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Titel: Generalisera eller individanpassa - en svår uppgift. En kvalitativ studie om upplevelser 

av Livsmedelsverkets kostråd från personer med tidigare ätstörning. 

Författare: Diana Bengtsson & Hanna Johansson 

SAMMANFATTNING 

Introduktion: Livsmedelsverkets uppdrag är att generalisera kostråd till den friska 

populationen i Sverige. Hur personer med tidigare ätstörning upplever dessa kostråd är ett 

outforskat område, vilket skapar en kunskapslucka. Denna är viktig att fylla då personer med 

ätstörning i studier visat högre följsamhet till kostråd. Vidare har det visats att de med tidigare 

ätstörning oftare är vegetarianer eller äter restriktivt, jämfört med hela befolkningen. 

Syfte: Att utforska hur personer med tidigare ätstörning upplever Livsmedelsverkets kostråd. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och en man i åldrarna 22-30 år med 

tidigare ätstörningsdiagnoser. Inklusionskriterier innefattade att personerna skulle vara 18-65 

år samt idag vara friska. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med 

tematisk analys. 

Resultat: Tre teman urskildes: Känslor kring kostråd, Hälsoinformation i samhället och 

Resonemang runt komplexitet. Deltagarna uttryckte mycket känslor i relation till kostråden 

både till dess utformning och till hur de väckte minnen från sjukdomsperioden. Delade 

meningar angående Livsmedelsverkets trovärdighet uppkom, men deltagarna var eniga om 

medias negativa påverkan i deras liv och tidigare sjukdom. Hälsoresonemang fördes ur ett 

holistiskt perspektiv med förståelse för andra och för processen att skapa kostråd. Det 

framkom ständigt önskemål om att individualisera kostråden, deltagarna uttryckte att de nu är 

förenklade. 

Slutsats: Deltagarna i denna studie upplever Livsmedelsverkets kostråd som en generalisering 

med avsaknad av tydlig fakta. Deltagarna blev känslomässigt påverkade av kostrådens 

utformning och det framkommer en önskan om extra eftertanke avseende hur färger och ord 

kan tolkas. Det förmedlas både tilltro och skepticism till Livsmedelsverket samt en negativ 

bild av medias hälsobudskap 

Nyckelord: tidigare ätstörning, Livsmedelsverkets kostråd, känslor, hälsokommunikation, 

generalisering och individanpassning  
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Title: Generalize or individualize - a difficult task. A qualitative study on experiences of the 

National Food Administration's dietary recommendations from people with previous eating 

disorders. 

Authors: Diana Bengtsson & Hanna Johansson 

ABSTRACT 

Background: The National Food Agency (NFA) aim to generalize dietary recommendations 

to the healthy population in Sweden. Experiences of these recommendations from individuals 

with previous eating disorders (ED) are unexplored. This creates a relevant knowledge gap. 

Studies have shown that individuals with ED‟s are more likely to follow dietary 

recommendations and that individuals with a previous ED are more likely to be vegetarians or 

restrictive eaters compared to the whole population.  

Objective: To explore how individuals with a previous ED experience dietary 

recommendations from the NFA. 

Method: Semi-structured interviews with four women and one man who‟ve suffered from 

different ED‟s. Inclusion: Adults, 18-65 years old who have recovered from ED‟s. The 

interviews were recorded, transcribed and thematically analyzed. 

Results: Three themes were identified: Feelings towards dietary recommendations, Health 

information in society and Reasoning around complexity. Feelings were expressed towards 

the framing of the dietary recommendations and how they evoked memories from their ED. 

The credibility of the NFA was questioned. The participants agreed upon media‟s detrimental 

influence both now as recovered and when they were ill. Discussions around health were 

holistic; however the lack of individualization was stressed. 

Conclusion: The participants in this study experience dietary recommendations from the NFA 

as a generalization with lack of clear facts. The participants were emotionally affected by the 

framing of the dietary recommendations, hence a request regarding consideration about the 

interpretation emerged. Trust and skepticism towards the NFA are mediated. Furthermore 

health messages from the media affected the participants in a negative way. 

 

Keywords: previous ED‟s, dietary recommendations of the NFA, feelings, health 

communication, generalization and individualization 

 

 



 

  

 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion ......................................................................................................................... 1 

1.1 Hälsokommunikation ................................................................................................... 1 

1.2 Formulering av Livsmedelsverkets kostråd ................................................................. 1 

1.3 Ätstörningar i Sverige .................................................................................................. 2 

1.4 Förståelse och användning av kostråd ......................................................................... 3 

1.5 Kritisk dietetik ............................................................................................................. 4 

1.6 Framing theory ............................................................................................................ 4 

2 Syfte .................................................................................................................................... 5 

3 Metod .................................................................................................................................. 5 

3.1 Litteratursökning ......................................................................................................... 5 

3.2 Studiens design ............................................................................................................ 5 

3.3 Datainsamlingsmetod .................................................................................................. 6 

3.4 Urval ............................................................................................................................ 6 

3.5 Tillvägagångssätt ......................................................................................................... 7 

3.6 Analys och bearbetning av data ................................................................................... 8 

3.7 Etiska aspekter ........................................................................................................... 10 

4 Resultat ............................................................................................................................. 11 

4.1 Känslor kring kostråd ................................................................................................ 11 

4.1.1 Associationer till färger och ordval .................................................................... 11 

4.1.2 Minnen från sjukdomen ..................................................................................... 12 

4.2 Hälsoinformation i samhället ..................................................................................... 13 

4.2.1 Media har makt ................................................................................................... 13 

4.2.2 Staten har ansvar ................................................................................................ 13 

4.3 Resonemang runt komplexitet ................................................................................... 14 

4.3.1 Holistiskt perspektiv på hälsa ............................................................................. 14 

4.3.2 Generalisera eller individanpassa ....................................................................... 15 

5 Diskussion ......................................................................................................................... 16 

5.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 16 

5.1.1 Känslor kring kostråd ......................................................................................... 16 

5.1.2 Hälsoinformation i samhället ............................................................................. 17 

5.1.3 Resonemang runt komplexitet ............................................................................ 18 

5.2 Metoddiskussion ........................................................................................................ 19 



 

i 

 

5.3 Studiens resultat i förhållande till dietistprofessionen ............................................... 20 

5.4 Förslag till framtida studier ....................................................................................... 21 

6 Slutsats .............................................................................................................................. 21 

7 Referenser ......................................................................................................................... 22 

8 Bilagor ............................................................................................................................... 27 

8.1 Bilaga 1 Arbetsfördelning ......................................................................................... 27 

8.2 Bilaga 2. Intervjuguide .............................................................................................. 28 

8.3 Bilaga 3. Följebrev .................................................................................................... 30 

8.4 Bilaga 4. Analystabell ................................................................................................ 31 

 



 

1 

 

1 Introduktion 
I introduktionen ges en beskrivning av tidigare forskning, bland annat inom områdena 

hälsokommunikation, kritisk dietetik och upplevelser av kostråd. Detta kombinerat med en 

samlad bild av ätstörningar i relation till prevalens, kostråd och tillfrisknande. Hur personer 

med tidigare ätstörning uppfattar Livsmedelsverkets kostråd är ännu ett outforskat område, 

vilket skapar en kunskapslucka. Denna kunskapslucka är vad studien önskar undersöka. 

1.1 Hälsokommunikation 

I Sverige finns två centrala myndigheter som har huvudansvaret för samhällskommunikation 

gällande levnadsvanor och hälsa: Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. 

Livsmedelsverket (2018a) ansvarar för att bistå befolkningen med vetenskapligt grundade 

rekommendationer om kost och näring. Folkhälsomyndigheten är en kunskapsmyndighet som 

ansvarar för befolkningens hälsoutveckling genom att skydda mot hälsohot, gagna hälsa och 

förebygga ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016; Livsmedelsverket, 2018a). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) styrs den statliga hälsokommunikationen uppifrån vilket gör 

den normativ då den bygger på uppfattningar om att det finns rätt eller fel. Enligt 

Folkhälsomyndighetens senaste forskningsöversikt konstrueras budskap inom 

hälsokommunikation ofta i negativa termer med uppmuntran om begränsning, framförallt av 

det som upplevs njutningsfullt. Historiskt har paternalism och även tvång format 

hälsoupplysningen (Sandberg, 1999). Idag närmar sig hälsokommunikation hälsopromotion i 

större utsträckning, där det positiva stimuleras och budskapen är stärkande. Under senare år 

har ansvaret för befolkningens hälsa flyttats från stat till individ, vilket är ett steg mot en ny 

hälsomedvetenhet. Denna hälsomedvetenhet kan ses som en ideologi som på engelska 

benämns “Healthism” där disciplin och moral betonas samt där individen själv förväntas 

förebygga ohälsa genom kost och motion (Crawford, 1980). Då samhällsidealet förespråkar 

ett för många ouppnåeligt ideal riskerar de som inte når idealet stigmatiseras, vilket kan skapa 

prestations- och hälsoångest (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

En granskning av processen bakom utformningen av svenska näringsrekommendationer visar 

att stor vikt läggs vid att dagens kostråd ska baseras på vetenskaplig forskning och vara 

tydliga (Bergman et al., 2018). Nordiska näringsrekommendationer (NNR) är främst 

framtagna för att garantera att kosten tillför energi och näringsämnen för funktion, utveckling, 

optimal tillväxt, och livslång hälsa (Nordic Nutrition Recommendations 2012, 2014). 

1.2 Formulering av Livsmedelsverkets kostråd 

Livsmedelsverkets kostråd uppdateras regelbundet och baseras på Nordiska 

Näringsrekommendationer, ett uppdrag som styrs och finansieras av Nordiska ministerrådet. 

Definitionen av kostråd är specifika näringsrekommendationer ”återgivna” i mat. 

(Livsmedelsverket, 2018b). Livsmedelsverket har som uppdrag att generalisera kostråd till en 

hel befolkning och målsättningen är att förebygga sjukdom och tillfredsställa basala 

näringsbehov. Råden stöds på en vetenskaplig grund av samlad aktuell forskning och är 

framtagna för den friska allmänheten (Livsmedelsverket, 2012). Hur Livsmedelsverket tar 
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fram kostråd grundar sig sedan 2011 på principer för riskanalys, vilket ger en större 

transparens för de olika stegen i arbetet än tidigare. Att utföra en riskanalys, det vill säga en 

risk- nyttovärdering, handlar om att med stöd av vetenskapen göra en objektiv granskning av 

risk och nytta för att kunna väga dem mot varandra. Utöver detta tas även andra faktorer i 

beaktning. Dessa kan till exempel vara hur en viss målgrupp uppfattar rådet, hur följsamheten 

ser ut, vanliga hälsoproblem, livsmedelsutbud eller för att uppmuntra befolkningen att på lång 

sikt äta bättre (Livsmedelsverket, 2012). Forskaren Orho-Melander hävdar att generella 

kostråd, som till exempel att minska intaget av söta drycker och att öka intaget av fullkorn, 

kan leda till en positiv hälsoeffekt för alla men i olika utsträckning. Detta beror på genetiska 

variationer som gör att vi reagerar olika på olika typer av kostbehandling. Det finns ett 

samspel mellan gener och kost som i sin tur påverkar vår hälsa och risk för sjukdom 

(Nutritionsfakta, 2016). Att ge kostråd kan dock vara en svår uppgift då människors matvanor 

är något intimt som många knyter an till sin identitet (Nätverket för hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård [HSF], 2014). Detta kan vara av särskilt betydelse för personer som har eller har haft 

en ätstörning. 

