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SAMMANFATTNING  
 
Indien är ett av världens fattigaste länder och hälsoundersökningar på den indiska befolkningen visar 
att mängden nutritionsrelaterade sjukdomar såsom malnutrition fortfarande utgör en stor folkhälsorisk. 
Detta till följd av en bristfällig kost som inte täcker energi- och näringsbehoven. Malnutrition är nära 
kopplat till människors food security, ett begrepp som innefattar aspekter som tillgång till säker och 
näringsrik mat som möter de näringsmässiga behoven för tillväxt och utveckling. Val av livsmedel 
samt måltidsmönster är två viktiga aspekter för kostens kvalitet.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka val och intag av livsmedel samt måltidsmönster hos fem 
familjer med lägre socioekonomisk status och kast på landsbygden i den indiska staten Tamil Nadu. 
Vidare avsågs dessa fynd diskuteras utifrån begreppet food security samt i relation till respondenternas 
livssituation. En blandad metod med en intervju-administrerad food frequency questionniare (FFQ) 
samt ett kompletterande frågeformulär har använts.  

Resultatet påvisar liten variation på kosten. En stor del består av stapelföda såsom ris och vete. 
Baljväxter äts i hög frekvens, dock är intaget av animaliskt protein lågt. Intaget av traditionella 
livsmedel såsom millets är lågt och färska grönsaker konsumeras inte alls. Barnen stod för hushållens 
mjölkintag. Fruktintaget uppges vara mycket högt och en eventuell överrapportering anas. Tendenser 
till goda måltidsmönster vad gäller struktur, gemenskap och återkommande antal måltider per dag 
påvisas hos samtliga familjer.  

Bristen på nutritionsrelaterad kunskap och ekonomiska resurser är av respondenterna uttalad och dessa 
faktorer samt den fysiska tillgången begränsar familjernas förutsättningar för en bättre kostkvalitet. 
Statliga distributionsprogram är till stor hjälp men behov av utbildningsinterventioner finns. För att få 
ett mer tillförlitligt resultat krävs mängdangivelser i FFQ samt ett större urval för att kunna dra 
generella slutsatser. 

Nyckelord: Måltidsmönster, livsmedelsintag, livsmedelval. 
 
  



3	  
	  

UPPSALA UNIVERSITY  
Department of Food, Nutrition and Dietetics  
Bachelor thesis, 15 ECTS credit points, 2012  
Title: Mealpatterns and food choices in South India – a case study with five participating families 
Author: Lindell Kristina, Nilsson Lovisa 
Supervisor: Göranzon Helen, Department of Food, Nutrition and Dietetic, Uppsala University  
 

 

ABSTRACT  

India is one of the poorest countries in the world. Health surveys on the Indian population shows that 
the amount of nutrient related diseases like malnutrition still remains as a major public health threat, as 
a cause of a diet that is not meeting the energy- and nutrition requirements. It is closely related to food 
security, a concept that includes that there are sufficient and adequate access to safe and nutritious 
food that meets the nutritional needs for growth and development. Food choices and dietary patterns 
are two parts that contributes to the quality of a diet.  
 
The aim of this study was to explore food choices, food consumption and dietary patterns in five 
families with lower socioeconomic status and caste from a rural area in the south Indian state Tamil 
Nadu. Furthermore, these findings intended to lead to a discussion based on the concept of food 
security as well as in relation to the respondents' living situation. A mixed method was used with a 
interview-administered food frequency questionnaire (FFQ) and a supplementary questionnaire.  
 
The results indicate that a very large part of the respondents diet consists of staple foods such as rice 
and wheat. Consumption of traditional foods and vegetables is lower. Tendencies towards similar 
dietary patterns when it comes to structure; community and regular numbers of meals can be seen.  
 
The families express lack of nutritional knowledge and financial resources. All of them consider them 
self to have the will and intention to eat healthier but they do not have the opportunity. The states 
available scheme is helpful but more educational interventions might be needed. For a more reliable 
result there is a need for a larger sample size and amounts in the FFQ.  
 
Keywords: Dietary patterns, foodintake, food choices. 
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1. Inledning 
 
I denna studie ligger fokus på Indien, ett land med hela 1,2 miljarder invånare som ofta 
benämns som världens största demokrati och en av världens snabbast växande ekonomier. 
Enligt BNP är landet ett av världens fattigaste länder och en fjärdedel av hela världens fattiga 
befolkning bor där. Trots att medelklassen expanderar i landet är det endast en procent av de 
fattiga som lyckas ta sig över gränsen till medelklass varje år. Två tredjedelar av befolkningen 
i Indien lever fortfarande på mindre än 2 dollar per dag och stora grupper av befolkningen har 
inte tillgång till den utbildning och hälsovård som de enligt regeringen i landet har rätt till. (1) 

Världshälsoorganisationen WHO kämpar oavbrutet för att förbättra den rådande situationen i 
världen när det kommer till näring och hälsa. Det konstaterades tidigt att en bra balanserad 
kost tillsammans med fysisk aktivitet är några av de viktigaste grundbultarna till en god hälsa, 
men det är långt ifrån alla som har tillgång till det. (2) En stor del av världens befolkning lider 
än idag av malnutrition eller som man synonymt kan säga felnäring  (3). Det Indiska 
departementet för hälso- och familjeomsorg har genom The International Institute for 
Population Science of India (IIPS) genomfört en storskalig enkätundersökning i tre omgångar 
sedan 1992 med ett representativt urval av hushåll i hela Indien som kallas för The National 
Family Health Survey (hädanefter benämnt NFHS). (4) Denna studie som undersökt familjers 
hälso- och näringsstatus har tagit fram resultat som påvisar att mängden nutritionsrelaterade 
sjukdomar fortfarande utgör en stor folkhälsorisk, trots att det skett en tydlig utveckling inom 
området. Siffrorna från den senaste studien, NFHS3, som utfördes 2005-2006 visar att 40 % 
av barnen under 3 år är underviktiga. 45 % är kortväxta på grund av malnutrition och ca 26 % 
av barnen är födda med en för låg födelsevikt. Dessutom lider över en tredjedel av den vuxna 
befolkningen av kronisk energibrist. På ett antal områden har utvecklingen i själva verket gått 
bakåt sedan man startade med dessa undersökningar. Den senaste undersökningen visar även 
på en ökning av anemi från 74 % till 79 % hos barn och 52 % till 56 % hos kvinnor. 
Förekomsten av jodbrist samt brist på vitamin A och B är fortfarande hög. (5) Situationen är 
följaktligen alarmerande och trots att det talas om ett land som är på kraftig uppgång finns 
mycket kvar att göra för de människor som bor och lever i detta än så länge fattiga land.  

 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka val och intag av livsmedel samt måltidsmönster hos 
fem familjer på den indiska landsbygden. Vidare avsågs dessa fynd diskuteras utifrån 
begreppet food security samt i relation till respondenternas livssituation. Följande 
frågeställningar har fungerat som utgångspunkt:  
 

- Vilka livsmedel förtär de deltagande familjerna under ett år?  
- Vad utmärker familjernas intag när de ställs i relation till de indiska 

kostrekommendationerna?  
- Hur ser familjernas måltidsmönster ut när det kommer till regelbundenhet beträffande 

tidsrutiner, social struktur kring måltider samt typ av måltider? 
- Vilka faktorer och resurser i familjernas livssituation inverkar utifrån deras perspektiv 

på förutsättningarna att uppnå food security samt goda vanor kring livsmedelsval och 
måltidsmönster? 
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2. Bakgrund 

För att tydliggöra de rådande förhållandena i den del av Indien där studien är utförd och för 
att skapa en övergripande insikt om viktiga kulturella aspekter kommer ett antal skilda 
områden att behandlas i detta avsnitt. I metodkapitlet behandlas studiens avgränsningar för att 
framhålla de områden som är av extra vikt i denna studie och vad som vidare kommer att 
beröras i relation till studiens fynd.  
 

2.1. Food security 
 
Malnutrition handlar om ett tillstånd där kroppens behov av energi och näring inte möts på ett 
adekvat sätt (6) och är en av huvudorsakerna till sjukdomar och infektioner (7). Vanligen 
associeras begreppet malnutrition med undernäring men det kan likväl handla om problem 
med för högt kostintag (8). Att malnutrition påverkar människors livssituation är ett faktum i 
livets alla skeden och det är nära kopplat till människors livsmedelstrygghet, food security. 

Food security är ett begrepp som är aktuellt världen över och i områden med mindre god 
mattillgång samt hos befolkningsgrupper med lägre inkomst och kunskapsnivå är ämnet desto 
viktigare. Tillgång till mat är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna i FN’s 
deklaration (9) och hushållets säkerhet vad gäller tillgång till en tillfredsställande mängd mat 
bär mycket av ansvaret för malnutritionsproblemen (10). FAOs (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) definition av begreppet food security lyder: 

“when all people at all times have both physical and economic access 
to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs 
for an active and healthy life” (11).  

Food security kan översättas till tryggad livsmedelsförsörjning vilket innebär att man kan äta 
sig mätt och tillgodose kroppens behov (12). Begreppet består av tre komponenter; 
availability, access och absorption (tillgänglighet, tillgång och absorption). Det första, 
availability, innebär att livsmedlen överhuvudtaget finns på marknaden vilket påverkas av 
landets egen produktion, import samt fördelning av dessa livsmedel över landet. Access 
handlar om fysisk och ekonomisk tillgång till livsmedlen, antingen genom egen ansträngning 
eller med hjälp av staten. Den sista komponenten, absorption, associeras generellt till 
kroppens förmåga att ta upp näringsämnena, absorptionen i kroppen. Denna komponent 
innefattar dock även att inneha rätt kunskap och praktiskt veta hur maten bör tillagas för att 
bäst ta tillvara på näringen. Food insecurity förekommer således när det inte finns tillräckligt 
med tillgång till säker och näringsrik mat som möter de näringsmässiga behoven för tillväxt 
och utveckling. Vanliga orsaker till food insecurity är således ofullständig distribution, 
otillräcklig köpkraft till följd av brist på ekonomiska resurser eller otillräckligt utnyttjande av 
livsmedel hos det enskilda hushållet. (11)  
 

2.2. Fattigdom 
 
Fattigdom är ett brett begrepp som kan vara svårt att mäta, men det brukar beräknas utifrån 
hushållens månatliga konsumtion samt köpkraftsparitet (13). De båda är mått som bidrar till 
att man kan göra jämförelser mellan priset på varor och tjänster i olika valutor. Utifrån detta 
sätter man standarden för vad som räknas som fattigdom. (9) Världsbanken har utifrån dessa 
data sedan 2005 fastställt en skiljelinje för fattigdom (poverty line) på USD 1,25 per dag och 
person.  
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Planning Commission är den institution i Indiens regering som bland annat planerar landets 
ekonomiska femårsplaner och fastställer det nationella fattigdomsstrecket. I Indien är 
fattigdomsstrecket olika mellan stad och landsbygd och det varierar även mellan de olika 
delstaterna. För landsbygdsbefolkningen i staten Tamil Nadu fastställdes gränsen till INR 
(Indiska rupier) 639 per person och månad (samma siffra för stadsbefolkningen är INR 801 
och medeltal för hela Indien är INR 673). Detta medför att 21 % av befolkningen på 
landsbygden i Tamil Nadu lever under fattigdomsstrecket. (14) 

Diskussion om vilket mått som är det mest rättvisande pågår ständigt. För att jämföra med det 
av Världsbanken internationellt fastställda fattigdomsstrecket på USD 1,25 per dag redovisas 
siffrorna omräknade till USD och dag. Valutaomvandlare från 2012-09-17 är använd (15). 

