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Abstract 
Much attention has been paid to the problem with obesity and overweight in recent years. This 
problem is growing close to a global epidemic and it is causing many health problems. The 
knowledge evolution within the subject is steadily growing and this knowledge should affect 
peoples opinions about healthy foods in a positive way. In spite of this, people still find it hard to 
engage in health-enhancing behaviours. Consequently, there is a gap between attitudes and 
behaviour when it comes to healthy foods.  

The objectives of this study were to qualitatively investigate young adults reasoning and attitudes 
to health-enhancing foods, in order to better understand what makes a healthy diet difficult to 
maintain.  
 
People can find it difficult to express their diet-behaviour. With a qualitative method we wanted 
to get at better understanding for the reasoning, thoughts and emotions of the individual. We have 
chosen to use three supplementing qualitative methods; diaries, observations and a focus group.  
 
Until today, people have developed theoretical models in order to understand and explain 
individual diet-behaviour. We are using the well known �Theory of Reasoned Action� (TRA), 
and the refined �Theory of Planned Behavior� (TPB), in order to explain the relationsship 
between the attitude and behaviour concepts. We also partly use TPB in our analysis to help 
explain certain behaviour.   
 
The key variables that accounted for the variation in dietary behaviour were (1) lack of time, (2) 
lack of motivation, (3) lack of knowledge, (4) difficulties in cooking, (5) the food is not 
attractive, (6) situation and environment. All these variables have in common that they can be 
reduced through motivation. Therefore, a lack of motivation can be seen as the key variable 
affecting the gap between attitude and behaviour.  

 

Key words: healthy diet, attitude, behaviour, motivation, barrier   
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Sammanfattning 
Problemet med fetma och övervikt i västvärlden uppmärksammas alltmer då det närmast kan 
liknas vid en global epidemi som orsakar eller förvärrar många hälsoproblem. 
Kunskapsutvecklingen inom kostens påverkan på hälsan utvecklas ständigt och det kan numera 
sägas vara allmänt känt att en ohälsosam kost ger en negativ inverkan på hälsan. Denna kunskap 
borde generellt leda till att människan har en positiv inställning till hälsosam kost. Trots detta 
finner människor det fortfarande svårt att engagera sig i hälsobefrämjande beteenden. 
Följaktligen finns det ett gap mellan attityder och beteende när det gäller hälsosam kost. 
 
Syftet med denna uppsats var att kvalitativt undersöka unga vuxnas resonemang och inställningar 
till hälsosam kost och därigenom få en ökad förståelse för vad som motverkar ett mer hälsosamt 
kostintag.  
 
Matvanor och individens beteende kring dessa kan vara svåra för individen att beskriva, men med 
den kvalitativa metoden kan vi komma närmare respondenten och få en bättre förståelse för 
dennes resonemang, tankar och känslor. Vi har valt att använda oss av tre kompletterande 
kvalitativa metoder; dagböcker, observationer och fokusgrupp. 
 
Fram till idag har många forskare utvecklat modeller som hjälp för att förstå och förklara 
individens beteende kring kost. Vi tar upp den mest kända modellen för attityd och 
beteenderelationen, Theory of Reasoned Action (TRA), samt en utveckling av denna modell 
Theory of Planned Behavior (TPB). Modellerna används i denna studie för att klargöra relationen 
mellan begreppen attityd och beteende, samt i viss utsträckning som ett stöd i vår analys.  
 
Studien visar på intressanta aspekter av varför individen inte lever som den lär. De mest 
utmärkande är (1) tidsbrist, (2) bristande motivation, (3) brist på kunskap, (4) svårigheter kring 
matlagning, (5) maten är inte lika tilltalande, (6) situation och omgivning. Gemensamt för dessa 
barriärer är att de kan reduceras med hjälp av motivation. Därmed kan bristande motivation ses 
som den huvudsakliga anledningen till gapet mellan attityd och beteende.    

 

Nyckelord: hälsosam kost, attityd, beteende, motivation, barriär   
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Förord 
Det har varit en utmaning, men samtidigt ett stort nöje att skriva denna uppsats. Vi vill härmed 
passa på att varmt tacka de personer som med sin inspiration givit oss möjligheten att genomföra 
uppsatsen. Vi vill främst tacka våra respondenter för att de har delat med sig av sin dyrbara tid 
och för att de har låtit oss ta del av deras innersta tankar och känslor. Vi vill även tacka Susanne 
Grenz från Amarillo Research & Consultancy som bistått med många goda råd. Sist men inte 
minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Maria Frostling-Henningsson samt våra 
opponenter för värdefull kritik under resans gång. 
 
     
 
Stockholm 16 januari, 2006  
 
 
Lina Broberg & Lisa Lagerwall    
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1. Inledning   
Detta kapitel inleds med en beskrivning av problemets bakgrund där vi beskriver situationen i 
världen och Sverige vad gäller problemet med fetma och övervikt. Vi fortsätter med en 
problemdiskussion som mynnar ut i forskningsfråga och syfte. Kapitlet innehåller även en 
begreppsdefinition, innehållande begrepp som i studien är återkommande.      

1.1 Problembakgrund 

Ingen har väl missat den hälsa och kostdebatt som har pågått i medierna de senaste åren. Denna 
debatt har uppstått i samband med att problemet med fetma i västvärlden alltmer har 
uppmärksammats, ett problem som bara växer och växer. Fetman kan enligt WHO (World Health 
Organization, 2004) liknas vid en global epidemi, med mer än 1 miljard överviktiga vuxna, vilket 
också är en stor bidragande faktor till ohälsa och sjukdomar världen över. Enligt samma 
organisation är det nu fler människor som lider av överviktsrelaterade problem än av 
undernäring.  
 
Även i Sverige håller övervikt på att utvecklas till ett dominerande problem. I Sverige har 
andelen vuxna med fetma fördubblats sedan 1980, medan övervikten har ökat med 20 procent för 
män respektive 30 procent för kvinnor under samma tidsperiod. Idag är över hälften av männen 
och en tredjedel av kvinnorna i Sverige överviktiga eller feta. (Folkhälsorapport 2005) Ett antal 
�livsstilsfaktorer� sägs enligt Kral (2004) i stor utsträckning vara bidragande till fetman, såsom 
ett högt intag av snabbmat med hög fetthalt och söta läskedrycker, stillasittande på grund av TV 
tittande och web-surfande, reducerad fysisk aktivitet i skolan och på jobbet samt lägre deltagande 
i ansträngande fritidsaktiviteter.  
 
Fetma och övervikt orsakar eller förvärrar många hälsoproblem. I synnerhet associeras fetma och 
övervikt med utvecklingen av diabetes typ 21, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke 
samt vissa former av cancer. (Kopelman, 2000) Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att 
80 procent av hjärt-kärlsjukdomar, 90 procent av diabetes typ 2 och 30 procent av all cancer kan 
förebyggas genom bland annat bra matvanor och tillräckligt med fysisk aktivitet. Trots detta 
finner människor det fortfarande svårt att engagera sig i hälsobefrämjande beteenden. 
(Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut, 2005) 
 
Sveriges regering har, med bakgrund i folkhälsoproblemet, lagt fram en handlingsplan som ska 
vidta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för goda matvanor och fysisk aktivitet. Som ett led 
i detta arbete har regeringen givit Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram 
ett underlag till planen som ska innehålla förslag på mätbara mål, strategier för att uppnå målen, 
insatser med ansvariga aktörer samt finansiering och kostnadsberäkningar av föreslagna åtgärder. 
(Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut, 2005) 

                                                
1 Diabetes typ 2 utgör 80 % av alla diabetesfall i Sverige. Insulinnivåerna i blodet kan vara förhöjda, normala eller 
minskade. Känsligheten för insulin i muskler lever och fettväv är nedsatt, varför insulinnivåerna är otillräckliga i 
förhållande till behovet. (Nationalencyklopedin, sökord: diabetes typ 2) 
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1.2 Problemdiskussion   

Utifrån det vi tidigare presenterat behöver vi se en förändring i beteendet för att förbättra 
folkhälsan, nu och i framtiden. Problemet är dock mycket komplext och hittills finns det enligt 
Kral (2004) inga identifierade realistiska strategier, varken utbildningsmässiga, medicinska, eller 
politiska för att ta itu med den växande fetmaepidemin.  
 
Vad är det då som gör att människor blir fetare och fetare och inte i tillräcklig utsträckning verkar 
ta till sig de återkommande larmrapporter som visar hur ohälsosam kost negativt påverkar vår 
hälsa? Enligt Egger och Swinburn (1997) påverkas kroppsfettets nivå av tre huvudsakliga 
faktorer: biologiska, beteendemässiga och miljömässiga.  
 
Biologiska faktorer som är kända för att påverka nivån av kroppsfettet inkluderar ålder, kön, 
hormonella faktorer och gener, vilka alla kan ses som opåverkbara. Beteendemässiga faktorer 
härstammar från komplexa psykologiska faktorer såsom vanor, känslor, attityder och värderingar 
som utvecklas under hela livet. Orsak och verkan av beteendemässiga faktorer måste tas i 
beaktande och försök att ta del av och påverka dessa bör enligt Egger & Swinburn (1997) vara en 
del av strategin för att tämja epidemin. De miljömässiga faktorerna kan kategoriseras utifrån ett 
makro- (populationen i stort) eller ett mikroperspektiv (i individens omedelbara närhet). 
Makromiljön påverkar den generella förekomsten av fetma i en population medan mikromiljön, 
tillsammans med de beteendemässiga faktorerna påverkar den enskilda individen. De 
miljömässiga faktorerna påverkar mängden och typen av mat som konsumeras och den mängd 
och typ av fysisk aktivitet som utförs. Det är med hjälp av de miljömässiga faktorerna (genom till 
exempel lagar eller skatter) som regeringen har en chans att påverka individers beteende.  
 
Dessa tre faktorer verkar inte oberoende av varandra vilket innebär att alla tre måste tas i 
beaktande i utvecklandet av en strategi för att minska fetma och övervikt i världen. Enligt Miller 
(2002) behöver hälsobranschen ta steget bortom att enbart lära individen �hur denne ska bete sig� 
och istället fokusera på �hur individen ändrar sitt beteende�. Då de biologiska faktorerna enligt 
Egger och Swinburn (1997) anses opåverkbara avser vi främst fokusera på de beteendemässiga 
faktorerna. Dock påverkas de beteendemässiga faktorerna av de miljömässiga, vilket gör att även 
de sistnämnda kommer att beaktas. Forskare vet enligt Feurst (1991) mycket lite om de 
mekanismer som ligger bakom våra val av matvaror, t.ex. de processer som påverkar valet av 
nyttig respektive onyttig mat. Enligt sociologen Björn Bildgård vid Statens Folkhälsoinstitut 
(040915) tas matvanor ofta för givna, som något biologiskt, medärvt eller åtminstone som något 
ytterst personligt. Detta gör att ämnesområdet för oss känns än mer intressant och angeläget att 
studera.  

 
Det kan föreligga en skillnad mellan vad konsumenter säger sig göra och vad de verkligen gör, 
det är därför inte säkert att attityder och beteende går hand i hand. (Wallace et al., 2005) Vi ställer 
oss frågan vilka resonemang och värderingar som ligger till grund för detta så kallade 
beteendegap. Vår utmaning som forskare blir således att skapa en bättre förståelse för vilka 
tankar, värderingar och känslor som ligger till grund för en individs matvanor. Med denna 
förståelse kan samhällets arbete för en bättre folkhälsa underlättas.  
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1.3 Forskningsfråga 

Bakgrund och problematisering har mynnat ut i följande problemformulering;  
 
Hur förhåller sig unga vuxna till hälsosam kost och vad upplevs motverka ett mer hälsosamt 
kostintag?   

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att kvalitativt undersöka unga vuxnas resonemang och inställningar till 
hälsosam kost och därigenom få ökad förståelse för vad som motverkar ett mer hälsosamt 
kostintag. Denna kunskap ska ge ökad möjlighet att minska konsumtionen av onyttiga livsmedel 
och därmed förbättra folkhälsan.   

1.5 Definition av begrepp  

Hälsa 
Det finns ingen entydig definition på begreppet hälsa. Hälsobegreppet utvecklas snabbt utifrån 
vidgade kunskaper samt ändrade förutsättningar och villkor för hälsa respektive ohälsa. År 1947 
publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) en definition, som är den mest kända, där hälsa 
definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt, och social välbefinnande. Vi ansluter 
oss till WHO:s definition av hälsa i vår egen syn på begreppet. 
 
Hälsosam kost 
�Nyttig� eller �hälsosam� kost är ofta inte definierad, men begreppen antyder att de kan relateras 
till en diet som främjar god hälsa och reducerar risken för sjukdom (Margetts et al., 1997). Vi har 
valt att definiera begreppet i relation till rådande näringsrekommendationer som ett kostintag med 
låg fetthalt, hög fiberhalt, låg sockerhalt samt mycket frukt och grönsaker.  
 
Atkins 
Atkins är en som fokuserar på ett reducerat kolhydratintag, istället äter man mer fett- och 
proteinrik mat. (Livsmedelsverket, 040610) 
 
GI 
GI står för Glykemiskt Index och är ett sätt att ange hur snabbt och högt blodglukosnivån 
(blodsockernivån) stiger efter intag av kolhydrathaltig föda. GI-värdet påverkas dels av vilket 
livsmedel det gäller, dels av tillagningen. Ett lågt GI-värde innebär lägre tendens till stegring av 
blodglukos efter måltid, vilket är fördelaktigt för personer med diabetes, eftersom den sjukdomen 
medför begränsning i ämnesomsättningens förmåga att avlägsna glukos från blodet och eftersom 
höga blodglukosnivåer är potentiellt skadliga. (Nationalencyklopedin, 051213) 
 



 10

2. Metod  
I detta kapitel redovisar vi vårt angreppssätt och vår egen förförståelse inom ämnet. Vidare 
presenterar och motiverar vi våra val av metoder och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med 
analys och hantering av data samt metodkritik.   