1.3 Ätstörningar i Sverige 

Enligt Riksät (2017d) finns det cirka 190 000 personer i Sverige som lider av en ätstörning 

samt ett stort mörkertal då många med ätstörning inte söker hjälp. Riksät (2018) är ett 

nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, med syfte att följa upp och utvärdera 

behandling och resultat. Beroende på diagnos blir mellan 50-70 % friska från sin ätstörning 

(Riksät, 2017d). Statistiken om prevalens och incidens av ätstörningar i populationen är dock 

bristfällig i de nordiska länderna (Lindvall-Dahlgren, Stedal, & Wisting, 2018). En 

bidragande faktor enligt kunskapscentrum för ätstörningar (2017a) är att kriterierna för 

ätstörningar, DSM-kriterierna (American Psychiatric Association, 2013), uppdateras 

kontinuerligt och gör det svårt att jämföra studier över tid (Kunskapscentrum för ätstörningar, 

2017). Baserat på ny forskning från Schweiz (Mohler-Kuo, Schnyder, Dermota, Wei & Milos, 

2016) och med hjälp av svensk befolkningsstatistik har livstidsprevalensen av ätstörningar 

uppskattats. Utifrån originalstudiens (Mohler-Kuo, Schnyder, Dermota, Wei & Milos, 2016) 

12-månadersprevalens lider minst 42 000 kvinnor och 23 000 män i Sverige, i åldrarna 15-60, 

av en ätstörning just nu (Clinton & Birgegård, 2017). Det finns i dagsläget ingen entydig 

forskning avseende prevalens och incidens av olika ätstörningar i Sverige, vilket leder till att 

statistik hämtas från Riksät (2017abc). 
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Figur 1 – Cirkeldiagram över ätstörningsdiagnoserna Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN), Ätstörning 

utan närmare specifikation (UNS) och Hetsätningsstörning (BED). Könsfördelning vid initialrgistrering och slutligen 

andelen diagnosfria vid ettårsuppföljning. 

Ätstörningar karaktäriseras av en allvarlig störning av en persons ätande eller försök att 

kontrollera sin vikt (American Psychiatric Association, 2013). Enligt Kunskapscentrum för 

ätstörningar (2018) är viktuppgång något som individer med ätstörning har en intensiv rädsla 

för. Dessa individer sätter vikt och figur i fokus, aspekter som blir centrala för hur värdet 

kring självet blir. En ätstörning kan uttrycka sig på många olika sätt, men präglas främst av 

hur känslor och tankar i relation till kropp och matsituationer yttrar sig. 

En ätstörning har således en stor inverkan på individens förhållande till mat och ätande. Detta 

kan vidare påverka hur kostråd uppfattas eller tas emot.  

1.4 Förståelse och användning av kostråd 

Personer med ätstörning följer aktuella kostråd i större utsträckning än friska kontroller. 

Tidigare forskning på personer som tillfrisknat från en ätstörning visar att det är vanligare 

med vegetarianism och restriktivt ätande hos dessa jämfört med hela befolkningen (Hansson, 

Björck, Birgegård, & Clinton, 2011). Forskning inom detta område, på individer med tidigare 

och pågående ätstörning är begränsad, varför det vidare i detta avsnitt presenteras resultat från 

studier med personer utan ätstörning. I en studie om förståelsen kring den brittiska kampanjen 

“5 om dagen”, avseende rådet om 500 gram frukt och grönsaker per dag, framkom ett behov 

av att informera om fördelarna med en kost rik på frukt och grönsaker i relation till rådet. 

Utöver detta borde det även informeras om hur det enkelt går att öka andelen frukt och 

grönsaker i den vardagliga kosten. Att lägga till denna typ av information till målet ”5 om 

dagen” skulle kunna göra det attraktivare och lättare att nå (Rooney et al., 2016). Brown et al. 

(2011) tar i en review-artikel upp hur kostråd används av befolkningen. Flertalet artiklar 

påvisade ett behov av konkreta exempel på hur förändring kan se ut istället för att påpeka att 

något bör förändras (Love et al., 2001; Britten, Haven & Davis, 2006; Auld, Achterberg, 

Durrwachter & Novak, 1991). Ett förslag var till exempel att tipsa om att ta bort 

kycklingskinnet vid måltid, snarare än att förespråka ett lägre fettintag. Ytterligare ett förslag 

var att använda bilder på hårda fetter och olja eller mjuka fetter istället för användning av 

svårförstådd terminologi som mättade och omättade fetter (Brown et al., 2011). En studie från 

Uruguay (Machín et al., 2018) visade att även de som var intresserade av kostråd upplevde 

många barriärer som hindrade dem från att följa dessa. Det var till exempel den egna attityden 

94,4
% 
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16% 

31% 45% 

8% 

AN BN UNS BED

57% 

43% 
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gentemot dem, prioriteringar, den sociala kontexten och hur mataffären var uppbyggd. 

Tidsbrist var något som upplevdes som en störande faktor, då det bidrog till tvång om att välja 

vilka områden som ska prioriteras och då kan hälsosamma matvanor nedprioriteras. I 

Machín´s studie påpekade ett betydande antal deltagare att deras vanor utifrån livsstil och 

social kontext eventuellt inte är fördelaktiga för råden, varför deras vanor var svåra att 

förändra. 

Hur och på vilket sätt kostråd kommuniceras är viktigt för vår relation till mat och ätande.  

Efter en australiensisk mediegranskning framkom ett behov av att koppla kostråd till sociala 

och psykiska aspekter av mat och ätande (Dodds & Chamberlain, 2017). 

1.5 Kritisk dietetik 

När personer med tidigare ätstörning samt terapeuter fått utvärdera vilka kriterier för 

tillfrisknande de upplevde var viktigast fanns konsensus kring att inte endast ätbeteende var 

av betydelse, utan även psykologiska, emotionella och sociala aspekter (Noordenbos & 

Seubring, 2006). Dessa aspekter är centrala inom kritisk dietetik, ett nytt förhållningssätt inom 

dietetik som framhåller en acceptans för olika synsätt inom forskning och praktik för att bättre 

förstå människor bortom förutsägbara utfall och beteenden, samt deras erfarenheter av hälsa 

och nutrition (Gingras et al., 2014). Detta diskuteras även av Neuman och Lövestam (2018) 

som poängterar att det bör finnas balans inom expertis i dietetik. Det betonas hur det är av 

betydelse att ha ett fortsatt självkritiskt och flexibelt synsätt på arbetet och vara medveten om 

konsekvenserna av professionens agerande. Genom att acceptera annan typ av forskning och 

andra forskningsmetoder skapas möjligheter för bättre förståelse och en mer omfattande 

behandling vid nutritionsrelaterade problem (Aphramor et al., 2009; Gingras et al., 2014). 

Enligt förhållningssättet kritisk dietetik uppmuntras en bredare syn på mat och ätande där 

olika perspektiv uppmuntras och behandlas med ömsesidig respekt (Gingras et al., 2014). I en 

studie om mäns tillfrisknande från ätstörningar adresseras behovet av ett vidare perspektiv 

som innefattar att stötta tillfrisknandet genom att förlika sig med sina existentiella funderingar 

och uppmuntra till självacceptans och sociala interaktioner (Pettersen, Wallin, & Björk 2016). 

En granskning av kostråd från Bergman et al. (2018) visar att stor vikt läggs vid hur dessa bör 

kommuniceras. De ska vara inkluderande och respektfulla gentemot läsaren, lättförståeliga 

och enkla att använda sig av. I granskningen uppmuntras positiv inramning av budskap, där 

läsaren inspireras till en förändring för att uppnå något positivt. 

1.6 Framing theory  

Tidigare nämnd kartläggning om hälsokommunikation från Folkhälsomyndigheten (2018) 

visar att Framing theory är den teori som är mest förekommande i litteraturen som granskats. 

Denna teori berör hur något presenteras till sin publik, i form av ett ramverk som influerar hur 

människor väljer ta till sig den givna informationen. Ramarna är tänkta att fungera som 

hjälpmedel för att strukturera och organisera budskapets mening (Mass Communication 

Theory, 2018). Teorin berör hur individer talar om olika frågor genom att benämna vad de ska 

tänka på, men även hur de ska tänka. Detta leder till tolkning utifrån förmedlarens perspektiv 

(Ihlen, 2016). En stor del av studierna i Folkhälsomyndighetens granskning handlar om 

formativa utvärderingar som t.ex. innefattar språklig utformning och test av budskap inför 
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interventioner. (Folkhälsomyndigheten, 2018). Framing theory appliceras i huvudsak inom 

massmedia och dess kommunikation, men kan även användas inom andra områden som inom 

politik, religiösa samfund, förbund och organisationer (Businesstopia, 2018). Denna studie 

syftar till att undersöka det outforskade området hur individer med tidigare ätstörning 

upplever Livsmedelsverkets kostråd, därmed indirekt hur budskap tolkas. Uppsatsförfattarna 

anser därför att Framing theory är ett adekvat val av vägvisare för denna studie. 

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska hur personer med tidigare ätstörning upplever 

Livsmedelsverkets kostråd. 

3 Metod  
Detta avsnitt strävar efter att ge en detaljerad beskrivning om hur studien som ligger till grund 

för uppsatsen planerats, genomförts samt analyserats.  

3.1 Litteratursökning 

Litteraturen söktes på Uppsala universitets biblioteksdatabas, Oxford Academia samt 

PubMed. Litteratur har även inhämtats från Institutionen för kostvetenskap (IKV), 

Livsmedelsverkets databas och Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS).   

  

Sökord: Eating disorders, disordered eating, anorexia, bulimia, eating disorder 

not otherwise specified, recovered, care, health, critical dietetics, nutritionism, healthism, 

health communication, hälsokommunikation, dietary advice, food, dietary recommendations, 

Food based dietary guidelines, dietary guidelines, NNR, nordiska näringsrekommendationer, 

perception, media, social media, ehealth, trust, framing, framing theory, power, knowledge 

och Foucault.     

