
 

 

 

 

Grundnivå 

VT 2022 

 

 

 

 

 

Uppfattningar om hälsosamma matvanor och 

Livsmedelsverkets kostråd i relation till de 

egna vanorna hos personer uppväxta i Brasilien 

boendes i Sverige 

 

En kvalitativ studie  
 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Eriksson                   

                           Gabriela Silva Amorim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för kostvetenskap 

                          Box 560 

                            Besöksadress: BMC, Husargatan 3 

                        751 22 Uppsala 

  



1 
 

Sammanfattning 

 
Introduktion: Forskning visar att migration till höginkomstländer ökar risken för 

folkhälsosjukdomar. En viktig aspekt är övergången från en hög andel färska råvaror till en 

matmarknad med stort utbud av processade livsmedel. Att undersöka hur brasilianska 

invandrare ser på hälsosam mat och Livsmedelsverkets kostråd kan ge en ökad förståelse för 

om migrationen påverkar matvanorna och hur de upplever det nya landets 

kostrekommendationer.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar om hälsosamma matvanor och 

Livsmedelsverkets kostråd i relation till de egna vanorna hos personer uppväxta i Brasilien 

men boendes i Sverige 

 

Metod: Studien genomfördes med hjälp av tre fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Urvalet som användes för studien var ett bekvämlighetsurval. Det 

rekryterades tio kvinnor och män mellan tjugotvå och fyrtiotre år gamla. Materialet 

analyserades med en teoretisk tematisk analys. 

 

Resultat: Samtliga deltagare identifierar hälsosam mat som mat som är lagad från grunden 

med färska råvaror, medan processad mat upplevs som ohälsosamt. Livsmedelsverkets 

kostråd om att äta mer fisk och skaldjur ses inte som ett viktigt råd även om det uppskattas 

vara ett nyttigt livsmedel. Deltagarnas erfarenheter är att det konsumeras mer processad mat 

och mer halvfabrikat i Sverige än i Brasilien. Gemenskapen kring måltiden och att samlas vid 

bestämda klockslag identifierar deltagarna värdesätts högre i Brasilien än i Sverige.  

 

Slutsats: Studiens resultat gällande deltagarnas upplevda skillnader mellan länderna kan 

bidra till uppslag för fortsatta studier kring invandrargruppers syn på hälsosamma matvanor.  
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Abstract  

 
Introduction: Research shows that migration to high-income countries increases the risk of 

public health diseases. An important aspect is the transition from a high proportion of fresh 

raw materials to a food market with a large supply of processed foods. Examining how 

Brazilian immigrants view healthy food and the Swedish National Food Agency dietary 

recommendation can provide an increased understanding of whether migration affects eating 

habits and how they experience the new country's dietary recommendations. 

 

 

Aim: The aim of this study is to investigate what perceptions people who grew up in Brazil 

but now residents of Sweden have about healthy eating habits and the dietary 

recommendations provided by the Swedish National Food Agency 

 

 

Method: Study was conducted using three focus groups interviews as a data collection 

method. The selection used for the study was a convenience selection. Ten men and women 

were recruited who were between twenty-two and forty-three years old. The material was 

analyzed with a theoretical thematic analysis. 

 

 

Results: All participants identify healthy food as food that is prepared from scratch with 

fresh ingredients, while processed food is perceived as unhealthy. The Swedish National 

Food Agency dietary recommendations on eating more fish and seafood is not seen as 

important advice, even if it is estimated to be a healthy food. The participants' experience is 

that more processed food and more semi-finished products are consumed in Sweden than in 

Brazil. The community around the meal and gathering at specific times identifies the 

participants valued higher in Brazil than in Sweden. 

 

Conclusion: The results of the study regarding the participants' perceived differences 

between the countries can contribute to further studies regarding immigrant groups' views on 

healthy eating habits. 
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Introduktion 

En nations matkultur bygger på vilka livsmedel som landets invånare väljer att konsumera 

och på hur dessa vanligtvis tillagas och serveras (Fjellström, C. 2014). I världens utvecklade 

länder ökar den etniska mångfalden och det uppskattas finnas 266 miljoner personer som 

emigrerat från sitt födelseland (Ratha. D. 2019). Det kan ha en påverkan på nationers 

matvanor då kultur omformas allteftersom nya influenser får fäste (Fjellström, C. 2014). För 

många migranter kan det vara en stor utmaning att anpassa sig till det nya landets livsstil, 

kultur och normer. De tenderar i stället att behålla sitt hemlands matkultur eller endast delvis 

ändra sina matvanor i förhållande till det nya landet (Ekström, K. 2016). En global 

systematisk review som kartlagt minoritetsgruppers deltagande i nationella 

kostundersökningar visar att dessa gruppers kostintag vanligen är underrapporterad i sådan 

grad att adekvata analyser av materialet blir omöjligt (Bennet m. fl. 2022).  

I studier gjorda på specifika invandrargruppers förändrade matvanor i det nya landet påvisas 

barnens roll som förmedlande länk mellan kulturerna. Barnen tillskansar sig språket snabbare 

och kommer i kontakt med den svenska matkulturen genom skollunchen och hemma hos 

kamrater (Johansson, I., m.fl., 2006., Brembeck, H., m.fl. 2006). Premisser för migranternas 

matkultur i det nya landet gällande acceptans, utbud och attityder är faktorer som behöver 

ytterligare belysas (Ekström, K. 2016). I projektet Maten i det nya landet (2006) berättar 

kurdiska deltagare om hur matens smaker skiljer sig mellan det gamla och det nya hemlandet. 

De minns tillbaka på hur den egna trädgårdens solmogna frukter smakar i förhållande till de 

frukter som finns i sverige. Samma studie påpekar att det fanns en större svårighet att få de 

invandrade männen att delta i studierna än kvinnorna. Det kan delvis bero på att 

uppdelningen av hushållets ansvarsområden är tydligare hos de undersökta grupperna, där 

männen ofta ansvarar för försörjningen och kvinnorna för utförandet av hushållssysslor 

(Johansson, I., m.fl, 2006., Brembeck, H., m.fl. 2006). Sådan adekvat kunskap om olika 

etniska gruppers förutsättningar relaterat till mat och ätande i deras nya länder är en 

förutsättning för att anpassa folkhälsokampanjer och minska näringsbrister samt förebygga 

välfärdssjukdomar (Bennet m. fl. 2022). Även i Berggren-Clausen m.fl. scooping review 

(2021) pekar de på vikten av mer forskning specificerat på olika typer av invandrargrupper 

samt även på de olika typer av hushållsstorlekar och andra levnadsförhållanden av betydelse.  

Internationella råd kring kost och hälsa 

Det är vanligt att migration från låg- till höginkomstländer är kopplat till ökad risk för 

välfärdssjukdomar, såsom fetma och hjärt-kärlsjukdom. Den främsta orsaken anses vara 

förändringen från traditionella tillagningsmetoder med hög andel färska råvaror till en 

matmarknad med ett stort utbud av processade livsmedel (Agyemang och van den Born, 

2016). Välfärdssjukdomar är bland de främsta orsakerna till dödsfall runt om i världen. 

Individuella kostval är en viktig faktor för den fysiska hälsan. Det har påvisats en ökning av 

välfärdssjukdomar som menas ha en koppling till en hög konsumtion av mättat fett, socker, 

ultraprocessat kött, raffinerat spannmål, salt och ett för lågt intag av frukter och grönsaker. 

Men även andra faktorer påverkar människors hälsa negativ som till exempel 

tobaksmissbruk, alkoholmissbruk och fysisk inaktivitet (Cena, H. & Calder, P.C. 2020). 

Världsomspännande organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och World 

Cancer Research Fond International (WCRF) sprider kunskap om hälsosamma matvanor för 

att förebygga ohälsa (WHO, 2020. WCRF, u.å.). Inom EU finns partnerskapsplattformar 
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såsom The European commission´s platform for action and diet som samordnar bransch-, 

konsument- och frivilligorganisationer tillsammans med kommissionens företrädare inom den 

vetenskapliga forskningen. Deltagarna i plattformen stöttar medlemsländernas regeringar i 

sex frivilliga åtaganden: Att reducera intaget av salt, mättat fett och transfetter samt tillsatt 

socker. Att öka konsumtionen av grönsaker. Att reducera exponeringen och påverkanskraft 

av livsmedelsmarknadsföring riktad mot barn. Att öka regelbunden fysisk aktivitet och 

minska stillasittande. Att främja amning. Att minska ojämlikheter inför kosthållning och 

fysisk aktivitet (European Commission, u.å.). 

 

Kostvanor 

Det finns flera förklaringar till varför människor i världen har olika matvanor. Enligt 

Kjøllesdal m. fl. 2010) är det en komplex process som påverkas av olika faktorer som 

livserfarenhet, tillgänglighet och resurser. Andra faktorer som kan påverka näringsstatusen 

hos migranter som flyttar från syd till nord är solexponeringen i det nya landet. En mörkare 

hy behöver längre tid av solexponering för att bilda likartad mängd D-vitamin som ljus hy 

(Malachi, J.M., m.fl. 1992). Även människors förmåga att tåla mjölksocker, laktos, skiljer sig 

globalt. Människor med påbrå från de Nordliga länderna behåller ofta de medfödda 

kroppsliga anlagen att spjälka laktos medan personer från andra breddgrader tappar förmågan 

i vuxen ålder och utvecklar i stället en laktosintolerans (Sonestedt, E. 2014). 

