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Introduktion 
 
Den globalt växande köttkonsumtionen betraktas av FN:s klimatpanel IPCC som ett av de 

allvarligaste klimathoten. Enligt en rapport från tre forskare vid Chalmers tekniska högskola riskerar 

utsläppen av växthusgaser från kött- och mjölkproduktion att fördubblas till år 2070 om inte 

konsumtionen av kött- och mjölkprodukter minskar påtagligt (Hedenus, Wirsenius & Johansson, 

2014). 

Insikten om sambandet mellan livsmedelsproduktion och växthuseffekten har lett till en förnyad 

internationell diskussion om matvanor och om vad som skulle kunna få fler människor att minska sin 

köttkonsumtion. I det sammanhanget märks ett stort intresse för forskning om människors matval, 

inte minst om vad som gör att det i många kulturer finns en stark norm som föreskriver att det är 

önskvärt att äta kött. Dessutom har frågan om köttkonsumtion studerats inom beteendevetenskaplig 

forskning kring beteendeförändringar.  

Av dem som anser sig vara regelbundna köttätare anges smak, hälsa och bristen på alternativ som 

orsaker till varför man inte avstår från animaliskt protein (Povey, Wellens & Conner, 2001). I en 

studie genomförd av Steptoe och Pollard (1995) framgår det att människor gärna äter det som de är 

vana vid och vet att de tycker om, varpå en vegetarisk måltid kan kännas som ett mer riskabelt val 

för någon som i vanliga fall äter mest kött. Att förändra en vana som upprepas dagligen - 

köttkonsumtion - tycks vara svårare än man kan tro. 

I vårt fördjupningsarbete har vi tittat på antalet personer som valt vegetariska måltider i samband 

med konferenser inom två vårdkoncerner. Vi har analyserat resultaten dels utifrån teorier om 

matval, dels utifrån teorin om hur valarkitekturen påverkar människors beteende. 
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Teori 
 
Våra omedvetna val styrs exempelvis av det som inom psykologin kallas “Framing” och “Priming”. 

Matproducenter, hushållsbutiker och restauranger är medvetna om att deras tilltänkta kund har 

värden som hen försöker tillgodose i sitt val. Genom att tilltala några av dessa värden i sin 

marknadsföring, på sina förpackningar eller i sin prissättning kan man få kunden att välja en viss 

vara framför en annan.  

 

Framing används när information skall presenteras på ett visst sätt för att skapa en positiv eller 

negativ reaktion exempelvis “20% mindre socker”. Priming å andra sidan använda för att trigga 

associationer exempelvis genom att använda en grön logotyp kan varan tros vara mer miljövänlig 

eftersom grönt kopplas till ekologiskt. 

  

Under senare år har den beteendevetenskapliga forskningen också intresserat sig allt mer för hur 

människors val påverkas av hur valsituationen är beskaffad. En teori kring detta som fått stort 

genomslag är Nudge, som presenterades av Richard H. Thaler och Cass R. Sunstein (2008). 

Nudge bygger på teorier och forskning om vilka medvetna och omedvetna kognitiva strategier som 

människor använder vid beslutsfattande. Stor roll spelar exempelvis Amos Tverskys och Daniel 

Kahnemans bild av tänkandet som bestående av två olika system, ett snabbt och automatiskt 

(System ett) och ett långsamt och reflekterande (System två) (Kahneman, 2011).  

 

Nudges påverkar framför allt System ett och får oss att fatta beslut utan att vi riktigt förstår på vilka 

grunder. Teorin utgår från att människor väljer på olika sätt beroende på hur valsituationen är 

utformad och att den som har makt att påverka valsituationen också kan påverka människors 

beteende. Med Sunstein och Thalers terminologi kallas det att ändra arkitekturen kring 

valsituationen, the choice architecture. En nudge är då en påverkansknuff i någon riktning som 

uppstår till följd av att sammanhanget/valarktitekturen ser ut på ett visst sätt. De definierar en nudge 

som: 

 

”Any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way 

without forbidding any options or significantly changing their economic incentives” 

(Thaler & Sunstein, 2008, s 6). 