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Då vår studie syftar till att få en djupare förståelse för en individs resonemang och inställningar 
fann vi den kvalitativa metoden passande. Metoden erbjuder en djupare förståelse för 
underliggande orsaker till olika tankar och känslor.  

2.1.1 Kvalitativ metod  

Matvanor och individens beteende kring dessa kan vara svåra att beskriva. Med kvalitativa 
metoder kan vi komma närmare respondenten och får därmed en djupare förståelse för 
underliggande orsaker till ett visst beteende (Christensen et al., 1998). En av drivkrafterna bakom 
ett visst resonemang kan vara känslor, vilka kan vara svåra att få fram med en renodlad 
kvantitativ metod. Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är enligt Bryman (1997) 
den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de 
studerade personernas eget perspektiv. För vår studie ligger styrkan med denna metod i att vi kan 
komma närmare individen och på så sätt tolka och förstå dennes attityder och beteenden. Genom 
metoden ges respondenterna möjligheterna att fritt beskriva känslor, tankar och resonemang 
vilket inte skulle vara möjligt med enbart en kvantitativ metod.   
 
Ett problem i denna typ av undersökning är dock att människan ofta säger en sak, men gör en helt 
annan. Etnografi ger oss möjligheten att lyssna på vad människor säger att de gör och att även se 
vad de faktiskt gör. (Carson et al., 2001) Vi har valt att till viss del använda oss av etnografisk 
metod då vi har till syfte att djupare förstå konsumenternas resonemang. Metoden skapar ett djup 
och en intimitet som andra metoder går miste om. Det handlar om att träda in i någon annans 
värld för en tid, några timmar, dagar eller som för antropologerna, några år. (Hammersley & 
Atkinson, 1995) Etnografi är en form av kvalitativ metod som innebär att försöka förstå beteende, 
lära känna och förstå de människor man vill veta mer om, medan de är sysselsatta med vardagliga 
göranden. Vår delvis etnografiska metod gjorde att vi å ena sidan fick en inblick i konsumentens 
faktiska handlingar, å andra sidan fick vi chansen att ställa spontana frågor kring konsumentens 
aktuella val av livsmedel. Vi kom på det sättet närmare de människor som ingick i 
undersökningen.  
 
Hermeneutiken är ett förförståelseinriktat och subjektivt forskningssynsätt (Gilje & Grimen, 
2003). Förståelsen påverkas alltid av vissa förutsättningar vilket medför att vi aldrig möter 
världen förutsättningslöst (Gilje & Grimen, 2003). Gummesson (2000) kallar detta fenomen för 
förförståelse och beskriver det som den kunskap och/eller de förutfattade meningar som 
människor har om ett ämne innan de studerat det närmare. En individs förförståelse är ofta 
baserad på erfarenheter, tidigare upplevelser men även på hans/hennes värderingar (Thurén, 
1996). Då vi som författare har en viss förförståelse för ämnet kommer denna att genomgående 
inspirera oss i uppsatsen. Vår förförståelse kommer särskilt att synas i analys och slutsatser där 
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tolkning och förståelse utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Vi anser det hermeneutiska 
synsättet hjälpa oss i den mån vi har tillåtelse att förhålla oss subjektivt. Därmed ger 
förförståelsen ett bidrag till uppsatsen i form av våra egna tolkningar, istället för att vi ska tvingas 
ställa oss objektiva.  

2.1.2 Vår förförståelse  

Det är viktigt att komma ihåg att vi, i enlighet med hermeneutiken, tolkar individen i denna 
uppsats utifrån vår egen förförståelse. Vår utmaning blir således att ifrågasatta vår egen 
förförståelse för att nå nya och mer fruktbara sätt att förstå problemet. Genom att redovisa den 
förförståelse vi besitter hoppas vi kunna tydliggöra utgångspunkten för kommande tolkningar och 
därmed ge läsarna möjlighet att se de eventuella färgningar detta vidare kan frambringa.  
 
Som vi tidigare beskrivit har vi båda ett stort intresse för såväl kost som träning. Lisa är mycket 
kostmedveten vilket till stor del beror på att hon sedan ett par år tillbaka är laktosintolerant. Detta 
har medfört att hon tvingas vara mycket noga med vad hon äter. Lisa tränar fyra till fem dagar i 
veckan och hennes intresse för träning har även påverkat hennes intresse för mat. För Lisa 
innebär begreppet hälsosam att äta regelbunden kost och motionera mycket, trots detta brukar 
hon unna sig något gott under helgen.  
 
Linas matvanor påverkas mycket av hennes pojkvän vars största intresse är träning. Lina är inte 
lika intresserad av träning, men försöker ändå att träna så ofta hon har tid, vilket varierar. Lina 
anser sig vara väl medveten om kostens betydelse för hälsan, men hon har svårigheter att agera 
efter önskat beteende då hon upplever att hon inte har en tillräckligt stark självkontroll. Att leva 
hälsosamt innebär för Lina att äta en balanserad kost och undvika onödigt fett och socker samt 
motionera dagligen. 
 
Vi har under uppsatsens gång kommit underfund med att vi värderar hälsosam respektive 
ohälsosam mat på olika sätt. Ett exempel på detta visade sig när vi skulle analysera och tolka 
empirin. Vi upptäckte att vi hade något skilda uppfattning när det gäller vad som kan klassas 
som onyttig mat. En vanlig hamburgare från McDonald�s uppfattades av Lisa inte som onyttig 
medan Lina ser denna som skräpmat. För att enas om en gemensam tolkning av det empiriska 
materialet har vi i möjligaste mån tillsammans värderat och analyserat våra respondenters 
resonemang och beteenden. 
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2.2 Valda metoder och tillvägagångssätt 

Människor har en mängd skäl att inte avslöja sina innersta tankar och känslor för andra och 
dessutom är individen i många situationer oförmögen att känna igen, komma ihåg eller korrekt 
beskriva de inre processerna. (Seymour, 1992) För att ta oss runt den här typen av hinder har vi 
använt oss av flera kompletterade kvalitativa undersökningsmetoder, såsom dagböcker, 
observationer och fokusgrupper.   

2.2.1 Förstudie- Dagbok 

För att ringa in vårt problemområde genomförde vi inledningsvis en förstudie. Denna byggde på 
att de respondenter vi valde ut blev tilldelade en dagbok. Dagböcker är en form av 
självrapportering som forskaren kan använda för att samla information och för att få reda på när, 
var och hur vissa aktiviteter utförs. (Patel, 2003) Syftet med dagboken var att få information om 
individens eget perspektiv på sin tillvaro och inte att föra över vårt eget perspektiv till 
individerna. Vi talade med samtliga respondenter som skulle medverka för att verkligen försäkra 
oss om att dessa hade tid och villighet att så noga som möjligt föra dagboken. På så sätt hoppades 
vi få så tillförlitligt information som möjligt. Vid eventuella frågor hade samtliga respondenter 
möjligheten att nå oss via e-post eller telefon.  
 
Hur lång tid som är rimligt för respondenter att föra dagbok varierar. Det är en sammanvägning 
av vad vi behöver veta för att kunna besvara vårt problem, hur villiga respondenterna är att 
spendera tid på detta samt hur mycket information vi själva hinner med att bearbeta (Patel, 2003). 
Vi ansåg en vecka vara rimligt för respondenten, men även för vår möjlighet att sammanställa 
och ta del av informationen.  
 
Inledningsvis fick respondenten berätta lite om sig själv, sina matvanor och uppfattningen om 
hälsosamma matvanor. Därefter följde dag för dag vad de hade ätit och vid vilka tidpunkter, vad 
de ätit som de själva ansåg onyttigt under dagen och om de hade motionerat. Då denna metod 
kompletterades med andra metoder valde vi att inte djupare gå in på känslor och tankar kring 
matvanorna i dagboken. Vi ansåg att andra metoder, såsom ostrukturerade observationer och 
fokusgrupp, var bättre lämpade för att förstå respondenternas tankar och känslor.  
 
Sanningsenlig information var något vi hela tiden ville eftersträva. Därför poängterade vi för 
respondenterna att föra dagboken så tydligt som möjligt och att det som upplevs som betydelselös 
information för dem kunde vara av stor betydelse för oss. Det var viktigt att respondenten var 
motiverad när denne startade med dagboken, men även under dagbokens gång (Patel, 2003). Av 
detta skäl tog vi någon gång under veckan kontakt med respondenterna för att fråga hur det gick 
och för att besvara eventuella frågor. För att försäkra oss om representativiteten, fick 
respondenterna i slutet av dagboken beskriva huruvida detta för dem hade varit en vanlig vecka 
eller om någonting avvikit från det normala och i så fall hur. För att ytterligare försäkra oss om 
representativiteten lät vi samtliga respondenter samla kvitton från veckans inköp. Detta fungerade 
för oss som ett komplement till dagboken för att se vad som inhandlats men som respondenten av 
någon anledning missat att skriva ned. 
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2.2.2 Observationer 

Som vi tidigare nämn kan matvanor ibland vara känsliga att undersöka och många vill vara 
nyttigare än de egentligen är. För att komma runt problemet med att konsumenter ofta säger en 
sak men gör en helt annan observerade vi efter dagboksskrivandet våra respondenter. 
Observationen baserar sig på att studera hur människor agerar, deras beteendemönster, men även 
att studera specifika händelser. Detta är en metod som kan ge kunskap om saker som är så 
självklara att de inte ens blir nämnda i intervjuer. I observationssituationer uppmärksammar 
observatören det som tas för givet. (Fangen, 2005)  
 
Att observera handlar grundläggande om att samla data utan att fråga eller kommunicera med den 
observerade, detta kallas icke-deltagande eller passiv observation. I vår undersökning valde vi att 
använda den motsatta metoden, deltagande observation, som tillåter interaktion och 
kommunikation med individen. (Carson et al., 2001) Vi valde att använda oss av respondenternas 
naturliga miljö ur den aspekten att vi följde respondenten i affären när denne gjorde sina dagliga 
inköp, för att på så sätt se vilka resonemang som kom upp kring valen. Metodvalet baserades på 
vårt intresse för de spontana tankar och värderingar som kunde komma upp vid själva valet av 
produkt. Inom observation kan man använda sig av såväl ostrukturerade som strukturerade 
observationer. Strukturerade observationer används då det finns specifika faktorer som forskaren 
måste beakta. (Carson et al., 2001) I vårt fall kom observationen att ligga till grund för vilka 
kärnfrågor som vidare togs upp i fokusgruppen och inget direkt fokus fanns i detta skede. Därför 
valde vi att använda oss av den ostrukturerade observationen vilken sägs kunna ge vägledning till 
vilka aspekter vi följaktligen skulle fördjupa oss i. I kombination med dagboksskrivandet var 
denna metod avsedd att ge oss en bra inblick i konsumentens resonemang kring sina egna 
matvanor.  

2.2.3 Fokusgrupp 

Som ett sista steg i undersökningen samlade vi en fokusgrupp med sex av de från början tolv 
respondenterna. Detta gjordes efter att dagboksskrivande och observationer hade genomförts, i 
syfte att låta ett par av respondenterna tillsammans komma upp med oväntade resonemang som 
inte hade framkommit tidigare. (Christensen et al., 1998) Enligt Obert och Forsell (2000) 
definieras en fokusgrupp som en grupp människor som ger sina synpunkter och värderingar på en 
aktuell fråga eller ett ämne. Målsättningen är att interaktionen ska skapa en gruppdynamik, vilket 
innebär att deltagarna inspirerar varandra till att se nya dimensioner av ämnet.  En person för 
fram sin tanke, vilken leder till att en annan person kan se detta ur ett annat perspektiv, vilket i sin 
tur leder till resonemang och diskussion. Wibeck (2000) poängterar att fokusgrupper har visat sig 
fungera väl när det gäller forskning om känsliga ämnen. Som tidigare nämnts kan individens 
matvanor vara ett känsligt ämne därav ansåg vi oss få en djupare bild och ett bättre resonemang 
genom att använda fokusgrupper som en sista och avslutande metod. 
 
Enligt Wibeck (2000) är ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte färre än fyra och inte fler 
än sex, medan Christensen et al. (1998) rekommenderar en grupp bestående av sex till tio 
respondenter och poängterar att om gruppen består av färre än sex deltagare finns risken att 
någon inte vågar uttala sig. Om gruppen är större än tio kanske inte alla får tillfälle att tala. Då 
vår respondentgrupp var förhållandevis liten (12 personer) ansåg vi det vara lämpligt att plocka ut 
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hälften av dessa till en fokusgrupp. Vi valde ut de sex respondenter som utifrån dagböcker och 
observationer tycktes vara mest olika i sina resonemang kring matvanor. Detta för att 
diskussionen skulle bli så givande och intressant som möjligt.   
 