Tamilska statens fattigdomsstreck för landsbygden uttryckt i USD: 
INR 639,00 (USD 11,86)  USD 0,40 per person och dag  
 
Fattigdomsstreck enligt Världsbanken uttryckt i INR: 
USD 1,25 (INR 66,75)  INR 2030,31 per person och dag 
 
Ett räkneexempel för en familj på sex personer: 
 

Beräknat enligt Indiska staten för Tamil Nadus landsbygd 
INR 639 * 6 personer = INR 3834 

 
Beräknat enligt Världsbanken 
INR 2030,31 * 6 personer = INR 12181,88 

 
I området där studien utfördes fanns det enligt nyckelinformanterna i denna studie en 
vedertagen siffra på INR 12000 som generellt används som fattigdomslinje för en familj på 
sex personer. Den är snarlik Världsbankens.  
 
 

2.3. Livsmedelspriser 
 
Ur fattigdomssynpunkt är livsmedelspriser viktigt att diskutera. I synnerhet i dagsläget då 
livsmedelspriserna är långt ifrån stabila och förutsägbara världen över, vilket påverkar 
människors livsmedelsförsörjning. De senaste åren har det pågått en global prisstegring som 
lett till ökad hunger i världen och de höga livsmedelspriserna har ändrat riktning på den 
tidigare nedåtgående spiralen. Det har skapats en debatt om en möjlig livsmedelskris som 
ytterligare hotar livsmedelstryggheten.  
 
De stigande livsmedelspriserna har tydliga effekter på de som redan är fattiga och redan 
spenderar en stor del av sin totala hushållsinkomst på mat. Ökade livsmedelspriser leder 
direkt till minskad köpkraft hos dessa miljontals människor. Extra känsligt är det också för de 
som både är konsumenter och producenter av varor. Om priserna förblir instabila kommer 
deras inkomst att påverkas samtidigt som priserna på marknaden ökar och de får sämre 
möjligheter att handla varor. (16) 
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2.4. Livsmedelsval och kostkvalitet  
 
Olika livsmedel bidrar med olika mycket näring och har olika effekt på kroppen. För att 
uppnå en god näringsstatus är det viktigt att äta ett varierat urval av näringsrika livsmedel. 
Matval sker frekvent och är mångfacetterade i sin karaktär vilket innebär att de består av ett 
komplext system med olika faktorer som påverkar livsmedelsvalen. Kulturen, resurser, 
personliga och sociala förhållanden samt miljön är några aspekter som har stor inverkan. (17) 
  
Förutom de tidigare nämnda faktorerna samt smak, nutrition och bekvämlighet påverkas 
livsmedelsvalen även av de rådande livsmedelspriserna. Brist på ekonomiska resurser 
resulterar ofta i en kost av lägre kvalitet vilket bidrar svårigheter att nå upp till en god 
näringsstatus. I familjer med lägre socioekonomisk status används ofta samma livsmedel 
används till många olika rätter, dyra och mer lyxrelaterade livsmedel utesluts och man äter 
mer sällan efterrätt. Följden blir en kost av lägre kvalitet. (18) För låginkomsttagare är det 
således viktigt att lära sig att maximalt utnyttja de få ekonomiska resurser man har för att få 
en så hög kvalitet på kosten som möjligt (19). 
 
Det faktorer som huvudsakligen påverkar Indiernas livsmedelsval är i vilket geografiskt 
område de bor, vilken socioekonomisk status de har samt religionen. Religionen och kulturen 
har i Indien en mycket stor inverkan på kosten och kostvanorna. Inom hinduismen som är en 
av de största religionerna i landet finns en hel del strikta regler kring vad som får och bör ätas. 
Där anses kon som ett heligt djur och nötkött bör därför inte inkluderas i kosten. Man strävar 
efter att inte skada levande varelser vilket gör att många indier är vegetarianer. 
 
 

2.5. Måltidsmönster 
 
En regelbunden måltidsordning är en viktig del av en god kosthållning. Det finns otaliga 
studier där man ser att en regelbunden måltidsordning ger struktur och skapar vanor hos barn 
och ungdomar som ger en bra förutsättning för dem att fortsätta med goda kostvanor som 
vuxna. (20, 21) Detta resulterar i en kontinuitet som lägger grunden för ett strukturerat 
kostintag vilket är en av grundpelarna för att uppnå ett bra näringsintag (20). Proceduren 
kring måltiden, exempelvis om familjemedlemmarna äter tillsammans eller inte är av 
betydande vikt. Gemenskap kring måltiden är en del av barnens identitetsskapande och bidrar 
till en sund och trygg utveckling. Det är ett viktigt tillfälle för familjer och vänner att 
interagera. (21) Det har även inverkan på kostens kvalitet då ungdomar som äter måltiderna 
tillsammans med familjen påvisar tendenser till ett bättre näringsintag och hälsosammare 
måltidsmönster än ungdomar som inte gör det. Exempelvis äter de mer frukt, grönsaker och 
nyckelnäringsämnen som fibrer, kalcium, järn och olika vitaminer och tenderar att äta mindre 
av onyttiga livsmedel som läsk och mättat fett. (22) 

Det har påvisats i studier att frukostintag har en direkt påverkan på vikten. De skolbarn som 
äter frukost får totalt i sig mer energi än de som inte äter frukost vilket resulterar i att 
genomsnittsintaget av energi och protein är signifikant högre hos de skolbarn som äter frukost 
än hos de som inte gör det. (23) Att äta frukost bidrar även till ökad uppmärksamhet, minskad 
irritabilitet och hyperaktivitet hos barn vilket är viktigt för barnens kognitiva förmåga i 
skolan. Prestationen på minnestest och brevskrivande-test har varit betydligt högre hos barn 
som äter frukost. (24)   
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2.6. Utbildning  
 
Andelen barn som i dagsläget hoppar av skolan på den indiska landsbygden är hög och det 
finns en rad olika anledningar till detta (25). Utbildning ingår som en av punkterna i FN:s 
mänskliga rättigheter då det anses sänka fattigdomen och hungern i världen. FN har i sin 
beskrivning av fattigdom vävt in ”…not having a school or clinic to go to…” vilket får en att 
förstå vikten av utbildning. (26) Människors hälsa påverkas i allra högsta grad av yttre 
omständigheter såsom den sociala och ekonomiska kontext de lever i (27). Tillräckligt med 
utbildning och användbara interventioner kan behövas för att lyckas påverka barns kunskaper 
om en hälsosam kost som i sin tur kan bidra till att attityder och beteenden som rör detta kan 
förändras och utvecklas (28).  
 
Personer med mer kunskap om nutrition tenderar att ha mer hälsosamma intagsfrekvenser än 
de med mindre kunskap. Bland annat visar de på ett högre intag av frukt och grönt och mindre 
fett. (29, 30) 
 
 

2.7. Indiska kostrekommendationer 
 

The Indian National Institute of Nutrition utvecklade 2010 nya kostrekommendationer utifrån 
ny forskning och utveckling i landet. I de nya rekommendationerna försöker man bland annat 
beakta globaliseringen och den ekonomiska utvecklingen som öppnat dörrarna för nya trender 
som till exempel snabbmatskedjor. I rekommendationerna återkopplar man till den tidigare 
nämnda studien NFHS. Denna studie har bidragit till att fastställa vilka punkter som bör vara i 
fokus för de nya rekommendationerna. Dessa berör framförallt problemen med låg födelsevikt 
samt protein- och energimalnutrition hos barn, kronisk energibrist hos vuxna samt i övrigt 
brist på mikronutrienter.  
 
De indiska kostrekommendationerna är uppbyggda utifrån mindre standardportionsstorlekar 
som multipliceras i adekvat antal för den gruppen av personer man intresserar sig för. I tabell 
1 följer en beskrivning av de indiska kostrekommendationerna för stillasittande, moderat samt 
hårt arbetande vuxna män och kvinnor. Andra rekommendationer finns för gravida och 
ammande kvinnor samt barn, men dessa rekommendationer utesluts ur denna studie.  
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Tabell 1. Indiska kostrekommendationer uppdelat i livsmedelsgrupper. Anger standardportioner samt 
rekommenderade intagsfrekvenser per person och dag för män och kvinnor med de olika 
aktivitetsnivåerna stillasittande, moderat och hårt arbetande.  

 
*Millets kan översättas till hirs, vilket är en grupp stråväxter med anor från stenåldern. Hirs är naturligt fritt från 
gluten och har en relativt hög halt av proteiner jämför med andra grödor. Även halten järn är god. (31)  
 
 
Vidare beskriver kostrekommendationerna centrala ståndpunkter som att det är viktigt att äta 
varierat. En kost som kommer från olika sorters livsmedelsgrupper bidrar med alla de 
näringsämnen som krävs för tillväxt och underhåll under alla stadier i livet. De anser att det 
går att uppnå en balanserad kost utifrån följande fem livsmedelsgrupper: 
   

-‐ Cerealier, millets och baljväxter 
-‐ Mjölk och mjölkprodukter 
-‐ Ägg, kött och fisk 
-‐ Grönsaker och frukt  
-‐ Olja, fett, nötter och frön 

 
I den indiska kosten är cerealier, millets och baljväxter huvudkällor till de flesta 
näringsämnen och dessa livsmedelsgrupper bör dagligen inkluderas i kosten. De påpekar även 
vikten av att äta mycket grönsaker och frukt och framförallt är det gröna bladgrönsaker som 
dagligen borde ingå i kosten. Rekommendationen för frukt är att dagligen äta så mycket som 
möjligt men minimifrekvensen ligger på en portion per dag. Mjölk bidrar med viktigt protein 
samt viktiga näringsämnen som exempelvis kalcium, därför bör både vuxna och barn inta ca 
300 ml kokad eller pastöriserad mjölk (eller andra mjölkprodukter) dagligen. Fettet i olja och 
nötter är viktigt för att öka energidensiteten i kosten och är därför en betydelsefull komponent 
att lägga till, men endast i moderat mängd.  Främst bör sorter som solrosolja, majsolja eller 
sojabönsolja väljas. Palmolein, jordnötsolja eller sesamolja bör undvikas då dessa innehåller 
en högre andel mättat fett än andra tillgängliga oljor. Man bör välja traditionell hemlagad mat 
framför snabbmat och processade livsmedel och dessutom bör man undvika att byta ut 

  
Portions-

storlek 
(g) 

Antal portioner/person och dag 

Stillasittande Moderat arbete Hårt arbete 
Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Fett och olja 5 g 5 4 6 5 8 6 

Socker 5 g 5 4 6 6 11 9 

Mjölk och mjölkprodukter 100 g 3 3 3 3 3 3 

Baljväxter (vegetarianer) 30 g 2,5 2 3 2,5 4 3 

Baljväxter (icke-vegetarianer) 30 g 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Gröna bladgrönsaker 100 g 1 1 1 1 1 1 

Andra grönsaker 100 g 2 2 2 2 2 2 

Rötter och knölar 100 g 2 2 2 2 2 2 

Frukt 100 g 1 1 1 1 1 1 

Cerealier och millets* 30 g 12,5 9 15 11 20 16 
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måltider mot snacks. Intaget av ägg, kött och fisk ökar kvaliteten på kosten och bör inkluderas 
i så hög grad som möjligt men vegetarianer kan få alla näringsämnen genom en varierad 
blandning av andra livsmedelsgrupper såsom cerealier, millets och baljväxter samt mjölk. 
(32) 
 
En typisk måltid i Indien består av ris eller risbröd som anses vara huvudrätten och serveras 
med en eller flera mindre sidorätter (grytor) innehållande kött, kyckling, fisk eller dal 
(duvärt), grönsakscurry, pickles och papadam (friterat risbröd) (33). 
 
