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Abstrakt 

Veganism har blivit ett vanligare livsval hos ungdomar idag. Då detta livsval går 

emot den rådande samhällsnormen utsätts veganer för diskriminering. Eftersom 

ungdomstiden utgör en känslig tid är det viktigt att undersöka hur detta livsval och den 

diskriminering som medföljer, påverkar välmående och identitetsutveckling hos denna 

grupp. 

Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med veganer i åldern 16 – 20 år 

med syfte att ta reda på hur de upplever att veganismen konstruerat och påverkat deras 

identitet och välmående. Utifrån kvalitativ metodologi med fenomenologisk ansats, 

utfördes en tematisk analys av den insamlade datan, vilket ledde fram till 

formuleringen av tre övergripande teman med tillhörande underkoder. 

Resultaten visade att de negativa upplevelserna som identifierades kunde tolkas 

som uttryck för diskriminering samt en del av ungdomens identitetskris, där särskilt 

vissa mat-sammanhang och att bli ifrågasatt och kritiserad kunde leda till svårigheter 

med identitetskonstruktion samt negativ effekt på välmående. Paradoxalt nog gjorde 

diskrimineringen att den sociala identiteten med vegan-communityt stärktes vilket 

även främjade välmående genom stöttning och tillhörighet. Positiva sammanhang 

såsom familj, vänner och intressen utgjorde skyddande resurser och ett viktigt socialt 

stöd vilket bidrog positivt gällande identitetskonstruktion samt välmående.  

En central del av identitetskonstruktionen berörde olika typer av kunskap som 

uppstått i relation till veganismen. Kunskap som vändpunkt, drivkraft och försvar 

bildar en stark inre resurs som fungerar identitetsformande och som även har en 

positiv inverkan på välmående då detta utgör ett sätt att med självförtroende ta sig an 

livet och dess svårigheter. 
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Abstract 

Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As 

this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to 

discrimination. Since adolescence is a sensitive time, it is important to examine how 

this life choice and the discrimination that accompanies it affects the well-being and 

identity development of this group. 

Five semi-structured interviews were conducted with vegans aged 16 - 20 with 

the aim of finding out how they perceive that veganism has constructed and affected 

their identity and well-being. Based on qualitative methodology with a 

phenomenological approach, a thematic analysis of the collected data was performed, 

which led to the formulation of three overall themes with associated subcodes. 

The results showed that the negative experiences that were identified could be 

interpreted as expressions of discrimination and as a part of the youth's identity crisis, 

where especially certain food contexts and being questioned and criticized could lead 

to difficulties with identity construction as well as negative effects on well-being. 

Paradoxically, the discrimination strengthened the social identity of the vegan 

community, which also promoted well-being through support and belonging. Positive 

contexts such as family, friends and interests constituted protective resources and 

important social support, which contributed positively to identity construction and 

well-being. 

A central part of the identity construction concerned different types of 

knowledge that arose in relation to veganism. Knowledge as a turning point, driving 

force and defence forms a strong internal resource that functions to form identity and 

which also has a positive impact on well-being as this is a way of tackling life and its 

difficulties with confidence. 

 

Keywords: Veganism, identity, well-being, adolescents, young adults, 

phenomenology 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 

Introduktion ................................................................................................................ 1 

Forskningsläget ......................................................................................................... 2 

Den rådande kött-normen och vad som får folk att bli veganer. ............................ 2 

Vägen till veganism och vad detta innebär för individen. ...................................... 2 

Vikten av mening och identitet i ungdomen. ......................................................... 3 

Diskriminering och stigma. .................................................................................... 3 

Välmående trots diskriminering grundat i grupptillhörighet som identitet. ........... 4 

Grupptillhörighet och socialt stöd. ......................................................................... 4 

Ungdomen utifrån Erik Eriksons psykosociala teori .............................................. 5 

Välmående utifrån Antonovskys KASAM ............................................................ 6 

Syfte .......................................................................................................................... 8 

Forskningsfrågor ....................................................................................................... 8 

Metod ........................................................................................................................... 8 

Metodologi ................................................................................................................ 8 

Deltagare ................................................................................................................... 9 

Procedur .................................................................................................................. 10 

Analysmetod ........................................................................................................... 11 

Etik .......................................................................................................................... 12 

Reflexivitet .............................................................................................................. 13 

Resultat ...................................................................................................................... 14 

Tema 1 – Negativa upplevelser kopplade till veganismen ..................................... 14 

Mat-sammanhang som svår arena ........................................................................ 14 

Köttnormen – kunskap som tär, samt upplevt obehag bland kött-ätare ............... 15 

Att bli ifrågasatt och kritiserad, samt upplevelsen av samhällets dubbelmoral ... 16 

Att inte bli hörd .................................................................................................... 16 

Tema 2 – Positiva upplevelser och sammanhang kopplade till veganismen .......... 17 

Vegan communityt – en källa till stöttning, inspiration och tillhörighet ............. 17 

Familj & Vänner – ett viktigt socialt stöd ............................................................ 18 

Veganismen som källa till nya sammanhang och intressen ................................. 19 



 

 

 

Att göra skillnad & leva efter sina värderingar .................................................... 19 

Att hitta sig själv & sin mening ............................................................................ 20 

Tema 3 – Kunskapssökande .................................................................................... 21 

Kunskap som vändpunkt ...................................................................................... 21 

Kunskap som drivkraft ......................................................................................... 21 

Kunskap som försvar ............................................................................................ 22 

Diskussion .................................................................................................................. 23 

Resultatdiskussion................................................................................................... 23 

Negativa upplevelser kopplade till veganismen ................................................... 23 

Köttnormen ........................................................................................................... 23 

Mat-sammanhang ................................................................................................. 25 

Ifrågasatt och kritiserad ........................................................................................ 26 

Samhällets dubbelmoral och att inte bli hörd ....................................................... 26 

Diskriminering, normbrytande och konsten att hitta mening i svåra situationer . 27 

Svåra upplevelser som identitetsformande ........................................................... 28 

Positiva upplevelser och sammanhang kopplade till veganismen ....................... 29 

Paradoxen ............................................................................................................. 30 

Vegan-communityt ............................................................................................... 30 

Skyddande resurser – vänner, familj & vegan-communityt ................................. 31 

Nya sammanhang och intressen ........................................................................... 32 

Meningsfullhet & att hitta sig själv ...................................................................... 33 

Kunskapssökande ................................................................................................. 34 

Tre olika typer av kunskap som inre norm och begriplighetsfrämjande .............. 34 

Kunskap som vändpunkt ...................................................................................... 35 

Kunskap som drivkraft ......................................................................................... 36 

Kunskap som försvar ............................................................................................ 37 

Metoddiskussion ..................................................................................................... 39 

Slutsatser ................................................................................................................. 42 



 

 

 

Referenser .................................................................................................................. 45 

Bilaga 1 ....................................................................................................................... 48 

Bilaga 2 ....................................................................................................................... 50 

 



 

 

1 

 

Ung Vegan – hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående 

 

Veganism har blivit ett vanligare livsval idag hos ungdomar enligt Djurens rätt (2020) 

och Ungdomsbarometern (2019). Veganism innebär att i den mån det är möjligt inte delta i 

någon form av utnyttjande av och grymhet mot djur (Vegan society, 2004). Detta innebär 

exempelvis att inte äta mat eller använda produkter som innehåller animaliska ingredienser, 

inte köpa produkter som testats på djur, inte bära päls eller läder eller delta i evenemang 

såsom cirkusar där djur utnyttjas för nöjes skull. Frågan blir då vilken roll veganismen spelar i 

unga människors liv och om en övergång till veganism påverkar hur deras identitet 

konstrueras och välmående påverkas. 

Den rådande normen i samhället idag är carnism, vilket innebär att det anses fullt 

normalt att äta och använda vissa djur som produkter (Joy, 2011). På grund av detta utgör 

veganismen en normbrytande social gruppering som många unga är del av. Att avvika från 

normer i samhället för oftast med sig en känsla av utanförskap och många veganer utsätts för 

diskriminering och uttrycker att de upplever stigma i förhållande till detta livsval (Horta, 

2018; MacInnis & Hodson, 2017). Veganers mentala mående kan alltså påverkas negativt på 

grund av diskriminering och det har även visat sig vara vanligt att uppleva att relationer 

påverkas negativt av detta livsval (Hirschler, 2011; Horta, 2018; MacInnis & Hodson, 2017).  

Det verkar samtidigt vara en paradoxal upplevelse att vara vegan i dagens samhälle. 

Veganism är en livsvärdering där man direkt gör positiv skillnad i världen genom etiskt 

ställningstagande och samhällsförändring inom ett viktigt sammanhang, både för miljön och 

djurens skull (Baroni et al, 2007; Santos & Booth, 1996). Att vara vegan har visat sig leda till 

ett varaktigt ökat fysiskt och spirituellt välmående (Hirschler, 2011). Det finns med andra ord 

både positiva och negativa aspekter av att vara vegan. Antonovsky (2005) ville med sin 

forskning förklara varför vissa individer mår bättre än andra trots att de utsätts för svårigheter. 

Han kommer fram till att stressorer hanteras bättre om man upplever sin tillvaro som 

sammanhängande eftersom den blir mer meningsfull, hanterlig och begriplig.  

Det finns även forskning som visar att diskriminering av en större grupp mot en 

mindre grupp i vissa fall, trots att den utsattas psyke samtidigt påverkas negativt, även verkar 

positivt för välmående eftersom det stärker ens samhörighet med den egna gruppen och 

därmed även ens identitet (Bagci & Olgun, 2019). Enligt Tajfel och Turner (1979) formas ens 

sociala identitet utifrån de grupper man tillhör, man förstår sig själv i relation till dessa 
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grupper. Att vara vegan kan därför tolkas vara identitetsskapande samt påverka måendet på 

paradoxala sätt.  

Hur välmående och identitetsskapandet påverkas av veganism blir särskilt relevant att 

undersöka i relation till ungdomar eftersom detta enligt Antonovsky (2005) är en tid av 

turbulens, självtvivel och förvirring så kan det tänkas vara extra värdefullt att ha insikt och 

kunskap om vad de går igenom och hur de mår med syfte att lättare kunna stötta upp för de 

runtomkring. Ungdomstiden är en tid då man inte längre är barn men inte heller är fullt vuxen. 

Det är en tid som präglas av identitetsskapande och utveckling genom testande och 

meningssökande, en tid att söka förstå och finna vem man är som individ och vilken plats man 

vill inneha i samhället och världen i stort (Eriksson, 1969; 2004; Noble-Carr & Woodman, 

2018). Eftersom valet att bli vegan berör stora delar av en persons liv, gruppidentitet, 

relationer, utsatthet samt utgör en djup moralisk livsvärdering kan detta val ses som särskilt 

identitetsformande och påverkande i ung ålder. 

Man kan sammanfattningsvis tänka sig att veganism påverkar ungdomars välmående 

samt är identitetsformande på olika sätt. Det av därför av största vikt att utforska deras 

upplevelser av detta mer ingående för ökad förståelse och kunskap kring hur de påverkas. 

 

Forskningsläget 

Den rådande kött-normen och vad som får folk att bli veganer. Joy (2011) sökte i 

sin forskning avgöra vad i det mänskliga psyket som gör att vi älskar vissa djur men äter och 

utnyttjar andra. Hon kommer fram till att människans utnyttjande av djur är en form av 

systematiskt förtryck och myntar begreppet carnism, normen som finns i dagens samhälle att 

äta kött och använda djur. Varför blir man då vegan? Enligt Baroni et al (2007) och Santos 

och Booth (1996) förklarade majoriteten av veganer att främsta skälen till att de valde att bli 

veganer var djurhållning, hälsoskäl, att de blev äcklade av kött och att miljön påverkades så 

negativt till följd av utnyttjandet och konsumtionen av djur. 

Vägen till veganism och vad detta innebär för individen. Tidigare forskning har 

undersökt hur vägen till veganism ser ut och vad veganismen innebär för individen. Shapiro 

(2015) ville genom en kvalitativ studie baserad på fenomenologisk psykologi komma fram till 

vad det innebär att vara vegetarian utifrån ett socio-psykologiskt perspektiv. Hen kommer 

fram till att vegetarianism är ett specifikt sätt att leva och att vara som innefattar en unik 

upplevelse av relation till sig själv, andra människor, djur, natur och omvärlden. Att bli 
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vegetarian innebar en utvecklingsprocess i tre delar där vegetarianismen slutligen blir en 

enhetlig del av ens person. Även Larsson et al (2003) forskade i hur processen att bli vegan 

såg ut, specifikt hos ungdomar i Sverige, och kom fram till att veganism är en ny typ av 

statuspassage. Det som fick ungdomarna att bli veganer var interna skäl såsom etik, att 

föredra vegansk mat, upplevelsen att kött är äckligt samt hälsoaspekter. Andra saker som 

påverkade detta livsval var vänner, familj, media, skola och musik. Både positiva och 

negativa konsekvenser upplevdes av att bli vegan och dessa skilde sig åt mellan de tre olika 

typerna av veganer som identifierades i studien.  

Veganismen är alltså en del av personens liv och ett sätt att vara (Larsson et al, 2003; 

Shapiro, 2015) som bryter mot den rådande samhällsnormen carnism (Joy, 2011). Unga 

veganer kan utifrån detta tänkas påverkas på olika sätt. 

Vikten av mening och identitet i ungdomen. Noble-Carr och Woodman (2018) slår i 

sin forskning fast att mening och identitet är särskilt viktiga under ungdomen, som är en 

särskilt känslig tid, och vid motgångar i livet. Resultaten visade att ungdomarnas 

identitetsskapande påverkades mycket av förväntningar av att leva upp till sin egna 

konstruktion av ett idealsjälv, en önskan att vara motsatsen till negativa saker de upplevt, samt 

känsla av autonomi. Även Eriksons psykosociala teori (1969; 2004) går in på vikten av 

skapandet av ett sammanhängande jag med fokus på identitet i ungdomen. Tidigare forskning 

slår alltså fast att ungdomen är en särskilt viktig tid att konstruera sin identitet och att finna sin 

mening i livet. Veganismen kan därför tänkas vara en viktig del av denna process för de som 

valt den vägen.  

Diskriminering och stigma. Tidigare forskning kring hur veganers mående påverkas 

av att vara veganer består till stor del av undersökande om diskriminering och stigma kring 

veganism och hur veganer påverkas av detta eventuella förtryck. MacInnis och Hodson (2017) 

undersökte om det fanns en negativ bias gentemot vegetarianer och veganer. Resultaten 

visade att icke-veganer uttryckte fördomar gentemot veganer som ofta var mer negativa än 

mot andra grupper som ofta utsätts för fördomar samt grupper som hade andra matvanor. 

Särskilt negativa åsikter fanns gällande veganer som var engagerade i miljön eller djurrätt. 

Vegetarianer och särskilt veganer upplevde själva att de blev utsatta av negativa attityder från 

andra. Även Horta (2018) kommer i sin forskning fram till att veganer utsätts för 

diskriminering då veganer ofta anses vara sämre och behandlas sämre än omnivorer både 

publikt och privat vilket grundar sig i strukturer eller bias gentemot veganer. Detta ges 
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exempelvis uttryck i att veganer mot sin vilja tvingas delta i utnyttjande av djur på olika sätt 

samt utsätts för trakasserier. Trots att veganer utsätts för diskriminering sätter sig många inte 

aktivt emot den egna diskrimineringen eftersom de anser att den uppstår p.g.a. en värre 

diskriminering som är viktigare att fokusera på, den mot djuren, speciesism. Det finns alltså 

en hel del forskning som tyder på att veganers välmående påverkas negativt till följd av valet 

att bli vegan.  

Välmående trots diskriminering grundat i grupptillhörighet som identitet. För att 

se det ur ett annat perspektiv kommer Hirschler (2011) i sin kvalitativa intervjustudie fram till 

att veganer å ena sidan upplevde att deras relationer påverkats negativt till följd av deras val 

att bli veganer, men att de å andra sidan på grund av veganismen upplevde ett varaktigt, ökat 

fysiskt samt spirituellt välmående. Även Bagci och Olgun (2019) kommer fram till att 

veganismen har en dubbel effekt på välmående. Genom sin forskning slår de fast att det å ena 

sidan var vanligt med upplevd diskriminering hos vegetarianer, och ännu mer hos veganer. De 

förklarar å andra sidan att trots att diskriminering mot veganer har vissa negativa effekter på 

välmående har det paradoxalt nog även i vissa fall positiva effekter på välmående. Detta 

eftersom identiteten som vegan stärks och den upplevda tillhörigheten till ens sociala grupp 

ökar vilket leder till högre välmående. Gruppidentitet verkar alltså vara en viktig aspekt som 

påverkar identitetsbildandet och välmående hos individen, särskilt under ungdomstiden. 

