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Sammanfattning
Intresset kring hälsosam mat tycks vara större än någonsin. Vi matas med olika råd från experter,
bloggar, myndigheter och vänner som berättar för oss hur vi ska äta för att uppnå god hälsa. Inte
sällan ser råden olika ut beroende på vilken källa de kommer ifrån. Detta kan leda till en förvirrad
bild av hälsa och vilka kostråd som man som konsument egentligen bör följa.
Syftet med denna studie är att undersöka unga kvinnors syn på vad som är en hälsosam kost.
Studien syftar till att erhålla en djupare förståelse kring olika uppfattningar om relationen mellan
kost och hälsa.
I denna studie har en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer använts. Materialet har
sedan analyserats utifrån Belascos teoretiska ramverk om den kulinariska triangeln av
motsättningar.
Resultaten visar att hälsosam kost är ett balanserande mellan exempelvis det njutningsfulla och
det förbjuda. Kvinnorna har en subjektiv uppfattning om vad som är hälsosamt och begreppet
präglas därmed av en individuell tolkning. Vidare ses hälsosam kost som något hemlagat. Resultaten visar även att hälsosam kost är press och påtryckningar. Exempelvis upplever informanterna ångest och prestationskrav kring att äta på ett visst sätt. Kvinnorna får sin information om kost
från olika källor, men litar mest på sina egna bedömningar. Faktorer som speglar valet av mat hos
unga kvinnor är främst kopplade till identitet samt ansvar för miljön och den egna hälsan.
Utifrån denna studie kan det dras slutsatser om att hälsosam kost upplevs individuellt olika. Vad
som ses som hälsosamt för en person kan ses som mindre hälsosamt hos en annan. För att
uppnå balans och välbefinnande skapar unga kvinnor sin egen bild av hälsa. Utifrån offentliga råd
och råd från familj och vänner, gör kvinnorna sin egen bedömning och denna ses även som mest
trovärdig. Det kan därmed ses som en utmaning för exempelvis myndigheter att nå ut med evidensbaserade råd om hälsa och kost.
Ämnesord: Hälsa, Unga kvinnor, Fokusgrupp, Identitet, Belasco, Hälsosam kost,
Informationskälla

Abstract
The interest around healthy food seems to be larger than ever. Daily we receive different advice
from experts, bloggers, authority and friends who tell us what we should eat to achieve good
health. The advice is often different depending who the sender is. This could lead to a confused
image of health and what dietary advice you as a consumer should follow.
The aim of this study is to examine young women’s view of what characterizes a healthy diet. The
purpose is to obtain a deeper understanding around different perceptions regarding the relation
between food and health.
This study includes a qualitative method and focus groups. The data has been analyzed through
Belasco’s theory about the culinary triangle of contradictions.
The results show that healthy food is a balance between for example the enjoyable and the forbidden. The women have a subjective perception of what they consider healthy and the concept
is therefore characterized by an individual interpretation. Furthermore healthy food is seen as
something that is homemade. The results also show that healthy food is a pressure. For example
the informants are experiencing demands to perform and anxiety regarding eating in a particular
way. The women receive their information from different sources, but depend mostly on their own
assessments. Factors that have an impact on the choice of food for the young women are mainly
linked to identity and responsibility for the environment and their own health.
Based on this study conclusions can be drawn that healthy food is perceived individually different.
What is seen as healthy varies between individuals. To achieve balance and well being young
women create their own picture of health. Based on public advice and advice from family and
friends, women form a personal view of healthy food, which is seen as most reliable. It can thus
be seen as a challenge for authorities to reach out to the public with evidence based advices regarding health and food.
Keywords: Health, Young women, Focus group, Identity, Belasco, Healthy food,
Source of information
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1. Inledning
Mat och kosthållning får allt större utrymme i media och har blivit något som präglar
vår vardag i allt större utsträckning. Vi möts av matlagande i rutan på morgon- TV, på
väg till jobbet i form av annonser och radioreklam, vid val av lunchrestaurang, debattprogram på tv och inte minst av ett nästintill oändligt antal val i livsmedelsbutiken. Färdiga matkassar levereras hem till dörren, anpassade för exempelvis dem som vill äta
vegetariskt eller mat enligt GI-metoden, beroende på vilken kosthållning man föredrar.
Sverige är dessutom det land som toppar listorna över länder där det ges ut flest kokböcker per invånare (www.skd.se). Intresset kring mat tycks vara större än någonsin.
Det är däremot inte lika klart angående vad vi bör äta för att uppnå god hälsa. Folkhälsomyndigheten (2017) anger att övervikt och fetma fortsätter att öka och år 2016 var
44 procent av kvinnorna i Sverige överviktiga. Vi matas med olika råd från experter,
bloggar, myndigheter, vänner och andra som berättar för oss att vi exempelvis ska äta
grönsaker, kött, protein, veganskt, fisk, mättat fett, omättat fett och även hur vi mår bra
av att äta efter vår blodgrupp. Nya forskningsrön, dieter och råd kring hur man bör äta
för att leva hälsosamt präglar medieinnehållet så gott som varje dag. I samma takt som
mat ges större utrymme i våra liv, så tycks det även finnas fler pekpinnar om hur vi bör
äta och varför än tidigare. Inte sällan ser råden mycket olika ut beroende på vilken källa
de kommer ifrån. Det kan leda till en förvirrad bild av vilka kostråd som man som konsument egentligen bör följa.
Detta kan väcka frågor kring vad som egentligen karaktäriserar en hälsosam kost. Mat
är en viktig del av vardagen, vi måste äta för att överleva. Därmed sagt att vi även måste
förhålla oss till all den information som ges kring vad vi bör äta och varför. Vem får vi
våra råd ifrån och genom vilka faktorer gör vi våra val när det kommer till mat? Vi lever
i en värld där mat har blivit en stor del av vilka vi är samt ett sätt att uttrycka sig. Mat
kan betyda njutning eller till och med innebära fara, beroende på kostråd och avsändare
av dessa. Hur påverkar synen vi har på hälsa våra val av mat och livsmedel? Utifrån sin
teori om den kulinariska triangeln av motsättningar talar Warren Belasco (2008) om
hur ett samspel mellan faktorerna identitet, bekvämlighet och ansvar ligger som grund
för våra matval. Det är därför av intresse att i denna studie undersöka hur våra beslut
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kring hälsosam kost är grundade i vår identitet, vad vi köper på grund av bekvämlighetsskäl samt vilket ansvar vi tar genom dessa beslut.
Unga kvinnor ses ofta som den grupp som är mest mottagliga för trender, nya kostråd
samt dieter. I Bonnier tidskrifters årliga livsmedelsundersökning 2017, anger två av tre
kvinnor att de följer mattrender (Bonniertidsskrifter.se). Det är därmed av relevans att
se närmare på just den gruppen. Enligt Orklas matbarometer 2016 (Orklafoods.se) är det
oftast kvinnan som handlar och lagar mat i hushållet. Detta innebär därmed att informanterna i denna studie indirekt påverkar andras matval såsom sambo samt barn.
Det är därmed viktigt att skapa en inblick i vad unga kvinnor har för syn på relationen
mellan kost och hälsa, samt att närmare undersöka vilka faktorer som är avgörande för
valen och vem eller vilka de unga kvinnorna får sina kostråd ifrån. Studiens resultat kan
sedan fungera som ett kunskapsunderlag för mer konkreta handlingar i sammanhang där
man arbetar med människors matvanor, kost och hälsa.

2. Syfte och frågeställningar
2.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka unga kvinnors syn på vad som är en hälsosam
kost och på relationen mellan kost och hälsa.

2.2 Frågeställningar
För att uppnå syftet med denna studie har frågeställningar utvecklats.
•

Vem eller vilka fungerar som informationskälla gällande hälsosam kost för de
unga kvinnorna?

•

Påverkar faktorerna identitet, bekvämlighet och ansvar valet av kost hos unga
kvinnor?
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3. Bakgrund
I detta kapitel redogörs det för tidigare forskning kopplat till ämnet för denna studie.
Inledningsvis ges en bakgrund om hälsa och kost hos kvinnor. Vidare följer ett avsnitt
om hur maten i vår tid ibland blir ifrågasatt och hur detta tar sig i uttryck när vi gör våra
val av mat. Något som uppmärksammats på senare tid är det faktum att råd kring kost
når konsumenter från många olika håll. Avslutningsvis följer en bakgrund gällande råd
om hälsosam kost.

3.1 Hälsa och kost hos kvinnor
Riksmaten vuxna 2010-11 är en rikstäckande matvaneundersökning genomförd av
Livsmedelsverket. Den kartlägger svenskars matvanor och omfattar kvinnor och män i
åldern 18-80 år. Undersökningen består av en enkät, provtagning samt en kostregistrering där deltagarna registrerar allt de äter och dricker under en given tidsperiod. Undersökningen visar att kvinnor generellt är mer kostmedvetna än män och äter hälsosammare än vad män gör. Kvinnor äter mer fibrer, fleromättat fett, vitamin C och kalcium
än männen. Undersökningen visar däremot att matvanor bland den yngre befolkningen
(18-30 år) är av sämst kvalitet, i synnerhet bland unga kvinnor som har de sämsta matvanorna då de inte får i sig den rekommenderade dosen av viktiga näringsämnen som
vitamin D, folat och järn (Livsmedelsverket, 2010). Livsmedelsverket menar att det är
av stor vikt att kommunicera kostråd till denna grupp, på grund av att goda matvanor
grundläggs i tidiga år samt att dessa kvinnor i framtiden sannolikt kommer att föda
barn. Undersökningen visar att äldre kvinnor är den grupp som äter mest grönsaker,
frukt och bär (Livsmedelsverket, 2010).
I studien Gender Differences in Opinions and Practices with Regard to a ”Healthy”
diet har Fagerli och Wandel (1999) undersökt om det förekommer några skillnader mellan män och kvinnors beteenden och uppfattningar kring mat och hälsorelaterade frågor.
I linje med Riksmaten 2010-11 visade resultatet att kvinnor hade en högre medvetenhet
kring hälsa och kost. Kvinnorna angav att de anpassade sin kost efter de rekommenderade råd som de fått från ”hälsoexperter” och att de anser det viktigt att äta hälsosamt.
Kvinnorna angav oftare än män att de väljer mat på grund av att den ses som hälsosam.
Fler män än kvinnor menade däremot att det är för mycket uppståndelse kring mat och
hälsa i media. Studien indikerar att en faktor som påverkar människors beteende kring
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kost och hälsa är valet av källa där man finner sin information. Författarna menar att det
råder en överrepresentation av ”kvinnlig mat”, med starkt grönsaksfokus och lätta rätter,
i tidningar med kvinnor som målgrupp. Rött kött sågs sedan i dessa tidningar. Kvinnorna i studien sökte mer aktivt information om hälsa och kost, i jämförelse med män.
Resultatet visar även att kvinnor tar ett större ansvar när det kommer till hälsorelaterade
frågor. Fagerli och Wandel (1999) har även sett närmare på om det råder några skillnader i uppfattningar kring hälsa och kost i förhållande till utbildningsnivå. Kvinnor med
eftergymnasial utbildning angav i högre utsträckning än kvinnor med en lägre utbildning, att de väljer mat efter hur hälsosam den är.
I Orklas matbarometer (2016) genomfördes 1001 stycken intervjuer med svenskar om
deras matvanor. Där har kvinnor angett, i större utsträckning än män, att de äter sundare
mat idag än för ett par år sedan. De tror även att de i framtiden kommer att äta sundare
än vad de gör idag. Detta är inte i enlighet med informationen från Riksmaten vuxna
2010-11, vilken pekar på att unga kvinnor är de med sämst matvanor. Det kan därmed
antas att det faktiska intaget och det upplevda intaget inte är i linje med varandra. Det
har därför varit av intresse att vidare undersöka hur unga vuxna kvinnor ser på relationen mellan kost och hälsa samt vilka faktorer som styr deras matval.
Kvinnor utför en större del av det obetalda hemarbetet i hemmet i jämförelse med män.
Till hemarbete hör exempelvis att inhandla samt laga mat (Statistiska Centralbyrån
[SCB], 2011). Detta överensstämmer med Orklas matbarometer (2016) som anger att
det oftast är en kvinna som lagar vardagsmiddagarna i hemmet. På frågan om vem man
förlitar sig på när de kommer till råd om en sund kosthållning anger 73 procent att de
främst litar på sina egna bedömningar och erfarenheter, men man litar även på myndigheter och hälsovårdspersonal (Orkla, 2016). Endast en tredjedel tycker att myndigheternas råd för kosthållning passar för de flesta och många känner sig osäkra på hur de bör
äta. 36 procent tycker att bloggare har för stort inflytande när det gäller råd om kosthållning. Kvinnor ser sig själva i högre grad än män som opinionsbildare när det gäller
mat och matlagning. Resultaten från Orklas matbarometer är däremot svåra att generalisera över hela populationen, då urvalet är litet. Det bör även tas i beaktning att Orkla
foods är ett stort och verksamt livsmedelsföretag som kan ha egna intressen med att
utföra denna typ av undersökning. Det kan inte uteslutas en vinkling av frågor samt resultat som kan komma att gynna företaget. Däremot ger undersökningen en indikation
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på mönster i samhället och tankar hos konsumenter som kan vara intressant för denna
studie.