 I västvärlden finns det uppfattningar om att en hälsosam kost bland annat innebär ett högt 

intag av frukter och grönsaker och en liten konsumtion av sockerrika livsmedel. Men 

kostvanor innefattar både medvetna och omedvetna handlingar som kan ha sin grund 

sensoriska egenskaper, sociala handlingar och matkvalitet (Kjøllsedal m.fl. 2010). Studier om 

uppfattningar och attityder till mat och måltider sker bland annat genom sociologiska 

perspektiv (Neuman, N, 2019). Genom att använda begreppet livsloppsperspektiv, undersöks 

hur särskilda livshändelser, såsom migration eller hur vanor från unga år färgar val genom 

hela livet (Nyberg, M. 2019). 

En kanadensisk forskningsartikel från 2017 belyser mattillgång, köpkraft och användning 

som tre viktiga aspekter för flyktingars kosthållning i det nya landet. I studien identifierade 

deltagarna problem med tillgången på oprocessade livsmedel samt svårigheter att identifiera 

nya livsmedel i affären. Låga inkomstnivåer och matnostalgi var andra faktorer som hade stor 

påverkan för deltagarna (Moffat, T, m.fl. 2017).  

I en studie beskrevs personer som är utrikes födda ofta vara priskänsliga och ha en hög vilja 

att laga mat från grunden (Ekström, K. & Norén, L. 2011). Att hemlagad mat är viktigt men i 

vissa avseenden problematiskt i det nya landet bekräftas i en svensk vetenskaplig artikel från 

2004. Där får somaliska mödrar i Sverige utveckla hur migrationens influenser påverkat 

hushållets kosthållning. Kvinnorna tampas mellan viljan av assimilering i den nya snabba 

matkulturen samtidigt som de värnar om familjens somaliska mattraditioner (Jonsson, I.M., 

m.fl. 2002). 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/abs/pii/0002934392906822?via%3Dihub#!
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Sverige och det Svenska livsmedelsverket 

Utökade handelsavtal har under de senaste decennierna vidgat den svenska 

livsmedelsmarknaden och gett upphov till ett större utbud av produkter, såsom färska frukter 

och grönsaker från olika delar av världen (Jordbruksverket, 2010). Samtidigt ökar den 

kommersiella lanseringen av internationella rätter, som tacos och sushi, även om rätternas 

framställning ofta är anpassad efter de inhemska preferenserna. Anledningen till de ökade 

internationella avtrycken beskrivs vara turism, globalisering och invandring (Ekström, K. & 

Norén, L. 2011). Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökar generellt. Mellan 2018 och 

2019 ökade importvärdet av oljor och fettet med 9 procent och kaffe, te, kakao och kryddor 

med 8 procent (Jordbruksverket, 2020).  

Det Svenska Livsmedelsverket finns framför allt för att ge att invånarna tillgång till 

vetenskaplig information om matens innehåll och sprida vad som anses som hälsosamma och 

ohälsosamma kostvanor (Livsmedelsverket 2022a). Sverige ingår tillsammans med Finland 

Danmark Norge och Island i det Nordiska ministerrådet vars syfte är att samverka inom 

initiativ som gagnar ländernas invånare (Nordiskt samarbete u.å.a). Ett samarbetsprojekt är de 

Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR). De svenska kostråden har sin grund i de NNR 

och sammanställts i broschyren Hitta ditt sätt (Livsmedelsverket, 2015). Dessa råd är: ät mer 

fisk och skaldjur, mer frukter och grönsaker, mera fullkorn, mindre kött och chark, byt till 

nyttiga fetter som till exempel fleromättat fett, byt till magra mejeriprodukter, ät mindre 

socker och salt samt konsumera mindre alkohol (Tabell 1). Råden är allmänna och 

övergripande.  

 
Tabell 1: De svenska kostråden (Livsmedelsverket, 2015). 

Frukter och Grönsaker  Mer grönt. 500 gram om dagen   

Fisk och skaldjur   Mer fisk. 2–3 gånger i veckan   

Fullkorn   Mer fullkorn. 70 gram per dag för kvinnor 

och 90 gram per dag för män   

Kött och chark   Mindre kött och chark. Max 500 gram i 

veckan 

Matfetter   Byt till nyttiga matfetter. Använd flytande 

matfetter.  

Mejeriprodukter  Byt till magra mejeriprodukter.   

Socker  Mindre socker.  

Salt  Mindre salt. Välj mat med mindre salt.  

Alkohol Drick mindre alkohol. Välj alkoholfria 

produkter. 
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Nötter och frön  Mer nötter och frön. Ett par matskedar om 

dagen av olika sorter om dagen  

 

 

Brasilien och det Brasilianska hälsoministeriets kostråd 

Brasilien är ett mångfacetterat land vars befolkning härstammar från flera invandrargrupper. I 

landet finns påbrå från de europeiska kolonisatörerna, som portugiser, italienare och en stor 

tyskättad befolkningsgrupp som emigrerade efter andra världskrigets slut. Andra delar av 

befolkningen är präglad av ättlingar från Afrika och andelen urbefolkning är som störst i de 

norra delarna av landet (FN-sambandet 2020).  

År 2014 gav den Brasilianska hälsomyndigheten ut kostråd med tio huvudbudskap gällande 

rekommendationer för hälsosammare matvanor (Tabell 2). På den Brasilianska 

hälsomyndighetens hemsida finns det beskrivningar om fördelar och nackdelar samt bästa 

sättet att tillaga vissa livsmedelsgrupper som till exempel olika typer av baljväxter, spannmål, 

stamknölar, frukter, grönsaker, nötter, mejeriprodukter, nötkött, fågel och fisk. På samma 

hemsida finns även tips på frukost, lunch, middag och mellanmål. Dock ligger det största 

fokuset i de Brasilianska kostråden på att undvika processad och ultraprocessad mat 

(Brasilianska hälsoministeriet 2014). Sveriges befolkning uppgick 2021 till 10 452 326 

personer och av dessa var drygt 2 miljoner utrikes födda (SCB 2022a). Ungefär 77 000 

personer i Sverige kommer från Sydamerika varav 11 680 är födda i Brasilien (SCB 2022b).  

Tabell 2: De Brasilianska kostråden- 10 steg (Brasilianska hälsoministeriet, 2014). 

1. Ha naturell eller minimalt processad mat till grunden i din diet  

2. Använd oljor, fett, salt och socker i små mängder för att krydda maten 

3. Begränsa konsumtion av processad mat  

4. Undvik att konsumera ultraprocessad mat  

5. Ät regelbundet och medvetet i anpassade miljöer  

6. Handla mat på ställen som erbjuder en stor variation av naturliga eller minimalt processade 

livsmedel 

7. Utveckla, träna och dela kulinariska egenskaper  

8. Planera tid för matlagning och gör det som en viktig del i livet  

9. Välj restauranger som serverar nylagad mat, och om det är inte möjligt, äta hemma  

10.  Vara kritisk mot information, rekommendationer, reklam och annonser för mat  
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Problemformulering  

Forskning visar att det kan finnas svårigheter för migranter när de möter det nya samhällets 

matutbud och i hur de implementerar landets rådande matvanor tillsammans med sina 

kulturella preferenser. Råd om hälsosamma matvanor kan ges ut som generella men också 

explicit till specifika grupper i samhället. Vetskapen om vad mottagaren anser att 

hälsosamma matvanor innebär och hur de upplever råd behöver därför ytterligare studeras.  

 

Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar om hälsosamma matvanor och 

Livsmedelsverkets kostråd i relation till de egna vanorna hos personer uppväxta i Brasilien 

men boendes i Sverige 

 

Metod 

 

Inom kvalitativ forskning är den insamlade datan ord till skillnad från kvantitativ forskning 

som företrädesvis presenterar sina resultat i siffror. För att få fram adekvat data gäller att hitta 

den bästa datainsamlingsmetoden givet studiens syfte (Bryman, 2011). Fokusgruppsintervjuer 

som datainsamlingsmetod ansågs passa intentionerna med uppsatsen väl då värderingar, 

attityder och komplexa förhållanden blir tydligare i en social kontext än i enskilda intervjuer. 

Deltagarna i en fokusgrupp bör alla ha en gemensam beröringspunkt och samtalet ska ha 

betoning på en särskild fråga. Fokusgrupper kan ingå i alla stadier i en forskningsprocess, 

antingen ensamt eller tillsammans med andra metoder. Fokusgruppsinterjuver kan vara en 

förstudie eller som starten på en utforskande inledning i ett helt eller delvis nytt 

forskningsområde (Hylander I. 1998). En fokusgrupp består oftast av 4–12 personer. Hur 

många som är lämpligt beror på frågan och kontexten (Wibeck, V. 2010).  

 

Urval 

 

Studien genomfördes genom tre fokusgrupper. Till intervjuerna rekryterades tio personer. 

Initialt tillfrågades sexton personer till att delta i fyra fokusgrupper. Deltagarantalet minskade 

till tio efter det att följebrevet skickats ut. Då återstod tre fokusgrupper med gruppstorlekarna 

tre respektive fyra personer. Kriterier för att delta var att deltagaren var född i Brasilien och 

har barndomsminnen därifrån men är nu stadigt boende i Sverige. Deltagarna är både män 

och kvinnor mellan tjugotvå och fyrtiotre år som har bott i Sverige mellan två och tjugosju år. 

