer beskrevs av 

ungdomarna som några som inte bryr sig om vad andra tycker och tänker. Att de vågar gå sin 
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egen väg och inte är rädda för att sticka ut, både gällande åsikter och utseende. Ungdomarna 

upplevde att vegetarianerna var självsäkra både i sitt val av vegetarianism och hur de är som 

personer. En del ungdomar nämnde att vegetarianerna känns mer mogna, de vet vad de vill 

och vågar säga ifrån mer. En av ungdomarna sa följande angående en tjej som är vegetarian: 

Asså, jag tror typ, jag tror hon vågar säga ifrån mer, hon har mer skinn på näsan, hon 

asså, hon, typ, tar ingen skit, och tycker det är mer såhär, jag vet inte men hon tycker 

hela kulturen är såhär fjortistjejer är jättetöntigt liksom, men eh… å sen, jag tror hon 

är smart, för annars hade hon inte valt å blivit vegetarian, typ där. 

Vidare sa en ungdom följande gällande en kille som är vegetarian: 

Jaa, alltså helt ärligt tror jag att det är en kille som vågar vara sig själv lite mer. För 

då, asså det känns att om du har tagit, alltså det är ändå ett litet steg faktiskt att gå 

från köttätare till vegetarian det är ändå så här inte jättemånga gör det liksom, så jag 

tror att han är, han är nog mer säker i sig själv och vet vad han vill och så. Jag tror 

att klädstil och så, så kan han sticka ut om han känner för det liksom, men att han, ne 

men att han asså, han gör som han känner liksom. 

Subtema 2.4: Omgivningens och medias positiva påverkan (n=12). De flesta 

ungdomar sa att de märker att sociala medier och influencers skapar intresse för vegetarisk 

kost och påverkar unga till att bli vegetarianer. Influencers som ungdomarna nämner är Greta 

Thunberg, Therese Lindgren, Miley Cyrus och bodybuilders. Ungdomarna menade att unga 

ser influencers eller sina idoler på Instagram som äter vegetariskt eller förespråkar en 

vegetarisk kosthållning och vill då också själva prova det. Ungdomarna sa att det nu är 

trendigt att äta den vegetariska kosten och att vissa kanske gör det för att de vill vara coola. 

Förutom sociala medier och influencers, nämner även ungdomarna att ens sociala nätverk 

påverkar en till att bli vegetarian. En ungdom sa:  
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Jag tror att det är lite som en trend att bli det också som man får ju höra det i medier 

och så och man är nog mer informerad på det sättet också, ääh så. Det finns ju, jag 

tror att det är ganska många influencers, svenska influencers just nu som är 

vegetarianer och det är ganska inspirerande. 

Ungdomarna sa att de upplevde att fler idag blir vegetarianer på grund av positiva 

hälsoeffekter både fysiskt och psykiskt. De menade också att de uppfattar att det är mer 

accepterat från omgivningen att vara vegetarian på grund av hälsoskäl. Ungdomarna beskrev 

att de uppfattar att det har blivit vanligare att äta vegetariskt och därmed mer normaliserat av 

samhället. De menade också att man ses som duktig av samhället om man anammar den 

vegetariska kosthållningen. En ungdom uttryckte följande: “Alltså just nu så har det blivit lite 

mer normaliserat så att det är inget speciellt så”. 

En annan ungdom sa: 

Han kanske vill känna sig nyttigare och hälsosammare och känner att han nu vill gå 

över till vegetarisk kost. Han kanske känner att han vill… ah jag vet inte men det 

känns som att många tycker att vegetarisk kost är nyttigare, och det kanske är det 

(skratt) så därför kanske många väljer det.  

Subtema 2.5: Vegetarianism påverkar människan negativt (n=10). De flesta av 

ungdomarna uttryckte en oro om att vegetarianerna inte får i sig tillräckligt med energi och att 

de kan må sämre då vegetarisk kost inte är tillräckligt näringsrik. De sa samtidigt att de tror 

att detta gäller framförallt yngre vegetarianer då de inte är lika pålästa som äldre vegetarianer. 

Ungdomarna menade att den brist i kunskap som yngre personer har gällande vegetarisk kost 

gör att de är kraftlösa, presterar sämre i skolan, är mindre aktiva och undernärda. 

Ungdomarna hade en uppfattning om att vegetarianer kan lida av psykisk ohälsa, att de mår 

dåligt över sin kropp och att kostvalet är en del av ett ätstörningsbeteende. 
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En del ungdomar tog upp att det är opraktiskt att vara vegetarian på flera olika sätt. De 

nämnde till exempel att det är svårt att äta ute på restauranger då utbudet på vegetarisk kost är 

begränsad, att det är svårt att få i sig alla vitaminer och proteiner som kroppen behöver samt 

svårt att träna mycket och att bygga muskler på en vegetarisk kost. En av ungdomarna sa 

följande: 

(...) Och jag tror även också att man kan tänka sig att killar som är vegetarianer 

också är smalare och inte lika mycket muskler typ. För kött är ju så hära protein och 

jaa, det är väl så killar också ser på det. 

Huvudtema 3: Normbrytande eller ej 

Normbrytande eller ej har två subteman: Vanliga människor och Annorlunda. I 

intervjuerna med ungdomarna framkom det tydligt en motstridig beskrivning av vegetarianer. 

Något som detta huvudtema fångar upp. Å ena sidan beskrivs vegetarianer som “vanliga 

människor”, å andra sidan beskrivs de som en säregen, normbrytande grupp som skiljer sig 

markant från “vanliga människor”. 

Subtema 3.1: Vanliga människor (n=12). I intervju med ungdomarna kom det vid 

flera tillfällen fram att vegetarianer var som “vanliga människor”, att de inte stod ut från 

mängden eller hade några specifika egenskaper som är speciella för en vegetarian. Vissa 

ungdomar sa att vegetarianer har en “vanlig” klädstil, “vanliga” fritidsintressen samt att de 

beter sig som alla andra. 