För att lyckas med en fokusgrupp bör man helst vara en van moderator (personen som leder 
fokusgruppen). En svårighet med att agera moderator är att vara objektiv. Moderatorn kan ge 
omedvetna signaler om vad som är att föredra och inte föredra i svaren.  En annan negativ aspekt 
innebär att fokusgruppen kan influeras av en mentalitet som bildas när gruppen interagerar om ett 
ämne, och på så sätt eventuellt hämma åsikter som vissa respondenter har. En överentusiastisk 
respondent kan dominera konversationen eller en aggressiv respondent kan skrämma iväg andra 
från att föra fram sina åsikter. (Carson et al., 2001) För att i helhet kunna hålla en bra fokusgrupp 
tog vi Amarillo Research & Consultancy2 till vår hjälp. Vi fick av projektledaren Susanne Grenz 
(051110) undervisning och tips i hur man på bästa sätt genomför en fokusgrupp och agerar 
proffsig moderator.  Grenz (051110) poängterade relevansen av att samtliga respondenter redan 
från början ska ha möjligheten att säga sin mening. Vi som moderatorer ska även inledande 
förklara för respondenterna att det inte finns någonting som är �rätt� eller �fel� utan att alla 
åsikter är av stort intresse för vår undersökning, menar Grenz (051110). Detta var något som vi 
under hela genomförandet av fokusgruppen hade i åtanke.  
 
Som en sista del av fokusgruppen låg den projektiva metoden. Det finns olika typer av projektiva 
metoder. Vi valde att använda oss av den expressionistiska som enligt Seymour (1992) ger 
utrymme för respondenten att uttrycka sina behov, önskningar, känslor och motiv genom att 
arbeta och interagera med material och andra människor på ett sätt som avslöjar hans eller hennes 
personlighet. Djupt liggande motiv och grundläggande drivkrafter som skapar attityder och 
beteenden kan på detta sätt uppenbaras för undersökaren (Seymour, 1992). Respondenterna fick, i 
två grupper om tre och tre, illustrera för oss vad begreppet hälsosam betydde för dem i form av en 
kollageövning. Varje grupp tilldelades ett antal dags- och veckotidningar. Med hjälp av bilder 
och text från dessa fick de möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar kring begreppet.    

2.2.4 Val av respondenter 

Vid valet av respondenter gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur en 
undersökningsgrupp uppfattar en och samma företeelse. När man ska bestämma och genomföra 
ett urval menar Hamilton (1995) att det är naturligt att inledningsvis ställa frågan, vilka 
kategorier av människor ska vi intervjua? Utifrån den frågan valde vi att begränsa vårt val till 
killar och tjejer mellan 20 och 30 år. Vår tanke var från början att fokusera på tjejer, men med 
dagens debatter om mat säger vår förförståelse att både tjejer och killar i dagsläget i allra högsta 
grad är berörda av ämnet. Ålderskategorin grundar sig i att vi ville fokusera på respondenter utan 
barn och med eget hushåll, då vi tror att dessa två faktorer i stor utsträckning påverkar hur 
konsumenter gör sina inköp och hur de resonerar kring sina matvanor. En studie som gjorts i 
Storbritannien visar att unga vuxna är en grupp som i och med att de lämnar föräldrahemmet, för 
att skapa sitt eget hushåll, med största sannolikhet skapar nya och egna matvanor.   
 

                                                
2 Amarillo är ett fristående undersökningsföretag specialiserat på kvalitativa marknadsundersökningar. 
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Detta kan bland annat bero på att personen ges en större frihet att välja vad och när denne ska äta. 
(Beasley et al., 2004) En annan aspekt är att ett ohälsosamt beteende tidigt i livet senare påverkar 
risker för livsstilsrelaterade sjukdomar och åkommor. Det är därför viktigt att studera 
hälsobeteende bland unga människor (von Bothmer & Fridlund, 2005). Därav har vi valt att 
inrikta studien mot gruppen unga vuxna.  
 
Nästa fråga som bör besvaras är: hur många vi ska intervjua? (Hamilton, 1995) Då vi har använt 
oss av tre olika typer av metoder kommer undersökningen att ta lång tid och kräva mycket 
bearbetning. Med hjälp av de valda metoderna ville vi få en så djup insikt som möjligt i 
konsumenternas resonemang. Utifrån detta valde vi att begränsa oss till 12 respondenter som 
skrev dagbok och blev observerade, men endast sex av dessa deltog i fokusgruppen.  
 
Den tredje och sista frågan är enligt Hamilton (1995) hur vi väljer ut vilka som skall intervjuas. 
Enligt Gummesson (2000) är tillgång ett av de största problemen vid forskning. Tillgång handlar 
om förmågan att komma nära det objekt eller ämne som skall studeras för att kunna undersöka 
vad det är som sker. Med den tidsbegränsning som rådde valde vi respondenter som fanns i vår 
omgivning, såsom vänners bekanta. Därmed underlättade vi för oss själva när det gällde att ta 
kontakt med respondenterna. Vi ansåg även att det var viktigt att välja ut respondenter med olika 
livsstil för att få en så stor svarsvariation som möjligt. Våra respondenter låg därför i spridningen 
extremt nyttiga och hälsomedvetna till mer ohälsosamma personer. Då vi på ett eller annat sätt 
hade en uppfattning om respondenternas livsstil kunde vi välja ut personer med spridningen i 
åtanke. Med vår förförståelse placerade vi in dem i respektive kategori. 

2.3 Hantering av data och analysförfarande 

Dagboken fungerade som en förstudie. Då vi ville skapa oss en uppfattning om respondenternas 
relativa nyttiga matvanor använde vi dagböckerna för att rangordna våra respondenter i en 
nyttighetsskala. Respondenterna fick negativa poäng vid konsumtion av onyttig mat, 
innehållande hög fetthalt, mycket socker, lite fibrer.  Dessutom fick respondenterna pluspoäng 
om de motionerat under veckan. Genom att sammanställa dessa poäng kunde vi skapa oss en 
uppfattning om vilka respondenter som var onyttiga respektive nyttiga i sin vardag. Sparade 
kvitton hade funktionen att vi kunde se tillbaka till och backa upp dagbokens innehåll. Samtliga 
observationer spelades in på MP3 och tabulerades direkt efter varje enskild observation. I 
texterna high-lightade vi sedan det som vi ansåg vara utmärkande för varje enskild respondent. Vi 
kunde med hjälp av detta material skapa oss en fördjupad bild av respondenten och dennes 
resonemang kring hälsosam kost.  
 
Fokusgruppen filmade vi med videokamera och spelade även in via MP3 för att försäkra oss om 
att allt som togs upp i gruppen blev inspelat. Direkt efter att fokusgruppen var genomförd 
tabulerades denna och intressanta och givande aspekter high-lightades för att senare tolkas och 
analyseras tillsammans med dagböcker och observationer. Såväl individuella aspekter i form av 
citat analyserades, men när en majoritet av gruppen kom fram till något var detta självklart också 
av intresse. Kollagen som gjordes i slutet av fokusgruppen fotograferades och analyserades 
därefter tillsammans med respektive grupps kommentarer om det egna kollaget. Genom att titta 
på hur de två olika grupperna var sammansatta, med tre olika individer i varje grupp, och vad de 
olika hade kommit fram till kunde vi se stora skillnader i tankar, känslor och resonemang. 
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2.4 Kritisk granskning av metoden 

Vi tror att vår metod som bestod av tre steg med en sista del i form av en fokusgrupp kunde 
komma att bidra till en ökad förståelse för vad konsumenten egentligen tycker. Varje metod har 
dock vissa svagheter som vi har hoppats kunna reducera med en genomtänkt metodmix. En 
generell kritisk aspekt i undersökningen var den korta tid som vi hade möjlighet att spendera med 
varje enskild respondent. Observationer och dagboksskrivande under en längre tid hade givit oss 
en bättre bild av varje respondent och en djupare förståelse för dennes beteende.    
 
Dagboken som fungerade som en slags förstudie, var till stor hjälp för att få ett översiktligt grepp 
om vem respondenten var och hur han eller hon åt till vardags. Något vi redan inledningsvis hade 
i åtanke var att vi inte säkert visste om dagboken skulle följas slaviskt och om respondenten 
medvetet skulle utesluta vissa matintag eller kanske enbart glömde att skriva in dessa. I efterhand 
kunde vi se att vissa respondenter inte skrivit in allt de konsumerat då vi jämförde med kvitton 
som sparats under samma vecka. Generellt kunde vi dock se att respondenterna varit mycket 
ärliga i sin framställning av sina matvanor. Vi fick med denna metod sammanfattningsvis en god 
inblick i respondentens generella matvanor under en vecka. 
 
Det positiva med de ostrukturerade observationerna var att vi kunde ställa spontana frågor kring 
vad som inhandlades och att vi även fick spontana svar som respondenten inte hade möjlighet att 
förbereda sig på. Det vi dock tog hänsyn till var att vi inte kunde vänta oss de mest uttömmande 
svaren då det kan vara svårt att beskriva något som är så självklart som individens vardagliga 
matinköp. Dessutom var vi medvetna om att vi med vår närvaro kunde påverka respondentens 
svar och även val av livsmedel. Något att beakta var att det ostrukturerade arbetssättet vi använde 
oss av medförde att vi inte kunde ställa samma frågor till samtliga respondenter och därmed fick 
svårare att dra några direkta slutsatser utifrån enbart observationerna.  
 
Fokusgruppen, som bestod av sex av våra tolv respondenter, gav oss många tydliga tankar och 
resonemang kring de frågor vi ställde. De olika personligheterna kompletterade varandra och 
utgjorde en bra gruppdynamik på så sätt att det uppstod både konfrontationer och medhållanden. 
Vi kan dock inte veta om sanningsenliga tankar och känslor kom fram här då det kan finnas risk 
för att man som individ inte vill framstå i dålig dager eller stå utanför gruppens tycke och av det 
skälet enbart håller med om det som redan sagts. Vi tyckte dock att alla fick komma till tals och 
att många intressanta åsikter och resonemang togs upp. I efterhand kände vi att fokusgruppen var 
den av de olika metoderna som gav oss mest. Vi tror att det kan bero på att respondenterna hade 
olika tankar och känslor kring de olika frågor som ställdes vilket bidrog till ett kreativt tänkande i 
gruppen där diskussion inte gick att undvika. Vi tror att dagböcker och observationer inte enbart 
var till hjälp för oss som forskare utan att detta även bidrog till att respondenterna i fokusgruppen 
hade fått upp flertalet tankar och idéer kring ämnet under tiden de skrev dagbok och vid 
deltagandet i observationen, och hade därmed mycket att dela med sig av vid fokusgruppen. Det 
avslutande kollaget var tänkt att ge oss en fördjupad bild av respondenternas resonemang kring 
hälsosam kost. Respondenterna fick helt fria händer att med hjälp av tidningsutklipp spontant 
beskriva sin bild av begreppet �hälsosam�. Kollageövningen resulterade dock inte i det vi hade 
väntat oss i den bemärkelsen att respondenterna mestadels fokuserade på träning, vilket ligger 
utanför vårt undersökningsområde. Genom kollaget kunde vi ändå dra slutsatsen att flera av 
respondenterna anser att träning och hälsosam kost hör ihop.     
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3. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenterar vi ett antal studier som representerar det aktuella kunskapsläget inom 
områdena hälsosam kost, attityder, beteende samt relationen mellan attityder och beteende. 
Syftet är att belysa vad som forskats om samt vad som saknas i tidigare forskning, för att sedan 
motivera vårt eget val och positionering inom ämnet. 

3.1 Definitions of �healthy� eating: a pan-EU survey of consumer 
attitudes to food, nutrition and health  

Denna studie genomfördes mellan oktober 1995 och februari 1996 i de 15 medlemsländerna3 i 
den Europeiska Unionen. Enligt författarna (Margetts et al., 1997) var detta den första studien att 
undersöka konsumenters attityder till en hälsosam kost som inkluderar alla länderna i EU. 
Studien bestod av en enkät med mestadels stängda frågor samt intervjuer. Syftet med studien var 
att beskriva uppfattningen av en hälsosam kost i Europa samt undersöka de sociokulturella 
faktorer som påverkar människors uppfattningar om vad som utgör en hälsosam kost. Studien 
utgick från tre aspekter som enligt författarna inkluderas i en hälsosam kost (mindre fett, mer 
frukt och grönsaker samt balans och variation) som formar basen i de flesta riktlinjer för 
näringsintag. Författarna ville veta huruvida människor hade tagit till sig någon aspekt av dessa 
riktlinjer. Resultatet av studien visade att majoriteten av populationen i varje EU-land i breda 
termer har kunnat citera aspekter av riktlinjerna för ett riktigt näringsintag i sin beskrivning av en 
hälsosam kost, vilket visar att riktlinjerna har en påverkan. I studien värderades inte 
konsumenternas matintag och därför var det inte möjligt att se något samband mellan 
respondenternas attityder och beteende.  