3.2 Studiens design 

En kvalitativ forskningsmetod valdes då den, till skillnad från kvantitativ metod, lägger vikt 

vid ord, deltagarnas uppfattning och upplevelser samt genererar fyllig och detaljerad data. 

Detta var mest passande för studiens syfte som handlar om deltagarnas upplevelser (Bryman, 

2011). Inom kvalitativ forskning finns olika syn på förhållande kring teori och praktik. En 

induktiv synvinkel menar att teorin frambringas av forskningsresultaten genom att analysera 

mönster i materialet. Vid ett deduktivt angreppssätt grundas forskningen på en teori vilket 

genererar hypoteser som sedan kan testas genom exempelvis experiment eller andra studier 

(Trost, 2010). Denna studie är gjord utan premisser om slutresultat och därför anses en 

induktiv ingång lämplig (Trost, 2010). Val av design gällande materialinsamling föll på 

semistrukturerade intervjuer och inte ostrukturerad intervjuform för att säkra en viss 

jämförbarhet i intervjuandet då två forskare var involverade i studien. Fokusgruppsintervjuer 

ansågs inte lämpligt i denna studie då uppsatsförfattarna gjorde bedömningen att ämnet var 

känsligt och gruppintervjuer kunde hindra individer från att öppna sig, vilket skulle påverka 

möjligheten att få ett brett material, något som studien eftersträvade. Vidare fanns inte ett 
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intresse för hur samspel kring ämnet i en grupp kan vara, vilket är ett kännetecken för 

fokusgruppsintervjuer (Bryman, 2011). 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Material till studien samlades in från enskilda semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide, vilket är en lista över ett 

antal frågeområden som ska beröras i intervjun (Bryman, 2011). Frågor behöver inte komma i 

en specifik ordning och vid behov, för att exempelvis knyta an till något deltagaren sagt, kan 

även frågor som inte ingår i guiden ställas. Intervjuaren utgår dock huvudsakligen från 

guidens ordning och formulering på frågor (Bryman, 2011). Vid utformning av frågor 

tillämpades en öppen och icke-ledande frågeteknik i så stor utsträckning som möjligt för att få 

breda och fylliga svar. Detta upplägg valdes även för att skapa en viss struktur och röd tråd 

inom angelägna teman. Vid kvalitativa intervjuer eftersträvas en intervju som rör sig åt olika 

håll, då detta ger lärdom om vad deltagaren anser vara av vikt (Bryman, 2011). I den aktuella 

studien eftersträvades denna flexibilitet i så stor utsträckning som möjligt. Intervjuguiden 

(bilaga 3) ordnades i tre områden med olika fokus inom varje område. Inledande frågor 

berörde generell bakgrundsinformation om deltagaren som till exempel ålder och yrke samt 

frågor kring sjukdomshistorik. Område två innefattade två frågor om deltagarnas tankar kring 

kostråd utan visuella hjälpmedel, för att få lärdom om tidigare antaganden och kunskap. 

Område tre innehöll fyra visuella kostråd där uppsatsförfattarna visade bilder för varje 

deltagare och utgick från dem vid frågeformulering. Det första visuella kostrådet som 

inkluderas var tallriksmodellen och dess två olika versioner. Denna valdes då 

uppsatsförfattarna bedömde att det är ett pedagogiskt kostråd då den på ett enkelt sätt visar 

hur mat kan delas upp på tallriken. Vidare valdes de tre övriga kostråden från 

Livsmedelsverkets broschyr “Hitta ditt sätt” (Livsmedelsverket, 2017). Broschyren ansåg 

uppsatsförfattarna gav en bra sammanfattning av viktiga näringsrekommendationer från NNR, 

varför den blev utgångspunkt. Uppsatsförfattarna valde efter övervägande att inkludera 

“kostråden på en minut”, ett urklipp av en rubrik och underrubrik från en rådgivande sida 

angående socker samt ”nyckelhålsmärket” med tillhörande textförklaring. En begränsning till 

fyra råd gjordes då uppsatsförfattarnas antagande var att det bör utgöra en lämplig mängd för 

djupgående intervjuer.  

3.4 Urval  

För att rekrytera deltagare skickades mail till kontaktpersoner på Frisk & Fri (Riksföreningen 

mot ätstörningar) i två städer belägna i Mellansverige, utifrån information från 

www.friskfri.se.  Genom detta framkom att Frisk & Fri har en kommunikationspolicy som 

inte tillåter efterlysning av respondenter till examensarbeten. Därför kontaktades tidigare 

medlemmar från Frisk & Fri i ytterligare en stad i samma region genom bekvämlighetsurval 

av en av uppsatsförfattarna. Ytterligare deltagare rekryterades via snöbollsmetoden. 

Inkluderade deltagare var vuxna personer, över 18 år och under 65 år som tidigare haft en 

ätstörning och idag var friska och/eller ansåg sig friska. Personer som inte kunde intervjuas på 

svenska eller intervjuas personligen exkluderades. Ett målstyrt urval användes och 

förespråkas inom kvalitativ forskning. Detta för att det på ett strategiskt sätt utser deltagare 

som anses relevanta för de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2011). Deltagarna 
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kontaktades via mail och i vissa fall togs en första kontakt via meddelandefunktionen på 

Facebook. I mailet fanns följebrev bifogat (bilaga 2) där viktig information om den aktuella 

studien presenterades. Om de tillfrågade personerna önskade delta i studien fick de själva 

kontakta uppsatsförfattarna för att sedan komma överens om vidare detaljer kring en intervju. 

3.5 Tillvägagångssätt  

Sex personer tackade ja till att vara med i studien, varav den första utgjorde pilotintervju. De 

fem deltagare som ingår i analysen beskrivs i tabell 1. Syftet med pilotintervjun var att testa 

intervjuguiden, uppsatsförfattarnas intervjuteknik, samt inspelningsutrustningen. Innan 

pilotintervjun testade uppsatsförfattarna intervjuguiden på varandra, detta enbart för att öva 

intervjuteknik och testa inspelningsutrustningen. Pilotintervjun genomfördes av båda 

uppsatsförfattarna tillsammans och där upptäcktes svårigheterna med att vara två intervjuare i 

rummet när man berör ett känsligt ämne. Vid pilotintervjun testades även uppsatsförfattarnas 

hypotes angående begränsningen till fyra kostråd för att uppnå djupgående intervjuer. 

Efter pilotintervjun ändrades intervjuguiden för att få en bättre övergång mellan 

bakgrundsinformationen och sjukdomsbilden till studiens syfte kring kostråd. Detta främst för 

att tydliggöra syftet, information för deltagarna och inte få deltagarna att känna sig utsatta. 

Pilotintervjun genererade även ett antal standardfrågor till de olika bilderna som om möjligt 

skulle ställas för att underlätta analysarbetet. Detta i linje med Bryman‟s (2011) 

grundläggande råd kring att formulera intervjufrågor eller teman som underlättar svar på 

studiens forskningsfrågor. 

Tabell 1 - Beskrivning av deltagarna 

Deltagare* Kön Ålder Sysselsättning Sjukdom 

 

Emil 

 

Man 

 

22 

 

Studerar 

 

Anorexi 

 

 

Hilda 

 

Kvinna 

 

30 

 

Studerar 

 

Hetsätningsstörning, 

Bulimi och anorexi 

 

Kristin 

 

Kvinna 

 

25 

 

Arbetar 

 

Odiagnostiserad 

 

 

Lina 

 

Kvinna 

 

22 

 

Arbetar 

Ätstörning utan 

närmare 

specifikation** 

 

Nea 

 

Kvinna 

 

24 

 

Arbetar 

Ätstörning utan 

närmare 

specifikation** 
* Alla namn är fingerade 

** I DSM-V: ospecificerad ätstörning  

 

Uppsatsförfattarna var flexibla angående plats för intervjun, vilket framgick i följebrevet. Fyra 

av intervjuerna hölls i deltagarnas hem, pilotintervjun och en intervju hölls i en enskild lokal 

på ett universitet i Mellansverige. Det är viktigt att intervjun genomförs i en lugn miljö, utan 

störande moment utifrån och för att undvika att deltagaren ska känna oro för att utomstående 
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personer ska höra vad som sägs under intervjun. Detta för att deltagaren ska känna sig 

bekväm och för att kunna säkerställa sekretess (Bryman, 2011).  

Uppsatsförfattarna genomförde intervjuerna enskilt. En uppsatsförfattare genomförde tre 

intervjuer och den andra två. Vid intervjuerna intog uppsatsförfattarna en neutral hållning och 

förtydligade att inga frågor kommer svaras på, förutsatt att det inte handlade om frågor för att 

föra samtalet framåt. Detta för att undvika att påverka deltagarnas svar. När ett känsligt ämne 

berörs är det viktigt att få berätta om detta i lugn och ro medan någon annan aktivt lyssnar. 

Detta jämnar ut negativa känslor och ger en bredare bild av situationen (Rautalinko, 2013). 

Uppsatsförfattarna valde en neutral hållning, men visade empati i samtalet och speglade 

deltagarens känslor och tankar. Detta är ett exempel på hur man kan skapa en relation emellan 

den som intervjuar och deltagaren och har beskrivits som ett sätt att göra lyssnandet äkta 

(Rautalinko, 2013). 

I följebrevet framgick att intervjuerna skulle spelas in. Detta för att uppsatsförfattarna i så stor 

mån som möjligt ska kunna fokusera på vad och hur något sägs i samtalet. Det är viktigt att 

den som intervjuar hinner uppmärksamma kroppsspråk och känslor, samtidigt som samtalet 

ska föras framåt. Detta styrker behovet av att spela in intervjuerna, då fokus inte behöver vara 

att anteckna (Bryman, 2012). Intervjuerna genomfördes på olika dagar under en vecka. 

Uppsatsförfattarna spelade in samtliga intervjuer på varsin smartphone med 

inspelningsfunktion. Intervjuerna pågick i 41 till 62 minuter, med ett medelvärde på 50 

minuter, därefter transkriberades intervjuerna. Det finns inga klara direktiv eller riktlinjer 

kring hur transkriberingen ska utföras men det krävs att i detalj få med allt som sägs och i viss 

mån sådant som inte sägs, till exempel skratt eller hostningar (Braun & Clarke, 2006). 

Transkribering har skett på olika sätt. Den ena uppsatsförfattaren har valt att använda sig av 

redan definierade tecken för att beskriva till exempel mikropauser och liknande. Den andra 

har använt olika antal punkter för att beskriva pauser. Betoningar har skrivits med kursiv stil 

och skratt har skrivits ut enligt följande: *skrattar*.  Arbetet med transkribering delades upp 

efter vilka intervjuer uppsatsförfattarna själva hade genomfört. Transkriberingen gjordes så 

snart som möjligt efter intervjuerna genomförts. 

