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Sammendrag 

 

Denne oppgaven handler om vegetarianere og veganere. Vegetarianere og veganere 

kjennetegnes ved at de avstår fra å spise kjøtt, og har på denne måten brutt med den 

konvensjonelle matkulturen. Å være vegetarianer eller veganer dreier seg ikke bare om hva 

som inkluderes eller ekskluderes fra kostholdet, men det å spise er også en sosial handling. 

Ved å studere vegetarianere og veganere gjennom hvorfor de avstår fra å spise kjøtt, hva de 

spiser, hvem de spiser med og hvordan det praktiseres i hverdagen, vil denne oppgaven 

forsøke å forklare hvorfor vegetarianere og veganere spiser som de gjør og hvilken betydning 

det har for deres identitet.  

  Den overordnede problemstillingen jeg ønsker å besvare i oppgaven er «Hvordan 

konstruerer veganere og vegetarianere sin identitet i tilknytning til matvaner?». 

  For å besvare forskningsspørsmålet på best mulig måte, har jeg gjort kvalitative 

intervjuer med åtte personer som enten har valgt et kosthold uten kjøtt eller helt fritt for 

animalske produkter. Utvalget består av fire selverklærte vegetarianere (inkludert en 

fleksitarianer) og fire selverklærte veganere. De er alle i alderen 24 til 37 år.  

  Det teoretiske rammeverket i oppgaven er todelt, hvor første del tar for seg teorier og 

begreper som kan gi en forklaring på identitet i det senmoderne samfunn. Her trekkes først og 

fremst Beck (1992) og Giddens (1991) frem. I det senmoderne samfunn er det den refleksive 

aktøren som er i fokus og som her danner grunnlaget for identitetsbegrepet i denne oppgaven. 

Det senmoderne samfunnet kjennetegnes av at aktørene selv er ansvarlige for å konstruere sin 

egen identitet og hele tiden må ta valg. I dagens samfunn må samfunnsborgerne ta egne valg, 

som alle er forbundet med risiko. Identitet er dessuten noe som forhandles i sosial interaksjon. 

Hvordan informantene fremstiller seg selv og forhandler sin identitet i samhandling med 

andre, vil belyses gjennom begreper fra Goffman (1959, 1968).  

  Den andre delen av teorikapittelet fokuserer på sosiale forskjeller, og hvordan 

matvaner kan brukes til å skape grenser mot andre. Det å spise er ikke kun en individuell 

handling, og jeg vil derfor trekke inn teorier og begreper som kan vise hvordan matvaner kan 

brukes til å skape eller opprettholde sosiale forskjeller. Min studie dreier seg om forholdet 

mellom identitet og et kjøttfritt kosthold. Det er derfor gyldig å vise til hvordan informantene 

gjennom sin identitetsforståelse bruker sine matvaner til å uttrykke forskjeller og skape 

grenser. Dette blir forklart gjennom begreper fra Bourdieu (1984), Lamont og Molnar (2002) 
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og Thornton (1995). 

  Analysekapittelet er delt inn i tre kapitler, hvor motivasjon, praktisering og identitet 

står i fokus. Hovedfunnene i analysen er at det fremkommer tre former for motivasjon som 

mine informanter oppgir som sine begrunnelser for å avstå fra kjøtt. De tre motivasjonene 

som alle informantene oppgir er dyrevern, miljøvern og helsehensyn. Videre fremkommer det 

av materialet at disse motivasjonene eller overbevisningene, ikke nødvendigvis stemmer 

overens med hvordan individene praktiserer det å være vegetarianer eller veganer til vanlig. 

Det ser ut til at hvem informantene spiser med er av betydning for hvorvidt de er konsekvente 

når det kommer til å følge sine kostholdsregimer. Når mine informanter spiser med andre, ser 

de ut til å veksle mellom å dempe og fremme sine meninger som knyttes opp til det å være 

vegetarianer og veganer. Hva som kommer til uttrykk styres etter hvem informantene spiser 

sammen med. 

  Flere av informantene viser til utfordringer knyttet til det å spise sammen med andre. 

Informantene mine skiller mellom seg selv og andre, og en hierarkisk rangering av veganere 

og vegetarianere kommer til uttrykk. Funnene tyder på at både vegetarianerne og veganerne 

ser på de som spiser kjøtt som en «ut-gruppe». Dette kommer til syne gjennom hvordan 

gruppene prater om og praktiserer sine matvaner sammen med de som spiser kjøtt. Til tross 

for at både vegetarianerne og veganerne tar avstand fra de som spiser kjøtt, er de ikke av 

samme oppfatning når det kommer til hvem som tilhører deres «inn-gruppe». Vegetarianerne 

gir uttrykk for at de tilhører samme gruppe som veganere. Veganerne på sin side, anser 

vegetarianerne som en «ut-gruppe», og gir uttrykk for at de ikke ønsker å assosiere seg med 

dem.  

Oppgaven avsluttes med en kort diskusjon omkring funnene, sett opp imot det teoretiske 

rammeverket.  
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Å skrive en masteroppgave har vært en krevende, men svært lærerik prosess. Det er mange 

som fortjener en takk, som har vært der og støttet meg, og bidratt til at masteroppgaven i det 
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1 Innledning 

I denne oppgaven skal det dreie seg om veganere og vegetarianere, det vil si en gruppe som 

unnlater å spise kjøtt og/eller animalske produkter. Hva som er deres begrunnelser og hvordan 

de ser på sine kostholdsvalg i lys av den konvensjonelle matkulturen i Norge, er tema for 

denne oppgaven. Kjøtt, fisk, melk og egg er grunnleggende mat i den norske matkulturen. 

Nasjonalt råd for ernæring gir kostholdsråd til Norges befolkning, som består av et variert og 

sammensatt kosthold, som inkluderer et daglig inntak av meieriprodukter, grønnsaker, frukt, 

korn, samt fisk og magre kjøttprodukter. Dette er matvarer som skal inkluderes flere ganger i 

uken (Helsedirektoratet 2016a).  

  Aftenposten skrev i en artikkel i februar 2016 at det er blitt trendy blant unge å velge 

bort kjøtt. De viser også til at etterspørselen av vegetarprodukter har økt og at én av fem 

norske kvinner svarer at de er meget eller ganske interessert i vegetarmat (Aftenposten, 2016). 

I 2016 havnet også ordet fleksitarianer på fjerde plass på språkrådets liste over «nyord» 

(Språkrådet, 2016). Dette kan tyde på at det å avstå fra kjøtt eller velge vegetarisk er i vinden i 

Norge i dag. Bare siden jeg i september 2016 startet med prosjektet har det blitt lansert 

veganpølse på Narvesen, vegetarburgere på Deli Deluca og McDonalds, og det har kommet 

mange nye vegetarprodukter på markedet. Rema 1000 lanserte nylig sin nye 

vegetarkolleksjon, som har fått plass i butikkhyllene.  

  Det finnes få tall på hvor mange som er vegetarianere eller veganere i Norge. I en 

Ipsos-undersøkelse om norske spisepraksiser fra 2014 fremkommer det at kun 3% av de 

spurte sa de var meget interesserte i vegetarmat, og det var de under 39 år som var mest 

interessert i dette (Ipsos, 2014: 673).  

  Kjøtt har tradisjonelt blitt sett på som en viktig del av vestlig matkultur, og har blitt 

assosiert med et «ordentlig måltid» (Charles & Kerr, gjengitt av Kubberød, Uland, Rødbotten, 

Westad, Risvik, 2002: 285). I en studie gjort av Kubberød, m.fl. fremkommer det at 

kjøttforbruket i Norge ikke har hatt samme nedgang som man har sett i andre vestlige land 

(2002: 286). Tall fra Helsedirektoratet viser at kjøttforbruket har økt over tid 

(Helsedirektoratet, 2016b: 5). Kjøttforbruket har økt fra 53 kg per person i 1989 til 76 kg i 

2015. Det var dessuten en større andel av de som oftere spiste kjøtt til middag, som hadde 

lavere utdanning (Helsedirektoratet, 2016b: 16 – 17). 

  Den store etterspørselen etter kjøtt fører med seg flere negative konsekvenser. Tilman 

og Clark (2014) viser til hvordan landbruk har konsekvenser for både miljøet og folkehelsen. 
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Det globale landbruket står for over 25% av verdens klimautslipp og forurenser både land og 

vann. Konsekvenser av et slikt landbruk er i tillegg delaktig i verdens helseproblemer 

omkring prosessert mat, raffinert sukker og kjøtt, som har ført til blant annet overvekt (Tilman 

& Clark, 2014: 518). 

  Det er stadig flere som stiller seg kritiske til det vestlige matvanemønsteret og 

matindustriens produksjonsmetoder i Vesten (Bugge, 2005: 114). Bugge (2005) viser at det på 

1960- og 70-tallet ble flere som ønsket å spise naturlig mat, solidaritetsmat og idealistisk mat. 

Folk ble også mer opptatt av mat som var dyrket uten sprøytemidler og produsert uten 

tilsetningsstoffer. Dyreetikk ble også på denne tiden et viktig tema. Mat tas på denne måten i 

bruk som kritikk av industrialisering (Bugge, 2005: 114-115). 

  Det er utallige kilder til informasjon om hva som er rett kosthold, og informasjonen 

som tilbys er forskjellig. Noen er opptatt av å få et mer vegetarisk kosthold. Bugge (2005) sier 

at dette ikke nødvendigvis er med tanke på dyr og miljø, men også for egen helse. Det kan 

altså se ut som at mat er en stor del av identitetskonstruksjonen i det moderne samfunnet. Vi 

velger mat av forskjellige grunner og har forskjellige motiver rundt våre matvalg.   

  Det er flere som avstår fra kjøtt, og det er flere kallenavn eller betegnelser som blir 

brukt om de ulike retningene. Den ene gruppen jeg vil se på består av vegetarianere. 

Vegetarianere utelater kjøtt og fisk fra kostholdet sitt (Store Norske Leksikon, 2015). Den 

andre gruppen jeg vil ta for meg er veganere. Det som kjennetegner en veganer er at de 

praktiserer et kosthold helt uten animalske produkter (Store Norske Leksikon, 2011). For 

ordens skyld så kan jeg nevne at forskjellen på en vegetarianer og en veganer, er at 

vegetarianeren spiser produkter som kommer fra dyr, som melk, ost og egg. I denne oppgaven 

nevnes dessuten begrepet fleksitarianer, som betyr å inkludere kjøtt og fisk i kostholdet noen 

ganger (Språkrådet, 2016). Jeg har valgt å bruke identitetsmarkørene veganer, vegetarianer og 

fleksitarianer som informantene bruker om seg selv. Dette vil være gjengående i oppgaven om 

ikke noe annet nevnes.  

  Matvaner er tilknyttet tiden vi lever i. Samtidsdiagnostikerne som Giddens (1990, 

1991) forteller at senmoderniteten medfører tap av retning og tilhørighet, fordi vi i større grad 

selv er ansvarlig for å forme vår egen identitet (Joas & Knöbl, 2009). Ansvaret for å etablere 

identitet faller på den enkelte. Med moderniteten er vi ikke lenger gitt en ferdig identitet. 

Tidligere arvet vi vår identitet, noe som ikke lengre er tilfelle i det senmoderne samfunn 

(Aakvaag, 2008: 277).   

  Både Giddens (1990, 1991) og Beck (1992) er opptatt av hvordan dagens samfunn 
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innebærer risiko. Vi blir tvunget til å leve med konsekvensene av moderniteten, og vi må selv 

ta individuelle valg i våre egne liv. Senmoderniteten har medført at vi selv må skrive våre 

egne biografier (Beck, 1992: 131). Det tilbys hele tiden nye former for livsstiler og levemåter 

som forandres hele tiden. Vi er hele tiden avhengige av å ta valg (Lupton, 1999: 69- 70). 

  Matvaner er ikke bare et produkt av individuelle valg og preferanser, men er koblet til 

sosial distinksjon og gruppetilhørighet. Individer kan for eksempel vise hvem de tar avstand 

fra, og hvem de ønsker å assosieres med gjennom sine matvaner. Å bestille et vegetarisk 

måltid eller å spise kjøtt, kan brukes som en markør på hvem man er og hvilken gruppe man 

tilhører (Germov & Williams, 199: 95). I denne oppgaven trekkes det frem hvordan 

vegetarianere og veganere forholder seg til spørsmål om dyreetikk, miljø og egen helse. Ved å 

gjøre dette ønsker jeg å få frem hvordan de konstruerer sin identitet gjennom å knytte sine 

matvaner til personlige interesser, verdier og normer. For mange kan det å avstå fra kjøtt være 

en viktig identitetsmarkør. 

1.1 Mat- og spisevaners betydning i sosiologien 

Gjennom å redegjøre for tidligere forskning innenfor det matsosiologiske feltet og forskning 

gjort på vegetarianere og veganere, ønsker jeg å vise hvordan min masteroppgave kan bidra til 

å utfylle dette feltet og hvordan den kan plasseres i en matsosiologisk kontekst. Jeg vil først 

trekke frem hvordan mat har blitt studert i sosiologien tidligere og hvorfor matvaner er 

sosiologisk relevant. Deretter vil jeg kort redegjøre for tidligere forskning som omfatter 

studier av veganere og vegetarianere i sosiologien.  

  Germov og Wiliams (1999) viser til hvordan mat ikke bare er nødvendig for å leve 

eller overleve, men også at det er en av menneskets kilder til nytelse (s.2). Sosiologer leter 

etter mønstre i menneskelig handling og atferd, og ser på hvorvidt dette er et produkt av det 

sosiale miljøet. Videre er sosiologiens mål å forsøke å forklare de sosiale mønstrene som 

ligger bak individers matvaner. Sosiologien gjør det mulig å forklare hvorfor man spiser som 

man gjør (Germov & Williams, 1999: 3). Det Germov og Williams (1999) viser til er typisk 

for hva matsosiologiske studier har vært opptatt av. Matsosiologien kan på denne måten bidra 

til å forklare hvorfor individer spiser som de gjør, og hva som er deres motivasjoner og 

drivkrefter. Samtidig forsøker sosiologien å forklare hvorvidt mat- og spisepraksiser er formet 

av sjanser eller valg. Mat er derfor et viktig tema som faller innenfor kjernen i sosiologien, 

nemlig spørsmålet om aktør-struktur. 
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 Historisk sett har ikke mat vært noe stort studiefelt i sosiologien. Det er ikke noe som 

har blitt viet mye oppmerksomhet i sosiologien før i senere tid. Draper og Green (2002) viser 

til at det det finnes mange sosiologiske og antropologiske studier av mat og de sosiokulturelle 

påvirkninger på spisevaner før 1920, men matvaner fikk likevel ikke mye oppmerksomhet i 

sosiologien før på 1980-tallet (Draper & Green, 2002: 617). Matvaner som et sosiologisk 

fenomen har ikke blitt inngående studert før i senere tid. Dette kan skyldes det Steven 

Mennell (1985) skriver i sin bok All Manners of Food (1985), der han viser at maten har 

gjennomgått en siviliseringsprosess. Mennell (1985) har skrevet om det å spise fra 

middelalderen, og han har vist hvordan spisevaner har endret seg gjennom tidene. 

  På 80-tallet ble Bourdieus bok Distinksjoner (1984) utgitt. Her viser han til hvordan 

matvaner har blitt brukt som et uttrykk for klasseposisjonering. Mat er ikke bare en 

individuell handling, men et uttrykk for forskjeller, noe som preget Bourdieus studier. 

  Alan Warde (1997) har gjort flere studier av mat, og i sin bok Consumption, food and 

taste (1997) er han spesielt opptatt av fire krefter i samfunnet som uavhengig av hverandre 

former og kan forklare individers matvaner. Warde (1997) bruker Emile Durkheims 

Selvmordet (1897) til å forklare forholdet mellom individuell handling og sosial regulering 

(Warde, 1997: 11). Warde (1997) viser til hvordan Bourdieu mener at matforbruk er et 

uttrykk for klasseposisjonering, hvor smak, kunnskap og begjær er med på å skape 

klasseformasjon og reproduksjon. For Bourdieu får individenes valg en liten rolle. På den 

andre siden trekker Warde frem Bauman som eksempel, som mener at det finnes mindre 

begrensninger omkring matforbruk, enn hva det gjør i andre deler av livet. Matforbruk er til 

dels et fritt valg. Bauman viser videre hvordan matforbruk er et viktig element av det å 

forklare utviklingen av en selvidentitet (Warde, 1997: 10). 

  Det er hittil gitt et kort overblikk gjennom noen eksempler på hvordan mat historisk 

sett har blitt studert i sosiologien. Videre er det redegjort kort for forskjellige måter en forsker 

kan posisjonere seg når det er matvaner som forskes på. Matvaner kan knyttes til individuelle 

valg preget av risiko, bekymringer og usikkerhet. Jeg vil nå redegjøre for sosiologiske bidrag 

som kan forklare hvordan individer opplever og håndterer en slik bekymring knyttet til sine 

matvaner i hverdagen. 

1.1.1 Bekymring knyttet til mat i hverdagen  

Draper og Green (2002) viser til hvordan mat knyttes til usikkerhet og bekymring, og 

eksemplifiserer hvordan England fikk en slik bekymring knyttet til mat da salmonella og BSE 
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brøt ut, og hvordan det rystet matforbrukeren. De argumenterer for at det nå har oppstått en ny 

form for bekymring knyttet til mat (Draper & Green, 2002: 611). Disse bekymringene knyttes 

blant annet til om maten er naturlig, organisk, ren, hjemmelaget eller fersk. (Draper & Green, 

2002: 617). Annechen Bugge (2015) trekker frem at det er lite sammenheng mellom hva 

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler og dietter som springer frem i det norske samfunnet. Hun 

viser til at individer bekymrer seg, og at det å fremstå som sunn fører til økt press på 

individer, hvor deres kropp er deres eget ansvar. Et typisk trekk ved diettene som vokser frem 

er at de fraråder individer å spise matvarer som inkluderes i det typiske norske kostholdet 

(Bugge, 2015: 89-90). Det oppstår både et moralsk og sosialt press på individene når det 

kommer til hva slags mat de velger (Bugge, 2015: 94). Det er også mange som frykter og 

relaterer sine matvaner opp mot uønskede konsekvenser som forskjellige sykdommer (Bugge, 

2015: 96 -97). Bugge (2015) redegjør på denne måten for diverse faktorer som gjør at 

individer ønsker å avstå fra noen typer mat og inkludere andre. Dette kan resultere i at 

individene blir sykelig opptatt av hva de spiser, som har blitt beskrevet som ortoreksi (Bugge, 

2015: 99). Warde (1997) mener det er fire motsetninger knyttet til det å spise. Det er 

motsetningene mellom sunnhet og nytelse, nøysomhet og ekstravaganse og omsorg og 

bekvemmelighet. Disse motsetningene er hva som skaper angst hos de som spiser (Warde, 

1997: 55). Fischler (2008) argumenterer for at risiko knyttet til matvaner, er en kilde til angst 

siden individene ikke klarer å kontrollere risikoene (s.140). Han trekker frem det kjente 

uttrykket «man blir hva man spiser», og at det fører til at individet som spiser må få kontroll 

over hva det spiser (Fischler, 2008: 143). Matrelatert frykt og angst springer både ut fra 

ignoranse, ideologi og irrasjonalitet. Mennesker har et dypt ønske om å kunne ha eierskap 

over hva de spiser. Dermed knyttes matvalg opp til risiko (Fischler, 2008: 146). Det oppstår 

da en utfordring knyttet til hva mennesket spiser. Fischler (1980) mener at våre 

matpreferanser ikke klarer å gi oss noen gode, fornuftige ledetråder omkring hvordan vi skal 

spise (Fischler, 1980: 941). Det å spise er nå i mindre grad et uttrykk for sosial handling, men 

heller en individuell praksis. Siden mennesket mangler råd å stole på omkring deres valg av 

matvaner, oppstår det en økende grad av angst tilknyttet det å spise (Fichler, 1980: 947-948). 

Den tradisjonelle gastronomien svekkes og det oppstår alternativer. Bekymrede individer 

ønsker å finne gyldige kriterier for sine matvalg. Det fremkommer nye former for individuelle 

matnormer og mål (Fischler, 1980: 949-950). Min undersøkelse bygger på studiene som det er 

vist til, og disse bidrar med innsikt til hvorfor mine informanter velger å avstå fra å spise 

kjøtt. Jeg vil nå kort redegjøre for tidligere studier av veganere og vegetarianere, og hvilke 
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funn som har blitt gjort i disse studiene. Studiene er trukket frem fordi jeg ser de som sentrale 

bidrag som kan hjelpe med å forklare og forstå mine egne funn.  

1.1.2 Studier av vegetarianere og veganere  

Det er kun noen få studier som har fokusert kun på veganere, og hvorfor de velger å spise 

vegansk. Felles for de fleste av disse studiene viser at det å tilvenne seg en vegetarisk 

levemåte omfatter spørsmål omkring miljø, helse og dyreetikk (Greenebaum, 2012: 130). 

Cherry (2006: 155) studerer veganisme. Hun viser i sin studie at veganisme kan sees på som 

en postindustriell bevegelse, som kan tolkes som en form for kollektiv handling basert på 

solidaritet. Veganere har ofte sterke bånd til dyrs rettigheter og til miljøbevegelser (Cherry, 

2006: 156). Videre viser hun til hvordan en kollektiv identitet som veganer muliggjør en 

helhetlig definisjon av veganpraksis. Det er viktig å ha et sosialt nettverk som støtter 

veganisme. Dette er det mest fremtredende funnet i hennes studie. Veganerne er avhengige av 

slike sterke sosiale nettverk som muliggjør det å kunne praktisere en vegansk livsstil. Det er 

verken viljestyrke eller det å følge normer og regler som gjør det mulig å praktisere 

veganisme, men heller det å ha et sosialt nettverk som støtter opp om den veganske livsstilen 

(Cherry, 2006: 157).  

  Greenebaum (2012) studerer identitet og autentisitet hos veganere. Hun forsøker å 

forklare hvordan veganere forhandler om utfordringene de møter i en animalsk 

konsumverden. Hennes bidrag trekker skiller mellom etiske veganere og helseveganere for å 

se hvordan de trekker grenser mellom hverandre (Greenbaum, 2012: 131). Hun finner at 

veganerne uttrykker vanskeligheter med å praktisere veganismen til daglig, og at det er 

vanskelig å skape en «ren» veganeridentitet. Videre fremkommer det at de etiske veganerne 

ser ned på de som gjør dette av helsemessige årsaker. I et forsøk på å fremstå som autentiske 

skaper veganerne i denne studien grenser gjennom å forsøke å distingvere seg fra andre 

(Greenebaum, 2012: 143).  

  Romo og Donnovan-Kicken (2012) studerer vegetarianere med fokus på hvordan de 

kommuniserer og gir uttrykk for å være vegetarianere. Hovedfunnene som presenteres i deres 

artikkel er to kommunikative utfordringer: Det ene knytter de til det å være ærlig med seg 

selv, og den andre er at vegetarianerne finner det vanskelig å snakke med andre uten å føle at 

de dømmer dem (Romo & Donnovan-Kicken, 2012: 410).  

  For 70% av vegetarianerne i studien, er det å være vegetarianer en kjerne i deres 

identitet og verdisystem. Likevel er det slik at når vegetarianerne blir satt i mindretall, har de 
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et mål om å komme overens med andre, som ikke var vegetarianere. De ønsker ikke å trekke 

oppmerksomhet mot seg selv. Når vegetarianere må snakke om vegetarisme med de som 

spiser kjøtt, oppfatter de dette som spesielt utfordrende, siden det å være vegetarianer ikke er 

ansett som mainstream (Romo & Donnovan-Kicken, 2012: 410). Det andre dilemmaet knytter 

de til det å snakke om den vegetariske livsstilen sin, uten å dømme de som spiser kjøtt som 

umoralske. De finner at flere av vegetarianerne da heller ville la være å si noe, slik at de kan 

komme overens med andre. De finner også at flere vegetarianere har 

kommunikasjonsstrategier for å minimalisere følelsen av å være ukomfortable i slike 

situasjoner (Romo & Donnovan-Kicken, 2012: 410 - 412). 

  Kalof, Dietz, Stern og Guangnano (1999) studerer sosialpsykologiske og strukturelle 

påvirkninger på vegetarisme. På det sosialpsykologiske, strukturelle planet er vegetarisme en 

form for sosial bevegelse. På det individuelle plan er ofte matvalg drevet av blant annet tro, 

holdning, normer og verdier. Vegetarianerne mener at fordelene med en slik diett ofte førte 

med seg bedre helse og bedre velferd for dyrene, mindre sult i verden og mindre skade på 

kloden. De viser videre til at animalsk fett og kolesterol er en av årsakene til å praktisere en 

vegetarisk diett. Etiske bekymringer omkring dyrenes velferd er også er argument. De finner 

at også at den etiske overbevisningen ofte er lik for vegetarianerne (Kalof, m.fl., 1999: 500 -

501). 

  Tidligere forskning har stort sett konsentrert seg om det individuelle omkring 

vegetariske og veganske matvaner. Kalof, m.fl. (1999) antyder hevder derimot at vegetarisme 

kan være uttrykk for en sosial bevegelse. Det siste bidraget jeg vil trekke frem er en artikkel 

av Haenfler, Johnson og Jones (2012). De har ikke konsentrert seg om vegansisme og 

vegetarisme alene, men har forsøkt å tilby en forklaring på at blant annet vegansime eller 

vegetarisme kan være et uttrykk for sosiale bevegelser eller livstilsbevegelser, eller «lifestyle 

movements» som de kaller det. Alternative livsstiler, slik som vegansime, faller på utsiden av 

konvensjonell kultur og utfordrer etablerte normer (Haenfler, m.fl: 2012: 1). Artikkelen legger 

vekt på at de fleste bevegelser oppstår individuelt. Individer ser sine individuelle handlinger 

som noe som potensielt kan bidra til å endre for eksempel matpraksiser. Mange tenker at hvis 

deres hverdagsvaner og livsstil er i tråd med deres verdier, kan endringer skje på et høyere 

nivå. De som deltar i en livsstilsbevegelse, ønsker å oppnå endring, gjennom å endre sin 

livsstil. De forstår sine handlinger individuelt, men likevel påvirker det mer enn deres 

personlige liv. De tror på makten til personlig handling og kollektive bevegelser (Haenfler, 

m.fl,. 2012: 6). Livsstilsbevegelser mener at individene ikke har en sterk kollektiv følelse, 
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men innebærer en form for tilknytning til et forestilt samfunn, som består av de som er like 

dem selv. Vegetarianere for eksempel, forstår ofte at selv om deres handlinger er individuelle, 

er det flere av dem og det kan lede til et kollektivt resultat. De kobler dette opp til noe som er 

større enn seg selv (Haenfler, m.fl. 2012: 8). 

  Disse bidragene ser jeg som sentrale til videre bruk i min analyse. Studiene og 

artiklene bidrar til viktig innsikt for analysen av min empiri, samtidig som de gir anledning til 

å se om tidligere forskning på feltet samsvarer med hva mine funn tilsier. Ingen av disse 

studiene er utført i Norge, og det kan derfor være interessant å se om studiene kan overføres 

til min studie av norske veganere og vegetarianere. 