 
 

2.8. Public distribution system 
 
Indiens viktigaste projekt för att uppnå food security har varit och är fortfarande det offentliga 
livsmedelsdistributionssystemet som kallas PDS - Public Distribution System. Det startade 
1939 i Mumbai och började som ett ransoneringssystem för att under kriget säkra tillgången 
på spannmål i storstadsmiljöer. Systemet utvecklades med tiden och 1980 inkluderades även 
landsbygdsbefolkningen och befolkningen i andra (mer mattäta) områden. (34) 
 
1997 infördes ett riktat PDS-system i de flesta delstaterna vilket gick ut på att de mest utsatta 
och fattiga fick fler förmåner än övriga. Skiljelinjen som användes är fattigdomsstrecket och 
beroende på om man befinner sig under eller över denna skiljelinje berörs man olika mycket 
av detta system. Tanken var att andelen under fattigdomsstrecket skulle minska i takt med att 
människorna fick det bättre ställt. En del av befolkningen under fattigdomsstrecket 
definierades som ”de fattigaste av de fattiga” och fick benämningen Antyodaya Anna Yojna 
(AAY). De bedömdes ha än lägre köpkraft än de övriga och ansågs därför löpa än större risk 
att drabbas av food insecurity och därav fick de ytterligare förmåner. (34) 
 
Systemet erbjuder särskilda livsmedel och varor till reducerat pris samt vissa livsmedel gratis 
beroende på vilken typ av ransoneringskort familjen har blivit tilldelad, vilket avgörs av olika 
faktorer. Varje familj tilldelas ett kort med en bestämd färg som används som 
identifieringskort i distributionsbutikerna som finns runt om i byarna. Dessa butiker 
tillhandahåller de varor som innefattas i PDS-systemet. Ris, vete, socker och fotogen är de 
varor som är subventionerade. I butikerna finns även andra produkter att köpa som till 
exempel joderat salt och baljväxter. Tanken med att erbjuda även andra produkter är att hålla 
nere priserna även på den privata marknaden. (34) 
 
Tamil Nadu har ett av Indiens mest välfungerande PDS-system. Istället för det riktade PDS-
systemet har de infört ett universellt PDS-system. Detta innebär i teorin att alla invånare i 
delstaten har tillgång till systemet och att de mer eller mindre själva får välja vilken kategori 
de tillhör utefter vad de behöver. Således kan en risbonde byta ut sin kvot av ris mot socker 
eller fotogen vilket familjen antagligen har större behov av. En annan viktig faktor är att ingen 
av delstatens distributionsbutiker drivs av privatpersoner utan istället till 96 % av kooperativa 
föreningar som har som intention att ha öppet alla dagar i veckan. Övriga drivs av byarnas 
Panchayats (motsvarande kommunstyrelse) eller av självhjälpsgrupper. Framgången med 
detta system talar sitt tydliga språk i de siffror som finns att ta del av i de nationella 
hälsostudierna som visar att undervikt hos både barn och kvinnor sjunker i detta område. (5) 
(13) Trots detta måste ändå påpekas att inte hela delstatens befolkning får ta del av systemet 
då korruption och andra faktorer påverkar transporterna (35-37). 
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Utöver det statliga PDS-systemet finns även många andra initiativ som staten tagit för att 
förbättra villkoren för den fattiga delen av befolkningen. Några av dessa värda att nämna är 
Integrated Child Development Services, Tamil Nadu Integrated Nutrition Project, Mid-Day 
Meals Scheme och Food for Work.  
 
 
 

3. Metod 
	  

3.1. Studiens geografiska kontext  
	  
Studien utfördes i samarbete med Village Community Development Society (VCDS) som är 
en ideell organisation som kämpar för den fattiga delen av Indiens befolkning (se webbsida 
för vidare information: http://vcdsindia.org/ (38)). 
 
Studien utfördes i ett antal byar i Vanur som ligger i distriktet Villupuram som återfinns i 
delstaten Tamil Nadu beläget i sydöstra Indien. I Vanur finns ca 166’600 invånare fördelade 
på 65 byar av olika storlek, kast och socioekonomiska nivåer. Samtliga byar i Vanur ingår i 
VCDS upptagningsområde som är ett geografiskt avgränsat område i Villupuram. Den 
geografiska utgångspunkten för studien har varit byn Karasanur, som är en av de byar där 
VCDS har ett center. Således har studien skett i närliggande byar dit man enkelt kan ta sig till 
fots eller en kortare resa med bil. Tidsperioden under vilken studien genomfördes var tre 
veckor i maj 2012. 
 

3.2. Studiens utformning och avgränsningar 
 
Tid och pengar har varit naturliga begränsningar och en därför har denna studie utformats som 
en fallstudie med ett mindre stickprov. Stickprovet bestod av fem familjer (totalt 26 personer) 
som agerade respondenter i studien. I övrigt har sex personer involverats i utformandet av 
studien. Av dessa, två nyckelinformanter som funnits med under hela studiens genomförande 
vilka beskrivs närmare i avsnitt 3.3.  

Fallstudien är utförd på hushållsnivå och det lägre antalet deltagare bidrar även till 
möjligheten till att få en djupare inblick i deras kostrelaterade vardag. Resultaten kommer 
endast att härledas till just dessa familjer då det begränsade urvalet ej är representativt för en 
större population. (39) Studien kan ses som en kartläggning av vad som kan tänkas vara 
intressant att undersöka i det aktuella geografiska området. Syfte och metod har anpassats till 
den för författarna nya och specifika kontexten samt familjernas livssituation.	  	  
	  
Främsta fokus ligger på respondenternas val och intag av livsmedel samt deras 
måltidsmönster. För att på ett enkelt sätt få en övergripande uppfattning om familjernas 
kostkvalitet utifrån intagsfrekvenser av olika livsmedelsgrupper kommer resultatet, i möjlig 
mån, att skattas i relation till de gällande indiska kostrekommendationerna. De livsmedel som 
är intressanta och skiljer sig från eller harmoniserar med kostrekommendationerna kommer 
att tas upp till diskussion samt även de livsmedel som respondenterna själva nämner som 
problematiska. Resurser och faktorer som påverkar de olika familjernas livsmedelsval och 
måltidsmönster diskuteras utifrån respondenternas egen uppfattning.  
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Dessa fynd kring samt upptäckter kring måltidsmönster och aspekter i familjernas 
livssituation såsom ekonomiska resurser och utbildning kommer sedan att mynna ut i en 
diskussion kring food security-begreppet och familjernas möjligheter till att uppnå en god 
kostkvalitet.  

3.3. Metodval  
 
Vid valet av metod utgår man från studiens syfte och frågeställning. Utifrån detta valdes en 
kvantitativ metod men för att få en djupare förståelse för kontexten krävdes kvalitativa inslag. 
En blandad metod har således används vilket har fördelar då man behöver ett bredare 
underlag för att få de resultat som önskas. (39) I det här fallet var det av intresse att få ett så 
utförligt och beskrivande resultat som möjligt. En enbart kvantitativ metod hade varit 
problematiskt då det kräver fler respondenter vilket det inte fanns möjlighet till vid 
datainsamlingen. Studien har haft ett mer induktivt, teorigenererande angreppssätt istället för 
ett teoriprövande, deduktivt. Detta innebär att teorier och frågeställningar har arbetats fram 
under studiens gång (39) vilket var fördelaktigt i denna studie då den aktuella kontexten var 
mindre känd för författarna och studiemetoden utformades på plats i takt med de 
observationer som gjordes.  
 
Det finns många olika metoder att välja mellan när man står inför att utföra en koststudie. 
Alla metoder har för- respektive nackdelar. Förutom syfte och frågeställningar bör metodvalet 
styras av aspekter som om det är en enskild person eller större grupp som ska undersökas, 
tidsramar för studien, kostnader, samt om man vill inhämta information om absolut eller 
relativt intag.	   Metoden har utformats i två olika avsnitt. En food frequency questionnarie 
(FFQ) som svarar mot vad respondenterna äter samt ett omfattande frågeformulär som bland 
annat framställer familjesammansättningen, måltidsmönster samt hushållets resurser. De 
beskrivs båda mer utförligt nedan. 
 
Food Frequency Questionnarie  
 
För att få en bred inblick av vad de responderande familjerna i denna studie äter beslutades att 
använda en FFQ, även kallat frekvensformulär. Detta är en metod som ursprungligen 
utvecklades för att få djup kvalitativ information om övergripande kostmönster över en längre 
tidsperiod.  (40) Det är ett mindre kostsamt alternativ som är väl anpassningsbart och 
användbart som redskap för många typer av koststudier då det inte styrs av några direkta 
regler utan mer riktlinjer (41).  
 
En FFQ ger en bild av hur ofta och ibland även hur mycket deltagarna äter olika livsmedel 
under en viss period. Metoden har ett vanligt användningsområde inom epidemiologin där 
man kan studera samband mellan kost och sjukdomar. I denna studie var respondenternas 
övergripande generella livsmedelsfrekvenser på hushållsnivå av intresse vilket inte fordrar 
några mängdangivelser (40) som användes i denna studie utformades således utan 
mängdangivelser och bestod av 124 traditionella indiska livsmedel/rätter med olika antal 
underkategorier, totalt 66 st. Exempelvis är gröna bladgrönsaker en kategori med åtta 
underkategorier för olika sorter av dessa. Frekvensformuläret hade nio svarsalternativ för 
frekvenser som sträckte sig mellan Mer än 6 gånger om dagen till Aldrig eller mindre än en 
gång i månaden. Frekvensformulär innehåller således i regel många svarsalternativ vilket 
bidrar till risken att både respondenter och intervjuare tröttas ut som i sin tur riskerar leda till 
missvisande svar (42). Trots detta har mer utförliga frekvensformulär en något högre 
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korrelation vid validitetskontroller med andra metoder när det gäller exempelvis energi- och 
fettintag (41).  
 
FFQn valdes att intervju-administreras i form av en standardiserad intervju (40). Detta är att 
föredra då de studieansvariga på en gång ser att den blir komplett ifylld (41). Dessutom 
underlättar det i kommunikationen mellan intervjuare och respondenter då språkbarriären 
skulle kunna utgöra ett hinder. Vidare bidrog denna typ av kommunikation med 
informanterna till mer interagerande och kontakt vilket i sin tur ytterligare medverkar till en 
tydlig helhetsbild.  
 
 
24-timmars recall 
 
24-timmars-recall är en annan vanligt förekommande kostundersökningsmetod som går ut på 
att deltagarna får återberätta exakt vad de ätit under det senaste dygnet. Denna metod kan 
antingen utföras vid enskilda eller upprepade tillfällen beroende på syftet. Upprepade recaller 
används för att uppskatta genomsnittsintaget hos individer över en tid och bidrar till att 
minska påverkan av variation från dag till dag. Icke-upprepade recaller används ofta som 
komplement till andra kostundersökningsmetoder då metoden i sig inte är tillräcklig för att 
beskriva individers kostintag. De är till exempel en av de metoder som används för att 
validera resultatet från en Food Frequency Questionnaire. (40, 41)  Mot denna bakgrund 
valdes 24-timmars-recall som metod för att i förväg validera livsmedelslistan i FFQn närmare 
beskrivet under 3.4 Arbetsprocess för studiens utformning och genomförande. 
 
 
Frågeformulär   
 
Vidare skapades ett frågeformulär som även det var intervju-administrerat för att eliminera 
missuppfattningar. Den inledande delen innefattande data som kön, ålder, vikt, längd, 
sysselsättning, utbildning och inkomst. Detta för att kunna göra enklare beräkningar som BMI 
och för att se hur familjens ekonomiska situation förhåller sig till fattigdomsstrecket samt för 
att få en allmän överblick över familjernas situation. Vidare frågades efter information om 
hushållets måltidsmönster, familjens synsätt på hälsosam mat, hushållsresurser, uppfattad 
hunger, favoritmat samt livsmedelsval. Se bilaga 2 för fullständigt utförande. Då fokus ligger 
på livsmedelsval och måltidsmönster redovisas inte allt som efterfrågades i frågeformuläret i 
denna studie.  
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3.4. Arbetsprocess för studiens utformning och genomförande  
 
Studien är utförd i fem steg. Nedan (figur 1) återfinns en närmare beskrivning av dessa. 
 