Aaa, det, alltså grejen, alltså det är så här, fan det är svårt att säga för jag tänker inte 

vegetarianer som något annat, som alla andra liksom så jag skulle vilja säga att de 

kan ha vad som helst på sig, alltså som mig typ liksom. 

Subtema 3.2: Annorlunda (n=8). Under intervjuerna kom det ofta fram att 

vegetarianer inte följer normen, att de är annorlunda och till och med att de är en minoritet. 

De upplevs som normavvikande framförallt i val av kläder, deras stil kännetecknas av löst 
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sittande och färgglada kläder. Vissa beskrev deras klädstil som “stereotypisk hippiestil”. De 

uppfattas också som annorlunda personlighets- och beteendemässigt. Vad som var annorlunda 

var svårt för ungdomarna att konkretisera. “De är annorlunda ... (skratt) jag vet inte kanske, 

beter sig väldigt barnsligt, jag vet inte annars kanske när de är ensamma, kanske tysta. Sitter 

ensamma med sina vänner, så är det liksom de beter sig väldigt annorlunda liksom.” 

Ungdomarna menade också att eftersom den vegetariska kosthållningen inte är den 

vanliga så kan vegetarianer uppfattas som en minoritet, de kan känna sig ensamma och sticka 

ut från normen.  

Huvudtema 4: Vegetarianer är feminina  

 Vegetarianer är feminina har två subteman: Kött är maskulint och Feminint med 

vegetarianism. Huvudtemat handlar om att ungdomarna uppfattade vegetarisk kost och kött 

som könsbestämt. Ungdomarna upplevde att vegetarisk kost anses vara feminint och kött 

anses vara maskulint. Detta gjorde att killar riskerar att få sanktioner av samhället om de åt en 

vegetarisk kost eller kallade sig för vegetarian. Tjejer däremot fick positiv uppmuntran om de 

åt vegetarisk kost eller kallade sig för vegetarian, men också till att äta mer vegetariskt.  

Subtema 4.1: Kött är maskulint (n=10). De flesta ungdomar nämnde att kött ses 

som något manligt och en del ungdomar ansåg att köttet var en central del av maten, framför 

allt för killar. Några sa att detta gör att killar kan uppleva ett grupptryck till att äta kött. 

Många av deltagarna upplevde att det uppfattas som töntigt att vara vegetarian som kille och 

att killar som är vegetarianer riskerar att bli retade eller mobbade. En ungdom uttryckte sig 

såhär: 

Och jag tror aldrig… det är så konstig för när man är i min ålder, från tolv till nitton, 

då asså… man blir inte mobbad, men folk retas ju för det… å då… jag skulle aldrig 

vilja bli, förutom vad jag tycker… jag skulle aldrig vilja bli vegetarian om jag visste 

att folk skulle hålla på å reta mig överallt. 
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En annan ungdom sa så här gällande hur omgivningen ser på en kille som är 

vegetarian: 

Asså, det beror på, jag kan tro att killar tycker att det är lite töntigt, typ såhära asså, 

om en kille är så här vegetarian, men grejen är att fan, asså jag utgår ju mycket från 

mig själv och jag hade ju inte brytt mig, men det finns ju andra som hade gjort det 

liksom, eller tänkt fan va töntigt varför ska du göra det för liksom? Så jag tror ju att 

han, killen kan få lite mer skit, för jag tror att tjejer ändå, men tycker att det är mer 

accepterat eller den känns som det, det känns som att det är mer tjejer som är 

vegetarianer än killar typ. 

Subtema 4.2: Feminint med vegetarianism (n=12). Samtliga ungdomar upplevde att 

tjejer blir vegetarianer tidigare än killar. De trodde att anledningen till det är för att tjejer är 

känsligare än killar och för att tjejer tidigare bryr sig om djurrätts- och klimatfrågor. De 

menade även att tjejer faller lättare för grupptryck till att äta vegetariskt och att bli vegetarian. 

En ungdom sa så här om när tjejer blir vegetarianer: 

Jag tror det är lite tidigare än killar för att, ja som sagt tjejer mognar ju snabbare än 

killar och jag tror att killar i ung ålder tror att det är töntigt att vara vegetarian. Så 

jag tror att tjejer är lite yngre när de blir vegetarianer. 

Vidare upplevde ungdomarna att fler tjejer än killar är vegetarianer. De sa att de 

upplever att det är väldigt få killar som är vegetarianer generellt och de flesta ungdomar säger 

att de inte känner till en enda kille som är vegetarian. De menade på att det är mer accepterat 

för tjejer att vara vegetarian än vad det är för killar och att det är lättare för tjejer att bli 

vegetarianer, då de får mer positiv uppmuntran från sin omgivning. Något som också kom 

fram är att de killar som är vegetarianer uppfattas som feminina och homosexuella. En 

ungdom uttryckte sig gällande killar som är vegetarianer på följande sätt:  
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Så bland killar tror jag att det är mer, det kan också vara en hälsosak absolut men 

mestadels så tror jag att stereotypen skulle vara att aa är du vegetarian som kille då 

är du gay typ. Det är rätt vanligt faktiskt. 

Kärnkategori: I gränslandet  

Det sammantagna resultatet av alla genomförda intervjuer kan sammanfattas i en 

kärnkategori I gränslandet. Kärnkategorin ramar in hur ungdomar upplever och berättar om 

en mångfacetterad och ambivalent syn på vegetarianer och vegetarianism. Denna syn sträcker 

sig över hela bilden som ungdomarna har av vad en vegetarian är. I intervjuerna framkom 

ingen tydlig bild av huruvida ungdomarna såg vegetarianer och vegetarianismen på ett 

positivt eller negativt sätt, snarare hade samtliga deltagare flera motstridiga tankar om 

vegetarianer och vegetarianism. Ungdomarna hade en uppfattning om att vegetarianismen är 

trendigt och den som är vegetarian framstår som duktig av omgivningen. Denna positiva bild 

som framkom är dock inte heller tydlig, då den främst gäller tjejer. Killar däremot riskerar att 

få negativa sanktioner från omgivningen. Vidare framkom det även att ungdomarna hade en 

ambivalent syn gällande huruvida vegetarianer är “vanliga människor” eller om de är 

normbrytande och tillhör en annorlunda grupp, en utgrupp. 