Denna slutsats går hand i hand med Tajfel och Turners (1979) teori om att social identitet 

utgör grupptillhörighet/grupptillhörigheter basen i upplevelsen av vem man är. Identiteten 

förstås i relation till ens grupperingar där in-gruppen, den grupp man tillhör, ses som positiv 

medan ute-gruppen, den grupp som klassificeras som ”dem andra”, ses som negativ. Denna 

process sker i tre steg: 1. Man beslutar vilka grupper man tillhör genom en social 

kategorisering. 2. Genom social identifiering avgör man hur väl man passar in i en viss grupp 

eller grupper. 3. Slutligen görs en social jämförelse mellan ute-gruppen och in-gruppen med 

syfte att öka ens självförtroende.  

Grupptillhörighet och socialt stöd. Det finns mycket forskning kring socialt stöd och 

dess påverkan på psykisk och fysisk hälsa men eftersom Demaray och Malecki (2002) inriktat 

sin forskning på barn och ungdomar i skolan kopplat till socialt stöd valdes just den då den är 

lämplig för min forskning. Demaray och Malecki (2002) förklarar att det upplevda sociala 

stödet, vilket består av stöttande beteenden, som finns inom ens sociala nätverk har förmågan 

att öka välmående och verka buffrande mot svåra upplevelser. Cherry (2015) visade på att 
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grupptillhörighet var viktigt gällande veganismen för ungdomar. Anslutningen till veganism 

innebar reflektion, lärande och identitetsarbete och för ett kvarstannande var det viktigt med 

socialt stöd av familj och vänner samt kulturella redskap som gav motivation och underlättade 

utförandet av veganism. Hon drar också paralleller mellan veganism och subkulturen punk 

vilken underlättade ovanstående hjälpsamma processer och resulterar i livsstilsrörelse med 

aktivism. Hon förklarar att motivationen till att göra denna studie var att forskning visat på en 

ökning av socialt medveten konsumtion samt livsstilsrörelser som går ut på att förändra ens 

vardagliga livsval i protest.  

Sammanfattningsvis har en hel del forskning gjorts på veganism, välmående och 

identitet. Jag vill med min studie utöka denna redan existerande kunskap men mer inriktat 

fokus på specifikt unga veganers välmående och identitetskonstruktion i förhållande till detta 

livsval i en ung ålder. 

Förutom relevant forskning på veganism, identitet, ungdomar och välmående kommer 

två teorier, Eriksons psykosociala teori (1969; 2004) och Antonovskys KASAM (2005) till 

stor del användas varför dessa nu kommer presenteras mer ingående. 

Ungdomen utifrån Erik Eriksons psykosociala teori 

Identitetsbildandet kommer till stor del analyseras med hjälp av Erik Eriksons 

psykosociala utvecklingsmodell (1969; 2004). Denna teori är särskilt relevant för mina 

forskningsfrågor eftersom den fokuserar på ungdomstiden kopplat till identitetsskapande samt 

tar i beaktande inte endast inre utveckling utan att människan påverkas och utvecklas i 

förhållande till både inre och yttre aspekter. 

Enligt Eriksson (1969; 2004) drivs människan framåt i livet både av inre, biologiska 

och psykologiska processer och samtidigt av yttre sociala, historiska och kulturella faktorer. 

Människans utveckling kan förstås utifrån att man genom livet går igenom åtta olika livsfaser 

med tillhörande utvecklingskriser. Hur man hanterar och löser dessa kriser påverkar ens 

psykosociala mående och utveckling, individens personlighet formas. Kriserna skapar en 

psykosocial spänning som lindras genom att man hittar en balans mellan krisens två motpoler. 

Detta innebär att utvecklingen efter varje kris hamnar på ett kontinuum mellan dessa motpoler 

som utgörs av ett sunt håll och ett negativt håll. Dessa motpoler utgörs under ungdomstiden 

av identitet på det sunda hållet och identitetsförvirring på det negativa hållet. Efter varje kris 

som löses adekvat utvecklas specifika karaktärsdygder, det vill säga styrkor och resurser som 

främjar en fortsatt positiv utveckling samt hjälper en att lösa framtida utvecklingskriser. Detta 
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innebär att hur man hanterat tidigare kriser även påverkar hur väl man tar sig igenom senare 

kriser.  

Den kris jag kommer fokusera på i mitt arbete är fas 5 som enligt Erikson (1969) sker i 

ungdomen, 12-20 år. Det är i denna ålder dags att påbörja vuxenlivet och skapa en egen 

identitet. Man börjar här utforska hur ens sexualitet ser ut, vilka ens intressen är, vilket yrke 

man vill ha, vilka grupper man vill tillhöra och frågor man försöker besvara är vem är jag, 

vart är jag på väg, hur framstår jag. Det är en tid fylld av val och utforskande. Motpolerna 

som individen söker finna balans mellan är i denna utvecklingskris identitet och 

identitetsförvirring och den karaktärsdygd som söks uppnås är trohet – upplevelsen av 

självständighet och inre konstans. Det är här av största vikt att få ihop och lyckas integrera 

alla ens tidigare erfarenheter och bilder man har av sig själv och vem man är på ett bra sätt, så 

att de formar en stabil helhetsbild och att man upplever ett inre sammanhang. Får man inte 

ihop sin identitet på ett bra sätt upplevs en inre splittring vilket kan leda till depression och 

antingen osäkerhet och överdrivet anpassande efter andras vilja alternativt till ett systematiskt 

trots vilket innebär en negativ identitet och en illojalitet gentemot andra (Erikson, 1969; 

2004). 

Välmående utifrån Antonovskys KASAM 

Hur ungdomars välmående påverkats av att bli och vara veganer kommer till stor del 

utforskas utifrån Antonovskys (2005) KASAM. Antonovsky (2005) uttrycker att ungdomen 

kan vara en tid av turbulens, förvirring och självtvivel. Budskapen från den unga individens 

olika världar är motstridiga och det finns en strävan att hitta sin plats, att bli någon, mitt i alla 

förändringar. Antonovskys (2005) fokus på hur upplevt sammanhang i livet och dess makt att 

hantera stressorer passar särskilt väl in på mitt syfte.  

Antonovsky (2005) utgår i sin teori KASAM från det salutogena perspektivet där 

fokus ligger på att undersöka vilka faktorer som främjar friskhet och bidrar till ökad hälsa 

istället för att utgå från det patogena perspektivet där man endast fokuserar på vilka faktorer 

som gör individer sjuka. Så istället för att endast fokusera på stressorer, d.v.s. faktorer som 

leder till stress, fokuserar man på helhetsbilden, vilka stressorer finns, hur ser individens 

bakgrund och livssituation ut och hur hanteras dessa på ett hälsofrämjande vis. Antonovsky 

betonar dock att dessa två perspektiv gärna kan användas tillsammans eftersom de 

kompletterar varandra väl och tillsammans ger den mest utförliga bilden av en individs 

psykiska hälsa. 
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KASAM, Känsla Av SAMmanhang, är en teori som syftar till att förklara varför 

somliga individer mår bättre än andra trots stressorer och motgångar. Hälsa och ohälsa ses här 

ligga som två motpoler på ett spektrum och Antonovsky intresserade sig för varför somliga 

trots att de utsätts för stressorer fortfarande strävar mot hälso-polen. Antonovsky menar att 

nyckeln till detta ligger i att om man upplever sin tillvaro som sammanhängande så blir den 

mer meningsfull, hanterlig och begriplig vilket leder till att man bättre klarar av att hantera 

stressorer. Man har då ett högt KASAM (Antonovsky, 2005). 

Stressorer skapar en spänning inom oss och har man ett högt KASAM hanterar man 

denna spänning bättre. Att ha högt KASAM innebär att stress inte upplevs på samma sätt som 

för en person med lågt KASAM vilket leder till bättre hälsa. Detta sker eftersom dessa 

personer har förmågan att göra stressorer begripliga och att lära sig hantera samt dra nytta av 

dem vilket leder till att lösningar hittas trots påfrestningar av olika slag. Det är dock viktigt att 

poängtera att KASAM är högst individuellt, att det är olika för olika individer vilka 

livsfaktorer som upplevs som meningsfulla (Antonovsky, 2005). 

KASAM består av tre begrepp: 

1.Begriplighet (Jag vet). Hög begriplighet innebär att de inre och yttre stimulin man 

utsätts för upplevs som begripliga och man klarar av att organisera och strukturera dem 

mentalt, de ses inte som oförklarliga, kaotiska eller slumpmässiga. Även när något oväntat 

eller svårt inträffar har man attityden att detta kommer att gå att förklara och ordna.  

2. Hanterbarhet (Jag kan). Att ha hög nivå av hanterbarhet innebär att man anser att 

man har resurser som gör att man med hjälp av dessa klarar av att hantera när något kravfyllt 

inträffar. Dessa resurser finnes inom sig själv och/eller hos andra utomstående som man litar 

på och som man räknar med står vid ens sida som exempelvis ens partner, vänner, familj, 

kollegor, politiker eller en gud. Man upplever inte att man är ett offer utan att man kan lita på 

sina resurser och att man kommer att klara sig och kunna gå vidare när motgångar inträffar.  

3. Meningsfullhet (Jag vill). Meningsfullhet styr ens motivation och anses vara den 

viktigaste delen av KASAM. Vid hög grad av meningsfullhet upplever man att livet är 

känslomässigt viktigt och att de krav livet innebär är värda att engagera sig i. Problem ses som 

en utmaning som man väljer att konfrontera vari det finns mening och lärdom att finna. 

Personer med hög meningsfullhet har saker i livet som de upplever som viktiga för dem och 

som de är väldigt engagerade i känslomässigt (Antonovsky, 2005). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar upplever att deras 

identitetskonstruktion och välmående påverkas av en övergång till veganism samt av att vara 

vegan i ett samhälle där normen fortfarande är att äta kött och använda djur som produkter. 

Det finns inte mycket forskning specifikt om ungdomars välmående och 

identitetsskapande i förhållande till veganism. Det har dock forskats om veganism och 

välmående i form av upplevd diskriminering och stigma, samt grupptillhörighet för sig, och 

ungdomar och identitet för sig. Avsikten med denna studie är därför att överbrygga gapet 

däremellan och bidra till att fylla denna vetenskapliga kunskapslucka. 

En ökad förståelse gällande unga veganer kommer även kunna leda till att man inom 

stödjande yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med ungdomar såsom inom socialt arbete, 

psykiatri och skola bättre kommer kunna bemöta, förstå, stötta och hjälpa denna grupp. 

 

Forskningsfrågor 

·         Hur erfar ungdomar att deras identitet påverkas och konstrueras av en övergång 

till veganism samt att vara vegan? 

.         I ljuset av transformationen till veganism samt erfarenheten av att vara vegan, 

hur upplever ungdomar att deras välmående påverkas? 

 

Metod 

I studien användes en kvalitativ ansats med fenomenologisk perspektiv och 

semistrukturerade intervjuer. Jag kommer nedan gå igenom studiens metodologi, deltagare, 

procedur, analysmetod, etik och reflexivitet.  

Metodologi 

Eftersom syftet med studien är att gå på djupet och undersöka hur en specifik 

målgrupp, unga veganer, upplever en företeelse, hur de upplever att deras identitet konstrueras 

samt välmående påverkats av övergången till veganism, valdes en kvalitativ ansats. Willig 

(2013) förklarar att en kvalitativ ansats används för att skapa ett stort register av deltagarnas 

handlingar och ord, vilket är just det studien syftar göra genom att kartlägga och beskriva 

unga veganers upplevelser och erfarenheter. 

Den epistemologiska ansats som valts är fenomenologi. Enligt Willig (2013) vill man 

inom fenomenologin förstå individers upplevelser och syftet med datainsamlingen blir att få 
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fram kunskap om individers subjektiva upplevelser. Fokus ligger på att förstå deltagarnas 

tankar, känslor och uppfattningar av deras egna subjektiva erfarenheter. Den fenomenologiska 

ansatsen passar väl in på studiens syfte som är att förstå ungdomars individuella upplevelser 

kopplade till identitet och välmående i förhållande till livsvalet veganism. Det intressanta blir 

att hitta mönster och likheter eller olikheter i deltagarnas erfarenheter och upplevelser för att 

kunna fastslå hur just deras välmående och identitetsskapande påverkats av veganismen.  

Deltagare 

Eftersom det är en specifik grupp individer studien syftar veta något om så använder 

jag mig av målinriktat urval. Bryman (2018) förklarar att ett målinriktat urval är när forskaren 

strategiskt letar upp deltagare till studien som är av betydelse för själva 

forskningsfrågan/frågorna. Det viktiga i min studie är alltså inte att det ska vara representativt 

för hela populationen utan det är viktigt att jag får fatt på exakt de individer som kan belysa 

den specifika upplevelsen att vara ung och göra livsvalet veganism och hur de upplever att 

detta påverkat deras identitetsskapande och välmående. Urvalet består av ungdomar i åldrarna 

16-20 år som valt att bli veganer. Detta åldersspann valdes eftersom Eriksons (1969; 2004) 

teori som till stor del används i analysen definierar att ungdomstiden är mellan 12-20 år. Det 

upplevdes dock mer givande att hålla intervjuer med ungdomar i det senare skedet av 

utvecklingen eftersom de hunnit gå igenom en del av ungdomstiden och kan dela med sig av 

de upplevelser som veganismen gett och reflektera kring dess påverkan den haft i deras liv 

gällande identitet och välmående. Urvalet resulterade i fem ungdomar, 16-20 år gamla, från 

olika delar av Sverige, som själva valt att bli veganer under ungdomstiden. Deltagare 1 går i 

gymnasiet på en danslinje. Vid 9-10 års ålder blev hen vegetarian och sommaren 2019 

övergick hen till veganism. Detta innebär att hen har varit vegan i ungefär ett år vid 

intervjutillfället. Skälen till övergång både till vegetarianism och veganism var etiska, för 

miljön och djurens skull. Deltagare 2 studerar tekniskt basår på universitet. Hen blev 

vegetarian i december 2017 och vegan i maj 2018. Vid intervjutillfället har hen varit vegan i 

cirka två år. Etiska skäl, för djurens skull, uppges som orsak till övergång till veganism. 

Deltagare 3 studerar genusvetenskap på universitetsnivå. Hen har varit vegetarian hela livet 

och blev vegan 2017. Vid intervjutillfället har hen alltså varit vegan i runt tre år. Även här var 

etiska skäl, främst djuren, orsaken till övergången till veganism. Deltagare 4 går tredje året på 

gymnasiet med inriktningen samhällsvetenskap/beteendevetenskap. 2015 blev hen vegetarian 

och övergick 2017 till veganism, det vill säga tre år vid intervjutillfället. Etiska skäl, främst 
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miljö och djur, uppgavs som orsak till övergången till veganism. Deltagare 5 pluggar första 

terminen på en kandidatutbildning i utvecklingsstudier på universitet. Vintern 2017 började 

hen få ett intresse av att bli vegan och började äta mindre kött och mer vegetariskt fram till 

sommaren 2017 då hen tog beslutet att bli vegan. Vid intervjun har hen därmed varit vegan tre 

år. Även för hen var etiska skäl det som fick hen att bli vegan, främst djur och miljö.  

Procedur 

För att hitta relevanta deltagare till intervjuer läggs en förfrågan upp i de större 

veganska facebook-grupperna i Sverige. Därefter inleddes dialog via mail med de som visat 

intresse, följt av tidsbokning för intervjuer. Deltagarna fick information samt godkände att 

intervjuerna skulle spelas in, vilket gjordes via zoom, men att inspelningarna endast skulle 

sparas en viss tid för att sedan förstöras. Intervjuerna tog mellan 45 min – 1 h 45 min att 

genomföra. Deltagarna fick tillgång till en samtyckesblankett/informationsblankett (Se bilaga 

1) online som de får skriva på med bankid via www.elektrisksignering.se. Samtycket ges även 

igen muntligt via zoom innan intervjun startar. Datainsamlingsmetoden semistrukturerade 

intervjuer (Willig, 2013) användes eftersom den går väl in i den kvalitativa ansats med 

fenomenologiskt perspektiv som valts. Semistrukturerade intervjuer är både styrda och öppna 

vilket gör att jag kan ta upp de teman jag vill undersöka men samtidigt ha öppna frågor så att 

intervjupersonerna kan prata fritt kring dessa utan att bli för begränsade. Intervjuguiden (Se 

bilaga 2) som användes var resultatet av noga reflekterande kring studiens forskningsfrågor 

och syfte. Det första området som togs upp på intervjuerna var frågor om deltagarens 

bakgrund och sig själv, det andra området berörde övergången till veganism och vad som fick 

de att bli veganer, det tredje området handlade om familj, vänner och fritidsintressen, det 

fjärde området om sammanhang, det femte området om specifikt positivt och negativt kopplat 

till veganismen, slutligen öppnades det upp för helt fria kommentarer och tillägg från 

deltagaren. Willig (2013) förklarar att det är av största vikt med följdfrågor i 

semistrukturerade intervjuer för att förtydliga vad deltagaren menar, så stort fokus låg på 

följdfrågor, gärna med exempel som ytterligare förtydligade deras unika upplevelser. 