3.2 Difficulties in trying to eat healthier: descriptive analysis of 
perceived barriers for healthy eating   

Denna studie genomfördes under samma period och i samma område som ovan nämnda studie. I 
studien deltog ca 1000 vuxna från varje medlemsland från 15 år och uppåt i en enkät och en 
kompletterande �face-to-face� intervju. Syftet med studien var att bestämma de faktorer som 
upplevs vara viktiga barriärer som motverkar hälsosamma matvanor bland vuxna européer. En 
lista med 22 möjliga barriärer presenterades för respondenterna och man bad dessa välja de som 
uppfattades som stora svårigheter med att äta mer hälsosamt. Resultatet visar på en stor variation 
i de upplevda barriärer som motverkar hälsosamma matvanor mellan de olika EU-länderna. Den 
vanligaste barriären som rapporterades i den totala EU-populationen var brist på tid och 
självkontroll. Andra barriärer som rapporterades frekvent var kostnaden för hälsosam mat, 
influenser från andra människor och kunskap/expert enighet. Studien beskriver de upplevda 
barriärerna eller svårigheterna till att hålla en hälsosam diet snarare än de faktiska barriärerna. 
(Lappalainen et al., 1997) 

                                                
3 Vid denna tidpunkt: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och England.  
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3.3 Determinants of consumers� dietary behaviour for health-
enhancing foods  

Målet med denna studie var (1) att undersöka irländska konsumenters attityder gentemot kost, 
hälsa och hälsosam mat, (2) att uppskatta irländska konsumenters kunskap och medvetenhet om 
hälsofördelarna med hälsosam mat, (3) att undersöka de hälsorelaterade faktorer som uppfattas 
som de viktigaste i konsumenternas val av mat (4) att undersöka förhållandet mellan attityder, 
värderingar och matvanor. 340 enkäter ingick i studien och åldersgruppen var 18 till 65 år. 
Respondenter valdes ut för att representera låginkomst och höginkomstgrupper. Resultatet i 
denna studie visade att kvinnliga respondenter och respondenter i åldersgruppen 35+ bryr sig 
mest om sin hälsa och konsumerar med störst sannolikhet mat i enlighet med rekommenderade 
riktlinjer. Respondenter från de högre socioekonomiska grupperna rapporterade ett högre intag av 
hälsofrämjande mat och var bättre medvetna om de associerade hälsofördelarna med hälsosam 
mat än respondenter från de lägre socioekonomiska grupperna. Resultatet av studien visade att 
respondenternas hälsomedvetenhet, hälsovärderingar, attityder och kunskaper inom näringslära 
var länkat till hälsosamma matvanor. Attityder till matvanor och uppfattningar om kostens 
påverkan på hälsan var den starkaste drivkraften till hälsosamma matvanor. (Bogue, Coleman & 
Sorenson, 2005) Denna studie visade således på ett attityd och beteendesamband.     

3.4 The role of perceiving need within the theory of planned 
behaviour: A comparison of exercise and healthy eating 

Målet med denna studie var att undersöka effekten av upplevt behov av träning och hälsosamt 
ätande på beteendet, genom användandet av �Theory of Planned Behaviour� (TPB). I studien 
deltog 286 vuxna. Deltagarna fyllde i ett frågeformulär som mätte komponenterna av TPB och 
det upplevda behovet. En vecka senare följdes detta upp av ett formulär som mätte det verkliga 
beteendet. �Perceived Behavioural Control� (PBC) visade sig vara den största drivkraften till 
motion, medan den affektiva attityden (som speglar välbehag och glädje) var den huvudsakliga 
drivkraften till hälsosamma matvanor. Syftet med att äta hälsosammare grundande sig i ett 
upplevt behov medan avsikten att motionera inte grundade sig i detta utan i den upplevda 
beteendekontrollen (PBC). Således var det intentionen och den upplevda beteendekontrollen 
(PBC) som förutspådde det faktiska beteendet. Anledningar till att ägna sig åt såväl motion som 
att äta hälsosamt uppgavs i studien huvudsakligen vara fokuserade på den fysiska hälsan och 
viktkontroll. (Payne, Jones & Harris, 2004) 

3.5 Which behaviors do attitudes predict? Meta-analyzing the 
effects of social pressure and perceived difficulty  

Denna studie hade till syfte att testa den teoretiska hypotesen att situationsanpassade hinder 
(constraints), såsom upplevt social press och upplevda svårigheter, försvagar relationen mellan 
attityder och beteende. Författarna utgick från den centrala hypotesen att attityder bättre 
förutsäger beteende när externa hinder såsom social press och upplevda svårigheter är relativt 
svaga än när de är relativt starka. Metaanalysen innefattade 797 studier som utförts under 
perioden 1937-2003, där samtliga rapporterar en kvantitativ relation mellan en attityd och ett 
relevant beteende. Författarna formulerade i ett ord eller en fras det agerande som attityden 
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teoretiskt skulle förutsäga. Två olika grupper av respondenter fick sedan i uppgift att gradera 
dessa ageranden på en skala från 1 till 9. Den första gruppen fick ange hur stor social press som 
förknippades med agerandet medan den andra gruppen skulle ange hur svårt varje agerande skulle 
vara för dem att utföra (på grund av att externa faktorer utom deras kontroll skulle kunna komma 
emellan). Sedan beräknades korrelationen mellan attityd och beteende för varje enskild individ 
som ingick i studien (totalt 316 085 personer). Resultatet visade att den genomsnittliga 
korrelationen mellan attityd och beteende var 0,41, vilket visar att attityder inte med säkerhet kan 
förutsäga ett beteende. Studien har kunnat visa att beteenden som förknippas med en högre social 
press och andra svårigheter (så kallade starka situationer) i mindre utsträckning kan förutsägas 
med hjälp av attityder. Relationen mellan attityd och beteende var starkare i de fall individen 
upplevde att denne i hög grad hade möjlighet att kontrollera sitt eget beteende. Resultatet visar 
således att attityder förutsäger vissa beteenden bättre än andra. (Wallece et al., 2005) 

3.6 Teoridiskussion med valda teorier 

Överraskande få studier har tittat på vad konsumenter uppfattar som hälsosam kost eller deras 
attityder gentemot att äta hälsosamt. (Margetts et al., 1997) De studier som har gjorts inom detta 
område är mestadels kvantitativa och studerar inte det faktiska matintaget. Det är också svårt att 
utifrån en kvantitativ metod klargöra och förstå konsumentens resonemang, känslor och tankar 
bakom ett visst beteende. De flesta studier som vi har tagit del av har därför inte haft möjligheten 
att kvalitativt undersöka relationen mellan attityder och beteende när det gäller hälsosamma 
matvanor.  
 
Man skulle vilja anta att de flesta människor har en generellt positiv attityd till att upprätthålla en 
hälsosam livsstil, men samtidigt kan man konstatera att agerande i linje med denna attityd inte 
kommer till uttryck i tillräckligt stor utsträckning. Tidigare forskning, inom såväl 
företagsekonomi som psykologi visar på att en individs attityder och beteenden ofta har svaga 
kopplingar om ens några kopplingar alls. (Wallace et al., 2005) Vårt bidrag blir därför att 
kvalitativt studera attityder i form av respondenternas resonemang kring hälsosam kost samt 
beteenden i form av respondenternas livsmedelskonsumtion. Den kvalitativa metoden ger oss en 
möjlighet att mer djupgående förklara orsaken till gapet mellan attityd och beteende utifrån 
individens resonemang, tankar och känslor. 
 
Fram till idag har många forskare utvecklat modeller som hjälp för att förstå och förklara 
individens beteende kring kosten, dock vet vi fortfarande väldigt lite inom ämnet och mycket står 
outforskat. (Gedrich, 2003) Vi tar upp den mest kända modellen för attityd och 
beteenderelationen (TRA) samt utvecklingen av denna modell (TPB). Dessa modeller används i 
kvantitativa studier för att förklara beteenden. I vår studie används dessa modeller för att klargöra 
relationen mellan begreppen attityd och beteende. TPB modellen används även som ett stöd till 
vår analys då den innefattar begrepp som hjälper oss att förklara vissa beteenden.    
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4. Teoretisk referensram  
I detta kapitel beskriver vi inledningsvis relationen mellan attityder och beteende samt teorier 
som förklarar denna. Därefter beskrivs relevanta begrepp som anses påverka denna relation. 
Den teoretiska grunden ska fungera som en referensram vid tolkning av studiens empiri.  

4.1 Attityders relation till beteenden  

I artikeln The Structural Relationship Between Attitude and behavior Statements From the 
Unfolding Perspective påvisar författarna Andrich & Styles (1998) hur forskare fram till 1960-
talet var relativt optimistiska kring användandet av attityder för att kunna förutspå och förklara 
socialt beteende. 1969 kom Wicker med en banbrytande studie som visade att korrelationen 
mellan attityd och beteende var svag, vilken följdes av en period med pessimistisk syn på 
möjligheten att förutsäga beteende utifrån attityder.    
 
Den initiala optimismen och den efterföljande pessimismen har slutligen landat i en modern 
tappning där relationen mellan attityder och beteende är långt ifrån perfekt men ändå förtjänar att 
studeras. I dagsläget menar forskare att det till viss del är möjligt att förutspå en individs beteende 
om man känner till individens attityder. Logiskt sett borde individer först forma en attityd för att 
sedan agera i enlighet med denna. Mycket tyder dock på att individer i vissa fall agerar först för 
att sedan forma attityder i efterhand. (Blythe, 1997) 
 
Enligt Armitage et al. (2004) finns ett växande intresse för att finna nya vägar till hur individens 
beteende kan ändras när det gäller val av mat. Ett sätt att möta målet om ett förändrat beteende 
teoretiskt är att använda sig av psykologiska modeller. På så sätt ges förståelse för 
bakomliggande motiv till ett visst beteende. Den klassiska och mest kända modellen för attityd-
beteenderelationen är �Theory of Reasoned Action� (TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975). Ajzen och 
Fishbein (1980) utgick i TRA-modellen från att människor övervägde följderna av sina 
handlingar innan de bestämde sig för att utföra handlingen eller inte. Målsättningen med teorin 
är att förklara viljemässiga och medvetna beteenden. I modellen antas att den faktor som närmast 
förutsäger beteendet är intentionen att utföra det aktuella beteendet. Intentioner antas i sin tur 
förutsägas av individens attityder till att utföra beteendet, samt dennes uppfattning om hur 
människor i den närmaste omgivningen tycker att denne ska agera (subjektiva normer). Enligt 
denna modell handlar människan ofta i överensstämmelse med sina intentioner.  
 
TRA i sig har svårigheter att förklara beteenden som individen inte har kontroll över. Därför 
utvecklade Ajzen senare TRA-modellen genom ett tillägg av upplevd beteendekontroll 
(Perceived Behaviour Control), vilket ledde till en utökad modell kallad �Theory of Planned 
Behavior� (TPB). Denna modell används återkommande för att beskriva olika typer av 
hälsobeteenden, inkluderat hälsosamma matvanor. Vidareutvecklingen skedde för att även kunna 
förutsäga beteenden som inte var helt under den agerandes viljemässiga kontroll. (Andrich & 
Styles, 1998) 
 
I TPB beskrivs beteendet som en funktion av attityder, subjektiva normer och upplevd 
beteendekontroll. Enligt Ajzen (1991) bestäms attityder av beteendemässiga uppfattningar om 
vilka följder beteendet kommer att få och en värdering av dessa följder (att träna kommer att 
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förbättra min hälsa och att vara mer hälsosam skulle vara bra). Subjektiva normer bestäms av 
normativa uppfattningar om andra människors åsikter om beteendet och motivationen att 
överensstämma med dessa uppfattningar (min läkare tycker att jag borde träna mer och vad han 
tycker är viktigt för mig). Slutligen bestäms den upplevda kontrollen (PBC) av uppfattningar om 
tillgången till interna och externa resurser och barriärer mot att utföra beteendet och möjligheten 
för dessa att hindra respektive främja beteendet (jag har inget gymkort och detta försvårar mina 
möjligheter att träna). (Payne, Jones & Harris, 2004) 

4.1.1 Attityder 

�Attityd� är sedan 1920-talet en viktig term inom socialpsykologin och andra socialvetenskaper. 
En attityd definieras enligt Biel, Larsson & Gärling (1999) som en psykologisk tendens. Denna 
tendens innebär att man värderar något på ett positivt eller negativt sätt. Det som utvärderas 
kallas attitydobjekt och kan vara personer, föremål, händelser eller beteenden. Denna värdering 
har sedan betydelse för hur människan reagerar eller agerar. En attityd är således inte ett 
beteende, inte något som en person gör; utan snarare en förberedelse för ett beteende och en 
benägenhet att reagera på ett visst sätt gentemot attitydobjektet (Oskamp, 1977). Attityder 
tenderar att vara ganska varaktiga men påverkas och förändras av livserfarenheter och påverkan 
från andra såsom personer i individens omgivning och media (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

En senare utveckling av TPB-modellen är idén att attityder består av två komponenter; den 
affektiva komponenten, som reflekterar njutning eller välbehag associerade med det specifika 
beteendet, och den kognitiva komponenten som reflekterar upplevda fördelar (huruvida beteendet 
bedöms som bra, fördelaktigt eller förnuftigt). Om attitydobjektet är �att dricka alkoholhaltiga 
drycker�, består det kognitiva innehållet av vad man tror om alkoholförtäringens effekter i 
kroppen, på sinnesstämningen och beteendet och vad man tror om konsekvenserna för samhället. 
Förmågan att samtidigt beakta en stor mängd kunskap är mycket begränsad, och bara en del av 
vad man känner till får en sådan betydelse att det påverkar attityden hos en individ. Den affektiva 
komponenten svarar för hur starkt man tar ställning för eller emot attitydobjektets olika 
egenskaper: hur positivt eller negativt man bedömer de olika effekterna av alkoholförtäring. 
(Biel, Larsson & Gärling, 1999) Enligt Conner, Bell och Norman (2002) finns det studier som 
visar på att affektiva attityder bättre förutsäger en avsikt att uppnå ett hälsosamt beteende. 