Dessa olika uppfattningar fanns inte bara mellan olika ungdomar utan också hos 

samma ungdom. Ungdomarnas mångfacetterade och ambivalenta syn visar på att deras tankar 

om vegetarianer och vegetarianism befinner sig i gränslandet mellan olika föreställningar. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad ungdomar har för syn på vegetarianer och 

vegetarianism genom att ta reda på vilka attityder, fördomar och stereotyper som ungdomar 

har. Analys av det insamlade materialet genomfördes och mynnade ut i elva subteman och 

fyra huvudteman. Av dessa fyra huvudteman bildades sedan en kärnkategori, I gränslandet, 

som avsågs sammanfatta synen på vegetarianer och vegetarianism hos de ungdomar som 
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intervjuats. I följande diskussion kommer författarna diskutera de fyra huvudteman som 

framkom i analysen, den metod som använts i studien samt resultatets användbarhet och 

förslag på framtida forskning. 

Resultatdiskussion 

Huvudtema 1: Engagemang för djur och natur. Ungdomarna beskriver 

vegetarianer som aktivister med starka åsikter kring klimat och djurhållning. Detta går i linje 

med tidigare forskning där vegetarianer har valt att bli vegetarianer på grund av starka åsikter 

gällande djurens välmående och rättigheter (Ruby, 2012) samt miljö (Lindeman & Sirelius, 

2001). 

Vidare visar tidigare forskning att en del ungdomar som väljer att äta vegetariskt 

upplever att de får försvara sitt matval och att de även får negativa reaktioner från sin 

omgivning (Larsson & Segerström, 2015). En potentiell förklaring till varför vegetarianer 

upplevs ha starka åsikter och argumenterar för sitt matval gentemot andra, kan vara för att de 

själva upplever att de måste försvara sitt kostval för omgivningen. Detta leder till att de 

försvarar och argumenterar för sitt kostval. Detta gör att de upplevs av omgivningen som 

jobbiga, överdramatiska och lättkränkta när de argumenterar för vegetarianismen. Det kan bli 

en ond cirkel som skapar en felaktig bild hos båda parterna. Detta kan även skapa en känsla 

av “vi och dem”. 

Ungdomarna i denna studie upplever att vegetarianer ska ha vissa egenskaper som till 

exempel att ha engagemang för djur och natur och även vara politiskt aktiva i frågor som rör 

klimat och djurhållning. Vidare visar resultatet i denna studie att ungdomarna beskriver 

vegetarianer som personer som till och med är aktivister för vegetarianism. Detta är ett nytt 

fynd som blir intressant i ljuset av tidigare forskning där ungdomar som äter vegetariskt 

upplever att de måste ta ställning i en del politiska frågor såsom djur, klimat och miljö och 

därför väljer de att inte kalla sig för vegetarian (Parinder, 2012). En tolkning av dessa resultat 
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är att ungdomar upplever att det finns vissa åsikter som man ska ha eller ta ställning till som 

vegetarian. Gör man inte det, är man inte en vegetarian. Detta kan även vara en förklaring till 

Axfoods (2019) resultat, att fler konsumerar vegetarisk kost men att antalet vegetarianer inte 

har ökat, man vill äta vegetariskt men inte ta ställning i diverse frågor. 

Huvudtema 2: Vegetarianer och vegetarianismens två sidor. Resultatet av studien 

visar att ungdomarna har motstridiga tankar gällande att vara vegetarian och gällande 

vegetarianism. Exempelvis uppfattar ungdomarna att en person är duktig om den äter 

vegetariskt vilket gör att de uppfattar kosten som något positivt. Vidare menar ungdomarna att 

man uppmanas av skolan och ens sociala nätverk att äta vegetariskt, även detta gör att 

ungdomarna uppfattar kosten som något positivt och bra för människan. Även om det 

framförallt finns en positiv syn på vegetarianer och vegetarianism berättar ungdomarna även 

om flera negativa aspekter, där de bland annat anser att kosten har en negativa påverkan på 

människan då det är svårt att få i sig alla näringsämnen som behövs. Ungdomarna menar 

också att de upplever att man behöver vara mer påläst om kost som vegetarian, de menar att 

detta är ett en negativ aspekt. Dessa negativa aspekter kan ses som hinder till att äta mer 

vegetariskt. Att fler positiva än negativa aspekter gällande vegetarianer och vegetarianism 

kom fram i denna studie var något som var intressant då tidigare forskning visat att det till 

större del finns negativa föreställningar gällande vegetarianer och vegetarisk kost (MacInnis 

& Hodson, 2017; Earle & Hodson, 2017; Adams 2003; Merriman & Wilson-Merriman, 2009; 

Larsson & Segerström, 2015; Kubberød et al., 2002a; Roos et al., 2001). 

De flesta ungdomarna i studien säger att de märker att sociala medier och influencers 

skapar intresse för vegetarisk kost och påverkar unga till att bli vegetarianer. Detta är i linje 

med tidigare forskning som säger att sociala medier har en påverkan när det gäller att utesluta 

animaliska produkter från sin kost (Larsson et al., 2003). Dessa resultat visar på att sociala 

medier och influencers har en påverkan på människors tankar och åsikter gällande 
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vegetarianismen. Intresset och den positiva bild som skapas via sociala medier och 

influencers gör att fler ungdomar börjar fundera på att äta mer vegetariskt.  