Intervjuerna avslutades och deltagarna informerades om att de hade möjlighet att dra tillbaka 

sitt samtyckte i cirka två till fyra veckor efter avslutad intervju samt att de fick möjlighet att få 

en kopia av den färdiga uppsatsen via mail när den blev godkänd om intresset fanns.  
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Analysmetod 

Efter att intervjuerna transkriberats användes en tematisk analysmetod där data 

organiseras genom att hitta mönster och upprepningar (Bryman, 2018), det som sägs i 

intervjuerna delas in i kluster med syfte att hitta relevanta teman för att tolka datan (Willig, 

2013). Braun och Clarke (2006) förklarar att den tematiska analysen för med sig en teoretisk 

frihet vilket gör den till ett väldigt användbart och flexibelt verktyg inom forskning som ger 

en fyllig, komplex och detaljerad beskrivning av datan. Därför passade tematisk analys väl in 

i studien eftersom friheten detta gav öppnade upp för ett flexiblare och bredare sätt att utforma 

studien i form av valda teorier och de teman som utforskades. Teman kan enligt (Braun & 

Clarke, 2006) vara induktiva, vilket innebär att teman utarbetas med grund i ens material, 

och/eller deduktiva, det vill säga teoretiskt förutbestämda. En kombination av induktiv och 

deduktiv ansats användes i dataanalysen där jag till viss del utgick från de två teorier som 

främst använts, KASAM (Antonovsky, 2005) samt Eriksons psykosociala utvecklingsteori 

(1969; 2004) för att hitta teman i det intervjudeltagarna uttryckte, samtidigt som jag var öppen 

för helt andra teman baserade i mönster av intresse som dök upp under analysens gång. 

Materialet lästes igenom flera gånger för att hitta mönster som på olika sätt var intressanta i 

de olika intervjuerna, vad som upprepades av flera av deltagarna och vad som särskilt skilde 

sig åt i deras upplevelser. Endast baserat i syftet och frågeställningarna hittades intressanta 

mönster i materialet, som markerades i transkriberingarna med olika färger per tema samt 

korta egna kommentarer i marginalen. I nästa steg såg jag på materialet utifrån de två teorier 

som jag till största delen använt mig av i tolkningen av resultatet, KASAM (Antonovsky, 

2005) och Eriksons psykosociala teori (1969; 2004) och hittade ytterligare intressanta mönster 

i materialet som jag även dem färgkodade och skrev små kommentarer till hur de kopplades 

till syftet och frågeställningarna samt teorierna. Braun och Clarke (2006) pekar på att bredare 

teman bland forskarens koder ska eftersökas. Därför tog jag de 15 teman som dittills 

identifierats och gjorde mindmaps utifrån frågeställningarna för att få en överblick för att 

sedan sortera ut de mest relevanta och intressanta temana samt smälta ihop vissa teman till 

större teman. Efter detta fanns sju större teman med underkoder. Efter ytterligare genomgång 

av dessa teman genom mindmaps, sammanfattningar och konkretiserande hade slutligen tre 

bredare teman med tillhörande underteman omsorgsfullt sållats ut från materialet, utifrån en 

blandning av deduktiv och induktiv analys. Analysen slutade i följande tre teman med 12 

tillhörande underkoder (se tabell 1). 
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Tabell 1  

Teman och underkoder 

      
Tema 1 – Negativa upplevelser kopplade till veganismen      
Kod 1 – Mat-sammanhang som svår arena      

Kod 2 – Köttnormen – kunskap som tär      
Kod 3 – Att bli ifrågasatt och kritiserad, samt upplevelsen av 

samhällets dubbelmoral      
Kod 4 – Att inte bli hörd 

       
Tema 2 - Positiva upplevelser kopplade till veganismen      
Kod 1 – Vegan-communityt – en källa till stöttning och 

inspiration      
Kod 2 – Familj och Vänner – ett viktigt socialt stöd      
Kod 3 – Veganismen som källa till nya sammanhang och 

intressen      
Kod 4 – Att göra skillnad och leva efter sina värderingar           

Kod 5 – Att hitta sig själv och sin mening 

 
     

Tema 3 – Kunskapssökande      

Kod 1 – Kunskap som vändpunkt      

Kod 2 – Kunskap som drivkraft      

Kod 3 – Kunskap som försvar 

 
     

 

Etik  

Zoom används för att utföra intervjuerna med deltagarna på grund av det rådande läget 

med covid-19. Att använda videosamtal via internet istället för att träffas ansikte mot ansikte 

säkerställer att deltagarna känner sig trygga under intervjun och inte utsätts för risk för smitta. 

För att säkerställa deltagarnas anonymitet försäkrar jag mig om att det inte sparas någon 

känslig information via zoom (https://zoom.us/privacy/). Deltagarna informeras om att 

intervjuerna spelas in men att inspelningarna endast sparas 6 månader för att sedan raderas så 

att känsliga data inte finns kvar. För att ytterligare säkerställa anonymitet används inte 

deltagarnas riktiga namn och ingenting så som namn på stad, skola eller liknande kommer tas 

med i publiceringen. Det jag lagt upp på facebook-grupperna när jag sökte deltagare tas också 

bort för att ytterligare säkerställa anonymitet för deltagarna.  

Innan deltagarna medverkar i studien, samt efter genomförande av studien, får de både 

muntlig och skriftlig information om undersökningen och samtycke. Deltagarna får här även 

information om att det är helt frivilligt och att de kan avbryta intervjun när som helst utan 
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konsekvenser samt att de kommer vara helt anonyma. Deltagarna har även möjlighet att när 

som ställa frågor kring studien.  

För att försäkra mig om att ingenting som kommer upp innan, under eller efter 

intervjun orsakar psykisk skada i form av stress, nedstämdhet eller dylikt kommer 

intervjuguiden utformas för att undvika de känsligaste ämnena som kan dyka upp. 

Deltagarnas unga ålder medför att särskild hänsyn bör tas gällande försäkrande om att de inte 

riskerar fara illa. Därför har jag valt att rikta min studie mot att undersöka upplevelser av 

välmående istället för riktade frågor kring psykisk ohälsa. Avgränsningar i urvalet gjordes där 

det yngre åldersspannet av ungdomstiden, 12-15 år, valdes bort på grund av etiska skäl 

eftersom det inte kunde garanteras att de ämnen som kunde komma upp, såsom djurhållning, 

etik gällande köttkonsumtion och klimatfrågor, inte skulle orsaka skada i form av distress om 

deltagarna var för unga. 

Reflexivitet 

Reflexivitet innebär att forskaren ska vara medveten om sin egna bakgrund och bias då 

dessa påverkar och formar forskningsprocessen (Willig, 2013). Eftersom jag själv är vegan 

och har ett stort intresse för djurrätt är detta en aspekt som genomsyrat hela arbetet. Jag har 

haft detta i åtanke och försökt hålla mig öppen inför andras åsikter och synpunkter gällande 

informationssökande, tidigare forskning, datainsamlandet d.v.s. intervjuerna samt feedback 

från handledare. Jag har även haft denna medvetenhet om att mina egna åsikter och bias 

gällande veganism vinklar det jag gör när jag utformade min intervjuguide, utförde 

intervjuerna samt letade teman och resultat i den insamlade datan. Jag tänker att min kunskap 

inom veganism å ena sidan begränsar och formar arbetet men att det även å andra sidan varit 

behjälpligt, särskilt gällande datainsamlandet då det var lättare för mig att hitta deltagare samt 

att få deltagarna att känna sig trygga med mig då de redan innan visste att jag delade deras 

moraliska värdegrund gällande veganism. Man kan spekulera i om denna kunskap fick dem 

att öppna sig ännu mer vilket ledde till mer informativ och mer precisa data. Det är dock 

ofrånkomligt när man utför en kvalitativ studie att forskarens egna funderingar, önskningar 

och erfarenheter påverkar och formar utkomsten av arbetet, det viktiga är att ha denna 

medvetenhet och försöka reflektera kring den i den mån det är möjligt vilket gjorts konstant 

under arbetets gång. 
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Resultat 

Tre teman med mer specifika underteman har identifierats och valts ut ur intervju-

materialet. Fokus ligger på identifierandet av för deltagarna gemensamma, och särskilt 

intressanta mönster gällande min frågeställning.  

Det första temat tar upp Negativa upplevelser kopplade till veganismen och har fyra 

underteman: 1. ”Mat-sammanhang som svår arena” 2. ”Köttnormen – kunskap som tär, samt 

upplevt obehag bland kött-ätare” 3. ”Att bli ifrågasatt och kritiserad, samt upplevelsen av 

samhällets dubbelmoral” 4. ”Att inte bli hörd”. 

Det andra temat berör Positiva upplevelser och sammanhang kopplade till veganism 

och har följande fem underteman: 1.”Vegancommunityt – en källa till stöttning och 

inspiration” 2. ”Familj & Vänner – ett viktigt socialt stöd” 3. ”Veganismen som källa till nya 

sammanhang och intressen” 4. ”Att göra skillnad & leva efter sina värderingar” 5. ”Att hitta 

sig själv & sin mening” 

Det tredje temat Kunskapssökande utforskas med hjälp av tre underteman: 1. 

”Kunskap som vändpunkt” 2. ”Kunskap som drivkraft” 3. ”Kunskap som försvar.” 

 

Tema 1 – Negativa upplevelser kopplade till veganismen 

Mat-sammanhang som svår arena 

Något som samtliga deltagare tar upp som jobbigt är mat-sammanhangen att bli 

bortbjuden till icke-veganer där det serveras mat samt att äta ute på icke-veganska 

restauranger och caféer. Deltagarna uttrycker i olika grad en känsla av att vara besvärlig samt 

en oro att av misstag få animalier i maten. Flera av deltagarna har varit med om att få 

animalier i sin mat när de bett om vegan-kost, vilket har skapat stort lidande. Dels har 

händelsen i sig varit traumatisk och det har även fått längre stående men i form av oro inför 

att äta mat som inte tillagas av de själva, de litar inte längre på att det är vegan-kost de fått och 

har svårt att äta, särskilt för två av deltagarna var detta markant vilket utvecklas av deltagare 2 

nedan. 

 

”…jag blev lite nervös när jag åt hos andra, för jag visste liksom inte… om det inte är 

jag som lagar maten så kan inte jag vara 100 % säker på att jag kan äta det. Det har varit lite 

jobbigt för det var såhär att även fast folk säger till mig att det är veganskt så kan jag till slut 

inte äta, det är liksom såhär, min kropp säger nej och då får jag för mig att det inte är nåt 
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veganskt i det och då vill jag liksom inte äta överhuvudtaget… alltså jag ångrar det jag har ätit 

för att det känns som att min kropp säger att jag har ätit typ mjölk eller ägg. Det har varit 

väldigt påfrestande…” – D2 

 

Köttnormen – kunskap som tär, samt upplevt obehag bland kött-ätare 

Alla deltagare uttryckte att den rådande normen att äta och utnyttja djur i samhället tär 

på dem och att de upplever en stor frustration av att bära på den stora kunskap de har om hur 

djuren behandlas och hur miljön påverkas och att samtidigt så många människor inte vill ta 

detta till sig. Särskilt jobbigt upplevs när andra uttalar sig okunnigt om veganism, vilket även 

går in i att bli ifrågasatt som också tas upp under rubriken ”att bli ifrågasatt och kritiserad”. 

Samtliga deltagare uttrycker en skillnad i upplevt välmående när de umgås med veganer 

versus icke-veganer vilket även leder till att många av deltagarna aktivt söker upp 

sammanhang där de kan umgås med andra veganer eftersom detta upplevs som roligt, skönt 

och befriande. Deltagare 3 utvecklar:  

 

”…jag märker det (att hens välmående påverkas) starkt när jag umgås med folk som 

inte är veganer, om man går ut och äter tex eller hur man diskuterar olika saker. Det blir så 

påfrestande att tex se nån äta kött eller sådära eller höra hur de argumenterar om nånting som 

man tycker sig veta lite mer om. Att inte behöva förklara sig när man umgås med andra 

veganer är så skönt, att det bara faller sig så naturligt alltihop.” – D3 

 

Särskilt tre av deltagarna uttrycker en oro och ett obehag när de umgås med kött-ätare 

och en jämförelse av upplevt hot parallellt med vad som upplevs av män görs även i tre 

intervjuer. Deltagare 2 förtydligar: 

 

”jag får typ samma känsla av köttätare som jag får av män. Alltså, det är liksom såhär, 

den här liksom lite obehagliga såhär ”jag vet inte riktigt hur du kommer reagera, hur du 

kommer bete dig”. Det är liksom, jag får typ samma såhär… ”jag vet inte riktigt hur du skulle 

kunna liksom bete dig, alltså såhär vad du kommer göra”.” – D2  
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Att bli ifrågasatt och kritiserad, samt upplevelsen av samhällets dubbelmoral 

Deltagarna uttrycker att de blir ifrågasatta och kritiserade gällande valet att vara vegan 

och att detta upplevs som jobbigt, för vissa deltagare mer än för andra. Detta leder till en 

upplevelse av att tvingas ta jobbiga diskussioner för att dels försvara sig själva och sitt livsval, 

dels för att försvara djuren och miljön vars rättigheter de brinner så mycket för. De uttrycker 

att det är utmanande att välja vilka diskussioner man ska ge sig in i eftersom diskussionerna 

ofta tar mycket energi av deltagarna och upplevs som tärande för den psykiska hälsan. Dock 

uttrycker majoriteten av deltagarna att detta är något de blivit bättre på att hantera ju längre de 

varit veganer, att välja vilka diskussioner som upplevs värda att ta samt att kunna hantera dem 

bättre. Detta kommer även tas upp längre ner i resultat-delen under temat kunskapssökande. 

Deltagare 3 förtydligar:  

 

”Sen är det såklart jobbigt att bli ifrågasatt och behöva ta diskussioner … man kanske 

inte ens själv är den som berättat att man är vegan men så fort nån i umgänget får reda på att 

man är vegan som inte visste det så blir det ju ett diskussionsämne och så måste man försvara 

sig eller förklara sig… så det är jättetråkigt.” – D3 

 

Även det paradoxala med att bli uppmanad till förändring men samtidigt få kritik för 

samma förändring upplevs av flera av deltagarna. Att i nyheter och på skolan få budskapet att 

det är bra för miljön, för den egna hälsan och för djuren att vara vegan med särskilt fokus på 

att äta mer vegetariskt för att sedan bli ifrågasatt och nedvärderad för sitt val att göra just detta 

upplevdes som väldigt frustrerande. Deltagare 1 berättar följande om sin skola:” det 

uppmuntras ju till veganism och att vara vegetarian och så serveras det fortfarande kött på 

skolan.” – D1  

 

Att inte bli hörd 

Att inte bli hörd på grund av sin ålder var något som samtliga deltagare uttryckte i 

olika grad och som yttrade sig i flera olika sammanhang. Flera av deltagarna hade vid 

upprepade tillfällen fått höra saker som upplevdes som typiskt tråkiga stereotypa åsikter om 

unga gällande starka åsikter såsom att de är radikala, naiva, att de inte vet tillräckligt och det 

är därför man är vegan, eller att man generellt inte förstår vad som är bäst för en på grund av 

sin unga ålder. Även skolan tas av majoriteten upp som en arena som upplevs jobbig dels på 
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grund av upplevelsen av att inte bli hörd på grund av åldern och att det blir ytterligare ett mat-

sammanhang där tilliten till att få rätt kost gång på gång blivit ifrågasatt. Deltagare 3 ger 

följande exempel där detta tydligt framgår, särskilt då den vuxna får en helt annan respons än 

de själva gällande samma uttryckta klagomål: 

 

”…i gymnasiet så hade vi matleverantörer som hade ganska dålig mat, men det är ju 

typisk skolmat ändå… men just veganmaten var ofta värre, det var väldigt väldigt dålig mat, 

det var ingen protein, ingen näring alls liksom, och det hände ofta att vi hittade bitar av kött i 

eller mölkprodukter och sånt dära. Och då var vi alltid ett gäng veganer då som kom 

stormandes till rektorn och sådär. Och det känns bara som att det inte skulle skett på en annan 

arbetsplats, att varje gång vi kommer med klagomålen så togs de inte på allvar för att det var 

vi som kom dit. Nån gång fick vi med oss en lärare och då blev det ett helt annat bemötande. 