3.2 Den ”ifrågasatta” maten i vår tid
Hur vi väljer vad vi ska äta är en komplicerad process och varje dag gör vi flera matval
baserade på mer eller mindre medvetna beslut. Valen görs inte enbart utifrån individuella preferenser utan kan ses som en komplex process som ingår i sociala konstruktioner. I studien The Relationship between Food Preferences and Food Choice: A Theoretical Discussion (2014) av Mette Vabø och Håvard Hansen berörs ämnet kring hur
våra val av mat är sammankopplade med våra preferenser. Studien visar att människor
baserar sina matval på flertalet faktorer, där den sociala miljön och kulturen där maten
förtärs är central. De menar att den sociala miljön inte bara är avgörande när vi gör enstaka matval, utan även för utvecklingen av våra framtida matpreferenser. Det flesta av
våra matpreferenser lär vi oss genom erfarenheter. Författarna anger även att lärandet
kring mat sker omedvetet. Kulturen kan ses som ett kollektivt minne som påverkar individuella beslut (Vabø & Hansen, 2014).
Detta överensstämmer med vad Marie-Louise Stjerna talar om i sin avhandling Föreställningar om mat och ätande – Risk, kropp, identitet och den ”ifrågasatta” maten i
vår tid (2007). Hon har studerat människors förståelse och idéer om mat och ätande.
Hon har även undersökt människors föreställningar kring vad och hur vi bör äta. Stjerna
beskriver hur avhandlingen specifikt syftar till att se närmare på det hon kallar ”socialt
delade föreställningar om mat och ätande”. Detta innefattar tolkningsramar och idéer
som cirkulerar i dagens samhälle om hur vi bör äta. Vi har olika tillgång till dessa ramar
och gör därmed olika tolkningar av råden som finns och sprids. Genom att se närmare
på detta fenomen, menar Stjerna att nycklar till kulturen kan hittas (Stjerna, 2007).
Stjerna (2007) anger att kön och ålder har betydelse för människors ätande. Även Vabø
och Hansen (2014) menar att preferenserna för matval skiljer sig åt mellan könen. Exempelvis skiljer sig preferenserna kring hälsosam mat åt. Kvinnor är i högre utsträckning vegetarianer och är mer medvetna gällande matens påverkan på djur och natur.
Vabø och Hansen beskriver det som att kvinnor äter på ett mer ”moraliskt och etiskt”
sätt. Kvinnor tenderar även att lägga om sin kost i syfte att minska i vikt, och de känner
skuld och ångest kopplat till mat i högre utsträckning än vad män gör (Vabø & Hansen,
10

2014). Även Fagerli och Wandels (1999) studie visar att kvinnor har en högre medvetenhet gällande hälsosam kost än män och tenderar att välja mat som ses som hälsosam.
I Stjernas studie har det varit av intresse att se variationer och gemensamma drag mellan
informanterna. Därför innefattar hennes urval intervjuer med 15 personer, åtta kvinnor
och sju män, i åldern 20-50 år. I resultatet redogörs inte för specifika mönster för de
olika könen eller åldrarna. Det är därmed av intresse att i denna studie fokusera på unga
kvinnor för att se om det finns likheter eller olikheter med resultatet i Stjernas studie.
Föreställningar kring mat och ätande uppträder i en typ av tankefigur där föreställningarna står i dynamisk relation till varandra. Ett mönster som Stjerna identifierat är mat
och ätande som identitet. Det är i linje med en av faktorerna i Belascos modell för matval (Belasco, 2008), vilken kommer att vara huvudteorin för analysen i denna studie.
Stjernas avhandling visar även att informanterna likställer bra mat med ”naturlig” och
”hälsosam” mat medan dålig mat är ”behandlad” och ”ohälsosam”. Det kan utifrån detta
även dras paralleller mellan ”naturlig” och ”hälsosam” samt ”behandlad” och ”ohälsosam” mat.
Stjerna (2007) redogör för en del av identitetsskapandet som ett är/bör-dilemma, vilket
hon beskriver som ett mönster hos informanterna där de pendlar mellan hur de bör äta
och hur de i realiteten äter. Bör kan likställas med idealet för hur man ska äta, vad som
är rekommenderat. Informanterna har en strävan mot bör, men anammar det i olika utsträckning och omformulerar det så att det stämmer överens med deras egna värderingar. Är beskrivs som hur det förhåller sig i realiteten. Stjerna menar att pendlandet mellan är och bör kan förstås som en del i ett pågående identitetsskapande. Detta dilemma
är även centralt när det kommer till ätande och samhällsansvar, i strävan att vara en
medveten konsument. Det kan exempelvis röra val kring att äta eller avstå från kött
(Stjerna, 2007). I studien beskriver Stjerna att det som benämns som att ha en ”sund”
inställning till mat och ätande är i kontrast till risken att ha ett ”problematiskt” förhållningssätt. Informanterna i studien beskriver ett sunt förhållningssätt som att ”äta tillräckligt bra” och att inte ”krångla till det”, utan istället låta det sunda förnuftet styra.
Vad gäller identitetsskapandet kan det ibland ställa till det då motsättningar dyker upp,
exempelvis om en ”träningsmänniska” väljer att äta en muffins eller njuta av mat. Detta
menar Stjerna kan bero på en föreställning kring att man antingen är disciplinerad och
hälsosam eller så präglas man av njutning och välbefinnande när det kommer till mat. I
detta sammanhang blir begreppet balans centralt, då gränserna mellan dessa läger sud11

das ut. Balans ses som en betydelsefull faktor när vi gör våra val kring mat och ätande.
Resultatet i avhandlingen visar att informanterna snarare strävar mot balans och välbefinnande än att uppnå optimal hälsa (Stjerna, 2007).
Stjernas studie (2007) belyser ett helhetsperspektiv när det kommer till uppfattningar
och föreställningar om mat och ätande. Därmed är denna studie mer inriktad på hälsoaspekten och vad denna innefattar för föreställningar. Det är även aktuellt att se vilka
faktorer som ses som viktiga eller mindre viktiga i valet av mat. Resultatet i Stjernas
studie kan kopplas till det faktum att konsumenter idag nås av många olika råd gällande
hälsosam kost. Det är därmed av relevans att närmare se på hur unga kvinnor ser på
olika budskap från spridda källor.
Utanför den akademiska världen har detta även blivit ett ständigt ämne för diskussion.
2018 gav Jenny Jewert (red.) ut en bok på detta ämne med titeln Varning för mat: om
hur något så livsviktigt har blivit livsfarligt. Där skriver matskribenter, journalister och
forskare om hur mat gått från ett vara något livsviktigt till att bli ett komplext val som
ibland kan betraktas som något livsfarligt. De skriver om hur olika val av mat såsom
sockerfritt, fettfritt, glutenfritt, fritt från kolhydrater, fritt från tillsatser kan kopplas ihop
med exempelvis identitet, klass, vetenskap, filterbubblor och religion. Detta talar för att
det finns ett intresse hos allmänheten om detta ämne som verkar påverka många av oss
varje dag.

3.3 Råd om mat i hälsodebatten
Idag präglas en stor del av medieinnehållet av råd kring hur vi bör se ut, leva och inte
minst hur vi bör äta. Helena Sandberg (2004) skriver i sin avhandling Medier & Fetma
– En analys av vikt om hur hälsa är kommersiellt gångbart. Hon menar att hälsa har ett
högt uppmärksamhetsvärde som medieanvändaren har stor nytta av på grund av att
hälsa berör det vi alltid bär med oss; kropp och själ. Massmedia har länge setts som viktiga redskap när det kommer till att kommunicera budskap om hälsa. Genom att ta del
av mediernas innehåll kan vi ta del av livsstilsfrågor, hälsorisker samt öka vår kunskap
om hälsa och kost. Det möjliggör även en dialog om och skapar förutsättningar för individen att reflektera över sin egen hälsa (Sandberg, 2004). Sandberg talar om övervikt
och ohälsa kring kost som en risk. Vidare menar hon att medierna har en stor roll och ett
ansvar när det kommer till att kommunicera till allmänheten hur vi kan undgå dessa
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risker. Detta medför att vi lägger våra liv i händerna på specialister, samhällsinstitutioner och politiker. Det kan skapa ett dilemma för oss som samhällsmedborgare; vem definierar riskerna för oss och hur ska vi kunna selektera och urskilja viktig information?
(Sandberg, 2004). Detta dilemma är av stor vikt när det kommer till kommunicerandet
av hälsosam kost. Idag när vi nås av många budskap kan det uppstå en problematik när
vi väljer vilka källor vi lyssnar på. Detta är något som uppmärksammas i tidskriften
Science av journalisten Katie Langin (2018). Hon menar att mediekanalerna på senare
år har ökat i antal och snabb information går att få från exempelvis Twitter och andra
sociala medier. Denna hastiga utveckling kan även medföra att det är svårt att bedöma
sanningshalten i det som skrivs. Katie Langin (2018) menar att det är 70 procent större
sannolikhet att en lögn, jämfört med sanna nyheter, delas på sociala medier. Langin
(2018) anger även att det tar sex gånger längre tid för sanna nyheter än falska att spridas
på Twitter. Ingela Stenson, omvärldsanalytiker på United Minds, kopplar detta till mat
och ätande i en artikel publicerad i tidskriften Livsmedel i fokus 2018. I artikeln med
rubriken Fake news- vart tog sanningen vägen? tar Stenson upp den problematik hon
finner med trovärdighet i hälsodebatten. En förklaring som ges till varför konsumenter
idag tycks vara lättare att påverka än tidigare, är att konsumenter idag generellt är mer
hälsostressade och på grund av detta finner de lockande genvägar som ges av media.
Stenson menar även att industrin har utvecklats i takt för att nå dessa konsumenter,
bland annat genom att ta fram produkter som är ”fria från” exempelvis laktos, gluten
eller socker. Brödinstitutet (2017) anger att 48 procent av svenskarna idag äter denna
typ av produkter regelbundet eller då och då. Unga konsumenter anses vara den mest
köpstarka gruppen. Råd om mat i hälsodebatten varierar beroende på var konsumenten
finner sin information samt vilka medier som de brukar. Så kallade influencers –
personer som har en välbesökt mediaplattform såsom blogg eller Instagram, menar
Stenson (2018) är vår tids vägvisare. Detta på grund av att de genom en kontinuerlig
kommunikation skapar en stark och personlig relation med sina följare och därmed
skapar hög trovärdighet i sina uttalanden (Stenson, 2018).
Under temat Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna? arrangerade Brödinstitutet
ett seminarium under Almedalsveckan 2017. Martin Lundell, vd för Brödinstitutet,
menar att vetenskapen kring hälsa är tydlig, vad som däremot har skapat förvirring är
när så kallade självutnämnda experter går emot evidensbaserade råd. Att som konsument veta vad som är sant eller inte i hälsodebatten gör många förvirrade. Brödinstitutet
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(2017) anger att en av tre svenskar är förvirrad vad gäller sambandet mellan kost och
hälsa. Det redogörs däremot inte för hur detta tar sig i uttryck i realiteten och hur det
påverkar konsumenters val av mat. Det är därmed av relevans att närmare förstå hur de
unga kvinnorna upplever att bloggare, så kallade influencers samt annan media har en
inverkan på deras uppfattning om hälsosam kost samt hur det påverkar deras handlingar.
Livsmedelsverket (2018) anger att dåliga matvanor med bristande näringsintag och högt
energiinnehåll är den största risken när det kommer till ohälsa i Sverige. Detta menar
Livsmedelsverket beror på att ämnet matvanor är komplext och att de evidensbaserade
stöden för de Nordiska Näringsrekommendationerna (Livsmedelsverket, 2012) ofta
ifrågasätts. Det kan bero på den stora mängd information och kostråd som vi idag nås
av,