3.6 Analys och bearbetning av data 

Vid analys av insamlat material applicerades tematiskt analys vilket är ett av de vanligaste 

angreppssätten för att analysera kvalitativa data (Bryman, 2011). Metoden går ut på att 

identifiera och strukturera märkbara teman som hittats i insamlat material. Ett tema är något 

som upplevs väsentligt i forskningsmaterialet och synliggör ett mönster i materialet i relation 

till forskningsfrågan. Forskaren bör vara flexibel då det inte går att utgå från specifika regler 

när teman letas. Temat kan vara frekvent förekommande i materialet men det kan också givits 

mindre utrymme, dock bör det vara adekvat för studiens syfte. Vidare är det även av vikt att 

forskaren är principfast i sin bedömning av vad som är ett tema och i analysen kan påvisa 

varför det är relevant, med exempel från materialet (Braun och Clarke, 2006). Teman är 

uppbyggda av koder och kategorier. Koderna består av meningsbärande enheter, vilka kan 

beskrivas som fraser eller en del av en mening från materialet. Koderna med gemensam 

betydelse blir kategorier och slutligen teman (E. Lövestam, personlig kommunikation, 7:e 

februari 2018). Detta exemplifieras i tabell två (se bilaga 4 för fullständig analystabell). 
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Materialet kan enligt Braun och Clarke (2006) analyseras på latent eller semantisk nivå vilket 

är något uppsatsförfattarna tog i beaktning innan analysen tog sin början. En semantiskt 

inriktad analys är en ytlig analys av materialet där forskarna endast fokuserar på det 

deltagarna sagt eller skrivit utan att söka efter en djupare mening. En latent analys genomförs 

på en djupare nivå, utforskar underliggande betydelser i materialet och har ett mer tolkande 

angreppssätt vilket uppsatsförfattarna ansåg var väsentligt för studiens syfte. (Braun & Clarke, 

2006)  

Ett systematiskt tillvägagångssätt i sex steg enligt Braun och Clarke (2006) applicerades. 

Under analysens gång har de sex stegen följts i så stor utsträckning som möjligt, men 

uppsatsförfattarna har ofta rört sig mellan de olika stegen då analys mognar över tid och inte 

är en linjär process (Braun och Clarke, 2006). Uppsatsförfattarna hade ett nära samarbete och 

diskussion om materialet fortlöpte kontinuerligt under processens gång.  

Tidig fas av analys påbörjades redan under insamling av material och under transkriberingens 

gång. När transkribering var slutförd lästes materialet igenom enskilt av varje 

uppsatsförfattare ett flertal gånger för att möjliggöra en djupgående analys och inte missa 

viktiga detaljer. Vidare markerades viktiga ord och meningar som var återkommande och 

ansågs vara av betydelse. Efter detta ansåg uppsatsförfattarna sig vara bekanta med materialet 

och började leta koder som ett steg till att finna kategorier och teman. En tabell skapades i ett 

gemensamt internetbaserat dokument där en stor mängd koder tillsammans med 

meningsbärande enheter skrevs ned och markerades med olika färger. Uppsatsförfattarna 

kodade tillsammans allt av intresse då det i början av analysprocessen är svårt att veta vad 

som kommer vara väsentligt för slutgiltig analys.  

Analysen av koderna utmynnade i ett flertal kategorier. Helhetssyn av eventuella teman 

skapades genom att koder och kategorier skrevs ned på papper i form av tankekartor. Ett 

flertal olika teman minimerades till fem stycken. Här kunde sedan märkas att många teman 

liknade varandra och på så vis underlättades gallring till tre teman. Uppsatsförfattarna märkte 

tidigt att känslor och olika resonemang var något som återkom i materialet. Hälsoinformation 

var dock inte lika tydligt återkommande, vilket framkom efter en tids analyserande. Vidare 

utvecklades och bearbetades kategorier och koder för att säkerställa att de passade in till de 

teman som valts. De koder och kategorier som inte längre passade in exkluderades. 

Textutdragen lästes igen och kontrollerades att de sammanföll väl med de aktuella temana. 

Valda teman korrigerades till Känslor kring kostråd, Hälsoinformation i samhället och 

Resonemang kring komplexitet då dessa temanamn enligt uppsatsförfattarna, bättre beskrev 

innebörden i varje tema. En schematisk bild av teman och kategorier skapades (figur 2) för att 

på ett pedagogiskt sätt visa resultat av studien. Slutligen summerades resultatet skriftligt under 

resultatdelen i denna uppsats. 
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Tabell 2 - Exempel på analysering, från meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet och kod till kategori och 

slutgiltigt tema. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Det gröna känns ju 

uppmuntrande, det 

känns ju rimligt att ha 

en sån färg. 

Grönt känns 

uppmuntran-

de och rimligt 

Grön känns 

bra 

Associati-

oner till 

färger och 

ordval  

Känslor 

[…] Sen känns det 

också konstigt att ge 

ett råd, ett generellt 

råd och då utgå ifrån 

att folk äter för mycket 

socker. 

Känns 

konstigt med 

ett råd som 

utgår från att 

folk äter för 

mycket socker 

Känns 

konstigt 

med ett 

sådant 

generellt 

råd. 

Generalis-

era eller 

individan-

passa  

Resonemang 

runt komplexitet 

3.7 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns ett krav på att forskning på hög nivå inom relevanta 

områden ska bedrivas, kallat forskningskravet. Vetenskapsrådet talar om forskningsetiska 

principer som en slags förhållandenormer mellan forskare och deltagare. Detta för att vid 

konflikt göra en avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Individskyddskravet kan vidare delas in i fyra huvudprinciper på den forskning som bedrivs. 

Dessa krav benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Principerna har tagits i beaktning under både planering och genomförande av studien. 

Informerat samtycke gavs av deltagarna utifrån samtyckeskravets bestämmelser (Codex, 

2018). Vid varje intervju gick uppsatsförfattarna igenom följebrevet tillsammans med 

deltagarna och gav ytterligare information, samt svarade på frågor. När uppsatsförfattarna 

hade säkerställt att deltagarna var införstådda med all information gällande studien, att 

deltagandet i studien var frivilligt, samt att deltagaren hade rätt att avbryta när helst den vill 

undertecknades en blankett för att bekräfta samtycke. Deltagarna informerades enligt 

överensstämmelse med konfidentialitetskravet, om att alla personuppgifter skulle behandlas 

strikt konfidentiellt och att ingen utomstående skulle kunna se informationen (Bryman, 2011). 

Deltagarna informerades om att inspelningarna av intervjuerna skulle transkriberas och att 

materialet skulle behållas tills uppsatsen var färdigställd. Uppsatsförfattarna var noga med att 

ingen utomstående, förutom handledare, fick läsa eller lyssna till materialet. För att garantera 

anonymitet fingerades deltagarnas namn, vilket är i linje med Bryman (2011). De fingerade 

namnen användes även i diskussionen kring materialet. Deltagarna informerades om att 

materialet som uppsatsförfattarna samlade in enbart skulle användas i just denna uppsats. 

Detta i enighet med nyttjandekravet (Bryman, 2011). Efter analysarbetet var färdigt raderades 

den initiala kontakten från uppsatsförfattaren via mail eller Facebook. Transkriberingarna, 

samt det inspelade materialet togs bort efter uppsatsen var godkänd. 
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4 Resultat 
Den tematiska analysen utmynnade i tre teman: Känslor kring kostråd, Hälsoinformation i 

samhället och Resonemang runt komplexitet. Under varje tema finns två kategorier som 

presenteras här nedan. Uppsatsförfattarna valde att presentera resultatet i löpande text och i 

citat för att underlätta för läsaren. I vissa fall redigerades citaten för att öka förståelsen, till 

exempel genom ändrad ordföljd och utfyllnadsord som ”ehh” och ”asså” har tagits bort. 

 

Figur 2 - Schematisk bild över teman och kategorier. 

4.1 Känslor kring kostråd 

Temat Känslor kring kostråd valdes då samtliga deltagare visade och uttryckte mycket 

känslor under samtalet kring kostråd. Temat delades in i kategorierna Associationer till färger 

och ordval och Minnen från sjukdomen. Associationer till färger och ordval samt minnen från 

sjukdomen frambringade både skratt och tårar hos deltagarna. 

4.1.1 Associationer till färger och ordval 

Samtliga deltagare reagerade känslomässigt över hur flera av Livsmedelsverkets kostråd 

utformade, framförallt över färger och ordval. Känslorna varierade från skratt till gråt, flera 

var irriterade och uttryckte frustration. Något som var återkommande var hur flera av 

deltagarna tolkade och reagerade på färger. Kristin hävdade att grönt var något positivt: 

“Det gröna känns ju uppmuntrande, det känns ju rimligt att ha en sån färg.” – Kristin 

Alla deltagare associerade färgen röd med ord som ”varning”, ”farligt” och ”förbjudet”. Nea 

diskuterade hur färgerna röd och grön ger känslan av att det finns ett rätt och fel. Lina 

uttryckte skepticism kring att förmedla ett budskap i röd text: 

 

“Kostråden tänker jag nog mer att jag förstår vad dom menar men att jag tycker att det 

kanske kommer ut på fel sätt eller att jag är lite skeptisk till att såhär - måste ni ha röd 

text?”– Lina 
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Flera deltagare reagerade starkt på ordval i de olika kostråden. Uttrycket ”Håll igen på” kunde 

tolkas som att något förbjuds, alternativt som något som antar att alla människor äter på 

samma sätt. Emil var förvånad över att han reagerade starkt på ordet mager och även Nea 

hade starka känslomässiga reaktioner på samma ord: 

“Alltså det första jag tänker på är såhär ’feta till magra’, mager det är ett sjukt äckligt ord 

tycker jag, *skrattar till* det är ett sjukligt ord för mig, alltså nån som är mager det är nån 

som inte mår bra.” – Nea 

När ordval diskuterades upprördes flera av deltagarna. Nea avslutade diskussionen kring detta 

i tårar och Emil kände att ordet mager i viss mån var triggande än idag, vilket överraskade 

honom. Flera av deltagarna reagerade över hur vissa ord gör en text ospecifik och diffus, 

vilket öppnar upp för individuell tolkning. I slutet av intervjun sammanfattade Nea sin 

upplevelse kring formuleringar på ett sätt som poängterade vad flera deltagare lyft:  

“Nej, nej men det är väl just det att jag tror inte att folk vet hur dom formulerar sig, ja men 

speciellt om man inte har vart ätstörd. På nåt sätt så reflekterar man inte hur varje, hur ett 

litet adjektiv kan göra så stor skillnad på hur man uppfattar en instruktion.”– Nea 