Den som konstruerar situationen, the choice architect, har alltså stort inflytande. Men Sunstein och 

Thaler är noga med att betona att det inte alls behöver betyda att valarkitekten  

agerar med någon avsikt att påverka andra människors beteende. Tvärtom påpekar de att det ofta 

inte går att skapa en neutral situation – restaurangens meny måste utformas på något sätt, varorna 

i butiken behöver placeras i ordning och prylar som mobiltelefoner kommer ofta med en förvald 

standardinställning. Alla sådana beslut påverkar, avsiktligt eller oavsiktligt, kundernas beteende.  

 

Just frågan om standardalternativ är särskilt intressant. Enligt Sunstein och Thaler är det kanske 

den allra kraftigaste av alla nudges (Thaler & Sunstein, 2008). Att utse något till ”default”, 

standardalternativet eller det automatiska alternativ som tilldelas icke-väljarna, har visat sig kunna 

ha stor betydelse. Sunstein och Reisch har också särskilt studerat användandet av valarkitektur och 

standardalternativ i miljösammanhang. De anser att det är mer framgångsrikt när det gäller att 

ändra miljöbeteenden än ekonomiska incitament, moraliska argument eller information. (Sunstein & 

Reisch, 2013) 
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Sunstein och Reisch har tre förklaringar till att standardalternativ har så stor påverkan: 

 

1. Ansträngning. Människor tenderar att välja den enklaste lösningen och det är ofta att ta 

standarderbjudandet. 

2. Legitimitet. När något presenteras som standardalternativ framstår det som det normala och 

människor vill efterleva sociala normer. Men dessutom uppfattar människor ofta 

standardalternativ som ett slags rekommendation. 

3.  Referenspunkt. En rad studier har visat att människor använder presenterade alternativ 

som referenspunkter (ankarpunkter), som de sedan inte vill avvika alltför mycket ifrån. 

Människors inneboende motvilja mot förluster kan också få människor att välja 

standardalternativet som ett sätt att gardera sig mot förlust. 

 

Det finns olika sätt att åtstadkomma beteendeförändringar. Med informationskampanjer och 

”självhjälpsprogram” kan man åstadkomma förändringar för individens val s.k. ”downstream 

interventions”. Individen ställs inför ett val där informationen ska uppmuntra individen till tex ett mer 

hälsosamt eller miljövänlig val. Upprepas detta tillräckligt ofta kan det bli norm för individen. Det har 

dock visar sig vara svårt att få individer att förändra sina vanor långsiktigt, utan effekten är kortvarig 

och måste upprepas.  Ett annat sätt är att förändringar kommer uppifrån i form av tex en policy s.k. 

”upstream intervention”. Dessa är formade för att förebygga oönskade val och kan ha en större 

påverkan på värderingar och norm. ”Downstream interventions” kan också resultera i ”Upstream 

interventions” (Verplanken & Wood, 2006). 

 

Food Choice Process Model är en generell teori om matval som tar upp olika mentala processer 

som ligger bakom hur och vad vi väljer att äta. (Furst et al, 1996; Bisogini et al, 2003). Enligt teorin 

framställs matval som något både medvetet och omedvetet. Vi styrs av tidigare erfarenheter av mat, 

kulturell uppväxt och förhoppningar inför framtiden, detta kallas inom teorin “Life Course”. Denna 

bas följs sedan av fem olika influerande faktorer som i olika grad påverkar människor i deras 

matval: ideal, personliga faktorer, resurser, socialt ramverk och matkontext (Furst et al, 1996). 

Den första påverkande faktorn - ideal - påverkar val genom att matvaran associeras med kulturella 

traditioner, en förväntan eller en standard. “Bullarna ska vara saftiga”, “glögg dricker man till jul”, 

och “en bra familj äter tre stora måltider om dagen” är exempel på ideal. Den andra faktorn 

“personliga faktorer” påverkar val utefter individens smakpreferenser, allergier och känslor. 