som

ofta

motsätter

sig

rekommendationerna

från

Livsmedelsverket

(Livsmedelsverket, 2018).

4. Teoretisk utgångspunkt
I följande avsnitt följer en redogörelse för Belascos teori om Den kulinariska triangeln
av motsättningar och hur vi utifrån denna gör våra val när det kommer till mat och måltider. Denna teori kommer sedan att ligga som grund för slutdiskussionen och analysen
av den insamlade empirin. Det finns många teorier som syftar till att förstå människors
val av mat. Flera av dessa är inriktade på ett längre händelseförlopp, exempelvis hur val
av mat förändras över tid under livet. På grund av att denna studie har fokuserat på hur
unga kvinnor ser på hälsosam kost vid denna givna tidpunkt, har det inte legat i studiens
intresse att se hur grunden för ett matval förändras över tid. Andra teorier och modeller
innefattar hur miljön har en inverkan på val av mat. Detta är inte heller aktuellt för
denna studies syfte. Det är däremot av intresse att se närmare på hur identiteten har ett
inflytande på val av mat. Belascos teori kan ge upphov till förklaringar till hur vår identitet påverkar det vi väljer att äta, och tvärtom hur det vi äter påverkar vår identitet.

4.1 Belascos kulinariska triangel av motsättningar
Människan ställs hela tiden inför val när det kommer till mat och måltider. Sällan är
beslutsprocessen linjär, utan det handlar ofta om komplexa förlopp, ofta präglade av
motsättningar, som leder till våra slutgiltiga val. Warren Belasco är professor i American studies vid University of Maryland, Baltimore County, USA. Han har identifierat
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hur tre huvudfaktorer utgör ett system i form av en triangel där alla tre faktorer på något
vis samspelar när matval görs. Belasco kallar detta system för ”The culinary triangle of
contradictions” - Den kulinariska triangeln av motsättningar (Belasco, 2008). De tre
faktorerna är identitet, bekvämlighet samt ansvar. Han menar att det mest förekommande är att ett matval huvudsakligen baseras på elementen i botten av triangeln, identitet och bekvämlighet, men att valen även präglas av ansvar.

Bild: Hämtad från Warren Belascos bok Food: the key concepts (2008)

4.1.1 Identitet
Belasco (2008) anger att faktorn identitet innefattar sådant som rör personliga preferenser och minnen, njutning, familj, tradition och etnisk bakgrund och kreativitet. Den involverar även känslan av vem man är och varför man äter på ett visst sätt, smak, värderingar samt att vi väljer mat efter vilket kön vi identifierar oss med. Det finns genusföreställningar kopplade till viss mat och dryck. Exempelvis väljer kvinnor oftare sallad
och män oftare kött. Det är svårt att förändra vårt sätt att välja mat efter dessa faktorer,
på grund av att identiteten är så djupt rotad inom oss och väcker frågor som ”Borde jag
gilla det?” och ”Är det vad människor som mig äter?”.
4.1.2 Bekvämlighet
I det andra hörnet av triangelns nedre kant har Belasco placerat faktorn bekvämlighet.
Detta omfattar exempelvis hur pris, tillgänglighet samt vilken möjlighet det finns att
förbereda maten har en inverkan på matvalet. Energi och tid ses som viktiga aspekter.
Frågor som faktorn om bekvämlighet svarar på är ”Kan jag få tag på det?”, ”Har jag
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råd med det?” och ”Har jag möjlighet att laga det?”. Belasco (2008) menar att matindustrin har en stor del och ansvar när det kommer till bekvämlighet för konsumenter.
Hur maten kommer från gården till tallriken underlättas av system och hjälpmedel från
industrin. Belasco benämner det som att industrin säljer bekvämlighet till konsumenten.
Det skiljer sig däremot åt på vilka sätt detta sker, beroende på geografiskt område samt
ekonomiska förutsättningar. Exempelvis präglas Europa och USA av mycket tillgänglig, inplastad, paketerad, och ”praktisk” mat, till skillnad från Indien och Afrika där befolkningen i större utsträckning förses av till exempelvis stora mängder oprocessad mat
(Belasco, 2008).
4.1.3 Ansvar
Belasco (2008) anger att han placerat ansvar högst upp i triangeln, inte för att det är den
viktigaste faktorn utan för att den borde vara det. Många konsumenter har däremot en
ambition av att vilja vara medvetna konsumenter. Det handlar om att vara medveten om
vilka konsekvenser ens handlingar får kopplade till hälsa, såväl personliga eller sociala
som psykologiska och politiska. Faktorn innefattar såväl konsekvenser på kort tid som
på lång sikt. Ansvar handlar om att vara medveten om sin påverkan och hur ens ätande
och deltagande i värdekedjan har en inverkan på exempelvis djur, miljö och andra människor. Det innefattar både en medvetenhet om hur maten nått dig som konsument –
dåtid, samt om vilka konsekvenser som ditt val kommer att få – framtid. Ansvar väcker
frågor som ”Kommer den här måltiden att göra mig sjuk i morgon?”, ”Kommer den att
göra mig sjuk om 30 år?” samt ”Finns det någonting som heter en gratis måltid?”
(Belasco, 2008).

5. Material och metod
5.1 Metod
I denna studie har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer tillämpats. Detta på grund av att den syftar till att nå en djupare förståelse kring ett
fenomen. Genom att använda en kvalitativ metod och analys skapas en förståelse samt
nya synsätt av det aktuella fenomenet. Bisogni (2012) skriver att en kvalitativ metod är
att föredra när studien handlar om hälsa eller näringslära. Detta möjliggör en förståelse
för beteendemönster kring mat och ätande. För utbildare inom kost och hälsa, exempel16

vis myndigheter, är det av stor vikt att förstå människors perspektiv och erfarenheter i
relation till hälsosam kost (Bisogni, 2012).
I en kvalitativ intervju är tolkandet centralt. Tolkandet sker med hjälp av tidigare kunskaper och förförståelse. Detta medför att forskaren alltid på något sätt är närvarande i
sitt material, vilket kan komma att påverka tolkningen och därmed resultatet. I syfte att
tolkandet ska ske på ett systematiskt och så objektivt sätt som möjligt, sker den ofta
utifrån en tidigare presenterad teori (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då det tidigare i
denna studie presenterats en aktuell teoretisk ansats, Belascos kulinariska triangel av
motsättningar, kommer tolkningen att ske utifrån denna. Hermeneutik – tolkningslära,
är en teori som har sin grund i humanistiska tolkningar (Thurén, 2007). Thurén anger att
det inom hermeneutiken är av stor vikt att en tolkning ska vara hållbar och kunna ifrågasättas samt tillföra ny kunskap inom området.

5.2 Fokusgruppsintervjuer
Vid en fokusgruppsintervju samtalar en grupp människor kring ett ämne som på förhand
är bestämt av forskaren. Tillvägagångssättet påminner såväl om en enskild intervju som
en observationsstudie. En fokusgrupp har likheter med en intervju ur den aspekten att
deltagarna ombeds förhålla sig till de frågorna som intervjuaren ställer. Samtidigt är det,
som i en observationsstudie, möjligt för forskaren att se interaktioner och sociala mönster. Halkier (2010) menar att den sociala interaktionen är källan till den data som samlas
in. Genom att använda fokusgruppsintervjuer ges deltagarna utrymme att diskutera öppet kring ämnet samt ges möjlighet att komplettera och stödja varandras tankar och
åsikter. En fokusgruppsintervju öppnar upp för en dialog och interaktion inom gruppen,
vilket är det som skiljer den från en enskild intervju. En fokusgrupp ska snarare ses som
en gruppdiskussion än en gruppintervju. Det är därmed av stor vikt att moderatorn som
håller i diskussionen låter alla informanter komma till tals och uttrycka sina åsikter
(Justesen & Mik-Meyer, 2011).
I en semistrukturerad intervju behandlas samtalsämnet som i förväg är bestämt av forskaren. Deltagarna får på ett självständigt sätt tillsammans diskutera om generella frågeställningar som ställs av moderatorn utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) som inleds
med öppna frågor för att sedan bli mer specifik. Intervjuguiden i denna studie har även
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utformats utifrån Belascos teori om den kulinariska triangeln av motsättningar
(se avsnitt 4.1).

5.3 Urval
Halkier (2010) anger att urvalen i kvalitativa studier är så pass små att de inte kan vara
slumpmässiga. Urvalet bör istället vara analytiskt selektivt, vilket innebär att forskaren
ser till att urvalet representeras av så många karakteristika i relation till studiens syfte
och problemställning som möjligt. I denna studie har urvalet skett genom ett bekvämlighetsurval i form av snöbollsmetoden. Det innebär att informanterna funnits i indirekt
anslutning till författarens egna sociala nätverk. Några personer har kontaktats som sedan fört vidare informationen till sina nätverk. Vid inbjudan har en kort beskrivning om
studiens syfte delgivits de presumtiva informanterna. Det underlättar för att avgöra om
de vill delta eller inte (Halkier, 2010). Genom detta tillvägagångssätt har sedan deltagare rekryterats. Detta medför även att en del av deltagarna är bekanta med varandra
sedan tidigare. Justesen och Mik-Meyer (2011) anger däremot att det i sammansättningen av en fokusgrupp inte gör något att deltagarna känner varandra sedan tidigare. De
menar att det i vissa fall snarare kan vara en fördel, framförallt vid ämnen som kan ses
som känsliga, då deltagarna redan känner sig bekväma i varandras sällskap. Detta kan
medföra att de vågar uttrycka sina åsikter och tankar på ett naturligt sätt, samt ifrågasätta varandras resonemang.
Under våren 2018 publicerades en inbjudan till fokusgrupperna på sociala medier som
Facebook och Instagram. Detta för att få en stor spridning till många människor på ett
effektivt vis. Det medförde att vänner delade inlägget så att fler potentiella deltagare
fick informationen.