1.2  Problemstilling 

Matvaner er et stort felt innenfor sosiologien, og det er mange måter å tilnærme seg temaet 

mat i sosiologien. Tilbudet av vegetarmat og veganmat ser ut til å være økende for tiden, og 

dette vekket min sosiologiske interesse.  

  Siden veganere og vegetarianere har valgt å endre sitt kosthold, og spise annerledes 

enn det som er vanlig, fant jeg det derfor interessant å se nærmere på vegetariske og veganske 

matvaner. Den overordnede problemstillingen i oppgaven er derfor: 

«Hvordan konstruerer veganere og vegetarianere sin identitet i tilknytning til matvaner?».  

Jeg valgte også å ha tre underordnede spørsmål som kunne bidra til at problemstillingen 

kunne besvares på best mulig måte. 

1) Hvilke motivasjoner ligger til grunn for å avstå fra kjøtt? 

2) Hvordan praktiseres et kjøttfritt kosthold til daglig, og hvilke utfordringer byr det på? 

3) Hvordan knyttes veganske og vegetariske matvaner sammen med identitet?  

Denne oppgaven gir et forsøk på å besvare disse spørsmålene gjennom teorier fra Giddens 

(1990, 1991), men også Beck (1992), Goffman (1959, 1968) og Bourdieu (1984). 

1.3  Oppgavens struktur 

I det kommende kapittelet (kapittel 2) tar jeg for meg teoretiske perspektiver som er relevante 

for oppgaven. Jeg vil starte med å presentere teorier om identitet i det senmoderne samfunn 

hentet fra Giddens (1990, 1991). Videre presenterer jeg begreper hentet fra Becks (1992) 
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risikosamfunn, Goffmans (1959) impression management, heretter kalt inntrykksstyring og 

Bourdieus (1984) begreper om kapital og distinksjoner.  

I kapittel 3 tar jeg for meg metoden. Her beskriver jeg data og metode inngående. Jeg drøfter 

også styrker og svakheter med denne formen for metode. 

Kapittel 4 tar for seg første del av analysen. Her fokuserer jeg på motivasjoner som ligger til 

grunn for å avstå fra kjøtt. Kapittel 5 omfatter hvordan det er å være veganer og vegetarianer i 

praksis, og hvilke utfordringer de møter. Kapittel 6 dreier seg om identitet og tilhørighet blant 

vegetarianerne og veganerne. I Kapittel 7 oppsummeres funnene i oppgaven, og det diskuteres 

hvordan disse funnene kan sees i lys av det teoretiske rammeverket. I kapittel 8 vil oppgavens 

problemstilling besvares, og jeg vil komme med forslag til videre forskning. 
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2 Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket jeg benytter i denne 

oppgaven. Oppgaven fokuserer på hvilken betydning veganske og vegetariske matvaner har 

for identitet, hva som motiverer veganere og vegetarianere til å avstå fra kjøtt, samt hvordan 

det gjennomføres i praksis. Hovedproblemstillingen omfatter hvordan identitet skapes 

gjennom å avstå fra kjøtt. Det finnes mangfoldige sosiologiske teorier knyttet opp til 

spørsmålet om identitet. Siden min studie dreier seg om identitet og tilhørighet i hverdagslivet 

til vegetarianere og veganere, hviler oppgaven på Giddens (1991) identitetsforståelse, hvor 

det er fokus på refleksivitet og bevisste aktører i kontekst av det senmoderne samfunn.  

  Kapittelet er todelt, og i den første delen starter jeg med å redegjøre for hva som er 

sentrale kjennetegn i det senmoderne samfunnet, etter hvordan Anthony Giddens (1991) og 

Ulrich Beck (1992) definerer det. Videre vil det bli redegjort for hva Giddens (1991) definerer 

som identitet, og sentrale begreper som kan knyttes opp til denne definisjonen. Siden identitet 

også er noe som forhandles om ved sosiale interaksjoner, ser jeg det ikke tilstrekkelig å 

redegjøre for identitet og relasjoner kun på bakgrunn av begreper hentet fra Giddens (1990, 

1991) og Beck (1992). Derfor vil jeg også støtte meg på Erving Goffmans (1959, 1968) 

begrep inntrykksstyring og stigma.  

  Del to av kapitelet dreier seg om hvordan veganske og vegetariske matvaner kommer 

til uttrykk som sosiale forskjeller. Siden matvaner kan være et uttrykk for sosiale forskjeller, 

vil jeg i denne delen lene meg på det Pierre Bourdieu (1984) kaller for distinksjoner og 

kulturell kapital. 

  Siden oppgaven dreier seg om matvaner vil jeg også trekke inn andre bidrag som 

knytter disse teoriene til opp mot hvorfor man spiser som man gjør. Oppgaven vil spesielt 

belyse matvaner gjennom teorier presentert av Claude Fischler (1998, 2008) og Alan Warde 

(1997, 2016).  

2.1  Senmodernitet, identitet og risiko 

2.1.1  Senmoderniteten 

I denne delen tar jeg for meg begrepene modernitet, identitet, livspolitikk og risiko. Begrepet 

risiko vil videre knyttes opp mot begrepet matrisiko.  
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   Giddens (1991) og Beck (1992) mener at vi lever i et senmoderne samfunn som er 

preget av refleksivitet og risiko. Giddens (1991) mener et sentralt trekk i det senmoderne 

samfunn er at tradisjonene har mistet sin sentrale rolle. Tidligere var individenes livssjanser 

lagt for dem og identitet var noe man arvet, noe som ikke lengere er tilfelle. I det senmoderne 

samfunnet er individene selv ansvarlige for å skape sin egen identitet, gjennom aktive valg og 

refleksive prosesser (Aakvaag, 2008: 271).  

  Ifølge Giddens (1990) har moderniteten en dynamikk som ikke eksisterte i de tidligere 

samfunnene. Det senmoderne samfunnet endrer seg hurtig, noe som ikke var tilfellet tidligere. 

Det er tre trekk som skaper denne dynamikken i det senmoderne samfunnet: atskillelse fra tid 

og rom, utleiring og institusjonell refleksivitet. Atskillelsen fra tid og rom knyttes til det 

Giddens kaller for utleiring. Utleiring beskriver hvordan sosiale relasjoner ikke lengre tilhører 

sosiale kontekster (Aakvaag, 2008: 272). En konsekvens av utleiringen er at det utvikles 

ekspertsystemer. Ekspertsystemene er en del av sosiale systemer, og de er av teknisk art og 

faglig ekspertise. Ekspertsystemene er hele tiden tilstede i individenes daglige liv (Aakvaag, 

2008: 273), og er dermed noe individene må forholde seg til hver dag. Vi er avhengige av 

tiltro til ekspertsystemene (Giddens, 1990: 29). Gjennom hva Giddens (1990) uttrykker ser 

jeg det som at denne tilliten til ekspertsystemene, er noe de fleste individer tar for gitt. De 

sosiale systemene fungerer uavhengig av individer og gjør samfunnet organisert gjennom å 

skape struktur i samfunnet (Giddens, 1990: 27). Siden ekspertsystemer preges av faglig 

ekspertise kan matvareindustrien være uttrykk for et ekspertsystem. Det samme gjelder de 

som utsteder råd om ernæring. I et velfungerende samfunn er det viktig at individer har tillit 

til ekspertsystemene. Individer skal ha tillitt til de som produserer maten og de skal ha tillit til 

ekspertsystemene som forteller individene hvordan de skal sette sammen et fullverdig 

kosthold. I min studie er spørsmålet om tillit viktig og hvilke ekspertsystem informantene har 

tiltro til. Siden matindustrien er et uttrykk for et ekspertsystem, har informantene i denne 

studien stilt spørsmål omkring dette, siden de ikke lengre føler rådene fra for eksempel 

Nasjonalt råd for ernæring. Et annet sentralt begrep som knyttes til det senmoderne 

samfunnet, er risiko. 

2.1.2  Risiko og matrisiko 

Moderniteten medfører usikkerhet. Både Giddens (1990) og Beck (1992) er opptatt av 

hvordan dagens samfunn også innebærer risiko. Verden har beveget seg og blitt en verden fylt 

av risiko (Beck, 1999: 3). Begrepet risiko forbindes gjerne med Becks (1992) begrep 
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risikosamfunnet. Risikosamfunnet er preget av ukjente og uintenderte konsekvenser som 

mennesker må leve med til daglig (Beck, 1992: 22). I senmoderniteten må individer derfor 

forholde seg til konsekvensene av industrisamfunnet, og dette omfatter blant annet risikoer i 

form av gift i jord, vann og mat (Aakvaag, 2008: 266). Risikoene er menneskeskapte og de er 

globale, og påvirker derfor hele samfunnet (Beck, 1992; Aakvaag, 2008: 266). I tillegg er de 

usynlige, og man ser for eksempel ikke gift i mat og man kan ikke se hvordan matproduksjon 

påvirker miljø og klima. All handling mennesket utfører kan kobles direkte til konsekvenser 

og risiko (Beck, 1992: 136). Siden risikoene samtidig er globale, kan personlige valg på 

denne måten kunne påvirke noe større enn individene selv. Siden individer i samfunnet velger 

hva de spiser, kan også matvalg knyttes til risiko. I tillegg er fremtiden er usikker, og 

samfunnet medfører en risiko for både miljøet, dyrene og menneskene (Lupton, 1999: 60). Å 

være vegetarianer eller veganer og ta valg som å avstå fra kjøtt kan være uttrykk for en 

refleksjon omkring risikoene knyttet til matvaner.  

   For å forstå hvordan slike risikoer kan knyttes til matvaner, må man se på det å spise 

som en handling preget av risiko på samme måte som andre valg individene er nødt til å 

foreta seg. Derfor er det nødvendig å introdusere begrepet matrisiko.  

  Claude Fischler (2008) viser til at risiko henger sammen med matvaner og matvalg. 

Matvalg blant altetende mennesker er preget av et atferdsparadoks, som vekker angst i 

mennesket. Atferdsparadokset er karakterisert av at mennesket på den ene siden krever 

variasjon i matveien (neofili) og på den andre siden varsomhet for det ukjente (neofobi) 

(Fischler, 2008: 141). For å forklare dette viser Fischler til «the omnivore’s pradox», heretter 

bare kalt matvalgparadokset. Fischler (1988: 279) forklarer dette paradokset med at siden 

mennesket kan spise alt oppstår det ambivalens knyttet til matvalg. At mennesket er altetende 

skaper på den ene siden frihet, autonomi og tilpasningsdyktighet. På den andre siden skaper 

frihet begrensninger og avhengighet til variasjon. Disse to motstridende karakteristikkene 

fører derfor med seg usikkerhet og angst hos individet. Mennesket krever altså variasjon, men 

ny og ukjent mat fører til at man også må vise hensyn og varsomhet fordi ukjent mat 

potensielt er farlig for mennesket (Fischler, 1988: 279). Fischler viser også til prinsippet om 

inkorporering av matvaner, som kan sees på som et forsøk på å ta kontroll over kroppen, 

sinnet og derfor også identitet. Å inkludere og ekskludere matvaner er også grunnleggende for 

menneskets kollektive identitet og forståelse av å være annerledes. Matvaner skaper kollektiv 

tilhørighet, siden mennesker skaper tilhørighet gjennom det de spiser, samtidig som matvaner 

kan skape distanse til andre (Fischler, 1988: 280; Bourdieu, 1984). I denne studien har 
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vegetarianerne ekskludert kjøtt fra kostholdet, og veganerne har ekskludert alle animalske 

produkter, noe som kan være et uttrykk for kollektiv identitet eller et uttrykk for å være 

annerledes. Hver gang man spiser mat, kan dette kobles til risiko i den forstand at det påvirker 

liv og helse, men også menneskets plass i universet, naturen og identitetsforståelsen. 

Imidlertid betyr dette også at å spise kan bidra til å mer av det man er, eller mindre av det man 

ikke er. Det forklares som at matvaner bidrar til å skape den som spiser (Fischler, 1988: 280-

281).  

  Gjennom å ta til seg, innarbeide og vedlikeholde matvaner på denne måten, kan det 

bidra til å forstå matvalg som en kilde til identitet, og kan overføres til valget å kalle seg 

eksempelvis for vegetarianer eller veganer. Det kan gi en forklaring på hvordan det å definere 

seg selv som vegetarianer eller veganer kan være et uttrykk for hvem man er og hva man står 

for, så vel som det gir uttrykk for hvem man ikke er. Dette kan skape risiko tilknyttet 

identitetsforståelse og tilhørighet i samfunnet. Videre kan risiko og matrisiko kan være med 

på å belyse hvorfor mine informanter velger å avstå fra kjøtt. Individer må uansett trosse en 

viss risiko knyttet til matvalgene sine. Fordi moderne produksjonsmetoder medfører en form 

for risiko som faller ned på individuelle matvaner, kan det å ekskludere kjøtt fra kostholdet 

kobles til matproduksjon og den innvirkningen det har på miljøet og dyrevelferden. Det å 

utelate kjøtt kan også påvirke egen helse. Individet må hele tiden kalkulere risikoer ved å 

være refleksive og bidra til å redusere angst som knyttes til deres matvaner. Det er derfor 

nødvendig å redegjøre for hvordan identitet skapes, endres og vedlikeholdes i det senmoderne 

samfunnet. 

2.1.3 Det refleksive selvet 

Senmoderniteten medfører tap av retning, og man står selv ansvarlig for egen identitet. I 

tillegg er vi avhengige av å velge, og hvert valg vi tar innebærer en form for risiko. Så hva 

ligger til grunn for at individene tar valg, og hvordan kan man forsøke å forklare vegetariske 

og veganske matvaner som byggesteiner for identitet? Dette er neste kjennetegn i Giddens 

forståelse av senmoderniteten som det nå skal redegjøres for. 

  «What to do? How to act? How to be?” – dette er spørsmål Giddens (1991) mener alle 

som lever i den senmoderniteten spør seg selv (s. 70). Senmodernitetens valg og refleksivitet 

forplanter seg i selvet og selvidentiteten. Giddens (1991) ser selvet som et refleksivt prosjekt, 

som individet selv står ansvarlig for. Identitet er ikke som det tidligere var, et resultat av 

tradisjon og sosiale forventninger, men er nå basert på refleksive valg (s. 75). Identiteten til 
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individet dannes nå narrativt, og knytter fortid, nåtid og fremtid sammen. Fortellingen om oss 

selv skal gjenspeile hvem vi er. Det er hva som skjer med individet som avgjør hvem det er, 

og det er det som skaper referansepunkter i livsfortellingen (Aakvaag, 2008: 277). Individer 

må altså forholde seg aktivt og reflekterende rundt egen identitet.   

  Hvorfor avstår mine informanter fra kjøtt, hvorfor spiser de som de gjør og hvordan 

reflekterer de over dette? Giddens mener at vi er tvunget til å ta valg. Dette fører til at den 

som spiser, selv er ansvarlig for sine matvaner. Dette kan medføre og utløse angst. Warde 

(2016) viser til Fichler og Pulain som mener at det ikke finnes en enhetlig måte å spise på som 

omfatter hele samfunnet (s. 81). Graden av usikkerhet rundt matvalg varierer i befolkningen 

like mye som hva folk er usikre på. I Norge er mange opptatt av å holde seg til strenge dietter 

(Bugge, 2015), og noen forankrer egne spisevaner til bevegelser. Dette omfatter blant annet 

vegetarianere og veganere. 

  Det sentrale er at Giddens mener vi er ansvarlig for egen identitet, og at identiteten er 

basert på refleksive og bevisste valg samtidig som det er en kontinuerlig prosess. Giddens 

knytter videre valget om identitet opp til livsstil. 

2.1.4  Livsstil og livspolitikk 

Giddens viser til at vi i senmoderniteten ikke bare følger livsstiler, men vi er også tvunget til å 

følge dem – «we have no choice but to choose» (Giddens, 1991: 81). Livsstil kan forklares 

som et integrert sett med praksiser, som bidrar til å forme et narrativ i selvidentiteten, som for 

eksempel vegetarianer eller veganer. Livsstil er noe man erverver, og er ikke lengre arvet, noe 

som er et kjennetegn ved moderniteten. En livsstil medfører at vi må ta flere valg, som hva vi 

skal kle oss i eller hva vi spiser, og alle disse små valgene bygger opp under hvem vi er 

(Giddens, 1991: 81). Individenes livsstil velges på grunnlag av deres livsplaner, som gjør at 

individet kan fungere refleksivt i det senmoderne samfunnet. Livsstilen skal gjenspeile hvem 

individet er og gjør at det ikke avgir feil fortelling om hvem det er (Aakvaag, 2008: 278). 

  Videre knytter Giddens (1991: 214) begrepet livsstil til livspolitikk: «Life politics 

concerns political issues, which flow from process of self-actualization in post-traditional 

context, where globalizing influences intrude deeply into the reflexive project of the self, and 

conversely where process of self-realization influence global strategies” (Giddens, 1991: 

214). Livspolitikk kan altså forstås som politikk av livsvalg. Ifølge Giddens er selvidentitet et 

resultat av refleksivitet hvor identitetens narrativ formes og vedlikeholdes, refleksivt i forhold 

til de raske og hurtige endringene i det som skjer i det sosiale livet. Bare hvis individer 
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mestrer å utvikle en indre autentisitet kan selvet vedlikeholdes og opprettholdes. Et refleksivt 

ordnet narrativ av selvidentiteten gir mening gjennom hele livsløpet, til tross for at de ytre og 

eksterne faktorer endres (Giddens, 1991: 215). Livspolitikken forstås som en retningslinje for 

hvordan vi skal leve og er en veileder som kan legger føringer for hvordan vi skal og ikke skal 

handle. Livspolitikken gir derfor mulighet til å forklare hvordan mine informanter kan gi 

uttrykk for det å være veganer eller vegetarianer gjennom sin livsstil, og hvordan de for 

eksempel kan ta etiske spørsmål som dyrevern og miljøvern i betraktning når de konstruerer 

sine liv. På denne måten kan livspolitikken bidra til å forklare hvordan det å avstå fra kjøtt 

kan tolkes som et livspolitisk valg de har tatt.  

2.1.5  Inntrykksstyring og stigma 

Jeg har hittil beskrevet noen av kjennetegnene i det senmoderne samfunn, og hvordan 

identitet skapes med utgangspunkt i Giddens (1991). På bakgrunn av denne forståelsen, vil 

jeg nå redegjøre for hvordan identitet forhandles i interaksjon, gjennom det Goffman kaller 

for inntrykksstyring og stigma. Selv om Giddens (1990, 1991) og Beck (1992) ikke er uenige i 

at identitet forhandles i interaksjon, konsentrerer de seg i større grad om det refleksive 

individet. Goffman forsøker derimot å «avdekke mikromekanismene for aktørens refleksive 

konstruksjon av sosial orden» (Aakvaag, 2008: 71). Kjernen i Goffman sin teori er at 

individer hele tiden opptrer og spiller roller for andre, fordi de forsøker å fremstå på best 

mulig måte (Aakvaag, 2008: 75). Goffman (1959) bruker teaterscenen som metafor for å få 

frem dette. En samhandling skal foregå i en bestemt setting, og målet er å få frem en ønsket 

personlig front gjennom denne inntrykksstyringen. Videre skiller Goffman mellom frontstage 

og backstage og definerer front som stedet forestillingen vises. Den som holder forestillingen 

forsøker å avgi et best mulig inntrykk gjennom blant annet holdning, utseende, kroppsspråk 

og ansiktsuttrykk (Goffman, 1959: 32 - 34). Backstage er stedet hvor det som ikke skal frem 

på scenen, får utløp. Han definerer backstage som et sted hvor forestillingen lages. Her kan 

personlige egenskaper oppbevares og området rommer individets fulle repertoar av roller og 

handlingsmuligheter. På denne måten kan individet gi det inntrykket som er ønskelig i en gitt 

situasjon. Bak scenen får individet muligheten til å hvile og gå ut av karakterer (Goffman, 

1959: 114 – 115). I kulissene bak scenen kan individet være trygg på at ingen i publikum skal 

få tilgang. Gjennom inntrykksstyring kan individer holde backstage adskilt fra frontstage 

(Goffman, 1959: 116). Poenget til Goffman (1992: 94) er at individer hele tiden forsøker å 

avgi et best mulig inntrykk av seg selv når det er i interaksjon med andre. I interaksjon kan 
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man alltid risikere å feile, og på den måten møte sanksjoner. For de vegetariske og veganske 

informantene i dette studiet vil en gitt situasjon kunne være preget av konflikt mellom deres 

egne og andres matvaner. Ved å snakke om det å være vegetarianer eller vegetaner, kan de 

risikere å bli pålagt sanksjoner, ikke bare av de som ikke er like dem selv, men også av sine 

egne. På denne måten vil inntrykksstyring være viktig dersom de ønsker å gjøre et gunstig 

inntrykk på publikum og unngå sanksjoner. Dette kan som Goffman sier også reguleres. 

Individer kan tre inn og ut av roller og endre på inntrykk som er ønskelig å avgi, etter hvem 

som er publikum i en gitt situasjon. Dette kan bidra til å forklare hvordan informantene prater 

om å være veganere og vegetarianere sammen med andre, og hvordan de uttrykker seg 

sammen med sine egne. 

  Ved siden av teorien om inntrykksstyring er Goffman (1968) dessuten kjent for 

begrepet stigma. Ifølge Goffman kan identitet også risikere å bli ødelagt. Dette skjer gjennom 

stigmatisering. Goffman nevner tre former for stigma. Den første formen er kroppslig og 

omfatter misdannelser. Den andre former dreier seg om individuelle karakteristikker som svak 

vilje. Den siste formen er stigmaet omkring blant annet rase og religion (Goffman, 1968: 14). 

Felles for de tre formene er at en person kan besitte stigma, som er uønsket. Når man 

tilskriver et individ stigma, diskriminerer man, og det kan føre til at en personens livssjanser 

minsker (Goffman, 1968: 15). Videre nevner han at en som er stigmatisert kan oppleve det 

som usikkert hvordan «de andre» identifiserer og forholder seg til den stigmatiserte. En 

veganer eller vegetarianer handler ikke nødvendigvis i tråd med sosiale forventninger og 

risikerer derfor å bli tilskrevet stigma. Den stigmatiserte personen føler ofte at han må være 

«på» og kalkulere hvilke inntrykk som avgis (Goffman, 1968: 24 -25). En stigmatisert person 

kan også velge å være defensiv i møte med andre. Som Goffman skriver vil de «vanlige» og 

den stigmatiserte ofte omgås i sosiale situasjoner og derfor vil ikke alltid alt gå på skinner 

(Goffman, 1968: 28, 30). Hvis det er slik at informantene i denne studien blir møtt med 

stigma i hverdagen, vil de etter hva Goffman (1968) sier opptre defensivt i møte med andre. 

Gjennom å bli tilskrevet stigma vil de også forsøke å unngå stigma ved å styre hvilke inntrykk 

de avgir. 
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2.2  Sosiale forskjeller 

Hittil er det redegjort for teorier om identitet og hvordan individer kan regulere hvordan 

identitet uttrykkes gjennom inntrykksstyring. Siden matvaner ikke bare er et uttrykk for noe 

personlig, vil jeg nå trekke inn teorier og begreper som kan vise hvordan matvaner kan være 

et uttrykk for distinksjon eller være med på å skape sosiale forskjeller. Min studie dreier seg 

om identitet gjennom et kjøttfritt kosthold. Det er derfor gyldig å vise til teori som kan 

forklare og se på hvordan vegetarianerne og veganerne gjennom sin identitetsforståelse bruker 

matvanene sine til å uttrykke forskjeller og skape grenser. Kapittelet tar for seg begrepene 

distinksjon, kapital og symbolske grenser. 

2.2.1 Distinksjoner og kapital 

Vegetarianere og veganere lar være å spise kjøtt og/eller animalske produkter. Dette kan 

forstås som en måte å skille seg fra andre på, som dermed er et uttrykk for distinksjon.  

  Bourdieu (1984) belyser hvordan matvaner historisk har vært preget av økonomiske 

og kulturelle forskjeller. Bourdieu (1984) studerte matvaner og smaksforskjeller med 

utgangspunkt i samfunnsmessig makt og klasseforhold og viser hvordan matvaner produserer 

og reproduserer klasseforskjeller. Distinksjon har to betydninger: det ene handler om å skape 

forskjeller og den andre er å være distingvert, som er å skille seg fra andre på bestemte måter 

(Bugge, 2005: 134). Dette kan brukes til å se hvordan informantene i studiet skaper forskjeller 

og skiller seg fra andre gjennom det å avstå fra kjøtt.  

  Bourdieu (1984) viste til hvordan arbeiderklassen i Frankrike hadde appetitt på kjøtt 

på grunn av næringen de trengte ved hardt kroppsarbeid. Overklassens matvaner som var mye 

magrere, relaterer han til nytelse og selvkontroll (Bourdieu, 1984, Skuland, 2016: 27). 

Forskjeller som dette har også blitt funnet i Norge. Bugge og Døving (2000: 138) viser til at 

det er en kjent relasjon mellom matvaner og sosioøkonomisk status. Matvanene knyttes ikke 

nødvendigvis til inntekt, men til klassekultur. Annechen Bugge (2005) viser i sin avhandling 

til hvordan middelklassekvinner snakker om hvordan de lager eksotisk mat til middag, mens 

arbeiderklassen lager typisk norsk husmannskost. 

  Et annet sentralt begrep hos Bourdieu er kulturell kapital. Kulturell kapital kan 

forklares som det å ha tilegnet seg den dominerende kulturelle koden i samfunnet. Kulturell 

kapital dreier seg om dannelse og god smak (Aakvaag, 2008: 152). God smak oppnås 

gjennom å få respekt fra andre for å besitte den gode smak, som er den riktige og ettertraktede 
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måten å spise på. Besittelse av kulturell kapital kan gi individer muligheten til å dømme, eller 

heve seg over og skille seg fra andre.  

  Siden vegetarianere og veganere utgjør en relativt liten gruppe i samfunnet, kan det 

tolkes som et uttrykk for å være en subkultur. Bourdieus begrep om kulturell kapital kan 

derfor sees i lys av Thorntons begrep subkulturell kapital, som er en videreføring av kulturell 

kapital. Thornton (1995) mener at subkulturell kapital gir status etter hvem som er i besittelse 

av den. Subkulturell kapital kan også være kroppsliggjort, slik som kulturell kapital. Som 

kroppsliggjort er dette noe hun kaller for «being in the know».  Dette er å besitte kunnskap 

innenfor den subkulturelle gruppen. Desto mer man er «in the know» desto mer status besitter 

man innenfor subkulturen (Thornton, 1995: 203). Et viktig skille mellom Bourdieus 

definisjon av begrepet kulturell kapital, og Thorntons subkulturelle kapital, er at subkulturell 

kapital ikke nødvendigvis handler om klasse, det er heller å være «in the know» som er en 

måte å uttrykke forskjell fra andre på (Thornton, 1995: 203).  I min studie vil det å være «in 

the know» komme til uttrykk gjennom hvem som besitter mest kunnskap innenfor det 

vegetariske, slik som Thornton fant i sin studie. Dette kan derfor være med på å se om det 

finnes noen form for hierarki og hvorvidt vegansime og vegetarisme kan tolkes som en 

subkultur. 