4.1.2 Minnen från sjukdomen 

Samtliga deltagare delade med sig av minnen från sin sjukdom som en del av intervjun men 

även i sina upplevelser av kostråden. Deltagarna drog paralleller mellan sjukdom, nutid och 

råden. Där framkom beskrivningar kring hur tankarna gick under sjukdomstiden samt hur det 

påverkar deltagarnas tankar idag. Kristin uttryckte hur hon associerar mycket grönsaker till 

lite energi och drar paralleller till egen sjukdomsdebut. Nea uttrycker frustration kring att äta 

magra mejeriprodukter i relation till sin egen sjukdom: 

“Vadå ska man byta från att äta vanlig yoghurt eller turkisk yoghurt eller till såhär 0,1 % 

lättyoghurt eller vad är det dom vill med det? Det är ju verkligen, utifrån det jag känner är 

det jättedumt. […] Det associerar jag bara till när jag var sjuk.” – Nea 

Något som var återkommande i ett par intervjuer var hur vissa kostråd fick deltagarna att 

känna hur vissa förändringar de gjort för att bli friska är felaktiga, vilket gav känslan att det de 

associerade till sjukdom var rätt. Lina uttryckte hur hon även idag skulle kunna känna att hon 

gjorde fel om hon åt mer än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Hilda berättade om hur 

hon lärt sig att det var tillåtet att äta godis några gånger i veckan och att kostråden förmedlar 

en bild av att det skulle vara farligt. Lina delgav sin erfarenhet av socker och alkohol under 

tiden hon var sjuk och varför hon idag tycker att balans är av stor vikt: 

“Socker och alkohol har ju också varit en grej som jag som sjuk har varit så himla, himla 

rädd för och gå ut liksom och när folk började dricka, att jag knappt vågade göra det för det 

innehöll så mycket kalorier i alkoholen […]. Det ska ju handla om man vill dricka eller inte 

för amen för andra skäl, kanske. Det är klart att man ska minska ner på det, men det måste 

också finnas utrymme för att ha en kväll med sina kompisar och dricka vin utan att man ska 

känna att det är hemskt liksom.” – Lina 
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4.2 Hälsoinformation i samhället 

Temat Hälsoinformation i samhället delades in i kategorierna Medier har makt och Staten har 

ansvar. Temat valdes då flertalet av deltagarna diskuterade hälsoinformation och 

hälsobudskap i media samt från Livsmedelsverket eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

Deltagarna beskrev hur media har makt och hur farliga deras budskap kan bli vilket de knyter 

an till sin egen sjukdomsdebut. Deltagarna uppgav både tillit och misstro till 

Livsmedelsverket och i viss mån hälso- och sjukvårdspersonal. 

4.2.1 Media har makt 

Flera av deltagarna associerade kostråd till media, främst i negativ bemärkning. Det talades 

om slagkraftiga, skuldbeläggande utrop och löpsedlar. Kristin var tydlig i sin åsikt kring 

löpsedlarnas negativa påverkan på sig själv och förklarar dem som ”låtsasvetenskap”. Hon tar 

även upp hur hon tidigare tog till sig medias budskap i så stor utsträckning att det bidrog till 

hennes sjukdom. Hilda diskuterade livligt den träning- och vikthets som media bidrar till i 

dagens samhälle: 

“För det är också, var man än går är det alltid, det är gymkort och det är nya gym. Idag så är 

det hela tiden, överallt […] ’träna den nya träningssaken för att gå ner så här mycket’, ’så blir 

du smal till jul’ och ’så ska du gå ner efter jul. ’ ” – Hilda 

Trender, dieter och personer med inflytande och makt på internet var olika aspekter som några 

av deltagarna resonerade kring. Nea diskuterade kostråd och dieter och hävdade att en diet är 

en kost som används för att bli smal. Hilda var väl medveten om det faktum att människor 

med inflytande på internet har mycket makt. Trots att många människor följer deras kostråd 

ställer hon sig ytterst tveksam till detta och avfärdar det som något ”galet”: 

”Så finns det ju också dom här som har väldigt stor makt på internet som berättar att såhär 

ska man äta. Deras kostråd som många följer har jag väldigt svårt för. Att man ska äta 

mängder med protein idag som är helt galna och man ska inte äta kolhydrater.” – Hilda 

Några deltagare diskuterade återkommande hur media påverkar oss i samhället. Kristin tyckte 

att hälsotips i tidningar är flyktiga. Lina menade att de som påverkas av hälsobudskap i 

tidningar snarare får i sig för lite fett och inte tvärtom.  

4.2.2 Staten har ansvar 

Diskussioner kring Livsmedelsverket och hälso- och sjukvårdspersonal var naturligt 

förekommande för alla deltagare med tanke på studiens syfte. Deltagarna var dock splittrade i 

sina åsikter angående Livsmedelsverket. Nea berättade att hon egentligen inte är insatt i 

Livsmedelsverkets kostråd men hon upplever det som ”creddigt” för att det är statligt. Kristin 

var inne på samma tankebanor då hon förklarade Livsmedelsverkets råd som grundläggande: 

“Det [Livsmedelsverkets kostråd] är inte alls lika flyktigt som hälsotips i nån tidning eller 

nåns blogg utan att det är ganska grundläggande ungefär vad man ska äta” – Kristin 

Några deltagare var eniga om att Livsmedelsverket är trovärdigt, medan andra var mer 

skeptiska. Hilda upplevde att Livsmedelsverket har blivit bättre då myndigheten idag 
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förmedlar en bredare bild med olika koster, jämfört med hur hon uppfattat den tidigare och 

drar paralleller till första gången hon behandlades inom ätstörningsvården. Lina däremot var 

mer negativt inställd till Livsmedelsverket och dess förmåga att generalisera: 

“Det [Livsmedelsverket] är en statlig myndighet som man inte vet hur pass bra koll dom har 

för att kunna generalisera det [kostråd] till någon vidare stor population, eller 

befolkningen.”– Lina 

Flera av deltagarna hade positiva erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonal. Kristin 

pratade om dietisten som en person hon hade förtroende för i sitt tillfrisknande, någon som 

visste vad den pratade om och var realistisk. Lina uttryckte att det framförallt är viktigt att 

lägga resurser på dietister för att kunna hjälpa dem som behöver kostråd. Hilda berättade att 

hon blir vaksam när det inte är läkare eller dietister som uttalar sig 

4.3 Resonemang runt komplexitet 

Temat Resonemang runt komplexitet består av kategorierna Holistiskt perspektiv på hälsa och 

Generalisera eller individanpassa. Detta syftar till att belysa hur samtliga deltagare ständigt 

resonerade kring komplexiteten av ett generellt råd. Initialt framkom en stor förståelse för 

vikten av generella råd i relation till folkhälsoproblem. Detta följdes av att deltagarna i detalj 

beskrev varför kostråden var för generaliserade och att det inte kunde vara så enkelt som 

Livsmedelsverket får det att låta.  

4.3.1 Holistiskt perspektiv på hälsa 

Alla deltagare hade förståelse för generaliseringen av råd och kunde diskutera hälsa ur ett 

holistiskt perspektiv. Nea har arbetat med barn och uttryckte att vi har ett stort 

folkhälsoproblem idag gällande att barn inte rör på sig. Emil kunde se kostråd som ett redskap 

för den som har lätt att äta för lite. Nea förkunnade att det finns ett problem med ett för stort 

sockerintag på befolkningsnivå och Hilda resonerade kring kostråden i förhållande till 

följdsjukdomar vid fetma: 

“Jag förstår liksom att dom här rekommendationerna måste komma för vi har problem idag 

att folk får mer relaterade sjukdomar eller följdsjukdomar relaterat till fetman som har 

kommit.” – Hilda 

Flera av deltagarna resonerar utifrån sig själva och sin sjukdom. Både Nea och Hilda tar upp 

att råden kan vara bra hjälpmedel för den som inte haft en ätstörning. Även Emil resonerar i 

dessa banor: 

“En människa som inte har haft en konstig inställning till mat kanske inte alls reflekterar över 

det, utan bara ’oj vad bra att dom faktiskt märker upp det här för det blir så mycket enklare 

för mig att välja nåt nyttigt då’ ” – Emil 

Att kostråden kan vara en vägledning till dem som inte vet hur de ska äta var något som alla 

deltagare diskuterade. Hilda tog upp fördelarna med vägledande symboler för att undgå vända 

på förpackningar och på så sätt börja räkna kalorier, något hon själv fastnat i som sjuk. Emil 

gick i samma tankebanor och uppmuntrade en tydlig och enkel vägledning för att hjälpa 
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konsumenter välja hälsosammare. Lina tog även upp hur råden kan ha ett syfte inom den 

offentliga sektorn: 

“Det är ju bra att det finns nån slags indikation på vad som anses en bra portion för dom som 

inte vet och kanske för skolor att kunna följa och sådär.” – Lina 

4.3.2 Generalisera eller individanpassa 

Resonemangen kring vem som kan ha mest nytta av Livsmedelsverkets kostråd kantades 

nästan uteslutande av funderingar kring om och hur man kan generalisera något till en hel 

befolkning. Kristin påpekade att hon tycker en alltför förenklad bild blir konstigt. Emil 

menade att det krävs mer fokus på individen, något som även Nea tog upp. Lina lyfte 

svårigheterna med att generalisera genom att resonera kring att dela upp befolkningen i olika 

kategorier: 

“Det är ju också svårt att dela upp befolkningen i subkategorier o att man själv ska delas in 

eller dela in sig själv i nån slags mall som passar.[...] Man måste ju nånstans också ha 

nånting generellt o utgå från tänker jag.” – Lina 

Flera av deltagarna hävdade att råden i sin generella form blir skuldbeläggande och ett 

återkommande ord var ”dumförklarande”. Deltagarna uttryckte att vissa råd är väldigt 

ensidiga. Nea nämnde att hon upplever det som att ”man drar alla över en kam”. Hilda 

uttryckte att det borde handla om den enskilda individens utgångsläge, då allt är relativt. Emil 

resonerade återkommande kring hur ett råd inte bör utgå ifrån att alla människor agerar och 

äter på samma sätt: 

“[…] Sen känns det också konstigt att ge ett råd, ett generellt råd och då utgå ifrån att folk 

äter för mycket socker.” – Emil 

En annan deltagare funderade över den ekonomiska aspekten av kostråd, där ett generellt råd 

till en hel befolkning kan uppfattas som ett ”slag i ansiktet” för de som inte har råd att hålla 

sig till den hälsosamma livsstil som rekommenderas. Deltagaren exemplifierade att det som är 

dyrast i kiosken sällan är godispåsen, utan det är pastasalladen eller falafelsmörgåsen. Vidare 

menade deltagaren att i ett samhälle där klyftorna ökar är det svårt att ge generella råd som 

förutsätter att alla har råd att betala vad som krävs för att äta hälsosamt. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Denna studie resulterade i tre huvudteman inklusive tillhörande kategorier. Deltagarnas 

berättelser visade att känslor var centralt där ord som ”mager” och ”håll igen”, samt färgen 

röd var något som upprörde. Detta tillsammans med en känsla av att vad de lärt sig under 

tiden de tillfrisknat är felaktigt, kan kostråd skapa starka känslor. Kostråd från staten ingav 

både trovärdighet och osäkerhet medan hälsoinformation från media var något som deltagarna 

reagerade negativt på. Trots den trovärdighet som Livsmedelsverket ingav hos de flesta 

deltagare resonerades det livligt kring komplexiteten i begreppet hälsa, där det generella 

ställdes mot det individbaserade. Deltagarna var överens om att det finns skäl att generalisera 

kostråd, men att det är en komplicerad uppgift.     