Urvalet gjordes som ett bekvämlighetsurval genom efterforskningar i bekantskapskretsen och 

samtliga deltagare var vid intervjutillfället boendes i Storstockholm. Deltagarna fick innan 

intervjun skickat till sig ett följebrev med information om studien och dess syfte samt att de 

närsomhelst kunde avsluta sin medverkan (Bilaga 1).  
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Genomförande 

 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning i boken Samhällsvetenskapliga metoder. I 

kvalitativ forskning är forskaren både intresserad av vilka ord som intervjupersonerna 

använder men även hur de säger orden. Därför används ofta någon typ av 

inspelningsanordning vid intervjutillfället. På så vis kan forskaren ge sitt fulla fokus till 

intervjun och endast föra stödanteckningar. För att efteråt gå tillbaka till inspelningen och 

göra en noggrann analys av det som intervjupersonen delat med sig av till forskaren. 

Transkribering av materialet bör göras så snart som möjligt efter intervjutillfället. 

 

Fokusgruppsintervjuerna hölls hemma hos den ena uppsatsförfattaren. Innan intervjun 

startade fick deltagarna fylla i ett formulär där de ombads att svara på frågor om civilstånd, 

könstillhörighet, om det fanns barn i hushållet, sysselsättningsgrad, antal år de bott i Sverige 

samt en fråga huruvida de känner till Livsmedelsverkets kostråd (Tabell 3). Detta för att 

fånga en bild av deltagarna på gruppnivå. 

 

Tabell 3: Översikt av intervjupersoner 

Intervjup

ersoner 

(IP) 

Grupp  Kön Ålder Civilstånd  Sysselsätt

ning  

Antal år 

boende i 

Sverige  

Antal 

barn i 

hushållet 

Känner du 

till 

Livsmedels

verkets 

kostråd 

IP1  1 Kvinna 33 Gift Heltidsarb

etande 

9 1 Ja 

IP2 1 Kvinna 25 Gift Student 13 1 Ja 

IP3  1 Kvinna 33 Sambo Heltidsarb

etande 

9 0 Ja 

IP4  2 Kvinna 25 Gift Heltidsarb

etande 

5 0 Osäker 

IP5  2 Man 28 Gift Heltidsarb

etande 

8 0 Nej 

IP6  2 Man 43 Gift Heltidsarb

etande 

27 0 Ja 

IP7  2 Kvinna 31 Sambo Frilansare 5 0 Nej 

IP8  3 Kvinna 27 Singel Deltidsarb

etande, 

student 

17 0 Nej 

IP9   3 Kvinna 26 Sambo Heltidsarb

etande 

15 0 Ja 

IP10  3 Kvinna 22 Singel Heltidsarb

etande 

2,5 0 Nej 
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Intervjuerna genomfördes på svenska med undantag för viss översättningshjälp av specifika 

ord från Livsmedelsverkets kostråd som var av stor vikt att de blev helt förstådda av 

deltagarna. Fokusgruppsintervjuerna spelades in på två enheter och fältanteckningar fördes på 

en dator med ordbehandlingsprogram. 

 

Frågorna som ställdes under fokusgruppsintervjun utgick från en intervjuguide (Bilaga 2). 

Utöver moderatorn fanns även en observatör som satt lite längre ifrån gruppen och gjorde 

stödanteckningar för att underlätta transkriberingen. Intervjuguiden innehöll två 

öppningsfrågor som handlade om personernas allmänna inställning till hälsosam mat och när 

de åt något hälsosamt senast. Sedan tog moderatorn upp olika kostråd som Livsmedelsverket 

står bakom och frågade fokusgruppen frågor om vad de tyckte om dessa kostråd. Därpå följde 

frågor om vilken betydelse de anser att råden har och kopplingen mellan kostrådet och vad de 

anser är hälsosam mat. Avslutningsvis frågade moderatorn deltagarna om det var någon 

annan synpunkt som inte hade tagits upp som deltagarna skulle vilja diskutera. I 

intervjuguiden fanns även förslag på följdfrågor som moderatorn kunde ställa för att hjälpa 

deltagarna att få fram hela sitt resonemang. Under intervjuerna deltog samtliga deltagare och 

ingen avstod någon fråga. Intervjuerna tog mellan fyrtiofem och femtiofem minuter vilket 

efter transkribering genererade sextio sidor text.  

 

Bearbetning och analys 

 

De inspelningar som gjordes under fokusgruppsintervjuerna transkriberades med stöd av 

observatörens anteckningar. Transkriberingen gjordes på en medeldetaljerad nivå (Linell 

1994). Texterna lästes igenom ett flertal gånger innan de avsnitt som ansågs som 

meningsbärande enheter lyftes ur för vidare analys. Dessa kondenserades ytterligare innan de 

kodades (Tabell 4). Först kategoriseras intervjuerna var för sig, för att därefter analyseras 

tillsammans för att söka efter gemensamma teman. Till detta arbete var föreläsningar från 

kursen Vetenskapliga metoder samt Braun och Clarkes artikel Using thematic analysis in 

psychology (2006) till stor hjälp för att föra arbetet framåt. 

   

Materialet från fokusgrupperna har analyserats med en teoretisk tematisk analys då 

uppsatsförfattarna haft ett tydligt intrikat intresseområde för uppsatsen. Det är av vikt att som 

forskare vara medveten om att kodning av data inte sker i ett vakuum även om korrekthet och 

opartiskhet inför materialet varit eftersträvansvärt (Braun & Clarke, 2006). I arbetet med 

materialet har författarna lutat sig mot en processmodell som beskrivs i artikeln Using 

thematic analysis in psychology av Braun och Clarke (2006). Enligt dem är analysen inte en 

linjär process utan de identifierar sex steg, eller faser, som utforskningen av det insamlade 

materialet pendlar emellan innan analysen landar i en eller flera slutsatser. Första fasen är att 

göra sig hemmastadd med texten, läsa transkriberingen om och om igen. Fas två är att skapa 

initiala koder att börja jobba med. I fas tre och fyra söker och granskar forskaren efter teman. 

Dessa teman definieras och namnges i den femte fasen. Den sista och sjätte delen i processen 

som Braun och Clarke beskriver är arbetet där rapporten skrivs.  

 

I de citat som redovisas i resultatet har några mindre ändringar gjorts. Detta för att läsaren ska 

få en bättre blick över vad som intervjupersonen säger och för att värna om 

intervjupersonernas och deras anhörigas anonymitet 
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Tabell 4: Tre exempel på dataanalys från fokusgruppsintervjuerna  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering  Kod Undertema Tema 

Fisk va mer om det 

var en söndag, och 

man hade påsk typ. 

Kanske någon 

gång i månad (i 

Brasilien). 

Det åts fisk bara 

på påsk  

 

Kanske någon 

gång i månad  

 

 

Det åts sällan fisk 

i Brasilien  

 

 

 

Traditioner 

 

 

Sverige vs 

Brasilien  

Ja konserverad.. 

färgämne och så, 

som inte räknas 

som… ja skadligt 

för kroppen…. de 

här e-ämnena…. 

Just de här ämnena 

det finns… just 

med de här 

processade det är 

inge bra 

  

Konserverad, 

färgämne är 

skadligt för 

kroppen 

 

E-ämnen och 

processas mat är 

ingen bra 

Processad mat 

med e-ämnen och 

färgämnen är 

skadligt för 

kroppen  

Kroppen Hälsosamt vs 

ohälsosamt  

Men fisk är inte 

bra för miljön. 

Men det är ju bra 

för att det är 

hälsosamt. Om 

man tänker på 

miljö 

 

Fisk är inte bra 

för miljön 

 

Men det är 

hälsosamt 

Fiskkonsumtion är 

hälsosamt men 

dålig för miljön   

Miljö Hälsosamt vs 

ohälsosamt  

 

 

Etiska överväganden 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning talas om fyra forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet lyfter att deltagarna ska få vetskap om vilka moment som ingår i studien 

samt studiens syfte. De ska också få kännedom om att de närhelst kan avsluta sitt deltagande 

utan att behöva motivera det. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv äger beslutet om 

ett deltagande. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, pekar på vikten att behandling 

och förvaring av deltagarnas uppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och på sådant 

sätt att inga obehöriga tillåts åtkomst. Den sista principen är nyttjandekravet och berör att de 

uppgifter som samlas in i studien om enskilda personer endast används för avsett ändamål 

(Bryman 2011). 

  

I studien har muntligt samtycke tillämpats. Alla deltagare fick två dagar innan 

fokusgruppsintervjun ett följebrev där de delgavs information om studien, dess syfte samt 
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vilka som står bakom den. De informerades om att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande utan att ange orsak. Anonymisering av namn och platser som kan spåras till 

deltagarna gjordes direkt i transkriberingen. Följebrevet beskrev även att det insamlade 

materialet endast skulle användas till denna studie och att inspelningarna skulle raderas efter 

avslutad kurs. Innan intervjun startade gav moderatorn samma information muntligt på plats.  

 

Fokusgrupper är lämpliga att använda som datainsamlingsmetod när forskaren är intresserad 

av frågans kollektiva aspekter (Bryman. 2011). Personer som känner sig obekväma med att 

svara på frågor i en enskild intervju kan få lättare att öppna upp och vilja bidra i en 

gruppintervju. Det kan diskuteras huruvida gruppintervjuer är lämpliga för frågor som 

upplevs som känsliga. Vad som är känsligt är dock subjektivt och huruvida en fråga är 

lämplig att diskutera i grupp avgörs av forskaren (Barbour, R. 2007). En situation som kan 

uppstå i fokusgruppen är att en deltagare blir för dominant och själv börjar styra över 

intervjun vilket kan ge negativa utfall i förhållande till frågeställningen om intervjun tar en 

helt annan väg än vad forskaren tänkt (Bryman. 2011).  