  Thorntons studie fant også at de som tilhørte en subkultur, foretrekker og ønsker å 

sosialisere med de som har lik smak som seg selv (Thornton, 1995: 200). Dette knytter hun 

tilbake til Bourdieus (1984) begrep om distinksjoner som kommer til uttrykk gjennom 

smaken. Ifølge Thornton er distinksjoner ikke kun det å uttrykke forskjell, men medfører også 

ideer om at andre grupper er underlegne (Thornton, 1995: 201). Dette gir muligheten til å se 

hvordan informantene i studiet bruker subkulturell kapital til å lage skiller mellom seg selv og 

andre, og hvilke krav som settes for å tilhøre vegetar- og vegangruppen. Hvordan kommer 

dette til uttrykk hos vegetarianerne og veganerne? For å kunne forklare hvordan de 

distingverer seg og hvordan de uttrykker forskjell vil jeg nå redegjøre for symbolsk 

grensedragning.  

2.2.2  Symbolsk grensedragning 

Individer kan indentifisere seg selv og andre, gjennom å skille seg fra andre individer. For å 

definere medlemskap til en gruppe må man trekke opp grenser for å vise hvem man tilhører 

og ikke tilhører (Jenkins, 2008: 102). Symbolske grenser kan defineres som begrepsmessige 

inndelinger laget av sosiale aktører, som individer og grupper bruker for å definere sin 
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virkelighet. Ved å studere symbolske grenser tillates det å fange dynamikk i blant annet 

sosiale relasjoner, samtidig som det separerer mennesker inn i grupper og skaper en følelse av 

likhet og gruppetilhørighet (Lamont & Molnar, 2002: 168). Grensedragning er en måte å 

kategorisere sosiale forskjeller på ved å se på ulike tilganger og fordelinger av ressurser og 

sosiale muligheter.  

  Beck (1992, 2009) og Giddens (1991) mener vi selv er ansvarlig for å skape vår egen 

biografi og vår egen identitet. Identitet kan sees i sammenheng med følelsen av tilhørighet, og 

hvilke risikoer som kan knyttes til det å avstå fra kjøtt. Det kan derfor være viktig for 

individer å ha betydningsfulle andre som kan styrke deres identitet som vegetarianere og 

veganere. Symbolske grenser er viktig å se på når det kommer til sosial og kollektiv identitet. 

Symbolske grenser kan brukes til å definere hvem som er i «inn-grupper» og «ut-grupper» og 

gir således sosiale grupper muligheten til kunne skille seg fra hverandre. Dette kan gjøres for 

å oppnå overlegenhet til en gruppe man ser på som «utgruppe». I tillegg er det vanlig å 

favorisere inn-grupper, spesielt blant høystatusgrupper (Lamont & Molnar, 2002: 170). 

Samfunnet gjør at individer kan skille seg fra andre og skape tilhørighet til en gruppe. I tillegg 

må identifiseringen anerkjennes av de utenforstående, slik at en objektiv, kollektiv identitet 

dukker opp (Lamont & Molnar, 2002: 170). Dette kan komme til uttrykk gjennom det 

Fischler kaller inkorporering av matvaner. Denne inkorporeringen gir som tidligere nevnt en 

mulighet til å bli mer av det man er, eller mindre av det man ikke er (Fischler, 1988: 280-

281). På denne måten kan grensedragning være et uttrykk for tilhørighet og identitet der «hva 

man spiser og ikke spiser» en del av den symbolske grensedragningen. Symbolske grenser 

kan benyttes i denne studien for å se om vegetarianerne og veganerne trekker grenser til 

andre. Det er derfor interessant å se på hvorvidt det trekkes grenser, og hvem disse grensene 

trekkes mot. 

  Oppsummert kan grensedragning blant grupper spille en rolle for forståelse av 

kollektiv identitet og sosiale bevegelser. Sosiale nettverk deler definisjoner av «oss» og «de 

andre». Grensedragning kan i dette tilfellet brukes til å se hvem informantene omtaler som 

sine egne og hvem som ikke tilhører deres gruppe. Det vil også kunne muliggjøre å se om de 

trekker grenser for å distansere seg fra andre, eller gjennom å avgrense inn-gruppen. 
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2.3 Oppsummering av teoretiske perspektiver 

Det teoretiske rammeverket i oppgaven er todelt, og første del tar for seg teorier og begreper 

som kan gi en forklaring på identitet i det senmoderne samfunn, gjennom å bygge analysen på 

begreper fra Giddens (1991). I det senmoderne samfunn er det den refleksive aktøren som er i 

fokus og som her danner grunnlaget for identitetsbegrepet i denne oppgaven. Videre 

kjennetegnes det senmoderne samfunnet av at aktørene selv er ansvarlige for å konstruere sin 

egen identitet og hele tiden må ta valg. Siden aktørene i samfunnet hele tiden må ta egne valg, 

er alle disse valgene forbundet med risiko, og dette inkluderer valgene knyttet til hva man 

spiser. Identitet er ikke bare preget av individuelle valg, men identitet forhandles om i sosiale 

interaksjoner. Hvordan informantene fremstiller seg selv og forhandler sin identitet i 

samhandling med andre, innebærer inntrykksstyring og håndtering av stigma (Goffman, 1959, 

1968).  

  Den andre delen av teorikapittelet fokuserer på sosiale forskjeller, og hvordan 

matvaner kan brukes til å skape grenser mot andre. Det å spise er ikke kun en personlig 

handling og begreper som kapital, distinksjon og symbolske grenser kan forklare hvordan 

matvaner brukes til å skape eller opprettholde sosiale forskjeller. Min studie dreier seg om 

identitet gjennom et kjøttfritt kosthold. Det er derfor interessant å vise til hvordan 

informantene gjennom sin identitetsforståelse, bruker sine matvaner til å uttrykke forskjeller 

og skape grenser. Dette blir forklart gjennom begreper fra Bourdieu (1984), Lamont og 

Molnar (2002) og Thornton (1995). 
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3 Metode 

I denne oppgaven ønsker jeg å si noe om hvordan veganere og vegetarianere kobler sine valg 

av mat til identitet. Jeg vektlegger i oppgaven den meningen aktørene selv legger i å være 

veganer og vegetarianer, og hvordan de forstår sin identitet knyttet til vegetar- og vegankost. 

Forskningsdesignet her har til hensikt å besvare problemstillingen på best mulig måte. I dette 

kapittelet vil jeg beskrive data og metode, og begrunne de valgene jeg har foretatt.  

3.1 Kvalitativ metode 

Å velge forskningsmetode avhenger av hva man ønsker å finne ut av (Silverman, 2001: 25). I 

mitt prosjekt ønsker jeg å forstå hvordan veganere og vegetarianere kobler sine valg av mat til 

sin identitet, ved å ta utgangspunkt i deres egne erfaringer. Derfor valgte jeg å benytte meg av 

kvalitativ metode. Det å intervjue er den mest brukte teknikken for å erverve sosial kunnskap 

(Gubrium & Holstein, 2003: 67). Gjennom intervjuet bygger dataene på hva informantene sier 

i samtale med forskeren (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010: 100).  Det kvalitative 

forskningsintervjuet ønsker å forstå verden fra intervjupersonens side. Det ønskelige er å få 

frem betydningen av deres erfaringer og avdekke hvordan deres opplevelse av verden forstås 

(Kvale & Brinkmann, 2015: 20).  

  Studien tar utgangspunkt i personlige erfaringer og refleksjoner hos informantene, 

anså jeg kvalitativ metode som den best egnede fremgangsmåten for å få frem dette. Videre 

vurderte jeg at dybdeintervjuer ville være en god måte å samle informasjon som kan besvare 

forskningsspørsmålet mitt. Det ville vært mulig å benytte seg av andre metodologiske 

tilnærminger, som et etnografisk design bestående av observasjon og intervju. Dette ville blitt 

en tidkrevende prosess, og på grunn av tidsrammen fant jeg ut at semistrukturerte intervjuer 

med et utvalg informanter ville være best egnet. Samtidig vil informantene gjennom språket 

uttrykke hvordan de forhandler identitet, både gjennom sin selvrepresentasjon og gjennom 

meningen de tillegger det.  

3.1.1 Forskningsintervju som metode 

Studiet bestod så av et utvalg på åtte personer som praktiserte et kosthold fritt for kjøtt, og 

også fritt for animalske produkter blant veganerne. Formålet med et kvalitativt intervju er å 

forstå sider av aktørenes dagligliv, sett ut fra deres eget perspektiv. Det kvalitative intervjuet 
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behøver både en bestemt spørreteknikk og metode (Kvale & Brinkmann, 2015: 42). Intervjuer 

muliggjør å få fyldige og detaljerte beskrivelser av fenomener. (Johannesen, m.fl.: 2010, 135). 

Kvale og Brinkmann (2015) mener intervju gir mulighet til å beskrive verden sett fra sitt 

ståsted, samt beskrive betydningen av folk sine erfaringer (s.20). Det er nettopp det jeg ønsker 

i dette prosjektet. Ved å intervjue veganere og vegetarianere ønsket jeg få frem en så grundig 

beskrivelse av deres matvaner og betraktninger rundt dette som mulig.  

3.2 Rekruttering og utvalg 

Å velge ut hvem som skal være en del av undersøkelsen, er viktig. Når man rekrutterer 

informanter, er det forskjellige måter gjøre det på. I kvalitativ metode benyttes ofte begrepene 

strategisk og taktisk utvalg. Strategisk utvalg omfatter kort at det foretas valg mellom 

alternativer, mens det taktiske baseres på praktisk gjennomføring av valgene som er tatt 

(Johannesen, m.fl: 2010: 103).  

  Mine informanter bestod av åtte personer med vegan- og vegetarkost. Mitt valg av 

forskningsprosjektet sprang ut av min egen interesse for kosthold. Selv om jeg selv ikke er 

veganer eller vegetarianer, men en form for fleksitarianer, har jeg gjort meg opp meninger, og 

jeg hadde mye kunnskap om temaet allerede før jeg startet med prosjektet. Det var derfor 

svært viktig for meg å legge min egen forforståelse til side, og prøve å nærme meg 

informantene mine med et så åpent sinn som overhodet mulig. Selv om man tar med seg 

forutantakelser inn i forskningen, kan det også være positivt med kunnskap om temaet med 

tanke på hva slags spørsmål som stilles (Tjora, 2012: 204). Utvalget i kvalitative metoder er 

sjelden valgt tilfeldig, da man ofte vil gå i dybden på et fenomen. Derfor er det i dette 

prosjektet foretatt en strategisk utvelgelse, da informantene er rekruttert med et klart mål 

(Johannesen, m.fl., 2010: 106). Rekrutteringen til disse intervjuene foregikk i stor grad over 

sosiale medier. Ønsket mitt var å rekruttere et likt utvalg av veganere og vegetarianere. For å 

få best mulig utvalg hadde jeg også håpet på at jeg ville få likt antall menn og kvinner i 

studien.  

  I starten av prosjektet etablerte jeg meg i ulike kostholdsforum, både for å få et 

innblikk i hva veganere og vegetarianere interesserte seg for, og i størst grad fordi jeg så dette 

som en potensiell arena for rekruttering. Etter at prosjektet ble godkjent av NSD, la jeg derfor 

ut et informasjonsskriv på diverse forum. I dette informasjonsskrivet opplyste jeg om 

utvalgskriteriene. For det første måtte informantene ha utelukket kjøtt og fisk fra kostholdet. 
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For veganerne var kravet også at de helt hadde utelukket animalske produkter fra kosten. For 

det andre, hadde jeg satt et krav om at informantene minimum måtte være 18 år og ha bodd 

utenfor barndomshjemmet. På den måten regnet jeg med at de i større grad hadde konstruert 

mathverdagen selv og var ansvarlige for innkjøp, matlaging, og det økonomiske knyttet til 

matforbruket. Jeg stilte ingen krav til hvor lenge de skulle ha vært veganere eller 

vegetarianere. Dette gjorde jeg ikke fordi det var motivasjon bak matvalgene som var det 

sentrale i oppgaven.  

  Etter at jeg hadde lagt ut informasjonsskriv på Facebook, ba jeg om at de som var 

interesserte i å delta, skulle kontakte meg på Facebook eller på mail. Det var flere som 

kontaktet meg på denne måten, og vi avtalte intervju. Samtidig var det bekjente av meg som 

hadde sett innlegget, og som satte meg i kontakt med noen de kjente som fylte kravene jeg 

hadde satt. Det var også flere av informantene som satte meg i kontakt med bekjente av dem 

selv etter intervjuene.  

  Tjora (2012) nevner at det er viktig å tenke over hvorfor informantene har meldt seg 

frivillig til intervju. Noen deltar i intervju av motivasjon for premie og andre fordi det er et 

tema de ønsker snakke om (s. 153). Når jeg rekrutterte informanter, var det ingen premie eller 

gevinst for å være med i undersøkelsen. Det er derfor å anta at informantene valgte å delta i 

undersøkelsen fordi de ønsket å fortelle om et tema de bryr seg om. En svakhet ved at så 

mange meldte seg frivillig og ønsket å snakke om sine egne matvaner, er at de som ikke 

frivillig ønsket å snakke om det, kan ha falt utenfor. Dette gjaldt spesielt for veganerne. På 

denne måten kan det være jeg har fått data fra informanter som engasjerer seg sterkt i den 

veganske livsstilen, og ikke informasjon fra den «vanlige» veganeren. Det var også lettere å 

rekruttere veganere frivillig til undersøkelsen, mens jeg brukte lengre tid på å rekruttere 

vegetarianere, hvor jeg til slutt endte opp med å måtte bruke eget nettverk for å komme i 

kontakt med informanter. 

  Hvor mange informanter som er nødvendig, avhenger av problemstillingen og av 

måten data skal samles inn på. Det er vanskelig å anslå på forhånd hva som er nok intervjuer. 

Mange hevder man bør gjøre intervjuer helt til forskeren ikke lenger innhenter ny 

informasjon. Da når man en form for metningspunkt hvor det ikke er behov for flere 

intervjuer (Johannesen, m. fl: 2010: 104). Jeg endte på et utvalg av åtte informanter. Etter åtte 

intervjuer opplevde jeg å ha fått nok data til å belyse temaet og besvare problemstillingen. På 

dette tidspunktet hadde de samme historiene begynt å gå igjen i fortellingene til de ulike 

informantene. At metningspunktet ble nådd ved åtte informanter, kan skyldes at utvalget var 
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relativt homogent med tanke på at de var rekruttert fra samme forum. Det kan også skyldes at 

dette var individer som ønsket å snakke om sine matvaner og hadde bred kunnskap på feltene 

jeg ønsket å undersøke. Det er nærliggende å anta at jeg måtte ha intervjuet flere før jeg 

erfarte et tilsvarende metningspunkt dersom det var større heterogenitet i mitt utvalg. 

  Jeg endte opp med et utvalget bestående av fem kvinner og tre menn, fire fra hver 

gruppe. Av vegetarianere fikk jeg rekruttert likt antall menn og kvinner, mens blant veganerne 

bestod utvalget av tre kvinner og en mann. Den yngste av informantene mine var 24 år, mens 

den eldste var 37.  

Navn  Alder Retning Parforhold Utdanningsnivå 

Anniken 30 Fleksitarianer Samboer Master 

Berit 27 Vegetarianer Singel Bachelor 

Christian 29 Vegetarianer Samboer Pågående master 

Daniel 37 Vegetarianer Gift Master 

Elise 34 Veganer Samboer Master 

Frida 26 Veganer Kjæreste Master 

Hans 24 Veganer Singel Bachelor 

Guro 28 Veganer Singel Bachelor  

 Tabell 1: Informantene. Identitetsmarkørene veganer, vegetarianer og fleksitarianer er brukt, 

siden det er denne betegnelsen informantene bruker om seg selv. 

  Som det fremkommer av tabellen ovenfor består utvalget av en relativt homogen 

gruppe på bakgrunn av alder og utdanning. I tillegg var flere informantene rekruttert fra 

samme sosiale medier. Et lite, homogent utvalg kan gjøre det vanskelig å trekke generaliserte 

konklusjoner. Det kan være nærliggende å tro at det ville fremkomme andre resultater dersom 

utvalget var mer heterogent. Likevel kan et homogent utvalg bidra positivt. Siden 

informantene er i samme aldersgruppe kan det være med på å gi en beskrivelse av et fenomen 

innenfor denne aldersgruppen. At informantene er rekruttert fra samme felt, kan også være av 

den grunn at vegetar- og vegansamfunnet i Oslo-området er relativt lite. 
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3.2.1 Informantene og intervjuguiden 

I intervjuene til dette prosjektet så jeg det som mest hensiktsmessig å benytte meg av en 

semistrukturert intervjuguide1. Et semistrukturert intervju kan benyttes når temaer fra 

dagliglivet skal sees ut fra de intervjuedes eget perspektiv. Et semistrukturert intervju utføres 

med en intervjuguide som fokuserer på bestemte temaer, med forslag til spørsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2015: 51). Det var viktig for meg å ha åpne spørsmål, slik at informantene kunne 

besvare dem mest mulig med egne ord og perspektiver. Før jeg gikk i gang med selve 

intervjuene, hadde jeg utformet en intervjuguide. Intervjuguiden ble relativt omfattende, men 

jeg følte jeg hadde behov for et sikkerhetsredskap som fersk forsker. Derfor var det bedre med 

for mange spørsmål i intervjuguiden enn for få. Tjora (2012) viser til at dybdeintervjuer har 

den frie og uformelle samtalen som ideal. Dette kan lett forstyrres av intervjuguiden (s. 135).  

Det var svært viktig for meg at alle temaene jeg ønsket å undersøke, ble dekket. Når jeg laget 

intervjuguiden delte jeg den inn etter temaer, som mat, dyr eller miljø. Intervjuene ble ikke 

utført etter denne tematikken, da det var viktig for meg at informantene pratet fritt og fortalte 

om sine egne motivasjoner ut fra sine egne tanker, og at de ikke ble påvirket av meg. At 

intervjuguiden var delt inn på denne måten var noe jeg gjorde for min egen del, for å forsikre 

meg om at alle temaene ble gjennomgått. Derfor var det viktig at jeg ikke fulgte denne guiden 

til punkt og prikke, og passet på at den kun var et redskap, som jeg ville benytte slik at 

temaene jeg ønsket få dekt, ikke ble oversett. Ønsket mitt var i stor grad at informantene 

skulle prate så fritt de kunne om de forskjellige temaene, slik at jeg fikk med meg deres egen 

fortelling.  

I forkant av intervjuene utarbeidet jeg også et skjema jeg ønsket at informantene skulle 

besvare i forkant eller etterkant av intervjuene. Dette skjemaet bestod av enkel informasjon 

som navn, alder og kjønn, samt yrkesstatus og sosial bakgrunn.  

Før jeg gikk løs på selve intervjuet utførte jeg et prøveintervju med en venninne som spiser 

vegetarmat. Denne erfaringen gjorde at jeg fant ut at jeg fulgte intervjuguiden litt for 

strukturert, og etter dette bearbeidet jeg intervjuguiden og gjorde spørsmålene mer åpne. 

Neste gang jeg forsøkte den, fungerte den mye bedre.  

  Tjora (2012) viser til at intervjuene modnes etter hvert i prosessen og at man etter 2-3 

intervju har fått guiden «under huden». Det blir derfor lettere å engasjere seg i samtalen etter 

hvert (s135). Dette ble også tilfellet for meg etter hvert som intervjuguiden ble mer og mer 

                                                 
1 For utfyllende informasjon om intervjuguiden, se vedlegg 2. 
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innlært, noe som førte til at jeg i større grad kunne frigjøre meg fra guiden. På grunn av at 

intervjuguiden ble mer innlært etter hvert som jeg tok for meg intervjuene, ble det derfor 

bedre flyt i samtalene i de siste intervjuene. Likevel følte jeg at jeg fikk frem det jeg ville av 

informantene mine.  

  I en intervjusituasjon, kan være at det forekomme asymmetriske maktforhold. Det er 

derfor viktig å ikke se på et forskningsintervju som en åpen og fri dialog mellom likestilte 

parter. Intervjuet er et asymmetrisk maktforhold mellom den som intervjuer, og den som blir 

intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015: 51). Det er den som intervjuer, som setter temaet for 

intervjuet. Informanten kan også forvente en form for asymmetri i dette forholdet hvor 

informanten forventer spørsmål han eller hun skal svare på (Tjora, 2012: 135). Samtidig er det 

en enveisdialog i den forstand at forskeren spør og den som intervjues, må svare. Intervjuet 

kan være manipulerende i den forstand at forskeren stiller spørsmål og forsøker få frem 

informasjon fra informanten, som informanten selv ikke er klar over. Farene ved intervjuerens 

dominans er at det risikeres at informanten kan holde tilbake informasjon, unngå temaer eller 

protestere mot forskeren (Kvale & Brinkmann, 2015: 52). Min opplevelse av 

intervjusituasjonen var at informantene følte seg relativt komfortable med å besvare 

spørsmålene jeg stilte. Spørsmålene dreide seg om personlige meninger og erfaringer, og de 

fleste informantene fortalte historier fra livet sitt uoppfordret. Alle intervjuene ble utført i en 

setting valgt av informanten selv, slik at det ikke ble jeg som bestemte alt. Jeg hadde 

samtalerom disponibelt hvor jeg kunne utført intervjuene, men tenkte dette kunne skape en 

kunstig setting og få informantene til å føle at situasjonen ble skjevfordelt.  

3.3 Etiske betraktninger og forskerens rolle 

I kvalitativ forskning kommer man ofte tett på de man forsker på. Det er viktig tenke på etiske 

prinsipper omkring forskningen, siden forholdet mellom forskeren og informanten ikke er 

symmetrisk (Tjora, 2012: 41). Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) er en intervjuundersøkelse 

en moralsk undersøkelse. De viser til at etiske og moralske spørsmål ikke bare er knyttet opp 

mot den direkte intervjusituasjonen, men også at de er integrert i alle fasene av en 

intervjuundersøkelse (s. 95). De etiske problemene i intervjuforskning oppstår ofte på grunn 

av komplekse forhold forbundet med å undersøke menneskers egne privatliv og legge 

beskrivelsene ut i det offentlige (Kvale og Brinkmann, 2015, 97). Det er derfor svært viktig at 

man har etiske betraktninger i bakhodet gjennom hele intervjuundersøkelsen. Kvale og 
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Brinkmann (2015) tar opp fire viktige aspekter ved etikk i kvalitativ forskning. Disse omtales 

som informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser og forskerens rolle (s. 102). Informert 

samtykke betyr at de som skal delta i forskningsundersøkelsen, blir informert om formålet 

med oppgaven, samt risiko og konsekvenser koblet opp mot å delta i forskningsprosjektet. 

Det som er viktig er at de som deltar, vet de deltar frivillig og at de kan trekke seg når som 

helst (Kvale & Brinkmann, 2015: 104). I mitt forskningsprosjekt ble det sammen med 

forespørselen om å delta i prosjektet informert om både deltakernes muligheter til å trekke seg 

når som helst, og at det er helt frivillig å delta. Før intervjuet startet mottok jeg en skriftlig 

samtykkeerklæring2 fra alle informantene.  

  Fortrolighet dreier seg om deltakerens enighet om hva som kan gjøres med dataene 

som blir resultat av deres bidrag. Som regel omfatter dette at dataene, som omfatter private 

opplysninger, ikke avsløres (Kvale & Brinkmann, 2015: 106). Mine informanter ble i 

informasjonsskrivet opplyst om at dataene skulle bli behandlet konfidensielt, og at deres 

identitet ikke ville avsløres. Samtidig ble de opplyst om at dataene ville bli innelåst på et 

sikkert sted hvor kun jeg hadde tilgang til dem.  

Konsekvenser som kan oppstå i kvalitative intervjuer, omfatter at det tas hensyn til at man kan 

påføre deltakerne mulig skade, samt fordeler som forventes ved å delta i undersøkelsen 

(Kvale & Brinkmann, 2015: 107). Som fersk forsker er det viktig å være refleksiv i 

forbindelse med forskerens rolle i studiet. Forskerens rolle er avgjørende for kvaliteten på 

både vitenskapelig kunnskap og etiske betraktninger i forskningen. Det moralske i 

forskningsarbeidet er forbundet med forskerens moralske integritet, sensitivitet og 

engasjement i moralske spørsmål og handling. Forskerens etiske krav omfatter den 

vitenskapelige kunnskapen som legges frem. De funnene som offentliggjøres, skal være så 

presise som mulig. Resultatene bør kontrolleres og valideres så godt som mulig (Kvale & 

Brinkmann, 2015, 108). Forskerens uavhengighet påvirkes både ovenfra og nedenfra, av 

prosjektets sponsor eller deltakerne i det. Tilknytning til en av gruppene kan medføre at 

forskeren overser resultater eller vektlegger andre resultater. Dette kan da gå på bekostning av 

å se en fullstendig og nøytral undersøkelse av fenomenene (Kvale & Brinkmann, 2015: 108).  

 

 

                                                 
2 For informasjonsskriv/samtykkeerklæring, se vedlegg 1. 
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3.3.1 Reliabilitet og validitet 

Innenfor samfunnsvitenskapen diskuteres troverdighet, styrke og overførbarhet, ofte i 

sammenheng med begrepene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann), 

2015: 272). Noen mener at reliabilitet og validitet er undertrykkende og hindrer en frigjørende 

kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2015: 275). Reliabilitet har med 

forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre. Begrepet kobles ofte opp mot 

hvorvidt et resultat kan reproduseres på et annet tidspunkt av andre forskere, eller om en 

repliserende studie av andre informanter vil gi like resultater. Det dreier seg i stor grad om 

intervjupersonene ville endret sine svar i møte med andre forskere. Reliabilitet i intervjuet 

diskuteres ofte i sammenheng med ledende spørsmål, hvor spørsmålene kan påvirke svarene 

(Kvale & Brinkmann, 2015: 276). Idealet i forskningen er nøytrale og objektive observatører. 

I alle former for samfunnsforskning vil forskeren ha en form for engasjement i det som det 

forskes på. Dette kan betraktes som «støy» og bidra til å påvirke resultatene. Det går ikke an å 

være helt nøytral. Det er derfor viktig at forskeren redegjør for egen posisjon og hvordan dette 

kan påvirke forskningen (Tjora, 2012: 203).  

  Siden mat og mattradisjoner er nært knyttet til samfunnet, er det vanskelig å stille seg 

helt nøytral til et slikt prosjekt. Selv er jeg som nevnt en form for fleksitarianer. Jeg har derfor 

innsikt i denne formen for kosthold, noe som kan være med på å påvirke forskningsprosessen. 

Til tross for dette forsøkte jeg å nærme meg informantene mine og temaene som ble diskutert, 

med et åpent sinn. Jeg lot informantene prate fritt, og stilte oppfølgingsspørsmål ut fra hva de 

svarte, men innenfor rammen for temaet mitt. Selv om man tar med seg forutantakelser inn i 

forskningen, kan det også være positivt med kunnskap om temaet med tanke på hva slags 

spørsmål som stilles (Tjora, 2012: 204).  

  Validitet dreier seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke hva den skal 

undersøke. Et forskningsintervju er en samtale med et klart formål og en klar struktur. Denne 

strukturen knyttes til rollefordeling mellom forsker og informant. Intervjueren stiller 

spørsmålene og informanten svarer. På denne måten er ikke de to deltakerne i intervjuene 

likestilte. Intervjuet er en relasjon mellom to deltakere. Informasjonen som kommer frem fra 

intervjuet, er avhengig av denne relasjonen. Det er flere forhold som kan påvirke intervjuet. 