Han var också vegan och han hade råkat äta kycklinggryta som skulle varit vegansk, och då 

blev det en helt annan effekt när han kunde komma med och stötta oss märkte vi.” – D3 

 

 

Tema 2 – Positiva upplevelser och sammanhang kopplade till veganismen 

Vegan communityt – en källa till stöttning, inspiration och tillhörighet 

Vegan-communityt är något som alla deltagare tagit upp som viktigt för deras 

välmående. Sammanhang med andra veganer upplevs av samtliga deltagare vara en stor källa 

till gemenskap, stöttning när det är svårt och allmänt glada tillrop från folk som beskrivs som 

snälla och som har gemensamma intressen och grundvärderingar som de själva. Deltagarna tar 

specifikt upp följande sammanhang inom vegan-communityt detta berör: veganevent, 

aktivism, kända vegan-personer, veganska instagram-konton, veganska facebook-grupper 

samt vegan-vänner. Deltagare 5 förklarar närmare: 

 

”Men sen så är det klart att man blir ledsen när folk inte vill ta reda på saker 

eller liksom bara är helt ignoranta, det är klart man blir liksom ledsen och man tycker ju att 

det är liksom, att man känner att man ser nånting som ingen annan ser. Och det är ju därför 

det är så skönt att ha liksom ett community där folk tänker som en själv, så kan man liksom få 

utlopp för allt.” -D5  
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Veganska facebook-grupper upplevs av majoriteten av deltagarna som särskilt 

stöttande. Dels på grund av att det är så lätt, att precis när som, komma åt och vända sig till en 

stor grupp likasinnade, där ingen kommer attackera eller ifrågasätta deras livsval och som 

deltagarna uttrycker kan stötta när något gällande veganismen är särskilt svårt, eller för att 

uppleva en känsla av tillhörighet och gemenskap som verkar både förstående och motiverande 

för deltagarna. Vissa deltagare uttrycker även en känsla av tillfredsställelse och 

meningsfullhet av att själva kunna stötta andra i liknande situationer vilket de uttrycker lättast 

görs via facebook. Detta var också en källa till ökad kunskap vilket jag kommer gå närmare in 

på under temat ”kunskapssökande”. 

 

Familj & Vänner – ett viktigt socialt stöd 

De flesta deltagarna upplever att föräldrarna var ifrågasättande och kritiska på grund 

av oro för deras hälsa när de först gick över till vegan-kost, vilket upplevdes som försvårande 

i övergången eftersom de flesta fortfarande bodde hemma och inte var myndiga när de blev 

veganer. Deltagarna förklarar dock vidare att detta bottnade i en okunskap och oro för deras 

barns välmående som senare när föräldrarna förstått att de mådde fysiskt och psykiskt bra var 

i mycket högre grad stöttande och positiva. Föräldrarna beskrivs alltså senare när de ställt sig 

mer positiva till veganismen utgöra ett viktigt stöd för dem som underlättat vardagen och 

påverkat deras välmående i en positiv riktning. Deltagare 2 utvecklar: 

 

”Ju längre tiden har gått desto mer förstår ju min familj att det här är nånting som 

verkligen ligger mig varmt om hjärtat, så de försöker ju också” -D2 

 

Det är olika mellan deltagarna hur många av deras vänner som också var veganer, men 

majoriteten har minst en vegan-vän samt uttrycker att de flesta av deras icke-vegan-vänner, 

trots att de inte själva är veganer, är positiva, intresserade och stöttande gentemot dem och 

deras val att vara vegan. Detta upplevs som ett viktigt stöd som gagnar deras välmående. De 

som har många vegan-vänner upplever dock det som särskilt värdefullt då det ger en insikt 

och förståelse i engagemanget gällande veganismen, eftersom att vara vegan uttrycks vara en 

stor del av deras liv och identitet. Det finns förutom förståelsen ett sätt att stötta varandra på 

när det är svårt gällande negativa upplevelser kopplade till att vara vegan, som jag gått 
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närmare in på under temat ”Negativa upplevelser kopplat till veganism”, som det kan vara 

svårt för en icke-vegan att helt sätta sig in i.  

 

Veganismen som källa till nya sammanhang och intressen 

Alla deltagare uttrycker att de genom veganismen hittat nya givande sammanhang och 

intressen. Särskilt mat som intresse tas av majoriteten av deltagarna upp som något 

veganismen fört med sig och som nu skänker stor inspiration och glädje i deras liv. De 

uttrycker att detta intresse antagligen inte hade uppstått, i alla fall inte i en ung ålder, om de 

inte blivit veganer. Nya vänner och ny kunskap har lett till nya spännande sammanhang som 

exempelvis ett engagemang inom politik, miljöfrågor eller djurrättsaktivism där deltagarna 

skapat nya vänskapsband och nya intressen. Veganismen upplevs också av de flesta 

deltagarna på ett givande sätt även gå in i tidigare intressen. Exempel som ges är bättre fysisk 

prestation inom tränings-sammanhang, ett intresse för miljö och djurrätt har lett till mer 

specifikt engagemang inom ett visst politiskt parti, för att nämna några. Deltagare 3 utvecklar 

sina upplevelser kring upptäckt av nya sammanhang och intressen: 

 

”…det är väl dels en helt ny värld av liksom matgrejjer att testa, allt möjligt från 

konstiga glutenfria kakor till liksom ja allt möjligt, kikärtsspad liksom tänkte inte jag alls på 

att man kunde använda *skratt* det var ju jättekul. Sen så märkte jag ganska mycket 

hälsofördelar ganska snabbt. Jag hade ganska mycket migrän regelbundet innan och det 

slutade nästan helt, jag hade nästan alltid en konstant huvudvärk i flera år som bara typ 

slutade (när jag blev vegan) så att det var jättekul. Sen så blev det ju en helt annan grejj i att 

hitta… att bonda med andra människor igenom. Facebookgrupper i massor och även caféer 

och sånt dära. Aktivistiskt också, liksom kunde jag börja demonstrera för djurens rättigheter 

och så där och vara mer aktiv där så att det var jättemycket roliga grejjer som kom med” -D3 

 

Att göra skillnad & leva efter sina värderingar  

Samtliga deltagare upplever att bli veganer har påverkat deras välmående positivt 

eftersom denna ändring innebar att leva efter sina egna värderingar samt en upplevelse av att 

göra skillnad i världen. Majoriteten av deltagarna uttrycker att deras val att bli veganer när de 

förstod hur det såg ut i djurindustrin och dess konsekvenser gett de en positivare och snällare 

syn på sig själva. De förklarar att kunskapen att de gör skillnad i världen, att de gör något 
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viktigt har lett till ett ökat mentalt välmående dels på grund av upplevelsen att de gör något 

meningsfullt, dels på grund av att de inte längre bär på skuldkänslorna det innebar att delta i 

utnyttjandet av djur efter att de fått den kunskapen, att de nu lever efter sina värderingar och 

känner sig sanna mot sig själva vilket för vissa av deltagarna även lett till ett ökat 

självförtroende. Deltagare 5 exemplifierar detta väl i följande citat: 

 

”…jag kan leva efter det jag tror och det jag lär. Jag kan inte tänka mig att leva 

med mig själv om jag inte kan rättfärdiga mina egna beslut och mina handlingar. Jag kan 

liksom inte sitta och …  det är ju att kasta sten i glashus.. jag kan liksom inte säga att nu ska 

jag inte göra såhär vi måste rädda miljön eller vi måste vara snälla mot djuren men sen så gör 

jag det som verkligen förstör för djuren… Alltså skenhelighet är något som jag är väldigt 

emot.” -D5 

 

Att hitta sig själv & sin mening  

Majoriteten av deltagarna upplever att de genom veganismen hittat sig själva och sin 

mening i världen. De förklarar att de är mer bekväma i sig själva eftersom de känner sig mer 

cementerade i vilka värderingar de har, vad som betyder mycket för dem och att detta 

förstärks genom att de nu agerar och lever efter sina värderingar. Deltagarna utrycker att 

veganismen till stor del format den de är och att den nu blivit en del av deras identitet som 

fyller en värdefull plats i deras liv. Meningsskapandet uttrycks såhär av deltagare 5: 

 

”Den ger mig ett sammanhang. Den ger mig, på samma sätt som religion ger 

människor sammanhang så kan jag känna att ”ja men det finns en mening” .. vi är liksom inte 

bara snart 8 miljarder liksom kroppar som vandrar runt på jorden, alltså alla har sin egna 

mening, och det är väl att jag har förstått lite mer varför människor agerar och reagerar som 

de gör. Så jag känner att jag har fått större förståelse för mig själv men också för andra 

människor.” -D5 

 

Deltagare 4 berättar följande om att ha hittat sig själv i veganismen: 

 

”…men jag känner att jag typ har hittat mig själv på ett annat sätt och jag vet liksom 

vem jag är. Alltså det är typ min identitet liksom, för det är en så stor del av livet, så jag 
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känner att jag blivit mer självsäker i mig själv och jag vet vad jag vill. Det är inte bara ja jag 

är vegan utan det har gjort andra saker klarare typ, vad jag har för åsikter om andra saker” -D4 

 

Tema 3 – Kunskapssökande 

Kunskap som vändpunkt 

Samtliga deltagare beskriver att vändpunkten, det som fick de att börja 

transformationen till veganism, var att få information om hur djurindustrin ser ut samt för 

vissa deltagare även hur klimatet och miljön påverkas av den kött-norm som finns i samhället 

idag. Hur de fick denna kunskap skilde sig dock åt mellan de olika deltagarna, vissa fick 

information från en närstående som redan var insatt i ämnet medan andra såg dokumentärer 

eller videos om ämnet. Alla deltagare ser sig själva som djurälskare vilket uppges vara en 

drivande kraft för förändring, en önskan att inte längre bidra till djurs lidande. En annan 

gemensam nämnare för samtliga deltagare är att vändpunkten lett till ett ökat sökande efter 

mer information som i sin tur lett till ökad kunskap om ämnet och en insikt att sättet de lever 

på nu går emot deras inre värderingar vilket upplevs som väldigt jobbigt och som krävde 

förändring. Deltagare 5 exemplifierar: 

 

” … när jag kollade på dokumentären då fick jag ju liksom en källa på det och 

jag fick allting väldigt svart på vitt. Och jag kände att jag kan inte leva ett liv där jag inte själv 

kan vara stolt över valen jag gör, och då kände jag att ”I wanna stay true to myself” så att 

säga. Och det kändes som att jag inte gjorde det om jag visste så mycket och kände att det här 

är fel och sen ändå gör jag det.” – D5 

 

Kunskap som drivkraft   

Gemensamt för deltagarna är ett uttalat driv att vilja veta mer för att kunna göra mer, 

en törst efter ökad förståelse om hur världen, samhället och människor fungerar. De upplever 

att detta kunskapssökande inletts med intresset för, och en övergång till, veganism har varit 

instrumentellt i hur de nu hanterar och förstår världen. Detta kunskapssökande är något som 

stannat kvar med dem även gällande andra ämnen och som de upplever har gagnat dem då det 

gett dem en ökad förståelse för saker och ting som baseras i efterforskningar och fakta. 

Deltagarna uttrycker att detta driv till kunskapssökande har gett dem en ökad förståelse för 

andras perspektiv, både gällande veganism och helt andra ämnen och åsikter, vilket även lett 
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till en positivare världssyn och ökad empati gentemot andra människor. Flera av deltagarna 

upplever att detta påverkar deras välmående positivt eftersom det är lättare att hitta mening 

och det positiva i svåra situationer vilket i sin tur lett till en positivare syn gentemot andra och 

på världen i stort. Denna världssyn uttrycker flera av deltagarna har gagnat dem i hur de 

hanterar den tärande kunskapen om hur djuren behandlas inom djurindustrin och att normen i 

samhället fortfarande är att äta och utnyttja djur, det finns en förståelse om varför detta sker, 

att förändring är möjlig och att människor har olika privilegium och det är olika lätt för dem 

att ta till sig information och bli veganer.  

 

Deltagare 3 uttrycker sig såhär: 

 

” Jag har nog även mer förståelse för andra, och inte bara djur då utan andra 

människor, olika perspektiv, kunna ta in det på ett annat sätt. Jag har också fått en mer 

intersektionell analys av veganism sen jag blev vegan, att liksom de olika faktorerna som 

spelar in … Så jag har börjat tänka bredare på det hela.” -D3 

 

Kunskap som försvar  

Att vara vegan, särskilt som ung, innebär som gåtts igenom under temat ”svårigheter 

kopplade till veganism”, att bli konfronterad, ifrågasatt och behöva ta diskussioner med andra 

människor för att försvara sig. Detta är något som majoriteten av deltagarna upplever har lett 

till ett sökande av kunskap om veganismen och det man står för, för att kunna försvara sig i 

dessa situationer. Detta i sin tur har för många av deltagarna skapat en inre trygghet i att de 

har kunskapen att försvara sig och ge svar på tal, hårda fakta, gällande veganismen. Flera av 

deltagarna uttrycker att detta har gagnat dem även i andra arenor i livet, en större tilltro till sig 

själv i diskussioner överlag och ett vant sätt att söka kunskap för att undersöka saker. De tar 

inte längre bara saker för givet utan en inre norm har skapats som innebär att vilja ha fakta på 

sin sida, både gällande veganismen men även i andra ämnen. Majoriteten av deltagarna 

upplever att kunskapen om att man kan försvara sig om man blir ifrågasatt, att man lärt sig 

argumentera väl, har lett till personlig utveckling, bättre självförtroende, att de är mer 

lösningsorienterade och har blivit bättre på att hantera svårigheter överlag. Deltagare 5 ger 

exempel på detta i sina ord: 
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”…när jag debatterar eller har diskussioner, men det är inte liksom just veganismen 

utan det är snarare självförtroendet som jag har fått i och med veganismen. Självförtroendet - 

jag vet att jag kan ganska mycket om djurindustrin, jag kan ganska mycket om 

klimatförändringar kopplat till mat. På samma sätt som jag vet att jag kan sånna saker och att 

jag kan lära mig så vet jag också att jag kan lära mig om ganska mycket saker. Ge mig en 

eftermiddag så kan jag liksom förstå saker. Och det har väl gett mig självförtroende, att jag 

vågar säga vad jag tycker.” – D5 

 

 

Diskussion 

Resultaten kommer först diskuteras utifrån de tre teman som presenterats i resultatet, 

negativa upplevelser kopplade till veganism, positiva upplevelser kopplade till veganism samt 

kunskapssökande. Efter detta presenteras en metoddiskussion, följt av slutsatser. 

 

Resultatdiskussion 

Negativa upplevelser kopplade till veganismen 

De negativa upplevelser som tas upp i tema 1 är köttnormen, mat-sammanhang, att bli 

ifrågasatt och kritiserad, samt att inte bli hörd på grund av sin unga ålder. Dessa kommer 

diskuteras en efter en i relation till följande teorier: Utifrån KASAM (Antonovsky, 2005) där 

de negativa upplevelserna kan ses som stressorer, det vill säga faktorer som skapar en inre 

spänning inom oss och leder till stress. Även skäl till veganism kommer beröras i förhållande 

till deltagarnas negativa upplevelser samt hur veganismen blir en del av ens person (Baroni et 

al, 2007; Santos & Booth, 1996; Shapiro, 2015). Den rådande samhällsnormen carnism (Joy, 

2011) kommer diskuteras samt påverkan på relationer (Hirschler, 2011). De negativa 

upplevelserna kan även ses som uttryck för diskriminering mot veganer (Horta, 2018; 

MacInnis & Hodson, 2017). Slutligen kommer Eriksons psykosociala utvecklingsteori 

(Erikson, 1969; 2004) tillämpas på samtliga negativa upplevelser, som kan ses som en del av 

identitetskrisen som tillhör ungdomen. 

Köttnormen 

Joy (2011) myntade begreppet carnism, den rådande normen i samhället att vissa djur 

är till för att ätas och utnyttjas. Denna norm har samtliga deltagare märkt av vilket upplevs 

tärande på olika sätt. Samtliga negativa upplevelser kan tolkas som negativa gensvar på att 
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bryta mot denna rådande norm. Deltagarna upplever särskilt att det är tärande att bära på 

kunskapen om vad djuren går igenom i djurindustrierna och hur miljön påverkas, men också 

att så många är likgiltiga inför detta.  

Känslan som samtliga deltagare uttrycker av att vara besvärlig, särskilt i mat-

sammanhang, på grund av att de vill ha vegan-kost kan tydligt tolkas i relation till att de 

bryter mot denna norm. Deltagarna tar ställning mot en upplevd orättvisa i samhället, även i 

situationer då de kanske inte önskar att detta ska vara i fokus såsom en middag med släkten. 