Ungdomarna uppfattar vegetarianer som självsäkra både i sin vegetarianism och i hur 

de är som personer, vilket ungdomarna anser vara positivt. Resultatet har en diskrepans mot 

tidigare forskning som visar att vegetarianer eller människor som vill bli vegetarianer känner 

sig tveksamma och osäkra på att bli vegetarianer (Markowski & Roxburgh, 2019). Tidigare 

forskning har också visat att ungdomar upplever det som laddat att “komma ut” som 

vegetarian (Parinder, 2012). Det visar på en skillnad i att vegetarianism inte är en självklarhet 

för vegetarianer och hur ungdomarna i denna studie uppfattar att vegetarianer ser 

vegetarianismen som en självklarhet. 

Huvudtema 3: Normbrytande eller ej. I studien framkommer det att många av 

ungdomarna har en ambivalent syn på vegetarianer gällande om vegetarianer är “vanliga 

människor” eller annorlunda och normbrytande. De beskriver att vegetarianer å ena sidan inte 

står ut från mängden eller har några specifika egenskaper som skulle vara speciella för en 

vegetarian. Å andra sidan säger de att vegetarianer inte följer normen och att de är 

annorlunda. Detta är ett intressant fynd då de flesta ungdomarna i studien har denna 

ambivalenta syn på vegetarianer, till skillnad från tidigare forskning som endast hittat att 

människor anser att vegetarianer är annorlunda (Kubberød et al., 2002a). Vidare har tidigare 

forskning visat att vegetarianer anses tillhöra en utgrupp (Judge & Wilson, 2019; Joy, 2010; 

Sidanius & Pratto, 2004). Detta är något som flera ungdomar också nämner då de menar på att 

den vegetariska kosthållningen inte är den vanliga och att det därför är normbrytande att välja 

en vegetarisk kosthållning. Detta kan göra att vegetarianer uppfattas som en minoritet, 

samtidigt som de säger att vegetarianer kan vara helt vanliga människor. Då ungdomarna 

lever i en kontext där vegetarianer och vegetarianism fått mer uppmärksamhet, kan detta göra 
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att vegetarianer och vegetarianism fått eller börjar få en förändrad innebörd vilket påverkar 

ungdomarnas syn. Resultatet kan därför vara kontextbundet.  

En annan förklaring till varför ungdomar har en ambivalent syn gällande vegetarianer 

kan vara på grund av ungdomarnas ålder. Enligt utvecklingspsykologin utgör tonåren ett 

letande efter ens identitet där man provar sig fram för att hitta rätt i sin identitet. Under 

tonåren utvecklas ens kognitiva förmågor vilket gör att de funderar och resonerar kring olika 

ämnen i större utsträckning och på en djupare plan (Santrock, 2019). Detta kan vara en 

förklaring till varför ungdomarna har en ambivalent syn, de är inne i en period som 

kännetecknas av funderingar och resonemang.  

Samtidigt som ungdomarna säger att vegetarianer är annorlunda säger de också att ens 

kostval varken påverkar hur man är som person eller ens identitet och att vegetarianer därför 

kan vara helt vanliga människor. Tidigare forskning visar dock att matval är en viktig del av 

ens identitet (Belasco, 2008; Bisogni, Connors, Devine & Sobal, 2002) Vidare har forskning 

visat att personer som själva är vegetarianer anser att matvalet är en del av deras person och 

identitet (Plante, Plante, Rosenfeld & Reysen, 2019). En tolkning av detta kan vara att 

relationen mellan ens matval och ens identitet är viktig för en själv men att andras uppfattning 

av ens identitet inte nödvändigtvis påverkas av ens kostval.  

Huvudtema 4: Vegetarianer är feminina. Ungdomarna uppfattar vegetarianism som 

något feminint. Denna uppfattning är något som tidigare studier också funnit (Browarnik, 

2012; Sobal 2005). Något som också framkommer är att ungdomarna uppfattar killar som är 

vegetarianer som feminina och att de är homosexuella vilket också är i linje med tidigare 

forskning (Browarnik, 2012; Sobal, 2005). Vidare upplever många ungdomar att det uppfattas 

som töntigt att vara vegetarian som kille och att de riskerar att bli retade eller mobbade. Detta 

är i linje med vad tidigare forskning har funnit, att män som inte håller sig till typiskt 

maskulina aktiviteter eller könsstereotyper riskerar att bli diskriminerade, förlöjligade och 
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jämförs med individer som tillhör minoritetsgrupper (Schrock och Schwalbe, 2009). 

Ungdomarna säger även att de upplever att det är fler kvinnor än män som är vegetarianer. 

Ungdomarna menar på att tjejer inte riskerar att få lika mycket sanktioner som en kille som 

väljer vegetarisk kost. Detta är något som flera tidigare studier också noterat (Ruby, 2012; 

Fediw, 2018). Det kan till och med vara så att det förväntas att tjejer i större utsträckning ska 

äta vegetariskt medan killar ska välja kött. Detta kan också vara en anledning till att det är 

mer accepterat att vara vegetarian som tjej.  

En möjlig förklaring till att ungdomarna uppfattar att fler tjejer än killar är 

vegetarianer kan vara att bilden av en vegetarian är feminin (Browarnik, 2012; Sobal 2005). 

Detta kan vara en orsak till att killar inte vill kalla sig för vegetarianer eftersom de då 

förknippas med femininitet och riskerar därmed att få olika negativa sanktioner (Schrock & 

Schwalbe, 2009). Vidare anser ungdomarna att kött förknippas med manlighet, vilket också 

kan bidra till synen om att män sällan är vegetarianer. Att kött ses som något manligt är något 

som tidigare forskning också tar upp (Stibbe, 2004; Adams, 1990; Rothgerber, 2013).  