 

Litteratursökning 

 

Inför studien gjordes litteratursökningar. Med hjälp av biblioteket på Uppsala universitet fick 

författarna individuell handledning i informationssökning. Sökningar gjordes tillsammans 

med en bibliotekarie i databaserna PubMed och Scopus om matvanor och uppfattningar om 

de Svenska kostråden hos specifikt Brasilienfödda individer som bor i Sverige. Utöver 

litteratursökningen har kurslitteratur från tidigare kurser på Kostvetarprogrammet används. 

Relevant information kring internationella, svenska och brasilianska myndigheter har sökts 

upp. 

 

Sökord i litteratursökningen: 

(Diet) AND (culture), (food) AND (diet*), (Sweden) AND (food) AND (diet*), (Brazil) 

AND (Sweden) AND (food), (Sweden) AND (dietary advice), (Brazil) AND (dietary advice), 

(Vitamin D) AND (Sweden), (Sweden) AND (immigrants) AND (food), (Eating habits) 

AND (Sweden) AND (Brazil), (immigrants) AND (food) AND (culture), (perception) AND 

(health) AND (habit*) AND (different) AND (diet) AND (lifestyle), (Fish) AND (D vitamin) 

AND (Scandinavia), (dairy) AND (fat) AND (products), (lactose) AND (immigrants) 

 

De vetenskapliga artiklarna som inte fångades upp i litteratursökningen men som används i 

uppsatsen söktes upp genom att studera referenslistor i artiklar med angränsande inriktningar 

samt genom tidigare kunskap hos författarna om relevanta artiklar. 
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Resultat 

 

Det framkom två teman och sex underteman vid analysen av datamaterialet. Dessa två teman 

var Sverige vs Brasilien och Hälsosamt vs ohälsosamt. Det skapades sedan tre underteman 

för varje tema. Temat Sverige vs Brasilien fick underteman kostnader, tillgänglighet och 

särdrag. Temat Hälsosamt vs ohälsosamt fick underteman kroppen, miljö och vana. 

Tematiseringen skapades efter analysering av transkriberingen från fokusgruppsintervjuerna. 

Tabell 5 visar uppdelningen i teman och underteman.  

 

Efter tabellen presenteras resultatet som framkom efter analysering av materialet. Rubrikerna 

representerar vardera tema och underrubrikerna representerar undertemana.   

 

Tabell 5: Teman och underteman utifrån uppfattningar från Brasilien födda personer boende 

i Sverige om hälsosamma vanor och de svenska kostråden 

Tema  Undertema 

Sverige vs Brasilien Kostnader för livsmedel 

Tillgänglighet till mat och måltider 

Särdrag hos länderna 

 

Hälsosamt vs ohälsosamt  Livsmedlens inverkan på kroppen 

  

Miljöhänsyn och ekologiska aspekter 

  

Vanor och attityder 

 

 

 

Sverige vs Brasilien  

 

Kostnader för livsmedel 

I flera intervjuer delade deltagarna med sig av erfarenheter där de upplevt stora prisskillnader 

på olika matvaror i Sverige jämfört med Brasilien. I en av fokusgrupperna talade deltagarna 
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om att råvaror såsom ris och bönor var billig basföda i Brasilien medan hel- och halvfabrikat 

upplevdes vara dyrt och köptes mer sällan. I Sverige menade deltagarna att det fanns ett stort 

utbud av både hel- och halvfabrikat till ett lägre pris och att ris och bönor i stället upplevdes 

som det kostsammare alternativet. Ett annat exempel på prisskillnad som nämndes var 

kostnaden på fisk och skaldjur i Sverige och i Brasilien. En av intervjupersonerna nämnde att 

det är dyrt att äta svenska skaldjur. Men här fanns det en deltagare som inte höll med om att 

priserna på skaldjur var generellt höga i Sverige. Deltagaren nämnde att det gick att köpa en 

burk med många räkor i för ett lågt pris. Efter detta blev det en diskussion om att priserna kan 

skilja beroende på om varan var färsk samt om det var närproducerad eller inte. Det menades 

att färsk fisk och skaldjur som är närproducerade är dyrare än andra typer av fisk och skaldjur 

som är frysta eller ligger i burk som ofta kommer från andra länder.  

 

Nedan följer ett meningsutbyte från en av intervjuerna: 

 

“Jättedyrt! haha…att köpa. Det är dyrt att äta skaldjur i Sverige, så är det bara. Man hittar 

faktiskt, min mamma åker till…till Hökarängen. Vet inte om du vet Matdags som ligger där 

nånstans. De kommer från Turkiet eller från… till och med Brasilien där man hitta kött 

också.” IP6 

 

“Så… jag håller inte med! Jag tycker att den är inte så dyrt” IP7 

 

“Jo men det är det jag menar att visst …det kostar ju mer att köpa andra…färska saker. 

Tonfisk, köpa en färsk tonfisk är jättedyrt. Men såklart köper man kanske fryst eller burk 

kanske det är billigare. Men köper man färsk och närproducerad, det går inte i Sverige. Det 

är jättedyrt,” IP6 

 

Tillgänglighet till mat och måltider 

 

I varje intervju tillfrågades deltagarna om de skulle vilja berätta något mer som inte hade 

tagits upp tidigare under intervju och praktiskt taget samtliga deltagare nämnde att det 

identifierat skillnader mellan Sverige och Brasilien kring konsumtion av närodlad mat. 

Närheten till odlaren och odlingarna upplevs som självklar i Brasilien men svår att få till i 

Sverige. Nuförtiden handlar fokusgruppsdeltagarna mat nästan uteslutande i 

livsmedelsaffärer. Men vid resor till Brasilien återupptogs barndomens mönster till viss del 

genom att åter åka till marknaden och handla livsmedel direkt av producenterna. 
 

“Asså jag tänkte bara på skillnaden mellan här och Brasilien… När jag var yngre åt vi 

mycket som var närodlade. Maten var inte var så långt hemifrån mycket mer grönt…  

sallad… och när jag flyttade hit var det som att äta snabbmat varje dag… Så det är en mer 

stor skillnad… och till och med med tiden… Där hade man en tid å passa. Klockan tolv skulle 

vi äta lunch. Prick. Här är det mer…okej. vi äter två - tre… så de… är jättestor skillnad och 

då emellan man äter mer, andra saker, ja jag tar en chokladbit, a jag tar den här…” IP8 

Fokusgruppsdeltagarna, speciellt de som bott en längre tid i Sverige har identifierat både en 

ökad tillgång och ett större utbud av frukter och grönsaker i de svenska livsmedelsaffärerna. 

De sensoriska skillnaderna för frukter som mognat i solen och frukter som mognat i en 

modifierad atmosfär var tydlig för deltagarna som har erfarenheter av båda delar. De var 
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enade i att det var mycket bra att det numer finns fler sorters frukt i matvaruaffärerna men att 

smaken inte var jämförbar. 

 

“De importerade frukter som är inte…” IP7 

 

“Inte mogen än” IP4 

 

“Aa precis, o det blir ingen smak alls. Till exempel, mango. En mango i Brasilien om du 

lägger här, det ska lukta i hela rummet.” IP7 

 

“Aa…” IP4 

 

“Men här det luktar ingenting. Det är typ papper!” IP7 

 

“Mm å smak också. Inte så mycket socker liksom, det är väldigt saggig konsistens det är inte 

riktig… å det kommer från Brasilien faktiskt. Jag kollade, men kanske de har tagit när de inte 

är mogna å sen det blev liksom…”  IP4 
 

Betydelsen av fasta tidpunkter för att äta måltider tillsammans upplevdes skilja sig åt mellan 

länderna. En deltagare gav uttryck för att det är svårare att äta i “rätt” tid i Sverige på grund 

av tidsbrist och att det var vanligare i Brasilien att träffas och äta vid exakt samma tid varje 

dag. Här syns att fokusgruppsdeltagarna endast hade sin erfarenhet från Sverige ur ett 

storstadsperspektiv. Detta var inget som berördes vidare av vare sig moderator eller andra 

deltagare eller som kom upp i någon av de andra fokusgrupperna.  

 

“Jag vet inte om det är Sverige eller Sthlm.. stockholm har en ganska snabb stad.. och det 

finns inga tider.. alla jag känner äter på helt fel tider…  alltså fel och fel men typ.. man 

vaknar, äter frukost.. om man hinner… emmm.. springer ut.. och sen.. är det lunch.. och när 

ska jag äta lunch.. kan jag ta nu klockan tolv.. nä.. kan bara ta den klockan två.. okej..  då 

den tiden emellan frukosten.. då man sitter och pill-äter… oj jag tar en liten chokladbit.. oj 

jag tar en sån där.” IP8    

 

Men en deltagare gav uttryck för en annan hållning i frågan och det blev en liten diskussion 

om intervjupersonernas identifierade kring skillnader i matrutiner mellan Sverige och 

Brasilien.  

 

“Jag tror att det är olika… för att jag känner många… som äter faktiskt vid rätt tid vid åtta… 

tolv… kanske beroende på var man jobbar någonstans också, vilka arbetstider man har.. Jag 

vet dom som jobbar med bygg.. dom börjar ju så tidigt så redan vid tio och trettio man ser ju 

att de sitter och äter… man bah.. sitter och äter lunch nu tio och trettio.. men de har ju 

vaknat tidigare så det är ju lite olika… För när jag jobbade dagtid då åt jag frukost liksom 

vid åtta och sen lunch var alltid mellan tolv och ett.” IP9 

 

Särdrag hos länderna  

 

Deltagarna upplevde att fiskkonsumtionen i Brasilien är starkt kopplad till traditioner som 

exempelvis påskfirande. Annars, menade deltagarna, serveras det fisk och skaldjur väldigt 
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sällan men till exempel som när familjen var vid stranden och beställde fisk och skaldjur som 

tilltugg. Många av fokusgruppsdeltagarna åt fisk och skaldjur sällan även efter det att de 

flyttat till Sverige. 