Resurser är en faktor som kan ses som yttre barriärer för matval så som pengar och verktyg eller tid 

och erfarenhet. Enligt teorin påverkar även vårt sociala ramverk våra matval genom att vi måste 

kompromissa med andra personers önskningar eller förväntningar.  Den sista faktorn som påverkar 

våra matval är enligt denna teori “matkontext”. Detta kan vara allt ifrån den affär där man köper sin 

mat och vilket utbud som finns där, i vilket sammanhang maten skall intas så som på jobbet eller 

hemma, till vilken typ av måltid det ska vara (Furst et al, 1996). 

  

Upprepade valsituationer leder så småningom till att varje individ utvecklar ett personligt valsystem 

som innefattar: (1) avvägningar mellan olika värden och (2) strategier som utformats av tidigare val 

och som blivit till vanor (Furst et al, 1996). Till skillnad från de fem influerande faktorerna som ligger 

till grund för en viss typ av val så uppstår avvägningar mellan värden vid varje enskilt val av mat 

eller matvara. De värden som människor tar hänsyn till i valet av mat, enligt Food Choice Process 

Model, är: sinnesintryck, monetära överväganden, hälsa och näring, bekvämlighet, relationer och 

kvalitet (Ibid, 1996).   
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Frågeställning och hypotes 
 
Vår frågeställning är: ”Vad får människor att välja att beställa en vegetarisk rätt?”. 

  

Vår hypotes är att valsituationen spelar roll. Vi tror att fler människor väljer vegetarisk mat om det 

presenteras som ett av två alternativ som personen ska göra ett aktivt val mellan än om det finns ett 

icke-vegetariskt standardalternativ och personer som vill ha vegetarisk måste be om detta genom 

att begära specialkost. 

Metod 
 
Vi har studerat hur andelen personer som väljer en vegetarisk rätt vid olika sammanhang och vid 

upprepade tillfällen påverkas av hur matvalet presenteras. I det ena fallet ställs en person inför valet 

att äta den mat som är standardalternativ och som underförstått är icke-vegetarisk. Den som inte vill 

ha den maten kan välja bort den genom att i stället välja specialkost och då be om att få vegetarisk 

kost. I det andra alternativet väljer personerna aktivt mellan två alternativ, en vegetarisk och en 

icke-vegetarisk rätt. Data som presenteras i undersökningen har samlats in i samband med 

konferenser under flera år. 

 

Vi följer två företag inom vården där Åsa Österlund arbetat som miljösamordnare och varit ansvarig 

för företagens miljöarbete. Aleris Rehab (f.d. Reagera Klinikerna) har arbetat miljöinriktat under 

många år. De har regelbundet miljöutbildningar och samtal om miljöpåverkan. De köper ekologiskt 

kaffe, mjölk och fika. De anordnar regelbundna utställningar och tävlingar med varierande 

miljötema. På Capio Lundby Närsjukhus har ledningen och personalen arbetat miljöinriktat under 

flera år men har de senaste åren haft flera personalombyten och liten möjlighet att fokusera på 

miljöarbetet. En stor del av den nya personalen har inte gått en strukturerad miljöutbildning. Större 

delen av miljöarbetet är fokuserad till sopsortering och transporter. Båda företagen är dock 

miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Företagen är relativt lika i antal medarbetare men skiljer sig gällande verksamhet, ålders- och 

könsfördelning. Capio Lundby Närsjukhus har ca 120-140 anställda, de är i genomsnitt yngre, 

många är runt 25-45 år, färre medarbetare är över 55 år. Aleris Rehab har betydligt fler kvinnor än 

män, ca 90% kvinnor. Yrkeskategorierna är främst sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. 

 

Capio Lundby Närsjukhus har 180 anställda, många lite äldre med ett spann på 25-65 år. Få 

medarbetare är mellan 25-35 år och ca 65-70% kvinnor. Yrkeskategorierna är främst läkare, 

sjuksköterskor och ett mindre andel paramedicinsk personal. 