5.4 Genomförande av fokusgruppsintervjuer
I denna studie har fokusgruppsintervjuer ägt rum vid tre tillfällen. Antalet deltagare i
respektive grupp har varierat något, från tre till fem personer per grupp. Totalt har 12
personer ingått i studien. Då studien ämnar undersöka unga vuxna som väljer sin kost
själva men i någon högre utsträckning inte har familj och barn att ta hänsyn till gällande
matval, har kvinnorna som deltagit varit mellan 18-35 år. Av deltagarna är det endast en
person som har barn. Samtliga har en eftergymnasial utbildning och är bosatta i en storstad. Halkier (2010) anger att ett kriterium för produktion av kvalitativ data, är att fort18

sätta insamlingen tills forskaren upplever en mättnad i materialet, det vill säga att mönster återkommer och lite ny information tillkommer. I denna studie har fokusgrupperna
därför begränsats till tre tillfällen. Antalet deltagare har varit få på grund av att det ligger i undersökningens intresse att snarare få en djupare förståelse för deras tankar och
fenomenet, än att erhålla en kvantitet gällande svaren. I tabellen nedan redogörs för
antal deltagare samt tid för samtliga tillfällen.

Tabell 1: Urval och genomförande av fokusgrupper

Antal deltagare
Minuter för
genomförande

Fokusgrupp 1

Fokusgrupp 2

Fokusgrupp 3

4

3

5

52

63

70

Platsen för genomförandet av intervjuerna har varit hemma hos författaren, ett tillfälle i
Uppsala och två tillfällen i Malmö. I syfte att få så många deltagare som möjligt föll
valet på att genomföra intervjuerna i den stad där många av de presumtiva informanterna är bosatta, i detta fall Malmö. Ett tillfälle skedde som ovan nämnt i Uppsala. Detta på
grund av en jobbresa. Genom valet av plats för fokusgruppsintervjuernas genomförande, möjliggjordes även en tyst miljö som underlättade för ljudupptagningen. Under
intervjun bjöds deltagarna på kvällsfika. I syfte att sätta igång en tankeverksamhet hos
deltagarna placerades stimulimaterial i form av bilder på råvaror och livsmedel framför
dem på bordet (se bilaga 2). Samtliga kategorier av livsmedel som finns representerade i
De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR212) var placerade på bordet. Bilderna
låg framme när deltagarna kom in i rummet och låg kvar under hela fokusgruppsintervjun. Deltagarna blev informerade om att bilderna var till för inspiration, att de när som
helst hade möjlighet att diskutera kring dem samt att det inte fanns några rätt eller fel
kring de olika livsmedlen. Efter några inledande diskussionsfrågor kring hälsobegreppet, cirka 15 minuter, fick deltagarna även se ett klipp från SVT:s program Debatt där
temat var ”Dietkriget”. Deltagarna blev informerade om att syftet inte var att de skulle
ta ställning till debatten, utan att avsikten med detta var att gynna förståelsen för ämnet
samt för att möjliggöra fler infallsvinklar till diskussionen.
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I inledningen av träffen hölls en introduktion av mig som författare samt en kort beskrivning av studiens syfte. Deltagarna blev informerade om att det inte fanns några rätt
eller fel gällande ämnet och diskussionen. Efter att deltagarna blivit förtrogna med hur
upplägget såg ut, delades ett dokument ut där de fick skriva på informerat samtycke (se
bilaga 3). Där stod även angivet hur det insamlade materialet skulle komma att användas och var studien skulle publiceras. Deltagarna fick även veta att de när som helst
kunde avbryta sitt deltagande.
Varje tillfälle varade i drygt en timme, varav ungefär 50-70 minuters inspelad intervju.
Inspelningen gjordes med hjälp av en smartphone som placerades på bordet. Deltagarna
informerades tydligt om att det endast var jag som uppsatsförfattare som skulle lyssna
på inspelningen och att ingenting kopplar samman deltagarna med specifika uttalanden.
De blev uppmanade att försöka ignorera inspelningen, för att kunna diskutera så naturligt som möjligt. Rollen som moderator var under intervjun tämligen passiv, i syfte att
främja den fria diskussionen. När deltagarna däremot började prata om ämnen irrelevanta för denna studie så leddes de tillbaka med hjälp av nya frågor. Under tillfället
användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). En trattmodell användes, det
vill säga en halvt strukturerad intervjuguide som börjar med öppnare frågor för att sedan
bli något mer specifik. Trattmodellen möjliggör ett stort utrymme för interaktion mellan
deltagarna samt ser till att forskningsämnet blir belyst och att forskaren får svar på de
frågor som hen behöver för studiens syfte (Halkier, 2010). Samtliga frågor i intervjuguiden berördes, däremot vid vissa tillfällen i en annan ordning än den angivna.

5.5. Bearbetning och analys
Under de tre fokusgruppsintervjuerna användes ljudupptagning. Det insamlade materialet transkriberades sedan ordagrant i syfte att få med allt som deltagarna talat om.
Samtliga informanter gavs en siffra istället för sitt namn, i den ordningen de satt i rummet under intervjun. Detta i syfte att på ett enkelt sätt hålla reda på vem som sade vad
under gruppdiskussionen. I redovisningen av materialet benämns informanterna däremot vid pseudonym.
Det insamlade materialet har först genomgått en kodning, vilket innebär att man skapar
sig en övergripande bild av materialet samt systematiskt reducerar det (Halkier, 2010).
Kodning kan liknas vid provisoriska etiketter som forskaren fäster vid olika delar av
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materialet i syfte att erhålla en tematik åt varje del i materialet som betydelsemässigt
hänger ihop. I denna studie är ”Unna sig” samt ”Hemlagat” exempel på koder. Efter
kodning genomfördes en kategorisering av dessa koder, vilket Halkier (2010) anger är
den process då forskaren ställer koderna i relation till varandra. Detta görs för att se om
koderna hör ihop eller om de står i motsättning till varandra. Efter att ha kategoriserat
koderna tematiserades de och fyra teman i resultatet kunde urskiljas. I tabellen nedan
redogörs detta.

Tabell 2: Översikt av kodning, kategorisering och tematisering.
Prestationskrav och
ångest

Är/bör
Unna sig
Nyttig vs. hälsosam

Obehandlade vs. behandlade livsmedel

Social status att vara en
”hälsosam” person

Hemlagat

Den kommunicerande
kroppen

Balans

Hälsosam kost
är ett balanserande

Hälsosam kost
är hemlagad

Hälsosam kost
är en press

Vänner, kollegor och
familj
Skepsis mot influencers,
högre trovärdighet för
auktoritära
Göra sin egen bedömning

Hälsosam kost
har ingen enskild avsändare

Materialet tolkades sedan i relation till tidigare forskning på ämnet samt studiens huvudteori om Den kulinariska triangeln av motsättningar (Belasco 2008). I detta skede
är uppgiften att leta efter teman, mönster och upprepningar. Det är även viktigt att se om
materialet innehåller variationer eller avvikelser i relation till det teoretiska ramverket i
syfte att inte vinkla materialet och endast bekräfta sina egna hypoteser (Halkier, 2010).

6. Etiska överväganden
Samtal och åsikter om mat och hälsa kan uppfattas som känsliga. Därför har jag i denna
studie varit noggrann med att samtliga informanter ska känna sig bekväma att samtala
fritt och därmed ha möjlighet att uttrycka sina åsikter. Informanterna fick innan intervjutillfället skriva på ett informerat samtycke (se bilaga 3) där de blev informerade om
studiens syfte och hur resultatet kommer att användas. De blev även informerade om att
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deras namn eller identitet på något vis inte kommer att kunna utläsas samt att den inspelade intervjun endast kommer att lyssnas av mig för att sedan raderas. Insamlingen av
material skedde även utan att deltagarnas namn antecknades, vilket är ett av kraven för
anonymisering enligt Vetenskapsrådet (2002).
Det finns fyra huvudkrav när det kommer till forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet säger att
forskaren ska informera de som berörs av forskningen om studiens syfte. Det ska även
upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin
medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få informanternas samtycke till
att medverka i studien. Konfidentialitetskravet säger att personuppgifterna till de personer som ingår i en undersökning ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.
Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga av dessa huvudkrav har legat som
grund för denna studie och det har under varje fokusgruppsintervju varit av stor vikt att
belysa detta.

7. Resultat
I följande avsnitt kommer det empiriska materialet insamlat från de tre fokusgruppsintervjuerna att redovisas. Resultatet presenteras i form av en tematisk analys baserad på
den insamlade empirin från gruppdiskussionerna. Totalt fyra teman har kunnat urskiljas;
Hälsosam kost är ett balanserande, Hälsosam kost är hemlagad, Hälsosam kost är en
press samt Hälsosam kost har ingen enskild avsändare (se tabell 2). De utvalda citaten
belyser de mönster bland attityder som kan ses i de olika intervjuerna. Namnen som
anges är fiktiva.

7.1 Hälsosam kost är ett balanserande
Det första temat som materialet visat är att hälsosam kost är ett balanserande. Informanterna var både eniga och hade olika uppfattningar kring vad som karaktäriserar en hälsosam kost. Varje individ bildar sig en egen uppfattning som passar dem själva. Genomgående är däremot att det handlar mycket om ett balanserande på olika sätt; exempelvis mellan det njutningsfulla och det tvingande, mellan det upplevt sunda och osunda
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och mellan vad man gör och vad man bör. Resultatet visar att de som deltagit i studien
är eniga om att det är en stor skillnad mellan nyttigt och hälsosamt. Nyttigt sågs som ett
strikt sätt att leva och äta, medan hälsosamt innefattade fler aspekter som tillsammans
skapar ett välmående. Att vara nyttig lämnar sällan utrymme till balansen som det talades mycket om under fokusgruppsintervjuerna, vilket innebär att inte vara strikt i sin
kosthållning. Att vara hälsosam däremot, ansåg deltagarna kan innefatta exempelvis en
chipspåse till middag. Följande citat illustrerar detta väl:
”För mig är hälsa ett större begrepp som innefattar mycket mer. Om man är
nyttig äter man en sallad med lite protein. Eller ser till att man får i sig alla vitaminer, typ att man tänker på näringsinnehållet. Medan hälsa innefattar typ att
sova, träna och umgås med folk.” – Cecilia
”Jag tänker mycket på min hälsa, men inte så mycket på vad som är nyttigt.”
– Bianca
Vad som är hälsosamt tycks även kunna vara situationsbundet och anpassat efter individuella tillfällen. Flera angav att det faktiskt kan vara hälsosamt att dricka en läsk om de
är riktigt sugna. Bettan talar om detta nedan.
”Någon gång kan man ju dricka läsk, och då kan ju det vara hälsosamt för att
man behöver det just då” – Bettan
Deltagarna diskuterade även relationen mellan hälsa och kost. Där tycks det bland majoriteten av informanterna vara okomplicerat att äta hälsosamt på grund av att man skapar
sig en egen bild av vad som är hälsosamt och sedan äter därefter.
”Jag har ju min bild av vad som är hälsosamt och den är ju lite anpassad till
hur jag lever. Så på så vis är det ju inte svårt att äta hälsosamt. Jag har ju en
tanke om att det viktigaste är att välja bra råvaror som är levande och näringsrika.” – Bianca
Något som samtliga fokusgrupper berört och varit eniga om är att begreppet hälsa tycks
vara tydligt kopplat till en balans gällande sitt matintag. De unga kvinnorna angav att de
önskar finna en balans, att de inte alltid behöver äta vad de menar är hälsosamt eller
nyttigt. Att ”ge efter” istället för att ”förbjuda” sågs som hälsosamt bland informanterna. De menade att de mår bäst av att äta allt men inte hela tiden. Följande uttalande återspeglar det mönster som genomgående kunde ses i diskussionerna:
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”Då ska jag liksom räkna ’okej, nu ska jag ha det och det och det.’ Och så börjar man tänka på det mycket mer istället för att typ jämna ut det. Typ äta pasta
på tisdagen och så kan jag äta lite sallad en annan dag. För då tänker man inte
på det lika mycket men man känner sig ändå hälsosam. För man mår bra av det.
Ibland får man ju unna sig och ibland kan man skärpa till sig. Och då gäller det
ju att det inte blir för mycket åt ena sidan för då mår man inte bra. Äter jag för
ohälsosam mat så mår jag jättedåligt, man bara känner sig ”usch”. Man känner
sig plufsig. Just balansen tror jag på.” – Camilla
I fokusgrupperna diskuterades det, som ovan nämnt, även mycket kring att ”ge efter”
om man är sugen på någonting som inte anses nyttigt eller hälsosamt. Deltagarna menade att det är mer hälsosamt att exempelvis äta chips än att må dåligt över att ha ett
förbud kring det.
”Jag tänker att det finns olika typer av hälsa. Jag brukar tänka att om man mår
psykiskt bra av att äta chips till middag, är inte det bättre för min hälsa då än
att jag går omkring med ångest för att jag inte får göra det?” – Catrin