Detta skaver självklart hos de som fortfarande deltar i denna orättvisa just eftersom normer är 

den rådande självklarheten är det med största sannolikhet inget de reflekterar över i andra fall 

och som de nu tvingas möta. Jag tolkar det som att deltagarna upplever dessa situationer som 

svåra just på grund av att det blir en konflikt inom dem, å ena sidan har det blivit en stor del 

av den de är, individer som aktivt motsätter sig att djur far illa och önskar att den rådande 

normen ska ändras, samtidigt som de i sociala situationer inte vill orsaka dessa konflikter 

inom andra utan bara äta gott och ha en trevlig kväll med vänner eller familj. Hirschler (2011) 

förklarar att det är vanligt att veganer upplever att deras relationer påverkas negativt på grund 

av veganismen. Det kan tolkas att deltagarnas oro att vara besvärliga handlar om just detta, att 

de inte vill att veganismen ska påverka deras relationer på ett negativt sätt. Man ställs inför ett 

val mellan viktiga relationer och en viktig livsvärdering.  

En annan sak som tas upp av deltagarna är känslan av utsatthet i relation till vissa 

icke-veganer. Det finns en oro som uttrycks kring att man inte vet vad de kan göra, vilket kan 

tolkas som att det i vissa fall till och med upplevts att det finns en maktaspekt som berör hot 

om våld. Horta (2018) förklarar att veganer ofta anses vara samt behandlas sämre än icke-

veganer vilket grundar sig i strukturer och bias gentemot veganer. Samtidigt slår Shapiro 

(2015) fast att veganismen slutligen blir en del av ens person och att detta livsval berör alla 

delar av personens liv. Detta innebär därför att eftersom deltagarna går emot carnismen (Joy, 

2011) så utsätts de för hot från vissa icke-veganer som berör hela deras sätt att leva och vara. 

Resultaten visar att detta strukturella förtryck påverkar deltagarnas upplevda välmående 

negativt i hög grad. Samtliga deltagare upplever därför att det är lättare att umgås med andra 

veganer, att det påverkar deras välmående positivt, eftersom man inte behöver förklara sig. 

Alla har samma värdegrund och alla förkastar carnismen, det finns en förståelse och en 

gemenskap som närmare kommer diskuteras under ”positiva upplevelser gällande 

veganismen”.  
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Den rådande köttnormen i samhället är något som i hög grad påverkar deltagarnas 

upplevda välmående eftersom stressorer uppstår när de lever normbrytande, såsom att känna 

oro gentemot vissa icke-veganer och den makt-aspekt som kan tänkas finnas dem emellan 

samt den inre slitning som uppstår när en viktig livsvärdering vägs mot risken att det påverkar 

relationer med andra.  

Mat-sammanhang 

Mat-sammanhang som källa till stress och oro delades av deltagarna. Denna svårighet 

kan utifrån Antonovskys (2005) KASAM tolkas utgöra en stressor för deltagarna, som till viss 

del redan diskuterats men då i relation till köttnormen. Särskilt i mat-sammanhang med icke-

veganer uppstår en känsla av att vara besvärlig samt en stor oro att av misstag få animalier i 

maten, vilket var särskilt markant hos de deltagare som uttrycker att detta hänt vid upprepade 

tillfällen. Tolkat utifrån KASAM (Antonovsky, 2005) skiljer sig deras upplevelse av 

hanterbarhet, det vill säga vilka inre och yttre resurser de har att tillgå som underlättar i 

hanterandet av stressorn. För vissa av deltagarna har detta blivit väldigt svårt att hantera 

eftersom de vid upprepade tillfällen, trots förberedelser, ändå får animalier i maten. I längden 

kan deltagarnas välmående tänkas påverkas negativt eftersom det skapar en stress och oro, 

som kan bli värre över tid om det fortsätter hända utan att deras resurser räcker till.  

Enligt Horta (2018) innefattar en del av diskrimineringen som veganer utsätts för att 

de tvingas delta i utnyttjandet av djur mot sin vilja på olika sätt. Detta kan tolkas vara det som 

händer när deltagarna vid upprepade tillfällen, trots att de bett om vegan-kost och gjort allt i 

sin makt för att försäkra sig om att det inte är några animalier i maten, ändå blivit serverade 

animalier. Som uttrycks i resultatet har detta påverkat deltagarnas välmående på ett väldigt 

negativt sätt. Exempelvis uttrycker en deltagare att det på grund av detta blivit svårt att äta 

mat överhuvudtaget som inte tillagats av hen själv vilket i förlängningen kan tänkas påverka 

både relationer och den psykiska hälsan.  

De främsta skälen till att bli vegan är djurhållning, hälsoskäl, att miljön påverkas 

negativt till följd av utnyttjandet och konsumtionen av djur samt upplevelsen att äcklas av kött 

(Baroni et al, 2007; Santos & Booth, 1996). Dessa skäl uppgavs även av deltagarna i studien, 

där särskilt miljöaspekten och djurhållningen lyftes fram som starka skäl till att vilja bli 

vegan. Det som då sker när deltagarna ofrivilligt tvingas delta i att äta animalie-produkter är 

därför en kränkning mot deras moraliska värderingar och själva skälet till att de blev veganer. 

Att en så djup livsvärdering som deltagarna uttrycker att veganismen är i deras liv inte blir 
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taget på allvar är i sig något som deltagarna upplever påverkar deras välmående negativt. 

Denna kränkning tas här ännu ett steg längre då det blir så svårt att inte själva delta i 

förtrycket mot djuren. Deltagarnas välmående påverkas alltså i hög grad av den utsatthet de 

upplever i mat-sammanhang med icke-veganer.  

Ifrågasatt och kritiserad 

Det finns många fördomar gentemot veganer. Dessa negativa bias har dessutom visat 

sig vara starkare än de som finns gentemot andra grupper som vanligtvis utsätts för fördomar 

samt för grupper med andra matvanor. Särskilt negativa åsikter fanns kring veganer som var 

engagerade i djurrätt eller miljön (MacInnis & Hodson, 2017). Detta kan tänkas komma till 

uttryck genom att icke-veganer kritiserar och ifrågasätter veganer. Att bli ifrågasatt och 

kritiserad är något som samtliga deltagare upplever kommer med territoriet att vara vegan, 

och deltagarna upplever även att deras unga ålder gör att detta blir extra markant. Detta kan 

som tidigare berörts tolkas vara stressorer (Antonovsky, 2005) sprungna ur carnismen (Joy, 

2011) som finns i samhället idag. Deltagarna uppger att detta ifrågasättande ofta leder till 

energikrävande diskussioner vilket påverkar deras upplevda välmående negativt. Deltagarna 

uttrycker att kunskapssökande blivit ett gensvar till ifrågasättandet och kritiken, ett sätt att 

väpna sig mot negativa kommentarer och bättre kunna hantera diskussioner som uppstår 

gällande negativa attityder till veganismen. Denna kunskap som försvar kan tolkas vara en 

upplevelse av hög begriplighet hos deltagarna samt utgör en viktig inre resurs (Antonovsky, 

2005). Detta kommer vidare diskuteras under ”Kunskapssökande”. Att deltagarna tvingas 

hantera fördomar kring deras val att bli veganer ges alltså uttryck i kritik och ifrågasättande 

vilket ofta leder till diskussioner. Dessa upplevelser kan tolkas verka formande i deltagarnas 

identitetsskapande eftersom det har gett dem ett helt nytt sätt att förhålla sig till att bli 

ifrågasatt och har även påverkat deras välmående eftersom dessa diskussioner kan upplevas 

tärande.  

Samhällets dubbelmoral och att inte bli hörd 

Deltagarna tog upp den upplevda dubbelmoralen i samhället och särskilt i skolan, där 

de blir uppmanade att bli veganer, särskilt att äta mer vegetariskt, för att sedan inte få tillgång 

till ordentlig vegan-mat i skolmatsalen. De upplever att det är problematiskt och frustrerande 

att skolan exempelvis serverar kött samtidigt som de lär ut hur skadligt kött-ätande är för 

miljön. Detta kan tolkas som att en förändring sker i samhället, carnismen som Joy (2011) 

forskat om kanske håller på att skifta lite. Deltagarna uttrycker dock detta som något som 
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påverkar deras välmående negativt, det är frustrerande att uppleva att de gör rätt för att sedan 

bli kritiserade för det. Att deltagarna är unga uttrycker de som ett skäl till att detta upplevs 

särskilt jobbigt, eftersom de tvingas förhålla sig till vissa makt-relationer i samhället som de 

anser att vuxna har större frihet att slå sig fria från. Exempelvis uppger en deltagare att de kan 

ju inte välja att inte gå i skolan och måste då äta den maten som finns där, men en person kan 

välja att byta arbetsplats eller få fler rättigheter inom en arbetsplats om de inte får tillgång till 

vegan-kost eftersom de är vuxna.  

Dessa dubbla budskap gällande veganismen kan utifrån KASAM (Antonovsky, 2005) 

ses som en brist på hanterbarhet. Skolan utgör en stor del av deltagarnas liv som kan vara svår 

att ta avstånd från eftersom det upplevs vara viktigt med en utbildning. Skolan kan därför 

tolkas utgöra en viktig yttre resurs som är av största vikt gällande ungdomarnas välmående 

och som här brister i den skyddande roll som skolan bör ha. Förmedlandet av dubbla budskap 

gällande något som deltagarna uttryckt utgör en viktig del av deras person och liv kan även 

påverka deltagarnas begriplighet i Antonovskys (2005) KASAM. Skolan sänder signaler som 

inte upplevs som begripliga, vilket gör det svårt att förstå den information som skolan ger. 

Istället för att verka som en skyddande resurs verkar skolan istället som en stressor som 

orsakar inre stress hos deltagarna vilket i förlängningen kan tolkas påverka deras välmående 

negativt.  

Tolkat utifrån Erikson (1969; 2004) kan denna dubbelmoral förstås som försvårande 

gällande att följa den identitetskonstruktion som deltagarna önskar följa, den inre bild de har 

av sig som veganer blir dels förminskad av skolan och det blir förvirrande att förstå vad 

skolan menar vilket kan tolkas leda till en splittrad jag-bild. Skolans dubbla budskap gällande 

en så viktig del av deras person kan alltså tolkas som ett försvårande att få ihop de 

erfarenheter deltagarna har till en sammanhängande identitet.  

Diskriminering, normbrytande och konsten att hitta mening i svåra situationer 

Tidigare forskning har fastställt att diskriminering och upplevt stigma hos veganer är 

en verklighet (Horta, 2018; MacInnis & Hodson, 2017) vilket som tidigare tagits upp även 

tydligt framgår i min studie. Något jag särskilt kändes igen hos deltagarna var något Horta 

(2018) kom fram till, att denna diskriminering ger sig uttryck i att veganer tvingas delta i 

utnyttjande av djur samt utsätts för trakasserier. Dock, förklarar Horta (2018) vidare, sätter sig 

inte många veganer aktivt emot diskrimineringen eftersom de upplever att den diskriminering 

som sker gentemot djuren är så mycket värre och att den bör stå i fokus. Detta ges uttryck hos 
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deltagarna när de upplever sig vara besvärliga i mat-sammanhang, eller när de inte får tillgång 

till vegan-mat på skolan, samt blir ifrågasatta och kritiserade för sitt livsval. De offrar sin 

energi till att ta diskussioner för djurens skull, de skaffar sig enorma mängder kunskap för att 

kunna argumentera för djurens skull, engagerar sig aktivistiskt och politiskt, och främst av allt 

har modet att se vad som händer i djurindustrin och den påverkan den har på planeten och 

bestämmer sig för att detta är viktigare än mitt välmående, jag behöver göra något för att inte 

delta i detta längre, för att skapa förändring.  

Att de tog beslutet att bli veganer i ett samhälle där detta innebär att som ung gå emot 

normen och utsättas för ifrågasättande och trots detta uttrycka att de upplever att det varit en 

av de meningsfullaste och viktigaste besluten som tagits i deras liv, talar starkt för en hög nivå 

av upplevd meningsfullhet utifrån Antonovskys (2005) KASAM. Meningsfullhet styr ens 

motivation och vid hög meningsfullhet upplevs livet som känslomässigt viktigt och livets krav 

ses som värda att engagera sig i (Antonovsky, 2005). Deltagarna är känslomässigt engagerade 

i veganismen och upplever den som meningsfull och motiverande trots att där finns många 

svårigheter med detta livsval. Svårigheterna uttrycker deltagarna som värda att engagera sig i 

och samtliga deltagare uttrycker hur känslomässigt viktig veganismen är för dem. 

Svåra upplevelser som identitetsformande 

Utifrån Erikson (1969; 2004) kan de svåra upplevelserna som berör veganismen ses 

som en del av den identitetskris man går igenom i ungdomen. Beroende på hur man lyckas 

hantera dessa erfarenheter och de bilder man får av sig själv påverkas identitetsutvecklingen 

antingen åt ett positivt eller negativ håll med förhoppningen att slutligen uppnå en identitet 

präglad av självständighet och inre konstans. En psykosocial spänning uppstår inom 

deltagarna vilken endast kan lindras genom att hantera krisen, vilket kan ske på mer eller 

mindre lyckade sätt. Deltagarna uttrycker en stress, oro och upplevelse av att vara besvärlig i 

mat-sammanhang vilket kan tolkas vara en psykosocial spänning som uppstår i ljuset av yttre 

processer såsom att veganism av samhället ses som normbrytande och negativt, samt hur 

stöttande ens sociala nätverk är, vilket mellan deltagarna skiljer sig lite men i stort verkar 

stöttande. Även inre processer bidrar till den psykosociala spänningen, som att deltagarna 

insett att de är djurälskare och därför inte vill delta i deras lidande, samtidigt som det av olika 

skäl kan upplevas som svårt att sluta konsumera animalier. Att gå emot carnismen innebär 

alltså att konflikter uppstår inom deltagarna. De tidigare erfarenheterna som deltagarna har, 

samtliga har själva valt att bli veganer och är därför uppfostrade enligt rådande samhällsnorm, 
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ska på ett bra sätt integreras med nyfunna erfarenheter som går emot tidigare uppfattningar 

och beteenden. De negativa upplevelserna som tas upp har potential att leda till en inre 

splittring för deltagarna, som i värsta fall kan leda till identitetsförvirring enligt Erikson 

(1969; 2004).  

I denna första del har negativa upplevelser kopplade till veganismen diskuterats. Dessa 

upplevelser kan ses som stressorer (Antonovsky, 2005), som delar av ungdomens 

identitetskris (Erikson, 1969; 2004), samt som uttryck av diskriminering mot veganer (Horta, 

2018, MacInnis & Hodson, 2017).  Sammanfattningsvis upplevs den rådande köttnormen, 

carnism (Joy, 2011), som tärande för deltagarna och de utsätts för diskriminering på olika sätt 

för att de bryter mot denna rådande norm vilket ges uttryck bland annat genom ifrågasättande, 

kritik och att inte bli hörd, en dubbelmoral i skolan, utsatthet i relation till icke-veganer samt 

att tvingas delta i carnismen i mat-sammanhang. Deltagarnas välmående påverkas negativt av 

dessa upplevelser men samtidigt hittas även mening i svårigheterna. Deras identitet kan tolkas 

formas på olika sätt genom hur de tar sig an dessa svårigheter de möts av gällande 

veganismen, det finns tecken på att deltagarna lyckas integrera dessa väl i 

identitetskonstruktionen, men det finns även potential att deras identitetsbildning påverkas 

negativt. Härnäst kommer positiva upplevelser kopplade till veganismen diskuteras. 

 

Positiva upplevelser och sammanhang kopplade till veganismen 

Tema 2 berör följande positiva upplevelser kopplade till veganismen: Vegan-

communityt, Familj och Vänner, Nya sammanhang och Intressen, Hitta sig själv och sin 

mening, Göra skillnad och leva efter sina värderingar. Även paradoxen som uppstår i ljuset av 

diskriminering kommer tas upp. Dessa kommer diskuteras utifrån Antonovskys KASAM 

(2005), Eriksons psykosociala utvecklingsteori (1969; 2004), Tajfel och Turners (1979) teori 

om social identitet, socialt stöd (Demaray & Malecki, 2002), mening och identitet i ungdomen 

(Noble-Carr & Woodman, 2018), processen och vad det innebär att vara vegan (Larsson et al, 

2003; Shapiro, 2015) samt grupptillhörighet och identitet hos unga veganer (Bagci & Olgun, 

2019; Cherry, 2015). 