 
  
 

Steg 1 - Insamling  
	  
Syftet med det första inledande steget var att bidra till en övergripande bild av kostsituationen 
i området.  Till att börja med gjordes intervjuer med två sakkunniga personer som bodde i 
området, en man och en kvinna. Dessa fick sedan verka som nyckelinformanter i studien. 
Båda bor i området och båda är knutna till VCDSs verksamhet. Mannen är ansvarig för det 
VCDS-center som ligger i byn Karasanur och kvinnan är lärare och ansvarig för matlagningen 
under sommarskolan som ägde rum på samma center parallellt med att studien utfördes. 
Avsikten med dessa intervjuer var att samla in information om vilka livsmedel och maträtter 
som förekommer och konsumeras i området. Dessa kunde sedan sammanställas i en lista som 
ett förstadium till FFQn.  

För att säkerställa att inga vanligt förekommande och viktiga livsmedel uteslutits gjordes 
sedan ett antal 24-timmars recall-intervjuer i samma område där studien senare skulle utföras.  

Deltagarna i dessa valdes ut slumpmässigt vid besök i byarna genom att tillfråga 
förbipasserande bybor. De informerades om studiens syfte och ombads sedan att återberätta så 

Steg	  1	  
Insamling	  

• Bakgrundsinformation	  inhämtas	  via	  diskussioner	  med	  nyckelinformanter	  och	  sakkunniga	  
på	  området.	  
• 	  Genomförande	  av	  6	  stycken	  24h	  recall-‐intervjuer.	  
• 	  Insamling	  av	  relevant	  information	  till	  det	  kompletterande	  frågeformuläret.	  

Steg	  2	  
Utformning	  

• Sammanställning	  av	  livsmedelslista	  till	  FFQ.	  
• Jämförelse	  med	  beVintlig	  FFQ	  för	  södra	  Indien.	  
• Översättning	  till	  engelska.	  
• Ytterligare	  diskussioner	  med	  nyckelinformanter.	  
• Utformning	  av	  kompletterande	  frågeformulär.	  

	  
Steg	  3	  	  
Test	  och	  
urval	  

• 	  Pilottest	  av	  frågeformulär	  och	  FFQ	  på	  slumpmässigt	  utvalda	  respondenter.	  
• 	  Urval	  av	  deltagande	  familjer	  med	  hjälp	  av	  nyckelinformanter.	  

	  
Steg	  4	  
Genom-‐
förande	  

• Intervjuer	  med	  de	  fem	  utvalda	  familjerna.	  

Steg	  5	  
Analys	  

• Sammanställning	  och	  analys	  	  av	  inhämtad	  information.	  

Figur	  1.	  Beskrivning	  av	  studiens	  arbetsgång	  utefter	  de	  fem	  stegen.	  
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noga de kunde all mat de ätit det senaste dygnet. De tillfrågades också om det fanns något 
annat livsmedel som de ofta åt och som de ansåg saknades på listan. Totalt genomfördes sex 
intervjuer innan mättnad uppnåddes och det inte dök upp några nya livsmedel och 
måltidsmönstren såg likartade ut. 

Under tiden samlades även information in som senare skulle resultera i frågeformuläret. 
Denna information kom dels från reflektioner under besöken i byarna men även från 
litteraturstudier.  
 
 
Steg 2 – Utformning 
 
Efter insamling av relevant information och en orientering på området gjorts utformades både 
FFQn och frågeformuläret. En jämförelse med en redan existerande och testad FFQ som 
tidigare använts i södra Indien gjordes (42). Därefter inkluderades ytterligare några livsmedel 
och rätter för att vara på den säkra sidan och inte gå miste om något. På ett tidigt stadium 
upptäcktes att den redan befintliga FFQn inte kunde användas. Anledningen var att det fanns 
betydligt fler livsmedel i detta område än i den äldre studien. 
 
 
Steg 3 – Test och urval 
 
Vidare gjordes även ett första test av frågeformuläret för att kontrollera vissa av frågorna som 
det fanns tveksamheter kring. Exempelvis kontrollerades om det var möjligt att ställa frågor 
om inkomst, kast och kunskapsnivå. Frågeformuläret utformades i samråd med tolk och 
guide. Även FFQn pilottestades för att se om det kunde finnas tveksamheter i utformandet, 
men då resultatet föll ut bra gjordes inga större justeringar.  
 
Hela frågeformuläret och FFQn översattes till engelska för att underlätta i kommunikationen 
med tolken och i vissa fall även med respondenterna om de hade kunskap i engelska. I samråd 
med de sakkunniga samt tolken översattes inte frågeformuläret till det lokala språket tamil på 
grund av ovetskap om familjernas läs- och skrivkunnighet, en stor del av befolkningen är 
analfabeter. 
 
Fem stycken familjer från olika byar och socioekonomiska grupper från ett större geografiskt 
område rekryterades med hjälp av de ansvariga för organisationen Village Community 
Development Society. Ett antal enklare kriterier fanns och det var att familjerna skulle bo i 
någon av byarna i distriktet Villupuram och komma från områden med lägre socioekonomisk 
status eller från ett lägre kast. Inga närmare krav på arbete, ålder eller familjestruktur fanns 
vid rekryteringen och således kom det att bli en relativt heterogen grupp framförallt när det 
gäller boendeform och kast. Redan vid rekryteringen informerades alla familjer om att det 
skulle krävas tid och tålamod för att delta i studien och om hur viktigt det var att de besvarade 
alla frågor. 
 
Steg 4 – Genomförande 
 
Då alla förberedelser var klara tog genomförandet vid. Besöken hos familjerna skedde på sen 
eftermiddag i hopp om att så många familjemedlemmar som möjligt skulle vara hemma från 
arbete och skola. I samråd med nyckelinformanter var det en lämplig tid. Både FFQn och 
frågeformuläret utfördes på ett intervju-administrerat vis utav författarna i samarbete med 
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tolken. Vidare innebar detta att en av de intervjuansvariga ställde frågor via tolken och den 
andra antecknade.  

För att underlätta renskrivning av anteckningar från intervjuerna besöktes endast en familj per 
kväll. På så sätt kunde dagen efter användas för att bearbeta de data som samlats in och sedan 
förberedelser för nästa. 
 
 
Steg 5 – Analys 
	  
Det sista steget i arbetsprocessen bestod av sammanställning och analys av den insamlade 
datan. Måltidsmönstren analyserades utefter hur ofta familjerna äter under en dag och 
huruvida de äter huvudmåltiderna ihop. Frekvensformuläret analyserades utifrån de indiska 
kostrekommendationerna för att se om frekvensen i familjernas intag av olika 
livsmedelsgrupper stämde överens med rekommendationerna.  
 
Då denna studie är utformad som en fallstudie och det handlar om ett så litet urval som fem 
familjer, sammanlagt 26 personer, representerar svaren endast dessa familjer. Nedan följer en 
närmare beskrivning av hur analysen genomförts för FFQ respektive frågeformuläret.  
 
 
Food Frequency Questionnaire: intagsfrekvenser 
	  
Livsmedlen i FFQn har sammanställts utifrån samma kategorisering av livsmedel som de 
indiska kostrekommendationerna använder sig av.  Detta bidrar till enklare jämförelser mellan 
respondenternas angivna intagsfrekvenser och rekommendationerna.  
 
De responderande familjernas angivna intagsfrekvenser har sammanställs i en totalsumma för 
varje livsmedel där den lägsta frekvensen av spannet använts. Exempelvis för frekvensen 2-3 
per dag har lägsta antalet tillfällen 2 använts och 3 uteslutits. Detta då författarna 
genomgående fick uppfattningen att det var den lägsta frekvensen i intervallet som var 
respondenternas svar. Då FFQ fylldes i noterades det svar som respondenterna angav istället 
för endast ett kryss i rutan. Till exempel sammanställdes millets utifrån intagsfrekvenserna för 
varje underkategori av millets som ingick i FFQn. Denna totalsumma ansågs beskriva hur 
många intagstillfällen (portioner) av varje livsmedelsgrupp som individerna i hushållet har per 
dag övergripande det senaste året. Det är vidare denna totalsumma som senare används för att 
göra en uppskattning om hur intagsfrekvenserna står sig i relation till de rekommenderade 
frekvenserna för dagsintag. 
	  

Måltidsmönster 
 
De beskrivningar familjerna gör av sina måltidsmönster visar på om grunden för ett 
regelbundenhet finns. De viktigaste faktorerna som undersöks är huruvida de äter tillsammans 
i familjen, hur många måltider de äter dagligen samt om något mönster kan skönjas vad gäller 
måltidens tidpunkt på dagen. 
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3.5 Etiska aspekter 
 

Av forskningsetiska skäl blev alla som deltog i studien informerade om syftet med 
undersökningen samt att deras svar och personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
De informerades även om att deltagandet i studien och att svara på frågorna är frivilligt samt 
att de har rätt att avbryta sin medverkan eller att välja att inte svara på enstaka frågor närhelst 
de vill. Därefter tillfrågades respondenterna hur de såg på känsliga frågor som exempelvis 
rörde inkomst, uppfattad hungersituation eller kasttillhörighet. När samtalet inleddes 
informerades de även om att hela intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen 
på en mobiltelefon i syfte att kunna gå tillbaka och se om man missat någon viktig 
information. De inspelade intervjuerna är efter studiens utförande raderade. 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

Syftet med att använda en blandad metod var att kunna stärka metodens validitet och 
användbarhet. I detta fall är den interna validiteten viktig att diskutera då det handlar om ett 
eget utformat och ej tidigare testat analysinstrument. Den interna validiteten visar om metoden 
mäter det den avser mäta och om resultaten är förenligt med verkligheten. Den FFQ som 
utformats i studien är baserad på tidigare använda FFQs och följer de regler som finns för 
liknande formulär. Det kompletterande frågeformuläret är till för att stärka den interna 
validiteten hos metoden.  
 
 

4. Material 
 
Nedan (tabell 2-6) följer en närmare beskrivning av var och en av familjerna som deltagit i 
studien. För att lättare förstå deras boendestandard och levnadsvillkor samt den specifika 
kontexten kommer vissa begrepp att kortfattat förklaras först.  
 
4.1. Övergripande beskrivning av familjernas boendestandard och levnadsvillkor 
 
By- och kastsystemet 
 
Tre av de fem familjer som omfattas av studien tillhör outcasts, en familj tillhör Tribal-
befolkningen. Alltså människor som står helt utanför det indiska kastsystemet och tillika är de 
mest opriviligerade i det indiska samhället. (43) En av familjerna tillhör ett av de lägre kasten.  
  
Delstaten Tamil Nadu är uppdelad i 32 olika distrikt som sedan är uppdelade i mindre Taluk. 
Varje Taluk är uppdelad i block och i dessa återfinner vi byarna. (44) Varje by styrs av ett 
Panchayat som består av fem folkvalda ledare som sitter i mandatperioder om två år. Byarna 
kan, men behöver inte, vara uppdelade i en huvudby samt ett så kallat settlement. Det är en 
bebyggelse i närheten av huvudbyn där de kastlösa bor då de mer högkastiga inte vill bo 
samman med dem. Även fast de räknas som samma by kan det i vissa fall vara flera 
kilometers avstånd mellan dessa delar. Då de högkastiga är de som bestämmer och styr så 
återfinns skolor, tempel, sjukhus också i deras del av byn vilket ytterligare försvårar tillvaron 
för de kastlösa. Knappt 20 % av Indiens befolkning utgörs av kastlösa. Kastväsendet är 
avskaffat enligt lag och det är alltså olagligt att behandla någon utefter kasttillhörighet (45). 
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Vatten 
	  
I alla de byar som ingår i studien så har invånarna haft gratis tillgång till vatten via en eller 
flera gemensamma kranar som varit utplacerade i byarna. Ibland har de funnits flera utmed 
bygatorna och ibland bara en enstaka som hela byn delar på. I samtliga av dessa byar är 
kranarna endast igång mellan 1-3 timmar varje morgon, då får familjerna tappa upp vattnet i 
olika kärl och spara under dagen. I byn där Familj 5 bor var det ibland bara 15 minuter om 
dagen som de hade tillgång till vatten, men ibland även hela dagen, allt berodde på om elen 
till byn fungerade eller inte. Ingen har en egen kran förutom Familj 4, men det vattnet är inte 
tjänligt för att dricka. 
 