5.1.1 Känslor kring kostråd 

Vid första anblick ansåg de flesta deltagarna att kostråden som visades för dem var tilltalande. 

Vid närmare eftertanke och noggrannare granskning visade det sig dock att det fanns ett 

flertal aspekter som deltagarna reagerade negativt på. Däribland ord som ”mager”, uttryck 

som ”håll igen på” och färgen röd. Den röda färgen på bilder och texter som visades fick 

deltagarna att uttrycka ord som ”farligt”, ”varning” och ”fel”. Detta i likhet med Moller, Elliot 

& Maier (2009) som i sin forskning kom fram till att färgen röd associerades med 

misslyckande och negativa ord i allmänhet, medan färgen grön enbart kopplades till positiva 

ord och framgång. Detta framkom även i denna studie då deltagarna kände sig minst 

provocerade över de bilder, texter och symboler som var gröna.  

Något som diskuterades av de flesta deltagarna var det faktum att vissa ord kanske inte är av 

betydelse för den som inte själv lidit av en ätstörning, eller att den som utformat råden inte 

haft i åtanke hur ordval kan ha betydande inverkan på hur en instruktion tas emot. Enligt 

Segal och Schoenborn (2018) kan detta ifrågasättas. Deras studiepopulation, som inte lidit av 

en ätstörning, har visat att vilka ord och hur de används kan påverka hur en individ förstår och 

uppfattar rekommendationer. Sammanfattningsvis har ordval stor betydelse och är något som 

bör tas i beaktning i utformandet av ett råd eller en instruktion. 

Bergman et al. (2018) diskuterar hur kostråd från centrala myndigheter i stor utsträckning 

presenteras genom positiv framing. Detta uppmärksammades även i denna studie då 

deltagarna var positiva till uppmuntrande budskap och tydlighet. Deltagarna var dock i större 

utsträckning inriktade på de negativa aspekterna och upplevde rekommendationerna som 

diffusa och i viss mån otydliga, vilket även Bergman et al. (2018) belyser som ett problem. 

Det fanns en enighet hos deltagarna om att vissa av råden kunde uppfattas begränsande och 

som att det finns ett tydligt rätt eller fel, något som de knöt an till sin sjukdom och sitt 

tillfrisknande. Folkhälsomyndighetens översikt (2018) visar, som tidigare nämnt, att budskap 

inom hälsokommunikation ofta konstrueras i negativa termer. Det faktum att den statliga 

hälsokommunikationen styrs uppifrån gör den normativ och ger en bild av att det finns tydliga 

rätt och fel. Författarna menar också att hälsokommunikationen närmar sig en mer positiv 

hälsopromotion vilket kan tyda på att vi befinner oss i en övergångsperiod där termer som rätt 

och fel är på väg bort. Något som deltagarna i denna studie välkomnar. 
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5.1.2 Hälsoinformation i samhället 

Hälsoinformation kommer från många håll, något som deltagarna i den aktuella studien 

belyste. Huruvida det fanns tilltro till statlig information eller inte varierade. Deltagarna var 

eniga i sin ståndpunkt att media främst påverkade dem negativt. Enligt Wangberg, Sørensen, 

Andreassen (2015) använder sig 78 % av internet för att ta reda på information om hälsa. 

Simou (2016) hävdar att 90 % använder sig av internet för att söka efter hälsorelaterad 

information och 79 % hämtar information från hälso- och sjukvårdspersonal. Majoriteten av 

deltagarna i Simou‟s studie fann information från både hälso- och sjukvården och från internet 

tillfredställande och tillförlitlig (Simou, 2016). Detta tyder på att internet har en central roll i 

var vi väljer leta information om hälsa idag, vilket även diskuterades av deltagarna i denna 

studie. En av dessa deltagare ansåg att det ska vara frivilligt att bestämma om och när kostråd 

är nödvändigt för den enskilda individen. Internet angavs som ett förstahandsval tillsammans 

med att kontakta en dietist. Utifrån detta kan det vara av stor vikt att kostråd från 

Livsmedelsverket är lättillgängliga när individer uppsöker hälsoinformation från internet. En 

annan deltagare nämnde personer med makt på internet, som har många följare och därför 

influerar många människor. I en studie om vem som följer ”fitness-inspirerande” konton på 

sociala medier framkom att den största gruppen är tonårstjejer. Även individer med 

ätstörningar är två till tre gånger mer sannolika att följa ett sådant konto. Detta samband kan 

vara dubbelriktat; en person med ätstörning är mer sannolik att söka upp dessa konton, men 

dessa konton kan även utlösa symptom och beteenden kopplade till ätstörningar. (Carrotte, 

Vella & Lim, 2015). ”Fitness-inspiration”, genom pådrivande budskap från gym och media, 

var något som samtliga deltagare hade åsikter om som något negativt. Detta var något som 

triggat deras ätstörning från början. Därför är det av största vikt att informationen som sänds 

ut i sociala och konventionella medier om hälsa och kost är adekvat och ansvarsfullt 

utformad, vilket styrks av Carrotte, Vella & Lim (2015). Detta gäller både information från 

centrala myndigheter som ansvarar för folkhälsan, samt hos andra aktörer som media med 

makt och inflytande. Carrotte, Vella & Lim (2015) bekräftar att informationen som publiceras 

i media ska baseras på forskning, motivera människor till en hälsosam livsstil och aldrig 

stigmatisera de som inte når målen. Mål inom hälsa och träning bör vara realistiska och 

budskapen ska motivera utan att objektifiera. 

I diskussionen kring media och staten framkom att det finns människor med makt på internet. 

Vidare framkom även hur media utövar en typ av makt genom nedvärderande eller lockande 

marknadsföring. Detta kan till viss del härledas till tidigare nämnd Framing theory där ett 

budskap presenteras till sin publik med målet att påverka vad och hur människor ska tycka 

(Mass Communication Theory, 2018). Vad makt innebär råder delade meningar om. Foucault 

benämner makt som en neutral kraft för att kunna påverka och förändra. Makt är enligt honom 

inget som någon eller några besitter för att utnyttja eller undertrycka andra, det är något som 

utnyttjas av alla människor och som bidrar till produktivitet (Foucault, 1980). Foucaults 

beskrivning av makt ges motsatt betydelse jämfört med deltagarnas utsagor om löpsedlar, 

reklam och ”influencers”. Det drar maktbegreppet till sin spets och får oss att fundera kring 

vem som har makt och vad den kan användas till. I denna studie hade de flesta deltagarna 

förtroende för Livsmedelsverket och deras uttalanden, redan innan de hade utforskat de olika 

kostråden. Förtroende kan i viss mån ses som en maktrelation där deltagarnas tilltro placerar 
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dem i underläge inför informationen som presenteras. Detta kan i sin tur leda till starka 

emotionella reaktioner, på grund av att en myndighet de ser upp till presenterar information 

som i viss mån upplevs triggande och påminner dem om deras tidigare ätstörning. 

5.1.3 Resonemang runt komplexitet 

Enligt Andréa Gunnarsson (2017) har samtalet kring kost förändrats i det offentliga rummet, 

detta på grund av en rädsla för övervikt och tillhörande följdsjukdomar. Hon menar att 

eftersom information om hur och vad man ska äta kommer från flera håll har ansvariga för att 

guida befolkningen till en bättre hälsa svårt att göra sig hörda, få människor att förstå 

kostrådens centrala budskap och bemöta alla de motsägelsefulla budskap kring kost och hälsa 

som möter oss varje dag i allt från livsmedels- till bantningsindustrin. Deltagarna i den 

aktuella studien förde ett ständigt resonemang runt komplexiteten i att generalisera råd, runt 

hälsa och individen. Deltagarna var eniga om att det finns olika folkhälsoaspekter idag, vilka 

har skapat de råd som ges. De sa dock emot sig själva då de ständigt poängterade att det 

behövs en tydligare individualisering, eftersom människor är olika. Detta kan dels tyda på en 

osäkerhet hos studiepopulationen, men det belyser framförallt det faktum att det är 

komplicerat och att det inte finns någon enkel lösning. Att ha en bredare syn på hälsa, mat och 

ätande är något som Gringas et al. (2014) uppmuntrar och något som skulle kunna fånga 

komplexiteten och göra den mer transparent till läsaren. Detta i linje med Hilgartner (1990) 

som hävdar att osäkerheter och svårigheter inom forskning bör tydliggöras. 

Att tolka forskning och göra den begriplig i form av genomförbara råd är en komplicerad 

uppgift, något som beskrivs av Livsmedelsverket (2012). Även om kostråden bygger på 

vetenskaplig grund så hålls forskningen och rådgivningen ofta strikt isär då en förenklad bild 

av kunskapsläget presenteras (Gunnarsson, 2017). Många av deltagarna i denna studie 

saknade en mer kunskapsnära presentation av kostråden och hade gärna sett ytterligare fakta 

intill de råd som presenterades, för att själva kunna resonera kring relevans och trovärdighet. 

Detta styrks av Hilgartner (1990) som resonerar kring den komplexitet som forskning innebär, 

inte minst om kost och hälsa. Osäkerheter göms undan då enkla råd presenteras till läsaren, 

vilket ger befolkningen mindre insyn. De mister då möjligheten att själva göra avvägningar. 