Informanterna talade återkommande om sättet man bör äta på samt det sättet de faktiskt
äter på och hur detta inte alltid stämmer överens. I dessa sammanhang pratades det i
synnerhet om livsmedel med högt energiinnehåll, exempelvis chips, godis och läsk.
Catrin berättade om hur detta tar plats i hennes vardag:
”Jag tycker det är svårt att äta hälsosamt. Om jag fick bestämma skulle jag äta
en påse ostbågar varje kväll. Och det känns inte hälsosamt. Jag bunkrar som
sagt upp med mer hälsosamma snacks hemma för att jag inte ska äta massa
ohälsosamt. Jag bakar liksom fröknäcken för att jag ska knapra på dem istället
för att äta ostbågar, samtidigt som jag sitter och spanar in påsen med ostbågar.” – Catrin

”Unna sig” är ett uttryck som ofta förekom i samtliga fokusgruppsintervjuer. En genomgående tendens som kan ses är att kvinnorna menade att de måste göra någonting
för att förtjäna att äta vissa typer av livsmedel. Camilla talade om hur mycket bättre hon
mår om hon har tränat innan hon unnar sig god mat och dryck.
”Jag gillar mest att träna på helgen, typ lördag morgon för då vet man att man
kan unna sig god mat och gott vin på kvällen.” – Camilla

Även faktorer kring miljö och ansvar framkom under diskussionerna. Många menade att
miljö är en viktig aspekt när de väljer livsmedel, samt att ett matval med hänsyn till mil24

jön ses som mer hälsosamt än något som inte tar hänsyn till miljön. Gällande val av mat
utifrån miljö är deltagarna däremot inte ense, utan har individuella åsikter. Några av
dem pratade om att de önskar att de var mer miljömedvetna men att de prioriterar andra
faktorer, såsom pris och tillgänglighet, när de gör sina inköp.
Jag gör snarare valet utifrån vart det är producerat, alltså att man gör sådana
kostval. För det känns ju också som att begreppet ”hälsosam mat” även drar in
miljö, etik och att det är lokala råvaror.” – Catrin
Bland informanterna tycks det finnas en konsensus kring att man bör äta mindre kött
och mer ekologiskt. Ett tydligt mönster är att en stor del av deltagarna har minskat sin
köttkonsumtion och att om de äter kött vill de gärna äta så lokalt producerat som möjligt. Cecilia beskriver detta nedan:
”Jag handlar bara ekologiskt men jag äter kött. Eller jag är typ flexitarian som
det heter, jag äter typ kött på helgen. Men då ser jag också till att jag typ vet vad
kossan har hetat. Det ska vara ekologiskt, det ska vara en ko som inte fötts upp
för att sedan föda massa kalvar så den ger mjölk. Det är ett sånt tänk jag har,
sen kanske inte det handlar så mycket om hälsa utan jag tycker bara att det
känns gött.” – Cecilia

7.2 Hälsosam kost är hemlagad
Det andra temat som fokusgruppsintervjuerna visade var det faktum att färdigköpt och
industriell mat sågs som någon ohälsosamt, medan hemmagjord saft eller något annat
med högt sockerinnehåll inte sågs på samma sätt. Flera talade om ohälsa och kemikalier, palmolja, gelatin, e-ämnen och sötningsmedel i industriellt framställd mat.
”Det har ju blivit en proteinhets, allt det här med shakes och bars och så. Det
känns som att folk bara ser ”PROTEIN” på förpackningen och sen glömmer de
bort att läsa resten av innehållet som är typ massa skit och socker.” – Camilla
”Jag har ett litet dilemma eftersom jag inte vill köpa industriella grejer typ bröd
på Ica, kanske inte helst köpa smör och så där heller. Och då är det ganska
mycket jobb och ganska mycket pengar för att varje dag ha rätt typ av grejer.
Man måste gå i olika butiker i olika delar av stan för att ha de saker jag egentligen vill äta. Då får jag göra en avvägning varje morgon ’ska jag äta en skitmacka eller ska jag strunta i frukost?’. Väldigt ofta skiter jag då i att äta frukost, för att jag inte är sugen på att äta den där skitmackan. Och då är frågan,
hur hälsosamt är det? Men det är ändå en avvägning jag gör.” – Bianca
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Något som ofta förekommit under gruppdiskussionerna är det faktum att kvinnorna menar att så länge det är hemlagat och de vet vad rätten innehåller, så kan i princip allt vara
hälsosamt, exempelvis en kaka med stor andel smör och socker. En köpt kaka däremot,
sågs inte som hälsosam. Flera av deltagarna menade att de börjat göra denna distinktion
på senare år. De menar att de förut inte brydde sig lika mycket om den var fabriksgjord,
utan då mer såg till innehåll som socker och fett. Britta och Bianca diskuterade detta på
följande vis:
”Jag tycker att hälsosam mat de i alla fall senaste 10 åren gått mer till att bli
hemlagat, alltså mindre fabriksgjord mat. Så om jag gör något hemma med väldigt mycket smör i, så kan jag ändå tycka att det är lite hälsosamt för jag har ju
ändå gjort den själv. Det är inte massor av palmolja och sånt skit it. På något
sätt känns det ändå bättre, jag vet inte varför.” – Britta

”Den här supergoda kakan som vi sitter och äter nu, den tycker jag är hundra
gånger bättre än en påse lösgodis. För det känns som att det är någon som vet
vad den har stoppat i kakan. Och den är hemlagad! Och då vet jag det, då lurar
jag inte mig själv och tror att den här är nyttig.” – Britta
”Det är här det blir intressant med hälsosam och nyttig”. – Bianca
”Ja, precis, jag skulle säga att den här kakan är hälsosam men inte nyttig.”
– Britta

7.3 Hälsosam kost är en press
Det tredje temat är det faktum att kvinnorna ser hälsosam kost som påtryckningar och
press från det offentliga rummet och media som talar om för dem hur de ska äta. Informanterna tycktes eniga om att hälsosam kost på senare tid förknippats med någonting
ohälsosamt. De menade att det finns ökade krav i samhället kring att vi bör må bra och
äta på ett visst sätt. Ord som ångest, krav och prestation var återkommande. Konversationen nedan illustrerar detta samt den eniga synen på skillnaden mellan att vara nyttig
och hälsosam.
”Det känns också som att hela begreppet ”hälsa” har ju förändrats bara de
senaste åren. Förut var det typ äta nyttigt och banta. Idag är det ju en helt annan innebörd, då ska man liksom vara perfekt. Man ska vara lycklig, man ska
träna, man ska prestera på jobbet, man ska hämta ungarna från dagis tidigt. Det
är hela tiden de här prestationskraven som hela tiden läggs på. Det här med
psykisk ohälsa har ju blivit något som har blivit väldigt omdebatterat på senaste
och det tycker jag är väldigt bra. Det måste utredas, det måste ju vara en folksjukdom som flest drabbas av i Sverige idag.” – Camilla
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Gruppen instämde och Carin adderade:
”Det känns som att begreppet hälsa har blivit ett missbruk, alltså själva ordet.
Det så förknippat med ångest. Allt ska liksom vara så hälsosamt, alla ska vara
lyckliga och prestera hela tiden.” – Carin

Cecilia uttryckte en frustration över hur jobbigt hon tycker att hon hela tiden får en bild
från samhället som berättar för henne hur hon ska äta. Hon menade att dessa råd varieras och ändras ofta och att hon därmed hela tiden måste lära sig de nya rönen. Dessa
tankar delades av flera informanter.
”Jag tycker det är så himla tvetydigt för att å ena sidan tänker jag på hur bra
man kan må och så, men å andra sidan så tycker jag att det är rätt ångestfyllt
också. Att det liksom pratas om hälsa hela tiden och kroppen och hur man ska se
ut, hur man ska må och hur man ska äta. Och sen är det nya grejer du ska undvika, och sen ska du inte äta pasta eller potatis… Alltså det är så hela tiden liksom. Och sen pratar man om hälsa i dem restriktionerna, jag tycker det är jobbigt. Egentligen borde ju hälsa vara någonting bra men ofta förknippar jag det
med förbud.” – Cecilia
På samma tema talade Catrin om hur långt det kan gå om hon lyssnar för mycket på det
samhället säger till henne att hon ska äta. Hon menade att det gått så pass långt att det
ibland kan närma sig ett ätstört beteende. Hon fick medhåll från samtliga i gruppen.
”Jag tycker typ hälsa är en slippery slope för så fort man börjar vara mer selektiv i sitt matval, så är det lätt att känna ’okej här är det nära att komma ner till
ätstörningsnivå’”. – Catrin
Det tycks däremot finnas en strävan mot att inte få ångest eller må dåligt av sina matval.
Detta skiljer sig åt mellan kvinnorna, då några uttrycker att de lätt mår dåligt, medan
andra som Cecilia, uttrycker det nedan:
”Jag vill se till att jag aldrig mår dåligt av mat. Jag vill liksom inte känna ”åh
nej nu åt jag detta och det var ju inge bra”. Visst, man kan ju känna sig typ tung
om man är jättemätt och så, men jag vill ju aldrig känna att jag får dåligt samvete.” – Cecilia
Vid flera tillfällen talades det om kopplingen mellan ångest och ständiga budskap från
sociala medier. Ofta sammankopplades detta med bilder på ”snygga och hälsosamma
tjejer”. Ett genomgående mönster är att deltagarna finner detta besvärligt. Catrin förklarade detta på följande vis:
27

”Jag tänker också hälsa är så mycket jobbigare nu, eftersom man har ständiga
flöden, på typ Instagram där man hela tiden ser snygga och hälsosamma personer.” – Catrin