 
Elektricitet 
	  
Elektricitet finns tillgängligt i alla de byar som ingår i studien. Vissa av familjerna betalar inte 
elen själva då de anses vara för fattiga, medan andra får betala för sig. Elen är oftast avstängd 
tre timmar var morgon och tre timmar var kväll. Detta för att spara pengar. Ofta förekommer 
även elavbrott som kan vara från en kort stund till flera timmar eller dagar i sträck. 
 
 
Open	  toilet	  
	  
Open toilet som samtliga familjer i studien använder sig av innebär att behoven uträttas 
utomhus under bar himmel, oftast på närliggande åkrar och marker eller i dikesrenen. Så här 
ser det ut på landsbygden i ungefär 78 % av Indien eftersom det är väldigt sällsynt med toalett 
i hemmet (13). 
	  
	  
Skolsystemet 
	  
Indien har ett väl utvecklat skolsystem, det finns förskola, 12 års grundskola och därefter 
universitet/college (44). Dessvärre är det många som av olika anledningar aldrig avslutar 
grundskolan eller ens har möjlighet att börja (46). 
 

4.2. Familjebeskrivningar 
 
I tabell 2-6 nedan följer en beskrivning över de fem familjer som deltog i studien. Det som 
redovisas är familjernas sammansättning, deras sysselsättning, ålder, BMI. Även deras 
gemensamma inkomst och livsmedelsutgifter och om de äger land eller inte framkommer. I 
tabellerna redovisas även information om byn de bor i, vilket kast de tillhör samt hur deras 
hem är utrustat. Den bakgrundsinformation som redovisas nedan är den information som är 
relevant för att på ett övergripande sätt förstå respondenternas livssituation och livsstil. Med 
detaljrikedom bidrar det till förståelse för vilka resurser och begränsningar familjerna har.   
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Familj 1   

Tabell 2. Sammanställning av bakgrundsinformation för familj 1. 
 

Medlemmar Ålder BMI 
Utbildning 

(år) Sysselsättning 
Hustrun ca 45 17,8 5 

 
Lönearbetare: bonde. 

Mannen 55 - 1 
 

Bonde, egen. Lönarbetare: bonde och grovarbetare 
Son 24 - 16 Examen Arbetsledare byggföretag 
Dotter 1 23 22,2 Pågående Studerande 
Dotter 2 19 18,9 12 

 
Lönearbetare: försäljning av gödningsmedel. 

 
Kast Dalit 
Religion Hindu 
Del av by Outcast 
Invånare 300 st. 
 
 
 
 

 

 

Familj 2  

Tabell 3. Sammanställning av bakgrundsinformation för familj 2. 
 

Medlemmar Ålder BMI 
Utbildning 

(år) Sysselsättning 
Hustrun 22 13,6 12 Examen Hemmafru. Volontär i självhjälpsorg. 
Mannen ca 25 20,1 10   Lönearbetare byggnadsindustrin 
Farmor 46 27,2 10   Food for work, ibland (statligt hjälp-projekt) 
Son 2,5 - 

 
Ingen Inget 

Dotter 7 mån - 
 

Ingen Inget 
 

Kast Dalit 
Religion Hindu 
Del av by Outcast 
Invånare 680 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total inkomst/m 9000 INR 
Matutgifter nu/m 3000 INR 
Matutgifter 1år sedan/m 2000 INR 
Egen landarea 1 ha   
Tillgång till elektricitet Gratis, avstängd 2x3h/dag 
Toalett Open toilet 
Vatten Gemensam kran 1h/d (gratis) 
Hustyp Betonghus m. halmtak (av staten) 
Tillredning av mat  Öppen eld 
Tillgång till kylskåp Nej   

Total inkomst/m 9000 INR 
Matutgifter nu/m 3000 INR 
Matutgifter 1år sedan/m ca 1950 INR 
Egen landarea Nej   
Tillgång till elektricitet Ja, betalar 
Toalett Open toilet 
Vatten Gemensam kran 3h/d (gratis) 
Hustyp Betonghus m. halmtak (av staten) 
Tillredning av mat  Öppen eld och gas 
Tillgång till kylskåp Ja   
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Familj 3 
 
Tabell 4. Sammanställning av bakgrundsinformation för familj 3. 
 

Medlemmar Ålder BMI 
Utbildning 

(år) Sysselsättning 
Hustrun 39 25,3 12 Examen Hemmafru. Volontär sjuksköterska. 
Mannen 42 - 12 Examen Lönearbetare: sekreterare i Panchayat 
Farmor 68 25,9 0 

 
Förr hemmafru, nu inget. Halvförlamad. 

Dotter  16 - 8 Pågående Studerande 
Son 1 13 - 6 Pågående Studerande 
Son 2 2,5 - 

 
Inget Inget 

 
Kast Dalit 
Religion Hindu 
Del av by Outcast 
Invånare 1500 st. 

 
 

 
	  
	  

 
Familj 4 
 
Tabell 5. Sammanställning av data för familj 4. 
 
Medlemmar Ålder BMI Utbildning (år) Sysselsättning 

Hustrun 52 29,5 0   
Hemmafru, bonde egen mark. 
Lönearbetare: bonde. 

Mannen 59 24,6 7   Bonde, egen mark. Lönearbetare: bonde 
Son 1 29 - 9 Hoppat av utb. Bor hemma men sköter sig själv. 
Son 2 27 - 12 Lägre examen Lever i Singapore, skickar 3000 rupier/m. 
Dotter 2 23 18,2 12 Lägre examen Lönearbetare: försäljare i ayurvedic shop. 
 

Kast 
Annat lägre 

kast 
Religion Hindu 
Del av by Forward 
Invånare 3000 st. 
 
*Joint familj innebär att flera 
familjer bor tillsammans i ett 
och samma hus men i olika 
delar. De kan exempelvis dela 
innegård eller varierande sysslor 
såsom matlagning och 
barnpassning. Ekonomiskt 
fördelaktigt. 

Total inkomst/m 5000 INR 
Matutgifter nu/m 3000 INR 
Matutgifter 1år sedan/m 2000 INR 
Egen landarea 1ha Papper, ris, jordnötter 
Tillgång till elektricitet Ja, betalar ca 350Rs/m 
Toalett Open toilet 
Vatten Gemensam kran 2h/d (gratis) 
Hustyp Betonghus m. halmtak (av staten) 
Tillredning av mat  Oftast gas annars eld 
Tillgång till kylskåp Ja    

Total inkomst/m 9000 INR 
Matutgifter nu/m 3000 INR 
Matutgifter 1år sedan/m 2000 INR 
Egen landarea 3 ha 13 olika grödor 
Tillgång till elektricitet Ja, betalar. 
Toalett Open toilet 
Vatten Gemensam kran (gratis) 

Hustyp 
Joint familj* Betonghus m. Halmtak 
(av staten) 

Tillredning av mat Öppen eld (ibland gas) 
Tillgång till kylskåp Ja   
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Familj 5 
 
Tabell 6. Sammanställning av bakgrundsinformation för familj 5. 
 

Medlemmar Ålder BMI 
Utbildning 

(år) Sysselsättning 
Hustrun ca 25 19,8 1   Hemmafru. Food for work, ibland. 
Mannen 31 22,4 6   Lönearbetare: stenbrytare 
Farmor ca 50 19 0   Food for work, ibland. 
Son 11 - 6 Pågående Inget 
Dotter 9 - 3 Pågående Inget 
 

Kast Tribal 
Religion Hindu 
Del av by Tribal 
Invånare 150 st. 
 
 
 
 
 

 

 

  

Total inkomst/m 3000 INR 
Matutgifter nu/m 700 INR 
Matutgifter 1år sedan/m 500 INR 
Egen landarea Nej   
Tillgång till elektricitet Ja, betalar 
Toalett Open toilet 
Vatten Gemensam kran 15min-24h (gratis) 
Hustyp  Betonghus m. halmtak (av staten) 
Tillredning av mat Gas    
Tillgång till kylskåp Nej   
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5. Resultat 
 
5.1. Intagsfrekvenser av livsmedel 
 
Livsmedlen är uppdelade i livsmedelsgrupper i enlighet med den indelning som finns i de 
indiska kostrekommendationerna. Detta för att lättare kunna göra en adekvat jämförelse med 
dessa. 1-2 per vecka innebär att livsmedlet intas vid 1-2 tillfällen per vecka. 
 
För att lättare kunna förstå intagssammanställningarna har de olika frekvenserna delats in i 
kategorier på en skala från inget eller mycket lågt intag till mycket högt intag enligt tabell 7 
nedan. 

Tabell 7. Beskrivning av färgschema för sammanställning av intagsfrekvenser. 
 
Kategori Frekvenser 
Inget eller mycket lågt 
intag  Aldrig eller mindre än 1 gång per månad 

Lågt intag 1-2 per vecka 1-3 per månad 

Högt intag 1 per dag 3-4 per vecka 5-6 per vecka 

Mycket högt intag 2-3 per dag 4-5 per dag 6 + eller mer per 
dag 

Ingen information eller oklarheter kring intag 
 

Tabell 8. Cerealier och millets - sammanställning av intagsfrekvenser. 

*PDS-riset är det som distribueras genom statens Public Distribution System .    **Adai är ett rågmjölsbröd. 
 
Enligt tabell 8 äter samtliga familjer ris minst två eller tre gånger per dag vilket gör riset till 
det mest frekvent konsumerade stapellivsmedlet, näst på tur kommer ris som intas form av 
bröd vilket ytterligare förstärker risets förstaplats. Därefter kommer övrigt bröd (bakat på 
bland annat vete eller råg) samt råg- eller risgröt. Millets äts av en familj i större utsträckning 
medan de andra familjerna inte äter det alls eller endast enstaka tillfällen i veckan. Nudlar 
som räknas som snabbmat i det här området förtärs mycket sällan hos samtliga familjer.  
 

Cerealier och millets Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Millets 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

1-2 per vecka 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

2-3 per dag 1-2 per vecka 

PDS-ris* 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 
Annat ris 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 

Nudlar 1-3 per månad 1-3 per månad 1-3 per månad 1-3 per månad 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

Fermenterat risbröd 1 per dag 1 per dag 3-4 per vecka 1 per dag 2-3 per dag 

Övrigt bröd 1-3 per månad 3-4 per vecka 1 per dag 3-4 per vecka 

1 per vecka eller 
1 per dag om det 

finns rågmjöl 
(Adai**) 

Rågmalt 1-2 per vecka 1-2 per vecka 1-3 per månad 1 per dag 1-2 per vecka 

Kanji (typ av gröt på ris)  5-6 per vecka 3-4 per vecka 1-3 per månad 1-2 per vecka 1 per dag 
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Tabell 9. Baljväxter - sammanställning av intagsfrekvenser. 
 
Baljväxter Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Sambar 2-3 per dag 3-4 per vecka 3-4 per vecka 1 per dag 5-6 per vecka 

Övriga baljväxter i 
rätter 2-3 per dag 1 per dag 2-3 per dag 1 per dag 3-4 per vecka 

Grön ärtröra 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 
1-2 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 

Jordnötter 2-3 per dag 
(säsong) 

1 per dag 
(säsong) 

1 per dag 
(säsong) 1-3 per månad 1-2 per vecka (säsong) 

 
Baljväxter äts i hög frekvens, mer än en gång om dagen (se tabell 9) främst i rätter som 
sambar men även i andra utföranden. Jordnötter som är ett säsongsbetonat livsmedel förtärs i 
stor del hos familj 1-3 och i mindre andel hos familj 4 och 5.  
 
Tabell 10. Kött, kyckling och fisk - sammanställning av intagsfrekvenser. 
 