4.1.2 Subjektiva normer 

Studier visar att det finns ett signifikant samband mellan attityder och normer. Detta kan enligt 
Terry & Hogg (1996) bero på att man förväntar sig positiva konsekvenser av att behaga andra 
genom att man utför ett visst beteende. Det kan också bero på att andra personer ofta influerar oss 
i bildandet av våra attityder. (Terry & Hogg, 1996) Familj, referensgrupper i till exempel skola 
och arbete men också medier har enligt Oskamp (1977) en mycket viktig roll i formandet av en 
persons attityder.  
 
Individer antar sannolikt att deras medmänniskor vill att de ska utföra särskilda socialt 
efterfrågade beteenden (till exempel gå till jobbet) och kommer sannolikt att uppfatta ett mindre 
socialt tryck att utföra andra beteenden (till exempel röka, hos vuxna). Starka subjektiva normer 
skapar en relativt stark situation i vilken personer influeras mer av det faktum att andra 
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människor vill att denne ska agera på ett visst sätt än att personen i fråga själv har en attityd som 
skulle resultera i ett sådant beteende. När det är vitt erkänt att ett beteende är socialt önskvärt, 
normativt lämpligt, och politiskt korrekt, agerar många enligt detta. Detta är en av anledningarna 
till varför man inte kan anta att attityder kan förutsäga beteende på ett pålitligt sätt. Tvärtom 
skapar svaga subjektiva normer en relativt svag situation i vilken deltagare kan känna sig fria att 
göra som de själva känner och attityder har då en bättre chans att förutsäga beteendet. (Wallace 
et al., 2005) De värderingar, regler och lagar som skapas i samhället är med andra ord viktiga 
både som påverkare av och förutsättning för företagens och konsumenternas agerande. (Feurst, 
1991)  

4.1.3 Upplevd beteendekontroll 

Upplevd beteendekontroll definieras som en persons upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
agera i enlighet med ett önskat beteende. Upplevd kontroll svarar mot vilka möjligheter och 
resurser individen tror sig ha att utföra beteendet. Den upplevda beteendekontrollen antas 
påverka intentionen att utföra beteendet. Låg upplevd beteendekontroll skapar en stark situation i 
vilken deltagarna influeras mer av till exempel den upplevda bristen på resurser och möjligheter 
att utföra beteendet än av deras egna attityder. Tvärtemot skapar en upplevelse av stark 
beteendekontroll en relativt �lätt� situation i vilken �alla kan göra som de vill� och attityder har 
en bättre chans att förutsäga beteende. (Wallace et al., 2005)  
 
Således kommer vissa beteenden (till exempel donera blod) att verka tillräckligt svårt att 
genomföra att till och med individer som har positiva attityder ofta inte försöker medan andra 
beteenden (till exempel dricka läsk) verkar relativt lätt och med större sannolikhet bestäms av en 
individs attityd än externa restriktioner. Detta är ytterligare en anledning till varför inte attityder 
förutsäger beteendet särskilt bra. (Wallace et al., 2005)   

4.2 Närliggande begrepp 

TRA och TPB är enligt Biel, Larsson & Gärling (1999) inte några heltäckande modeller för att 
förutsäga beteende och ett flertal faktorer, utöver de som täcks av modellerna, påverkar vårt sätt 
att agera. I detta avsnitt presenteras kortfattat ett antal begrepp som kan relateras till och antas 
påverka attityd och beteendebegreppen. Vi vill dock poängtera att dessa begrepp har använts och 
definierats på en mängd olika sätt, och de kan därför inte sägas vara obestridliga.  

4.2.1 Behov 

Behov betraktas enligt Feurst (1991) som ursprung till motiven. När ett behov väl har aktiverats 
uppstår ett tillstånd av spänning som driver konsumenten till att försöka reducera eller eliminera 
behovet. Det önskade slutliga tillståndet är konsumentens mål. Det finns två olika typer av 
grundläggande behov. Människor föds med behov av speciella element som är nödvändiga för att 
upprätthålla liv, såsom mat, vatten, luft och skydd. Dessa behov kan ses som biologiska behov. 
Människan har även många andra behov som inte är medfödda såsom psykologiska behov. Ett 
sådant behov kan till exempel vara behov av status, makt eller tillhörighet.   
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Många drivkrafter bakom våra val av mat kan i allmänhet kännetecknas som en kombination av 
psykologiska och fysiologiska drivkrafter. (Wansink, Cheney & Chan, 2003) Psykologiska behov 
reflekterar även prioriteringarna i en kultur, och deras effekter på beteende kommer att variera i 
olika miljöer. Ett grundläggande behov kan tillfredställas på ett antal olika sätt och den specifika 
väg som en person väljer influeras av den sociala strukturen och den övriga omgivningen. 
Individen påverkas även av dennes unika uppsättning av erfarenheter och kulturella bakgrund. 
(Solomon et al., 2001)  

4.2.2 Känslor 

Det finns enligt Bagozzi et al. (2000) starka bevis för att känslor är en viktig komponent i 
människors strävan efter att uppnå sina mål. Känslor visar individens reaktion, i form av 
exempelvis intresse eller ointresse. (Gedrich, 2003) Känslor kan aktivera ett beteende, styra val 
och stärka andra motiv. (O�Shaughnessy, 1992) Således påverkar känslor även människors 
köpbeteende. Ett exempel som visar att vissa köpbeteenden influeras starkt av känslor är till 
exempel när människor känner ett sug efter att köpa något på impuls eller att gå på en 
shoppingrunda när de är deprimerade, upprörda eller arga. En annan känsla som i senare studier 
har visats påverka köpbeteendet är ånger. Idén är att människors beslut inte bara influeras av den 
relativa lockande effekten av varje valalternativ utan också av sannolikheten att ångra valet i ett 
senare skede. (Rathneswar et al., 2000)  

4.2.3 Vanor 

Vanor är vanligt upprepade mönster av beteenden, vilka oftast är automatiska och standardiserade 
i sin natur, och triggas av olika stimuliobjekt. I likhet med attityder lärs vanor in genom en 
persons erfarenheter. (Oskamp, 1977) I en vardaglig köpsituation där man ska handla mjölk är 
det exempelvis tveksamt om man lägger ner särskilt mycket resonerande och funderande innan 
man väljer vad man ska köpa. Troligt är att man köper något man köpt förut, man styrs av sina 
vanor. Enligt O�Shaughnessy (1987) är konsumtionsvanor stabila och det finns olika orsaker till 
varför sådana vanor består; konsumenter sparar tid, tillfredställelse med tidigare val förstärker 
vanan, människor vill inte behöva överlägga noga inför varje köp och konsumenter vill reducera 
risken för otrevliga överraskningar.  
 
I vilken utsträckning attityder och intentioner styr beteendet beror till viss del på hur starkt 
vanebundet beteendet är. Det finns studier som visar att om vanan är stark är den en bättre 
förutsägare av beteendet än en intention, men om vanan är svag eller dåligt etablerad styr den 
medvetna intentionen beteendet. (Bagozzi, 1981) Ofta överensstämmer den medvetna intentionen 
och vanan. Ibland är dock intentioner och vanor hos en individ i konflikt. Detta är fallet vid 
�dåliga� vanor. En individ kan ha intentionen att bli nyttig, men ändå inte ändra sitt beteende 
eftersom vanans kraft är för stark. Det krävs ansträngning för att bryta den gamla vanan. (Biel, 
Larsson & Gärling (1999) 
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4.2.4 Motivation  

För att förstå varför konsumenter handlar på ett visst sätt måste vi förstå motivet bakom deras 
handlande. Allt vi gör är rotat i ett antal olika orsaker. Motivation refererar till den process som 
får människor att bete sig som de gör och kan beskrivas som en egen eller utifrån styrd påverkan 
av viljan att utföra en handling. Denna handling kan tillgodose en individs behov eller förverkliga 
hennes motiv. Motivation kan delas in i tre olika områden; inre motivation, yttre motivation och 
amotivation (brist på motivation). (Hassmén et al., 2003)  
 
Inre motivation grundar sig på inre personlighetsfaktorer där individen av eget intresse engagerar 
sig i en aktivitet. Detta innebär att ett beteende uppstår för att individen tycker att det är roligt, för 
att må bra eller för att uppnå tillfredställelse. (Granbom, 1998) Yttre motivation innebär att 
drivkraften för utförandet grundar sig i de fördelar som kan följa av en aktivitet, exempelvis 
viktnedgång. En yttre motiverad individ drivs främst av sociala eller materiella belöningar 
(Hassmén et al., 2003). Vid denna typ av motivation upprätthålls beteendet så länge individen har 
kontroll över beteendet (Granbom, 1998). Plate (1995) menar att det är vanligt att ett beteende 
drivs av både en inre och en yttre motivation, men betonar vikten av inre motivation för att 
beteendet ska fortgå under en längre period. Yttre motivation kan omvandlas till inre motivation 
när beteendet ger utövaren en känsla av inre tillfredställelse som denne inte vill vara utan.   
 
Amotivation innebär att individen inte känner någon mening med en aktivitet och därmed 
uppvisar en avsaknad av motivation. Den vanligaste förekommande typen av amotivation är 
upplevelsen av brist på kapacitet och förmåga samt känslan av att inte har kontroll. Andra 
faktorer som kan påverka en individs brist på motivation är övertygelsen att beteendet inte 
kommer att resultera i ett önskat resultat, eller att individen upplever en aktivitet som alltför 
krävande. (Hassmén et al., 2003) 
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5. Resultatredovisning och analys  
För att läsaren skall ges möjlighet att skapa sig en uppfattning om de individer som deltagit i vår 
studie presenterar vi inledande våra respondenter. Därefter ges en beskrivning av 
respondenternas attityder till begreppet �hälsosam kost�. Slutligen diskuterar och analyserar vi 
upplevda barriärer mot hälsosam kost. Kapitlet är ett resultat av det samlade material som tagits 
fram genom dagböcker med kvitton, observationer samt fokusgrupp med kollage.  

5.1 Presentation av respondenterna 
Gemensamt för respondenterna i gruppen är att samtliga bor i Stockholmsområdet och 
majoriteten är också uppvuxna där. Större delen av respondenterna är högutbildade. Dessa 
faktorer har med allra största sannolikhet lett till att resultatet av undersökningen har fått en viss 
riktning. Tidigare studier har till exempel visat att en persons utbildningsnivå med största 
sannolikhet påverkar dennes uppfattningar om hälsosam kost (Margetts et al., 1997). Forskning 
har också visat att personer som tillhör en högre socioekonomisk grupp med större sannolikhet 
har ett högre intag av hälsosamma livsmedel och också är mer medvetna om fördelarna med en 
hälsosam kost. (Bogue, Coleman & Sorenson, 2005) Med bakgrund i detta kan vi anta att våra 
respondenter har en syn på hälsosam kost som inte skulle överensstämma med personer som inte 
har samma ekonomiska förutsättningar samt har en lägre utbildningsnivå.  
 
Vi har i vår studie kunnat urskilja tre olika grupperingar inom respondentgruppen; hög-, medel- 
och låginvolverade individer. Att vara involverad innebär i detta sammanhang enligt vår 
uppfattning att individen har ett intresse för, kunskap i och ett beteende som överensstämmer 
med, ett hälsosamt kostintag. Denna indelning bygger främst på respondenternas uppgifter i 
dagböckerna med kompletterande inköpskvitton men också på den helhetsbild som har skapats 
under undersökningens gång i vår kontakt med respondenterna. Vi är medvetna om att 
indelningen kanske skulle se annorlunda ut om vi hade haft möjlighet att följa respondenterna 
under en längre period. Vi anser ändå att vi genom våra tre kompletterande metoder har kunnat 
skapa oss en god uppfattning om respondenternas engagemang när det gäller hälsosam kost och 
respondenternas beteende kopplat till detta. Vi har valt att använda oss av fiktiva namn för att inte 
röja respondenternas identitet då informationen i vissa fall kan upplevas som mycket personlig. 
Respondenterna presenteras nedan var för sig enligt respektive gruppering. Samtliga respondenter 
har deltagit med dagbok, inköpskvitton och observation. De sex respondenter som även deltagit i 
fokusgruppen är markerade med *. 

5.1.1 Höginvolverade ☺ 

Marie, 29 år 
Marie bor själv i sin lägenhet i centrala Stockholm i veckorna. På helgerna bor hon tillsammans 
med sin sambo. I veckorna bestämmer hon själv vad hon ska äta, medan helgens matval 
inspireras av de båda. Marie har regelbundna matvanor, tre mål om dagen och även flera 
mellanmål. Att vara hälsosam innebär för henne att �kunna äta allt� och regelbundet, varierat 
med proteiner, kolhydrater och fett, samt att träna i normal dos, tre till fyra gånger i veckan. 
Marie har en passion för godis, naturgodis och ett speciellt begär efter kanelgifflar, dock har detta 
begär minskat med regelbundna kostvanor.  
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Eddie, 25*  
Eddie är singel och bor i en lägenhet på Kungsholmen. Då han bor ensam är det mestadels han 
själv som påverkar matinköpen. Eddie anser sig vara kostmedveten och beskriver en hälsosam 
person som någon som äter �fettsnål/sockersnålt� samt tränar i någon form varje dag. Själv tränar 
han fyra till sex dagar i veckan. Ett speciellt begär finns efter kebab.  
 
Olof, 26 år* 
Olof bor med sin sambo i en lägenhet i centrala Stockholm. Matinköpen i hushållet påverkas av 
såväl honom som hans sambo. Olof tränar fem till sex dagar i veckan och anser sig själv vara 
kostmedveten. Att vara hälsosam innebär för honom �att äta nyttig och bra mat som 
fullkornspasta, fettsnålt samt lite socker� samt att träna. Han anser sig inte ha några speciella 
begär. 