Ett mönster som kan ses är att deltagarna upplever en diskrepans mellan de som äter
hälsosamt och de som inte gör det. De menade under diskussionen att det finns normer i
samhället som gör att det är bättre att exempelvis äta sallad än att ha pasta i matlådan till
jobbet. En del angav att de bryr sig om detta och gör sina val därefter genom att exempelvis inte har med sig en ”onyttig” matlåda, medan andra menade att de inte alls ändrar
sitt beteende utefter detta, utan upplever det mest jobbigt med den typen av människor
som ska påtala andras mat. Alexandra beskriver nedan hur hon känner att hon måste
försvara sina matval.
”Och det är lite samma med att äta nyttigt, då anses man vara en god människa.
Enligt vem då egentligen? Och man berättar det gärna för andra. I mitt fall har
jag typ blivit småhånad typ ”jaha, har du sånt i din matlåda?” Eller så säger de
typ ”jag har aldrig ost på min hamburgare för det är så onyttigt”. Och så sitter
man själv där med två ostskivor (skratt). Liksom ”vad kul att du säger det och
verkligen riktat till mig”. Jag känner alltid ett behov av att försvara mig när det
kommer till mat. Jag känner att umgås med man folk som aldrig äter onyttigt, eller som själva tycker att de är duktiga, då måste man försvara sig eller man får
liksom alltid någon form av pik.” – Alexandra

En informant uttryckte att hon upplever att det ses som finare att vara smal än att vara
hälsosam, för det syns inte på samma sätt. Hon fick efter följande citat medhåll från
samtliga i gruppen.
”När jag var typ 16-21 då var jag mager som fan. Men jag käkade allt och
mycket skräpmat. När jag fick chansen så käkade jag liksom Mc Donalds på den
tiden. Men det var ju aldrig någon som pratade om att det var något negativt,
för jag var ju så ”smal och fin”. Och nu när jag i större storlek än vad jag var
då. Jag har aldrig varit så stark som jag är nu, eller haft så bra kondition som
jag har nu och äter bättre än vad jag gjorde då, men det är ingen som säger något nu. De liksom trodde automatiskt att jag var väldigt hälsosam. Men det var
jag inte alls, jag tränade inget och åt skräp!” – Cecilia

Flertalet av diskussionsdeltagarna menade även att de har en strävan mot att vara mer
hälsosamma än vad de är idag. I synnerlighet menade dem att de gärna vill ses som en
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hälsosam person. Cecilia angav att hon gärna ses som en nyttig person genom att göra
gröna smoothies, men att hon finner det svårt och krångligt.
”Jag har liksom alltid önskat att jag var den där ”smoothietjejen” som alltid
gör massa gröna smoothies, men tycker det är så svårt på något vis. I mitt huvud
är det värsta projektet. Man ska ha broccoli, spenat, frysta grejer och så vidare.” – Camilla

En annan faktor gällande balans som uppkom under diskussionerna var att informanterna menade att de upplever att kroppen säger till vad den är sugen på samt vad den vill
avstå från att äta. De pratade om att med hjälp av kroppens signaler så kan de i mindre
utsträckning reflektera huruvida maten är hälsosam eller inte. Följande citat illustrerar
detta:
”Jag tror att den största anledningen till att jag avstår från något inte är för att
jag inte ser det som hälsosamt, utan för att kroppen säger till mig att ”jag är
inte sugen på det här. Om jag ätit en tung risotto ena dagen, sköter kroppen det
liksom själv genom att vara sugen på grönsaker den andra.” – Bianca

7.4 Hälsosam kost har ingen enskild avsändare
Det fjärde och sista temat som kan utläsas från materialet är det faktum att hälsosam
kost inte har någon enskild avsändare. Råd om hälsosam kost tycks nå informanterna
från olika håll. Många deltagare i fokusgrupperna angav däremot att de får de flesta
budskapen om kost och hälsa från sina vänner, kollegor och familj. De menade att det är
en trovärdig källa och att de kan lita på råd de fått från människor som de tycker om och
har förtroende för.
”Jag lyssnar också på typ kollegor, de som finns runt omkring en, sina vänner,
sin familj.” – Camilla

Informanterna diskuterade vidare kring vem man egentligen bör lyssna på när det kommer till råd om mat och hälsa. Ett tydligt och återkommande mönster när det kommer
till råd utanför sin egen bekantskapskrets var att läkare, dietister och Livsmedelsverket
tycks ha hög trovärdighet. Britta berättade om sitt förtroende för Livsmedelsverket och
hur hon följt deras råd för gravida under sin graviditet.
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”Jag tänker på deras kostråd och så också, om de inte ändras drastiskt så har
det förmodligen inte hänt så mycket. Trender kommer ju och går. Om Livsmedelsverket gör en stor ändring i sina råd, då tenderar jag att lita mer på dem.”
– Britta
Ett återkommande mönster i diskussionerna är att informanterna ansåg att bloggare och
influencers, personer med välbesökta mediaplattformar, får för stort utrymme i förhållande till vetenskapen. Cecilia och Catrin pratade om den problematik de ser i att tyckande ställs mot evidensbaserad vetenskap. Detta beskrivs i citatet nedan:
”Det är nog det som är problemet idag, folk som bara tycker saker ställs mot vetenskap i en artikel. Det kan ju inte väga jämnt någonstans. Det är liksom en vetenskapsmänniska som säger ”Vaccinera era barn för i helvete” och sen är det
en trebarnsmamma som ba ”Nej, det känns inte bra…”. Lite så tänker jag att
det är med bloggare och influencers att de skriver och tycker saker och då tänker jag att en själv luras också, men framförallt unga människor. Det har liksom
blivit så eftersom all information är tillgänglig och får utrymme. Och en influencer kan ju få mer utrymme än forskare.” – Cecilia
”Influencers eller kändisar som skriker högst får också mest makt.”
– Catrin

Tydligt framkommande under diskussionerna var att deltagarna inte helt och hållet litar
på varken vetenskap, kändisar, bloggare eller vänner. Denna skepsis tycks bero på den
retorik som används för att övertyga i exempelvis tv-debatter. Deltagarna menade att
dessa debatter ofta är kryddade för att passa ett tv-format eller för att locka tittare.
”Om det är två läger i en debatt och det finns massa vetenskapsmänniskor som
har kunskap om någonting i båda lägren är det ju okej. Men det känns ju läskigt
om det bara är bloggare och kändisar i ena laget och sen är alla läkare i andra
laget. Då känner man ju liksom lite ”njaaee”.” – Catrin
”Retoriken känns också så viktig. När läkaren sitter där med sina papper och
sina studier, det är ju sånt retoriskt knep som passar tv-rutan.” – Anki

Ett tydligt framkommande mönster är att kvinnorna ofta uttryckte vikten av att bilda sin
egen uppfattning av exempelvis forskning samt recept. De angav att de gärna tar emot
tips och inspiration från andra, men vill sedan gärna göra sin egen bedömning. I samtliga fokusgrupper talades det om att kolla upp påståenden i vetenskapliga databaser för
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att sedan göra sig en uppfattning. I de fall där en läkare eller forskare kommer med ett
påstående, uttryckte grupperna ändå en förhoppning om att de ska vara trovärdiga. Berit
och Anna förklarade detta på följande vis:
”Jag har så skeptisk mot det, för de kallar alla för experter. Jag tror att man får
lyssna lite på alla, och sen filtrera det och komma fram till något själv. Men det
är ju skitsvårt, att läsa allt lite skeptiskt.” – Berit
”Jag är hellre restriktiv, det är alltid mitt sätt att ’tro inte på det’. Och sen kolla
upp källor själv. Men om de har med någon expert, då är ju min förhoppning att
de tar in en trovärdig expert som läkaren och näringsfysiologen.” – Anna

Ett annat sätt att pröva ett hälsopåstående, menade informanterna kan vara att prova och
tillämpa råden, för att sedan bilda sig sin egen uppfattning. Camilla berättade om hur
hon provat LCHF för att hon hade läst att det var bra för viktnedgång, men att kosten
inte passade henne, varpå hon valde att avsluta dieten.
”Jag har själv provat LCHF under en kort period, men jag tyckte det var pest.
Jag tyckte liksom inte om kosten… man fick äta hur mycket fett som helst. Jag
vet inte, men det kändes fel. Det kändes inte bra, men samtidigt har jag också
läst en del böcker och studier om att det ska vara jättebra och sådär.” – Camilla

8. Diskussion
I denna del kommer resultatet att diskuteras utifrån en abduktiv ansats, vilket innebär att
teori kommer att blandas med observationer för att succesivt bearbeta resultatet. Inledningsvis presenteras studiens huvudresultat kort. Sedan följer en analys utifrån Belascos
kulinariska triangel av motsättningar. Därefter diskuteras resultatet utifrån tidigare
forskning. Vidare följer en kritisk analys av material och metoder för att sedan avslutas
med ett stycke om studiens relevans för mat- och måltidsområdet.

8.1 Studiens huvudresultat
Resultatet i denna studie visar fyra teman som illustrerar unga kvinnors syn på hälsosam
kost. Dessa är:
Ø Hälsosam kost är ett balanserande
Ø Hälsosam kost är hemlagad
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Ø Hälsosam kost är en press
Ø Hälsosam kost har ingen enskild avsändare
De unga kvinnorna gör en skillnad mellan begreppen hälsosam och nyttig. Nyttig kost
präglas av strikta riktlinjer och är starkt kopplat till förbud. Att vara nyttig innefattar
dessutom enbart kosten och kopplas av de unga kvinnorna inte till ett välmående. Att
vara hälsosam innefattar fler aspekter än att vara nyttig, exempelvis kopplas hälsa ihop
med att sova bra, träna samt umgås med andra människor. En hälsosam kost innefattar
även en balans, att äta det kroppen är sugen på och att inte ha några strikta förbud. Hälsosam kost är en subjektiv uppfattning och därmed öppet för individuella tolkningar.
Kvinnorna menar att en hälsosam kost kännetecknas av hemlagad mat och obehandlade
livsmedel. Hälsosam kost ses även som påtryckningar och press. Exempelvis upplever
informanterna prestationskrav och ångest kring att äta på ett visst sätt i det offentliga
rummet då det ses som social status att vara en ”hälsosam” person. Det fjärde mönstret
som kan ses är att det inte finns en enskild avsändare av information kring hälsosam
kost. De unga kvinnorna får främst sin information från sina nära vänner, kollegor och
familj och anger dessa som trovärdiga källor. Sedan bildar de sig en egen uppfattning
kring vad som känns bra. De litar mest på sig själva och sin egen bedömning. Informanterna har lågt förtroende för influencers och bloggare, då de menar att de ofta har kommersiella intressen. Högre trovärdighet finner de unga kvinnorna hos auktoriteter,
såsom läkare och Livsmedelsverket.