Kött, kyckling och fisk Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Kött 3-4 per vecka 1-2 per vecka 3-4 per vecka 1-3 per månad 
(lamm) 

1-3 per månad 
(mannen) 

Kyckling 3-4 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 

Fisk och skaldjur 1 per dag 5-6 per vecka 5-6 per vecka 1 per dag 3-4 per vecka 

 Inälvsmat  
(Lever, njure, hjärna) 1-3 per månad 1-2 per vecka 1-3 per månad 1-3 per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Övrigt kött  
(smågnagare och reptiler) 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 
1-3 per månad 

Ägg 1-2 per vecka 3-4 per vecka 3-4 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 

 
Ingen av familjerna i studien var vegetarianer, samtliga åt således kött, fisk och ägg. Det som 
gjorde kött- och fiskintaget lågt angavs vara priset. Som tabell 10 beskriver intogs animalier 
trots detta nästintill dagligen av dem alla (utom familj 5 som har något lägre frekvens), om än 
i liten mängd enligt dem själva.  
 
Tabell 11.  Mjölk och mjölkprodukter - sammanställning för intagsfrekvenser  
 
Mjölk och 
mjölkprodukter Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Mjölk 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

6 + per dag 
(barnen) 

1 per dag 
(barnen) 1-2 per vecka 3-4 per vecka 

(barnen) 

Yoghurtvatten 1 per dag 1 per dag 1 per dag 1 per dag 
(mamman) 1 per dag 

Curd (Indisk tjock 
yoghurt) 1-2 per vecka 1-2 per vecka 1 per dag 1-2 per vecka 2-3 per dag 

Ost - - - - - 

 
Som tabell 11 påvisar stod barnen för den främsta mjölkintaget i samtliga familjer. De vuxnas 
intag utgjordes av en mycket liten mängd som tillsattes i kaffet. Deras intag av mjölk och 
mejeriprodukter utgjordes främst av curd, den tjocka indiska yoghurten eller yoghurtvatten 
(vars innehåll av yoghurt dock är lågt). 
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Tabell 12. Frukt - sammanställning av intagsfrekvenser  
 
Frukt Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Banan 2-3 per dag 1 per dag 1 per dag 1-2 per vecka 3-4 per vecka 

Annan frukt 2-3 per dag (säsong) 2-3 per dag (säsong) 2-3 per dag (säsong) 2-3 per dag (säsong) 1-2 per vecka  

Torkad frukt 1-3 per månad 1-3 per månad 1-3 per månad 1-3 per månad 1-3 per månad 

 
Som kan utläsas i tabell 12 har samtliga familjer angivit att de ofta äter frukt. Vilken typ av 
frukt som förtärs skiftar dock utifrån säsong då tillgången på olika frukter varierar. Alla 
familjer uppger att de äter frukt minst två gånger per dag. Familj 5 har dock ett något lägre 
intag av frukt.  
 
Tabell 13. Synligt fett och olja - sammanställning av intagsfrekvenser  
 
Fett (synligt) Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Olja 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 2-3 per dag 

Ghee 
(animaliskt fett) 1-3 per månad 3-4 per vecka Aldrig eller mindre 

än 1 gång per månad 1-3 per månad Aldrig eller mindre  
än 1 gång per månad 

 
Vegetabilisk olja är uteslutande det mest använda matfettet hos samtliga familjer (se tabell 
13). Animaliskt fett i form av ghee angavs endast användas vid speciella tillfällen som vid 
tillagning av festmåltider.  
 
Tabell 14. Rotfrukter, grönsaker och svamp - sammanställning av intagsfrekvenser 
 
Rotfrukter, grönsaker 
och svamp Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Rotfrukter 2-3 per dag 3-4 per vecka 1 per dag 2-3 per dag 3-4 per vecka 

Färska grönsaker 
Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per 
månad 

Aldrig eller  
mindre än 1 gång 

per månad 

Gröna bladgrönsaker 5-6 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 

Kootu (flytande 
grönsaksröra) 1 per dag 1-2 per vecka 5-6 per vecka 1-2 per vecka 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 

Poryel (fast grönsaksröra) 1 per dag 
Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 
3-4 per vecka 5-6 per vecka 3-4 per vecka 

Grönsaksgryta 1-3 per månad 1-3 per månad 1-2 per vecka 1-2 per vecka 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

Chutney (olika sorter) 1 per dag 3-4 per vecka 3-4 per vecka 3-4 per vecka 1- 2 per vecka 

Pickles (olika sorter) 3-4 per vecka 3-4 per vecka 1-3 per månad 3-4 per vecka 1-3 per månad 

Svamp 
Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per 
månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 

 
Tabell 14 beskriver intaget av rotfrukter, grönsaker och svamp vilket mestadels äts i form av 
ingredienser i olika typer av varma grytor eller andra tillagade både varma och kalla 
grönsaksröror hos dessa familjer. Antingen äts de som de är eller som smakgivare och 
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tillbehör till andra rätter. Intaget är förhållandevis högt av tillredda grönsaker och rotfrukter. 
Färska grönsaker intogs aldrig av någon av de deltagande familjerna. 
 
 
Tabell 15. Drycker - sammanställning av intagsfrekvenser  

Drycker Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 
Vatten 6 + per dag 6 + per dag 6 + per dag 6 + per dag 6 + per dag 

Limejuice (sötad) 3-4 per vecka 1-2 per vecka 1-2 per vecka 2-3 per dag 
(sommar) 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 

Färsk fruktjuice 
Aldrig eller 
mindre än 1 

gång per månad 
1-3 per månad 1-3 per månad 1-3 per månad 1-2 per vecka 

Konserverad fruktjuice 1-2 per vecka 1 per dag 3-4 per dag 1-2 per vecka 1-2 per vecka 

Färsk kokosnötsjuice 1 per dag 1-2 per vecka 1 per dag (säsong) 1-2 per vecka 3-4 per vecka 
Horlicks 
(näringstillskott i 
pulverform) 

1-3 per månad 1 per dag 2-3 per dag 
Aldrig eller 

mindre än 1 gång 
per månad 

Aldrig eller 
mindre än 1 gång 

per månad 
 
Vad gäller dryck utgör vatten den mest frekvent konsumerade drycken i enlighet med tabell 
15. Intaget av konserverade fruktjuicer förekom hos två familjer i större utsträckning och då 
främst hos barnen och detsamma gäller för näringsdrycken Horlicks som är ett relativt dyrt 
näringstillskott. Limejuice, färsk kokosnötsjuice samt färsk fruktjuice förtärdes måttligt och 
lite beroende på säsong. 
 
Tabell 16. Alkohol - sammanställning av intagsfrekvenser  
 
Alkohol Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

   Öl 1-3 per månad Aldrig eller mindre än 
1 gång per månad 

Aldrig eller mindre än 
1 gång per månad 

Aldrig eller mindre än 
1 gång per månad 3-4 per vecka 

   Sprit 1-2 per vecka Aldrig eller mindre än 
1 gång per månad 

Aldrig eller mindre än 
1 gång per månad 

Aldrig eller mindre än 
1 gång per månad 3-4 per vecka 

 
Intaget av alkohol som beskrivs i tabell 16 ovan gäller endast fäderna i familjerna, enligt 
kulturen dricker inte kvinnor alkohol. Intaget är mycket lågt förutom hos fadern i familj 5. 
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5.2. Måltidsmönster 
 

I tabell 17 nedan redovisas familjernas måltidsmönster där antal måltider, vilken typ av 
måltid, tidpunkter för dessa samt om de äter tillsammans beskrivs.  
 
Tabell 17. Sammanställning av måltidsmönster för de fem familjerna som innefattar struktur, 
gemenskap samt antal måltider.  

 
Familjerna följer alla ett liknande måltidsmönster med deras arbete och skola som styr tiderna 
i mångt och mycket. Alla fäder förutom i familj 5 intar en tidig kopp te/kaffe följt av ett 
tillagat mål frukost mellan klockan 8-10 med de familjemedlemmar som fortfarande är 
hemma. De äter för det mesta lunch på olika håll på arbetet eller i skolan och maten är ofta 
medtagen hemifrån, vissa av barnen får skolmat och vissa av fäderna som jobbar inom 
industrin har betald lunch och äter ute på restaurang. Endast en av familjer äter ett emellanåt 
ett mellanmål mellan frukost och lunch. På eftermiddagen äter samtliga familjer ett 
mellanmål/snacks i olika utförande och på kvällen mellan klockan 19-21 samlas samtliga 
familjer för ett varmt och tillagat mål middag. Två av familjerna äter ett mindre 
kvällsmellanmål. 

	  

 

 

 

	  

Familj 1 Familj 2 Familj 3 Familj 4 Familj 5 

Mellanmål 1  
06.00  
Kaffe (pappan) 

07.00                              
Te/kaffe 
Tillsammans 

07.00                                            
Te och kakor 

04.00-06.00                    
Te 

 

Frukost 
09.00                                          
Tillsammans 

10.00                        
Tillsammans 

08.30                    
Tillsammans 

08.00                       
Tillsammans 

08.00                                     
Tillsammans 

Mellanmål 2   Frukt ibland   

Lunch  
13.00                                  
Arbete/skola 

14.00                  
Arbete/skola 

13.00                      
Arbete/skola 

12.00                              
Arbete/skola 

12.00  
Arbete/skola 

Mellanmål 3 
16.00-17.00                        
Snacks 

16.30                            
Te 
Tillsammans 

15.00                      
Juice (ibland) 

 
Rågvälling/bönor/ 
jordnötter/te 

 
Sötsaker ibland 

Middag 

20.00                              
Oftast 
tillsammans 

21.00                           
Tillsammans 

20.00                      
Oftast 
tillsammans 

20.00                        
Tillsammans 

19.00                           
Ej tillsammans.  
Den som är hungrig 
äter först. 

Mellanmål 4 
  22.00                      

Banan (ibland)  
Banan eller mjölk  
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6. Diskussion 
	  

6.1.  Resultatdiskussion 
	  
Förhoppningen var att med den utformade metoden kunna utreda hur de deltagande 
familjernas måltidsmönster samt val och intag av livsmedel ser ut. Nedan följer en diskussion 
utifrån studiens olika delar.  

6.1.01. Intagsfrekvenser och livsmedelsval 
 
Respondenternas svar på frekvensformuläret har ställts i förhållande till de indiska 
kostrekommendationerna. En uppskattning om deras intag har gjorts på livsmedelsnivå. En 
mer noggrann bedömning av deras intag hade krävt att mängdangivelser angetts i FFQn. 
 
Överlag liknar de fem hushållen varandra vad gäller intagsfrekvenser och alla familjer förtär 
livsmedel ur de livsmedelsgrupper som ingår i de indiska kostrekommendationerna, dock är 
variationen inte särskilt stor. 20 livsmedel utgör basen i deras kostintag och dessa livsmedel 
förtärs dagligen. Många av rätterna har ris som baslivsmedel och därtill en gryta med 
varierande grönsaksinnehåll.  Ibland innehåller grytorna även baljväxter och mer sällan kött 
eller fisk. Vidare följer en diskussion kring varje livsmedelsgrupp för sig. 
 
Cerealier och millets 
 
Intaget av cerealier och millets som kan studeras i tabell 8 ser ut att följa ungefär samma 
mönster hos de fem familjerna. Man kan klart se att familjerna äter en stor del ris, både det 
som erbjuds av PDS-systemet samt annat ris. De försöker även att variera med en del andra 
kolhydratkällor. Intaget av millets är dock lågt för samtliga familjer förutom familj 4 vilket 
kan tänkas bero på att de själva odlar millets. Detta hushåll har således möjligheten att i större 
grad välja bort PDS-riset. Även familj 5 har valt bort det då de menar att de får ont i magen av 
det. Uppfattningen om att PDS-riset var av sämre kvalitet (både smakmässigt och 
näringsmässigt) samt innehöll kemikalier och inte borde ätas delas av samtliga deltagare i 
studien. Hos de övriga familjerna finns således en önskan om att kunna undvika PDS-riset 
och de försöker därför i så stor utsträckning de kan äta annat ris. De har dock inte de 
ekonomiska resurserna som krävs för att åstadkomma detta. För smakens skull försöker de 
istället blanda ut PDS-riset med annat ris eller bara använda det i risbröd.  
 