 En potentiell förklaring till att vegetarianism uppfattas som något feminint är att det 

finns rådande normer gällande könsstereotyper (Connell, 2009). Connell menar att kvinnan 

förväntas vara mer omvårdande och känslosam än mannen. Samhället uppmuntrar människor 

att handla efter dessa könsstereotyper (Hogg & Vaughan, 2014). I det här fallet förväntas 

kvinnan att vara omvårdande och känslosam mot sin omgivning som inkluderar både 

människor, djur och klimat. 

Några av ungdomarna i studien nämner att killar kan uppleva ett grupptryck till att äta 

kött. De menar även att tjejer faller lättare för grupptryck till att äta vegetariskt och att bli 

vegetarian. Enligt Nilsson (2015) har vi människor en tendens att anpassa oss efter varandra 

där social påverkan har en stor roll i hur vi agerar i olika situationer. Det innebär att 

människor beter sig annorlunda i situationer när de är själva och agerar på ett annat sätt när de 
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är i en grupp då gruppens värderingar tar över, det vill säga att man strävar efter konformitet. 

Detta kan vara en förklaring till att det är färre killar som äter vegetarisk kost då det finns en 

social påverkan av killarnas omgivning i att killar ska äta kött.  

Kärnkategori: I gränslandet. Det sammantagna resultatet av alla huvudteman 

sammanfattas i kärnkategorin I gränslandet. Då ungdomarna uttrycker flera olika motstridiga 

föreställningar mot vegetarianer och vegetarianism kan deras syn ses som att den ligger i 

gränslandet. Ungdomarna ser att vegetarianer och vegetarianism har både positiva och 

negativa sidor. Det positiva är bland annat att de uppfattas som både hälsosamma, trendiga 

och duktiga. Den negativa uppfattningen är att de uppfattas som avvikande, annorlunda och 

tillhör en utgrupp. De ser å ena sidan att vegetarianer har en rad stereotypiska egenskaper och 

attribut samtidigt som de säger att en vegetarian kan vara vem som helst och att det inte 

behöver betyda att man är annorlunda för att man äter vegetariskt. Detta kan vara ett tecken 

på att den stereotypiska bilden av vegetarianer börjar blekna och att gränserna mellan gruppen 

vegetarianer och gruppen “vanliga människor” börjar luckras upp.  

Till skillnad från tidigare forskning som främst kommit fram till att det framförallt 

finns en negativ syn på vegetarianer (MacInnis & Hodson, 2017; Earle & Hodson, 2017; 

Adams 2003; Merriman & Wilson-Merriman, 2009; Kubberød et al., 2002a) har ungdomarna 

i denna studie både positiva och negativa föreställningar. En möjlig förklaring till dessa nya 

fynd kan vara att de är kontextbundna. Då ungdomarna lever i en tid där vegetarianer och 

vegetarianism har fått mer uppmärksamhet, kan detta göra att vegetarianer och vegetarianism 

fått eller börjar få en förändrad innebörd och att ungdomars syn på vegetarianer påverkas av 

detta. Då klimatkrisen har blivit mer uppmärksammad de senaste åren och den vegetariska 

kosten ses som en viktig del av lösningen till att minska utsläppen av växthusgaser (Hedenus 

et al., 2014) kan detta också bidragit till att det eventuellt börjar bildas en förändrad syn på 

vegetarianer och vegetarianismen. 
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Ungdomarna verkar ha olika motstridiga föreställningar som lever parallellt hos dem. 

Till exempel uttrycker ungdomarna att de vet om att de inte ska tänka på vegetarianer som 

enbart feminina eller några som avviker från normen, men de har fortfarande kvar denna syn. 

Det är som att de gamla föreställningarna, som till exempel att vegetarianer är annorlunda och 

avvikande, finns kvar hos ungdomen samtidigt som de har andra, nya och mer positivt 

laddade föreställningar om hur och vad en vegetarian är. Detta kan tyda på att synen på 

vegetarianer och vegetarianism är i förändring, och att ungdomarna just nu befinner sig i 

gränslandet mellan gamla och nya föreställningar.  

Metoddiskussion 

Val av metod. Val av metod föll på en kvalitativ metod. Detta för att en kvalitativ 

metod var lämpligt för vald forskningsfråga. Braun och Clarke (2013) rekommenderar TA för 

nybörjare av kvalitativ metod, vilket båda författarna är. TA är en flexibel metod vilket gör att 

metoden anpassas efter studiens syfte (Braun & Clarke, 2013). Detta gjorde att istället för 

författarnas förförståelse kom deltagarnas tankar och ord fram och fick styra data och 

analysen. Att använda sig av TA var fördelaktigt för att ordna det insamlade materialet på ett 

strukturerat sätt. En styrka med att använda TA är att validitetkriteriet förankring i data ökar 

och stärks (Langemar, 2008). Det innebär att författarna inte exkluderat viktig information 

som ungdomarna uttryckte. Detta minskar även risken för att författarna gjort egna tolkningar 

av data som har svagt stöd. Under studiens gång har även flera andra validitetskriterier i 

kvalitativ forskningsmetod tagits i beaktning som diskuteras nedan.  

Förförståelse. Langemar (2008) belyser att man som forskare måste kunna ha både 

närhet och distans till sitt ämne i samband med datainsamlingen och analysen. Det kan vara 

svårt att ha distans när man är engagerad och insatt i ämnet eller känner samhörighet med 

deltagarna (Langemar, 2008). En styrka som studien har är att en av författarna var mer insatt 

i ämnet och en var mindre insatt. Detta gjorde att författarna kunde hjälpas åt att balansera 
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närhet och distans på ett effektivt sätt. Dessutom diskuterades innebörden av materialet då 

författarna ibland hade olika tolkningar. Langemar (2008) beskriver detta som ett sätt att höja 

validiteten och detta kallas för bedömar- eller forskartriangulering. 