 

“Fisk åt vi bara i påsk när man få inte äta nötkött på grund av religionen” IP5 

 

En punkt där alla intervjupersonerna var rörande överens är ansatsen att sänka individers 

intag av salt. Deltagarna uttalade att de kände igen att det finns ett liknande råd i de 

brasilianska kostråden. Fokuskruppsdeltagarna var eniga i att det var ett bra och viktigt 

kostråd och att det fanns hälsoaspekter som underströk väsentligheten. Under diskussionen 

om kostrådet ät mindre salt, framkom det även att deltagarna tyckte att människor som bor i 

Brasilien konsumerar en större mängd salt i maten än människor som bor i Sverige.  

“Här är lagom, men i Brasilien det… där äter man jättemycket salt” IP6 

 

Emellanåt framkom företeelser som deltagarna i det närmaste identifierade som kulturkrockar 

kring mat och ätande. Ett talande exempel var skillnaden i användning av ketchup. En av 

deltagarna återgav sina måltidsvanor när han levde studentliv i Sverige som exempel och 

berättade att han konsumerade mycket nudlar med ketchup under den perioden av livet. 

Under samma diskussion relaterade en av deltagarna att fenomenet att äta pasta med ketchup 

var något stark rotat i den svenska kulturen.  

 

“Aa nudlar! Färdiga å åt med ketchup” IP6  

 
“Oh my God! haha” IP4 

 

“Aa bara med ketchup.” IP6 

 

“Inte med ketchup nää.” IP4 

 

“Väldigt svensk grej att äta pasta med ketchup.” IP7 

 

“Jag tyckte att det var jättekonstigt haha” IP4  

 

I en annan fokusgruppsintervju framkom det kulturskillnad mellan Sverige och Brasilien 

återigen kring erfarenheter om mat och ätande. En av deltagarna upplevde under sitt arbete 

som barnvakt att det finns en vana i svenska familjer att erbjuda rätter som anses som 

ohälsosamma för brasilianare, som till exempel fläskpannkaka. Enligt deltagaren är livsmedel 

som innehåller ingredienser som vetemjöl och bacon inte kan anses som hälsosamt. 

Deltagaren nämnde även att i den brasilianska kulturen är inte vanligt att servera pannkakor 

till middag eller lunch utan det ansågs mer som en dessert och inte som en huvudrätt.   

 

“Det beror på! haha… vissa saker är ju det, andra är ju inte som till exempel såhära ja var 

ju med att om när jag va… barnvakt (i Sverige) så har ja liksom fått laga mycket mat åt 

barnen liksom middag, å så hör mamman har sagt…” ja men ee gör lite fläskpannkaka.” å 

det tycker inte jag är så hälsosamt för barn, liksom. Bacon å deg såhära ee va heter det ee… 

vetemjöl.” IP2  
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“Uhumm…” IP1 

 

“Jag tyckte inte a det var så hälsosamt, jämför me hur brasilianska familjer äter…om man 

säger så. Eller såhära vanliga pannkakor till middag eller (1 s) lunch.” IP2  

 

Hälsosamt vs ohälsosamt  

Livsmedlens inverkan på kroppen  

Hur livsmedelsval påverkade den egna kroppen var tydligt under frågan kring kostrådet ät 

mer fisk och skaldjur. Flera deltagare berättade att de upplevde en bättre känsla i magen när 

de åt fisk i ställer för nötkött, speciellt om matintaget var på kvällen innan de skulle lägga sig. 

Deltagarna menade att fisk är mer skonsam för magen än nötkött och att den bryts snabbare 

ned i kroppen.  

 

“Det känns lite skönare för magen, och lite bättre, eller lättare för magen. För man äter kött 

på kvällen och fisk om man ska lägga sig. Det är jättestor skillnad.” IP9 

Flera fokusgruppsdeltagare framhöll att ät mer fisk och skaldjur inte kunde anses som ett 

viktigt kostråd då de menade att det finns personer som är allergiska mot fisk och skaldjur 

och dessa verkar klara sig utmärkt även fast de avstår. Dock nämnde vissa deltagare att 

kostrådet: ät mer fisk och skaldjur är ett bra kostråd eftersom det är livsmedel som innehåller 

vitaminer, mineraler och Omega 3.  

 

“De tycker inte om. Allergiska, de som är superallergiska som kan inte ens äta det och man 

lever utan.” IP3 

 

Fetthalten i mejeriprodukter rönte resonemang om skillnaden mellan olika åldersgruppers 

behov av fett. Här fanns en skillnad i förkunskaper hos fokusgruppsdeltagarna. I de 

grupperna där det fanns ett högre kunnande ledde frågan om kostrådet Byt till magra 

mejeriprodukter till en större diskussion. De båda småbarnsföräldrarna hade ett barnfokus 

och deras behov av ett högt näringsinnehåll. En av intervjupersonerna arbetar inom 

äldreomsorgen höll med och fyllde på med synvinkeln att måltiderna till de äldre också bör 

innehålla mer fett med anledningen att äldre personer i regel tappar mycket fett och 

muskelmassa.  

“Asså jag tycker att det är bra, det beror på om man jämför barn och äldre. För att jag som 

jobbar med äldre då ska man gärna ha mer fett eftersom man tappar så mycket fettmassa… 

då behöver dom det de här extra med mer fett i.  Så när man är lite yngre så kanske man ska 

hålla ned på fettet. Så det är lite olika med det här.” IP9 

 

Andra deltagare nämnde att vikten av fetthalten i mejeriprodukterna är individuellt, beroende 

på människors fysiska aktiviteter och vilken kroppsform de vill ha.   

“Aa men, asså ja vet inte. Det här med mindre fett så här och mjölk och ost, det beror på. Jag 

tycker att det är lite mer personligt, vad personen vill för sin kropp och allt.” IP1 
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Deltagare beskrev även att vissa av dem inte hade problem med laktos när de bodde i 

Brasilien men att detta har förändrats i Sverige. En teori som fördes fram bland deltagarna var 

att det finns en skillnad på mejeriprodukter från Sverige och från Brasilien som kanske gör att 

de svenska mejeriprodukter innehåller mer laktos.  

 

“Ja har fått många problem när ja kom till Sverige. Ja aldrig har haft nåt problem i 

Brasilien, ja drack mjölk typ nästan varje dag. Men här tål ja inte, jag kan inte dricka mjölk, 

ja blev typ laktosfri, laktosintolerant. Men ja kan inte dricka länge min mage tåler inte. Ja 

tror det är för att mjölk här är så ren å typ piore än Brasilien. Å ja vet inte när jag flyttade 

hit ja kan inte, ja tål inte” IP4 

 

 

När deltagarna i fokusgrupperna tillfrågades om vad hälsosam mat innebär för dem svarade 

samtliga deltagare att mat som inte är processad räknas som hälsosam mat. Enligt deltagarna 

är alla livsmedlen som innehåller många tillsatser och som går igenom flera olika processer 

inte hälsosamt för kroppen.   

 

“Det som inte är processad?” IP8  

 

Därefter ställde moderatorn en följdfråga och bad deltagarna utveckla om varför processad 

mat ansågs vara ohälsosamt. Några av deltagarna svarade att mat som går igenom flera steg 

innan det säljs i matbutiken inte kunde tänkas vara bra för hälsan. Andra nämnde att 

konserverad mat och mat som innehöll e-ämnen var skadligt för kroppen.  

 

“Jag tänker att allting går i så många steg... för att komma till hyllan… kan inte vara så bra 

för vår kropp och det kostar så lite också. så man blir lite tveksam” IP8 

 

“Ja konserverad... färgämne och så, som inte räknas som…Det är skadligt för kroppen…. de 

här e-ämnena…. Just de här ämnena det finns… just med de här processade det är inget 

bra” IP9 

 

I en annan fokusgruppsintervju blev det även en diskussion om saft och drycker som kommer 

från koncentrat att dessa produkter uppfattas som ohälsosamt av flera deltagare. Enligt 

deltagarna dricks det mer saft och juice från koncentrat i Sverige än i Brasilien. En av 

deltagarna delade med sig av några kommentarer från en familjemedlem som bor i Brasilien. 

Familjemedlemmen ifrågasätter varför dessa produkter finns hemma hos 

fokusgruppsdeltagaren och att hon inte tycker att drycker från koncentrat borde konsumeras 

på grund av alla tillsatser som kan finnas i produkten. 

“Aa saft eller den andra också ifrån asså… inte burk, i kartong? Va säger man?” IP2  

 

“Jo det är det man kanske…” IP1 

 

“Konserv! Koncentrat!” IP3  

 

“Aa precis, här dricker man mycket från koncentrat. Å så när min mormor är här från 

Brasilien då, om det finns hemma, min man gillar det haha…men hon “varför dricker ni 

sånt? Det är inte så bra för hälsan!” Asså hon bli så här tokig. “Du ger inte Maria det?!” 
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Asså min dotter. Ja ba nää, varken ja eller Maria tycker om, det är bara Carlos som dricker 

det. Å det blir alltid såhära, hon kommentera alltid om det finns någonting hemma. Vi köper 

majs från burk…” IP2  

 

“mmm” IP” 

 

“Då bli hon så där…”Varför köper ni sånt?! Det är bara gift!” haha…” IP2 

 

Miljöhänsyn och ekologiska aspekter 

Under diskussionen om Ät mer fisk och skaldjur, upplevde samtliga deltagare att det finns 

både fördelar och nackdelar med fiskkonsumtion. Som exempel togs miljöförstöringen. 