Legitimering kan være en utfordring. Informantene går frivillig med på intervjuet og det går 

en grense for hvor pågående forskeren kan være. Hvordan forskeren legitimerer prosjektet, er 

av betydning for informasjonsverdien. Situasjonen og rammen rundt intervjuet kan også være 

en utfordring. Dette dreier seg om stedet intervjuet foregår. Det beste er å finne et sted hvor 
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informanten føler seg komfortabel og ikke blir forstyrret, slik jeg gjorde. Det bør heller ikke 

være vanskelig for informanten å komme seg dit (Johannesen, m.fl.: 2010: 142).  

3.4 Utførelse av intervjuene og transkribering 

Da jeg rekrutterte informantene, lot jeg de selv velge hvor vi skulle møtes til intervju. De 

fleste intervjuene ble avholdt på en café over en kaffe, men jeg spiste også middag eller lunsj 

med noen av informantene mine, på en restaurant de selv hadde valgt ut. Intervjuene startet 

alltid med at jeg presenterte meg selv og min oppgave, og at jeg fortalte at intervjuet skulle tas 

opp med båndopptaker. Dette var det ingen som hadde noe å utsette på. Fordelen med å 

benytte seg av båndopptaker, er at man kan få med seg mer av det som blir sagt, og engasjere 

seg mer i samtalen med informantene (Tjora, 2012: 137). 

  På forhånd hadde jeg en slags «hvor vanskelig kan det være å intervjue»-holdning. Det 

var en feilantakelse. Selve utførelsen av intervjuene var vanskeligere enn jeg hadde trodd. I de 

første intervjuene opplevde jeg at jeg benyttet meg mye av intervjuguiden, at intervjuet ikke 

fløt på den måten jeg trodde de ville gjøre. Det ble mye til at jeg stilte spørsmål og 

informanten svarte. En fordel var det nok at jeg satte meg ned og transkriberte hvert intervju 

etter hvert møte med informantene. På denne måten fikk jeg et bedre innblikk i hvor jeg burde 

ha stilt oppfølgingsspørsmål, eller hvor jeg burde ha ventet litt lenger for å høre om 

informanten hadde noe mer å si, og bare hadde tatt seg en tenkepause. De neste intervjuene 

gikk bedre. Etter hvert som jeg ble mer vant til selve intervjusituasjonen, fløt selve intervjuet 

bedre. Siden jeg var mer komfortabel i intervjusituasjonen, var det også enklere å følge med 

på det informanten sa, og stille oppfølgingsspørsmål. Hvor omfattende intervjuene ble, 

varierte. Noen var ikke like snakkesalige som andre, og jeg merket at jeg måtte hale og dra for 

å få dem til å snakke fritt om temaet. Ved flere anledninger fattet jeg mistanke om at 

informantene holdt tilbake informasjon. Ved disse tilfellene stilte jeg oppfølgingsspørsmål, da 

jeg håpet informantene ville fortelle meg mer. Dette er intervjuerens privilegium (Tjora, 2012: 

136).  Med andre fløt intervjuet veldig bra, og jeg trengte nesten ikke stille noen 

oppfølgingsspørsmål, da jeg fikk lange, utfyllende fortellinger av dem. Det kan være 

vanskelig å fange opp hvilke sannheter det var informantene valgte å fortelle og hvilke de 

valgte å skjule. Siden jeg ikke observerte informantene, kan det være at deres historier var 

pyntet på, eller at det var informasjon de valgte å holde tilbake. 

  Det var noe utfordrende å transkribere intervjuene, fordi det ikke alltid er like enkelt å 
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bevege seg fra noe som blir sagt, til å fremstille dette skriftlig. Jeg skrev det første intervjuet 

ut i word, og fant ut at det gikk fint å transkribere på denne måten. Derfor benyttet jeg meg 

ikke av noe annet dataverktøy til denne delen. Siden de fleste intervjuene hadde vart i en 

times tid, om ikke lenger, ble dette nesten et dagsarbeid. For å overføre det informantene mine 

sa muntlig til meg til et skriftlig produkt, måtte jeg velge ut en måte å markere ting som 

pauser og hvordan informantene vektla ordene sine, dette for å unngå å feiltolke hva 

informantene har sagt. Jeg valgte skrive pauser som; …, mens latter ble markert som «haha». 

Når informantene la vekt på ord, benyttet jeg meg av store bokstaver. Noen av informantene 

mine snakket dialekt, noen hadde aksent, og noen var fra østlandsområdet. Jeg valgte å 

transkribere disse intervjuene ut på bokmål. Dette valget tok jeg blant annet for å bidra til å 

anonymisere intervjuobjektene. Når informantene snakker om steder i Norge eller land de er 

oppvokst i, har jeg også valgt å skrive dette som ***, slik at informantene ikke kan 

gjenkjennes av andre, dette med unntak av Oslo, siden alle mine informanter bodde i Oslo-

området. 

3.5 Koding og analyse 

Koding av datamaterialet var en omfattende prosess. Jeg brukte lang tid på å lese igjennom 

intervjuene og leste igjennom dem flere ganger for å bli godt kjent med materialet. Jeg valgte 

å ikke benytte meg av noe kodingsprogram, siden mitt datamateriale kun bestod av åtte 

intervjuer. Jeg fant ut at det var håndterlig å kode dette for hånd og valgte derfor å benytte 

meg av penn, markørtusj og papir. Intervjuguiden min var delt inn i temaer på forhånd, noe 

som gjorde det enklere for meg å kode intervjuene. Tjora (2012) mener at man bør starte med 

et analysedokument og opprette koder, som vil si ord og uttrykk som beskriver avsnitt eller 

mindre utsnitt av datamaterialet (s. 179). Kodene fikk navn etter utsagn fra informantene, eller 

hva jeg tolket at informantene hadde sagt. På denne måten fikk jeg redusert datamaterialet og 

laget meg en god oversikt. Tjora (2012) viser til at kodene skal beskrive generelle temaer som 

intervjuet handler om, eller som man kan sortere empirien etter (s.180). Etter kodingen 

reduserte jeg dataene til temaer, som ble hovedtemaene i selve analysen i oppgaven. 

  Det å analysere et datamateriale basert på intervjuer av informantenes egne 

opplevelser, kan medføre at jeg har tolket intervjuene på en måte som gjør at informanten selv 

ikke nødvendigvis kjenner seg igjen. Det kan derfor være at jeg har oppnådd en annen 

forståelse av hva de har sagt, enn hva informantene egentlig mente med det de sa. Dette 
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baserer seg på deres personlige opplevelser, tanker og erfaringer. Jeg har forsøkt å ikke bare 

analysere hva de enkelte informantene har svart, men forsøkt å gi en helhetlig oversikt over 

hvilke likheter og forskjeller disse gruppene presenterer. 
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4 Motivasjon og praksis 

Hensikten med første del av kapittelet er å forklare motivasjoner for å avstå fra kjøtt, hva som 

lå bak dette valget og hvordan informantene praktiserte og tilpasset matvanene til sin hverdag. 

Den første delen dreier seg om hva som førte til at informantene hadde tatt valget om å avstå 

på kjøtt. Deretter redegjør jeg for de ulike motivasjonsgrunnlagene for å avstå fra kjøtt: 

dyrevern, miljøvern og helsehensyn. Avslutningsvis redegjør jeg for hvordan vegetarianerne 

og veganerne praktiserer og strukturerer sin mathverdag.  

4.1 Valget om å avstå fra kjøtt 

Mine informanter ble rekruttert på bakgrunn av at de alle avstod fra å spise kjøtt. 

Informantene var drevet av forskjellige årsaker og motiver, men likevel er det mange av de 

samme årsakene og motivene som går igjen hos alle informantene. Motivasjon er noe av det 

som får mennesker til å utføre en handling. Bugge (2005) viser til Schultz (1975) som mener 

det er viktig å forstå sosiale handlinger som meningsfylt for den handlende. Det er viktig å 

skille mellom mening og motiv. Mening er hvordan aktøren bestemmer hva som er viktig, 

mens motiv er selve grunnlaget for handlingene (Bugge, 2005: 31). Felles for både den 

veganske og den vegetariske gruppen, og årsaken til at jeg i dette kapittelet velger å behandle 

de to gruppene som én, er at de alle trekker frem de samme tre begrunnelsene for hvorfor de 

er vegetarianere eller veganere. Motivasjonene som informantene trekker frem er dyrevern, 

miljøvern og helsehensyn. Dette samsvarer med motivasjoner som Fox og Warde (2008) fant 

i sin studie av vegetarianere. 

  Informantene praktiserer og vedlikeholder sine kjøttfrie matvaner basert på refleksjon 

og bevisste valg, noe som kan sees i lys av Giddens (1991). Slike beslutninger baserer seg på 

informasjonsbearbeidelse. Det finnes flerfoldige valg å velge mellom i hverdagen, og 

individet må derfor hele tiden forholde seg refleksivt til hvordan det ønsker å være og fremstå. 

Informantene trekker på kunnskap om dyreetikk, miljøhensyn og helsehensyn, og derfor kan 

man se at det er informantenes motivasjon, i tillegg til at deres ressurser og kunnskap på 

feltet, som skaper denne refleksive prosessen og gjør at de spiser som de gjør.  
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4.2 Motivasjon 

Flere av de veganske informantene forteller at det å være veganer dreier seg om «å ta avstand 

fra å påføre dyrene lidelse», mens flere av vegetarianerne referer til at de er «interessert i hvor 

maten kom fra», eller at det dreier seg om «å bry seg om miljøet, dyrene og egen helse». 

Bakgrunnen for motivasjonene varierte mellom informantene og var påvirket av hvem de 

møtte, dokumentarer de hadde sett og erfaringer de hadde hatt. Fortellinger som omhandlet 

informantenes motivasjoner gikk igjen gjennom hele intervjuet. For å komme til bunns i hva 

som var hver enkelt informants motivasjonsgrunnlag for å avstå fra kjøtt, ble jeg nødt til å 

spørre dem om hva som gjorde at de hadde valgt å bli vegetarianere eller veganere. Berit, en 

av vegetarianerne, forteller hun at hun egentlig aldri har vært noe særlig glad i kjøtt, og at 

dette ikke har vært noe familien hadde spist mye av i hennes oppvekst. Den utløsende årsaken 

for henne var en dokumentar, Cowspiracy3, som hadde gitt henne kunnskap om hvordan 

kjøttproduksjon påvirket miljøet og dyrenes velferd. Den samme dokumentaren refererte også 

vegetarianeren Christian og veganeren Hans til. Christian forteller at «det er en del kjente 

dokumentarer og taler som går igjen hos mange vegetarianere og veganere». Disse 

dokumentarene hadde bidratt til at han tok valget: «Jeg har jo sett de, og de får frem 

galskapen i det som skjer, da». Det å ha fått ny kunnskap om noe gjennom for eksempel 

dokumentarer, ble ofte nevnt av de som nylig var blitt vegetarianere eller veganere. De som 

hadde vært vegetarianere eller veganere over lengre tid, ga ofte uttrykk for andre utløsende 

årsaker. Flere av informantene forteller om en form for «dannelsesberetning», som de selv 

kaller det. Frida, som hadde vært vegetarianer i mange år og nå var veganer, forteller om den 

gangen hun fikk vite hvordan dyr ble slaktet. Dette var det som hadde gjort at hun ikke lenger 

ville spise kjøtt. Guro, som var en av de som hadde avstått fra å spise lengst, beskriver også 

en slik «dannelsesberetning»: 

Det var en brosjyre fra NOAH4. De hadde en brosjyre med masse forskjellige dyr på, 

og der stod det at dyr har akkurat de samme følelsene som oss, og de føler familiebånd 

og smerte… Det var bilder av elefanter og apekatter som sørget over 

familiemedlemmene sine. Og da jeg leste det, tenkte jeg at det stemmer, jo! Vi kan 

ikke bruke de kun fordi vi har lyst til å bruke de. Jeg hadde ikke tenk på det før… Vi 

mennesker har tuklet med naturen for vårt eget behov.. 

                                                 
3 Cowspiracy er en dokumentarfilm fra 2014 regissert av Kip Andersson og Keegan Kuhn.  
4 NOAH er en dyrevernorganisasjon. Se dyrsrettigheter.com. 
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Guro forteller at hun gjennom organisasjonen NOAH fikk kunnskap om at også dyr har 

følelser og familiebånd. Hun sammenligner dyrene med mennesker og forteller at hun nå 

forstår at det er mennesket som har gjort at det virker naturlig å bruke dyr som mat. Det er 

flere som har hatt opplevelser som gjorde at de ikke lenger ville spise kjøtt. Daniel, som sier 

at han har vært vegetarianer i over 20 år, forteller om et besøk på et slaktehus, som han selv 

mener var den utløsende årsaken til at han tok valget: «Jeg hadde ikke lov til å gå inn der, 

men jeg var en ung gutt. Da så jeg en ku, hengende fra taket, og det lå blod på gulvet. Det var 

ingen hyggelig opplevelse, men det var grunnen til at jeg ble interessert i det hele». Guro og 

Elise forteller at det sosiale miljøet rundt dem også var en medvirkende årsak til hvorfor de 

ble veganere. Begge sa de tidligere hadde vært vegetarianere før de ble veganere. Guro 

forteller at hun først ble veganer da hun hadde flyttet for å studere, og der etablerte hun seg i 

et «veganernettverk». Elise forteller at hun tidligere var vegetarianer, men kom i kontakt med 

flere veganere gjennom en Facebook-side, som gjorde at hun valgte å bli veganer. 

  Felles for alle informantene er at alle hadde opplevd, sett eller hørt noe om hvordan 

matproduksjon påvirket samfunnet, og hvordan det er påvirket av menneskers egne 

handlinger. Kunnskap om hvordan dyr blir brukt i matproduksjon og hvordan dette har 

påvirkning på både dyrevelferd, miljø og egen helse, kan knyttes til det Beck (1992) definerer 

som risiko. Siden denne risikoen kan knyttes til informantenes egne valg, kan dette bidra til å 

forklare hvorfor informantene har valgt å avstå fra kjøtt, og hvordan dette kan redusere både 

risiko og angst knyttet til deres matvaner. Informantene påpeker at dyr, miljø og egen helse er 

de grunnleggende bekymringene og motivasjonene som de knytter opp til det å avstå fra kjøtt. 

Videre kan det knyttes opp til bevisste aktører og det Giddens (1991) kaller refleksive selv. 

Alle informantene har tilegnet seg ny kunnskap om matproduksjon, hvordan dyr ble slaktet 

eller hvordan matvaner virker inn på miljøet. Denne informasjonen har informantene 

bearbeidet, samt refleksivt og bevisst omsatt til praksis, gjennom å ha avstått fra kjøtt (og 

animalske produkter) og blitt vegetarianere eller veganere.  

  Alle informantene har hver sin grunnleggende motivasjon som hovedårsak til å avstå 

fra kjøtt. Selv om de har en motivasjon de forteller mest om, betyr ikke det at de ikke også 

bryr seg om andres hensyn. De tre motivasjonsgrunnlagene informantene forteller om er ikke 

nødvendigvis klart avskilt, og grensene er ganske flytende. Det er viktig å understreke at 

ingen av informantene kun fortalte om en motivasjon for å bli vegetarianere eller veganere, til 

tross for at de alle har én begrunnelse som står sterkest. De vanligste begrunnelsene 

informantene ga for at de sluttet med kjøtt og fortsatt praktiserte et kjøttfritt kosthold, var det 
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jeg har valgt å kalle for: miljøvern, dyrevern eller helsehensyn. Motivasjonene er derfor delt 

inn etter dette, fordi disse tre motivasjonene spiller en viktig rolle for hvorfor informantene 

har valgt å avstå fra kjøtt. 

4.2.1 Dyrevern 

De som er opptatt av dyrevern har valgt å avstå fra kjøtt av hensyn til dyrene. Hvordan dyrene 

har det i matproduksjon, og at dyr blir utnyttet, står sterkt i fortellingene til disse 

informantene. Siden senmodernitetens produksjonsmetoder kobles til risiko, slik Beck (1992) 

hevder, kan hvordan dyr blir brukt i matproduksjon forstås som en form for risiko og bidra til 

å forklare hvorfor informantene har valgt å utelate kjøtt fra kostholdet. Å være opptatt av 

dyrevern er en sterk motivasjon for Guro, Elise og Christian. Ingen av de andre informantene 

neglisjerte dyrevern. At dyrene skal ha det bra, er noe som de fleste av informantene bryr seg 

om. Som Cherry (2006: 156) fant i sin studie har ofte veganere sterke bånd til miljøbevegelser 

og dyrs rettigheter (Cherry, 2006: 156). Å unngå at dyr blir drept er den mest gjengitte 

årsaken til å ikke spise kjøtt blant alle informantene. Hvordan dyr blir avlivet er en viktig 

motivasjon for å ikke spise kjøtt for Christian: 

Det finnes ingen vakker død. Noen sier dyrene dør humant, de avlives humant. Men 

det finnes ingen vakker død. Et liv som kan få leve og eksistere. De slukker jo en 

livsgnist som kunne vært der i årevis. Vi har kommet så langt at vi ikke trenger gjøre 

det. Vi trenger ikke slukke livsgnisten hos milliarder fordi vi skal spise noe som ikke 

er sunt eller godt for oss. Det er dysfunksjonelt. Man kan forsvare huleboerne, når man 

ikke har mat tilgjengelig hver dag. (…) Vi må huske at vi er siviliserte mennesker, 

ikke huleboere.  

Christian mener at det finnes andre matalternativer enn kjøtt å spise. Han mener at mennesker 

i dag er siviliserte mennesker og ikke «huleboere», og derfor er det unødvendig å bruke kjøtt 

som matvare. Christian antyder at dersom det hadde vært mangel på mat, hadde det vært i 

orden å spise kjøtt. Han understreker likevel at vi har annen mat tilgjengelig hver dag. 

Christian kan ikke lenger forsvare at andre spiser kjøtt i dagens samfunn, men at det var noe 

annet med «huleboerne», som av ren livsnødvendighet spiste kjøtt. De fleste informantene 

forteller at de i størst mulig grad unngår å spise mat hvor dyr inngår i matproduksjonen. 

Christian sier han er vegetarianer, men at han etter hvert ønsker å bli veganer. Dette må gå 

gradvis, og på veien til å bli veganer mener Christian at han først må sette seg inn i hva det å 
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være veganer innebærer. Elise er godt etablert som veganer. Da jeg spurte henne om 

dyrevelferd reagerte hun på ordbruken min: 

Vet du hva, jeg er ikke noe glad i det ordet i det hele tatt. Det er et 

næringsbasert ord. Hvis man sier at dyr har høy velferd, setter man dyrene i et 

lovregulert nivå på hvordan dyrene skal ha det. Hvis man oppnår det nivået, 

blir alle fornøyde med det. Da er det greit, men hvis man da begynner å se på 

hva det betyr, har de det ofte ille i dyrevelferdsbegrepet. Jeg bruker heller å si, 

dyrs rettigheter til å ikke bli utnyttet.  

Ved å ta i bruk begrepet rettigheter får dyrene aktørstatus som mennesker. Elise uttrykker 

videre en krass kritikk av matproduksjon. Bugge (2005) fant i sin avhandling at det har blitt 

mer og mer tydelig at man ønsker seg naturlig mat, solidaritetsmat og idealistisk mat. 

Vegetarmat er nå akseptert som en viktig del av antiindustriell kritikk (Bugge, 2005: 116). At 

det kan tolkes som en antiindustriell kritikk, kan også tyde på at det ligger noe mer bak det å 

avstå fra å spise kjøtt. 

  Elise og Guro forteller begge at de var vegetarianere lenge før de ble veganere. For 

Frida har det å bli veganer vært en omfattende prosess for henne. For Frida var det slik at jo 

mer informasjon hun ervervet seg, desto mer kuttet hun ut.  

Det gikk opp for meg at noen må dø for at vi skal kunne spise kjøtt. Også gikk det i 

forlengelse av det igjen. Jeg spurte meg hvordan dyrene hadde det før de ble slaktet, 

og hvordan de ble til.. Vi avler for å drepe og følger ikke lenger den naturlige 

livssyklusen. Jeg tenkte ikke så mye over egg og melk før, for det er jo ingen som dør 

av det. Men det er jo ikke sånn! Kyr holdes konstante gravide og kalven blir tatt fra 

dem og.. (..) Og hanen som ikke kan legge egg, blir bare droppet i en kvern når de er 

tre dager gamle.  

Sitatet ovenfor var typisk for informantene. Det viser hvordan informantene har tilegnet seg 

kunnskap i løpet av tiden som vegetarianere og veganere. Kritikk mot matindustrien som 

kommer til uttrykk, viser at informantene mangler tillit til det Giddens (1991) kaller 

ekspertsystemer. Frida gir uttrykk for at hun mener at matindustrien har lagt et slør over 

hvordan matproduksjonen foregår, og at hun gjennom opplysning har tilegnet seg en 

kunnskap og valgt å ta avstand fra også melk og egg. Hun antyder også at dette heller ikke var 

noe hun hadde visst om dersom hun ikke hadde satt spørsmål om hvordan dyrene ble til og 
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slaktet. Hos de som var opptatt av dyrevern omfattet det å være veg*er5 mer i hverdagen enn å 

bare avstå fra kjøtt. Å unngå kjøtt ble ikke bare sett på som en del av matvanene til 

informantene, men spesielt var det å være veganer en helhetlig måte å leve på. Dette kan 

knyttes opp til det Giddens (1991) kaller for livspolitikk, der livsstil og etiske overbevisninger 

implementeres, som er større en personene selv. Informantene koblet kostholdet til samfunnet 

og verden, og dermed også til mennesker og dyrs rettigheter. Christian forteller at det å velge 

en vegetarisk livsstil handler om «å tenke på dyrenes velferd, miljøet, våre medmennesker og 

til sist også helse». Livsstil er noe som medfører at vi må ta flere valg, ifølge Giddens (1991), 

som hva vi spiser. Valgene bygger opp under hvem vi er. Det ser derfor ut til at det er viktig 

for de som var opptatt av dyrevern å ta avstand fra kjøtt, slik at de kan uttrykke hvem de er og 

hva de står for. Det handlet om å vise sin omsorg for dyr og mennesker. 

  Det også flere andre ting informantene hadde valgt å avstå fra. For å bidra til minst 

mulig lidelse hos dyr, var det flere som benyttet seg i størst mulig grad av etiske klær, sko og 

andre produkter. Både Hans, Elise, Frida og Guro forteller at de for det meste forsøkte å 

unngå å bruke klær og sko laget av dyreprodukter. Elise forteller at alt hun kjøper er vegansk. 

Hun bruker veganske hårprodukter og går til veganske frisørsalonger.  

  Hos de som var opptatt av dyrevern var det å redusere lidelse hos dyrene en 

grunntanke i å utelate kjøtt fra kostholdet. Rettferdighet mellom mennesker, og mellom dyr 

og mennesker, gikk igjen i flere av informantenes fortellinger. Selv om det for Guro, Elise og 

Christian var dyrevern som stod sterkest, var det også flytende grenser mot miljøengasjement 

og helse. 

4.2.2 Miljøvern 

For Daniel, Christian, Guro og Frida var hensynet til miljøet en del av engasjementet for å la 

være å spise kjøtt. Dette var også noen av de informantene som i størst grad så ut til å være 

opptatt av dyrevern, men som også delte en del holdninger knyttet til miljø.  

  Berit og Anniken har miljøhensynet som hovedgrunn for å spise veg*sk. Ved siden av 

å ikke spise kjøtt, ble blant annet transport og kildesortering vektlagt. Anniken er godt opplyst 

om forholdet mellom individ og samfunn når det kommer til miljøet. Hun unngår i stor grad å 

benytte seg av fly, med mindre hun blir pålagt dette gjennom jobb. Anniken har kuttet kjøtt så 

godt det lar seg gjøre og forklarer at årsaken er: «Det er utrolig hvor mye naturressurser og 

                                                 
5 Veg*er benyttes i oppgaven som en fellesbetegnelse på vegetarianere og veganere, når det ikke er til hensikt å 

skille de fra hverandre. 
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Co2-utslipp som kommer av å spise kjøtt». Dette er et typisk sitat angående miljøhensyn hos 

informantene. Å utelate kjøtt fra kostholdet er i stor grad begrunnet i at kjøttproduksjon og de 

moderne produksjonsmetode påvirker miljøet negativt. De informantene som ikke har 

miljøvern som hovedmotivasjon sier at miljøaspektet er en positiv bieffekt ved å være veg*er. 

Flere gir også uttrykk for at de startet med et veg*sk kosthold motivert av andre årsaker, men 

at konsekvensene for miljøet har fått en større plass i hverdagen etter hvert som de har levd 

med slike matvaner. Hans forteller at etter han ble veganer begynte han å tenke på miljøet: 

«Jeg prøver jo tenke resirkulering, da. Kjøper tannbørste av bambus.. jeg kjøper heller ikke 

mat fra metallbokser på grunn av kjemikalier … sånne småting da». Det som går igjen hos 

flere av informantene er at miljøhensynene er viktig for hele verden, og ikke noe som bare 

gagnet dem selv. Anniken forteller: 

Jeg er ganske pragmatisk til hele kjøttgreia. Jeg er ikke opptatt av hva jeg får i meg, 

jeg er opptatt av å redusere totalforbruket som blir spist. Så hvis det er sånn at jeg ikke 

spiser kjøttet og det går i søpla, da kan jeg jo like godt spise det.  

Hun hadde også samme forhold til å fly og forteller:  

Jeg inviterte masse folk til en bursdag, og da flyr jo alle disse folka, og det er jo min 

skyld. Jeg kan jo fortelle at jeg ikke fløy, men det har ingenting å si. Det er ikke så 

viktig hva jeg gjør, hva kroppen min driver med, men hva jeg bidrar til i det globale 

klimalandskapet. Klima gir jo blanke i om det er jeg som flyr, eller om jeg får en 

venninne til å besøke meg, hvor hun må fly, ikke sant? Så det har jeg dårlig 

samvittighet for.  

Jeg tolker Annikens utsagn som at hun mener at det å kutte ut kjøtt og fly er noe hun gjør for 

verden, ikke av personlige grunner. Hun spesifiserer at det er totalforbruket av kjøtt hun er 

opptatt av å få ned. I sitatet ovenfor personifiserer Anniken klima, og gir uttrykk for at klima 

er noe hun og andre kan påføre skade. Slik Anniken uttrykker ovenfor, forstår jeg det som at 

miljøvern er en del av Annikens livsstil og livspolitikk (Giddens, 1991). Anniken er opptatt av 

at andre skal bli opptatt av miljøet. Ønsket om at flere skal gjøre tiltak av hensyn til miljøet 

kan sees i lys av Haenfler, m.fl. (2012). Haenfler, m.fl. (2012) mener vegetarianere for 

eksempel ofte forstår at deres handlinger er individuelle, men hvis flere slutter seg til dem, vil 

det føre til et kollektivt resultat. Det kobler individer opp til noe som er større enn seg selv 

(Haenfler, m.fl. 2012: 8).  
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  Det er ikke bare de som er opptatt av miljøvern som er opptatt av at det de gjør skal ha 

betydning for noe større enn dem selv. Det samme fremkommer blant de som er opptatt av 

dyrevern. Det kan virke som det å avstå fra kjøtt gjøres for fellesskapets gode, og ikke for 

deres egen del. Kalof, m.fl. (1999) hevder at altruistiske holdninger er typisk blant veganere 

(s. 501). Å ta vare på dyrene eller miljøet er et ansvar som ikke hviler på veganerne og 

vegetarianerne alene. I sitatet ovenfor sier Anniken at desto flere som bryr seg, desto bedre. 