Vete är en annan viktig cerealie som förtärs i stor mängd av framförallt familj 3. Intressant är 
också att denna familj äter betydligt mindre rågmjölsvälling än de övriga familjerna. 
Rågmjölsvälling rekommenderas till den fattiga delen av den indiska befolkningen för att höja 
kvaliteten på kosten (32) men familjen tycker inte om råg och väljer därför att inte äta det 
trots dess näringsmässiga kvalitet och rekommendationerna. 
 
Rekommendationen för cerealier och millets ligger exempelvis för moderat arbetande man på 
15 portioner om 30 gram (450 g) per dag. Inom denna rekommendation bör således en 
variation av olika cerealiesorter och millets inkluderas. Familjerna uttrycker att tillgången på 
millets är knapp och det är bara hos familj 4 (som själva odlar det) förtäring förekommer. Det 
finns tydliga fördelar med att återgå till traditionella livsmedel såsom millets, sorghum, 
baljväxter och gröna bladgrönsaker. Det är livsmedel som är fulla med viktiga näringsämnen 
och energi som förmodas kunna hjälpa landsbygdsbefolkningen att förebygga många 
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kostrelaterade sjukdomssymtom såsom kronisk energibrist, protein- och energimalnutrition 
och klinisk A-vitaminbrist samt järnbristsymtom. Dock är det av högsta vikt att öka tillgången 
på dessa varor så att fler få ta del av dem vilket diskuteras kunna hjälpa fattiga familjer att 
förbättra sin food security. (47) 
 
 
Vegetabiliska och animaliska proteinkällor 
 
Som tabell 9 visar äter alla familjer en sidorätt/gryta som kallas sambar minst 3-4 gånger per 
vecka. Det är ett av de vanligaste tillbehören till riset och innehåller en stor del baljväxter i 
form av duvärter (dahl). Familj 1 äter det 2-3 gånger per dag och uttrycker tydligt att de hade 
önskat en större variation på kosten. Den indiska rekommendationen för baljväxter är ca 60 
gram per dag för vegetarianer och ca 30 gram för icke-vegetarianer. Då frekvensformuläret 
inte är kvantitativt går det inte att konstatera att de når upp till denna mängdrekommendation. 
Familjernas intag av rätter som sambar och kokade baljväxter till mellanmål är dock så pass 
högt att det finns anledning att tro att intaget är tillräckligt för att uppnå rekommendationen 
för baljväxter.  
 
Baljväxter är en viktig källa till vegetabiliskt protein och har sedan länge varit viktigt i den 
traditionella indiska kosten (47). Ingen av de responderande familjerna är vegetarianer och åt 
således även animaliskt protein när de hade tillgång till det. De indiska rekommendationerna 
för animaliskt protein är endast att sträva efter ett så högt intag som möjligt. Alla familjer 
förutom familj 5 förtär någon form av animalisk proteinkälla dagligen då vanligtvis i form av 
nötkött eller fisk (se tabell 10). När det gäller intaget av kött finns det många kulturella samt 
religiösa aspekter som måste beaktas som begränsar intaget. Några familjer påpekade även att 
de inte åt fläskkött då de ansåg att de blev kalla i kroppen av det och inte mådde bra. Tydligt 
beskrivet är även att kyckling mestadels äts vid speciella tillfällen, till exempel när familjen 
samlas på söndagar. 
 
Familj 5 skiljer sig något från mängden i sitt levnadsmönster i och med att de ibland själva 
jagar. I och med detta äter denna familj även övriga sorters kött såsom smågnagare och 
reptiler.  
 
 
Mjölk och mjölkprodukter  
 
Enligt de indiska kostrekommendationerna är även mjölk och mjölkprodukter avgörande 
källor till protein och viktiga vitaminer och mineraler. Rekommendationen är därför att det 
bör inkluderas i den dagliga kosten. Hos dessa familjer är det dock barnen som står för 
mjölkintaget och de vuxna dricker endast mjölk i liten mängd tillsatt i kaffe (se tabell 11). 
Curd som är en tjock indisk yoghurt äts dock i högre frekvens och då som tillbehör till olika 
risrätter. Kring intaget av ost fanns vissa tveksamheter vilket bidrog till att det uteslöts från 
FFQn. Det framkom dock att ost förtärdes om än i mycket låg frekvens, ungefär en gång i 
månaden vilket därför inte krävde någon vidare diskussion.  
 
Anledningen till det låga intaget av mjölk hos de vuxna familjemedlemmarna är svårt att 
bedöma. Tänkbara anledningar skulle dock kunna vara pris och tillgång. Exempelvis familj 2 
angav att deras höga utgifter för mat till stor del berodde på mjölkinköp till barnen. Även de 
traditionsmässiga och mikrobiologiska aspekter kan ha inverkan då rekommendationerna 



30	  
	  

anger att mjölk bör kokas innan förtäring. Laktosintolerans diskuteras även i de indiska 
kostrekommendationerna och är en annan tänkbar faktor till det låga intaget hos vuxna (32).  
 
 
Frukt- och grönsaker  
 
Något av det mest uppseendeväckande i denna studie var att ingen av familjerna i fråga åt 
färska grönsaker. Det är svårt att avgöra vad anledningen är till detta. Möjligen kan 
hygieniska aspekter vid hanteringen av livsmedlen spela roll. Viktigt att poängtera är dock att 
intag av grönsaker och baljväxter ofta förekommer som en del av grytor eller andra sidorätter. 
Dessa tillagas på mycket hög värme vilket kan påverka näringsinnehållet (31). Möjligen kan 
även denna åtgärd tillskrivas personhygieniska aspekter samt att det varma klimatets 
mikrobiologiska påverkan på råvarorna. Den indiska matkulturen består till stor del av 
traditionella grytor (33). Om detta är till följd av smakpreferenser och kultur eller en 
utveckling av att svårigheter med hantering av färskvaror ur mikrobiologisk synpunkt är en 
intressant fråga.  
 
Gröna bladgrönsaker som är en av de viktigaste källorna till vitaminer och mineraler på den 
indiska landsbygden (47) intas vid 1-2 tillfällen per vecka hos de samtliga responderande 
familjer förutom familj 1 som äter det något oftare (se tabell 13). Rekommendationen för en 
stillasittande kvinna ligger på minst 200 g per dag (32). Här kan frekvensen påvisa att familj 
2-5 antagligen inte äter tillräckligt och att intaget skulle kunna vara betydligt högre. Denna 
studie kan som flera gånger bestämts inte diskuteras på näringsmässig nivå. För att göra en 
mer noggrann bedömning av näringsintaget finns flera faktorer som bör beaktas. Dessa är just 
mängder och portionsstorlekar, samt även olika tillagningsmetoder som kan äventyra 
näringsinnehållet.  
 
När validering av frekvensformulär har gjorts har dock grönsaker påträffats vara en 
livsmedelsgrupp där frekvensformulär har stött på svårigheter i bedömningen. Grönsaker 
ingår precis som i den här studien ofta i olika rätter vilka blir svåra att definiera. Antingen att 
intaget beräknas dubbelt eller av misstag exkluderas i summeringen. Dessutom kan 
medvetenheten om att grönsaker är nyttigt bidra till att respondenten avsiktligt förbättrar sina 
svar för att framstå i bättre dager. Detta fenomen brukar kallas för social desirability bias. (41) 
 
Fruktintaget (se tabell 11) var mycket säsongsbetonat och varierade under året för samtliga 
familjer förutom när det gäller banan som var en frukt som alltid förekom och intogs frekvent. 
Rekommendationen för frukt ligger på minst en portion om 100 g per person och dag. 
Familjerna hävdade att de beroende på säsong åt fler än en frukt per dag. Just fruktintaget är 
intressant att diskutera då frekvenserna visar på ett intag på flera gånger om dagen hos 
majoriteten av familjerna. En eventuell överrapportering anas men vad detta beror på är svårt 
att säga. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna och samtliga familjers uttalade önskan om 
att äta mer frukt än vad de gör i dagsläget verkar den angivna frekvensen inte stämma. 
Överrapportering är vanligt vid omfattande frågeformulär som detta då risken att trötta ut 
såväl respondenter som intervjuare finns. Detta skulle kunna vara en orsak då 
livsmedelsgruppen frukt tillfrågades någonstans i mitten av FFQn, direkt efter det stora 
antalet ris- och sidorätter. Detta är även något som kan påverka svaren och man bör tänka på 
vart i FFQn viktiga livsmedelsgrupper placeras. (40, 42) 
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Synligt fett och olja 
 
Stora likheter finns mellan familjerna och tabell 13 påvisar intag av vegetabiliskt fett framför 
animaliskt fett. Modern i familj 3 hade utifrån sina sjuksköterskestudier fått insikt om olika 
oljors fettsammansättning och valde därför att använda en olja med högre halt omättat fett då 
det enligt hennes uppfattning inte är bra för blodfetterna. Rekommendationen för olja och fett 
ligger på mellan 20-30 g per dag vilket motsvarar 5-6 portioner om 5 g. Familjerna använder 
vegetabiliskt fett vid matlagning 2-3 gånger per dag. Här hade mängder varit mycket 
intressant att studera då det traditionellt äts mycket friterade rätter i den indiska kulturen (33). 
 
Drycker och alkohol 
 
Alkoholintaget gäller endast de manliga familjedeltagarna och som tabell 15 visar är det 
endast måttliga intag hos familj 1 samt 5, de övriga familjerna dricker inte alls alkohol. 
Intaget hos familj 5 går dock att diskuteras utifrån ekonomiska resurser och ställas i relation 
till fruktintaget. Familj 5 är studiens mest fattiga familj och trots den låga inkomsten väljer 
fadern att lägga en del av hushållets resurser på alkohol. Det går att diskutera om det finns en 
koppling mellan låg utbildningsnivå hos föräldrarna och kostvanorna och om det kan tänkas 
ha att göra med att familj 5 kommer från en annan socioekonomisk tillhörighet. Som tidigare 
nämnts skiljer sig tribalfamiljen åt något vad gäller levnadsmönster, det finns en möjlighet att 
även alkoholvanorna kan se annorlunda ut. 
 
Intaget av söta drycker går även det att diskutera, gemensamt för alla söta drycker är det höga 
energiinnehållet, antingen från naturligt socker eller tillsatt socker eller sötningsmedel. Detta 
socker brukar kallas ”tomma kalorier” då det inte tillför näring utan endast energi. Det 
familjerna i denna studie egentligen är i behov av är mer näringstät kost och det är dit deras 
pengar borde gå istället för att läggas på dessa tomma kalorier.   
 

6.1.02. Måltidsmönster 
 
Vad gäller måltidsmönster ser det överlag liknande ut för de fem deltagande familjerna vad 
gäller huvudmålen. Enligt tabell 17 kan ett tydligt mönster skönjas. De äter alla frukost, lunch 
och middag utefter en struktur som är anpassad efter familjernas övriga liv. Det som skiljer 
familjerna åt är mellanmålen som varierar från inget upp till tre mellanmål om dagen av 
varierande innehåll. Arbete och skola styr mycket med vilka och vad som äts och de flesta 
familjerna har inte möjlighet att äta lunch tillsammans. Dock försöker de äta något av målen 
tillsammans och anser att det är något värt att eftersträva. Familj 5 skiljer sig lite från 
mängden då de inte prioriterar att äta middag tillsammans.  
 
Kunskap och medvetenheten om goda kostvanor har en koppling till god hälsa. Det är således 
viktigt att utbilda föräldrar om vikten av en näringsriktig kost då kostvanor såsom 
måltidsordning har en tendens att gå i arv. (21) Det kan även vara viktigt att de strävar efter 
att försöka tillgodose en tredjedel av barnens intag via frukosten då de som inte äter frukost 
inte kompenserar för det uteslutna födointaget under något av de andra målen (23). Detta är 
aktuellt då det i områden där låg vikt är vanligt är extra viktigt att äta frukost då det finns en 
tydlig koppling mellan vikt och frukostintag och tendenser i Indien visar på en minskad 
frukostfrekvens. En god idé är att använda familjemåltiden som en möjlighet att sprida 
kunskap om hälsosamma matvanor. (48)  
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Förutom fäderna som ofta har åkt till jobbet vid 8-9-tiden då frukosten vanligtvis intogs åt de 
andra i familjen frukosten tillsammans. Det verkar således som att familjerna prioriterar 
gemensamma måltider och att äta frukost. Detta är fördelaktigt för barnens kognitiva förmåga 
och studier (24).  
 