Deltagarna menade att de uppfattar fisk som ett hälsosamt livsmedel. Men att det även finns 

andra aspekter som bör tas hänsyn till, som exempelvis varifrån fisken som säljs i 

matbutikerna kommer ifrån samt vilken fiskart som borde konsumeras. Med detta menade 

deltagarna att några områden inte bör fiskas länge på grund av utfiskningen och att några 

sorters fisk ansamlar giftiga ämnen som kan vara skadligt för människors hälsa.  

 

“Men det är inte bra för miljön. Men det är ju bra för att det är hälsosamt.” IP6 

 

“Ja tror att det bero på vart kommer de ifrån också. Det beror på vilken typ, vilket vatten och 

vilken…jag vet att det är, det kan vara jättedåligt för miljö beroende på vart den kommer 

ifrån typ.” IP5 

 

 

Vanor och attityder 

 

Samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuerna berättade att de var vana att äta hemlagad mat 

varje dag under deras uppväxt. Deras familj tyckte att hemlagad mat var mer hälsosamt än 

“snabblagad” mat som ofta ansågs vara processad. Det blev ett samtal mellan deltagarna om 

att mat lagad från grunden värdesätts högt i den Brasilianska kulturen. En av deltagarna 

angav tomatsås och kokta bönor som exempel. Enligt deltagaren köptes aldrig sådana 

produkter färdiga från mataffären i Brasilien. I stället var det vanligt att köpa färska tomater 

och göra sin egen tomatsås från grunden. Även att köpa torkade bönor och sedan koka och 

krydda bönorna från grunden sågs som det vanliga. Hemlagad mat kallades ibland för riktig 

mat av fokusgruppsdelatagarna. Här i Sverige upplevdes det vara tvärtom, deltagarna menade 

att det var mer vanligt i Sverige att äta mat som kategoriseras som hel- och halvfabrikat.  

“Aa i Brasilien till exempel, jag och min familj vi brukar inte äta så mycket processad mat. 

Inte alls, som vi sa förut det var typ inte riktig mat. så vi hade inte så… inte hemma ingenting 

så. Till exempel tomatsås, vi kan köpa alla tomater lägga de i vatten och fixa med mixer och 

göra sin egen tomatsås. Allting liksom, vi undviker jättemycket att köpa…asså bönor här jag 
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köper bönor inte redan kokt typ. Det är inte samma sak där du liksom koka råvaror från att 

börja å tillsätter salt och allting det är inte samma alls. här ja köper mycket mer processad 

mat för att det inte är från Brasilien.” IP4 

 

“I min familj är också så att även i Brasilien och här i Sverige å ja hemma är också såhära 

att försöka välja hälsosamt mat. Det är den mat man lagar hemma som ä lite mindre fett i, 

socker, salt å såna saker.” IP6 

 

“Men ja tycker också att i min familj man brukar säga att man vill äta riktigt mat. Inte så 

mycket industriell mat” IP5  

 

Diskussion 

Under diskussionen om hälsosamma matvanor, beskrev deltagarna att de upplevde några 

skillnader mellan Sverige och Brasilien som till exempel prisskillnader på livsmedlen i de 

svenska matbutiker jämfört med Brasilien. Deltagarna upplever att mat som är hel och 

halvfabrikat erbjuds till ett lägre pris i Sverige jämfört med Brasilien. Enligt deltagarna var 

det vanligt i Brasilien att köpa ris och bönor som de fick koka själva som billig basföda 

medan livsmedlen som var helfabrikat och halvfabrikat upplevdes som dyrt och köptes 

väldigt sällan. Samtliga deltagarna upplevde också prisskillnader på fisk och skaldjur mellan 

Sverige och Brasilien. När deltagarna tillfrågades om vad de tyckte om kostrådet Ät mer fisk 

och skaldjur, svarade de att fisk äts väldigt sällan på grund av att är dyrt att köpa fisk och 

skaldjur i Sverige och att de åt bara när de kunde köpa till ett lägre pris. Däremot fanns en 

deltagare som inte tyckte att det var dyrt att köpa fisk och skaldjur i Sverige och det blev det 

en diskussion om att det finns prisskillnader mellan färska livsmedlen och livsmedlen som är 

konserverad som säljs i matbutiker. Med detta menar deltagarna att färska livsmedlen brukar 

vara dyrare än konserverad livsmedlen speciellt livsmedlen som fisk och skaldjur. 

Prisskillnader kan vara en av de olika anledningar till ojämlikheter i matvanor i olika 

invandrargrupp som bor i Sverige. Det har visats att kostvanorna kan skilja sig betydligt 

mycket i landet och kostnaden av livsmedlen är en av anledningarna till den stora 

ojämlikheter i matvanor. Det sägs att det är möjligt att komponera näringsrika livsmedlen till 

låg kostnad, dock stämmer inte alltid denna teori med den verkliga situationer för några 

individer. Det har visats att hälsosammare dieter kostar oftast mer än energitäta livsmedlen 

som bidrar till en mindre hälsosam diet (Ryden & Hagfors, 2011). 

Några av deltagarna i studien till denna uppsats kom till Sverige som barn. Tidigare gjorda 

studier som undersökt invandrares matvanor i det nya landet visar att barnen i familjen är en 

viktig faktor. De får access till nya maträtter genom barnomsorg och skola och kan verka som 

en bro genom att förmedla en acceptans för de nya smakerna (Johansson, I., m.fl., 2006., 

Brembeck, H., m.fl. 2006., Berggren-Clausen, A., m.fl., 2021.). Den aspekten framkom inte 

direkt i fokusgruppsintervjuerna men kan emellanåt anas som ett narrativ i några av svaren. 

Under temat Tillgänglighet till mat och måltider jämförde deltagarna smaken av frukter som 

odlats och ätits lokalt i Brasilien och att äta samma sorts frukt i Sverige men där den 

importerats och fått mogna under frakten. Deltagarna beskrev att det fanns en mycket stor 
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skillnad i frukternas lukt och smak. Nästan identiska beskrivningar i sensoriska skillnader 

finns i rapporten Maten och det nya landet (Brembeck, H., m.fl. 2006) där kurdiska kvinnor 

som immigrerat till Sverige berättar om hemlandets egenodlade trädgårdar. 

 

Samtliga deltagare beskrev sina matvanor som hälsosamma och balanserade även när det 

fanns mindre kunskap om Livsmedelsverkets kostråd. Vad som anses som hälsosam mat är i 

viss mån subjektivt men det finns några övergripande mål i världshälsoorganisationens plan 

för prevention av folkhälsosjukdomar (WHO, 2016). För deltagarna var det viktigt att 

dagligen konsumera mat som är lagad från grunden och undvika halvfabrikat och processad 

mat generellt. Intervjupersonerna i våra fokusgrupper var tydligt präglade av uppväxtmiljöns 

syn på processade livsmedel.  Det är liknande de fynd som presenteras av Berggren-Clausen 

m.fl. i en scoping review (2021) som undersökte matmiljöinteraktioner efter migration. Dock 

framfördes en viss osäkerhet på vad som ansågs vara ett processat livsmedel, men den 

generella åsikten i fokusgrupperna var att livsmedlen ändå föredrogs så “naturliga” som 

möjligt. NOVA klassificeringen gör en indelning av livsmedel i fyra grupper från minimalt 

processad, som kokning av potatis, till ultraprocessad där livsmedlet gått igenom en extrem 

process, exempelvis köttsubstitut såsom vegobacon (Monteiro, C. A. m.fl., 2019). De 

Brasilianska kostråden (2014) sammanfattas i tio punkter vars huvuddrag är att undvika 

processade livsmedel och i stället välja mat “in natura”, göra mat och ätande till en central del 

i livet och dela måltider med andra. Livsmedelsverket (2022) menar att konsumtion av 

ultraprocessad mat ökar risken för vissa sjukdomar men beskriver samtidigt att det är ovanligt 

att konsumera livsmedel som är helt oprocessade då de flesta livsmedlen genomgår någon 

form av process för att öka livsmedlens säkerhet, göra livsmedlen godare och öka 

hållbarheten. I studien framkom tydligt att skepsisen mot processad mat var inte enbart en 

migrationsfråga utan också en generationsfråga då intervjupersonerna refererar till sina mor 

och farföräldrar som mer konservativa till livsmedel som ”köptes på burk” eller som 

koncentrat. 

Tillgången till närodlade livsmedel togs upp i fokusgrupperna. Intervjupersonernas 

erfarenheter var att det fanns en större vetskap hos gemene man om vart frukt och grönt 

odlades och att det var tillgängligt att handla direkt från odlaren. I de Brasilianska 

hälsoministeriets (2014) folder där de presenterar sina kostråd finns även mycket mer 

information kring matvanor och hälsa. Bland annat ett avsnitt där hälsoministeriet ger uttryck 

för uppfattningen att närodlade livsmedel är bättre för hälsan och dessutom även viktigt att 

välja ur en ekonomisk dimension för att främja den lokala ekonomin. När just frukt och grönt 

diskuterades i fokusgrupperna fanns det en stark uppfattning bland samtliga deltagare att 

frukter och grönsaker som odlats i Sydamerika och importerats till Sverige är mer smaklösa i 

jämförelse med frukter och grönsaker som både odlas och konsumeras Brasilien. Men de var 

samtidigt positiva till vad de erfar är ett ökande utbud av frukt och grönt i 

livsmedelsbutikerna. Detta är relevant att diskutera vidare eftersom det kan påverka 

konsumtion av frukter och grönsaker för dessa personer som bor i Sverige.  