Då författarna läste tidigare forskning och litteratur kring ämnet fick författarna en 

ökad förförståelse för ämnet. För att inte låta denna förförståelse styra arbetet valde 

författarna att använda sig av en induktiv tematisk analys som karaktäriseras av närhet till 

texten vilken gör att författarnas egna kunskap och tolkningar får minskad påverkan på 

analysen.  

Generaliserbarhet. Enligt Trost (2010) kan kvalitativa studier ses som osäkra då de 

bygger på information från ett lägre antal deltagare än i kvantitativa studier. Det gör att det 

blir svårt att generalisera resultatet till hela populationen. Langemar (2008) menar att ett 

kvalitativt resultat inte handlar om frekvens eller mängd och att man därför inte kan göra 

kvantitativa generaliseringar. Hon poängterar dock att det både går och är viktigt att även i 

kvalitativa studier bedöma generaliserbarheten till det ämne och den populationen man 

studerar. Detta kallas för kvalitativ generaliserbarhet. För att öka den kvalitativa 

generaliserbarheten strävade författarna efter att få ett så brett urval som möjligt. Då det var 

ett lågt intresse för deltagande i studien var författarna tvungna att rekrytera deltagare via 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Trots detta uppnåddes en önskad bredd på urvalet då 

ungdomarna kom från olika skolor och från olika program, det fanns en relativ jämn 

fördelning mellan könen och ungdomarna hade olika inställningar till vegetarisk kost, allt från 

negativ till positiv. Denna bredd i urvalet gör att resultatet ger en kvalitativ generaliserbarhet 

till populationen gymnasieungdomar som inte identifierar sig själva som vegetarianer.  

Intervjuer. Vid datainsamlingen intervjuade författarna hälften av deltagarna var, 

detta för att motverka att intervjuaren påverkar resultatet genom sitt sätt att förhålla sig till 

informanterna. Ett problem som dock kan uppstå när flera intervjuare genomför olika 
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intervjuer är avgränsningsproblemet. Det innebär att intervjuarna har olika syn på hur djupa 

svar som krävs från deltagarna (Lantz, 2013). För att begränsa avgränsningsproblemet valde 

författarna att genomföra pilotintervjuerna ihop. Detta för att lära sig av varandras 

intervjuteknik och öka homogeniteten i de individuella intervjuerna. Intervjuguiden var också 

en viktig del för att kunna genomföra likvärdiga intervjuer. I och med att mycket tid lades ner 

på intervjuguiden innehöll den alla komponenter som skulle avtäckas under intervjun.  

Då frågorna i intervjun handlade om ungdomarnas egna föreställningar gällande 

vegetarianer fanns en risk att ungdomarna inte svarade helt ärligt, utan svarade utifrån hur de 

ville framstå och vad de trodde var önskvärt. Detta kallas för social önskvärdhet (på engelska 

social desirability) (Kazdin, 2014). För att minska risken att svaren inte är ärliga menar 

Langemar (2008) att de som intervjuar ska anamma ett förhållningssätt som karaktäriseras av 

acceptans och öppenhet, detta var något som författarna tänkte på och diskuterade innan 

intervjuerna. Acceptans och öppenhet var något som författarna strävade efter under alla 

intervjuer. Innan intervjun startades förklarade författarna att syftet med intervjun var att få så 

uttömmande svar som möjligt, att det inte fanns något rätt eller fel svar samt att författarna 

inte skulle sätta några värderingar i vad ungdomen sa. Vidare bestämde författarna att de inte 

skulle berätta vad de hade för kosthållning innan intervjun för att på så sätt minska den sociala 

önskvärdheten hos ungdomarna. 

Tidigare forskning. Då nuvarande forskningsfält kring synen på vegetarianer och 

vegetarianism är relativt begränsad har det varit svårt att hitta artiklar, böcker eller andra 

källor som är referentgranskade (på engelska peer-reviewed). Det har även varit en utmaning 

att hitta källor som är relativt aktuella, det vill säga källor som är skrivna de senaste åren. 

Författarna har strävat efter att använda granskade och aktuella källor i största möjliga mån. 

Användbarhet och framtida forskning 
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Denna studie har genererat en större förståelse gällande vilka positiva och negativa 

föreställningar det finns gällande vegetarianer bland de ungdomar som inte identifierar sig 

själva som vegetarianer. Studien har även bidragit till mer kunskap kring hur ungdomar ser på 

vegetarianism. Dessa områden är relativt outforskade och resultaten tyder på att det finns en 

mångfacetterad och ambivalent syn på vegetarianer och vegetarianism. En förhoppning är att 

resultaten i denna studie kan vara till användbarhet i bland annat skolor där man vill öka 

konsumtionen av vegetarisk kost. Genom att ha kunskap om synen ungdomar har gentemot 

vegetarianer och vegetarianism kan lärare anpassa lektionsinnehåll och diskussioner utifrån 

detta. Skolpersonal kan få kunskap om hur de ska hjälpa elever till att stå emot socialt tryck 

(Buttriss et al., 2004). 

Genom studien har kunskap om hur ungdomar ser på vegetarianer ökat, detta är ett 

första steg till att sedan undersöka om denna syn har en påverkan på ungdomars val av kost. 

Detta behöver framtida forskning titta närmare på där en kvantitativ studie kan undersöka 

sambandet mellan hur synen på vegetarianer och vegetarianism påverkar val av kost.  