Anniken gjør også andre tilpasninger i sin hverdag for å unngå å skade naturen ytterligere. 

Hun kjøper utelukkende brukte klær, og flyr ikke med mindre det er helt nødvendig. Hun 

kalkulerer blant annet på forhånd dersom hun skal ut å reise hva som er mest gunstig for 

miljøet: «Er det i det hele tatt mer miljøvennlig å reise med tog? Kjører man full bil, vil jo det 

være mer miljøvennlig». Slik jeg forstå det, tenker Anniken nøye gjennom hvordan hun kan 

gjøre valg forbundet med minst mulig skade på miljøet. Hun forholder seg hele tiden 

refleksivt til valgene hun tar og hvilke konsekvenser disse valgene kan medføre. 

  Berit vektlegger at det er viktig å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner: «Det 

er jo snakk om fremtiden til fremtidige generasjoner, og generasjonene etter det». Berit mener 

det er svært viktig å tenke bærekraftig, og å finne en måte å sørge for mat til hele verden. De 

fleste av de som er opptatte av miljøet, er også opptatt av å få i tak kortreist eller økologisk 

mat så langt det lar seg gjøre av hensyn til miljøet. Flere av informantene vet hvilke matvarer 

som er bedre å spise for miljøet og hvor i verden det er mest energisparende å drive med 

spesifikke typer grønnsaker. Anniken har satt seg inn i hvor miljøvennlig kortreist mat er, 

hvilken type mat hun kan kjøpe produsert i Norge og hvilke matvarer som er miljøvennlig å 

kjøpe produsert i utlandet: «Tomater kan jeg kjøpe fra Italia, det er mer energiineffektivt enn 

å drive med drivhus i Norge. Gulrøtter på den andre siden, kan du kjøpe norske». 

Informantene ser derfor ut til å trekke de miljøvennlige matvanene inn i en livsstil. De unngår 

å fly, spiser ikke kjøtt og tenker på hvordan dette vil påvirke fremtiden. Det kan se ut til at de 

ønsker å skape en miljøvennlig livsstil. en livsstil som i stor grad er basert på å avstå fra kjøtt 

og andre miljøvennlige valg. Å kutte ut kjøtt for å leve mer miljøvennlig preges av 

refleksivitet og bevissthet omkring egne valg, og informantene besitter kunnskap om hvordan 

valgene de tar kan påvirke jorden. Siden flere av informantene i tillegg ønsker at flere skal 

handle slik som dem, kan det i likhet med Haenflers, m.fl. (2012) forståelse ses som sosial 

bevegelse, der individer forstår sine valg som en del av et større engasjement hvor de søker 

sosial endring. Deltakere av en slik bevegelse kan ønske å få i gang endringer slik at verden 

blir slik som de ønsker at den skal være (Haenfler, m.fl. 2012:15).  
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  Alle informantene fremstår som bevisste over sine egne valg. Flere av informantene er 

«flaue» over hvor mye de benytter seg av flytransport. De fleste sier at de forsøker å unngå 

det. Mange velger tog som fremkomstmiddel. Enkelte informanter derimot, rettferdiggjør at 

de ikke tar ytterligere hensyn til miljøet, med at de ikke spiser kjøtt, slik som Frida uttrykker:  

Jeg er opptatt av at man må leve. For min del mener jeg jo at det å ikke spise kjøtt er 

veldig effektivt, så jeg er ikke like flink på andre områder. Kanskje jeg gjemmer meg 

bak det å være veganer, og derfor får jeg en form for freepass på andre ting. (…) Jeg 

tenker også at jeg er aktiv og engasjert, og man kan ikke bo i en grotte og ikke gjøre 

noen ting..  

I dette utsagnet uttrykker Frida at å ikke spise kjøtt fristiller henne fra andre etiske hensyn. 

Sitatet viser til at det å avstå fra kjøtt nødvendigvis ikke dreier seg om en helhetlig livsstil. 

Hun kan ikke «bo i en grotte». Hun uttrykker at det å spise kjøtt gir en stor nok vinning for 

miljøet, som gjør at hun kan synde på andre områder, som for eksempel at hun flyr så ofte. 

Det kan se ut som at Frida kun bruker det å avstå fra å spise kjøtt, som er grunnelementet i det 

å være veganer. Mange av informantene ser ut til å dele en slik holdning som Frida har til 

miljøet. Mange er opptatt av kildesortering og kortreist mat, men rettferdiggjør at de ellers 

ikke gjør nok for miljøet ved at de ikke spiser kjøtt.  

4.2.3 Helsehensyn 

I studien til Kalof, m.fl. (1999) kommer det frem at vegetarianere oftere er opptatt av helse og 

har et åpent sinn om å gjøre vegetarismen om til en livsstil (s. 501). Christian og Daniel 

mener et vegetarisk kosthold er viktig for egen helse. Daniel mener at et vegetarisk kosthold 

fører til at han kan holde seg slank og unngå overvekt. Christian nevner også at han vil ha et 

kosthold som gjorde at han «kunne legge et grunnlag for et langt og sunt liv». Ingen av 

kvinnene i studien oppgir at de er noe særlig opptatt av helse. Flere av kvinnene ser derimot 

på helsegevinsten av å leve som veg*er som et pluss, men likevel ikke som motivasjon. Berit 

mener at hun føler seg bedre og lettere og har fått mer energi av å kutte ut kjøtt. Det har 

dessuten heller «ingen negativ virkning» på henne. Dette er et typisk utsagn for kvinnene. 

Skuland & Ånestad (2012: 8) viser til hvordan det for kvinner er mer legitimt å snakke om 

velvære enn å holde seg slank. Kvinnene i deres studie var redde for at det å snakke om å 

være slank og attraktiv kunne gjøre at de virket overfladiske. I denne studien kan det tyde på 

at det finnes en kjønnsforskjell i måten å snakke om kropp og helse. Trolig er kvinner like 
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opptatt av kropp og helse som menn, men benytter seg av andre måter å snakke på, for ikke å 

direkte fortelle om at det handler om å holde seg slank.  

  I min studie er det bare Hans som praktiserer et kjøttfritt kosthold utløst av så å si kun 

helsemessige årsaker: 

Utfordringen i dag er at du ikke finner kjøtt eller fisk, eller mat fra dyreriket som ikke 

er … alt er kvikksølv, antibiotika, det er bare dritt i alt! Og spiser folk animalske 

produkter, så bør de spise ordentlige greier, og det er vanskelig få tak i. Så da sitter du 

der, da, med en laks full av kvikksølv, og så sitter du igjen med prostatakreft i en alder 

av 45 år, ikke sant. (…) jeg ser for meg at det skal skje en helseepidemi, og folk 

kommer da til å ha livsstilsproblemer som skyldes mat, og man har jo spist kjøtt og 

fisk i mange hundre år og får fortsatt kreft og masse annet. Så jeg venter på en 

helseepidemi hvor jeg skal si «I told you so».  

Hans er den eneste informanten som gir uttrykk for en slik tankegang. Han uttrykker at det å 

avstå fra kjøtt handler om noe som er større enn han selv, og ser for seg at det skal skje en 

form for «helseepidemi». Slik jeg forstår utsagnet til Hans, kan det knyttes opp til Becks 

(1992) begrep om risiko, og som han mener skyldes mennesker selv. Hans gir uttrykk for en 

form for dommedagsprofeti og viser til at sykdommer og livsstilsproblemer er noe som kan 

skyldes forbruk av fisk og kjøtt som inneholder giftstoffer og medisiner, menneskeskapte 

risikoer.  

  For enkelte henger helseargumenter sammen med kroppsidealer som motivasjon for å 

avstå fra kjøtt. Foruten Hans, ønsker de andre informantene mine å holde seg slanke og sunne.  

 Felles for alle tre motivasjonene informantene oppgir som grunnlag for å avstå fra kjøtt, er at 

det er et resultat av en refleksiv bevissthet som resulterte i å avstå fra kjøtt. Gjennom å handle 

på bakgrunn av miljøvern og dyrevern, ønsker informantene å gjøre verden til et bedre sted. 

Helse er i stor grad knyttet til egen interesse og frykten for å skade egen helse. Likevel gir 

Hans uttrykk for at måten verden spiser på utgjør en risiko for alle mennesker. Alle de tre 

motivasjonene som informantene oppgir handler om kalkulering av risiko. Å avstå fra å spise 

kjøtt demper angstfølelser og risiko. Informantene gir uttrykk for at dette er en del av en 

livsstil.  
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4.3 «Å leve en livsstil som er konstruert av dem» 

Flere av informantene viser til hvordan de unnlater å spise kjøtt for å unngå risiko knyttet til 

sine matvaner. Å spise vegan- eller vegetarmat er ikke noe som er anbefalt av 

helsemyndighetene. Nasjonalt råd for ernæring anbefaler at vi skal ha et sammensatt kosthold 

som består av mindre rødt kjøtt og et høyere inntak av frukt og grønt (Helsedirektoratet, 

2016b). Selv om grønnsaker og vegetarprodukter anses som helsefremmende, er det likevel 

ingen anbefaling fra Nasjonale myndigheter som går ut på å kutte ut kjøtt og fisk tvert fra 

kostholdet. Kjærnes (2011), gjengitt av Skuland og Ånestad (2012: 10), mener at grunnen til 

at man ikke overholder kostholdsråd kan skyldes ineffektiv styring, samt at menneskets valg 

ikke er like fritt for alle. Det kan nettopp friheten til å velge som åpner for å ikke følge 

kostholdsrådene eller mangler tillit til det Giddens (1990) kaller ekspertsystemer. 

Informantene mine ser ut til å legge liten tillit til rådene fra de offisielle ekspertsystemene, 

slik som Nasjonalt råd for ernæring representerer. De stiller seg kritisk til informasjonen de 

gir. Informantene ser heller ut til å ha ervervet seg kunnskap om matproduksjon, og hvordan 

dette påvirker helse, miljøet og dyrenes rettigheter, gjennom andre kanaler enn de nasjonale 

rådene. Daniel forteller at han ikke har tiltro til Helsedirektoratet som anbefaler den norske 

befolkningen til å spise kjøtt 3-4 ganger i uken. Han mener at dette legitimerer at kjøtt er greit 

å spise, noe som fører til at folk spiser det nærmere hver dag. Hans mener at det er kjøtt, fisk 

og andre animalske produkter som gjør at mennesker er syke. Han har ikke tillit til statlige 

systemer: 

Folk har kostholdsproblemer, ikke sant? Og det er jo sånn at folk får kreft og, ja, det er 

ikke måte på hva de får! Selv om vi har medisinsk forskning som burde tilsi noe annet, 

så er dette for meg en «fuck you» til farmasiindustrien og alle menneskene som prøver 

å få oss til å leve en livsstil som egentlig bare er konstruert av dem.  

Hans uttrykker at han har mistet tilliten til ekspertsystemene. Han mener at farmasiindustrien 

har skapt en industri, som gjør folk syke og han velger å legge tillitten til ervervet kunnskap 

og ikke til de offisielle ekspertsystemene. Hans mener at det som skal til for å holde seg frisk 

er riktig mat. Flere av informantene forteller at dokumentaren Cowspiracy har åpnet øynene 

deres for hvordan matproduksjon påvirket helse, dyr og miljø. Det kan derfor se ut til at 

informantene legger tilliten sin til andre ekspertsystemer, slik som kritisk journalistikk, som 

en slik dokumentar kan være uttrykk for.  

Elise mener at mennesker ikke får vite hvordan matindustrien fungerer. Her referer hun til 
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kjøttproduksjon og mener at informasjon undergraves, slik at man ikke får vite hvordan 

kjøttproduksjon egentlig fungerer: 

Kjøttproduksjonen er jo så hemmelig. Man får ikke dra på besøk der, og de bruker tall 

som får ting til å se så mye bedre ut.. De viser til at en gjennomsnittlig norsk gård har 

12 kuer, men gjennomsnittet sier veldig lite. Det er jo noen gårder som har én ku og 

andre har 5000. Jeg sa jo til en kompis en gang at det er så synd med alle hanene i 

eggindustrien som bare blir kvernet. Dette mente jo han at ikke stemte, siden han 

hadde sett en hane engang. (…) Folk flest har et rosenrødt bilde av norsk husdyrhold. 

De tror ikke det er industrialisert og tror på småbrukene. Det er ikke sannheten, altså.  

Elise viser her til at norsk husdyrhold ikke fungerer slik som det blir gitt uttrykk for. Hun 

mener at mennesker tror at norsk husdyrhold skjer i småbruk, men at det ikke er slik dyrene 

egentlig lever. 

  Flere av informantene ser altså ut til å ha mistet tiltro til systemene vi skal stole på, og 

de har heller flyttet sin tillit over til andre systemer. Mine informanter legger stor tillit til for 

eksempel dokumentarer. Siden det ser ut til at informantene mangler denne tillitten til de 

offisielle ekspertsystemene, kan de ses som et uttrykk for en sosial bevegelse, der 

informantenes egne sannheter utfordrer det etablerte. 
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5 Hverdagsliv 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for informantenes mathverdag og hvilke utfordringer de 

møter i hverdagen. «Spising er både en personlig handling, såfremt som en sosial handling. Vi 

spiser av forskjellige motiver. Det kan være biologiske mekanismer, slik som sult eller sosiale 

faktorer som smak, manerer og forventninger. Å spise er derfor forbundet rett til sosial 

mening» (min oversettelse: Germov & Williams, 1999: 99).  

5.1 «Sånn til vanlig spiser jeg jo...» 

Alle informantene ble bedt om å fortelle hva de hadde spist dagen i forveien. Flere av 

informantene forklarte at gårsdagen var et dårlig eksempel, siden de vanligvis ikke spiste slik 

som de hadde gjort dagen i forveien. Mange av informantene rettferdiggjorde eller forsvarte 

det de hadde spist dagen i forveien med å påpeke at dette ikke var typisk for dem. Noen valgte 

heller å ramse opp hva de spiste til daglig. Warde (1997) mener det finnes flere motsetninger 

som forårsaker dårlig samvittighet og angst hos forbrukere, slik som motsetningen mellom 

sunnhet og nytelse, mellom tradisjon og det moderne, mellom nøysomhet og ekstravaganse, 

og mellom omsorg og bekvemmelighet (Warde, 1997: 55). Disse motsetningene er med på å 

begrunne våre matvalg. Å spise middag kan defineres som en moralsk handling. Derfor har 

ofte forbrukere behov for å forklare, legitimere, unnskylde og rettferdiggjøre sin praksis 

(Bugge, 2005: 61). Det samme fremkommer hos mine informanter når de skal forklare hva de 

spiste dagen i forveien.  

  Det er flere av informantene som beskrev at gårsdagen ikke var et godt eksempel på 

hva de spiser til vanlig. Jeg spurte Berit om hun kunne gå gjennom måltidene fra gårsdagen: 

«I går spiste jeg vafler faktisk, til frokost. Også var det.. nei.. gårsdagen var et dårlig 

eksempel. Det ble pizza da, uten kjøtt. Men sånn til vanlig spiser jeg jo mye erstatning, da. 

Vegetarburger, erter, bønner, linser, quinoa». Elise fortalte at hun var på seminar med jobben 

dagen i forveien, så den dagen var et dårlig eksempel. Christian utelot å fortelle hva han spiste 

dagen i forveien, men sa heller hva han vanligvis spiste, som «havregryn», «salater» eller 

«erstatningsprodukter». Når informantene fikk beskjed om å fortelle om gårsdagen, var det et 

behov for å rettferdiggjøre hva de hadde spist, til tross for at ingen hadde spist kjøtt eller fisk. 

Likevel forsøkte de fleste informantene å forklare at dette ikke var slik de vanligvis spiste. 

Det kan derfor se ut til at det var krevende for informantene å leve opp til sine idealer i 
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praksis, og at dette ikke noen typisk veg*sk mat. Giddens mener at en aktør handler refleksivt 

på bakgrunn av at en aktør vet hva den gjør, hvorfor den gjør som den gjør og i tillegg har en 

motivasjon som inngår i livsprosjektet (Aakvaag, 2008: 132). Informantene har en klar 

motivasjon og drivkraft bak sine handlinger, og når handlingen ikke stemmer overens med 

personlige motiver, blir det behov for å rettferdiggjøre handlingen. Siden dette ikke var en 

rettferdiggjøring av at de hadde spist kjøtt eller fisk dagen i forveien, kan det heller se ut til at 

informantene er opptatt av å gi et godt inntrykk av det å være veg*er.  

  Noen av informantene beskrev imidlertid gårsdagen som et prakteksempel. Hans 

beskrev seg selv som en «svært kulinarisk type», som alltid hadde vært opptatt av å spise god 

mat. Hans hadde alltid brukt tid på matlaging og sa at han ikke var en person som «spiser på 

mc’ern, liksom». Han mente også at en person som var interessert i mat «ikke går og spiser på 

Fridays». Hans var generelt opptatt av å lage mat til venner og bekjente og inviterte ofte på 

middag. Når han lagde mat til seg selv hadde han også alltid latt matlagingen ta den tiden det 

trengte: «Jeg har aldri brukt Toro, liksom, mat tar den tiden det trenger, og da smaker det 

godt. Jeg legger energi i å lage mat, mens andre kjøper seg en Grandiosa. Da får de føle seg 

deretter». Hans fortalte hva han hadde spist til middag i går. Han unnlot å fortelle hva han 

hadde spist resten av dagen: «Jeg laget vegetarburrito med hummus og guakamole. Oppi 

hadde jeg sopp, paprika, tomat og squash. I dag skal jeg lage mat til en kompis. Min visjon er 

å lage såpass god mat at de ikke vil spise noe annet enn vegansk, så i dag blir det indisk, med 

sopp og ris og sånn». Det kan se ut til at Hans trekker opp en form for symbolsk grense, slik 

som Lamont & Molnar (2002) beskriver. Han beskriver å spise på McDonalds, Fridays eller å 

spise en Grandiosa som dårlig og gir uttrykk for at de som spiser slik, ikke er interessert i mat. 

Hans uttrykker også at Grandiosa ikke er ordentlig middag, mens han selv alltid lager 

ordentlig middag. Det fremkommer en sterk normativ tone over måten Hans snakker om hva 

man spiser. Hans drar eksplisitt grenser mot de som spiser annen mat, men det ser også ut til 

at han mener at det de spiser er feil, og snakker om de som spiser for eksempel Grandiosa, på 

en nesten hånlig måte. Han uttrykker at hans måte å spise på er normativt bedre enn andres. 

  At den veganske og vegetariske maten skal være så god at andre vil spise den, er noe 

de fleste av informantene er opptatt av. Elise mener at de som ikke spiser vegetarisk mat «går 

glipp av så utrolig mye». I tillegg har det å være veganer medbrakt Elise nye matopplevelser: 

«Jeg var ikke interessert i matlaging, gadd ikke..  det var mye pasta med ost og ferdigposer. 

(…) Jeg måtte lære meg å lage mat på nytt. (…) Jeg har nå blitt mye flinkere til å lage mat. Vi 

spiser rett og slett veldig mye god mat». Frida forteller at hun tidligere ikke var noe interessert 
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i mat da hun spiste kjøttkost: «Før spiste jeg en halv sitron og stangselleri, liksom. Jeg brydde 

meg ikke. Jeg har alltid likt brød og poteter, men thats it». Videre forteller hun hvordan dette 

har endret seg: «Jeg elsker mat. Jeg har gjenopplevd mat, da, gått tilbake til råvarer … og 

funnet igjen gleden rundt mat». Guro opplever også at det å være veganer har medbrakt en ny 

opplevelse av hva som er god mat: «Før slang jeg en pizza i ovnen eller laget pommes frittes, 

liksom. (…), men når jeg først ble veganer, så oppdaget jeg hvor mye godt jeg kan lage. Og 

når man lager ting fra bunnen av, blir man ganske kreativ. Da fikk jeg inspirasjon, da». Guro 

forteller at hun også har kuttet ut all halvfabrikata og at hun nå lager all mat fra bunnen av. 

Maten hun lager fra bunnen «smaker så mye bedre». I tillegg til at maten smaker bedre, er det 

hun nå spiser «renere» og «kvalitetsmat». Dette er noe som flere av informantene nevner. 

Flere av informantene forbinder det å avstå fra kjøtt med en nyvunnet glede rundt det å spise. 

Mer restriktive matvaner ser ut til å ha medført behovet for å bli kreative og for å spise mer 

variert og god mat enn tidligere. 

  Flere av informantene gir uttrykk for at de driver med skjult «misjonering» av 

matvanene sine. Dette gjør de ved å legge ut bilder på Facebook eller Instagram av hva de 

spiser. De forteller også at de ofte prøver å fortelle til venner eller kolleger hvor god vegansk 

eller vegetarisk mat de har spist til middag dagen i forveien i håp om at de skal prøve ut 

veg*ske oppskrifter. Veganerne uttrykker på denne måten at maten de spiser, er bedre enn hva 

andre spiser, og er således et uttrykk for å konstruere distinksjoner mellom seg selv og andre. 

Veganerne skaper en grense mellom hvordan de spiser og hvordan de som spiser kjøtt spiser. 

Dette kan komme til uttrykk som en form for kunnskap og kapital som veganerne besitter, 

som innebærer at kjøttfrie retter rangeres høyere enn den konvensjonelle matkulturen. 

Veganerne spiser «renere» «kvalitetsmat» som «smaker mye bedre». Flere av informantene 

gir også uttrykk for at de spiser mye mer variert enn mennesker som har kjøtt i kostholdet. 

Elise forteller:  

Veganere generelt smaker jo på så mye mer forskjellig i løpet av en uke enn hva en 

vanlig kjøtteter gjør. De har jo kanskje 5 middager de rullerer på. Som veganer må 

man alltid finne på noe nytt. (…) Det å ha begrensninger gjør at du må spise mye mer 

variert. Jeg synes synd på dem som går glipp av så mange gode matopplevelser. 

Elise vektlegger at begrensninger fører til variasjon. Dette kan tolkes som et utrykk på å 

distingvere seg. Flere av informantene viser til all den gode maten de vanligvis lager og 
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påpeker hvordan de som spiser kjøtt går glipp av så mye godt. De gir uttrykk for at det å være 

veganer medbringer dem så mye mer.   

5.2 Mathverdagens utfordringer 

Informantene mine gir uttrykk for flere utfordringer når det kommer til å spise vegansk eller 

vegetarisk i hverdagen. En utfordring for flere av informantene er når de er på reise, eller når 

de er ute og spiser. Flere av informantene oppgir at de velger bort feriereiser hvor vegansk 

eller vegetarisk mat ikke er enkelt tilgjengelig. De gjør ofte undersøkelser på forhånd og 

finner områder å reise til hvor det er veletablerte veg*ske tilbud. Noen ganger må de på 

jobbreise eller reise med venner, noe som ofte byr på utfordringer. Jeg stilte derfor 

informantene spørsmål om de noen ganger brøt med sine veg*ske matvaner. Nesten alle 

informantene svarte nei på dette, og fortalte at de var helkonsekvente veganere eller 

vegetarianere. Likevel kom andre historier til uttrykk. 

5.2.1 «Jeg kunne jo ikke si at det kan ikke jeg spise…» 

Berit forteller om at hun hadde vært på middagsbesøk hos sin bror og fått servert kylling. Hun 

følte da at hun måtte smake på kyllingen for høflighetens skyld. Dette var en typisk 

rettferdiggjøring informantene gjør hvis de bryter med sine vaner og har spist kjøtt eller fisk. 

Guro forteller at hun hadde vært på besøk hos sin daværende kjæreste sine besteforeldre som 

hadde laget kjøttsuppe: «Hun var gammel, da. Jeg fikk jo helt vondt i hjertet og kunne ikke si 

at dette kan jeg ikke spise». Elise forteller hun hadde vært på besøk hos sine besteforeldre. 

Hun hadde lenge vært vegetarianer, og besteforeldrene hadde tidligere laget vegetarisk mat til 

henne. Hun hadde akkurat blitt veganer og forteller: 

Jeg spurte om jeg skulle ta med noe. Så sa de «nei, det går fint». Da ble jeg usikker, 

da, men tenkte at dette hadde de sjekket ut. Så kom jeg, og de har kjøpt noen pølser de 

har kjøpt til meg flere ganger før, men de er det jo egg i. Og hva gjør du da? De er jo 

allerede stekt… 

I sitatene over uttrykker Berit, Elise og Guro at visse sosiale omstendigheter fører til at de 

spiser kjøtt. Hvilke sosiale omstendigheter de tillater seg å spise kjøtt i varierer. Etter 

episoden med sine besteforeldre har ikke Elise spist kjøtt. Hun forteller en historie om da hun 

var ute med jobben og de satt seg ned på en fortausrestaurant: 
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Jeg var veldig skeptisk, men hadde ikke noen andre valg enn å bli med. Jeg spurte om 

det var noen veganske alternativer på menyen, og jeg fikk vite at den grønnsaksretten 

var vegansk. «Så flott», sa jeg, og bestilte den. Så kom den, og der var det jo både egg 

og melk … Så jeg bare: «Hva gjør vi da?» Så sa hun at jeg fikk ta en av salatene, da. 

Men på de var det jo masse kylling, tunfisk, egg, melk, ja alt! Og det hele endte med at 

jeg måtte gå, for jeg var jo sulten. Og der satt hele seksjonen og spiste, mens jeg måtte 

gå alene og spise.   

Denne måten å spise på kan synes som at sosial samvittighet kan rettferdiggjøre det å fravike 

fra sine kostholdsregler. De fleste ønsker ikke å forårsake dårlig inntrykk eller å såre sine 

slektninger og velger derfor å spise hva de får servert. Det kan derfor se ut til at det foregår en 

form for kontinuerlig identitetsforhandling hos informantene omkring hvorvidt det å være 

veg*er kan komme til uttrykk, eller om det skal undertrykkes. Derfor bedriver informantene 

en form for inntrykksstyring etter hvem de spiser sammen med. Det er med andre ord sosialt 

kostbart å være konsekvent. Elise velger her å forlate kollegene sine. Samtidig tillegger hun 

ikke betydningen av forholdet til jobben like mye, som hun gjorde på andre sosiale arenaer, 

slik som på besøk hos besteforeldrene. Det er også sosiale regler rundt det å spise. Matvaner 

er noe mer enn en individuell handling, den er også sosial. Bugge (2005: 355) så at kvinnene i 

sin studie av middagsvaner ville fremstå som en «god kone» eller «god mor». Dette er også 

noe som ser ut til å være tilfellet blant informantene over. De sosiale reglene ser ikke ut til å 

ha noen betydning på jobben, men spilte en stor rolle når de spiste med for eksempel 

besteforeldrene. Det kan se ut til at de ønsket å fremstå som «et godt barnebarn», mens «god 

kollega» ikke er like viktig. Bugge (2005: 355) viser til hvordan kvinnene i studien hennes 

posisjonerer og forstiller seg selv og sin egen praksis. De søkte bekreftelser gjennom 

«betydningsfulle andre», slik som mødre, barn, venner og likende. Det kan tyde på at 

informantene ikke nødvendigvis ser kollegene som like betydningsfulle andre, slik som for 

eksempel besteforeldrene er. 