Inledningsvis kan mycket av det jag tar upp i tema 2, positiva upplevelser och 

sammanhang kopplade till veganism, ses som resurser sett ur Hanterbarhet, en av delarna i 

KASAM (Antonovsky, 2005). Att uppleva sig ha tillgängliga resurser, hög hanterbarhet, 

innebär att man bättre kan hantera stressorer, vilka stod i fokus i tema 1. Deltagarnas 
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upplevelser kan delas in i yttre och inre resurser. Yttre resurser som visades i intervjuerna är 

vegan-communityt, familj, vänner – särskilt vegan-vänner samt vissa nya sammanhang och 

intressen. Inre resurser som framkom i intervjuerna är bland annat ett självförtroende, empati 

och en positiv syn på världen.  

Paradoxen 

I ”Negativa upplevelser kopplade till veganismen” diskuterades diskriminering 

gentemot veganer och hur deltagarna upplevde att dessa tog sig uttryck gentemot dem på 

olika negativa sätt. Diskriminering mot veganer har paradoxalt nog visat sig ha negativa men 

även i vissa fall positiva effekter på välmående. Orsaken till att välmående paradoxalt nog kan 

öka är att den upplevda tillhörigheten till ens sociala grupp stärks vilket leder till att ens 

identitet som vegan stärks (Bagci & Olgun, 2019). Även Cherry (2015) slår fast att just 

grupptillhörigheten är viktig för unga veganer och verkar även hjälpsamt gällande 

kvarstannandet i veganismen. Det är exakt detta som uttrycks hos deltagarna, de upplever 

vegan-communityt som extremt viktigt för deras välmående eftersom det utgör en källa till 

gemenskap, stöttning och motivering hos likasinnade. Deltagarna uttrycker även en känsla av 

tillfredsställelse och meningsfullhet i att själva hjälpa andra inom vegan-communityt, vilket 

innebär att gruppidentiteten tydligt stärkts. Vegan-communityt verkade särskilt skyddande för 

deltagarna när de upplevt något jobbigt kopplat till veganismen, som att få kritik eller hamna i 

en jobbig diskussion. I vegan-communityt kan de dela med sig och få stöttning och kärlek 

vilket stärker deltagarna i sin identitet som veganer. Tolkningen att diskrimineringen stärker 

deltagarnas grupptillhörighet kan även till viss del förklaras med avstamp i Tajfel och Turners 

(1979) teori om social identitet och att denna stärks genom att jämföra ute-gruppen icke-

veganer med inne-gruppen veganer vilket leder till ökat självförtroende. Så även om 

diskrimineringen som deltagarna utsätts verkar negativt för deras välmående så leder dessa 

svåra upplevelser samtidigt till en stärkt gemenskap inom vegan-communityt vilken både har 

en positiv effekt på välmående och en identitetsskapande effekt som stärks genom de 

gemensamma upplevelserna och stöttningen inom vegan-communityt.  

Vegan-communityt 

Vegan-comunityt tas av deltagarna upp som särskilt viktigt för deras välmående 

eftersom de där upplever ett stöd, en förståelse för det man går igenom och en känsla av 

tillhörighet. För unga veganer har grupptillhörighet visat sig vara väldigt viktigt (Cherry, 

2015). Grupptillhörighet utgör basen för ens sociala identitet (Tajfel & Turner, 1979) och det 
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framgår tydligt i intervjuerna att vegan-communityt har blivit en stor del av deltagarnas 

upplevda grupptillhörighet vilken definierar vilka de är som individer. Vegan-communityt 

formar deltagarnas identitet eftersom det är deras inne-grupp, den grupp som deltagarna 

upplever sig tillhöra och som ses som positiv, där de får utlopp för de svårigheter man möter 

gällande ute-gruppen, ”de andra” det vill säga icke-veganer, som kan ses som negativ. 

Deltagarna uttrycker en frustration gentemot kött-normen i samhället och att folk fortsätter 

delta i denna men de upplever också en empati gentemot icke-veganer och en förståelse för 

varför det är olika lätt för olika människor att ta steget mot veganism. Denna förståelse och 

empatiska synsätt gentemot andra människor kan ses som en stark inre resurs, en hög inre 

hanterbarhet, utifrån Antonovskys (2005) KASAM, vilken hjälper deltagarna hantera den 

frustration som togs upp i tema 1, negativa upplevelser kopplade till veganismen. Särskilt 

problematiken med att inte bli hörd och att bli kritiserad på grund av veganismen uttrycker 

deltagarna att de bättre kan hantera när de varit veganer ett tag och har en större förståelse för 

andras perspektiv. Detta kan tolkas ha uppkommit med hjälp av det stöd och den information 

deltagarna uttrycker sig få genom vegan-communityt. Kunskapen och förståelsen för andras 

perspektiv kommer mer ingående diskuteras under ”Kunskapssökande”. Vegan-communityt 

utgör alltså en viktig och stor del av deltagarnas identitetsskapande och upplevda välmående 

eftersom det stöd som deltagarna får av andra veganer både har en lärande, utvecklande och 

stöttande inverkan i deras liv.  

Skyddande resurser – vänner, familj & vegan-communityt 

Socialt stöd från vänner, familj och samhället gav motivation samt underlättade 

kvarstannandet inom veganismen (Cherry, 2015). Det framkom i resultatet att skyddande 

resurser, hanterbarhet i Antonovskys (2005) KASAM, såsom ju fler vegan-vänner en 

deltagare hade i sin närhet, desto mindre svåra diskussioner uppkom dagligen. Det är alltså en 

skyddande och viktig resurs att ha familj och vänner som var stöttande och positiva till deras 

veganism. Även vegan-communityt var för deltagarna en oerhört viktig yttre resurs, särskilt 

via facebook eftersom det var så lättillgängligt, där fanns alltid andra veganer som förstod vad 

de gick igenom och som kunde stötta och peppa när det var extra svårt att bli ifrågasatt. Bara 

att kunna läsa hur andra hanterat liknande situationer fungerade tröstande och stärkande. Att 

inom vegan-communityt dela erfarenheter och kunskap ökade upplevelsen av begripligheten, 

en av delarna i KASAM (Antonovsky, 2005) vilket gjorde det lättare att ta sig an att bli 

ifrågasatt och kritiserad. 
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Det är viktigt att de olika bilder man har av sig själv och de erfarenheter man bär på 

integreras på ett bra sätt och ger ett inre sammanhang (Erikson, 1969; 2004). Vegan-

communityt samt andra stöttande relationer ger deltagarna erkännande och bekräftelse vilket 

ytterligare stärker deras identitet som veganer. Deltagarna uttrycker denna tillhörighet, att de 

hittat där de hör hemma i vegan-communityt, vilket tyder på att de fått ihop sin identitet på ett 

bra sätt och att detta utgör ett viktigt sammanhang för dem.  

Socialt stöd, vilket består av stöttande beteenden från de inom ens sociala nätverk, har 

stor inverkan på psykisk och fysisk hälsa. Upplevelse av socialt stöd ökar välmående och 

verkar buffrande mot svåra upplevelser (Demaray & Malecki, 2002). Familj, vänner samt 

vegan-communityt utgör ett starkt socialt stöd för deltagarna. Majoriteten av deltagarna 

möttes i början av sin vegan-resa av motstånd från föräldrar, vilket grundades i oförståelse 

och oro för deras barn. Detta motstånd är en brist på socialt stöd som var särskilt markant för 

deltagarna eftersom de inte var myndiga och fortfarande bodde hemma och var beroende av 

sina vårdnadshavare vilket upplevdes som försvårande och jobbigt. Senare ändrades det dock 

för samtliga deltagare när föräldrarna insåg att veganismen var viktig för deras barn och att de 

inte for illa. Deltagarna upplevde vändningen som positiv och uttrycker att föräldrarna nu 

utgör ett viktigt socialt stöd för dem. Det kan även tolkas som ytterligare stärkande för 

identitetsformandet att bli bekräftad av de närmast en. Deltagarna upplever att deras 

välmående påverkats väldigt positivt av det sociala stöd som familj och vänner utgör när de är 

positiva och stöttande gentemot deras val att bli veganer. Särskilt värdefullt var det att ha 

vänner som också var veganer, vilket blir en nära del av vegan-communityt, vilkens vikt för 

identitetsformande och välmående redan berörts.  

Nya sammanhang och intressen  

Att bli vegan innefattar en process som slutar i att veganismen blir en enhetlig del av 

ens person (Larsson et al, 2003; Shapiro, 2015). Att vara vegan innebär ett sätt att leva som 

påverkar ens relation med andra människor, med naturen, omvärlden och med sig själv och 

som påverkas av bland annat vänner, familj, media och skola (Larsson et al, 2003; Shapiro, 

2015). Detta märks tydligt i deltagarnas upplevelse av de nya sammanhang och intressen som 

veganismen tillfört. Nya vänner och ny kunskap sprungna ur övergången till veganism har lett 

till nya givande sammanhang och intressen såsom engagemang inom politik, miljöfrågor samt 

djurrättsaktivism. Även en kärlek till mat och matlagning blivit en viktig del av deras liv, 
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något de flesta deltagarna inte tror hade hänt utan veganismen. Deltagarna upplever även att 

veganismen går in i tidigare intressen såsom träning, miljö, djurrätt, politik och aktivism.  

Dessa nya sammanhang och intressen upplevs av deltagarna som positiva för deras 

välmående och kan tolkas som resurser som utökar deltagarnas upplevelse av hanterbarhet i 

Antonovskys (2005) KASAM. Även deltagarnas upplevelse av meningsfullhet i KASAM 

(Antonovsky, 2005) kan tolkas förhöjas på grund av de positiva nya saker som veganismen 

fört med sig.  

Utifrån Erikson (1969; 2004) kan de här givande nya sammanhangen och intressena 

tolkas vara tecken på att deltagarna på ett bra sätt lyckats integrera sina erfarenheter och bilder 

av sig själva som resulterar i att ett inre sammanhang upplevs och en stabil identitet formas. 

De nya erfarenheterna, vännerna, kunskapen som veganismen fört med sig har på ett positivt 

sätt integrerats med de bilder de har med sig sedan tidigare och skapar en stabil helhetsbild. 

Meningsfullhet & att hitta sig själv 

Meningsfullhet är den tredje delen av KASAM (2005) vilken styr ens motivation. Vid 

hög nivå av meningsfullhet upplevs livet som känslomässigt viktigt och dess utmaningar och 

krav är värda att engagera sig i, man hittar mening i svåra situationer. Majoriteten av 

deltagarna i min studie uttryckte genomgående höga nivåer av meningsfullhet som 

veganismen hjälpt dem finna, exempel på detta finns i resultatet i hur de ser på världen, hur de 

tar sig an problem samt att de uttrycker att veganismen varit väldigt meningsfull för dem på 

olika sätt.  

Mening och identitet är särskilt viktiga i ungdomen. Ungdomars identitetsskapande 

påverkas mycket av förväntningar att leva upp till en egen konstruktion av ett idealsjälv 

(Noble-Carr & Woodman, 2018). Även Erikson (1969; 2004) trycker på vikten av att skapa 

ett sammanhängande jag i ungdomen för att uppnå trohet, en stabil identitet. Att deltagarna 

skapat ett idealsjälv samt lyckats få ihop ett sammanhängande jag och en stabil identitet 

framgick tydligt i intervjuerna. Att hitta sig själv och sin mening i livet var något som 

deltagarna uppgav att de uppnått genom veganismen eftersom den format deras liv i hög grad. 

De beskriver att de nu lever efter och agerar utefter veganismens värderingar och att dessa och 

även andra värderingar blivit mer och mer cementerade inom dem vilket även lett till att de är 

mer bekväma i sig själva och att de identifierat vad som är meningsfullt för dem.  

I denna del har positiva upplevelser kopplade till veganismen diskuterats. Fokus har 

legat på positiva effekter som veganismen gett, något som skapats på grund av valet att bli 
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vegan. Paradoxen av att diskriminering trots de negativa effekter det medför, även kan 

påverka välmående positivt genom att gruppidentiteten stärks har diskuterats. Andra positiva 

effekter som tagits upp är bland annat nya givande intressen och sammanhang, vänner, vegan-

communityt samt en känsla av mening och att ha hittat sig själv. Jag har visat på hur dessa kan 

ses som skyddande resurser samt utgör ett viktigt socialt stöd vilket bidragit positivt till 

deltagarnas identitetskonstruktion och välmående. Dock kommer vissa positiva upplevelser 

såsom att hitta sig själv och sin mening samt att leva efter sina värderingar diskuteras 

ytterligare i nästa tema som handlar om kunskap som på olika sätt format deltagarna. Detta 

eftersom dessa positiva upplevelser mer på djupet fokuserar på hur själva 

identitetskonstruktionen utifrån veganismen gick till, hur vägen till veganismen påverkat 

deras identitet och välmående på olika sätt. De positiva effekterna av veganismen och 

identitetsskapandet går dock in i varandra på komplexa sätt och måste även förstås i relation 

till varandra. Härnäst kommer kunskapssökande djupgående diskuteras. 

 

Kunskapssökande 

Tre olika typer av kunskap tas upp under tema 3, Kunskap som vändpunkt, Kunskap 

som drivkraft, Kunskap som försvar. Utifrån dessa olika typer av kunskap kommer 

deltagarnas identitetsskapande och välmående diskuteras med hjälp av KASAM (Antonovsky, 

2005), Erikson (1969; 2004), skäl till en övergång till veganism (Baroni et al, 2007; Larsson 

et al, 2003; Santos & Booth, 1996), samt ungdomars identitetskonstruktion och 

meningsskapande (Noble-Carr & Woodman, 2018). 

Tre olika typer av kunskap som inre norm och begriplighetsfrämjande 

Kunskapssökandet är på olika sätt viktigt för deltagarna och kan tolkas vara 

identitetsformande samt något som skapar välmående hos dem. Begriplighet är en av delarna i 

KASAM, upplevd hög nivå här medför att inre och yttre stimulis man utsätts för ses som 

begripliga, man kan förstå, strukturera och förklara dem och om man utsätts för en oväntad 

stressor har man attityden att det går att förklara och går att ordna (Antonovsky, 2005). 

Utifrån deltagarnas beskrivningar kan det tolkas som att samtliga har extremt hög upplevd 

begriplighet i form av kunskap i olika former som via veganismen präglat dem. Ett sätt att 

tolka detta är att begripligheten utvecklats i takt med att veganismen blivit en större och mer 

integrerad del av deras liv vilket senare kommer att utgöra en viktig egenskapad inre resurs 

tolkat utifrån hanterbarhet i kombination med begriplighet i Antonovskys (2005) KASAM. 
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De tre typer av kunskap som beskrivs i det tredje temat ”kunskapssökande” i resultatet har 

visat sig vara av största vikt för deltagarnas veganresa, hur den startade, hur svårigheter 

hanteras i relation till veganismen, hur kunskapssökande blivit en inre norm som låter dem 

hantera och förhålla sig mer positivt till svårigheter i livet. Kunskap som resurs kan tolkas 

skapa välmående hos deltagarna och utgör även en stor del av deras identitet samt hur de 

konstruerat denna identitet.  

Kunskap som vändpunkt 

Kunskap om djurindustrierna blir för deltagarna vändpunkten som startar deras resa 

mot veganism, vilket återspeglas i att de vanligaste skälen till att bli vegan är djurhållning, 

hälsoskäl och den negativa miljöpåverkan som djurindustrierna har (Baroni et al, 2007; Santos 

& Booth, 1996). Enligt Larsson et al (2003) sågs processen att bli vegan bland ungdomar som 

en statuspassage där ett av de starkaste skälen till att bli vegan bland annat var etik, vilket 

även deltagarna i min studie uttrycker som det starkaste skälet till att de blev veganer. 

Transformationen mot veganism inleds för deltagarna med att få information om hur 

djurindustrin ser ut, och i vissa fall hur miljön påverkas av djurindustrierna, något klickar 

inom dem och ett mer emotionellt band till denna information uppstår, de identifierar sig som 

djurälskare och vill inte vara delaktiga i att orsaka djur lidande. Detta leder till ett ökat 

sökande efter mer kunskap om ämnet vilket leder till mer kunskap och slutligen en förändring, 

en transformation till veganism. Sättet deltagarna tar sig av den svåra informationen om 

djurindustrierna kan tolkas som ett uttryck för hög upplevelse av meningsfullhet utifrån 

KASAM (Antonovsky, 2005) då de väljer att konfrontera problemet de ställs inför, hur 

djurindustrierna ser ut, och ser lärdom och mening i denna stressor, som de hanterar genom att 

göra en förändring mot ett liv där de motverkar djurindustrierna. Deltagarna finner mening i 

det svåra och engagerar sig känslomässigt för att ta itu med det upplevda problemet.  

Ungdomens utvecklingskris handlar enligt Erikson (1969; 2004) om identitet. 