Deltagarna i denna studie påpekade hur råden var ensidiga och därför förutsätter att alla äter 

på ett visst sätt. Deltagarna använde begrepp som “för generaliserande” och att “dra alla över 

en kam”. Andréa Gunnarsson (2017) menar att Livsmedelsverket tydligt börjat använda sig av 

ett mer individualiserat angreppssätt men att det inte går att frångå det faktum att 

Livsmedelsverkets kostråd i första hand är tänkta att påverka folkhälsan. En deltagare 

poängterade hur hälsosam mat är dyrare än mindre hälsosam mat vilket kan leda till att de 

hälsosamma kostråden inte är till för alla. Detta i linje med Jones, Conklin, Suhrcke, & 

Monsivais (2014) som visar att hälsosam mat blir dyrare i förhållande till mindre hälsosam 

mat, vilket i sin tur kan påverka folkhälsan i längden. Detta opponerar sig Håkansson (2015) 

emot som menar att kostnaden inte är den främsta anledningen till en sämre hälsa hos de med 

lägre socioekonomisk standard. Håkansson hävdar att fokus bör läggas på kunskap och 

motivation för att minska samhällsklyftorna gällande hälsosamma matvanor. 
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5.2 Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ studiemetod upplevde uppsatsförfattarna relevant, då en kvantitativ metod 

inte hade fångat djupet och komplexiteten av deltagarnas upplevelser som behövdes för att få 

svar på syftet (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna hade ingen tidigare erfarenhet inom 

intervjuteknik, vilket ansågs vara en svaghet, varför en frågeguide med följdfrågor i de 

semistrukturerade intervjuerna upplevdes som ett bra stöd. Detta gjorde att uppsatsförfattarna 

kunde vara mer bekväma med det flexibla förhållningssätt som denna intervjuform 

eftersträvar (Bryman, 2011). Att ha enskilda intervjuer kan vara en styrka såväl som en 

svaghet. Om de som intervjuar är samspelta i sin intervjuteknik och kan komplettera varandra 

kan två intervjuare visa på en stark empiri och ge ett positivt utfall. Det kan dock uppstå en 

ojämn maktbalans mellan dem som intervjuar och deltagaren, vilket gör att deltagaren riskerar 

känna sig underlägsen, detta är en negativ aspekt (Trost, 2010). Under pilotintervjun märkte 

uppsatsförfattarna denna ojämna maktbalans, därför ansågs det vara relevant för studien att ha 

enskilda intervjuer. I vissa intervjuer hade dock en andra intervjuare varit en fördel då den 

kunnat bidra med adekvata följdfrågor och ge en ännu bredare bild av deltagarnas upplevelser 

(Trost, 2010). Detta fungerade väl under pilotintervjun då båda hade möjlighet att ställa 

följdfrågor. 

Uppsatsförfattarna har personliga erfarenheter av ätstörningar då de varit drabbade i olika 

perioder av livet. Detta har setts som en styrka då viss förkunskap samt förståelse ur ett annat 

perspektiv funnits. En av uppsatsförfattarna har varit engagerad i Frisk & Fri, vilket innebar 

att viss bekantskap med tre deltagare i studien fanns, varför intervjuerna delades upp så den 

andra uppsatsförfattaren utförde dessa intervjuer.  

De fem intervjuerna som inkluderades i studien genomfördes av båda uppsatsförfattarna, på 

olika dagar och inom tidsintervallet av en vecka. Detta upplägg valdes för att minimera 

trötthet, hinna transkribera materialet och smälta intryck från varje intervju innan nästa 

genomfördes. Intervjuerna genomfördes i fyra av fem fall i deltagarnas hem vilket är i linje 

med Bryman (2011) som anser att det är viktigt att intervjuerna sker på en lugn plats utan 

störningar eller risk för att utomstående hör. Detta kan ha medverkat till en större 

bekvämlighet hos deltagarna och ökat viljan av att dela med sig av sina upplevelser, vilket ses 

som en styrka. Intervjun som skedde i en lokal på ett universitet var märkbart kortare, vilket 

kan orsakats av olika anledningar men miljön kan vara en faktor.   

Intervjuerna pågick mellan 41- 62 minuter där medelvärdet var 50 minuter. En kvalitativ 

intervju pågår, enligt Eriksson-Zetterqvist et al. (2015), 45-60 minuter och därmed kan 

längden på intervjuerna ses som adekvat. Vidare kan detta vara en indikation på att antagandet 

om att fyra visuella kostråd var tillräckligt. Uppsatsförfattarna försökte i största möjliga mån 

undvika att ställa ledande frågor eller styra in deltagaren på ett specifikt område. Vid kritisk 

granskning av egen intervjuteknik upptäcks dock att vissa ledande frågor ställts, exempelvis 

“Hur tänker du kring färgerna?”. Det går även att hitta styrkor kring frågeformulering då mer 

djupgående frågor som t.ex. “Vad betyder skeptisk för dig?” användes. Trots 

uppsatsförfattarnas brist på erfarenhet i intervjusammanhang fungerade tillämpning av 

kunskaper från dietistutbildningens kurs i samtalsmetodik väl. Båda upplevde att spegling av 
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deltagarnas tankar och känslor var adekvat då det i linje med Rautalinko (2013) skapade en 

relation emellan deltagare och intervjuare, vilket var en fördel i sammanhanget. 

Alla deltagarna som bestämde sig vara med i studien fullföljde intervjuerna. Antalet kvinnor 

och män var dock tyvärr inte jämnt fördelat då det var fyra kvinnor och en man som 

medverkade. Uppsatsförfattarnas intention var från början att ha sex deltagare i studien, med 

en jämnare könsfördelning samt en större variation i åldrar för att eventuellt få ytterligare 

bredd i svaren. Eftersom ingen större skillnad mellan svaren från kvinnorna eller mannen 

märktes, samt en teoretisk mättnad var märkbar efter fem intervjuer, ses detta inte som en 

svaghet.  

Materialet analyserades med tematisk analys vilket uppsatsförfattarna upplevde var ett bra val 

då den var lätt att använda och förstå. Vidare ansågs verktygets flexibilitet vara en fördel 

vilket är i linje med Braun och Clarke (2006) som menar att dess mångsidighet kan resultera i 

fyllig data. Tolkningen av materialet har skett på ett så objektivt vis som möjligt. Komplett 

objektivitet kan dock inte uppnås då vi enligt Bryman (2011) till viss del alltid är påverkade 

av tidigare erfarenheter och kunskap. I uppsatsförfattarnas fall främst som dietiststudenter 

men även som personer som tidigare varit sjuka i en ätstörning.  

Vid bedömning rörande tillförlitlighet i en kvalitativ studie finns fyra delkriterier vilka är 

överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Överförbarhet 

berör huruvida aktuella fynd går att tillämpas i andra kontexter, vid andra tidpunkter eller i 

annan miljö (Bryman, 2011). Då deltagarna haft olika ätstörningar, är i olika livssituationer 

och åldrar men ändå haft liknande reaktioner och tankar kring ämnet är uppsatsförfattarnas 

antagande att resultatet är överförbart. Trovärdighet går att uppnå genom 

respondentvalidering vilket dels innebär att forskningen har utförts enligt gällande regler samt 

att resultat av studien delgivits till studiens deltagare för att styrka att information uppfattats 

korrekt (Bryman, 2011). De forskningsetiska principerna har följts men däremot har slutgiltigt 

resultat inte delgivits deltagarna, vilket ses som en svaghet. Pålitlighet säkerställs genom att 

alla steg i studiens gång är tydligt och utförligt beskrivna, detta är något som gjorts till bästa 

förmåga och därmed bedöms studien ha hög pålitlighet (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna 

inser att det inte går att säkerställa objektivitet i studier inom samhällelig forskning, men det 

finns möjlighet att styrka och konfirmera att studiens genomförande och slutsats inte har 

färgats av personliga värderingar. 

5.3 Studiens resultat i förhållande till dietistprofessionen 

Denna studie har visat att skriftlig såväl som visuell kommunikation av kostråd väcker starka 

känslor och skapar mycket tankar i olika riktningar hos personer med tidigare ätstörning. 

Dagens medialandskap med olika typer av hälsobudskap var något som förr skapade 

sjukdomstankar hos deltagarna och är något som de kan reagera på än idag. En misstro mot 

media finns men deltagarna nämner tillit till hälso- och sjukvårdsprofessioner. Dietisten har 

stort ansvar kring kommunikation av kostråd och bör vara kritisk kring eget förhållningssätt 

avseende kommunikation. Vidare bör hänsyn till vem som är mottagaren tas. Kommunikation 

av kostråd bör individanpassas, ske på tydligt men ödmjukt sätt och uppmärksamhet bör riktas 

mot hur de tolkas. En lyhörd samt empatisk förmåga är av stor vikt. 
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5.4 Förslag till framtida studier 

Hur personer med tidigare ätstörning upplever kostråd är som tidigare nämnt ett outforskat 

område. Uppsatsförfattarnas förhoppning är att inspirera till att fler studier görs på området. 

Då den rådande studien undersöker kostråd från Livsmedelsverket, kan det i framtiden vara 

intressant att ha ett bredare perspektiv på kostråd och vidare utforska hälsobudskap från 

media.  

6 Slutsats   
De individer med tidigare ätstörning som deltagit i denna studie upplever Livsmedelsverkets 

kostråd som något som generaliserats för långt och därför inte tar hänsyn till individens 

kunskap, känslor eller utgångsläge. Deltagarna i studien blev känslomässigt påverkade av 

kostrådens utformning. Färgen röd och ordet mager upprörde deltagarna, medan texter och 

symboler i färgen grön upplevdes minst provocerande. Deltagarna förmedlar både tilltro och 

skepticism inför Livsmedelsverket, samt en entydigt negativ bild till hälsobudskap i media. 

Vidare har studien visat deltagarnas förmåga att resonera runt komplexiteten gällande att 

förmedla hälsoinformation. Deltagarna upplever Livsmedelsverkets generalisering som 

nödvändig men förenklad. Det framkommer både frustration och förståelse kring att 

generalisera eller individanpassa kostråd, i realiteten är en svår uppgift. 

Utifrån studiens resultat ser uppsatsförfattarna ett behov av viss eftertänksamhet gällande hur 

språkliga uttryck och färger används i råd och information. Vidare betonas att en tydligare 

uppställning av fakta intill ett råd bjuder in läsaren till eget ställningstagande utifrån sig själv 

och sina förutsättningar. Ansvariga för utformning och formulering av kostråd önskas i 

framtiden överväga detta.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Arbetsfördelning 

 

Här presenteras arbetsfördelningen mellan arbetsförfattarna. 

● Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50 

● Litteratursökning: 50/50 

● Datainsamling: 50/50 

● Analys: 50/50 

● Skrivandet av uppsatsen: 50/50 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Livssituation: 
 ålder, yrke, livssituation 

 sjukdomshistoria, typ av ätstörning, hur länge var du sjuk, när blev du 

friskförklarad/ kände dig frisk.  

 Vad betyder det att vara frisk för dig? 