8.2 Belascos kulinariska triangel av motsättningar
Ett tydligt mönster som kan ses i resultatet är det faktum att samtliga deltagare uttrycker
att mat ska skapa hälsa och välmående. Ett genomgående tema är att deltagarna inte vill
äta mat enbart för att den anses nyttig eller hälsosam, utan de vill äta vad de är sugna på
och inte äta på ett visst sätt för att de förväntas att göra detta. Belasco (2008) menar att
vi väljer mat efter vilka vi är samt hur vi identifierar oss. Informanterna i denna studie
uttrycker att de inte ämnar göra detta, exempelvis äta på ett visst sätt på grund av att de
är kvinnor och därmed förväntas göra detta. Däremot kan det ses mönster kring att de
känner en viss press och ångest inför att de bör äta på ett visst sätt. Det talas upprepade
gånger om att ”unna sig” vissa livsmedel. Det kan i detta sammanhang tolkas som att
man genom att unna sig, avviker från det normativa och bryter ett mönster kring hur
man egentligen bör äta. Detta kan kopplas till hur Belasco talar om identitet och hur
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svårt det är att förändra vårt sätt att välja mat eftersom identiteten är så djupt rotad inom
oss. Detta blir extra tydligt när en deltagare uttrycker att hon önskar att var ”den där
smoothietjejen”. Informanterna anger att de upplever krav från samhället och media
som säger känner att de borde äta på ett visst sätt. De menar att nya medier och ständiga
flöden, har skapat mer press då det hela tiden kommuniceras en bild av hur de bör äta.
Kvinnorna finner detta jobbigt och bygger därmed upp ett motstånd mot att följa alla
dessa råd. Det kan ses som en del i deras identitetsskapande att ha ett motstånd mot de
budskap som media och samhället sänder. Enligt Belasco (2008) gör vi även våra matval utefter den kultur vi lever i. Detta kan kopplas till hur deltagarna menar att strukturer i samhället gör att det ses som finare att vara smal och att äta hälsosamt. Av de tre
faktorerna som Belasco (2008) menar tillsammans ligger som grund för ett matval, har
det under diskussionerna i stor utsträckning berört ämnen som kan kopplas till identitet.
Av de tre faktorerna i triangeln var bekvämlighet den som minst berördes under fokusgruppsdiskussionerna. Det som det talades om var aspekterna energi, tid samt kunskapsnivå. Informanterna uttryckte att de gånger de väljer livsmedel som de inte anser
hälsosamma är då de har kort om tid samt inte har energin till att orka laga något annat.
Vad som däremot var genomgående var det faktum att de inte vill se detta som något
negativt, då pressen att äta hälsosamt är mer negativ än att äta något med högt energiinnehåll. Fler uttrycker att de i brist av tid eller energi kan äta chips till middag. Det kan
därmed antas att faktorer som rör bekvämlighet, i enlighet med Belascos teori, har en
inverkan på matvalet. Kunskapsnivån tycks även spela en roll i kvinnornas matval. Ett
mönster som kan ses i kategoriseringen av det insamlade materialet är att detta främst
gäller kunskapen kring vad man bör äta, inte kunskapen kring att tillaga det. Deltagarna
talar åter igen om det ständiga flödet från media. De menar att det komplicerar deras val
av mat, då det ses som svårt att urskilja ur flödena vad som faktiskt är hälsosamt eller
inte. Deltagarna finner det svårt att veta vilket av alla budskap de ska lyssna på. Belasco
(2008) anger att matindustrin har ett ansvar när det gäller bekvämlighet för konsumenter. Han menar att detta kan ta sig i uttryck i smart paketering och ”praktisk” mat. Resultatet av denna studie visar däremot att de unga kvinnorna snarare önskar hjälp när det
gäller kunskap och budskap från olika källor.
Högst upp i triangeln har Belasco placerat faktorn ansvar. Han menar att det inte är den
viktigaste faktorn, men att det borde vara det. Resultatet från fokusgruppsdiskussioner33

na visar däremot att de unga kvinnorna präglas mycket av ansvar och att ansvar för
miljö är en stark drivkraft när det gäller kvinnornas matkonsumtion. Dock varierar
detta, då några uttrycker att miljöaspekten inte är det som de prioriterar när de väljer
livsmedel, utan att pris och tillgänglighet ses som viktigare. De anger däremot att de på
senare tid har strävat mer mot att försöka bli mer miljömedvetna. Resultatet visar att
ansvar om miljö tycks vägas in i begreppet hälsa. Informanterna menar att det inte alltid
gjort det, men att de på senare år blivit allt viktigare att ta i beaktning när de gör sina
matval. Detta kan tala för att Belascos placering av faktorn ansvar i triangeln är representativt för hur ett hälsosamt matval görs bland unga kvinnor. Främst talades det om
att det finns en konsensus kring att man bör äta mindre kött och mer ekologiskt. Ett tydligt mönster är att en stor del av deltagarna har minskat sin köttkonsumtion och att om
de äter kött vill de gärna äta så lokalt producerat som möjligt. Belasco (2008) menar att
ansvar även handlar om att vara medveten om hur ens deltagande i värdekedjan har en
inverkan på djur, miljö och andra människor. Resultatet av diskussionerna visar däremot att deltagarna främst prioriterar djur samt miljö. Belasco (2008) anger även att faktorn om ansvar handlar om hur vi tar ansvar för den egna hälsan. Resultatet i denna studie visar att de unga kvinnorna tar ansvar för den egna hälsan genom ett balanserande
mellan olika aspekter. Relationen mellan kost och hälsa präglas av ett balanserande som
tar sig i olika uttryck hos informanterna. De unga kvinnorna som deltagit i studien beskriver relationen mellan kost och hälsa som ett ansvarstagande för sin egen hälsa. Det
sker genom ett balanserande av olika aspekter exempelvis mellan det njutningsfulla och
det tvingande, mellan det upplevt sunda och osunda samt mellan vad man gör och vad
man bör. Något som de unga kvinnorna uttryckt, som kan tänkas vara starkt kopplat till
ansvar är att de menar att kroppen säger till när den är sugen eller i behov av viss mat.
De menar att kroppens signaler kommunicerar med dem och att de genom detta inte
behöver tänka lika mycket på vad de ska äta för att må bra, utan kroppen sköter detta åt
dem. Detta kan tänkas grunda sig i ett starkt ansvar för den egna kroppen och hälsan.
Sammanfattningsvis har samtliga faktorer i Belascos kulinariska triangel av motsättningar en inverkan på de unga kvinnornas val av mat. I störst utsträckning präglas valet
av aspekter kring identitet. Ansvar är även en stark grund för informanternas beslut,
både gällande miljö men även ansvar för den egna hälsan. Aspekter kring bekvämlighet
och tillgänglighet har minst inverkan av de tre faktorerna. Resultatet visar att de unga
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kvinnorna finner det viktigare att välja livsmedel utifrån ett identitetsskapande samt ett
ansvarstagande för miljö och sin egen hälsa och välmående.

8.3 Resultat och tolkning
Resultaten av denna studie visar att mat och hälsa är något som präglar vardagen hos de
unga kvinnor som deltagit i undersökningen. Det som Stjerna (2007) kallar socialt delade föreställningar om mat och ätande, kan appliceras på denna studies resultat. Stjerna
menar att det innefattar de tolkningsramar och idéer som cirkulerar i samhället för hur
vi bör äta. I denna studies fall handlar det om föreställningar kring hur vi bör äta för att
uppnå god hälsa. Resultatet visar att de unga kvinnorna tycks dela dessa sociala föreställningar, exempelvis genom att vara eniga i distinktionen mellan begreppen hälsosam
och nyttig. I enlighet med Stjernas resultat likställer även de unga kvinnorna i denna
studie bra mat med ”obehandlad och hälsosam” och dålig mat med ”behandlad och
ohälsosam”. De unga kvinnorna menar att en hemlagad kaka med stora mängder socker
och smör är mer hälsosam än en fabrikstillverkad proteinbar, med argumentet att de vet
vad som är i och att det inte är några konstiga tillsatser. På samma sätt som Stjerna beskriver att hon i sin studie sett ett mönster hos informanterna vilket hon kallar är/bördilemmat, har detta även uppmärksammats i denna studie. Det tycks bland informanterna finnas en överenskommelse kring hur man inte borde äta vissa livsmedel, men att
man gör det ändå. De unga kvinnorna menar att detta kan leda till såväl ångest som att
finna en balans. Detta är i enighet med Stjernas resultat, då informanterna talar om att
ha ett ”sunt” förhållningssätt och att ”äta tillräckligt bra” och låta det sunda förnuftet
styra (Stjerna, 2007). Det finns mönster bland informanterna där de uttrycker ångest och
prestationskrav kring vad de bör äta samt vad de väljer att äta. Detta resultat styrker
Stjernas teori om är/bör-dilemmat och att pendlandet mellan är och bör resulterar i ett
ständigt pågående identitetsskapande. I strävan efter ett identitetsskapande kan de unga
kvinnorna pendla mellan ångest och att finna en balans. Stjernas studie visar att motsättningar i identitetsskapandet dyker upp då en ”träningsmänniska” väljer att äta en
muffins, och att deltagarna i studien snarare strävar mot balans och välbefinnande än att
uppnå optimal hälsa. Detta är helt i enlighet med informanterna i denna studie.
Informanterna angav att de ibland känner sig osäkra på hur de ska äta för att äta hälsosamt. Detta överensstämmer med det som Orklas matbarometer (2016) visat. Kvinnorna
i denna studie menade även att begreppet hälsa kommit att förändras de senaste åren
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och de idag ser sin kosthållning som mer hälsosam än för ett par år sedan. Även detta
faktum överensstämmer med de inskickade svaren i Orklas matbarometer (2016). Sandberg (2004) belyser den makt som massmedia besitter gällande att kommunicera kunskap om hälsa och kost. Hon menar att vi genom råd från media kan undgå risker som
övervikt och ohälsa. Ett mönster som kan ses i denna studie är däremot att informanterna lyssnar på råd om hälsa och kost främst från nära vänner, kollegor samt familj. De
menar att det är från dessa källor som de får sin kunskap. Resultatet visar däremot att
kunskap om hälsa och kost i första hand är baserat på informanternas egna erfarenheter
och bedömningar. Detta kan skapa frågor kring hur de unga kvinnorna undviker de risker om övervikt och ohälsa som Sandberg (2004) talar om; är det möjligt att de utsätts
för risker i större utsträckning på grund av att de bildar sina egna uppfattningar om hälsa
och kost? Det tydliga mönster som kan ses gällande detta understryker Orklas matbarometer (2016) som visar att man mest litar på sina egna bedömningar. Det står däremot
i motsättning till resultatet i Fagerli och Wandels (1999) studie som visade att kvinnor
aktivt söker information om hälsa och kost och sedan anpassar sin kost efter råd från
offentliga ”experter”. Då den studien genomfördes år 1999 kan det tänkas att utbudet av
”experter” har ökat i antal och det idag kan vara svårare att selektera mellan dem. I linje
med detta anger de unga kvinnorna i denna studie att de upplever att medieinnehållet
idag är fullt av olika råd kring hälsosam kost. En del av informanterna anser att det
medför en svårighet kring att veta vad som är sant eller inte. De menar att de som skriker högst i sociala medier är även de som hörs mest, oavsett om de talar sanning eller
inte. Detta stödjer Langins (2008) hypotes om att det är mer sannolikt att en lögn sprids
på sociala medier, jämfört med sanna nyheter. Då Langin (2008) menar att det tar längre
tid för sanna nyheter än falska att spridas på Twitter, kan det antas att detta kan få konsekvenser för råd om hälsosam kost, exempelvis för myndigheter som vill nå ut med
evidensbaserade råd. Detta är i linje med det dilemma som Sandberg (2004) talar om
gällande vem det är som definierar hälsa och ohälsa och hur vi ska kunna selektera och
urskilja vilken information som är viktig för oss. Resultatet i denna studie kan ses som
en indikation på att råd från myndigheter som kommuniceras inte är framgår som tydliga för unga kvinnor.
Denna studie påvisar att informanterna ibland upplever att det finns prestationskrav när
det gäller hälsa, vilket resulterar i ångest. Detta faktum tar Stenson (2018) upp som en
problematik då många konsumenter känner sig hälsostressade och därmed finner lock36

ande genvägar gällande kost som kommuniceras av media. Stenson (2018) talar i detta
sammanhang om influencers som vår tids vägvisare gällande råd om kost. De unga
kvinnorna i denna studie uttrycker däremot en skepsis mot influencers och bloggare när
det kommer till trovärdighet om hälsa. Detta resultat kan tänkas bero på en analytisk
förmåga hos kvinnorna i denna studie, då merparten har en eftergymnasial utbildning.
Fagerli och och Wandel (1999) anger även att kvinnor med eftergymnasial utbildning
väljer mat efter hur hälsosam den är i större utsträckning än kvinnor med lägre utbildning. Det skulle därför vara av intresse att se hur olika grupper med olika studiebakgrund ser på detta faktum (se avsnitt om förslag för vidare forskning).