Tidigare studier har visat att unga upplever att deras kostval blir ifrågasatt och att de 

väljer att inte äta vegetariskt eller kalla sig vegetarian på grund av den förväntade negativa 

responsen (Parinder, 2012; Markowski & Roxburgh, 2018). Den aktuella studien visar att det 

finns en del negativa uppfattningar om vegetarianer och vegetarianism, den visar även att 

ungdomarna upplever att vegetarianer riskerar att bli retade och ifrågasatta. Om det finns en 

förväntan att man kommer få negativ respons av sin omgivning när man väljer att äta 

vegetarisk kost, kan detta vara en anledning till att inte välja att äta vegetariskt. Den upplevda 

negativa responsen och synen som ungdomarna i denna studie har bör framtida forskning 

undersöka närmare för att se huruvida förväntan av negativ respons eller synen på 

vegetarianer är ett hinder för personer till att välja vegetarisk kost.  
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Ungdomarna i studien tog upp flera anledningar som de ansåg var orsaker till att 

människor väljer att bli vegetarianer. Vidare framkom det även eventuella hinder till att äta 

mer vegetariskt och att vara vegetarian. Att undersöka vilka faktorer som idag driver 

människor till att äta mer vegetariskt samt vilka eventuella hinder människor som äter kött 

anser att det finns till att äta mer vegetariskt bör fortsatt forskning undersöka. Detta för att på 

så sätt utforska möjliga strategier för att främja den vegetariska kosten. I studien framkom det 

även att ungdomar uppfattar att sociala medier och influencers påverkar unga till att äta mer 

vegetarisk kost. Framtida forskning bör även undersöka i vilken utsträckning influencers kan 

påverka unga i sitt val av kost. Detta för att man ska få mer kunskap gällande hur framtida 

insatser kan riktas och utformas för att nå ungdomar. 

Framtida studier bör undersöka synen på vegetarianer och vegetarianism i ett annat 

stickprov till exempel en annan ålder på målgruppen. Då det har visats att det finns 

procentuellt fler vegetarianer i den aktuella målgruppen (15–20 år) jämfört med till exempel 

åldersgruppen 35–44 år (Food & Friends, 2019) kan det vara intressant att undersöka om en 

målgrupp med procentuellt färre vegetarianer har en annorlunda syn på vegetarianer och 

vegetarianism. Det skulle även vara intressant att undersöka en annan målgrupp som bor i ett 

annat geografiskt område. Eftersom det finns procentuellt fler vegetarianer i större städer 

(Food & Friends, 2019) kan det vara intressant att se om den geografiska kontexten påverkar 

synen på vegetarianer och vegetarianism. Detta skulle generera en bredare och djupare 

förståelse för ämnet.  

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet av studien är att ungdomarna har en 

ambivalent bild gällande vegetarianer och vegetarianism. De har en mångfacetterad syn där 

både positiva och negativa aspekter gällande vegetarianer och vegetarianism lyfts. 

Ungdomarna har även en ambivalent syn i huruvida vegetarianer är “vanliga människor” eller 
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en annorlunda grupp. Studiens resultat är till stor del nya fynd som inte tidigare forskning 

funnit. Då den mångfacetterade och ambivalenta synen fanns hos samtliga deltagare kan detta 

tyda på att synen på vegetarianer och vegetarianism är i förändring och att ungdomarna just 

nu befinner sig i gränslandet mellan gamla och nya föreställningar. Framtida forskning bör ta 

reda på om synen på vegetarianer och vegetarianism kan ha en påverkan gällande valet av 

vegetarisk kost. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide:  
Vi kommer snart att påbörja intervjun, den kanske ibland kommer kännas lite fyrkantig, eller 
så kanske du känner att du redan har svarat på en fråga som vi ställer, då kan du hänvisa till 
det svaret eller svara igen. Ibland kan vi ställa frågor för att se om vi förstått vad du menar, 
om du tycker att vi inte återberättar det du sagt på ett korrekt sätt så är det bara att säga till.	

Syftet med intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt från dig, det betyder att vi vill 
veta allt du kommer på eller tänker på vid varje fråga, det finns inga rätt eller fel svar, vi vill 

alltså veta vad just du tycker eller tänker.	
 

Har du några frågor innan vi börjar? 	

Sätt igång bandspelare 	

Inledande frågor:	
• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Kön? 
• Vilken skola går du på? 
• Vad tycker du om vegetarisk kost? (Positiv, neutral, negativ) 
• Är det något du väljer om alternativet finns? 
• Hur ofta äter du vegetarisk kost när du själv får välja? (aldrig, ibland, ofta, alltid)  

 
Kille	
Öppningsfråga: Beskriv en kille som är vegetarian. 
 
Hur ser dem ut?  	

• Klädstil?  
• Etnicitet?  
• Kroppsbyggnad?  
• Karaktärsdrag? 

	
Hur är dem? 	

• Hur är det att umgås med dem? 
• Hur är dem mot andra? 
• Hur är dem/hur presterar dem i skolan? 
• Vad gör dem på fritiden? 

	
Hur tror du att en vegetarian mår?	

• Hur mår de fysiskt? 
• Hur mår de psykiskt? 
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Varför tror du att de är vegetarianer?	

• Vem/vad påverkade dem?  
• Hur tror du att tanken väcktes hos en vegetarian? 
• Hur gammal tror du att man är när man blir vegetarian? 
• Tycker du att det är en skillnad på en vegetarian som blivit det pga. miljö; djur; hälsa; 

allergi?   
 

Tjej	
Öppningsfråga: Beskriv en tjej som är vegetarian. 
 
Hur ser dem ut?  	

• Klädstil?  
• Etnicitet?  
• Kroppsbyggnad?  
• Karaktärsdrag? 

	
Hur är dem?	

• Hur är det att umgås med dem? 
• Hur är dem mot andra? 
• Hur är dem/hur presterar dem i skolan? 
• Vad gör dem på fritiden? 

	
Hur tror du att en vegetarian mår?	

• Hur mår de fysiskt? 
• Hur mår de psykiskt? 

	
Varför tror du att de är vegetarianer?	

• Vem/vad påverkade dem?  
• Hur tror du att tanken väcktes hos en vegetarian? 
• Hur gammal tror du att man är när man blir vegetarian? 
• Tycker du att det är en skillnad på en vegetarian som blivit det pga. miljö; djur; hälsa; 

allergi?   
	