 

Allmänt om kostråd: 
Vad tänker du på när vi säger kostråd? (Syftet med vår studie är att prata om kostråd från 

Livsmedelsverket.) Vad tänker du på när jag tar upp livsmedelsverkets kostråd? (Kan du 

möjligtvis nämna någon?) 

 

Skulle det vara okej om jag visar upp några kostråd som du får läsa/titta på och så pratar vi 

om hur du känner kring dem?  

 

Specifika kostråd (bilderna visas separat för deltagarna): 
 
   “Tallriken för den som rör sig     
     enligt rekommendationerna”    “Tallriken för den som rör sig lite”  

1.   
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2.  

 

Var noga med att detta är ett utdrag ur en broschyr: 

3.  

 

4.  

”Nyckelhålet visar vilken mat du mår bra av och är kanske det allra enklaste kostrådet du kan 

få. Väljer du mat med Nyckelhålet får du i dig mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer 

och nyttigare eller mindre fett. Ett sunt alternativ som håller i längden!” 

  

Avsluta med fråga om personen har något att tillägga eller har tänkt på något under intervjuns 

gång. 

  

Standardfrågor till bilder och råd (om det är relevant att fråga):  

Hur känner du kring den här bilden?  

Hur tror du att du skulle reagerat på den här bilden när du var sjuk?  

Hur skulle råden kunna vara utformade på annat sätt? 

Varför tror du dem är utformade på det här sättet?  

 

Övrigt: 

Undvik svara på frågor och var noga med att betona att det inte finns rätt eller fel. Vi vill höra 

individens upplevelse!   
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8.3 Bilaga 3. Följebrev 

Informationsbrev till studiedeltagare 

 

Denna kvalitativa studie är ett examensarbete av två studenter på dietistprogrammet vid 

Uppsala universitet. Vårt syfte är att undersöka hur personer med tidigare ätstörning upplever 

Livsmedelsverkets kostrekommendationer.  

 

Vi vill undersöka just dina upplevelser kring hur kostråden är formulerade och visuellt 

utformade. Du som studiedeltagare kommer intervjuas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjun kommer spelas in, beräknas ta cirka 45 minuter och kommer ske på 

en plats där du som deltagare är bekväm.  

 

Det är frivilligt att medverka i studien och Du har full rättighet att när som helst avbryta 

deltagandet. Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och obehöriga kommer inte 

ta del av dessa uppgifter. Insamlad information kommer endast användas i den aktuella 

studien och presenteras så du som enskild individ inte kan identifieras.  

 

Jag har tagit del av informationen och vill delta i studien: 

 

Datum/ ort:_____________________________ 

Underskrift:_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

_________________________________ 

Hanna Johansson 

0725621609, hannajmjohansson@yahoo.se 

 

_________________________________ 

Diana Bengtsson 

0706978409, diana.bengtsson@hotmail.com     

 

____________________________________ 

Paulina Nowicka, professor, handledare 

paulina.nowicka@ikv.uu.se 

mailto:hannajmjohansson@yahoo.se
mailto:diana.bengtsson@hotmail.com
mailto:paulina.nowicka@ikv.uu.se
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8.4 Bilaga 4. Analystabell 

Meningsbäran

de enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

“Det gröna känns ju 

uppmuntrande, det 

känns ju rimligt att 

ha en sån färg.”  

Grönt känns 

uppmuntrande och 

rimligt 

Grön känns bra Associatio-

ner till 

färger och 

ordval 

Känslor kring 

kostråd 

“Alltså det första jag 

tänker på är såhär 

“feta till magra”, 

mager det är ett 

sjukt äckligt ord 

tycker jag, *skrattar 

till* det är ett 

sjukligt ord för mig, 

alltså nån som är 

mager det är nån 

som inte mår bra.” 

Mager är ett sjukt 

äckligt ord, nån som är 

mager är nån som inte 

mår bra. 

Ordet mager är 

äckligt 

Associatio-

ner till 

färger och 

ordval 

Känslor kring 

kostråd 

 

“Kostråden tänker 

jag nog mer att jag 

förstår vad dom 

menar men att jag 

tycker att de kanske 

kommer ut på fel sätt 

eller att jag är lite 

skeptisk till att såhär 

- måste ni ha röd 

text?” 

Jag förstår vad dom 

menar, men jag är 

skeptisk till såhär 

“måste ni ha rött?” 

Skeptisk till rött Associatio-

ner till 

färger och 

ordval 

Känslor kring 

kostråd 

 

“Vadå ska man byta 

från att äta vanlig 

yoghurt eller turkisk 

yoghurt eller till 

såhär 0,1 % 

lättyoghurt eller vad 

är det dom vill med 

det? Det är ju 

verkligen, utifrån det 

jag känner är det 

jättedumt.. […] Det 

associerar jag bara 

till när jag var 

sjuk.” 

Ska man byta till såhär 

0,1 % lättyoghurt, det 

är ju jättedumt. Det 

associerar jag till när 

jag var sjuk 

Associerar 0,1 % 

lättyoghurt till 

något jättedumt 

och sjukdom 

Minnen från 

sjukdomen 

Känslor kring 

kostråd 

 

“Socker och alkohol 

har ju också varit en 

grej som jag som 

sjuk har varit så 

himla, himla rädd 

för och gå ut liksom 

och när folk började 

dricka, att jag 

knappt vågade göra 

det för det innehöll 

så mycket kalorier i 

alkoholen […] det 

Jag som sjuk har varit 

så himla rädd för 

socker och att gå ut och 

dricka. Det är klart 

man ska minska ner 

men det måste finnas 

utrymme för att dricka 

vin med kompisar utan 

att känna sig hemsk. 

Varit rädd för 

socker och 

alkohol under 

sjukdomstiden, 

vill kunna dricka 

vin utan att känna 

sig hemsk. 

Minnen från 

sjukdomen 

Känslor kring 

kostråd 
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ska ju handla om 

man vill dricka eller 

inte för amen för 

andra skäl, kanske. 

Det är klart att man 

ska minska ner på 

det, men det måste 

också finnas 

utrymme för att ha 

en kväll med sina 

kompisar och dricka 

vin utan att man ska 

känna att det är 

hemskt liksom.” 

“Jag förstår liksom 

att dom här 

rekommendationern

a måste komma för 

vi har problem idag 

att folk får mer 

relaterade 

sjukdomar eller 

följdsjukdomar 

relaterat till fetman 

som har kommit.”  

Förstår rekommendatio

nerna, för vi har 

problem med 

följdsjukdomar 

relaterade till fetma. 

Förstår p.g.a. 

problem med 

följdsjukdomar 

Holistiskt 

perspektiv 

på hälsa 

Resonemang 

runt 

komplexitet 

“En människa som 

inte har haft en 

konstig inställning 

till mat kanske inte 

alls reflekterar på 

det, utan bara ’oj 

vad bra att dom 

faktiskt märker upp 

det här för det blir 

så mycket enklare 

för mig att välja nåt 

nyttigt då’…” 
 

En som inte haft en 

konstig relation till mat 

kanske inte reflekterar 

utan bara tycker det 

blir enklare att välja nåt 

nyttigt.. 

Utan konstig 

relation till mat 

kanske det bara 

blir enklare att 

välja nyttigt. 

Holistiskt 

perspektiv 

på hälsa 

Resonemang 

runt 

komplexitet 

 

“Det är ju bra att 

det finns nån slags 

indikation på vad 

som anses en bra 

portion för dom som 

inte vet och kanske 

för skolor att kunna 

följa och sådär.” 

Bra att det finns en 

indikation på vad som 

är en bra portion för 

dom som inte vet. 

En indikation för 

dom som inte vet. 

Holistiskt 

perspektiv 

på hälsa 

Resonemang 

runt 

komplexitet 
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“Det är ju också 

svårt att dela upp 

befolkningen i 

subkategorier o att 

man själv ska delas 

in eller dela in sig 

själv i nån slags 

mall som passar.[...] 

Man måste ju 

nånstans också ha 

nånting generellt o 

utgå från tänker 

jag.” 

Svårt att dela in 

befolkningen och sig 

själv efter en mall, men 

det behövs något 

generellt att utgå från. 

Det behövs en 

generell 

utgångspunkt, 

men det är svårt. 

Generali-

sera eller 

individ- 

Anpassa 

Resonemang 

runt 

komplexitet 

 

“[…] Sen känns det 

också konstigt att ge 

ett råd, ett generellt 

råd och då utgå 

ifrån att folk äter för 

mycket socker.” 

Känns konstigt med ett 

råd som utgår från att 

folk äter för mycket 

socker  

Känns konstigt 

med ett sådant 

generellt råd. 

Generali-

sera eller 

individ- 

Anpassa 

Resonemang 

runt 

komplexitet 

 

”Så finns det ju 

också dom här som 

har väldigt stor makt 

på internet som 

berättar att såhär 

ska man äta. Deras 

kostråd som många 

följer har jag väldigt 

svårt för. Att man 

ska äta mängder 

med protein idag 

som är helt galna 

och man ska inte äta 

kolhydrater.”  

Dem som har stor makt 

på internet och många 

följare berättar hur man 

ska äta. 

Dem med stor 

makt i media 

berättar hur man 

ska äta. 

Medier har 

makt 

Hälsoinformati

on i samhället 

“För det är också, 

var man än går är 

det alltid, det är 

gymkort och det är 

nya gym. Idag så är 

det hela tiden, 

överallt […] “träna 

den nya 

träningssaken för att 

gå ner så här 

mycket”, “så blir du 

smal till jul” och 

“så ska du gå ner 

efter jul” 

Överallt får man 

budskap i form av att 

man ska träna och hur 

man ska bli smal och 

gå ner i vikt 

Hälsobudskap 

kommer från 

många olika håll.  

Medier har 

makt 

Hälsoinformati

on i samhället 

“Det 

[Livsmedelsverkets 

kostråd] är inte alls 

lika flyktigt som 

hälsotips i nån 

tidning eller nåns 

blogg utan att det är 

Livsmedelsverkets 

kostråd inte alls lika 

flyktiga råd som 

medier utan ger råd om 

vad man ungefär ska 

Livsmedelverkets 

kostråd ger 

grundläggande 

råd om hur man 

ska äta. 

Staten har 

ansvar 

Hälsoinformati

on i samhället 
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ganska 

grundläggande 

ungefär vad man ska 

äta” 

äta 

“Det 

[Livsmedelsverket] 

är en statlig 

myndighet som man 

inte vet hur pass bra 

koll dom har för att 

kunna generalisera 

det [kostråd] till 

någon vidare stor 

population, eller 

befolkningen.” 

Vet inte hur bra en 

statlig myndighet 

generaliserar.  

Osäker kring 

statlig 

generalisering. 

Staten har 

ansvar 

Hälsoinformati

on i samhället 

 

 