8.4 Kritisk analys av material och metoder
I syfte att erhålla en djupare förståelse för informanternas tankar och synsätt, har denna
studie varit av kvalitativ karaktär. Det skulle sannolikt inte vara möjligt om en kvantitativ studie används, då en kvalitativ studie ger upphov till en djupare förståelse kring
varför ett fenomen ser ut som det gör (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom exempelvis en enkätundersökning skulle det däremot vara intressant att samla in kvantitativ data
kring hur förtroendet för olika kostråd ser ut.
Tolkningen av resultaten har gjorts genom ett teoretiskt ramverk. Detta medför att validiteten för studien ökar, det vill säga att resultaten är giltiga. Det är däremot viktigt att
poängtera att resultaten i en kvalitativ studie, inte kan generaliseras. Detta på grund av
att forskaren alltid i någon mån är formad av sin egen förförståelse och gör sina tolkningar utifrån den (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Under fokusgruppsintervjuerna användes två typer av stimulimaterial i form av bilder
på livsmedel på bordet samt ett klipp från SVT Debatt. Detta kan ha haft en inverkan på
diskussionen mellan informanterna, då de kan ha gett upphov till en mer givande diskussion med fler infallsvinklar. Copes, Tchoula, Brookman och Ragland (2018) menar
att stimulimaterial i form av bilder (eng. photo-elicitation) kan väcka känslor hos informanten och att detta kan resultera i en givande och stark diskussion. Likväl som informanterna kan ha vidgat sin syn på uppsatsens ämne, kan det även ha medfört en vinkling av diskussionen. Då valet av klipp innehöll en debatt som var inriktad på LCHF,
kan det ha medfört att deltagarna fokuserade mycket på just den dieten istället för att se
till helheten. Mitt syfte med klippet var att visa informanterna komplexiteten i att det
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finns många ”experter” som får utrymme i media och att det kan finnas en svårighet i att
bedöma vem som är en trovärdig källa. Diskussionen kan ha breddats om ytterligare ett
klipp visats som inte haft samma fokus på just LCHF.
Urvalsmetoden har medfört att jag som författare redan var bekant med några av deltagarna i studien. Detta kan ha påverkat studiens datainsamling. Halkier (2010) rekommenderar att rekrytera deltagare som man själv inte känner, men menar däremot att det
å andra sidan kan vara lättare att föra ett samtal om intervjuaren sedan tidigare är bekant
med deltagarna. Det kan även ha påverkat resultatet ur den aspekten att informanterna
troligtvis utgör en begränsad grupp demografiskt. Då deltagarna har rekryterat varandra
har många av dem troligtvis liknande bakgrund och intressen. Det kan även antas att de
som ingått i studien har ett stort intresse för kost och hälsa och därför valt att ingå i studien. Gruppen kan därmed inte ses som representativ för alla unga kvinnor i Sverige,
däremot ger de i denna studie en intressant inblick i ett aktuellt fenomen.
Det är av relevans att även belysa det faktum att jag som författare är kvinna mellan 1835 år, vilket är inom ramen för urvalet av denna studie. Det kan ha medfört en risk då
informanterna kan ha bedömt att jag har en god insyn i hälsa och kost bland kvinnor i
denna ålder. Detta kan ha resulterat i att deltagarna inte givit en fullständig förklaring av
fenomenet, då de kan ha förutsatt att jag läst mellan raderna och själv fyllt i. Min bedömning är däremot att jag under studiens gång upplevt ett förtroende hos informanterna, vilket jag anser har resulterat i en öppen och givande diskussion under intervjuerna.

8.5 Studiens relevans inom mat- och måltidsområdet
Denna studie har undersökt genom vilka faktorer som unga kvinnor gör sina matval ur
en hälsoaspekt. Resultatet kan vara av intresse för och fungera som kunskapsunderlag
för mer konkreta handlingar i sammanhang där man arbetar med kvinnors matvanor,
kost och hälsa. Det är viktigt för myndigheter och auktoriteter att på ett trovärdigt sätt
kommunicera kostråd till unga kvinnor. Livsmedelsverket (2010) menar att det är av
stor vikt att kommunicera kostråd till unga kvinnor, på grund av att goda matvanor
grundläggs i tidiga år samt att dessa kvinnor i framtiden sannolikt i kommer att föda
barn. Detta område kräver ett mer omfattande underlag än denna studie, men resultatet
påvisar en indikation på att unga kvinnor tenderar att bilda sina egna uppfattningar kring
vad de bör äta för att uppnå god hälsa. Denna studie visar även att unga kvinnor finner
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viss ångest och prestationskrav kopplade till hälsa och kost. Resultatet och de indikationer det ger kan hjälpa organ som arbetar med unga kvinnor och psykisk ohälsa med
att främja ett friskt och sunt förhållningssätt när det kommer till kost.

9. Förslag till vidare forskning
Denna studie har fokuserat på unga kvinnor mellan 18-35 år. Det skulle vara intressant
att studera detta ämne vidare även i andra grupper av annan ålder i samhället. Föreligger
det exempelvis någon skillnad i hur olika grupper väljer hälsosam mat? Det hade även
varit av intresse att se närmare på vem som fungerar som informationskälla för olika
åldersgrupper, olika kön samt om det skiljer sig åt beroende på utbildning.
Det skrivs ofta om fake news och tillförlitlighet i livsmedelsbranschen. Detta skulle
vara intressant att studera närmare. Nya råd och rön når konsumenter via media varje
dag. Ett perspektiv som skulle vara intressant att undersöka är hur mediautrymmet fördelas mellan olika typer av källor. Det hade varit av intresse att följa kostråd som kommuniceras till en bred målgrupp, exempelvis via TV4 Nyhetsmorgon.
Då denna studie har syftat till att erhålla en djupare förståelse för ett fenomen, har en
kvalitativ ansats tillämpats. I syfte att få en bredare bild av synen på kost och hälsa,
hade det varit av intresse att genomföra en kvantitativ enkätundersökning om detta. Det
hade även medfört en möjlighet att göra jämföranden mellan olika grupper.

10. Slutsats
Utifrån denna studie kan det dras slutsatser om att hälsosam kost upplevs och tolkas
individuellt. Vad som ses som hälsosamt för en person kan ses som mindre hälsosamt
hos en annan. Hälsosam kost är ett balanserande på olika sätt; mellan det njutningsfulla
och det tvingande, mellan det upplevt sunda och osunda samt mellan vad man gör och
vad man bör. För att uppnå balans och välbefinnande skapar unga kvinnor sin egen bild
av hälsosam kost. Hälsosam kost ses även som någonting hemlagat, i motsats till industritillverkade livsmedel. Studien visar även att hälsosam kost är press och påtryckningar. Exempelvis upplever kvinnorna prestationskrav och ångest då det ses som social
status att vara en ”hälsosam” person. Familj och vänner ses som den främsta informationskällan kring hälsa och kost. Utifrån dessa bildar kvinnorna sedan sin egen uppfattning och litar mest på sina egna bedömningar. Det kan därmed ses som en utmaning för
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exempelvis myndigheter att nå ut med evidensbaserade råd om hälsa och kost. Faktorer
som har en inverkan på unga kvinnors val av kost är främst kopplade till identitet samt
ansvar för miljön och den egna hälsan. Val som präglas av bekvämlighet är mindre förekommande.
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Bilagor
Bilaga 1: Intervjuguide
Följdfrågor:
Varför? Hur då? Kan du utveckla? På vilket sätt? Du menar att…?
Inledning
Mitt namn är Josefine Enehall och jag studerar Mat- och måltidsvetenskap på Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete och vill direkt passa på att tacka er för att ni hjälper mig genom att träffas
här idag för den här diskussionen. Det kommer att ta ungefär mellan 45- 60 minuter. Jag
är väldigt intresserad av relationen mellan mat och hälsa. Inte minst är jag väldigt intresserad av vad ni tycker om detta. Är det någon som har några frågor innan vi sätter
igång?
Tema 1: hälsobegreppet och identitet
Vad tänker ni på när jag säger ordet hälsa?
Är det samma sak att vara hälsosam och nyttig?
Vad anser ni är hälsosam mat?
Huruvida maten är hälsosam, är det något ni tänker på när ni planerar vad ni ska
handla/laga?
Om ja: varför vill ni äta hälsosamt? Är det viktigt?
Jag tänkte att vi skulle kika lite på bilderna här på bordet. Är det lätt eller svårt att avgöra vilka livsmedel/råvaror som är mer/mindre hälsosamma? Varför? Hur kommer
detta sig? Kort diskussion.
Klipp spelas upp 1.20- 5.05)
https://www.youtube.com/watch?v=DIpn1wd-epc&t=305s

Tema 2: influerande och budskap
Vad får ni för tankar efter det här klippet?
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På vilket sätt påverkar den här typen av debatter din bild av hur du bör äta?
På vilket sätt upplever ni att ni får information om mat och hälsa?
Vem talar om för er vad som är hälsosamt/mindre hälsosamt?
Hur kommer det sig att du lyssnar på vad den personen/personerna säger? Hur vet man
vem man ska lyssna på?
När ni ska köpa/laga mat, hur brukar ni göra då? Laga efter recept? Var/ hur hittar ni
dem?
Tema 3: Bekvämlighet
Vad är viktigt för dig när du väljer vad du ska äta? (hälsa, ekonomi, tillgänglighet,
smak, tradition, variation, medvetenhet/miljö, kan jag laga det?)
Upplever ni det svårt eller lätt att äta hälsosamt? Hur?
Avslutning:
Är det något någon vill tillägga? Något som jag missat som ni tycker vi borde prata om?
Tack.
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Bilaga 2: Stimulimaterial
Bild från fokusgruppsintervju genomförd 2018-04-16
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Bilaga 3: Informerat samtycke

Till deltagare i studie om relationen mellan hälsa och kost
Tack för att du ställer upp i denna studie och hjälper mig att genomföra mitt examensarbete. Jag heter Josefine Enehall och skriver just nu min kandidatuppsats i mat- och måltidsvetenskap på Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

Mat och ätande får allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle. I samma takt som matlagningsprogrammen ökar och det skrivs fler kokböcker än någonsin, ökar också råden
om vad vi bör äta för att leva hälsosamt. Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors bild av relationen mellan hälsa och kost.

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att
användas i denna studie. Inga verkliga namn kommer att publiceras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun och därmed ditt deltagande.
Tveka inte att fråga om du har några funderingar under samtalets gång.

Resultatet kommer att publiceras i det publikationsarkivet som Högskolan i Kristianstad
använder (www.hkr.diva-portal.org). Vid önskemål kan även den färdiga studien att
skickas via mail, vänligen säg till om detta i samband med fokusgruppsintervjun.

Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer
att gå till. Jag ger mitt medgivande till Högskolan i Kristianstad att bearbeta den information insamlas under studien. Information som inte används i studien kommer att
förstöras.

Malmö den ___/___ 2018

…………………………………………………….
Namnteckning

…………………………………………………….
Namnförtydligande
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