5.2.2  «Utskeielser» 

Det fremkommer flere utfordringer rundt det å være konsekvent blant informantene. Hans sier 

at til tross for at han helt konsekvent holder seg til et vegansk kosthold, har han hatt 

utskeielser, som han kaller det, på ferie. Selv om Hans bruker betegnelsen utskeielse om 

maten han spiser på ferie, forsvarer han det med at «de gangene hadde det ikke vært andre 
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alternativer ... det var sånn bare pommes frittes som var alternativet». Hans forteller at han da 

heller valgte å spise en burger, men poengter likevel at han synes burgeren var ekkel. Hans 

trekker symbolske grenser (Lamont & Molnar, 2002). Ved å beskrive kjøttmat som ekkel for 

å understreke bruddet med sine kostholdsoverbevisninger, tillegger han derfor mening til sine 

egne matvaner som gode. Å beskrive kjøttmat som «ekkel» kan tolkes dit hen at han ser på 

det å spise kjøtt som ekkelt. Siden Hans selv har spist burger, har han dessuten 

førstehåndserfaring om at det er ekkelt. Cherry (2006) intervjuet selverklærte veganere og fant 

at det var to måter å definere og praktisere veganisme på. Halvparten tilhørte den gruppen 

som assosierte seg med det veganske samfunns definisjon og praksiser omkring vegansime. 

Den andre halvdelen hadde personlige definisjoner på veganisme, som ikke var like strenge 

(Cherry, 2006: 156). Hvis kjøttet eller maten allerede var laget, oppleves dette som en 

konflikt for mange av informantene. Frida løser dette problemet med å kalle seg «95% 

veganer». På denne måten kan hun spise vegansk mat hele tiden, men hvis det ikke er noen 

utvei, kan hun benytte seg av de 5 % hun ikke er veganer. Frida gir uttrykk for en 

identitetsforhandling for å unngå angst eller usikkerhet når hun skal spise med andre. Anniken 

løser dette problemet på samme måte. Hun kaller seg for veganer på hjemmebane og 

vegetarianer på jobb. Hun spiser kjøtt dersom det ikke er noen annen utvei. Dette åpner 

dessuten muligheten for at hun kan spise kjøtt ellers også. «Har jeg veldig jernmangel, så 

spiser jeg leverpostei. Bare sånn for å komme meg. Men det er bare da. Jeg har hatt akutt 

jernmangel tre ganger, men da er det sånn at jeg ikke kommer meg opp om morgenen, 

liksom.» Anniken sitt sitat tyder på at hun må forhandle omkring sin egen helse. På samme 

måte som Christian tidligere trakk frem, var det i orden å spise kjøtt, dersom det var 

matmangel, gir Anniken uttrykk for at det er greit å spise kjøtt når det kommer til hennes egen 

helse. Siden Anniken kaller seg for fleksitarianer, kan det se ut til at hun stykker opp egen 

identitet, noe som gjør det lettere å kunne praktisere et kjøttfritt kosthold uten å måtte bryte 

noen regler i slike tilfeller. Siden det hele tiden ser ut til å foregå en form for 

identitetsforhandling hos informantene, tyder dette på at det er vanskelig for informantene å 

konstruere en helhetlig veg*sk identitet. Både Frida og Anniken ser ut til å ha erfart at det å 

være veg*er er vanskelig å sette fullt ut i praksis, og de har derfor forhandlet seg frem til noe 

som fungerer for dem (Giddens, 1991). 
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5.2.3 «Nå ofrer jeg den kjøttbollen for en falafel» 

Informantene  mine reflekterer over livsstilen sin. Siden flere av informantene mine tidvis 

bryter med sine veg*ske vaner, var jeg interessert i hvorvidt informantene opplevde god og 

dårlig samvittighet når de spiste. Flere av informantene forteller at dårlig samvittighet er en 

utfordring for dem. Samtidig forteller ingen av informantene mine at de opplever noen direkte 

følelse av god samvittighet ved å avstå fra kjøtt. Det var flere som mente de kunne tenke litt 

mer over det, mens de fleste mente det bare har blitt en naturlig del av livet deres. Frida 

forteller: 

Det er ikke som jeg sitter på noen høymoralsk hest og tenker at nå ofrer jeg masse for 

at verden skal bli bedre. (…) Følelsen er konstant. Det ikke sånn at når jeg spiser 

tenker jeg YES! Dette er vegansk og derfor er jeg et supermenneske. Hver gang jeg 

spiser med andre føler jeg meg jo annerledes, men det blir ikke sånn at jeg tenker at 

ååå, jeg ofrer den kjøttbollen for denne falafelen. 

Frida forsøker å si at hun ikke unngår kjøttbollen for å føle seg som et bra menneske, men hun 

velger falafelen for å ikke føle seg som et dårlig menneske. 

Tilsvarende utsagn gikk igjen hos nesten alle informantene. De fleste informantene forteller at 

de ikke kjenner på en god samvittighet når de spiser. De fleste forteller at etter hvert som de 

fikk ny kunnskap om forholdet mellom mat og dyr, miljø eller egen helse, sluttet de spise ting 

som ga dårlig samvittighet. Selv om informantene forteller at de ikke kjenner på god 

samvittighet, oppgir derimot flere av informantene utfordringer med å ta innover seg hvilken 

lidelse mennesket påfører dyrene, hvilken skade som blir påført miljøet eller egen helse 

gjennom det de spiser. Det er heller klart at flere av informantene kjenner på en dårlig 

samvittighet når de ikke spiser etter sine prinsipper. Det dreier seg ikke bare om det å utelate 

kjøtt fra kostholdet. Mange får dårlig samvittighet når de flyr og forsøker å rettferdiggjøre 

dette ved å utelate kjøtt fra kostholdet. Utfordringene informantene møter kommer til uttrykk 

gjennom den usikkerheten de kjenner på, som kan fortolkes som en form for angst til det de 

spiser (Fischler, 2008) ettersom informantene mener at maten mennesket inntar direkte kan 

skade både dyr og miljø, så vel som egen helse. 

  Flere av informantene er opptatt av dyrenes følelser og hvordan det føles for dyrene å 

bli mishandlet. Dette har ført til at flere av de som tidligere var vegetarianere ønsker å bli 

veganere. Flere oppgir at de tidligere følte på en indre konflikt og et ubehag rundt det at de 

fortsatt støttet en brutal egg- og meieriindustri. Frida forteller: 
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Jeg hadde en lengre periode en ganske kraftig depresjon, som var en utløsende årsak 

til at jeg kuttet ut egg og melk. (…) Da jeg gikk fra vegetarianer til veganer, ble jeg 

kvitt den dårlige samvittigheten, og jeg kunne virkelig forplikte meg til å bidra til 

minst mulig lidelse. For grunnen til at jeg fikk depresjon, var jo fordi jeg var veldig 

bekymret over sånne ting og jo mer jeg leste om hvordan verden hang sammen, desto 

mer lei meg ble jeg.  

Å kutte ut egg og melk syns ikke å være et fritt valg for Frida, men at hun ble drevet til det på 

grunn av en depresjon. Frida forteller at hun ervervet seg mer og mer kunnskap om 

matproduksjon etter hun hadde avstått fra kjøtt. Elise forteller at hun som vegetarianer ikke 

tenkte over at hun faktisk påførte dyr lidelse, siden de ikke ble drept. For henne var det å bli 

veganer som å «hoppe ned i the rabbit hole. Det bare fortsetter med informasjon over hvordan 

ting egentlig er». Elise forteller her fra da hun var vegetarianer og «ikke tenkte over at kuene 

eller hønene blir drept». Desto lengere Elise spiste veganmat, desto mer informasjon fikk hun 

om hvordan matindustri og produksjon egentlig fungerte. Hun måtte derfor kutte ut forskjellig 

mat for å ikke ha dårlig samvittighet over hva hun spiste.  

 Mye av samvittigheten og etikken rundt det å utelate kjøtt fra kostholdet henger 

sammen med informantenes levesett. Motivene for å utelate kjøtt fra kostholdet henger derfor 

sammen med hvordan de praktiserer sine kostholdsregimer.  
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6 Identitet 

I det kommende kapittelet vil jeg se på veganerne og vegetarianernes selvrepresentasjon og 

hvordan de opptrer i møte med andre, gjennom deres egne fortellinger. Jeg vil også se på 

hvordan de begrunner, legitimerer og forsvarer sine matvaner når de er sammen med andre. 

Videre vil jeg redegjøre for deres sosiale relasjoner. Til slutt vil jeg og se på hvilke grenser 

som trekkes, og redegjøre for om det finnes grenser mellom vegetarianere og veganere, samt 

se hvordan de posisjonerer seg i forhold til den øvrige befolkningen, som jeg har valgt å kalle 

«de andre». Symbolske grenser er et viktig redskap for å forstå sosial og kollektiv identitet. 

Grensene kan brukes til å trekke opp hvem som er i «inn-grupper» og «ut-grupper» og gjør at 

sosiale grupper forsøker å skille seg fra hverandre (Lamont & Molnar, 2002: 170). Det vil 

avslutningsvis bli drøftet hvorvidt veganere og vegetarianere er en del av den samme gruppen. 

Dette belyses gjennom Thornton (1995) sitt begrep om å «being in the know», som er en måte 

å uttrykke forskjell fra andre på (Thornton, 1995: 203).  Innledningsvis vil vegetarianerne og 

veganerne bli håndtert som hver sin gruppe. Dette for å se hvilke likheter og forskjeller som 

finnes ved å se hvordan de to informantgruppene opplever mathverdagen når de er sammen 

med andre. 

6.1 Vegetarianere og veganere i møte med andre 

Hva som fremstår som riktig eller galt matvalg vil nok variere fra person til person. Hva som 

er rette og gale matvaner kan på denne måten tillegges forskjellig mening, etter hvem som 

snakker om det. For en vegetarianer vil det være feil å spise kjøtt, mens for en som spiser 

kjøtt, er det nødvendigvis ikke like enkelt å skjønne hvordan noen kan utelate dette totalt fra 

kosten. Hvordan opplever mine informanter det å spise sammen med andre? 

6.1.1 Vegetarianerne og «de andre» 

Jeg spurte alle informantene mine om hvordan de opplevde å spise med andre. Noen av 

vegetarianerne oppgir at andre har respekt for hva andre spiser, men flere av informantene sier 

at det oppleves som problematisk. Felles for dem er at de alle har vært i situasjoner hvor det 

oppleves som vanskelig å spise sammen med andre. Informantenes handlinger og holdninger 

blir ofte tilpasset etter hvem de er sammen med. Dette kan sees i lys av hva Goffman (1959, 

1992) kaller inntrykksstyring. 
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  Anniken mener at problemet oppstår i samspill med andre når man forteller at man 

ikke spiser kjøtt, for da «blir man automatisk tillagt fordommer mot de som spiser kjøtt». Hun 

opplever at andre ønsker å rettferdiggjøre hvordan de spiser, og at samtaler ofte ender opp 

med å dreie seg om rettferdiggjøringen. Anniken mener at mange av vennene hennes har 

startet å respektere det, men hun forsøker som regel å ikke ta det opp, siden det oppleves som 

slitsomt. Hun opplever også at det blir «dårlig stemning» rundt bordet hvis det er bestilt kjøtt, 

så Anniken prøver bare å være stille og ikke si noe, slik at alle blir fornøyde. Gjennom at 

Anniken sier hun automatisk blir tillagt fordommer kan dette være et uttrykk for stigma 

(Goffman, 1968) knyttet opp til det å være vegetarianer. Det ser ut til at andre forventer at hun 

skal prate om det å være vegetarianer, men hun velger da å være stille og ikke si noe. Dette 

kan se ut til å være et forsøk på unngå stigma. Hennes strategi mot «de andre» er å gjøre et 

poeng ut av hvor god maten hun spiser er: 

Nå vi snakker om mat gjør jeg et poeng ut av at jeg hadde en fantastisk lasagne i går 

og at den var dødsgod, og forteller oppskriften og sier at dette er noe alle vegetarianere 

vil like, og at de kan prøve den til kjøttfri mandag. Det prøver jeg på, å gjøre det 

positivt. De gode grønnsakene jeg spiser.. har dere smakt hummus? Det stedet har 

fantastisk tofu. Jeg prøver å skape god stemning.  

På denne måten styrer Anniken inntrykket hun avgir gjennom å snakke om hvor god maten er 

og forsøker å dempe seg når det kommer til å snakke om verdier og motiver bak det å være 

vegetarianer. Sitatet til Anniken er et uttrykk for en form for forhandling. Hun ønsker å være 

seg selv, samtidig som hun ikke helt ønsker å bli oppfattet som annerledes. Ved å prate på 

denne måten kan hun regulere hvilket inntrykk «de andre» får av henne. Hun velger da å 

trekke frem «tofu» og «hummus», som ikke er typisk mat i det norske kostholdet. Dette er 

matvaner som kan anses som mer moderne eller bedre integrert i et kjøttfritt kosthold. Hun 

uttrykker både en forskjell fra andre, samtidig som hun forsøker ikke å skille seg alt for mye 

fra «de andre». Det å snakke om matvanene sine i slike skjulte former er et uttrykk for 

subkulturell kapital. Anniken tar her avstand fra konvensjonell kultur, samtidig som at hun er 

redd for å ikke få aksept hos «de andre». 

  Christian synes ikke det er så vanskelig å være vegetarianer. Han har et ønske om å bli 

veganer, men har ikke turt å begi seg ut på det enda. Han mener det er en tilvenningssak, og at 

andre må få vite hvor han står, siden det alltid blir servert kjøtt i sosiale sammenhenger. Til 

tross for dette lar han være å spise kjøtt. Foreløpig synes Christian det går greit og synes de 
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fleste av hans venner har respekt for valget han har tatt. Som Anniken, opplever også han at 

det virker som matvanene hans vekker følelser hos andre. Han mener dette er fordi vegetarmat 

ligger utenfor det som er ansett som vanlige spisepraksiser, og at dette alltid vil vekke 

reaksjoner hos andre. Spesielt dreide slike diskusjoner seg om hva som blir ansett som sunt 

eller ikke. Samtidig mener Christian at det å være vegetarianer lenge ikke har vært anerkjent 

og akseptert, men at det nå er begynt å bli mer og mer vanlig. For Christian er det uansett ikke 

noe problem å takke nei til kjøtt, da han anser hver kjøttbit som «et dyr som hadde ofret 

livet».  

  Berit synes det går greit å være vegetarianer blant folk hun kjenner. Det er 

vanskeligere når hun må spise med noen hun ikke kjenner, siden hun da «må fremme at jeg er 

vegetarianer». Hun opplever at andre forventer at vegetarianere alltid skal snakke om at de er 

vegetarianere, noe hun selv ikke relaterer seg til. At dette er forventning fra andre kan være et 

uttrykk for at Berit som vegetarianer blir møtt med stigma og forventninger til hvordan hun 

skal være. Hun synes ikke selv det er noe særlig vanskelig å være vegetarianer, men at hun 

alltid må fortelle alle hvorfor hun er det. Berit mener også at de fleste har respekt for at hun er 

vegetarianer, men at hun ofte føler seg som en byrde når hun skal på besøk hos andre på 

grunn av sine matvaner. Ellers er de fleste positive, og hun opplever at andre beundrer hennes 

viljestyrke. Samtidig mener hun at det har vært en endring i hvordan folk ser på vegetarianere, 

og at det i større grad har blitt akseptert.  

  Daniel opplevde at når han ble vegetarianer, ga dette en smitteeffekt. Både hans mor 

og søster hadde også blitt vegetarianere, noe som gjorde det lettere for han. Samtidig er 

Daniel gift med en kvinne som ikke er vegetarianer. Han opplevde det som mer problematisk 

å være vegetarianer da han var yngre, siden han da var den eneste av sine venner som var 

vegetarianer, og han følte seg ofte motarbeidet: 

Daniel: Jeg var den eneste som var vegetarianer av mine venner og jeg fikk masse 

kritikk.  

Intervjuer: Hvordan da? 

Daniel: Enten så ertet de meg, eller så kritiserte de meg. Spesielt var det noen som 

kalte seg for vegetarpolitiet. De mente jeg ikke var konsekvent, så da måtte jeg bli 

konsekvent. 

Dette var grunnen til at Daniel har valgt å kutte ut fisk fra kostholdet sitt. Det er viktig for han 

å være konsekvent som vegetarianer, slik at folk ikke lengere skal kommentere på hva han 
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spiser. I dag opplever han at flere er åpne for vegetariske matvaner, og at folk godtar det så 

lenge grunnene han gir for å være vegetarianer er gode nok. Selv om mange respekterer dette, 

føler Daniel at mange lar være å invitere han på middagsbesøk, siden de ikke vil lage mat uten 

kjøtt til ham.  

  I denne studien ser det ut til at vegetarianerne opplever det som relativt greit å spise 

sammen med andre. Til tross for at de tidvis opplever utfordringer, virker dette ikke som det 

er noe stort hinder å være vegetarianer sammen med ikke-vegetarianere. Informantene har alle 

noen strategier og har på forhånd tenkt over hvordan de skal reagere eller opptre sammen med 

andre. Dette er noe Romo og Donovan-Kicken (2012) også finner i sin studie av 

vegetarianere. De hevder vegetarianere har flere strategier, som å unngå å snakke om 

vegetarisme, eller å undertrykke vegetarismen sammen med andre. Flere av vegetarianerne 

velger å ikke snakke om det å være vegetarianer foran andre, noe som kan se ut til å være et 

forsøk på å unngå stima (Goffman, 1968).  

6.1.2 Veganerene og «de andre» 

Veganerne har utelatt flere animalske produkter fra kostholdet enn vegetarianerne, og det 

oppleves som mer problematisk for dem å spise med «de andre». Likevel er det delte 

meninger blant veganerne når det kommer til hvordan deres matvaner oppleves av andre. 

Noen mener dette går helt fint og at de sjeldent støter på problemer, mens andre synes det er 

svært vanskelig.  

  Frida mener at det å være veganer kun har medbrakt henne positive ting. 

Kostholdsvanene hennes har smittet over på familien, som har redusert sitt kjøttforbruk, og 

hun har et stort nettverk med venner som er vegetarianere eller veganere. Hun er aktiv i flere 

bevegelser hvor det er stor aksept for å være veganer. Hun mener også det har blitt et større 

fokus på veganmat i Oslo, noe som har gjort det enklere. Når Frida skal møte andre for å 

spise, eller når hun blir invitert på middag, snakker hun alltid med dem på forhånd. Hun 

opplever ikke det som noe problem, siden de fleste vet hva slags mat hun spiser. På jobben 

har hun også mange kolleger som er veganere og vegetarianere. Hun opplever det derfor ikke 

som noe problem når det er fellesmåltider på jobben. Frida har stor respekt for de som spiser 

kjøtt, men forstår ikke hvorfor de gjør det. Hun unngår å starte samtaler om mat, siden hun 

ikke liker å bli konfrontert med matvanene sine. Hun opplever at mange av de som spiser 

kjøtt, selv skal understreke når de har spist noe vegetarisk, eller at de skal poengtere at de 

spiser kjøtt, og begge deler opplever Frida som irriterende. Hun ønsker at andre ikke skal bry 
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seg så mye med hva hun spiser, og føler ofte at hun avviser andre mennesker, siden hun ikke 

orker å forklare seg. Frida får også mange spørsmål knyttet til hvorfor hun spiser som hun 

gjør, og mener at andre er veldig opptatt av at man må ha en grunn for å være veganer. Selv 

respekterer hun andre når hun spiser med dem, og har ikke problem med hva andre har på sin 

tallerken. Det er en viss motsetning i det Frida sier. På den ene siden mener hun at det er stor 

aksept rundt det å være veganer, men samtidig sier hun at hun ikke liker å bli konfrontert og 

at hun til stadighet må forklare hvorfor hun spiser som hun gjør. Frida uttrykker også at hun 

tidvis undertrykker eller skjuler at hun er veganer. Hun ønsker ikke å bli oppfattet som 

annerledes, og gjennom inntrykksstyring (Goffman, 1959) forsøker Frida å ikke prate om det 

å være veganer til andre, slik at hun slipper unna konfrontasjonen det medfører. 

  Guro forteller at det fine med å bli veganer er at det finnes mange grupper i sosiale 

medier, der hun kan finne likesinnede. Hun synes det er fint med andre veganere rundt seg, 

siden hun opplever at andre har en stakkars deg-holdning til henne når hun spiser: «De synes 

ofte synd på meg siden jeg ikke kan spise noe som er godt». Det opplevdes som vanskelig å 

spise med andre ikke-veganere i starten, men nå har ikke Guro lenger behov for å kun omgås 

andre veganere. Nå prøver hun heller ikke å snakke så mye om det, og mener det har blitt 

større aksept for veganere, og at andre ser positivt på veganere. Hun opplever at mange av 

vennene sender bilder når de har spist vegansk mat, eller forteller at de har bestemt seg for å 

bli vegetarianere. Hun opplever også at familien har kuttet ned på kjøttforbruket. Guro 

forteller at det å spise sammen med andre har endret seg. Tidligere ble hun sint når hun spiste 

med andre som konsumerte kjøtt, og endte ofte opp med å spise lunsj alene, så hun kunne 

slippe unna kommentarer. Hun klarte ikke ha en sånn holdning over tid, og mente at det tok 

gjorde henne mentalt sliten. Dette ser ut til å være et uttrykk for en identitetsforhandling hvor 

Guro helst ønsket å være mest mulig vegansk sammen med andre. Guro har gått mot den 

konvensjonelle matkulturen og forsøkt å skille seg fra «de andre». Konsekvensene ble for 

store for Guro, og hun har vært nødt til å forhandle om hvorvidt det var verdt å uttrykke 

veganske holdninger, når det medførte at hun ofte måtte spise lunsj alene. Siden Guro har 

gjennomgått forhandlinger og tilpasninger, kan det tenkes å være årsaken til at det ikke 

oppleves som et like stort problem for Guro å spise med andre lenger. Likevel opplever hun 

fortsatt å få en del negative kommentarer om den veganske maten hun spiser, men mener det 

er blitt bedre: 

De fleste grupper er åpne (på Facebook) og mange legger ut hva de har spist av 

veganmat. Det dukker opp på siden til folk, og det ser bra ut. Dette skaper aksept og 
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gjør at man ser at veganmat ikke er så sært som folk tror. (…) Nå er vi ikke sære og 

rare lenger, nå er vi mer spennende. 

Guro viser til at sosiale medier har vært med på å skape en aksept som gjør at veganske 

matvaner har blitt mer anerkjent, og gjør at hun blir møtt med mer aksept enn hva hun møtte 

tidligere. Elise synes også at det har blitt enklere å være veganer foran andre. Det er ikke 

lenger like mange som kommenterer på det: «Det skjer, men jeg synes det skjer stadig 

mindre». Hun mener også dette kan være at hun har lært å takle kommentarer fra andre, siden 

hun «legger ballen litt død». Romo og Donovan-Kicken (2012) viser til at mange 

vegetarianere unnlater å snakke om vegetarisme av den grunn at ikke-vegetarianere kan føle 

seg angrepet. På denne måten unngår de konfrontasjon, og det er nettopp det Elise og flere av 

informantene ser ut til å gi uttrykk for. Det var vanskelig for informantene å snakke med 

utenforstående om det å være veganer eller vegetarianer, da de opplever å føle seg angrepet. 

Dette samsvarer også med hvordan Goffman (1968) mener at stigmatiserte individer vil 

opptre. Informantene ser ut til å ha måttet tilpasse seg det å være veganere, og ikke uttrykke 

en like sterk tilhørighet til det å være veganer når de er sammen med «de andre». På denne 

måten kan de unngå motstand og skape smidige sosiale relasjoner. 

  Elise synes det fortsatt oppleves som problematisk at folk kommenterer hva hun 

spiser. Hun opplever at andre påpeker at det ikke er sunt å inneha en slik livsstil: «Det var for 

eksempel en på jobben som hadde funnet ut at jeg var veganer, som bare ja, ‘det skal jo bli 

ulovlig i Italia for småbarn’ (…) De liker å høre disse skrekkhistoriene, om barn som dør av 

underernæring og sånn». Til tross for at Elise tidvis møter motstand, opplever hun at de fleste 

synes det er greit så lenge hun ikke forsøker å få andre til å bli veganere. I likhet med Anniken 

opplever Elise at andre får behov for å rettferdiggjøre hva de spiser ovenfor henne: «Jeg 

opplever at viltkjøtt og etisk kjøtt er som et sovebrudd for folk. For når jeg sier til folk at jeg 

er veganer, så skal folk alltid fortelle meg om den økologiske kyllingen de kjøpte en eller 

annen gang». Elise forteller at hun derfor forsøker å inspirere andre til å prøve vegansk mat 

ved å ta med kaker og matretter på jobben. Likevel opplever Elise at hun ikke lenger har så 

mange ikke-veganske venner. Dette er i stor grad av praktiske hensyn, siden hun synes det er 

problematisk å spise ute med «de andre». Hun opplever i vennekretsen sin at hun kan falle 

utenfor samtalene, siden hun ikke deler samme standpunkt som dem. I stor grad ønsker Elise 

å unngå slike situasjoner. Elise opplevde det som problematisk at hennes tidligere kjæreste 

ikke ble veganer, og det var en av årsakene til at det ble slutt mellom dem. Elise er på denne 

måten den informanten som ser ut til å ha gått inn i den veganske matkulturen mer enn hva de 
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andre informantene hadde, til tross for at dette ser ut til å ha vært svært kostbart for henne 

sosialt. 

  Hans forteller at alle som kjenner ham aldri hadde trodd at han skulle bli veganer, og 

at «alle lurte på hva som hadde skjedd, liksom». Han sa selv at han nå er en «hardblods 

veganer, som hater folk som spiste kjøtt». Hans løser de sosiale problemene som oppstår med 

å være veganer med å lage mat til vennene sine. På denne måten slipper han at det blir et 

problem, og mener det er like greit, da han anser seg som den beste kokken i vennegjengen. 

Hans opplever sjelden å få negative kommentarer av vennene sine. Problemet til Hans er å 

spise med andre som spiser kjøtt, siden han ikke klarer lukten av det. Han pleier å fortelle folk 

hva som faktisk er i maten og hva som gjør det galt å spise den, og håper de etter hvert legger 

om kostholdet sitt. Videre har Hans etablert seg i veganske miljøer på internett, og deltar på 

mange veganske arrangementer, for «med en gang du møter en annen veganer, ja da bånder 

man med en gang». Dette mener Hans er fordi han hadde flere verdier til felles med andre 

veganere, enn hva de som spiste kjøtt har seg imellom. Det kommer til uttrykk at Hans er redd 

for hvordan den konvensjonelle matkulturen, bestående av hans kjøttspisende venner, 

opplever ham. Hans viser til at det både er viktig for ham å få aksept hos den konvensjonelle 

matkulturen, likeså det er viktig for ham å få aksept i den veganske kulturen. Han opplever 

det som lettere å «bånde» med andre veganere, siden de har like «verdier».  