 

Livsmedelsverket (2022) rekommenderar intag av fisk och skaldjur mellan två till tre gånger i 

veckan på grund av innehållet av näringsämnen som jod, protein, D vitamin och vitamin B12. 

D vitaminet är ett viktigt näringsämne speciellt under vinterhalvåret och fisk är den främsta 

källan för D vitamin (Livsmedelsverket, 2022). Enligt Lips (2007) är en av grupperna som 

brukar drabbas av D vitamins brist icke västerländska invandrargrupper som bor i Europa. 
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Däremot var inte denna rekommendation något som deltagarna nämnde eller hade i sina 

matvanor. Deltagarna svarade att de inte åt fisk regelbundet och den största anledningen till 

detta var att det var inte vanligt i Brasilien att äta fisk och skaldjur så ofta. Fiskrätter förekom 

oftast vid påsk eftersom den brasilianska traditionen påbjuder att avstå nötkött under 

högtiden. Det brasilianska hälsoministeriet rekommenderar konsumtion av magra livsmedel 

med högt proteininnehåll som fågel och fisk. Däremot, beskriver det brasilianska 

hälsoministeriet att fisk inte konsumeras regelbundet av den brasilianska populationen även 

med en rik tillgång på mångfalden över hela landet. Detta beror på ett mindre utbud av fisk 

och skaldjur som erbjuds i de flesta regioner samt den hög kostnad jämförelse med andra 

proteinkällor som kött och fågel (Brasilianska hälsoministeriet 2014). Däremot, tyckte de 

flesta deltagarna i studien att fisk och skaldjur är att betrakta som hälsosamma livsmedel. 

Deltagarna svarade att fisk kändes mer skonsamt för magen än nötkött och att det anses som 

hälsosamt på grund av sitt innehåll av Omega-3. Dock fanns det inget intresse hos deltagarna 

att öka sin fiskkonsumtion trots alla dessa hälsofördelar som de själva nämnde. Enligt 

deltagarna innebär konsumtionen av vissa fiskarter negativa konsekvenser miljön och det 

svarade även att fisk inte bör vara ett viktigt kostråd med tanke på att det finns flera 

människor som är allergiska mot fisk och skaldjur och ändå lever ett hälsosamt liv. Fiskintag 

kan vara en faktor för en god hälsa speciellt i de nordiska länder och detta är på grund av sin 

goda källa till D vitamin. Det visar att D vitaminintaget för vuxna och äldre varierar vid olika 

årstider och att det är ett betydligt lägre intag under vinterhalvåret i de skandinaviska länder 

(Malachi, J.M., m.fl., 1992).  

 

Under diskussionen om kostrådet byt till magra mejeriprodukter, hade deltagarna olika 

åsikter om kostrådet. De flesta nämnde att de inte kände till detta kostråd och att kostrådet 

inte borde rekommenderas till alla och anledningen till detta enligt deltagarna, var att det 

finns olika åldersgrupper med olika fettbehov som till exempel barn och äldre. Deltagarna 

menade att barn och äldre behöver mer fett än unga och vuxna på grund av exempelvis, större 

behov av fettmassa i kroppen. Några av deltagarna nämnde även att detta kostråd borde vara 

individuellt beroende på deras fysiska aktivitetsnivå och vilken kroppsform personen strävar 

efter. Andra deltagare svarade att en balanserad kost var viktigare än att sänka konsumtionen 

av fett från mejeriprodukter. Däremot finns studier som visar de negativa effekter av en diet 

rik på mättat fett (Warensjö m.fl., 2009). Världshälsoorganisationen beskriver att en diet rik 

på mättade fettsyror och kolesterol ökar risken för kärlsjukdomar och att konsumtionen av 

feta mejeriprodukter bidrar till ett högt intag av mättat fett. Målet är att arbeta för en 

reducering av trans- och mättat fett i livsmedel och ersätta det med fleromättade fetter. De vill 

även se en minskning av fett, salt och socker generellt (WHO, 2016). Dock, kan kostrådet 

skilja sig beroende på åldersgrupp och aktivitetsnivå som samtliga deltagare beskrev under 

diskussionen. Enligt Livsmedelsverket, (2021) rekommenderas det en variation av 

mejeriprodukter med låg fetthalt för individer som är fysisk aktiva och har en god aptit i 

skillnaden mot några individer som exempelvis äldre som inte är fysisk aktiva, har mindre 

aptit och går ner i vikt ofrivilligt. För dessa grupper rekommenderas det mejeriprodukter med 

större fetthalt som bidrar till mer energi i kroppen.  

De flesta deltagare beskrev även laktos som ett problem som de hade gemensamt angående 

konsumtionen av mejeriprodukter. De flesta beskrev sig som laktosintoleranta och att 

intoleransen mot laktosen började efter de hade flyttat till Sverige. Deltagarna beskrev sig 

toleranta mot laktos i de brasilianska mejeriprodukterna men inte för de svenska 

mejeriprodukter som innehåller laktos. Deltagarna nämnde att det kan finnas skillnader på 

mjölken som konsumeras i Sverige jämfört med Brasilien. Den svenska mjölken antas av 

deltagarna vara mer “ren” och att detta kan vara en anledning till den starka toleransen som 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/abs/pii/0002934392906822?via%3Dihub#!
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de flesta personer från de skandinaviska länder har. Dock nämnde andra deltagare från en 

annan grupp att den största anledningen till laktosintoleransen hos de flesta individer som inte 

är födda i Sverige kan ha en koppling till genetik. Deltagaren menade att folk från 

Skandinavien är mer vana att dricka mjölk regelbundet än vad människor från andra 

världsdelar är och att detta även är anledningen till att varför de flesta individer med 

skandinaviska bakgrund är längre i jämförelse med människor från Sydamerika eller Asien 

exempelvis. Ingram m.fl. (2008) beskriver att hög tolerans mot laktos är vanligare i 

populationer med lång historia av boskapsskötsel. 

 

 

Metoddisskussion 

 

Den stora diversiteten och det relativt lilla antalet Brasilianare som bor i Sverige gör att en 

kvalitativ metod anses kunna bidra till viktiga insikter i hur de svenska kostråden uppfattas av 

Brasilianska migranter. Frågeställningen är okontroversiell men outforskad hos den specifika 

gruppen migranter och fokusgruppsinterjuver kan fånga upp dynamiken i ämnet på ett 

förtjänstfullt sätt. Kriterier för att ingå i studiens fokusgrupp var att personen var uppväxt i 

Brasilien och således minns matkulturen tydligt. Urvalet gjordes som ett bekvämlighetsurval. 

Därmed blev intervjupersonerna relativt lika i nuvarande bostadsort och ålder men detta 

upplevdes inte enbart som ett problem. Vilka deltagare som hamnade tillsammans i 

grupperna styrdes till största del av när de hade möjlighet att ställa upp. Detta gjorde att 

grupperna i vissa avseenden blev homogena. En större diversitet i grupperna kan möjligen 

gett ett annat resultat. Exempelvis hamnade de båda männen i samma grupp och två av tre 

studerande hamnade i samma grupp. Vidare var de som hade barn boendes i hushållet i 

samma grupp. Det kan både ses som en fördel och en nackdel att dessa förutsättningar 

delades inom grupperna då det även kan ge upphov till igenkänning och delade erfarenheter 

(Hylander I 1998).  

 

Bortfallet i grupperna kan anses som relativt stort. Inledningsvis fanns sexton 

intervjupersoner som tackat ja att delta. Dessvärre föll det bort sex personer från det att de 

fått följebrevet. Anledningarna var olika och utom författarnas kontroll. Således bestod grupp 

1 och 3 av tre personer och grupp 2 av fyra personer. En avvägning gjordes om ytterligare en 

fokusgrupp skulle rekryteras men det insamlade materialet ansågs uppnå den 

innehållsrikedom och omfattning som förväntats.  

 

Följebrevet och frågeguiden som användes vid intervjuerna bearbetades ett flertal gånger 

tillsammans med handledare innan den fanns hålla tillräckligt hög kvalitet. Även 

frågeformuläret som deltagarna fyllde i på plats stämdes av med handledare. Frågeguiden 

utformades som en ostrukturerad intervju (Bryman 2011). Främsta fokus var att först ställa de 

inledande frågorna för att sedan gå vidare till de som rörde de exemplifierade kostråden. 

Därefter fanns ett frågebatteri med följdfrågor som moderatorn valde fritt emellan för att 

fånga upp reflektioner och för att få intervjupersonerna att utveckla sina resonemang. Innan 

intervjuerna startade diskuterades med handledaren hur olika scenarion som kunde tänkas 

uppstå skulle tacklas på bästa sätt. Exempelvis hur moderatorn skulle agera om fokusgruppen 

började ställa faktafrågor till moderatorn. 
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Brymans (2011) tips och färdigheter i boken Samhällsvetenskapliga metoder användes som 

en förberedelse av författarna inför fokusgruppstillfällena. Tipsen i boken listas i punktform 

och där står i korthet att moderatorn behöver förbereda sig noga inför intervjuerna. För att 

uppfattas som seriös behöver forskarna vara väl bevandrade i ämnet och vad som är kärnan i 

frågeställningen. Intervjuns upplägg behöver vara väl planerad så att moderatorn lätt kan 

guida intervjupersonerna med korta genomgångar och tydliga frågor. Det är av största vikt att 

moderatorn håller sig okritisk till vad som sägs under intervjun och varken verka 

uppmuntrande eller dömande till vad som framkommer. Moderatorn behöver också balansera 

mellan att låta intervjupersonerna lägga ut texten och prata till punkt med att, i viss mån, 

avbryta för att få tillbaka samtalet till ämnet eller be om förtydliganden av det som just sagts.  