5.1.2 Medelinvolverade Ө 

Martin, 27 år  
Martin bor med sin sambo i en lägenhet på Lidingö. Matinköpen i hushållet påverkas både av 
Martin och hans sambo. Han anser sig själv vara kostmedveten och menar att begreppet hälsosam 
innebär �en sund kost blandat med träning�. Han tränar själv mellan  en och fyra gånger i veckan 
och har en passion för chips. 
 
Anne, 25 år*  
Anne bor med sin sambo i en etta på Söder. Enligt Anne bestämmer hon matinköpen till 75 
procent och hennes sambo till 25 procent. Hon anser sig vara �sådär� kostmedveten, men säger 
sig ha en ambition att vara det. Att vara hälsosam innebär för Anne att röra på sig mycket och äta 
riktig mat, så lite halvfabrikat som möjligt. Hon tränar själv ca fem gånger i veckan. Hon har inte 
begär efter något speciellt, men gillar mat och �goda saker�. 
 
Marika, 26 år  
Marika bor med en kompis i en lägenhet på Söder. Matinköpen påverkas av Marika eller hennes 
pojkvän. Hon anser sig oftast vara kostmedveten, men tillägger att �klart att man har sina 
perioder�. Att vara hälsosam innebär för Marika att försöka träna fyra gånger i veckan, inte äta 
fast food eller en massa godis och läsk, �men det får inte gå till överdrift� menar hon. Själv tränar 
hon tre till fyra gånger i veckan. Begär finns efter glass och ibland godis. 
 
Adam, 26 år* 
Adam bor själv i en lägenhet på Söder och han bestämmer ensam över sina matinköp. Han anser 
sig vara kostmedveten. Enligt Adam innebär att vara hälsosam att äta fettsnålt och sockerfritt, 
gärna fullkornsprodukter, och att inte småäta. Att strunta i chips och liknande produkter och att 
röra på sig så mycket som möjligt, dvs. ta en promenad istället för bussen anser han vara 
hälsosamt. Själv tränar han fem till åtta pass i veckan. 
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5.1.3 Låginvolverade " 

Frank, 21 år  
Frank bor ensm i en lägenhet på Gärdet i Stockholm och bestämmer därmed själv vad som 
handlas hem. Han anser sig inte vara kostmedveten. Han tränar oregelbundet, spelar fotboll vår, 
sommar och höst. Att vara hälsosam innebär för honom att äta rätt och inte för mycket, röra på 
sig och inte fastna framför TV:n samt att prova på nya saker. Han anser sig ha begär efter chips, 
dip och pizza. 
 
Lottie, 24 år*  
Lottie bor ensam i en lägenhet på Lidingö och hon påverkar ensam inköpen. Hon anser sig �ha 
lite koll� när det gäller att vara kostmedveten. Att vara hälsosam innebär för henne �att äta bra 
mat� såsom grönsaker, men inte ris, pasta och ljust bröd, på regelbundna tider och att motionera 
några gånger i veckan. Själv tränar hon nästan aldrig, men det blir någon promenad då och då. 
Hon anser att en last hon har är att småäta. 
 
Robin, 27 år 
Robin bor med sin sambo utanför Stockholm. Hos dem är båda inkluderade när det gäller att 
bestämma matinköpen. Han anser sig inte vara kostmedveten och tycker att han tränar alldeles för 
sällan. Enligt Robin innebär att vara hälsosam �att man lever så att man själv mår bra av det�. 
Som han själv ser det har han inga begär. 
 
Greta, 21*  
Greta bor med sin sambo i en lägenhet utanför Stockholm. De handlar ofta tillsammans och 
kompromissar om matinköpen. Greta anser sig vara kostmedveten på ett sunt sätt, �jag vet vad 
man borde äta, men unnar mig mycket� menar hon. Att vara hälsosam innebär för henne att inte 
allt ska kretsa kring mat och att kostintaget ska vara i proportion till hur mycket man rör sig. Hon 
tror inte på dieter utan anser sig vara �gammalmodig� då hon tror på tallriksmodellen. Hon anser 
att balans är hälsosamt där mat både ses som utfordring och njutning. Hon simmar två gånger i 
veckan och joggar eller promenerar de andra dagarna i mån av tid. Hon tycker sig inte ha några 
speciella laster. 
 
Linn, 23 år  
Linn bor med sin sambo i centrala Stockholm. Det är mestadels hon som påverkar och bestämmer 
matinköpen, ibland hennes sambo. Hon anser sig vara någorlunda kostmedveten och tänker 
numera på vad hon äter. Att vara hälsosam innebär för henne att röra på sig, äta varierad och 
nyttig mat med minimalt med fett och socker och att ta hand om sig själv och sin kropp. Hon 
tränar mellan noll och tre gånger i veckan. Linn har begär efter chips, snacks, glass och får ofta 
�ganska specifika sug�. 
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5.2 Attityder till hälsosam kost 

Samtliga respondenter har en generellt positiv attityd till hälsosam kost och dess påverkan på 
hälsan. Denna positiva attityd bör ha en viss betydelse (Oskamp, 1977) för respondenternas 
agerande när det gäller ett hälsosamt kostintag. Vi kan dock inte dra några slutsatser om 
respondenternas beteende genom att enbart se till deras attityder då attityder och beteenden inte 
alltid samspelar. (Andrich & Styles, 1998) Att äta nyttigt påverkar enligt respondenterna 
kroppens och hjärnans funktioner och ett hälsosamt kostintag ger en känsla av välbefinnande. Det 
fysiska välbefinnandet, som verkade värderas högt av vissa av respondenterna, bestod i att hålla 
vikten och att känna sig �fit�. Det var främst våra låginvolverade kvinnliga respondenter som 
nämnde viktkontroll som den viktigaste anledningen till varför de ville äta nyttigt. Dessa 
respondenter kan sägas ha en drivkraft som bygger på en yttre motivation, där agerandet grundar 
sig i de fördelar som kan följa av en aktivitet. I detta fall motiveras de låginvolverade 
respondenterna av att ett hälsosamt kostintag som kan följas av en viktnedgång. (Granbom, 1998) 
 

 �Vändpunkten var när jag märkte att jag vägde typ 6 kilo mer än vad jag 
brukar göra. Då fick jag en sån där; nu måste jag börja tänka på vad jag äter.� 
(Linn) " 
 

För de höginvolverade respondenterna kan det fysiska välbefinnandet närmast liknas vid ett 
grundläggande behov. Dessa respondenter verkar uppfatta den hälsosamma kosten som en 
förutsättning för kroppens normala funktioner. Detta kan sägas bygga på inre motivation där 
beteendet uppstår för att individen ska må bra. (Granbom, 1998) Det är dock inte bara det fysiska 
resultatet eller välbefinnandet som eftersträvas med att äta nyttigt utan lika mycket det psykiska 
välbefinnandet. 
 

�Man vill må bättre. Man känner sig fräschare i kroppen och piggare i 
huvudet.� (Olof) ☺  

 
Respondenterna uttrycker att de känner sig duktiga när det äter nyttigt och tvärtom att de får 
dåligt samvete av att äta onyttigt. Vi tolkar detta som att respondenterna själva vill ha kontroll 
över sitt beteende och att de känner tillfredställelse när de lyckas med detta. En annan aspekt är 
att respondenterna kan antas vara motiverade att leva i enlighet med samhällets normer och 
värderingar. Samhället idag inriktas i allt större utsträckning mot ett hälsosamt kostintag och ett 
kroppsideal som kräver detta.  
 
Respondenternas attityder påverkas och förändras hela tiden av livserfarenheter och påverkan 
från andra såsom personer i individens omgivning samt media (Bruzelius & Skärvad, 2000). I 
denna studie har medierna visats vara en särskilt stark opinionsbildare och skapare av trender, 
vilka i olika utsträckning påverkar respondenternas attityder till hälsosam kost. Vi har kunnat se 
att kolhydrater och socker har blivit en allt viktigare del av respondenternas uppfattning om vad 
som utgör en ohälsosam kost. Detta tror vi till stor del har att göra med den sockerdebatt som på 
senare tid har omdiskuterats flitigt i medierna och det stora antalet dieter, exempelvis Atkins, GI 
& Montignac, som har dykt upp och som fokuserar på ett reducerat kolhydratintag.   

 
�Jag skulle aldrig köpa fil med smak, det är mycket mer socker än om man 
jämför med naturell. Jag brukar äta osötad müsli.� (Olof) ☺ 
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�Jag tittar efter symbolen lågt GI. Jag försöker hålla mig till det. Man ska äta 
lite mindre pasta, ris, potatis och mer kött.� (Martin) Ө 

 
Med hjälp av dagböcker, observationer och fokusgrupp har vi skapat oss en bild av hur våra 
respondenter uppfattar begreppet �hälsosam kost� Nedan listas vad som enligt deras uppfattning 
kan sägas vara hälsosamt respektive ohälsosamt i samband med kost.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Vissa livsmedel kan upplevas som både nyttiga och onyttiga beroende på vem av respondenterna 
som tycker till. De flesta av respondenterna väljer lightprodukter när de vill vara nyttiga. Det 
finns dock några respondenter som uppfattar alla eller några lightprodukter som hälsofarliga och 
undviker därför dessa. Detta tror vi beror på flertalet studier som under senare år har påstått att 
sötningsmedel såsom aspartam är farligt. Dessa studier har följts av motstridiga utvärderingar 
som visat att aspartam tvärtom är ett säkert sötningsmedel (Livsmedelsverket, 051006). Sådana 
tvetydiga rön är ytterligare ett exempel på hur diskussioner i medier och i samhället i stort 
påverkar respondenternas attityder i olika riktning. 

5.3 Resonemang kring svårigheterna att äta hälsosamt 
Vi har i denna studie kunnat urskilja ett antal olika anledningar till varför våra respondenter har 
svårt att ändra sina matvanor. De är medvetna om att de bör äta på ett visst sätt men klarar inte 
alltid av att agera i enlighet med detta. Gapet mellan attityd och beteende är tydligast hos de 
låginvolverade respondenterna. Attityder och beteenden skiljer sig även hos de höginvolverade 
respondenterna, men mestadels under helgen eller vid specifika tillfällen. Detta till skillnad från 
de lågengagerade respondenterna där gapet inte kan relateras till en viss situation utan ständigt 
kan påvisas. Nedan presenteras de utmärkande barriärer som vi har funnit motverka hälsosamma 
matvanor hos respondenterna. 

5.3.1 Ont om tid och svårt att planera 

Många av våra respondenter beskriver sina liv som hektiska och uttrycker att de har svårt att få 
tiden att räcka till. I denna studie har vi kunnat se att en upplevd tidspress i högsta grad påverkar 

Nyttigt    Onyttigt 
Grovt bröd    Ljust bröd  
Livsmedel med reducerad sockerhalt  Socker 
Bra fett (som finns i till exempel nötter)  Feta mjölkprodukter 
Livsmedel med lite kolhydrater  Feta såser 
Frukt    Kolhydrater 
Grönsaker    Lightprodukter 
Proteiner    Äta oregelbundet 
Äta enligt tallriksmodellen 
Lightprodukter 
Livsmedel som innehåller mycket fibrer 
Äta regelbundet 
Kött 
KRAV-märkta livsmedel 
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en persons matvanor. Enligt Assael (1987) kan en persons normala beteende förändras, eller 
åtminstone påverkas vid agerande under tidsbegränsning. Vi har kunnat urskilja att tillgången till 
tid påverkar när man äter, hur man äter och vad man äter. Enligt Oliver & Wardle (1999) tar 
individer som är stressade ofta till �snacks� och äter mindre frukt, grönsaker, kött och fisk. 
Många av respondenterna uttrycker svårigheter att kontrollera suget efter sötsaker när man är 
hungrig. Speciellt när man äter oregelbundet kan suget bli överväldigande. Som vi ser det verkar 
snacks och ibland sötsaker stilla starka känslor såsom stress eller ångest. Denna starka effekt på 
människan kan således försvåra för denne att reducera denna typ av konsumtion. 
 
Vi har kunnat se att det främst är svårigheten att planera till följd av tidsbrist som ställer till 
problem för våra respondenter. Respondenterna upplever att de har svårt att planera sina inköp av 
mat såväl som ätandet i sig. En av respondenterna tycker att det är jobbigt att hon måste äta 
frukost och lunch tidigt och att middagen ofta blir väldigt sen. En annan av respondenterna som 
studerar tycker tvärtom att det är svårt ha fasta rutiner när man studerar (då är det istället lunchen 
som blir lidande) och att det verkar lättare att planera sitt ätande när man jobbar.  
 

�Det beror säkert på vad man har för jobb och om man får bestämma själv när 
man får gå på lunch, men många jobb kan man ju styra någorlunda när man ska 
ha lunch. Det beror också på om man jobbar över eller inte, men har man ett 9-
17 jobb kanske man äter någorlunda regelbundet.� (Lottie) " 

 
Respondenternas hektiska livsstil gör att de ofta känner att de inte själva kan kontrollera när och 
vad de ska äta. Vi har kunnat se att arbetstider, men även tillgång till hälsosam kost på arbetet 
eller i skolan påverkar hur lätt eller svårt en person upplever det att vara nyttig. Tidsbrist samt 
brist på nyttig mat i respondenternas omgivning skapar en �stark situation� (Wallace et al., 2005) 
i vilken denne influeras mer av den upplevda bristen på resurser än dennes attityder. Även om 
intentionen att vara nyttig finns, kan bristen på nyttiga matställen i detta fall påverka beteendet i 
en �negativ� riktning.  