  For veganerne ser det ut til at det var vanskeligere å spise med andre, enn hva det var 

for vegetarianerne. Likevel varierer dette i større grad fra informant til informant. Noen har et 

nettverk som gjør det enklere å praktisere det å være veganer, mens andre unngår situasjoner 

hvor det å være veganere er vanskelig.  

6.2 «Gresspisende hippier» 

Som det fremkommer av fortellingene til informantene, skiller de mellom seg selv, sine egne 

og en gruppe som jeg kaller for «de andre». Når det kommer til hvem man er og hvordan man 

ønsker å fremstå, er det like viktig å vise hvem man distanserer seg fra, som å vise hvem man 

assosierer seg med. Dette er hva Bourdieu (1984) kaller for distinksjoner. De man oppfatter 

som like seg selv, trekkes ofte inn i en inn-gruppe. De som er annerledes er en ut-gruppe, en 

gruppe vi ikke assosierer oss selv med. «De andre» besitter egenskaper og verdier 

informantene i min studie ikke ønsker å assosieres med. Dette kommer til uttrykk blant annet 

gjennom hvordan informantene beskriver «de andre» og hvordan de beskriver seg selv. Dette 
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er hva Lamont og Molnar (2002) viser til ved symbolske grenser. Grensene kan brukes til å 

trekke opp hvem som er i «inn-grupper» og «ut-grupper», og gjør at sosiale grupper forsøker 

å skille seg fra hverandre. Dette blir gjort for å oppnå overlegenhet i henhold til en gruppe 

man ser på som en «utgruppe» (Lamont & Molnar, 2002: 170). Når vegetarianerne og 

veganerne møter «de andre» blir deres egne personlige egenskaper forsterket. Hva som er å 

anse som vanlig må sees i kontekst. Mange føler at de blir sett på som «de andre», når de er 

sammen med andre. Når informantene mine spiser med andre, forsøker de å roe ned eller 

undertrykke maten de prater om, og unngår å markere at de er veg*nere. Det er flere av 

veganerne som løser på dette ved å spise med andre veg*ere. På denne måten kan de nyte 

maten og ha det hyggelig, slik som Frida forteller:  

Når du spiser med andre, blir de provosert da. Eller de starter å prate.. Men de vet ikke 

at jeg får spørsmålene tre ganger om dagen, ikke sant? Og det er slitsomt, kan ikke 

folk bare la meg spise uten å måtte kommentere på det? Så jeg sier som regel bare: «ja, 

jeg er vegetarianer». Så sier jeg ikke mer, og da blir det sånn at folk pusher meg unna 

siden jeg ikke gidder å forklare dem det. (…) Går jeg ut med venninnen min og spiser 

er det jo en selvfølge at vi spiser vegansk. Og man forstår hverandre og valgene man 

har tatt, og da slipper man å snakke om det siden det er en selvfølge. Og da kan vi 

slappe av. Det å bare at den som sitter ovenfor meg forstår meg, og valgene jeg har 

tatt… Det er klart vi bånder masse over det.  

Frida opplever det som slitsomt at andre mennesker skal kommentere hva hun spiser. Hun 

opplever måltidet som mer hyggelig når hun spiser med andre som er lik henne selv. Hvis 

man ser dette i lys av Thorntons (1995) subkulturelle teori, kan det tyde på at informantene 

ønsker å skille seg fra den konvensjonelle matkulturen. Likevel ser det ikke ut til at noen av 

informantene går inn i en vegansk kultur fullt og helt, siden det oppleves som for kostbart for 

dem. Når de spiser med andre vegetarianere eller veganere, er det en gjensidig enighet over 

hva kostholdet skal bestå av. Guro lager ofte mat til vennene sine og prøver å inspirere dem, 

men hun ønsker heller ikke å snakke om å være veganer til ikke-veganere. Guro forteller: 

«Jeg er glad i å spise varmmat, og det lukter veldig mye da. Og folk spør og vil vite, og det 

hender folk er krasse da. Det er ofte vanskelig å skille mellom om folk spør av nysgjerrighet 

eller om de kritiserer meg». Elise forteller hvordan hun en gang forsøkte å skjule at hun var 

veganer når hun var ute på middag med jobben:  
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Jeg var vegetarianer den gangen, riktignok. Jeg var ute med jobben for første gang og 

skulle spise, og jeg hadde ikke fortalt til noen at jeg var vegetarianer. Så når menyen 

kom så sa jeg til servitøren: «jeg tar nummer 19». Det gjorde jeg i stedet for å si at jeg 

tar vegetarpastaen, ikke sant?  

Anniken forteller også at hun unngår å snakke om det, da hun ikke vil bli sett på som noen 

«misjonær». Historiene viser hvordan informantene opplever å ikke få aksept hos andre. 

Informantene ønsker samtidig å presentere seg på en fordelaktig måte, for å endre det 

stereotypiske bilde andre har av dem. Dette gjør informantene ved å unngå å snakke om det å 

være veg*er, eller å snakke om det i skjulte former. De ønsker å vise seg fra sin beste side, til 

tross for at dette blir oppfattet som vanskelig. Hva de spiser eller hvordan de oppfører seg, 

kan tyde på at de unngår å avgi uønskede signaler – slik som å spise vegetarisk eller vegansk 

foran andre. For å rette opp i inntrykket, forsøker de å gjøre minst mulig ut av seg. Slik 

informantene kontrollerer og endrer oppførselen sin, kan det tyde på at informantene bruker 

inntrykksstyring for å avgi det inntrykket de ønsker. Lignende funn gjengis også av studien til 

Romo og Donovan-Kicken (2012), som fant at vegetarianerne ofte lot være å bringe opp 

vegetarisme for å slippe å bli stemplet.  

  Det var noen som opplevde at relasjoner endret seg etter de hadde blitt veganere. 

Årsaken til dette er at det er slitsomt å spise sammen med andre. Elise forteller hvordan det 

har opplevdes som vanskelig: 

Jeg er ikke stolt av det, men jeg merker jo at jeg har mindre ikke-veganske venner. Det 

er jo selvsagt det at jeg har blitt kjent med mange veganere, og det er veldig praktisk. 

Så kan jeg jo noen ganger tenke at nå er det lenge siden jeg har sett den og den. Men 

da må jeg tenke over at vi skal ut og spise og tenke over hvor det skal være, og dersom 

jeg velger det eller det stedet, blir hun kanskje snurt siden det er vegansk. Velger man 

et sted som har veganske alternativer, vil hun velge kjøtt, og da er det min feil på en 

måte. (…) Det er jo kjedelig å spise med andre, og de snakker om ting som gjør at du 

blir ekskludert da. Man velger de situasjonene hvor man slipper det. Da er man heller 

med folk som er enige. Det er jo litt sånn ekkokammer, men det er kanskje dumt det 

og.  

Elise forteller her at det er svært vanskelig for henne å spise med de som ikke er veganere. I 

tillegg til at det er en utfordring med tanke på at andre kommenterer på hva hun spiser, er det i 

tillegg en etisk utfordring for Elise å spise med ikke-veganere.  
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  Det fremkommer av samtalene at flere av informantene opplever å tilskrives en del 

kjennetegn siden de er veg*ere, og disse kjennetegnene identifiserer de seg ikke med. For 

Elise var det viktig å fremstå som mest mulig normal, ikke sunn eller usunn: 

Jeg er ikke noe mer opptatt av helse enn noen andre. Jeg er opptatt av helse i den 

forstand at jeg vil være et godt eksempel. Hvis du ser veldig syk ut, blir det stemplet 

som fordi du er veganer. Det er en situasjon du ikke kan vinne. Er du overvektig og 

har dårlig hud, er det også fordi du er veganer. Jeg prøver å finne en middelvei, for jeg 

vil helst være helt vanlig. 

Elise gir med andre ord uttrykk for at det rettes stigma mot veganerne (Goffman, 1968), 

gjennom å ikke ville fremstå som sunn eller usunn. Stempelet som det ene eller det andre, 

mener hun blir tilskrevet henne kun fordi hun er veganer, noe hun ikke ønsker. Derfor 

forsøker Elise å styre inntrykket hun avgir ved å være mest mulig normal. Siden stigma er noe 

som er tilskrevet veganere som gruppe, kan det være mulig for Elise å gi et godt inntrykk, 

som viser at hun ikke er lik deres bilde av veganere.  

  Flere av informantene føler at andre kun vektlegger negative sider ved matvanene 

deres. Flere av informantene kjenner seg ikke igjen med en «hippieidentitet», et begrep noen 

av informantene forteller at andre har brukt om dem. Hans forteller at nå som han har blitt 

veganer har han levd opp til en stereotypi han ikke kjenner seg igjen i, der andre ser på han 

som en «gresspisende hippie». Igjen ser det ut til at veganerne og vegetarianerne er opptatt av 

både å få aksept hos den konvensjonelle matkulturen, og aksept i sin egen kultur. Det ser ut til 

at informantene forsøker å unngå å bli stemplet som «hippie». Dette tyder på at de søker 

aksept hos «de andre». For flere innebærer det å være veganer eller vegetarianer mer enn bare 

matvaner, det er også et helt levesett, slik som Anniken skisserer her: «Jeg er lei av å bli sett 

på som hun sære. Så når folk sier: Så fin kjole, hvor er den fra? Da svarer jeg at den er fra 

Hennes & Mauritz i stedet for å si at den er fra Fretex, eller at den er arvet. Fordi jeg orker 

ikke å ha en samtale om hvorfor jeg handler klærne mine på Fretex». Anniken velger her å 

ikke fortelle at klærne hennes er kjøpt fra en bruktbutikk, og velger heller å si hvilken butikk 

den opprinnelig er handlet i. Det kan tolkes som at hun gjør dette for å fremstå som mest 

mulig vanlig, og for å unngå stempelet som «hippie». Informantene forsøker å undertrykke at 

de er annerledes. 

  Mange av veg*erne spiser mye erstatningsprodukter, slik som vegetarburgere og 

mener at det var noe som er viktig for å få det å være veg*er til å fremstå som mer vanlig. 
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Dette er noe som også kan kobles til at veg*erne forsøker å vise til at de ikke er den 

stereotypien «gresspisende hippier», men at de på lik linje med andre har fullverdige 

kosthold. På den annen side er informantene likevel opptatt av å fremme det å spise veg*sk, 

men dette gjør de i skjulte former, slik som å lage veg*isk mat til andre eller snakke positivt 

om maten. Flere bruker også sosiale medier til å legge ut oppskrifter, men felles for alle er at 

de er forsiktige med å legge ut innlegg som dreier seg om helse, miljø eller dyreetikk, da de 

ofte føler dette blir oppfattet feil, og at andre heller tar avstand fra dem. Fortellingene 

informantene gir omkring hvordan en vegetarianer eller veganer er, viser hvordan de har en 

refleksiv bevissthet i forhold til å se seg selv gjennom andre (Giddens 1991).  

  Flere snakker dessuten om at det å avstå fra kjøtt er et overklassefenomen. Elise 

forteller: «Man hører jo ofte at veganisme er et overklassefenomen, at det er et privilegert 

valg. Og jeg tenker ja, jeg er privilegert, jeg har høyere utdanning, bor i hus og har en god 

jobb – skal jeg da liksom leve i solidaritet med de som ikke har valget? Det er jo helt 

merkelig». Anniken forteller at de på jobben hennes ofte har spesielle matpreferanser, men at 

dette inngår i et miljø hvor det er akseptert, noe hun relaterer til klasse. Bourdieu (1984) og 

Mennel (1985) viser til hvordan høyere statusgrupper prøver å skille seg fra de med lavere 

status. Som Bourdieu (1984) sier, vil ofte de lavere klassene følge etter overklassenes 

matvaner og forsøke å etterligne disse. Det kan se ut til at informantene selv mener de besitter 

en form for kulturell kapital, og at de innehar kunnskap og mener at deres valg er bedre enn 

andres. Likevel er ikke veganere eller vegetarianere en del av den dominerende kulturen, og 

informantene besitter av den grunn ikke makt. Likevel kan det se ut til at vegetarianerne og 

veganerne forsøker å påvirke doxa, ved å utfordre de etablerte matvanene (Bourdieu, 1977: 

164). De går imot hva som er vanlig og konvensjonelt, og har lest seg opp og ervervet seg 

kunnskap som ikke «de andre» nødvendigvis besitter. Alle mine informanter har høyere 

utdanning, og flere av informantene ga uttrykk for at de tilhørte et høyere sosialt lag.  

  Flere av informantene har opplevd å finne sin plass blant annet hvor de kunne være 

seg selv. Noen av disse har vært veg*ere over lengre tid, og omgivelsene omkring dem har 

tilpasset seg til deres vaner. Disse har også nettverk som har blitt påvirket. Samtidig opplevde 

flere at samfunnet har endret seg, og at de ikke er tilskrevet dem så mange fordommer lenger. 

Frida forteller at hun i dag får veldig mye respekt som veganer: «Jeg blir jo kjent med nye 

mennesker hele tiden og ingen jeg har møtt i 2016 synes det er noen big deal». At andre ikke 

tilskriver informantene noen fordommer lengere kan være et uttrykk for at flere av 

informantene har lært seg å tilpasse og forhandle sin identitet i møte med andre. De ønsker 
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ikke å skille seg fra den konvensjonelle kulturen og har tilpasset identiteten sin i stor grad når 

de er sammen med andre. 

6.3 «Vegetarianere er noe tull» 

Jeg lurte på om det var noen forskjeller i hvordan veganere og vegetarianere så på hverandre, 

og om det i det hele tatt eksisterte en gruppetilhørighet. Flere av informantene var opptatt av å 

oppfattes som «ekte», og å unngå å bli ansett som inkonsekvente. Å besitte kunnskap om hva 

som skal inngå i et veg*sk kostholdsregime, kan se ut til å være det som Thornton (1995) 

definerer som å «being in the know», «å være i kunnskapen». Daniel forteller at han spiser 

kjøtt dersom det er «etisk kjøtt». Han forteller at han også en periode hadde spist fisk, men at 

«vegetarpolitiet», et begrep han selv brukte, ga uønskede kommentarer til dette, og de fratok 

ham retten til å kalle seg vegetarianer. Derfor hadde han utelukket disse matvanene i størst 

mulig grad, for å opptre mest mulig konsekvent. De fleste informantene holder seg unna alt av 

kjøtt og fisk så langt det lar seg gjøre. Vegetarianerne har større takhøyde for dette, og flere 

spiste kjøtt for «høflighetens skyld». Veganerne har et strengere kostholdsregime, og lar 

oftere være å spise, dersom det ikke finnes noen alternativer. Graden av forpliktelse til 

kostholdsregimet er noe som i stor grad skiller vegetarianere og veganere.  

  Flere av vegetarianerne synes det å være veganer er en «fin ting», og flere ønsket å bli 

veganere i fremtiden. De fleste beundrer veganerne, men synes selv at det er for vanskelig å 

praktisere et vegansk kosthold, og det holdt dem tilbake. Anniken forteller: «Jeg har jo 

egentlig lyst til å være veganer, da … (…) Jeg er jo kvasiveganer, lager bare vegansk mat til 

meg selv, og vil gjerne være veganer. Det er utrolig kjipt å ikke klare å ta det skrittet». Jeg 

spurte hva som hindret Anniken i å ta skrittet til å bli veganer: «Det er bare at det er hakket 

mer stress. Jeg er ikke så opptatt av mat, og da blir det ekstra mye mer pes. Det er bare 

latskap». Berit mener det står stor respekt av veganerne fordi hun synes det er svært vanskelig 

å være det i Norge. Dette kan igjen kobles til det Warde (2016) sier om at for å bli veganer, 

må man først sette seg inn i livstilen og forstå deres koder. Deretter vil man ønske å forplikte 

seg i større grad (s. 144- 145). Når jeg spør Christian hva han synes om veganerne, svarer 

han: «For meg har det vært helt topp. Jeg spiser masse jeg ikke har spist før. Personlig er det 

topp. Så må man bare venne omgivelsene til det. De som har vært veganere lenge har jo 

venner som vet hvor de står». Christian er vegetarianer, men ser på seg selv som en del av 

gruppen ved å respondere på at han synes det er fint å være veganer. Christian forteller også at 
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det er viktig å «venne omgivelsene» til at han er veganer. Dette kan også tolkes som om 

Christian bevisst vet at det krever en form for tilpasning for å fungere optimalt på linje med 

konvensjonell matkultur.  

   Veganerne på sin side har ikke like godt forhold til vegetarianerne, slik som Guro 

forteller:  

Vegetarianere er noe tull! Haha! De har jo tatt et stort steg og har åpnet øynene for 

industri og dyr og sånn, og funnet ut at de ikke vil støtte det, men likevel støtter de det. 

For meg er det å være vegetarianer det samme som å være feminist fem ganger i uken, 

men så antaster jeg folk i helgene. Eller så er det som om jeg er antirasist, men jeg har 

noen slaver i kjelleren. 

Til tross for ordlyden i sitatet er oppfatningen at dette er et vanlig syn blant veganerne. Elise 

forteller: «Jeg ble selv overrasket når jeg ble veganer, for jeg hadde jo tenkt at mine 

vegetariske venner skulle følge etter, og det var null interesse, NULL! De forsøker ikke 

engang å få oppskrifter eller noe. De er vegetarianere og spiser egg og melk, og ønsker ikke å 

gjøre noe med det. Men de er jo ikke fienden…». Til tross for at Elise ikke mener at 

vegetarianerne ikke er fienden, uttrykker hun en overlegenhet i forhold til dem. Det Elise 

forteller gir uttrykk for at det finnes en prosess for å bli veganer. Hun som veganer har tatt 

steget videre, og hun forventer at alle andre skal gjøre det samme. Likevel mener Elise at hun 

forstår seg bedre på vegetarianerne, siden hun har vært det selv. Det samme ga Frida uttrykk 

for. Hun synes det er synd at veganerne skal hetse vegetarianerne: «Mange driver og sier til 

dem at de ikke skjønner at de kan spise egg og ikke skjønner at de kan drikke melk. Det er jo 

samme argumentasjon de bruker overfor de som spiser kjøtt. Jeg synes ikke det er 

vegetarianerne man burde kritisere da. Jeg synes ikke vegetarianerne er noe dårligere.. eller at 

det er noe galt med dem. De har bare ikke kommet dit enda». Dette viser til at veganerne 

konstruerer en inn-gruppe som vegetarianerne ikke hører til. Veganerne har en viss grad av 

felles forståelse rundt hvem som er oss og hvem som er «de andre». De distanserer seg på 

denne måten til vegetarianerne og definerer veganerne som de som tilhører «inn-gruppen». 

  Hans er opptatt av helse, som også var motivasjonen for valg av matvaner. Han kobler 

derfor vegetarianerne sammen med helse: «Er motivasjonen din helse, bør du bare bli veganer 

med en gang. Er du vegetarianer på grunn av helse, bør du ta en ordentlig sjekk en gang til 

da». Hans uttrykker en form for hån når han snakker om andre, denne gangen vegetarianerne. 

Det kan tolkes som et uttrykk for at vegetarianerne ikke besitter nok kunnskap om hva som 
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faktisk er best for deres egen helse. Som Hans sier, har ikke vegetarianerne «tatt en ordentlig 

sjekk». 

  Hans mener at dersom du er vegetarianer for å støtte dyrs rettigheter, er dette feil: «jeg 

var på Oslo vegetarfestival og der stod NOAH. Jeg spurte hun som stod der: ‘er du veganer 

da?’ Så sa hun nei.. ‘Er ikke det hyklersk da’, svarte jeg». Hans ser her ut til å heve seg over 

vegetarianerne. Det virker altså som om vegetarianerne ser på seg selv som en del av en 

gruppe som ikke spiser kjøtt, mens veganerne forsøker å ta avstand fra vegetarianerne og ser 

på seg selv som en egen gruppe. På denne måten bruker flere av veganerne vegetarianerne til 

å uttrykke distinksjon og vise hvem som besitter størst menge av kunnskap på feltet. Siden det 

ser ut til å være strengere regler for være veganer, spurte jeg de veganske informantene om 

det var noen forskjeller innad i denne gruppen. Forskjellene som var fremkom blant 

veganerne, var at det var grenser for når det var lov å kalle seg veganer og ikke. Dette dreide 

seg også om i hvor stor grad de var forpliktet til livsstilen. Guro forteller at det finnes 

forskjellige veganere:  

Det er noen som mener at honning er greit å spise, men da er det sånn at hvis du skal 

velge og vrake hva du skal støtte, så kan du kalle deg noe annet, da. For det å være 

veganer, er å ta avstand fra alt som har med dyreprodukter å gjøre, i så stor grad det lar 

seg gjøre.. men altså, hvis du satt på en bil i går, og det var hestelim i dekkene, liksom, 

da kan det gå. Det viktigste er at du faktisk prøver.  

Det kan med sitatet til Guro se ut til at det tillegges en stor grad av forpliktelse og kunnskap 

for å kunne være veganer. Er du ikke helt veganer etter reglene, kan du heller ikke kalle deg 

for det. Desto mer ekte veganer man er, desto mer er veganeren «in the know», som igjen 

betyr at de besitter mer kunnskap og kapital på feltet. Å besitte kunnskap om hva som skal 

inngå i et vegansk kostholdsregime, er det samme som å «være i kunnskapen», slik som 

Thornton (1995) definerer det. 

  Måten veganerne snakker om vegetarianerne på viser til hvordan de selv er «in the 

know», og det er slik de uttrykker forskjell fra andre på. Det kan se ut som at veganerne ser på 

vegetarianerne som uvitende, og at de mangler den kunnskapen og kapitalen som kreves for å 

få innpass i gruppen. Videre synes det at informantene viser til sin gruppe som en «inn-

gruppe», og de setter seg selv i opposisjon til den konvensjonelle matkulturen, noe som er et 

av de mest fremtredende trekkene. Det kan også se ut til at veganerne ser på vegetarianerne 

som en del av den konvensjonelle kulturen.  
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  Elise forteller at hun tar avstand fra absolutt alt som har med dyreprodukter å gjøre. 

Hun forteller om en opplevelse på sosiale medier som var vanskelig, som ikke hadde noe med 

dyr å gjøre:  

Elise: Det smitter også ofte over på forholdet til mennesker, da, at man er mot 

urettferdighet generelt da. Det er jo det veganismen handler om, da, å være imot 

lidelse og imot utnytting av dyr og mennesker. Så man har jo dårlig samvittighet for 

alt man gjør, man blir litt for engasjert, og ingenting er bra nok. Man prøver å finne en 

balanse. Jeg hadde en tweet 6om pels en gang, og da var det en fyr som hadde sett at 

jeg hadde iphone… hvor langt skal man strekke det, da? Det er umulig å være en 

hundre prosent etisk forbruker. 

Intervjuer: Hvorfor kunne du ikke ha iphone? 

Elise: Fordi det er trøblete arbeidsforhold for mennesker. Han mente jeg ikke hadde 

noe å påpeke ved etikken til andre, når jeg selv støttet et så uetisk produkt selv.  

Elise antyder at for at man skal være en ekte veganer, bør man avstå fra alt som kan påføre 

dyr eller mennesker lidelse og være en såpass etisk forbruker som overhodet mulig. Det å 

kunne kalle seg veganer, var altså problematisk innad i gruppen. Mange av informantene 

forsøker å tilpasse seg omgivelsene og opplever dette som vanskelig. Elise forteller også 

hvordan hun ser opp til «eldre» veganere: «Jeg kjenner folk som har vært veganere i 25 år, og 

da måtte de tråkke sin egen soyamelk», noe hun fikk «ærefrykt» av. Det fremkommer en 

overlegenhet også her, hvor veganerne viser at det krever mengder kunnskap og engasjement 

for å ta del i veganernes kostholdsregime. 

  Det kan se ut til at det finnes en form for hierarki blant de som avstår fra å spise kjøtt. 

Hierarkiet ser ut til å rangeres etter hvem som er mest «ekte». Slik som Elise uttrykker 

ovenfor har hun «ærefrykt» av de som har tråkket sin egen soyamelk. Hun gir med andre ord 

uttrykk for at hun berømmer standhaftigheten til de første veganerne, men også at graden av 

forpliktelse har betydning. Desto mer standhaftighet og forpliktelse, desto høyere i hierarkiet. 

Vegetarianerne er på bunnen av dette hierarkiet, hvis de i det hele tatt omfattes som en del av 

gruppen. Desto mer man tar avstand fra produkter laget av dyr, desto høyere kan det se ut til 

at man er i dette hierarkiet. Det kommer derfor til uttrykk at det å være i kunnskapen, eller 

«being in the know» gir mulighet til å nærme seg toppen av hierarkiet. 

                                                 
6 En tweet er en melding som sendes på det sosiale mediet twitter. Se www.twitter.com. 
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7 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for funnene i min oppgave. Funnene vil bli diskutert i lys av 

de teoretiske perspektivene jeg har lagt for oppgaven. Diskusjonen vil lede frem til en 

drøfting av problemstillingen og vil således gi et forsøk på å besvare denne best mulig. 

7.1 Motivasjoner til å avstå fra kjøtt 

Det er tre motivasjoner for å avstå fra kjøtt som går igjen hos alle informantene. Dette er 

dyrevern, miljøvern og helsehensyn. Aktører i samfunnet har en refleksiv bevissthet og denne 

utvikles gjennom kunnskap og kan komme til uttrykk som bevegelser, som for eksempel å 

være vegetarianer og veganer. Holdninger til mat kan derfor være preget av kunnskap, men 

kunnskap leder til usikkerhet, uro og angst. Fischler (2008) mener at å velge matvaner og 

spisevaner selv er forbundet med usikkerhet og risiko. Den risikoen som oppstår og som 

informantene mine gir uttrykk for, innebærer at maten mennesket inntar direkte kan skade 

både dyr og miljø, så vel som egen helse. Informantene forsøker derfor å utelate matvarer som 

kjøtt og andre animalske produkter for å unngå det risikofylte. Oppfatninger om risiko er nært 

forbundet til kunnskapsbaserte refleksjoner hos informantene, som danner grunnlaget for 

valget om å avstå fra kjøtt.  

  Å utelate matvaregruppen kjøtt kan tolkes som en kritikk av matindustrien, en form for 

antiindustriell kritikk. Det kan også tolkes som en subkultur, ved hjelp av Thorntons (1995) 

forståelse for hvordan subkulturer oppstår som kontrast til, eller motstand mot den etablerte 

og dominerende matkulturen. På den måten er det å det å avstå fra å spise kjøtt et uttrykk for 

et subkulturelt fellesskap. Flere av informantene så ut til å ha mistet tillit til de offisielle 

ekspertsystemene og har motsatt seg råd som gis fra for eksempel Nasjonalt råd for ernæring. 

Gjennom ervervelse og refleksjon rundt ny kunnskap (Giddens, 1991), har informantene valgt 

å legge sin tillit til andre. De ser spesielt ut til å legge sin lit til dokumentarer og egen ervervet 

kunnskap som utfordrer de nasjonale og etablerte rådene. Flere mente industrien skjuler 

hvordan matproduksjon foregår og mente derfor at det påvirket hvordan mennesker oppfattet 

matproduksjon. Oppsummert ser det ut som at det er en økt grad av risiko og angst knyttet til 

matindustrien, som har medført holdningsendring og endring i informantenes praktisering av 

matvaner.  