Vändpunkten som deltagarna beskriver kan ses som den inledande kris gällande deras 

identitet som de tydligt beskriver skapar en inre spänning, kunskapen de får om 

djurindustrierna får de att må dåligt inombords och de upplever att detta måste lösas på något 

vis. Kunskapen blir därför en tydlig vändpunkt som verkar definierande för hur deras identitet 

utformats. Deltagarna får inte ihop de olika bilderna de har av sig själv och upplever att för att 

det inte ska uppstå en inre splittring inom dem så måste någonting ändras i deras sätt att leva 

och vara. Genom detta agerande, en transformation till veganism, kan det tolkas som att 
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deltagarna söker få ihop en stabil helhetsbild av sig själva och skapa ett inre sammanhang, en 

balans i identiteten försöker härigenom finnas. Detta går även tydligt in i Noble-Carr och 

Woodmans (2018) slutsatser att ungdomar konstruerar sin identitet och mening genom att 

försöka leva upp till en egen konstruktion av ett idealsjälv vilket grundar sig i en vilja att vara 

motsatsen till negativa upplevelser och uppfattningar samt en strävan mot autonomi. Detta 

framträder tydligt i den vändpunkt som kunskapen om djurindustrierna ledde till. Deltagarna 

uttrycker att informationen fick de att må psykiskt dåligt, de upptäcker att de medverkar i 

något som går emot de inre värderingar som de har, de definierar sig som djurälskare men får 

nu reda på att deras agerande genom att äta animalier och använda djur som produkter leder 

till djurs lidande. Kunskapen de fått går inte ihop med idealbilden de har av sig själva, de 

väljer att slå sig fria och sträva mot det de upplever som moraliskt korrekt, genom autonomi 

söker de konstruera sin identitet till det de upplever vara idealidentiteten.  

Kunskap som drivkraft 

En annan aspekt av kunskapssökande vilket lett till ytterligare breddande av deras 

begriplighet, tolkat utifrån Antonovskys (2005) KASAM, är att samtliga deltagare uttrycker 

att veganismen och det informationssökande som inledde transformationen har sått i dem ett 

frö att vilja veta mer, ett driv att söka kunskap om hur världen, samhället och människor 

fungerar. Även viljan att skapa mer förändring gällande veganismen, upprättelse för djuren 

samt för planeten, att kunna göra mer genom att veta mer upplevs av deltagarna 

identitetsformande och givande. Deltagarna uttrycker att detta driv att söka kunskap om saker 

och ting sträcker sig förbi veganismen och har blivit något som nu gagnar dem i form av mer 

empati gentemot andra, en positivare världsbild och större förståelse för andra människors 

perspektiv. Detta driv till kunskap kan även tolkas förhöjt deltagarnas upplevelse av 

meningsfullhet utifrån KASAM (Antonovsky, 2005) eftersom deltagarna uttrycker att ökad 

kunskap skapat välmående genom att de nu lättare hittar mening i svåra situationer. 

Exempelvis upplever deltagarna att de nu lättare hanterar kunskapen om köttnormen när 

förståelsen för varför den finns och varför människor gör det de gör. Deltagarna upplever 

även att denna kunskap och ökade perspektiv inger hopp om att en samhällsförändring kan 

ske samt ökar empatin gentemot icke-veganer.  

Ens utveckling och psykosociala mående formar ens identitet och påverkas av hur man 

hanterar de olika utvecklingskriserna (Erikson, 1969; 2004). Utifrån Erikson (1969; 2004) kan 

detta driv att lösa problem genom att söka kunskap tolkas som att deltagarna hittat ett 
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funktionellt sätt att hantera och lösa identitetskrisen som hör till ungdomen. I det här fallet är 

veganismen en stor del av deltagarnas identitetsskapande och tillhörande kris och de hanterar 

denna kris genom att vända sig till kunskap. Deltagarna upplever att detta sätt fungerar även i 

andra delar av deras liv och det kan därför ses som att det blivit en del av deras identitet att ta 

sig an svårigheter med attityden att de kan bara de får kunskap om saken. Deltagarna upplever 

att detta driv att söka kunskap, som kan tolkas ha blivit en inre norm hos dem, ger dem en 

ökad förståelse för världen och för andra människors perspektiv samt get de bättre 

självförtroende och mer empati gentemot andra. Veganismen har därför varit en stor del i 

deras identitetskonstruktion då kunskapssökandet blivit en integrerad del av den de nu är. 

Veganismen har även lett till ett ökat välmående i form av positivare världssyn och bättre 

problemhantering.  

Kunskap som försvar 

Utifrån intervjuerna tolkas det som att ytterligare en typ av kunskap uppstått som ett 

gensvar till att så ofta bli ifrågasatt och kritiserad och känslan av att tvingas försvara sig och 

veganismen. Det bästa sättet att försvara sig väl i dessa diskussioner upplever deltagarna har 

varit att söka kunskap om området, ju mer de vet och ju bättre de kan förmedla denna 

information desto bättre hanteras diskussionerna. Deltagarna uttrycker att detta skapat en inre 

norm att vända sig till kunskap när ifrågasatta som har gagnat dem även i andra arenor i livet. 

De förklarar vidare att denna ökade kunskap gett de bättre självförtroende, dels eftersom de är 

tryggare i sin kunskap men även då de blivit bättre på att ta debatter, bättre på att hantera 

svårigheter och att det lett till personlig utveckling. Att begripligheten i KASAM 

(Antonovsky, 2005) är hög hos dessa ungdomar och att en övergång till veganism bidragit till 

detta på olika sätt är alltså markant. Denna ökade kunskap och höga begriplighet 

(Antonovsky, 2005) återspeglas även i tema 2 där deltagarna uttrycker att de nu mår bättre 

eftersom de lever efter sina värderingar, en insikt som endast kan fås genom 

kunskapsinhämtande och reflektion. Valet att söka information, öka sin begriplighet, gällande 

veganismen har alltså lett till välmående på flera olika sätt, dels upplevelsen att de gör 

skillnad i världen, att de lever enligt egna värderingar, det har gett dem ökad upplevelse av 

mening i livet och fått de att hitta sig själva på ett givande sätt. Denna inre norm som skapats 

gällande att vända sig till kunskapssökande även i andra arenor i livet visar på att detta sätt att 

hantera inre spänningar genom kunskap blivit en del av deras identitet. Erikson (1969; 2004) 

förklarar att om man hittar rätt balans i under denna utvecklingskris så uppnås 
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karaktärsdygden trohet, en upplevelse av självständighet och inre konstans. Det framgår 

tydligt i intervjuerna att deltagarna kämpar med detta på olika sätt och att särskilt 

självständighet är något som uppnåtts väl. Det krävs mod att gå emot normer i samhället, 

särskilt i en ung ålder då man kämpar med att hitta sin plats och mening i världen. Enligt 

Erikson (1969; 2004) handlar ungdomstiden om att få ihop och integrera ens tidigare 

erfarenheter och bilder av sig själv på ett sätt som ger ett inre sammanhang. Inga av 

deltagarna var uppfostrade som veganer utan detta var ett aktivt val de själva tog under 

ungdomstiden, detta innebär att veganismen som de nu uttrycker är en stor del av deras 

identitet och som de uttrycker till stor del definierar den dem är innebär ett utmanande av den 

bild de har fått med sig från sin uppväxt tidigare där normen var att på olika sätt delta i 

utnyttjande av djur. Deltagarna uttrycker att veganismen format deras liv på olika sätt och är 

en viktig del av den dem nu är vilket tyder på att deras inre bilder av dem själv 

sammansvetsats på ett positivt sätt. 

I den sista delen har kunskap på tre olika sätt diskuterats. Kunskap om djurindustrierna 

och dess följder blev vändpunkten för deltagarna, det som fick de att påbörja sin vegan-resa. 

Deltagarna hittar mening i denna svåra situation och lyckas jobba mot en sammanhängande 

identitetsbild av sig själva som går emot hotet om den inre splittring som uppstår när de möts 

av insikten om djurindustrierna. Kunskap har blivit en inre norm hos deltagarna som kan ses 

som en viktig självskapad inre resurs vilken påverkar välmående och identitetskonstruktion 

positivt. Veganismen har skapat ett driv gällande kunskap, en vilja att förstå och veta mer om 

omvärlden, en vilja att skapa förändring vilket även lett till en förmåga att förstå andra 

perspektiv, en förståelse som get stor empati gentemot andra samt en positiv världsbild. 

Ytterligare en typ av kunskap har uppstått som ett försvar mot den kritik och ifrågasättande 

som deltagarna utstår på grund av veganismens normbrytande. Detta har skapat 

självförtroende och personlig utveckling hos deltagarna och ett sätt att ta sig an även andra 

problem som livet för med sig. Jag har visat på att välmående påverkas positivt genom 

kunskapssökande på olika sätt vilka uppstått utifrån att veganismen verkat 

identitetskonstruerande för deltagarna.  

Sammanfattningsvis har deltagarnas identitet och välmående påverkats i hög grad 

påverkats av en övergång till veganism, på både positiva och negativa sätt. Överhängande är 

dock upplevelserna i ljuset av veganismen positiva och deltagarna visar på olika sätt hur 
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viktig del av deras identitet veganismen blivit och hur de växt som människor och funnit sin 

grupptillhörighet, mening och plats i livet mycket tack vare veganismen 

 

Metoddiskussion 

Studien var kvalitativ med fenomenologisk kunskapsansats utförd med 

semistrukturerade intervjuer och tolkade med tematisk analys. 

Den kvalitativa ansatsens fördel har främst varit tillgången till djupgående data 

gällande upplevelser vilket ledde till att ett fylligare resultat kunde uppnås då deltagarna fritt 

kunde uttrycka hur deras upplevelser av att vara ung vegan var. Nackdelar med en kvalitativ 

ansats är att man inte kan dra generella slutsatser för en hel population utifrån resultatet 

eftersom det som kommer fram i intervjuer i en mindre grupp inte nödvändigtvis stämmer 

överens med samtliga andra inom populationen. Jag kan alltså inte uttrycka mig om hur alla 

ungdomar upplever sitt identitetsskapande och välmående utifrån en övergång till veganism.  

Fenomenologi valdes som studiens epistemologiska kunskapsansats. Fokus inom 

fenomenologin ligger på att förstå individers subjektiva upplevelser och erfarenheter (Willig, 

2013). Denna ansats har passat väl in på studien under hela processen eftersom det är just 

unga veganers specifika upplevelser och erfarenheter jag varit ute efter att utforska.  

Tillvägagångssättet som användes för att hitta deltagare till studien var genom en 

efterlysning på veganska facebook-grupper. Det kan ha påverkat resultaten att det var en 

frivillig undersökning som lades upp via facebook eftersom det är omöjligt att veta om teman 

i studien förbises eftersom dessa endast förekommer hos personer som inte vill delta i en 

undersökning. Exempelvis kan det vara så att det finns viktig data som jag nu helt missat 

eftersom de enda som vill göra en intervju är extroverta och tycker om att prata, kanske hade 

datan blivit fylligare och visat på helt andra saker om även andra mer introverta 

personligheter ingått i studien. Alternativt vet jag inte om de resultat som framkommit i 

studien hade sett annorlunda ut om personer efterlysts på andra platser än facebook, kanske 

påverkar dataanvändning vilken tillgång man har till andra veganer vilket i sin tur påverkar 

välmående och hur man upplever sin identitetskonstruktion i relation till veganismen. Detta är 

ett ofrånkomligt problem eftersom jag valt en kvalitativ ansats med ett riktat urval. Det hade 

varit att på annat sätt få tag i relevanta intervjupersoner i och med att mitt urval är snävt och 

kanske inte helt lätta att få tag på på andra sätt, särskilt mitt i en rådande pandemi. Att 

deltagarna efterlystes på facebook samt att intervjuerna hölls på distans öppnade dock upp för 
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att samtliga unga veganer inom Sverige som var medlem i dessa facebook-grupper hade 

möjlighet att delta, och var de befann sig i Sverige utgjorde därför inga hinder och jag fick 

intervjua deltagare från både större och mindre städer inom Sverige.  

Semistrukturerade intervjuer valdes till studien. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att de viktigaste teman diskuterades, med tydligt uppsatta följdfrågor om det 

skulle gagna intervjuerna men med tydligt fokus på stora teman som baserades i mina teorier 

och forskningsfrågor. Detta gav en frihet att få med det som upplevdes som särskilt viktigt 

inom varje tema för varje deltagare men samtidigt med struktur. 

Den analysmetod som användes var tematisk analys. Den tematiska analysen gav mig 

friheten att göra en studie som var mer kreativt öppen. Det var givande för studiens resultat att 

tolkas utifrån en tematisk analys eftersom teman hittades på ett naturligt sätt när 

transkriberingarna lästes igenom och jag kunde vara fri att hitta det som upplevdes som 

särskilt intressant utan att behöva begränsa mig alltför mycket. IPA hade exempelvis kunnat 

användas som analysmetod istället eftersom det går hand i hand med en fenomenologisk 

ansats, men den tematiska analysmetoden valdes istället eftersom den medförde en flexibilitet 

och öppenhet i datatolkningen samt i valet av teorier. En nackdel med den valda 

analysmetoden kan tänkas vara att vissa resonemang och citat kunde passa in på flera teman 

och att det då var upp till mig som forskare att bestämma var jag tyckte de passade bäst in. 

Resultatet hade därför kunnat se väldigt annorlunda ut om någon annan utfört analysen. Detta 

löses dock på ett bra sätt genom att underkoder skapades till de olika temana så att dessa 

resonemang kunde passas in mer specifikt.  

Tillförlitlighet är de kvalitativa kriterierna för god forskning och består av de fyra 

delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2018). I studien har regler och riktlinjer från Lunds Universitet samt 

relevant litteratur kopplad till forskningsämnet följts noggrant, och därmed har studien 

gällande denna aspekt hög trovärdighet. Dock sänks trovärdigheten till viss del eftersom 

deltagarna inte kontaktats för att ge sina synpunkter på resultatet. Hade deltagarna fått 

möjlighet att stämma av resultaten med mig hade det ökat trovärdigheten eftersom de då 

kunnat godkänna att vi uppfattat fenomenet på samma sätt alternativt kunnat ge förslag på 

korrigeringar om de inte upplevde att resultaten tolkats korrekt av mig. För att styrka min 

tolkning har jag i resultatet hänvisat till citat från deltagarnas intervjuer, och därmed uppvisat 

exempel från råmaterialet som korresponderar med tolkningen jag gjort. Ytterligare en aspekt 
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som ökar trovärdigheten i studien är att min tolkning, vilken framgår i resultatdelen, stämmer 

överens med annan forskning som gjorts inom liknande områden. Studien anses därför 

sammanfattningsvis ha relativt hög trovärdighet. Även pålitligheten i studien tolkas vara hög 

eftersom samtliga steg i forskningsprocessen utförligt redogjorts för samt slutsatsen till stor 

del även bekräftar andra slutsatser inom forskning som berör liknande områden som studien 

avhandlar. Kriteriet överförbarhet är uppfyllt då jag försökt få med en så detaljerad, korrekt 

och fyllig beskrivning som möjligt av det deltagarna berättat. Jag har även noggrant beskrivit 

tillvägagångssätt och metod så att andra har möjlighet att bedöma om de resultat jag fick fram 

är överförbara till en annan situation eller miljö. Genom hela forskningsprocessen har jag 

agerat i god tro. Det har varit en utmanande uppgift eftersom jag själv är vegan och därför går 

in i studien med personliga åsikter gällande detta livsval. För att detta inte ska påverka studien 

har jag konstant varit medveten om detta bias och försökt ta ett steg tillbaka och se på 

forskningen med så neutrala ögon som möjligt. Därför anser jag att möjligheten att styrka och 

konfirmera trots allt är hög.  

Reflexivitet innebär att som forskare vara medveten om de bias man onekligen bär 

med sig och att dessa påverkar forskningsprocessen (Willig, 2013). Att jag själv är vegan och 

har förkunskaper och värderingar kring detta ämne har på olika sätt format studien, på gott 

och ont. Det ger mig en stor förkunskap gällande veganism vilket varit särskilt givande under 

intervjuerna, dels uttryckte flera av deltagarna att det kändes tryggt att prata med en annan 

vegan, de kände sig förstådda och hörda på ett sätt som jag inte tror att en icke-vegan som 

utfört samma studie hade kunnat. Att jag själv är en del av vegan-communityt underlättade 

säkerligen även att hitta deltagare via facebook-grupperna då detta ingav tillit hos deltagarna 

och en trygghet i att jag inte kommer kritisera eller ifrågasätta dem, vilket framkom i 

resultatet att deltagarna ofta blev utsatta för. Även om det varit en omöjlighet att förhålla mig 

helt neutral har jag genom studiens gång haft reflexivitet i åtanke och försökt förhålla mig så 

neutral om möjligt och få med olika perspektiv. Det är enligt Willig (2013) ofrånkomligt när 

man utför en kvalitativ studie att forskarens egna funderingar, önskningar och erfarenheter 

påverkar och formar utkomsten av arbetet, det viktiga är att ha denna medvetenhet och 

försöka reflektera kring den i den mån det är möjligt vilket jag gjort konstant under arbetets 

gång. 

