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Attitudes and orientation toward vegetarian 
food in the restaurant industry 
 - An operator’s perspective 
 
Den här studien, av Rivera & Shani (2013), utforskade restaurangbranschens attityder och 
kunskaper om den vegetariska kosten genom att intervjua ägarna och andra överordnade. 
Detta gjordes i San Juan, huvudstad på ön Puerto Rico som tillhör USA.  
 
En definition av begreppet ”vegetarian” från 1983 lyder som följer: ”a person who eats only 
side dishes”. En mer samtida beskrivning av vegetarianism är att det är ett matmönster som 
karaktäriseras av en huvudsaklig konsumtion av vegetabilier och undvikande av vissa, 
alternativt samtliga, animaliska livsmedel. Det finns många sorters vegetarianer, men lakto-
ovo-vegetarianen anses vanligast. Eller så är det numera flexitarianen, som har ”Meatless 
Mondays” eller ”köttlyxar” om helgerna. Orsakerna till att avstå eller begränsa köttintaget kan 
indelas i två kategorier: egenintressen och altruistiska orsaker. Till den första kategorin hör 
faktorer som upplevelse av förbättrad hälsa och ekonomi, och till den senare kategorin etiska, 
miljömässiga och humanitära orsaker. 
 
Det uppskattas att 6-8 miljoner människor i USA är lakto-ovo-vegetarianer (3 %). Unga 
kvinnor är överrepresenterade. Men även blandkostare kan avstå kött. Undersökningar har 
visat att över 50 % alltid, ofta eller ibland väljer vegetariskt vid måltider utanför hemmet. 
 
Utbudet av vegetariska alternativ till kött har exploderat. I den vanliga matvarubutiken finns 
såväl baljväxter som köttliknande substitut som färs, korv och ”fejkon”. Produkterna har ofta 
ett liknande näringsinnehåll som kött och ofta fullvärdigt protein. Men måltidsservicesektorn 
har många gånger släpat efter. Endera har de inte noterat vegovågen, eller ignorerat den 
ökande efterfrågan.  
 
Rivera & Shani genomförde intervjuerna på 92 restauranger av varierande matkultur. Dessa 
representerades av restaurangägare, arbetsledare, chefer och överordnade kockar. Resultatet 
visade att 76 % märkt av vegovågen och ökad efterfrågan, och att 93 % såg vegetarisk kost 
som hälsosam. De allra flesta ansåg att vegetarisk kost inte är mer svårtillagad eller 
resurskrävande än blandkost, och inte heller tråkig eller oinspirerande. Att se vegetariskt som 
”side dishes” är således föråldrat, och bör istället ses som kompletta måltider. Resultaten kan 
indikera att attityderna håller på att förändras, åtminstone på Puerto Rico, menar Rivera & 
Shani. Dock märks tecken på att mer kunskap krävs: runt hälften såg den vegetariska kosten 
som olönsam och mer resurskrävande. Viss oro anades gällande kökspersonalens kunskaper 
om vegetarianers näringsbehov, samt variationsförmåga. Rivera & Shani efterlyser utbildning 
i vegetarisk kost. Restauranger som ”hajat grejen” kan skapa konkurrensfördel och genom 
vegovågen även lyfta andra besläktade vågar, som ökad hälsomedvetenhet och efterfrågan på 
ekologiska livsmedel. 

Dessa studieresultat kan förmodligen appliceras globalt, och även till den offentliga 
måltidsverksamheten. Jag minns hur jag som fjärdeklassare var tvungen att besöka 
skolsköterskan efter att, av etiska skäl, uteslutit kött en period. Skriftliga intyg krävdes. Och 
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jag minns hur jag fick överlåta portionerandet till måltidsbiträdet, och emellanåt följa med in 
bakom kulisserna i köket. Under gymnasietiden ville jag även utesluta animaliskt löpe, och 
hänvisades återigen till skolsköterskan. Som hänvisade till kökschefen, som hänvisade till 
salladsbordet dagarna då det var ost i maten.  

På 1980-talet kunde finrestauranger i Stockholm erbjuda en tallrik kokta grönsaker till sina 
vegetariska matgäster. Detta förekommer förmodligen inte idag, och kanske allra minst inom 
grundskolan i och med kravet på en näringsriktig skollunch. Inom Uppsala kommun ses idag 
det vegetariska som ett alternativ tillgängligt för alla, snarare än som specialkost. Liksom i 
min tidigare hemkommun. Men fortfarande cirkulerar en del förutfattade meningar och mer 
utbildning behövs, liksom vad Rivera & Shani förespråkar. För jag tror och hoppas liksom 
dem, att vegovågen är just en våg, och inte någon övergående trend! 
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