Är det någon skillnad på en tjej som är vegetarian och en kille som är vegetarian? 
 
Nu har vi fått ställa alla frågor vi har. Innan vi ska avrunda intervjun: Är det något mer du 
tycker vi behöver veta för att förstå hur du ser på vegetarianer?	
Finns det något kopplat till det vi har pratat om eller något annat som du känner att du vill 
berätta för oss innan vi avslutar?	

	

Tack! 	
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Bilaga 2 – Annons  

 

 

  

 

VAD ÄR EN VEGETARIAN, EGENTLIGEN? 
 
Hej! Vill du vara med och bidra till forskning?  
Vi är två psykologstudenter vid Örebro universitet som just nu skriver en uppsats 
om vegetarisk kost och vegetarianism. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 
ungdomar ser på vegetarianer och deras livsstil/val av kost. Vi vill därför komma 
i kontakt med dig som är mellan 15–20 år, inte ser dig som vegetarian och vill 
prata med och hjälpa oss! 
 
Hur går det till? 
Vi ses på en intervju där vi kommer ställa några frågor till dig om vegetarianer. 
Intervjun tar mellan 45–60 minuter.  
 
Vad händer sen? 
Vi kommer att analysera alla svar vi får in och sedan ta med analysen i vår 
uppsats. Dina svar kommer vara avidentifierade och dina svar blandas med andra 
som vi intervjuat för att få en större förståelse för hur ungdomar ser på 
vegetarianer och vegetarianism.   
 
Vill du bidra till forskningen genom att vara med i studien eller har du frågor?  
Maila oss på intervju19@gmail.com, så ger vi dig mer information och bokar in 
en tid för en intervju!  

  
 
 

Hoppas vi ses!  
Alexandra Österlund och Elin Eriksson 

psykologstudenter vid Örebro universitet 
 
 
Studien genomförs inom ramen för psykologprogrammet 
på Örebro universitet, under handledning av 
Jan Carlsson, fil. dr. och leg. psykolog. jan.carlsson@oru.se  
Joakim Norberg, fil. dr. och leg. psykolog. joakim.norberg@oru.se 
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Bilaga 3 – Information till deltagarna 

 

  

VAD ÄR EN VEGETARIAN EGENTLIGEN?	
 

Information om projektet: 
I denna studie vill vi ta reda på hur ungdomar ser på vegetarianer och deras val 
av kost. Därför vill vi träffa dig som inte identifierar dig som en vegetarian. Vi 
hoppas att med din hjälp få en bredare bild av hur ungdomar ser på vegetarianer 
och vilka psykologiska faktorer som spelar in. Forskningsprojektet är vår 
examensuppsats som vi skriver inom ramen för psykologprogrammet vid Örebro 
universitet. Nedan följer information om projektet och om vad det innebär att 
delta.	

Hur går det till? 
Vi kommer tillsammans med dig träffas för en intervju på en tid som passar dig! 
Intervjun tar mellan 45–60 minuter. Informationen du delar med dig av kommer 
avidentifieras vilket innebär att det du säger kommer vara anonymt. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta intervjun. Du 
behöver inte berätta för oss varför du väljer att avsluta intervjun. 	

Vad händer med det jag säger?  
Vi kommer att spela in intervjusamtalet och senare skriva ner det som sägs med 
hjälp av inspelningen för att kunna analysera svaren. Den inspelade intervjun 
kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig kommer 
kunna lyssna på den. Inspelningen kommer raderas när vi är klara med studien. 
Vi kommer att avidentifiera eventuella personuppgifter i texten vilket gör att 
ingen kan ta reda på vad du har sagt.	

Tveka inte på att höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information. 
Tack för att du vill vara med och bidra i vår studie! 	

 
 
Alexandra Österlund och Elin Eriksson 
   
   	

 
 
 
Studien genomförs inom ramen för psykologprogrammet på Örebro universitet, 
under handledning av:  
Jan Carlsson, fil. dr. och leg. psykolog.jan.carlsson@oru.se 	
Joakim Norberg, fil. dr. och leg. psykolog. joakim.norberg@oru.se 	
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Bilaga 4 – Samtyckesblankett 

SAMTYCKESBLANKETT 

Information om projektet: 
I denna studie vill vi ta reda på hur ungdomar ser på vegetarianer och deras val av kost. Därför vill vi 
träffa dig som inte identifierar dig som en vegetarian. Vi hoppas att med din hjälp få en bredare bild av 
hur ungdomar ser på vegetarianer och vilka psykologiska faktorer som spelar in. Forskningsprojektet 
är vår examensuppsats som vi skriver inom ramen för psykologprogrammet vid Örebro universitet. 
Nedan följer information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Hur går det till? 
Vi kommer tillsammans med dig träffas för en intervju på en tid som passar dig! Intervjun tar mellan 
45–60 minuter. Informationen du delar med dig av kommer avidentifieras vilket innebär att det du 
säger kommer vara anonymt. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta 
intervjun. Du behöver inte berätta för oss varför du väljer att avsluta intervjun.  

Vad händer med det jag säger?  
Vi kommer att spela in intervjusamtalet och senare skriva ner det som sägs med hjälp av inspelningen 
för att kunna analysera svaren. Den inspelade intervjun kommer behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att ingen obehörig kommer kunna lyssna på den. Inspelningen kommer raderas när vi är klara 
med studien. Vi kommer att avidentifiera eventuella personuppgifter i texten vilket gör att ingen kan ta 
reda på vad du har sagt. 

Samtycke till att delta i studien 

☐ Jag har läst informationen ovan och jag samtycker till att delta i studien Vad är en 
vegetarian, egentligen? 
 
 

Datum: 
  

Underskrift: 
 

  

Ort:  Namnförtydligande: 
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