  Det kan også se ut til at informantene tar med seg motivasjonene og etablerer en 
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livspolitikk, i Giddens forstand. Dette innebærer politikk av beslutninger i livet eller livsvalg 

(Giddens, 1991). For Giddens vil det å velge å bli vegetarianer, forstås gjennom hvordan han 

studerer endringer i måten mennesker tenker og handler på (Germov & Williams, 1999: 111). 

Siden individers valg er involvert i livspolitikken, påvirker valgene vi tar vår selvidentitet 

(Giddens, 1991: 215). Individene har gjennom sin refleksivitet og bevissthet blitt 

oppmerksom på hvordan matindustrien fungerer. Det kan derfor tyde på at deres motivasjoner 

og valg innebærer livsstil og at livsstilen til informantene har blitt etablert som en livspolitikk. 

På denne måten har vegetarianerne og veganerne fått etiske retningslinjer å leve etter. 

Valgene de tar involveres i livspolitikken, og påvirker selvidentiteten. Dette kan her 

gjenspeile hvorfor informantene gjør handlinger på individnivå for å påvirke noe som er 

større enn dem selv. Haenfler, m.fl. (2012) hevder at veganisme faller på utsiden av det som 

er vanlig og utfordrer derfor etablerte normer (s. 1). Vi kan dermed se på dette som en 

livsstilsbevegelse. Videre mener de at de fleste bevegelser oppstår individuelt. Individer ser 

sine individuelle handlinger som noe som potensielt kan bidra til å endre matpraksiser, og kan 

bidra til å løse store samfunnsutfordringer slik som utfordringer knyttet til miljø, dyreetikk og 

helse. Informantene forstår sine handlinger individuelt, og som noe som påvirker mer enn 

deres personlige liv (Haenfler, m.fl., 2012: 6). Giddens (1991) skiller mellom 

frigjøringspolitikk og livspolitikk, hvor sistnevnte er en politikk av selvaktualisering som gjør 

det mulig å leve et moralsk liv. Å bli vegetarianer og veganer kan dermed se ut til å være et 

uttrykk for livsstilsbevegelse som etableres på bakgrunn av livspolitikken. Selv om 

motivasjon er sentralt for å forstå informantenes identitet og livspolitikk, er det ikke alltid 

sammenheng mellom motivasjon og praksis. 

7.2 Forholdet mellom motivasjon og praksis 

Til tross for at informantene har sterke overbevisninger og motivasjoner for å utelate kjøtt fra 

sine matvaner, ser det ikke ut som at motivasjon og praksis nødvendigvis stemmer overens. 

Alle informantene ble spurt om hva de spiste dagen i forveien, og flere valgte å ikke fortelle 

hva de hadde spist, eller valgte å heller fortelle hva de vanligvis spiste. Som tidligere nevnt 

skaper matvalg angst og dårlig samvittighet blant forbrukere (Fischler, 1988; Warde, 1997: 

55). Flere av informantene så ut til å oppleve en slik dårlig samvittighet og rettferdiggjorde 

derfor valgene de hadde tatt dagen i forveien med at det ikke var typisk mat de spiste, og at 

gårsdagen var et dårlig eksempel. Ved siden av slike unnskyldninger, løser flere av 



69 

 

informantene problemer forbundet med matvaner med for eksempel å kalle seg 95% veganer 

eller å kalle seg fleksitarianer. Det ser dermed ut til at risiko, angst og usikkerhet er noe som 

informantene må forhandle om daglig, repetitivt og kontinuerlig. Til tross for at informantene 

anser seg som vegetarianere eller veganere, er det vanskelig å konstruere en helhetlig identitet 

blant informantene. Det kan se ut til at denne forhandlingen og tilpassingen av identitet, er en 

løsning på identitetskonflikter aktørene møter. Som Giddens (1991) sier, er identitet et resultat 

av en refleksiv prosess. Etter hvert som aktørene har erfart og opparbeidet seg kunnskap om 

hvordan det i praksis er å være veganer eller vegetarianer, har de refleksivt forhandlet rundt 

egen identitet. Individer i moderne samfunn må hele tiden skape sine egne biografier. Beck 

(2009: 22) sier vi lever «a life of ones own». Det tilbys hele tiden nye valgmuligheter og 

livsstiler, og levemåter forandres derfor hele tiden. Det kan være sosialt kostbart for 

individene å være konsekvente, og dette kan resultere i at de velger å tilpasse identiteten. 

  Forholdet mellom identitet og matvaner kan forstås gjennom uttrykket «du blir hva du 

spiser». (Fischler, 1988: 279). Påstanden å «være hva du spiser» kan se ut til å være spesielt 

gyldig blant vegetarianerne og veganerne i denne studien. For de fleste innebærer matvaner 

lite refleksjon, og er dermed ikke en grunnstein for identitet på samme måte som for mine 

informanter. Informantene mine betegner seg som vegetarianer og veganer som knytter hvem 

de oppfatter seg som eller hvem de «er», med hva de spiser. Til tross for at informantene ikke 

alltid er konsekvente, velger de likevel å kalle seg for fleksitarianere, veganere eller 

vegetarianere. De kunne valgt å si at de utelukker kjøtt fra kostholdet sitt, men dette gir ikke 

uttrykk for identitet og dette kan resultere i at de ikke konstruerer noen identitet som veganer 

og vegetarianer.  

   Fischler (1988: 280) mener at mat skaper kollektiv tilhørighet fordi mennesker skaper 

tilhørighet gjennom det de spiser, samtidig som det skaper distanse til andre. Det kan tyde på 

at individene har valgt å kalle seg vegetarianere eller veganere for å ha en tilhørighet til en 

gruppe. Å være vegetarianer eller veganer kan være sosialt kostbart, i den forstand at de tidvis 

ser ut til å måtte ofre noe for noe annet, og at det man de ofrer er så nært knyttet til deres 

identitet og tilhørighet. Relasjonene ser ut til å endres, og det blir enklere å omgås andre 

vegetarianere og veganere. Å inneha en slik identitet og være konsekvent, går på bekostning 

av sosiale relasjoner på jobben og blant gamle venner. Fischler (1988) mener at hver gang 

man spiser mat, kan dette kobles til risiko i den forstand at det påvirker liv og helse, men også 

menneskets plass i universet, naturen og identitetsforståelsen. Imidlertid betyr dette også at å 

spise kan bidra til å mer av det man er, eller mindre av det man ikke er (Fischler, 1988: 280-
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281). Individer må spise hver dag, og flere ganger daglig. På denne måten vil det være lite 

rom for utskeielser uten at det går på bekostning av at identiteten stykkes opp. 

7.3 Hva skjer når vegetarianere og veganere spiser 

sammen med «de andre»? 

Det som fremkommer gjennom informantenes fortellinger, er at alle tidvis støter på 

utfordringer i forbindelse med å spise sammen «de andre». Måltidet er en sosial handling som 

medfører inklusjon og eksklusjon (Bourdieu, 1984; Bugge & Døving, 2000: 139). Flere av 

informantene ser ut til å dempe identiteten som veganer eller vegetarianer når de spiser med 

«de andre». Det gjør informantene gjennom å la være snakke om matvanene sine eller snakke 

om det i skjulte former. Flere har også klare strategier som kan brukes dersom de møter på 

utfordringer i slike situasjoner. Goffman (1959) skiller mellom frontstage og backstage. I 

backstage kan personlige egenskaper være lagret og området rommer også individets fulle 

repertoar av roller og handlinger. Det kan se ut til at individene har øvd inn og laget strategier 

i backstage når de skal møte «de andre». Dette gjør at informantene kan regulere inntrykket 

de gir og avgir blant tilskuerne, som i dette tilfellet er «de andre», som gjøres for å slippe få 

kritikk eller risikere å måtte forsvare seg mot «de andre». Å dempe kan i denne 

sammenhengen ses på som en form for inntrykksstyring, for å unngå stigma (Goffman, 1959, 

1968). Det ser ut til at informantene finner det sosialt vanskelig å avstå fra kjøtt, i den 

forstand at det knyttes usikkerhet opp mot det å snakke om det å være veg*er. De unnlater å 

bli konfrontert med kostholdet sitt og snakker for det meste om sine matvaner på sine egne 

premisser. 

  Det fremkommer av fortellingene at flere av informantene opplever å bli tilskrevet 

stigma. De opplever at andre har dannet seg et bilde av dem, som for eksempel «gresspisende 

hippier». De benytter seg av innarbeidede strategier for å vise at stemplingen ikke stemmer 

med hvordan de er. Det ser også ut til at det informantene tilpasser sin identitet etter hvem de 

er sammen med. Siden informantene avgir forskjellige inntrykk i samhandling med andre for 

å fremstå på best mulig måte, er det videre interessant å se på hvordan de uttrykker sin 

annerledeshet i samvær med «de andre».  
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7.4 Bruker informantene kostholdet til å skape eller 

opprettholde forskjeller? 

Til tross for av både vegetarianerne og veganerne tidvis valgte å dempe seg, for å ikke skille 

seg for mye fra «de andre», var de samtidig svært opptatt av at de ikke er like «de andre». I 

Distinksjonen beskriver Bourdieu (1984) hvordan smak varierer mellom klasse og sosiale lag. 

Distinksjon fører til at folk skiller seg fra hverandre på bestemte måter. Matvaner skaper 

derfor også sosiale forskjeller. Fischler (1988) mener som det ble nevnt ovenfor, at «du er hva 

du spiser». Mat er dermed sentralt som sosial markør av forskjeller, og matvanene til 

informantene kan betraktes som et forsøk på å skape sosiale distinksjoner til «de andre». 

Gjennom å være det man spiser, gir veganerne og vegetarianerne uttrykk for at 

grønnsaksspisende er adskilt fra de som spiser kjøtt. 

  Det ser ut til at informantene legitimerer vegetar- og vegankosthold som god smak, 

mens de anser kjøtt og kjøttbasert kosthold som dårlig smak. Deltakerne i studien har 

dessuten alle høyere utdanning. Med andre ord, kan informantenes fremheving av vegetarisk 

og vegansk kosthold ses på som et uttrykk for hvordan høyere klasser ønsker distingvere seg 

fra de lavere klasser (Bourdieu, 1984). Dette kan også sees i sammenheng med hvordan 

informantene i studiet velger å eksemplifisere matvanene sine med «utypiske» retter, slik som 

hummus, tofu, eller falafel, altså ta i bruk eksotiske retter for å markere sin egen status 

(Bugge, 2005).  

  Flere av informantene ønsker dessuten å påvirke andres matvaner. Bourdieu (1977) 

viser hvordan sosiale felt er preget av både konflikt og enighet om regler og gjeldene kapital. 

Denne enigheten kaller han for doxa (Bourdieu, 1977: 164 -168; Aakvaag, 2008: 156 – 157). 

Informantenes forsøk på å påvirke andres matvaner kan tolkes som et forsøk på å konstruere 

nye smakshierarkier, og dermed påvirke doxa, eller den konvensjonelle matkulturen.  

7.5 Grensedragning – hvem er vi? 

Det er et nokså fremtredende trekk at de fleste informantene trekker symbolske grenser 

mellom oss og «de andre». Å trekke grenser gjøres for å definere medlemskap til gruppen 

man tilhører og ikke tilhører (Jenkins, 2008: 102), eller hvem som er i «inn» og «ut» gruppen. 

Symbolske grenser spiller en rolle når det gjelder sosial og kollektiv identitet. Både 

vegetarianerne og veganerne ser på seg selv som en gruppe som ikke tilhører den 

konvensjonelle matkulturen, og trekker grenser mot «de andre», noe det er flere eksempler på 
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i intervjuene mine. Informantene bruker forskjellige strategier klare når de spiser med andre. 

Men hvem er en del av deres gruppe? I analysen fremkommer det at vegetarianerne ser på seg 

selv som en del av en gruppe «som ikke spiser kjøtt». De omtaler seg selv som om de var 

underlagt samme gruppe som veganerne. På den andre siden ser flere av veganerne ned på 

vegetarianerne og definerer seg annerledes enn dem. De ser på veganere og vegetarianere som 

to adskilte grupper. Det som er det mest fremtredende skillet mellom vegetarianerne og 

veganerne, er deres grad av forpliktelse. Veganerne ser ned på vegetarianerne siden de hadde 

tatt steget og avstått fra kjøtt, ervervet kunnskap, men kun satt deler av det ut i praksis. Det er 

noen av veganerne som tidligere hadde vært vegetarianere, som forstår at det tar tid å etablere 

seg i et vegansk kostholdsregime.  

  Giddens (1991) sier at, identitet er et refleksivt prosjekt, å bli veganer er en prosess 

som involverer refleksjon over eget bidrag til vegetarisme der individet kan velge å forplikte 

seg i større grad (Warde, 2016: 144 -145). Siden det er graden av forpliktelse og kunnskap 

som ser ut til å være det som skiller veganere fra vegetarianere kan det tyde på at veganerne 

besitter en kunnskap, eller besitter det Thornton (1995) beskriver som å være «in the know». 

Dette er en måte å uttrykke forskjell fra andre på (Thornton, 1995: 203). «In the know» er for 

veganerne å besitte kunnskap som man i større grad baserer sine handlinger på.  

  Det kan derfor se ut til at veganerne gir uttrykk for noe annet enn vegetarianerne. 

Siden de definerer seg som annerledes enn vegetarianere kan det tolkes som en subkulturell 

grensedragning. Dette betyr ikke at veganere nødvendigvis tilhører en subkultur, men tyder på 

at de har et behov for å konstruere seg selv som annerledes, enn både «de andre» og til 

vegetarianerne. Siden det fremkommer at det er en form for hierarki innenfor det vegetariske 

samfunnet, og at det er visse koder som fungerer som veiledere, er det interessant å se om det 

å være veganer er et uttrykk for noe mer, som en subkultur. 

7.6 Å avstå fra kjøtt – et uttrykk for noe mer? 

Det fremkommer av informantene at de driver med en form for skjult misjonering, som er et 

uttrykk for at de ønsker at flere kan bli som dem. Dette kan som jeg tidligere ha nevnt være et 

forsøk på å angripe den rådende matkulturen (Borudieu, 1977), hvor de forsøker å kjøttfrie 

dietter eller et kosthold blottet for animalske produkter mer legitimt. Både vegetarianerne, 

men især veganerne ønsket at flere skulle bli som dem selv. Det kan belyses ved hjelp av 

Haenflers, m.fl. (2012) studie av sosiale bevegelser og hva Giddens (1991) kaller for 
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livspolitikk. Å være veganer kommer er uttrykk som en moralsk måte å leve på, med ønsker 

om kollektiv endring. Livsstilsbevegelser er en type sosial bevegelse der individene ikke har 

sterk kollektiv følelse, men er heller tilknyttet til et forestilt samfunn, som består av de som er 

like dem selv. Vegetarianere og veganere kan for eksempel forstå at selv om deres handlinger 

er individuelle, vil jo flere som avstår fra kjøtt dette fører til et bedre kollektivt resultat. De 

kobler på denne måten sine individuelle handlinger opp mot noe som er større enn dem selv 

(Haenfler, m.fl., 20132: 8). Å avstå fra kjøtt og/eller animalske produkter kommer dermed til 

uttrykk som forsøk på å løse store, globale problemer gjennom å endre sitt kosthold, og på 

den måten forbedre situasjonen for miljøet, dyrene og folkehelse. De er bevisste at valgene de 

tar, har påvirkningen på de globale utfordringene, og de uttrykker derfor et ønske om at andre 

skal følge med. Det er derfor plausibelt å si at vegetarianere og veganere er en del av en sosial 

bevegelse som ser det på som sin oppgave å løse miljøutfordringer, dyrevelferdsproblemer og 

helseproblematikk gjennom både å avstå fra kjøtt/animalske produkter og å fremme sine 

matvaner for flere.  

  Det ser det ut til at veganerne er opptatt av å bli akseptert av den etablerte matkulturen. 

Veganerne viser at de tar avstand til den konvensjonelle matkulturen i mye, men likevel ikke 

til alt. Det ser ut til at de forhandler identitet i spenningen mellom subkultur og den 

konvensjonelle matkulturen, ved å være subkulturelle, men samtidig tar de ikke dette fullt og 

helt ut. På denne måten ser det ut til at informantene innehar subkulturell kapital, men at de 

ikke fullt og helt går inn i en slik livsstil.  
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8 Avslutning 

Temaet i denne oppgaven har omhandlet motivasjon, praksis og identitet knyttet til det å ha et 

kosthold fritt fra kjøtt.  

  Gjennom oppgaven har det blitt kartlagt at det er tre hovedmotivasjoner som går igjen 

for å ha et vegetarisk og vegansk kosthold. Disse motivasjonene dreier seg om dyr, helse og 

miljø. Videre viser materialet at ikke alle informantene er like konsekvente rundt sine 

matvaner, og tidvis følger de ikke sine egne kostholdsregimer. Det kan tyde på at de er 

utfordrende å følge i praksis og at moralske overbevisninger derfor må tilpasses den vanlige 

hverdagen.  

  I samhandling med andre regulerer informantene inntrykkene de gir for å fremstille 

seg på best mulig måte. Hvilke inntrykk og sider av seg de ønsket å fremme varierer etter 

hvem de spiser sammen med. Det er flere som også gir uttrykk for at de blir møtt med stigma, 

og beskriver at de tilskrives roller de selv ikke kjenner seg igjen i.  

   Denne oppgaven viser at det finnes en hierarkisk rangering av veganere og 

vegetarianere. Oppgaven viser også at vegetarianerne ser opp til veganerne, mens veganerne 

så ned på vegetarianerne. Veganerne omtaler dem ikke som en del av sin egen gruppe. 

Oppgaven viser også at det er klare grenser mellom «oss» og «de andre» og «inn» og «ut» 

grupper. De som satt på mest kunnskap, og var mest forpliktet, så ut til å være de som var 

høyest rangert i «inn-gruppen».  

  For å besvare problemstillingen i denne oppgaven har det vært nødvendig å belyse 

problemstillingen ved å ta utgangspunkt i at individet er en refleksiv og bevisst aktør. 

Oppgaven viser at identitetsforhandling hos informantene foregår kontinuerlig, i møte med 

likesinnede og de som tilhører den konvensjonelle matkulturen og er forankret til livspolitiske 

overbevisninger. Motiver for å avstå fra kjøtt er kjernen i valg av livsstil for informantene 

mine. Oppgaven viser at både vegetarianerne og veganerne ser ut til å møte vanskeligheter når 

de er sammen med andre, både med de som er like dem selv, eller «de andre». Det er her 

utfordringen med å fremstå med en helhetlig identitet oppstår. Vegetarianerne og veganerne 

styrker sin selvforståelse ved å trekke opp grenser som tillater dem å kategorisere andre og 

seg selv i inn- og utgrupper. I denne grensedragningen kan det se ut til at veg*erne enklere 

kan konstruere sin egen identitet og tilhørighet. For å kunne ha en helhetlig identitet, er det 

viktig å ha noen andre som man kan relatere seg til. På den måten ser det ut til at 

informantene opplever å bli en del av noe, eller en del av en gruppe og det er her det ser ut til 
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å skapes en sosial identitetsforståelse. Gjennom betegnelser som vegetarianer og veganer 

trekker også informantene frem sin egen identitetsforståelse, de er nemlig veganere eller 

vegetarianere.  

  Identitet hos disse to gruppene ser ut til å være en pågående prosess, preget av mye 

refleksivitet, hvor vaner og praksiser hele tiden utfordres og må modereres og forhandles.  

 Identitet skapes hele veien, og gjennom mer og stadig påfyll av kunnskap ser vegetarianerne 

og veganerne ut til å gå dypere inn i livsstilen. Deres identitetsforståelse ser ut til å forsterkes 

og bekreftes i grensedragningen mellom «oss» og «de andre». 

8.1 Oppgavens bidrag og forslag til videre forskning 

Denne oppgaven har fokusert på motivasjoner, praksis og identitetsforhandlinger hos 

individer som betegner seg som veganere og vegetarianere. Studien har tilnærmet seg feltet 

gjennom Giddens (1991) identitetsteori og tanker om senmoderniteten. Siden det i Norge har 

blitt gjort få sosiologiske studier av vegetarianere og veganere er denne oppgaven et sjeldent 

bidrag til kunnskap på dette feltet. Det er behov for mer forskning på området.  

  Studien her bygger på intervjuer av åtte informanter. Med et nokså lite kvalitativt 

utvalg er det dermed begrensede muligheter til å trekke generaliserte konklusjoner. Det kan 

derfor være fruktbart å foreta større studier med flere informanter. Denne studien består 

dessuten et relativt homogent utvalg, og det kan være nærliggende å tro at det vil fremkomme 

andre resultater dersom utvalget er mer heterogent. Denne studien bidrar med kvalitative 

innsikter på et lite utforsket felt. Kvantitativ forskning på området kan bidra med å gi 

forklaringer om hvem som er veganere og vegetarianere ved å undersøke flere 

bakgrunnsvariabler. 

  Videre har denne oppgaven spesielt fokusert på motivasjoner og 

identitetsforhandlinger hos vegetarianere og veganere. Siden det i min studie kommer frem 

visse trekk som kan knytte veganere til subkultur kan det være interessant for videre forskning 

å gjøre en studie av kun veganere.  
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Vedlegg 1 

Samtykkeerklæring/ informasjonsskriv 

Jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitet i Oslo. Det overordnede temaet for 

masteroppgaven er mat, hos mennesker som har valgt å utelate kjøtt og fisk og eventuelt 

animalske produkter fra kostholdet. 

Intervjuet er beregnet til å ta omkring 1-1,5 timer. Spørsmålene vil dreie seg i stor grad om 

matvaner, og forskjellige spørsmål som kan knyttes opp til hvorfor man spiser slik man gjør. 

Jeg ønsker få frem dine egne meninger, erfaringer og tanker knyttet opp rundt matvaner. Jeg 

kommer til å stille spørsmål om hva dine matvaner og valg er basert på. Du vil bli 

anonymisert, slik at du ikke vil kunne gjenkjennes.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2017. Det er frivillig å delta. Du kan når som helst 

trekke deg fra undersøkelsen. Dette gjelder både før, under og etter intervjuet. Under 

intervjuet vil jeg benytte meg av båndopptaker. Når prosjektet er ferdig vil intervjuopptakene 

slettes. Dette vil skje innen 30.06.17. Mens prosjektet pågår vil opptak og annet datamateriale 

være lagret på en sikker plass, og det vil kun være jeg som har tilgang på materialet.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Før intervjuet begynner ber jeg om å samtykke i deltakelsen ved å undertegne på at du har lest 

og forstått informasjonen på dette arket og ønsker å delta.  

  

Samtykke 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide: 

MAT 

 Kan du fortelle meg om hva det vil si å være veganer/vegetarianer? 

 Kan du fortelle litt om hva du pleier å spise? 

 Hva spiste du til frokost i går? 

 Hva spiste du til lunsj i går? 

 Hva spiste du til middag i går? 

 Kan du fortelle meg om hvorfor du spiser som du gjør? Er det noen spesielle grunner? 

 Har du alltid spist slik mat? 

- Evt. Når startet du spise slik? Noe spesielt som gjorde at du endret måten spise på? 

- Har du noen konkrete eksempler på dette? 

 Kan du fortelle litt om dine handlevaner 

- Matvaner du unngår, spesielle du kjøper – hvorfor? 

 Er det enkelt å være veganer/vegetarianer? 

 Er det vanskelig? Kan du fortelle meg om en gang du kan huske da det var vanskelig 

være veganer/vegetarianer? 

 Føler du noen gang at dine matvaner kommer i konflikt med andres, for eksempel hvis 

du skal spise med andre? Husker du om du har opplevd dette – kan du gi meg et 

eksempel?  

 Det er jo ganske mange som spiser kjøtt og sånt. Opplever du at andre kommenterer 

på måten du spiser på? 

- Kan du fortelle litt hva de sier om det 

 Kan du fortelle litt om følelser du knytter opp mot matvanene dine? Føles noen ganger 

bra eller dårlig? På hvilken måte? Fortell meg litt om dette. 

 Kan du fortelle litt om hvordan ditt tidligere kosthold føltes, altså før du ble veganer 

eller vegetarianer? 

 Ønsker du andre skal spise slik du gjør? 

- Oppfordrer du andre til det? 

 Er det å være veganer/vegetarianer som å være del av en gruppe? På hvilken måte? 

 Hvordan er det sosiale nettverket ditt? Har det å være veganer påvirket dette? 
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HELSE 

 Er du opptatt av å være sunn og ha god helse? Kan du fortelle meg litt om forholdet 

ditt til helse og sunnhet? 

- I så fall, har du alltid vært opptatt av sunnhet og helse?  

- Velger du da mat, siden det er sunt for deg? 

 Er kropp og utseende en faktor som spiller inn når det kommer til hva du spiser? 

Fortell? 

 Er du opptatt av trening?  

- Hva slags trening driver du med i såfall? Hvor mye trener du da? 

 

MATPRODUKSJON, DYREVELFERD, MILJØ 

 Er du opptatt av miljøet? Kan du fortelle meg litt rundt dette? 

 Hva legger du i begrepet miljøvennlig mat? 

 Tenker du over miljøet når du velger mat?  

- Fortell meg litt om hvordan dette påvirker din mathverdag? 

 Økologisk mat og sånn, er det viktig for deg? 

 Kildesorterer du og sånne ting? Er det viktig for deg å ta vare på miljøet gjennom slike 

tiltak? 

 Er du opptatt av dyrevelferd? 

- Kan du fortelle meg hva du legger i ordet dyrevelferd? 

 Har du noen tanker når det kommer til kjøttforbruket i verden? Kan du fortelle meg litt 

om hva du synes om dette? 

 Synes du det er greit å bruke kjøtt som matvare for andre? 

- Hva synes du om det at folk bruker kjøtt som mat?  

 Kan du noe om kjøttproduksjon? Kan du fortelle meg litt om hva du synes om dette? 

 Hva med vilt og sånn, når du liksom kan gå og jakte for din egen del – er det da greit å 

spise kjøtt?  
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TREND  

 Nå rekrutterte jeg jo deg fra et debattforum på internett, så jeg vet jo at du er etablert 

der. Jeg lurer litt på i den forbindelse, på om du benytter deg av slike forum aktivt?  

- Hva er det du bruker slike forum til? 

 Bruker du ellers andre sosiale medier tilknyttet vegan/vegetarmat? Hvilke? 

- Hvordan kom du over disse sidene? 

 Bruker du slike steder i sosiale medier til å selv dele dine matvaner? Kan du gi meg 

noen eksempler på hva du legger ut og sånn? 

 Føler du det har blitt noen form for trend å være veganer/vegetarianer? Kan du fortelle 

litt rundt dette? Er det bra, dårlig? Har dette påvirket deg? 

 Ønsker du at flere hadde spist slik som deg? Hvorfor? 

 Til slutt bare lurer jeg på hva du synes om vegetarianere (hvis veganer)? 

 Til slutt lurer jeg bare på hva du synes om veganere (til vegetarianerne).  

 

 

Bakgrunn 

Navn: 

Alder: 

Kjønn: 

Bosted: 

Hvor er du oppvokst: 

Sivilstatus: 

Yrke: 

Utdanning: 

Foreldres utdanning: 

 