5.3.2 Bristande självkontroll och motivation  

I samband med att vi i fokusgruppen diskuterade tid och dess påverkan på en persons matvanor 
kom vi in på individers självdisciplin och motivation till att ändra sitt beteende. Några av 
respondenterna poängterade att allt handlar om vilja; finns viljan så finns tiden. Genom detta har 
vi kunnat se att man kan uppfatta tiden på olika sätt. Tiden kan ses som en barriär som ej går att 
påverka och som står utanför individens kontroll, men den kan också ses som en faktor som beror 
på planering och prioritering.  
 
Respondenterna uppger att motivation är en drivkraft som är avgörande när det gäller att äta 
hälsosamt. Enligt Feurst (1991) refererar motivation till den process som får människor att bete 
sig som de gör. Från ett psykologiskt perspektiv uppstår motivation när ett behov väcks och som 
konsumenten önskar tillfredställa. Således upplever vi att respondenterna måste ha ett behov av 
att vara nyttiga för att de ska bli motiverade att skapa eller upprätthålla ett beteende som 
innefattar ett hälsosamt kostintag. De låginvolverade respondenterna uppvisar en tendens till 
amotivation (Hassmén et al., 2003), som innebär att de inte känner någon mening med att äta 
hälsosamt och därmed inte känner sig motiverade till detta beteende. Detta kan bero på att de har 
känslan av att de inte är kapabla till eller har förmågan att upprätthålla en hälsosam kost. En 
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annan anledning kan vara avsaknaden av kontroll över den egna situationen. En av 
respondenterna tror att anledningen till att många människor inte klarar av att vidhålla en 
hälsosam kost är att de har en svag karaktär och att de inte bestämmer sig till hundra procent.  
 

�Många säger att de har försökt flera gånger. Vad då försökt? Det handlar om 
att bestämma sig! Folk är för svaga! Alltså bestämma sig att äta en balanserad 
kost, nyttigt eller tallriksmodellen.� (Eddie) ☺ 

 
Vi uppfattar att respondenterna har väldigt olika syn på sin egen självkontroll. Vissa av 
respondenterna är mycket medvetna om varför de har svårt att hålla sig ifrån skräpmat av olika 
slag medan andra inte bryr sig om att lägga någon tid eller möda på att försöka undanhålla sig 
från detta. Den bristande motivationen kan enligt oss bero på att dessa individer upplever att 
beteendet kräver en ansträngning som inte kommer att resultera i ett resultat som överväger 
ansträngningen. De höginvolverade verkar genomgående vara bättre motiverade än de 
låginvolverade respondenterna, vilket vi tror beror på att de i större utsträckning har ett större 
behov av hälsosam kost och en inre motivation. Enligt Plate (1995) bör en individ ha en hög grad 
av inre motivation för att beteendet ska fortgå.  

5.3.3 Brist på kunskap och engagemang 

I dagsläget är attityd-beteendegapet enligt oss inte en fråga om brist på kunskap om hälsosam 
kost, utan snarare att individen väljer att inte ta till sig denna kunskap och ändra sitt beteende. Att 
de flesta människor inte äter som de borde beror enligt Miller (2002) mycket lite på 
grundläggande kunskap eller information som finns tillgänglig. Motstridig forskning talar för att 
hälsomedvetenhet, hälsovärderingar, attityder och kunskaper inom näringslära är länkade till 
hälsosamma matvanor. (Bogue, Coleman & Sorenson, 2005) Vi upplever att våra respondenter 
generellt har en god kunskap om hälsosam kost och dess påverkan på hälsan. Vi kan dock se att 
de höginvolverade individerna besitter en högre kunskap än de låginvolverade, vilket vi också 
anser vara ett starkt motiv bakom ett hälsosamt beteende, då dessa bättre kan förstå 
konsekvenserna av att äta hälsosamt eller ohälsosamt. 
 
Våra respondenter upplever svårigheter med att ta del av de ibland tvetydiga råd och rön om 
hälsosam kost som figurerar i medierna. Enligt Lönn & Olofsson (1997) gör marknadens idag 
breda utbud i kombination med den nya tidens informationsstress att konsumenten har svårare att 
göra rationella val.  
 

�Visst kan man testa alla olika saker, men inget funkar och man blir snurrig.� 
(Marie) ☺ 

 
En av respondenterna säger att han blir påverkad av debatterna i media, men att det inte är säkert 
att han varje gång tar till sig det hela. För vissa av respondenterna framstår dieter som Atkins för 
komplicerade och de orkar inte sätta sig in i vad de innebär. I de fall respondenterna inte har 
tillräcklig kunskap om vad som kan klassas som hälsosam kost anser vi detta bero på bristande 
motivation. Den som av någon anledning är intresserad av någonting, tar i allmänhet också reda 
på den information som behövs (Feurst, 1991). Vi uppfattar inte tillgången på information som 
ett problem, utan snarare bristande motivation att ta till sig informationen och omvandla den till 
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kunskap. I detta fall tror vi att det är de tvetydiga budskapen i media som gör att individen inte 
känner sig motiverad att ta till sig informationen eftersom den upplevs som förvirrande. 

5.3.4 Upplevda svårigheter kring matlagning 

Matlagningen upplevs av många respondenter som något tidskrävande och mödosamt. Detta 
påverkar respondenternas möjligheter att äta hälsosamt då den nyttiga maten upplevs ta lång tid 
att tillaga. Den upplevda tidsbristen har lett till att de flesta av våra respondenter använder sig av 
färdigmat eller av halvfabrikat, som generellt innehåller mer fett (Beasley et al., 2004) för att 
spara tid. Många av respondenterna tycker också att det är tråkigt att laga mat till sig själva och 
att man inte lagar mat på samma sätt när man bor ensam. Mat är ofta socialt betingad vilket gör 
att man som individ känner att man vill dela matupplevelsen med någon (Bagozzi et al., 2000).  
 

�I veckorna väljer jag mer färdigrätter istället för att jag ska laga mat till mig 
själv. Jag tycker att det är sååå tråkigt.� (Marie) ☺ 

 
Matlagning kan enligt oss också ses som ett intresse med bakomliggande kunskap som medför att 
vissa individer generellt lagar mat oftare. Respondenterna har olika bakgrund när det gäller 
matlagning. En av respondenterna säger att hon inte tycker att den generation hon tillhör kan laga 
mat på samma sätt som till exempel hennes föräldrars generation. Hon har många bekanta som 
bara kan laga sin �paradrätt� och inte ens kan göra redning till en sås utan blir tvingade att 
använda pulversås.  
 

�De flesta kan inte laga mat från grunden, säger hon. Idag finns det inte heller 
någon anledning att lära sig då man kan få allting färdigt. Det är ingen som 
accepterar att det tar längre tid är 15 minuter att laga en middag.� (Greta) " 
 

En möjlig orsak till de bristande matlagningskunskaperna i denna generation, som diskuterades 
av våra respondenter, var utbudet på marknaden. I dag finns ett helt annat utbud när det gäller 
färdigmat och halvfabrikat jämfört med bara för 10 år sedan. Detta skulle kunna vara en av 
orsakerna varför många unga personer inte kan laga mat, de behöver helt enkelt inte lära sig då de 
kan köpa färdiga rätter i frysdisken. En av respondenterna uttryckte irritation över �hur svårt det 
är att få tag på bra råvaror nu för tiden�. Bristande resurser i form av nyttig snabbmat och bra 
råvaror kan av respondenterna upplevas som ett hinder som står utanför deras kontroll. Vi vill 
dock inte vara så drastiska och säga att individen inte i och med detta kan kontrollera sitt eget 
matintag. Vi anser att individen fortfarande har möjligheten att välja bort färdigmat och 
halvfabrikat för att laga sin egen mat från grunden, men då är vi tillbaka i diskussionen om tid, 
motivation och intresse.  
 
En annan anledning kan vara att samhället, och därmed de subjektiva normerna, har förändrats i 
den bemärkelsen att unga människor inte längre förväntas ha goda matlagningskunskaper. Förr 
var det självklart att en ung kvinna skulle lära sig att laga mat, idag har man inte alls samma 
synsätt.  
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5.3.5 Maten inte lika tilltalande  

En av anledningarna till att man inte väljer att äta nyttigt är att hälsosam mat inte upplevs som 
lika tilltalande. Smaken uppges vara en mycket viktig faktor vid val av livsmedel. Många menar 
att man tvingas välja bort viss mat man tycker om för att gå över till mer hälsosamma matvanor. 
Av de respondenter som uppger att de i vissa fall väljer bort ett nyttigare alternativ på grund av 
att smaken är sämre, säger många att de skulle ha valt den nyttigare produkten om smaken var 
densamma. Vissa av respondenterna anger att söta livsmedel som godis och glass förknippas med 
en njutning som de inte är beredda att ge upp. Respondenterna verkar i vissa situationer vilja 
unna sig denna njutning för att de tycker att de är värda detta. Att unna sig något riktigt gott 
verkar förknippas med avkoppling och i dessa fall finns ingen intention hos individen att vara 
nyttig. Ur den aspekten kan vi tyda att smaken som är kopplad till känslor såsom njutning är en 
stark barriär då det handlar om att ge upp viss mat för att vara hälsosam. Att ändra på en vana 
som är kopplad till njutning kan således vara mycket svårt.   
 

�Jag skulle hellre välja flingor utan socker men då måste det vara gott.� (Linn) 
" 
 
�Om nyttig mat hade varit lika gott som fet mat så hade alla käkat den nyttiga 
maten, men oftast är fet mat enklare att laga till och det är godare också.� 
(Olof) ☺ 
 

Konsumenten tar sig inte tid att laga nya maträtter, vilket enligt oss tyder på att motivationen till 
matlagning är bristande. Det finns också en vaneaspekt, att man lagar det man brukar laga för att 
slippa bli besviken på smakupplevelsen.  

5.3.6 Situation, vanor och omgivning påverkar 

Många av respondenterna uppger att deras matvanor har uppstått i och påverkats av familjen eller 
hos vänner. Till exempel kan vissa matvanor ha uppstått i föräldrahemmet och därefter har vanan 
följt med även sedan man bildat sitt eget hushåll. Matvanor bestäms historiskt främst genom 
tidigare förvärvade kostvanor och förändringar i dessa. (Feurst, 1991) Enligt O�Shaughnessy 
(1987) är konsumtionsvanor stabila och det finns olika orsaker till varför sådana vanor består; 
individen sparar tid och slipper bli överraskad med något denne inte tycker om. Ibland kan vanan 
vara en barriär till att äta hälsosamt. Enligt oss är vanan i sig kanske inte det problematiska utan 
att vanan medför att individen inte reflekterar över huruvida denna vana är ohälsosam eller inte.  
 

�Pappa använder grädde och så i maten. Han köper pizza oftare. Alla vi i 
familjen har ganska bra ämnesomsättning. Han gjorde ofta gräddsåser och sånt. 
Annars var det typ kassler med grädde och vitlöksost och ris. Det har jag aldrig 
tänkt på att det är onyttigt.� (Linn) " 

 
Vissa av respondenterna påverkas negativt av dem de bor med eller personen man är och handlar 
med vid ett specifikt tillfälle. Det kan vara svårt att motstå frestelser när den andra parten trycker 
på. Det verkar också vara så att man ibland använder den andra parten som en ursäkt för att äta 
något som man inte skulle ha ätit om man varit ensam. Detta beror enligt vår tolkning på att man 
i vissa sammanhang känner ett socialt tryck att utföra ett visst beteende och att personer i vår 
omgivning i hög grad påverkar våra attityder.  
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�Jag hade nog handlat annorlunda om jag bodde själv. Med henne blir det nog 
en godisbit extra här och där. Och lite glass ibland som jag kanske inte skulle 
handla annars.� (Olof) ☺ 
 

En av respondenterna uttrycker att det är svårt att undvika ohälsosam mat ibland för att det finns 
så många saker som är mysiga som är kopplade till saker som är onyttiga. En orsak till detta är att 
mat kan vara socialt betingat. Det finns enligt Bagozzi et al. (2000) starka bevis för att känslor är 
en viktig komponent i människors beteende. Känslor kan aktivera beteende, styra val och stärka 
andra motiv. (O�Shaughnessy, 1992)  
 

�Vi älskar glass. Så fort vi kollar på film köper vi Hägendaz eller någon av de 
där som är riktigt gräddiga och feta och då går det inte att tänka på att det är 
onyttigt.� (Linn) " 
 
�Till exempel att köra värsta brakbrunchen med alla tjejorna på söndagen och 
bara sitta och käka i 4 timmar och babbla.� (Anne) Ө 
 

Många av respondenterna tillåter sig att äta mat som de anser vara onyttig vid specifika tillfällen. 
Till exempel på helger eller vid andra tillfällen som när de tittar på film eller fotboll samt när de 
är bakfulla. Detta tror vi kan härstamma från och liknas vid vanor som uppstod redan i 
barndomen. I tidig ålder fick många lära sig att man bara fick äta godis på lördagar, vilket då kan 
ses som en subjektiv norm. Vi kan se att denna vana finns kvar även sedan vi blivit vuxna. De 
flesta av våra respondenter uppger att de brukar unna sig något gott på helgen. Det kan också 
vara så att de bjuder på middag eller själva blir bjudna och då vill unna sig. I dessa situationer har 
individen ingen intention att vara nyttig och beteendet påverkas här starkare av intentionen än av 
den generella attityden till ohälsosam kost.  
 