 

Verksamheten skiljer sig åt. Aleris Rehab bedriver paramedicinsk primärvårdsverksamhet på 6-9 

mindre kliniker med 10-30 anställda på varje klinik. Klinikerna ligger långt ifrån varandra. 

Capio Lundby är ett stort Närsjukhus med operativa avdelningar och specialistläkarvård + rehab, 

alla jobbar under samma tak. 

Anmälan till konferens utan ett aktivt val: 
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Medarbetarna får anmäla sig till årets konferens genom att fylla i en blankett (Figur 1a). Där finns 

angivet ”specialkost” där man kan skriva in allergier och/eller om man önskar äta vegetariskt. Är 

konferensen inkluderat middag ingår fråga om alkohol, är det med lunch finns inte detta. 

 

 
Figur 1a.  

Exempel på blankett. 

 

Anmälan till konferens med ett aktivt val: 

Medarbetarna får anmäla sig till årets konferens genom att skriva på en lapp och aktivt välja mellan 

”kött” och ”vegetariskt” (Figur 1b). 

På Aleris Rehab skrev kommunikationsansvarig även in en liten uppmuntran på lappen. Detta 

saknades på Capio Lundby Närsjukhus. 

 
Figur 1b.  

Exempel på blankett. 

 
 

Resultat 
 
Resultat från val av mat i samband med konferens från Aleris Rehab och Capio Lundby Närsjukhus 

presenteras i tabell 1 och i Figur 2. På båda företag ökade den andel som valt vegetarisk rätt efter 

införandet av aktivt val. Under konferensen 2012 glömdes det av att presentera det vegetariska 

alternativet som ett aktivt val på Aleris Rehab och då sjönk andel som valde denna kost till ett 

rekordlågt resultat. På Aleris Rehab så var det stor skillnad på resultatet när det saknades aktivt val 

2009 och 2012. Det var ett rekordstort antal personer som valde vegetarisk mat under 

vårdeftermiddagen 2011. Tyvärr blev måltiden en besvikelse för många då den vegetariska maten 

som serverades upplevdes vara tråkig och osmaklig. Detta kan det ha spelat en roll för resultatet 

kommande år. 

 

Även resultatet från Capio Lundby Närsjukhus visar på en stor ökning efter införandet av aktivt val. I 

samband med att information om effekten av aktivt val gick ut på företagets hemsida valde några 

medarbetare att ändra sin beställning. Sammanlagt 14,7% valde då vegetariskt. Väl på plats under 

konferensen lyfte VD upp resultatet och under lunchen var det ytterligare några personer som ville 

välja den vegetariska rätten. Köket gjorde sitt bästa att möta önskningarna och fler fick det 

vegetariska alternativet. Tyvärr saknar vi information om antal personer som ändrade sig under 
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konferensdagen. Det framkom att några inte uppfattat det som ett fritt val, utan att man endast fick 

välja vegetariskt om man var vegetarian. En orsak till detta kan ha varit att den uppmaning och 

förklaring som fanns på Aleris Rehab saknades.  

 

Tabell 1 

Resultat från val av maträtt i samband med konferens på två olika företag. 

 

 
 

 

 

 
Figur 2 

Resultat från två olika företag där andel (i procent) av personalen som valt vegetarisk maträtt i 

samband med konferens. 

 

% 
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Diskussion och analys 
 
Vi har studerat hur personer som väljer en vegetarisk rätt vid olika sammanhang och vid upprepade 

tillfällen påverkas av hur matvalet presenteras.  

På både Aleris Rehab och Capio Lundby Närsjukhus skedde en statistiskt signifikant ökning av 

antalet personer som valde vegetarisk mat när företagen införde aktivt val. Det stämmer väl med 

vad vi väntat oss utifrån teorin om Nudge och hur valarkitektur påverkar människors val. (Sunstein 

& Reisch, 2013). Dessförinnan valde de anställda på båda företagen ofta standardalternativet. 

Enligt teorin görs detta därför att det uppfattas vara enklast, men också för att det ses som en 

naturlig referenspunkt och som en underförstådd rekommendation (Sunstein & Reisch 2013). 