 

Under fokusgruppstillfällena agerade den ena av det två författarna moderator och den andre 

tog på sig rollen som observatör. Rollerna byttes emellan fokusgruppstillfällena så båda 

författarna provade på båda rollerna. Positioneringen av moderator och observatör i rummet 

var noga genomtänkt så att rollfördelningen skulle bli tydlig för gruppen. Bryman (2011) 

framhåller vikten av val av rum och miljö som intervjun hålls. Till studien valdes därför den 

ena av författarnas lägenhet. Det var en avslappnad miljö där den omgivande ljudatmosfären 

kunde kontrolleras. Lägenheten låg också geografiskt lägligt med bra kommunikationer och 

kort restid för intervjupersonerna.  

Forskning bedöms utifrån studiens kvalitet, och kvalitativ forskning granskas ofta utifrån 

kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet bygger i sin tur på delarna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Sammantaget rör dessa delar att forskning ska ske 

enligt god sed, att analysen fylls med uttömmande beskrivningar och att forskaren processen 

igenom är självkritisk och eftersträvar objektivitet. Äktheten handlar om att analysen ska ge 

en rättvis bild av materialet och om forskningen gynnat deltagarna till en bättre förståelse och 

ökade möjligheter i sin miljö och situation (Bryman 2011). 

Författarna till denna studie anser att studien har genomförts med en hög trovärdighet då både 

intervjuerna och analysen av materialet har gjorts av båda författarna som tillsammans har 

diskuterat och undersökt materialet. Materialet anses fylligt vilket gör att studiens resultat i 

någon mån antas kunna vara överförbar. Samtidigt finns svagheter då antalet intervjupersoner 

var lågt och deras svenska livsbetingelser var homogena. Pålitligheten av materialet är 

svåröverskådlig då det saknas specifik forskning att jämföra resultatet med. Objektiviteten i 

studien har varit central. Äktheten i studien och dess resultat är genomgående hög. Ett annat 

sätt att undersöka studiens frågeställning kan vara att genomföra enskilda intervjuer. Det hade 

då varit möjligt att gå mer på djupet i varje intervjupersonens uppfattningar om hälsosamma 

vanor och det Svenska livsmedelsverkets kostråd. Varför denna metod inte valdes var att det 

då inte varit möjligt att fånga upp det som händer när personer interagerar och samtalar med 

varandra i en gruppsituation vilket författarna tror hade minskat styrkan i materialet. 

I denna studie hade författarna inte för avsikt att sträva efter en jämn könsfördelning bland 

deltagarna, dock kan det konstateras att det var övervägande kvinnor som deltog vilket kan 

förklaras med att det också var övervägande kvinnor som blev tillfrågade att medverka. I 

andra studier har det beskrivits svårigheter att få män att delta och det har delvis förklaras 

med det faktum att immigranternas kultur och tradition innebär en tydligare 

ansvarsfördelning där männen inte deltar i matlagningen i så stor utsträckning (Johansson, I., 

m.fl, 2006., Brembeck, H., m.fl. 2006., Berggren-Clausen, A., m.fl., 2021.) Berggren-Clausen 

m.fl. (2006) menar att deltagandet är så pass snedvridet mellan könen att det kan finnas en 

kvinnlig bias i migrationsforskningen. 
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Slutsats 

Olika etniska migranters syn på den svenska matkulturen och de svenska kostråden är viktigt 

att undersöka för att förstå hur de ser på hälsosamma matvanor och hur de förhåller sig till de 

svenska kostråden. Att genom fokusgrupper undersöka hur personer som är uppväxta i 

Brasilien ser på hälsosam mat och Livsmedelsverkets kostråd ger en ökad förståelse för hur 

de upplever de nya landets matkultur och om de känner till Livsmedelsverkets kostråd. Den 

kunskapen kan sedan användas för att möta den specifika gruppen med adekvata kostråd för 

att främja en god hälsa och förebygga folkhälsosjukdomar. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsguide 

 

Informationsbrev för medverkan i en fokusgruppsintervju 

 

Studien genomförs som ett examensarbete på Uppsala universitet av Gabriela Silva Amorim 

och Emma Eriksson. 

 

Deltagandet är frivilligt och du behöver inte motivera ifall du vill avsluta deltagandet. 

 

Studiens syfte är att undersöka brasilienfödda personers uppfattningar om de svenska 

kostråden. Det har gjorts flera liknande undersökningar kring andra gruppers förhållande till 

de svenska kostråden men just brasilianarnas uppfattningar hittar vi inga tidigare studier om. 

 

Fokusgruppen kommer att bestå av 4–5 personer och genomförs hemma hos Gabriela i 

Stockholm. Du har blivit tillfrågad att delta eftersom du är född och uppvuxen i Brasilien och 

är nu permanent boende i Sverige. Vi tror att du har värdefulla erfarenheter kring våra frågor 

som vi hoppas att du vill dela med dig av. 

 

Under samtalet med fokusgruppen kommer moderatorn att ställa öppna frågor som alla som 

vill får svara på. Det uppmuntras också till en dialog emellan deltagarna. Det finns inget svar 

som är rätt eller fel utan det är era tankar och erfarenheter som är värdefulla för oss.  

 

Observatören kommer att föra stödanteckningar och sköta tekniken samt stödja moderatorn 

efter behov. Vi pratar svenska i fokusgruppen men viss översättningshjälp från observatören 

går bra. Vi kommer att samtala i en timme och vi tror att vi kommer att ha en trevlig stund 

tillsammans. Vi har en öppen diskussion och låter alla få komma till tals för att få en god 

atmosfär.  

 

Samtalet kommer att spelas in på två enheter. Materialet behandlas med största försiktighet 

och ingen annan än de medverkande studenterna kommer att få tillgång till det inspelade 

materialet. Därefter kommer filerna att förstöras. I den skrivna texten kommer deltagarnas 

namn att ändras för att säkerställa er anonymitet i den färdiga uppsatsen. Vid behov kan även 

annat som anses som känslig information ändras.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss studenter 

 

Gabriela Amorim Gabriela.Silvaamorim.8561@student.uu.se  

Emma Eriksson  Emma.Eriksson.1040@student.uu.se  

 
Tack för att du är med i vår fokusgrupp!  

 

mailto:Gabriela.Silvaamorim.8561@student.uu.se
mailto:Emma.Eriksson.1040@student.uu.se
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Bilaga 2, Intervjuguide  

 

  Frågeguide  

                        Följdfrågor 

a. Skulle du vilja utveckla ditt resonemang? 

b. Kan du säga lite mer om det där? 

c. Hur kommer det sig att du har den här åsikten? 

Öppningsfråga: 

1) Skulle ni vilja berätta om när ni åt något ni tyckte var hälsosam mat senast?  

2) Skulle ni kunna beskriva vad hälsosam mat innebär för er? 

Attityder till Livsmedelsverkets kostråd: 

Ni ska nu få diskutera kring tre olika kostråd från livsmedelsverket. Vi börjar med…. 

A. Ät mer fisk och skaldjur 

B. Byt till mejeriprodukter med låg fetthalt 

C. Ät mindre salt  

(Nedanstående frågor upprepas under vardera A, B, och C) 

3) Vad tänker ni om detta kostråd? 

4) Vad tänker ni om detta kostråd och kopplingen till hälsosam mat? 

5) Hur viktigt tycker ni att detta kostråd är?  

6) Är det något mer som ni vill berätta om kostråden som vi inte har tagit upp? 

7) Vill ni utifrån era tankar berätta på vilket sätt (och i hur stor utsträckning) ni tror att 

detta kostråd kan påverka hälsan?  

8) Känner du någon som använder/förstår kostrådet i din närhet?  

 

9) Kan ni berätta om något kostråd som livsmedelsverket står bakom?  

10) vad får ni eran inspiration om hälsosam mat ifrån? 

11) Hur hittade ni källan (Blogg, tidning, webbplats, myndighet) 
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Bilaga 3, Deltagarformulär 

 

 

Anonymitets id:  

Deltagarformulär 

 

 

Namn:  ___________________________________________________________ 

 

 

 

Kön                              Kvinna: ___                         Man: ___  Annat: ____ 

 

 

 

Civilstånd                 Singel: ___      Sambo: ___     Särbo:____    Gift: ___    Annat:____ 

 

 

 

 

Antal barn i hushållet:  ______ 

 

 

 

 

Sysselsättning: Heltidsarbetande deltidsarbetande student  sjukskriven  Annat: 

 

 

 

 

Antal år boendes i Sverige: ____ 

 

 

 

Känner du till livsmedelsverkets kostråd?   Ja:_____    Nej:____  Osäker:____ 
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Bilaga 4, Arbetsfördelning  

 

 

Arbetsfördelning 
Angivet i procent 

Gabriela Emma 

Planering av 

undersökningen och 

uppsatsarbetet 

50 50 

Litteratursökning 50 50 

Datainsamling 50 50 

Analys 50 50 

Skrivandet av 

uppsatsen 

50 50 

 