Tidsramen för uppsatsarbetet gjorde att det fanns vissa begränsningar i vad som hade 

kunnat göras för att kunna gå ännu djupare i vissa ämnen samt följa upp med kompletterande 
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intervjuer. Längre tid att hitta fler deltagare och längre intervjuer samt mer tid att utforska 

datan hade gett en ännu djupare och fylligare bild av de upplevelser jag var ute efter att 

utforska i min studie. Detta kan ses som förslag till framtida forskning för att utöka kunskapen 

kring unga veganers upplevelser. Andra förslag till framtida forskning, med syfte att bygga ut 

det som framkommit i min studie, hade kunnat vara att använda fokusgrupper, samt att även 

få inblick i det yngre spannet av ungdomstiden, vilka av etiska skäl valdes bort i min studie.  

 

Slutsatser  

Resultatet visade att ungdomars identitet och välmående i hög grad påverkas och 

konstrueras av en övergång till veganism samt av att vara veganer, på både positiva och 

negativa sätt. Den positiva påverkan av veganismen upplevdes mer markant där det viktigaste 

var upplevelsen att ha vuxit som människor samt funnit en viktig grupptillhörighet, mening 

och plats i livet vilket till stor del format identiteten och skapat välmående. Det finns även en 

överlappning mellan upplevt välmående och identitetsskapande som främst upplevs som 

positiv men som medför vissa paradoxala upplevelser.  

Svåra upplevelser som veganismen fört med sig tolkades som uttryck för 

diskriminering som grundades i att bryta mot den rådande köttnormen i samhället. Särskilt 

negativ påverkan på välmående var det förtryck som tog sig uttryck i att tvingas delta i 

köttnormen. Trots att välmående påverkas negativt av de svåra upplevelserna som framkom 

hittas även mening i svårigheterna. Identiteten formas på olika sätt genom hur de tar sig an 

dessa svårigheter de möts av gällande veganismen. Det finns tecken på att deltagarna lyckas 

integrera dessa väl i identitetskonstruktionen, men det finns även potential att deras 

identitetsbildning påverkas negativt.  

Diskrimineringen skapade en paradoxal påverkan. Trots de negativa effekter som 

diskriminering medför påverkas välmående även positivt genom att gruppidentiteten med 

vegan-communityt stärktes. Detta gemensamma utanförskap utgör ett viktigt sammanhang 

som fungerar som ett skyddande socialt stöd vars positiva inverkan på välmående även leder 

till en sund identitetsutveckling.  

De positiva effekter som framkom tydde på att veganismen varit meningsskapande 

samt haft markant positiv inverkan för välmående och identitetskonstruktion. Särskilt viktigt 

för att dessa effekter ska uppnås var i vilken mån socialt stöd finns tillgängligt. Det var tydligt 
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att veganismen blivit en integrerad del av ungdomarnas person som blivit en del av både 

tidigare och nya upplevt viktiga sammanhang.  

En central del av identitetskonstruktionen i förhållande till veganismen som framkom 

var olika typer av kunskap. Kunskap om djurindustrierna och dess följder blev en vändpunkt 

som inledde transformationen till veganism. En inre konflikt sprunget ur kunskap slutade i ett 

agerande i riktning mot ett ökad välmående och en insikt i vem man är och vill vara som 

person. Mening hittas i svår information vilket leder till en strävan mot en sammanhängande 

identitetsbild. Den initiala kunskapen leder till ett ökat sökande efter mer information, ett driv 

för mer kunskap, som driver vidare identitetsbyggandet och transformationen till veganism. 

Kunskap uppstår även som ett försvar mot den kritik och ifrågasättande som uppstår på grund 

av veganismens normbrytande. En viktig inre resurs i form av kunskap konstrueras och blir en 

del av identiteten, vilken även har en positiv inverkan på välmående då detta utgör ett sätt att 

med självförtroende ta sig an livet och dess svårigheter. 

Veganismen har visat sig vara instrumentell i ungdomarnas identitetsskapande samt 

inneburit både svårigheter och positiva aspekter som påverkar välmående. Effekterna av 

veganismen på välmående och identitetsskapandet har visat sig gå in i varandra på komplexa 

sätt vilket gör att de måste förstås i relation till varandra. Det är särskilt viktigt att fortsätta 

forska kring veganism och dess påverkan på ungdomar eftersom veganism innefattar ett 

engagemang i ett ämne som berör våldsyttringar mot djur och en gravt negativ påverkan på 

miljön vilket har effekter på den mentala hälsan och utvecklingen hos de som engagerar sig i 

kampen mot en sådan samhällsnorm. Det framkommer att det är tung information att bära på, 

särskilt i en ung ålder, och även om det främst var de positiva aspekter som veganismen 

medfört som framhävdes av deltagarna så behöver de negativa aspekterna tas särskild hänsyn 

till. 

Urvalet som min studie grundats på är dock relativt liten, bestående av fem 

intervjudeltagare, och ett förslag till framtida forskning är därför att utföra en liknande studie i 

större skala, med fler deltagare med syfte att ytterligare öka förståelsen kring detta fenomen. 

Det hade även gett ytterligare, mer ingående data kring området om framtida forskning även 

innefattar unga veganer både inom och utanför Sverige samt den yngre delen av åldersspannet 

som utgör ungdomstiden 12-20 år, som jag av etiska skäl inte inkluderade i studien.  

Sammanfattningsvis anses studien vara betydelsefull då den ger insikt och ökad 

kunskap om veganismens påverkan på ungdomars identitetskonstruktion och välmående. 
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Denna ökade förståelse kan användas för att bättre kunna stötta upp unga veganer, särskilt 

inom skola, vård och omsorg.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

45 

 

Referenser 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Bagci, S. C., & Olgun, S. (2019). A social identity needs perspective to Vegnism: 

Associations between perceived discrimination and well-being among vegns in Turkey. 

Appetite, 143. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1016/j.appet.2019.104441 

 

Baroni, L. Cenci, L. Tettamanti, M. & Berati, M. 2007. Evaluating the environmental impact 

of various dietary patterns combined with different food production systems. European 

Journal of Clinical Nutrition. 61, 279 - 286. 

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3(2): 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa  

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (tredje upplagan). Stockholm: Liber. 

 

Cherry, E. (2015). I was a teenage vegan: Motivation and maintenance of lifestyle 

movements. Sociological Inquiry, 85(1), 55–74. https://doi-

org.ludwig.lub.lu.se/10.1111/soin.12061 

 

Demaray, M. K. & Malecki, C. K. (2002). Critical levels of perceived social support 

associated with student adjustment. School Psychology Quarterly, 17(3), ss. 213-241.  

 

Djurens rätt. (6 mars 2020) Vegotrenden är ingen trend – det ser de unga kvinnorna till. 

https://www.djurensratt.se/blogg/vegotrenden-ar-ingen-trend-det-ser-de-unga-kvinnorna-till 

 

Erikson, E.H. (1969). Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Erikson, E.H. & Erikson, J.M. (2004). Den fullbordade livscykeln. (3. utg.) Stockholm: Natur 

och kultur. 

 



 

 

46 

 

Hirschler, C. A. (2011). “What pushed me over the edge was a deer hunter”: Being vegan in 

North America. Society & Animals: Journal of Human-Animal Studies, 19(2), 156–174. 

https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1163/156853011X562999 

 

Horta, O. (2018). Discrimination Against Vegans. Res Publica (13564765), 24(3), 359–373. 

https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1007/s11158-017-9356-3 

 

Joy, M. (2011[2010]). Why we love dogs, eat pigs and wear cows: an introduction to carnism 

: the belief system that enables us to eat some animals and not others. Berkeley, Calif.: 

Conari. 

 

Larsson, C. L., Rönnlund, U., Johansson, G., & Dahlgren, L. (2003). Veganism as status 

passage: The process of becoming a vegan among youths in Sweden. Appetite, 41(1), 61–67. 

https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1016/S0195-6663(03)00045-X 

 

MacInnis, C. C., & Hodson, G. (2017). It ain’t easy eating greens: Evidence of bias toward 

vegetarians and vegans from both source and target. Group Processes & Intergroup 

Relations, 20(6), 721–744. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1177/1368430215618253 

 

Noble-Carr, D., & Woodman, E. (2018). Considering Identity and Meaning Constructions for 

Vulnerable Young People. Journal of Adolescent Research, 33(6), 672–698. 

 

Santos, M., & Booth, D. 1996. Influences on Meat Avoidance Among British Students. 

Appetite. 27, 197–205. 

 

Shapiro, K. J. (2015). “I am a Vegetarian.” Society & Animals, 23(2), 128–147. https://doi-

org.ludwig.lub.lu.se/10.1163/15685306-12341356 

 

Tajfel H. & Turner J. C. (1979). An intergrative theory of intergroup conflict. The social 

psychology of intergroups relations? , 33, 47. 

 



 

 

47 

 

Ungdomsbarometern (18 april 2019). Engagerade unga och medgörliga föräldrar. 

http://www.ungdomsbarometern.se/wp-content/uploads/2019/04/Pressunderlag_Engagerade-

unga-och-medg%C3%B6rliga-f%C3%B6r%C3%A4ldrar_rapport.pdf. 

 

Vegan Society (11 Augusti 2004) Ripened by human determination. 

https://www.vegansociety.com/sites/default/files/uploads/Ripened%20by%20human%20deter

mination.pdf 

 

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. (3. ed.) Maidenhead: 

McGraw Hill Education, Open University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Bilaga 1 

 
Institutionen för psykologi 

 

Samtyckesblankett 

 

 

Projekttitel: Ung vegan – hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående 

 

Namn på forskare: Charlotte Ruland 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie som utgör min C-uppsats i psykologi 

vid Lunds Universitet. Uppsatsen handlar om ungdomars egna upplevelse av sitt välmående 

och identitetsskapande i förhållande till en övergång till veganism och att vara vegan.  

Frågorna kommer vara relativt öppna och handla om deltagarens erfarenheter och upplevelser 

kring övergången till veganism och att vara vegan. 

 

Varje deltagare intervjuas enskilt och via zoom (p.g.a. covid-19 sker detta på distans) och 

intervjun kommer vara ungefär 60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att 

underlätta transkribering. Materialet som samlas in från intervjuerna behandlas konfidentiellt 

och deltagarna är anonyma. Det är helt frivilligt att delta och man får när som helst avbryta 

sin medverkan utan några förklaringar eller konsekvenser.  

 

Denna samtyckesblankett kommer skickas ut via mail och skrivas under digitalt med bankid 

(p.g.a. covid-19 sker detta på distans). 

 

Om intresse finns kan deltagarna få den färdiga uppsatsen skickad till sin mail efter 

examination av C-uppsatsen skett.  
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1. Jag bekräftar att jag har förstått dessa instruktioner och att jag haft möjlighet att ställa 

frågor. 

 

2. Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan att ge någon förklaring eller att det får några konsekvenser. Även efter 

genomförd intervju kan jag ta tillbaka mitt medgivande fram till den 2/11-2020 (då 

bearbetning av materialet påbörjas).  

 

3. Jag förstår att mina svar kommer bli anonymiserade och att de endast kommer användas för 

akademisk forskning.  

 

4. Jag förstår att min intervju kommer spelas in. 

 

5. Jag samtycker att delta i ovanstående projekt. 

 

 

 

Namn på deltagare: 

 

Datum:  

 

 

 

Namn på student: Charlotte Ruland 

Mail: charlotte.ruland.306@student.lu.se 

 

Namn på handledare: Ulf Ericsson 

Mail: ulf.ericsson@psy.lu.se  

 

 

mailto:ulf.ericsson@psy.lu.se


 

 

50 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Tema 1 – Bakgrund  

-Berätta lite om dig själv 

-Utbildning 

-Arbete 

-Framtidsplaner 

-Intressen 

 

Tema 2 – Övergången till veganism/transformationen/förändringar 

-Hur länge har du varit vegan? 

-Vad är/betyder veganism för dig?  

-Vad fick dig att bli vegan? Kritiska händelser längs med vägen? 

-Hur kom du fram till beslutet att bli vegan? Gick du dit direkt eller var det en 

övergångsprocess? Hur lång var den?  

-Vad var din upplevelse av övergången från köttätare till vegan? Vad var svårt och vad var 

lätt? Vad var roligt och vad var jobbigt/svårt? Ge gärna konkreta exempel på dina 

erfarenheter/upplevelser.  

-Upplever du att du som person har förändrats efter att du blivit vegan? På vilket sätt? Vad 

tror du det beror på? Vad är positivt? Vad är negativt?  

-Upplever du att du utvecklats som människa som vegan? Hur? 

-Upplever du att en övergång till veganism har förändrat dig som person? Hur i sådana fall? 

Utveckla och ge gärna exempel på dina erfarenheter och upplevelser. Om inte – varför 

upplever du att det inte gjort det? 

-Hur upplever du att det har påverkat dig att vara just ung vegan? Har åldern påverkat detta 

positivt/negativt?  

-Hur upplever du att vara vegan idag? Vad är bra och vad är dåligt? 

-Vad upplever du har ändrats sedan innan du blev vegan? Vad var lättare och vad var svårare 

innan? 
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Tema 3 – Familj/Vänner/Fritidsintressen 

-Vad gör du på fritiden? 

-Vad har du för intressen? 

 

-Är veganismen något som går in i några av dina fritidsintressen?  

-Tycker du mat-delen av att vara vegan är rolig? När är det roligt och när är det inte? 

-Har miljöaspekten haft någon påverkan på ditt val att bli vegan?  

-Är veganismen politisk för dig? 

 

-Har du mycket vänner?   

-Vad hittar ni på tillsammans?  

-Går något av det ni gör tillsammans in i veganismen upplever du? 

-Umgås du med andra veganer?  

-Vad anser du att det har för effekt på ditt välmående och den du är som person? 

- Hur har dina vänner reagerat på att du blivit/är vegan?  

-Har deras attityder förändrats över tid? Hur?  

-Hur har dina vänskaper påverkat dig i relation till veganismen? 

 

-Berätta lite om din familj?  

-Har du syskon?  

-Står du dina föräldrar nära?  

-Vad hittar ni på tillsammans?  

-Är andra medlemmar i familjen veganer? 

-Hur har din familj reagerat på att du blivit vegan?  

-Har det förändrats över tid? Hur?  

-Hur har din familj påverkat dig i relation till veganismen?   

 

Tema 4  - Olika Sammanhang 

-I vilka sociala sammanhang rör du dig?  

-Hur viktig del anser du att veganismen är i ditt liv?  

-Finns det sammanhang där veganismen fyllt en viktig funktion för dig? 

-I vilka sociala sammanhang kommer det upp att du är vegan?  
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-Vad är dina upplevelser av när veganism kommer upp i sociala sammanhang? 

-Finns det sammanhang där du upplever att det inte finns tolerans mot ditt val att 

bli/vara vegan?  

-Finns det sammanhang där du inte känner dig inkluderad på grund av veganismen? 

-Hur upplever du att dessa sammanhang påverkar ditt välmående?  

-Hur hanterar du dessa positiva och negativa upplevelser?  

-Finns det sammanhang där du känner dig inkluderad gällande detta livsval?  

-Har dessa inkluderande sammanhang effekter på ditt välmående? Vilka? 

 

Tema 5 – Positivt & Negativt / Välmående / Motivation / Mening 

-Har veganismen varit meningsfull för dig? -Hur i sådana fall? 

-Vad är roligt/positivt/givande med att vara vegan?  

-I vilka situationer?  

-Hur upplever du att detta påverkar ditt välmående?  

 

- Vad är jobbigt/utmanande/svårt med att vara vegan?  

-Varför och i vilka sammanhang?  

-Hur hanterar du när jobbiga situationer uppstår gällande veganismen?  

-Vad hjälper dig när det är svårt?  

-Vad är buffrande/skyddande? -Hur hjälper dessa saker dig? 

 

-Upplever du att ditt välmående förändrats i förhållande till ditt beslut att bli vegan? 

-Positivt – hur? -Negativt – hur? 

 

-Hur ser du på att det normala i samhället fortfarande är att äta och utnyttja djur?  

-Hur får detta dig att känna/må?  

-Hur hanterar du det?  

 

Avslutande frågor 

-Är det nåt som du hade velat prata mer om? Något du känner att jag missat ta upp som hade 

varit bra?  

-Är det något du vill tillägga innan vi avslutar?  