  

Om standardalternativ kombineras med mer explicita uttalanden anses det förstärka effekten av 

valarkitekturen (Thaler & Sunstein, 2008; Sunstein & Reisch 2013). Det kan vi också se exempel på 

i vår studie. När den kommunikationsansvariga på Aleris Rehab skriver en liten uppmuntran på 

lappen väljer fler vegetariskt. På Capio Lundby Närsjukhus ökar antalet som väljer vegetariskt när 

VD lyfter upp resultatet. 

 

En anledning till att medarbetarna på Aleris Rehab i större utsträckning väljer ett vegetariskt 

alternativ, oavsett om det är aktivt eller ickeaktivt kan vara att det är (1) fler kvinnor, och (2) att de 

tillhör en yrkeskategori som arbetar med kost och hälsa. Food Choice Process Model kan används 

som tänkbar förklaringsmodell. Medarbetarnas “Life Course” skulle kunna ha präglats av hälsosamt 

leverne och balanserad kost. Detta ger i sin tur upphov till ideal kring mat och vilken typ av mat man 

ska äta för att vara nyttig. Motiven för att följa en viss typ av kost anges ofta vara just hälsoaspekten 

(Povey et al, 2001) och studier har visat att kvinnor lägger mer vikt vid hälsosam kost än män 

(Steptoe & Pollard, 1995).  

 

En annan tänkbar anledning är att Aleris Rehab aktivt, under en lång tid, lyft upp miljöfrågan i 

vardagen på företaget. Det har prioriterats och diskuterats, det har ordnats tävlingar med vinster till 

de kliniker som kommit på och genomfört bästa idén för en miljörelaterad utställning. Enligt teorin 

“framing” så kan ett aktivt val av vegetarisk kost ramas in som något positivt som stämmer överens 

med medarbetarnas och företagets värderingar. Fler kan då tänka sig att välja vegetariskt. Vid 

valtillfället fick medarbetarna en uppmuntran med en grön lapp vilket, enligt teorin “priming”, kan öka 

chansen att medarbetarna väljer vegetariskt. Effekten verkar dock vara kortvarig. Inför en 

sammankomst efterföljande år glömdes det aktiva valet bort, dvs “primingen” uteblev, och resultatet 

blev rekordlågt, endast  3% valde vegetariskt. En dålig erfarenhet verkar vara mer långvarig. 

Tillfället med rekordstor andel vegetariskt (49,4%) blev en besvikelse för många, maten upplevdes 

som tråkig och osmaklig. Samma år, under hösten, anordnades en ny sammankomst med mat, det 

aktiva valet ledde till att 23,9% valde vegetariskt, trots gott resultat var det en halvering av tidigare 

tillfälle, med i stort sett samma personal. En dålig erfarenhet kan göra att man går tillbaka till ett 

'säkert val'. 

 

Det aktiva valet har på Aleris Rehab systematiskt och regelbundet lyfts upp på agendan med flera 

positiva resultat vilket lett till att ledningen, efter sista konferensen 2012, bestämt att all mat som 

serveradas under konferenser och dylikt ska vara vegetariskt. Aleris Rehab tog alltså ställning från 

ledningsnivå att endast beställa vegetariskt, efter positiv respons från medarbetarna under flera 
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tillfällen, detta enligt teorin “swimming upstream” där “downstreams interventions” leder till 

“upstreams interventions” (Verplanken Wood, 2006). 

Slutsats 
 

Genom att ändra formuleringen vid anmälan till konferensen så att medarbetare får göra aktiva val 

så väljer fler personer ett vegetariskt alternativ. Om företaget och medarbetaren är medveten om 

miljöfrågan och får kunskap om miljöfrågor så kan troligtvis andelen som väljer vegetariskt öka, 

likaså om företaget väljer att lyfta frågan som något viktigt.  

Däremot så varar inte beteendet, utan frågan måste upprepas vid varje tillfälle för att få samma 

resultat.  Om medarbetaren minns en negativ upplevelse av ett tidigare val verkar det minnet finnas 

kvar längre och kan påverka nästa val.  
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