6. Slutsatser 
Respondenterna har en generellt positiv attityd till hälsosam kost och dess påverkan på 
hälsan. De anger att de vill äta nyttigt i syfte att uppnå ett fysiskt såväl som psykiskt 
välbefinnande. Vår studie visar tydligt att respondenternas attityder i hög grad påverkas av 
personer i dess omgivning samt media. Vi har kunnat se att kolhydrater och socker har blivit 
en allt viktigare del av respondenternas uppfattning om vad som utgör en ohälsosam kost, i 
enlighet med de diskussioner som förs i media. Vår undersökning har resulterat i många 
intressanta aspekter som tydliggör varför individen inte lever som denne lär. De mest 
utmärkande barriärerna mot ett hälsosammare kostintag är enligt vår studie: 
 

1. Tidsbrist 
2. Bristande motivation 
3. Brist på kunskap 
4. Svårigheter kring matlagning 
5. Maten inte lika tilltalande 
6. Situation, vanor och omgivning  

 
I denna studie har vi kunnat se att brist på tid i allra högsta grad påverkar en persons 
matvanor. Tillgången till tid påverkar hur, när och vad respondenten äter. Tidsbristen kan i 
sin tur bero på bristande självdisciplin och motivation till att ändra sitt beteende. 
Respondenterna anser att om viljan finns så finns också tiden.  
 
Respondenterna anser att det definitivt finns tillräckligt med information om hälsosam kost 
men då denna ofta uppfattas som tvetydig uppstår lätt en förvirring om vad respondenten ska 
ta till sig. Denna informationsstress försvårar för respondenten att omvandla informationen 
till kunskap.  
 
Svårigheter kring matlagning upplevs påverka respondenternas möjligheter att äta hälsosamt 
då den nyttiga maten anses tidskrävande och mödosam att tillaga. Substitutet till lagad mat 
blir ofta färdigmat eller halvfabrikat som generellt innehåller mer fett. En annan anledning till 
att respondenterna inte alltid väljer ett hälsosamt alternativ beror på att denna typ av mat inte 
upplevs som lika tilltalande. De flesta respondenter uppger att de inte är beredda att välja bort 
viss mat, där smaken förknippas med njutning, för att gå över till mer hälsosamma matvanor.  
 
En sista aspekt som påverkar respondenternas möjligheter att vara hälsosamma är speciella 
situationer, vanor och personer i omgivningen. Vi kan urskilja att de flesta respondenter vill 
unna sig något gott på helgen eller vid andra speciella tillfällen. Vissa av dessa situationer 
kan härstamma från uppväxten och därmed ses som vanor, vilka kan vara svåra att ändra. 
Oftast delas dessa situationer och tillfällen med personer i respondenternas omgivning vilket 
gör att maten blir socialt betingad, vilket gör den svår att välja bort.                 
 
Gemensamt för ovan nämnda svårigheter är att de kan reduceras med hjälp av motivation. Vi 
anser att om en individ känner ett starkt behov av och därmed är motiverad till att vara nyttig, 
finns det inga verkliga hinder för denne att agera i enlighet med sina attityder. Det finns 
upplevda hinder som står utanför individens kontroll, såsom utbudet av hälsosam mat på 
marknaden. Dessa hinder upplevs dock inte av respondenterna som de mest väsentliga. 
Utifrån våra tolkningar är den huvudsakliga anledningen till gapet mellan attityd och 
beteende, när det gäller hälsosam kost, bristande motivation.       
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7. Avslutande diskussion 
Då vi funnit att bristande motivation är det största hindret till att äta hälsosamt, anser vi att 
det är av största vikt att individerna i samhället motiveras till ett hälsosammare kostintag. För 
att i möjligaste mån underlätta för den enskilda individen att vara nyttig måste alla upplevda 
hinder undanröjas. Samhället kan främst påverka de miljömässiga faktorer som påverkar 
individens beteende. Det är dock viktigt att komma ihåg att de miljömässiga faktorerna i hög 
grad påverkar de beteendemässiga.  
 
Vi anser att samhället ansvarar för att förbättra förutsättningarna för individen att agera enligt 
ett önskat beteende, i detta fall att äta hälsosamt. De värderingar, regler, och lagar som skapas 
i samhället är viktiga som påverkare av och förutsättningar för, företagens och 
konsumenternas agerande. Det behövs satsningar från samhällets sida för att minska 
tillgängligheten och efterfrågan av ohälsosamma livsmedel och samtidigt öka tillgängligheten 
av hälsosamma livsmedel. Detta kan exempelvis göras genom en reglering av storlekarna på 
förpackningar samt marknadsföring av ohälsosam kost. För att underlätta ytterligare för 
konsumenten kan regeringen spela en viktig roll genom att påverka utformningen av tydligare 
näringsdeklarationer. Det har diskuterats huruvida det ska läggas en skatt på fet mat och om 
nyttig mat ska subventioneras. I vår studie var respondenterna eniga om att priset spelar 
mindre roll vid val av nyttiga livsmedel, därför ser vi inte priset som något hinder för 
respondenterna att äta hälsosamt. Baserat på denna studies resultat skulle därför inte skatter 
eller subventioner ge särskilt stor effekt. Vi är dock medvetna om att våra respondenter har 
relativt goda ekonomiska förutsättningar vilket kan påverka deras inställningar till prisets 
betydelse. Vi kan därför inte genom denna studie dra någon generell slutsats om att priset inte 
utgör en barriär mot hälsosam kost.     
 
Enligt vår mening finns det andra medel än skatter och subventioner för Regeringen att ta till. 
Exempelvis kan Regeringen som en informatör och en avsändare av information klargöra 
kostens påverkan på hälsan och reducera tvetydiga budskap. Regeringen bör också ställa krav 
på arbetsgivare att skapa en stödjande miljö för goda matvanor för arbetstagarna. Detta 
bygger på att det i individens närmiljö ska finnas en tillgång till hälsosamma livsmedel, vilket 
även bör gälla i skolmiljön. Ett exempel skulle kunna vara fri tillgång till frukt som snacks på 
jobbet och i skolan. Ett annat sätt att underlätta för individen är att minska tillgången till 
ohälsosamma livsmedel, genom att till exempel ta bort läsk- och godisautomater. Den 
bristande motivationen, som är ett stort problem, kan reduceras genom att arbetsplatser 
tillhandahåller ’’Gå ner i viktprogram’’, eller erbjuder träning på lunchen, där 
arbetskamraterna kan motivera varandra till att äta nyttigare. Då en stor del av våra 
värderingar och attityder formas i tidig ålder är det av största relevans att tidigt förstå vikten 
av kostens påverkan på hälsan. Hemkunskapen i skolan spelar här stor roll för grundandet av 
barnens inställningar till kost och bör därför få en större plats på schemat. En motsvarighet 
till detta kan vara att myndigheter som livsmedelsverket och folkhälsoinstitutet föreläser på 
arbetsplatser i syfte att ge arbetsgivare och arbetstagare ökad inspiration till ett hälsosammare 
kostintag. 
 
Samhället kan göra mycket för att förbättra förutsättningarna för individen att äta mer 
hälsosamt. Dock är det i slutändan upp till individen själv att utnyttja de möjligheter som ges 
och på lång sikt agera för ett hälsosammare liv.      
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vårt studieresultat är baserat på observationer och dagböcker som har utförts under en relativt 
kort tid. Vi tror att en studie som följer individen under en längre period skulle ge en 
ytterligare djupare förståelse för individens verkliga beteende i samband med ett hälsosamt 
kostintag. Det är det hälsosamma beteendet på lång sikt som ger hälsofördelar för samhället.  
Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie av attityder och beteende mellan 
olika åldersgrupper eller kön.     
 
Då vi har sett att motivation är den huvudsakliga barriären mot ett hälsosamt kostintag anser 
vi det vara av största vikt att studera hur individer kan motiveras i detta sammanhang. I denna 
typ av studie skulle individers inställningar till träning också vara intressant att ta i beaktande. 
Vi tror att det också skulle vara intressant att studera sambandet mellan träning och attityder 
till hälsosam kost då vi i vår studie tror oss kunna se ett sådant samband.  
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Bilaga 1. Dagboksmall 

 
DAGBOK 

 
Vi vill veta lite om dig och dina matvanor. Vi ber dig att varje dag försöka 
skriva ett par meningar om hur din dag har sett ut. Vi har tagit fram en mall 
för dig att följa. Försök att vara så utförlig som möjligt i dina svar. Ingen annan 
än vi kommer att ta del av denna dagbok. Inga namn kommer att anges i 
den färdiga rapporten.  
 
 
Namn: ______________________________________________________________  
 
Ålder: _______________________________________________________________  
 
Yrke: ________________________________________________________________  
 
Boendesituation: _____________________________________________________  
 
Vem bestämmer /påverkar matinköpen i hushållet? ___________________  
 
______________________________________________________________________  
 
Anser du dig vara kostmedveten? ____________________________________  
 
Hur ofta tränar du? ___________________________________________________   
 
Har du några laster (i matväg). Vilka? _________________________________  
 
Beskriv kortfattat vad begreppet �hälsosam� innebär för dig: ___________  
 
______________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
Anser du att du blir påverkad av pågående debatter ang. kost och hälsa? 
På vilket sätt? 
 
______________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
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MÅNDAG-SÖNDAG 
 
Ange vad du har ätit under dagen, såväl mat som dryck! 
 
Frukost: ______________________________________________________________  
 
Var och när åt du detta? _____________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
Lunch: _______________________________________________________________  
 
Var och när åt du detta? _____________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
Middag: _____________________________________________________________  
 
Var och när åt du detta? _____________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
Eventuella mellanmål: ________________________________________________  
 
Var och när åt du detta? _____________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
Har du motionerat något under dagen? Om ja, ange hur och varför. ___  
 
______________________________________________________________________   
 
Vad har du ätit idag innehållande mest socker, varför? ________________  
 
______________________________________________________________________  
 
SAMMANFATTNING 
 
Har denna vecka varit en �normal� vecka för dig? Har du ätit, motionerat 
osv. på samma sätt som du brukar? ___________________________________  
 
Hur anser du att du har levt denna vecka? (hälsosamt, ohälsosamt) Motivera 
varför! _______________________________________________________________  
 
Har du något att tillägga? ____________________________________________  
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Bilaga 2. Diskussionsguide till fokusgrupp 
 
Introduktion     5 min. 

• Vår roll som moderatorer, anonymitet, om undersökningen 
 
Uppvärmning     5 min. 

• Presentation av respondenter 
• Vad åt du till middag igår? Hur kommer det sig? 
• Ett ord som beskriver ditt liv för tillfället. 

 
Mat och konsumtion     10 min. 

• Hur resonerar ni när det gäller mat? 
- Vad äter man oftast? Faktorer som påverkar.  

• Jämför vad du äter idag med för ett par år sedan.  
- Har du förändrat ditt beteende? Vad beror förändringarna på? 

• Vad innebär en hälsosam kost för dig? 
• Vad finns det för mattrender idag? (fett, socker, GI, Atkins) 

 
Faktorer som påverkar matvanor    10 min. 

• Vad är det som påverkar era inköp idag?  
• Vad tittar ni efter på förpackningarna? (Märkningar, socker, fett etc.) 
• Hur skulle regeringen/samhället kunna påverka? 

- Skatter/subventioner? Hur skulle det påverka er?  
 
Marknaden      10 min. 

• Hur ser det ut i branschen idag? 
- Hur gör branschen för att påverka hälsosam kost? 
- Följer utbudet efterfrågan? 
- Vad skulle underlätta för era inköp? 

• Vad saknar ni på marknaden idag? 
• Känner ni att ni får kompromissa och varför? 
• Vad skulle få er att kompromissa mindre? 

 
Kollage      10 min. 
 
Beskriv er bild av begreppet �hälsosam�! 

- 2 grupper om 3 personer. 
- Klipp ur tidningarna spontant vad ni tycker passar in på en hälsosam livsstil. 
- Gruppen presenterar collaget. 

 
Hur skulle det kännas att vara i den här världen? 

- Vilka människor skulle vara där? 
- Om man skulle gå på restaurang i den här världen vad skulle finnas på menyn? 
- Jämför idealvärlden med den värld du lever i nu. Vad är gemensamt för de 

båda världarna och vad saknas i din nuvarande värld jämfört med 
idealvärlden? 
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Bilaga 3 Resultat av kollageövning 

 
 
Grupp 1 bestod av två kvinnliga och en manlig respondent, en låg-, en medel- och en höginvolverad respondent. 
Denna grupp fokuserade mycket på den inre balansen, lugn harmoni som här symboliseras med moln, himmel 
och mark. Med den spretiga vägskylten menar gruppen att man ska hinna med mycket i livet, men att man ska 
försöka välja rätt väg och att man inte kan hinna med allt. De poängterar också att naturliga livsmedel ska vara 
en del av den hälsosamma kosten. Skidåkaren symboliserar friluftsliv och idrott som gör gott för själen.     
 

 
 
Grupp 2 bestod av två manliga och en kvinnlig respondent, en låg- en medel-, och en höginvolverad respondent.  
Denna grupp fokuserade mycket på idrott och att ett aktivt liv är ett hälsosamt liv. Den kvinnliga respondenten 
poängterar vikten av sömn för att må bra. Till skillnad från de manliga respondenternas anser den enda 
kvinnliga att vanlig vardagsmotion bättre passar in på hennes definition av begreppet hälsosam.       