Överlag är föräldrarna i studien måna om att familjen äter minst tre mål varje dag, oavsett om 
de äter tillsammans i familjen eller inte. Det som skulle kunna förbättras är måltidernas 
kvalitet där kunskap och ekonomiska resurser begränsa. Intag av mellanmål skulle även det 
kunna diskuteras. Till exempel kan intaget av sockerrika kex bytas mot mer näringstäta 
livsmedel utan att det skulle kosta mer. 
 

6.1.03. Kostkvalitet: Olika förutsättningar ger olika möjligheter 
	  
Val av livsmedel och strukturen kring mat och måltider påverkar kostens kvalitet. Processen 
kring livsmedelsval består av ett komplext system av olika aspekter och förutsättningar som 
påverkar (17) och så även för dessa familjer. Familjens totala inkomst, utbildningsnivå samt 
tillgången till eget land att bruka är exempel på sådana olika förutsättningar. Nedan följer en 
mer djupgående diskussion kring familjernas kostsituation, val och intag av livsmedel samt 
måltidsmönster i relation till de deltagande familjernas svar på vad de anser påverka deras 
kostsituation.  
 
Food security och PDS-systemet 
 
Familjerna beskriver det som att om de inte får i sig tillräckligt med energi och näring får de 
minskad humanity power vilket går att jämföra med livskraft. Food security är således helt 
och hållet nödvändigt och en viktig del för dessa hushålls och individers välbefinnande.  
 
Availability, access och absorption, de tre delar som begreppet food security innefattar kan 
kopplas till resultaten i denna fallstudie. Vad gäller Availability fanns det till exempel 
livsmedel som familjerna uttryckte att de inte hade möjlighet att äta i någon större 
utsträckning då tillgången inte var tillräcklig. Exempelvis millets samt olika frukter och 
grönsaker. Trots familjernas egen ansträngning att söka sig till dessa livsmedel så fanns inte 
livsmedlen tillgängliga. Det förekommer dock även tillfällen där det finns tillgång till 
livsmedlen på marknaden men där det av olika anledningar ändå inte är tillgängligt för 
familjerna/individerna. Denna bristande tillgänglighet är ofta till följd av bristande resurser 
såsom ekonomiska resurser vilket påverkar deras Access. Som vi har sett finns det statliga 
lösningar och system som har till avsikt att bidra till situationen kring food security i Tamil 
Nadu. PDS-systemet är ett exempel på detta och har en mycket viktig roll här då mycket av 
den mat som dessa familjer förtär kommer därifrån. Alla familjer i denna studie tar del av det 
ris som distribueras genom PDS-systemet. Det skiljer sig dock åt vilka som äter det i ren 
form, gör olika maträtter på det eller rent av ger det till sina kor på grund av rädsla att bli 
sjuka av det. Detta för oss vidare in på den tredje aspekten av begreppet food security, 
nämligen Absorption som berör det slutliga steget till att maten faktiskt intas och får de 
fysiologiska effekter som förväntas. Utifrån detta är det mycket intressant att diskutera de 
livsmedel som det finns tillgång till och som är ekonomiskt tillgängligt men som av olika 
anledningar inte utnyttjas. Ett tydligt exempel på det är rågvällingen som inte åts av familj 5 
trots de näringsmässiga fördelarna eller mjölk som generellt inte åts av vuxna.  
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Det är således med hjälp av staten som dessa familjer och övrig landsbygdsbefolkning får 
tillgång till livsmedlen. Utifrån respondenternas svar och kunskap verkade dock inte 
kvaliteten på maten som distribuerades via PDS-systemet vara fullgod. De uttryckte således 
ett behov av ett annat urval av livsmedel i distributionsbutikerna, framförallt ris av bättre 
kvalitet. Att i högre utsträckning göra hälsosamma livsmedelsval mer tillgängliga för 
låginkomsttagarna har tidigare visat sig vara positivt (49).  
 
Grundläggande kan man dock säga att det inte spelar någon roll om staten gör livsmedlen 
tillgängliga för gemene man om de ändå inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att 
införskaffa dem eller rätt kunskap för att göra rätt livsmedelsval som leder till att maten 
konsumeras och näring når dessa människor. För att en tryggad livsmedelsförsörjning ska nå 
hela vägen ut till den enskilda individen/familjen krävs att alla de tre stegen som innefattas av 
begreppet food security uppfylls.  
 
 
Ekonomiska resurser och livsmedelspriser 
  
Definierat utifrån den indiska statens fattigdomsstreck ligger familj 5 under skiljelinjen och de 
andra ligger över skiljelinjen. Om man däremot betraktar familjerna efter Världsbankens 
fattigdomsstreck är det endast familj 4 som precis passerar över fattigdomsstrecken. 
Familjerna kan således betraktas som mycket fattiga. De kommer även från områden med 
lägre socioekonomisk status eller från ett lägre kast. Detta påverkar i allra högsta grad deras 
food security.  
 
För att förbättra hushållens food security skulle en förbättrad inkomst vara ovärderlig. Tre av 
de fem familjerna i denna studie berörs av jordbrukssektorn då de själva har eget land eller är 
lönearbetare. Förbättringar inom jordbrukssektorn kan hjälpa den lilla jordbrukaren att själv ta 
sig över fattigdomsstrecket och förbättra sin situation ekonomiskt. Man tror att det räcker med 
att öka den inhemska jordbruksproduktionen med 10 % för att minska fattigdomen med 4 %. 
Att öka produktionen är dock inte gjort i en handvändning. För de resursfattiga jordbrukarna 
är det viktigt att det finns maskiner till överkomliga priser samt även frön, land, arbetskraft, 
teknologi och information. (47) 
 
Övergripande påverkas alla de fem familjerna som har en mycket begränsad ekonomi 
oundvikligen av de stigande livsmedelspriserna. Alla familjer anser sig lägga det dubbla på 
mat gentemot föregående år (se tabell 2-6) vilket tydligt påverkar deras situation när det 
kommer till livsmedelsförsörjning. Ur denna aspekt är den angivna intaget av frukt och 
grönsaker åter igen intressant att diskutera då detta var livsmedelsgrupper som respondenterna 
tydligt poängterade att de hade ätit mer av om de hade andra ekonomiska resurser. Enligt de 
angivna intagsfrekvenserna äter alla familjer förutom familj 5 frukt flera gånger dagligen och 
i betydligt större mängd än vad rekommendationerna anger. Middaugh et. al konstaterar att 
den indiska landsbygdsbefolkningen äter mindre frukt och grönsaker såväl som baljväxter än 
det rekommenderade dagliga intaget och mycket handlar just om de ekonomiska 
förutsättningarna. När man ställer frukt- och grönsaksintag i relation till inkomst äter 
låginkomsttagare betydligt mindre frukt- och grönsaker än de med högre inkomst. Intressant 
är dock att om man vidare ställer detta i relation till utbildningsnivån tenderar skillnaderna 
mellan hög- och låginkomsttagare vad gäller frukt- och grönsaksintag att jämnas ut till fördel 
för de med högre utbildning. Detta påvisar utbildningens inverkan på val av livsmedel och 
antagandet att utbildning av låginkomsttagarna skulle kunna bidra till högre frukt- och 
grönsaksintag i och med att de helt enkelt tar sig råd. (50)  
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En viktig aspekt att undersöka är på vilket sätt hushåll med lägre socioekonomisk status väljer 
att utnyttja de resurser de har att tillgå. Utbildningsinterventioner om goda inköpsrutiner där 
fokus ligger på hushållens situation är viktig, där man lär ut hur man mest effektivt använder 
de resurser man har att tillgå. (19) Relationen mellan inkomst och kostens kvalitet är självklar 
men kopplingen till utbildningsnivån går således inte heller att undgå. Här bör man vara 
medveten om att en högre inkomst inte direkt leder till förbättrad näringsstatus (51) på samma 
sätt som högre utbildning inte självklart leder till högre inkomst.  
 
 
Utbildnings- och kunskapsmässiga resurser 
 
I Indien är klyftorna i samhället som konstaterat enorma. Främst mellan de rika och de fattiga 
men även mellan de olika kasten. Dock finns det teorier om att storleken på inkomsten inte 
spelar en avgörande roll för näringsstatusen. Att inneha relevant kunskap är desto viktigare 
(49). Det mest framträdande utifrån respondenternas svar i denna studie var den uttalade och 
uppfattade bristen på kunskap som gör att de inte har någon mer grund än familjetraditioner 
att luta sig mot när de gör sina livsmedelsval. Dessa familjetraditioner är förstås en viss och 
även viktig form av kunskap men i sammanhanget räcker det inte enbart för att göra medvetna 
och hälsosamma livsmedelsval och skapa sig en god måltidsordning. Hur utbildningsnivån 
påverkar livsmedelsvalen finns inte tillräckligt med grund för att uttala sig om i denna studie 
då en djupare kunskapsanalys hade krävts. Ett tydligt generationsskifte kan dock skönjas hos 
samtliga familjer vad gäller utbildning. Vad detta beror på påvisar inte denna studie men 
utvecklingen verkar gå åt rätt håll vilket enkelt kan påvisas bara genom att jämföra föräldrar 
och barns skolgång i antal år (se tabell 2-6).  
 
Intresset för ekonomisk tillväxt är även mycket stort i Indien och en av de mest effektiva och 
långvariga strategierna för just ekonomisk tillväxt har visat sig vara införandet av 
interventioner för att sprida kunskap om nutrition (27). Hos hushållen i studien är kostintaget i 
nuläget högt av stärkelserika livsmedel och variationen bristfällig vilket påverkar kostens 
kvalitet (51). Utbildning om kost tror man ska uppmuntra befolkningen att äta större andel av 
livsmedelsgrupperna grönsaker och baljväxter (50). En annan strategi som kan ligga närmare 
till hands för att förbättra sin tryggade livsmedelsförsörjning skulle därför kunna vara att lära 
ut hur man kan odla grönsaker och frukt i sin egen trädgård. Det har setts kunna bidra till att 
minska andelen näringsfattiga stapellivsmedel i kosten och tillföra livsmedel med mer näring. 
Nyckeln för att dessa trädgårdar ska lyckas har visat sig vara kvinnorna. Det är mestadels de 
som står för odlandet och är över lag de som är ansvariga för kosten i hushållen. Det är 
dessutom de som bär med sig kunskapen om hur man bäst brukar jorden lokalt. (52) 
 
Kvinnors status och utbildning har överlag visat sig ha en avgörande funktion för hela 
hushållets välbefinnande ur ett hälsoperspektiv och detta har en tendens att förflytta sig över 
generationer. Det är vanligt att kvinnorna fungerar som så kallade gatekeepers, ansvariga, för 
inhandling och matlagning i hushållen (53). Barn till undernärda kvinnor föds ofta 
underviktiga och är därför extra utsatta. De exponeras tidigt för en undermålig kost i form av 
otillräcklig bröstmjölk på grund av mödrarnas brist på kunskap och tillgång på näringsriktig 
mat. Detta kan orsaka allvarliga problem senare i livet som exempelvis tillväxtrubbningar och 
försämrad mental utveckling vilket försvårar inlärning och normal utveckling. Även barnens 
immunsystem sätts på spel vilket kan resulterar i en ökad risk för infektioner och sjukdomar. 
Även när det gäller detta tar man upp det tidigare nämnda begreppet minskad humanity power 
(minskat humankapital) vilket gör dessa barn mindre konkurrenskraftiga gentemot de som 
haft det bättre ställt näringsmässigt. (28) Utifrån detta kan en parallell dras till mödrarna i 
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denna studie där många av mödrarna har låg utbildning och har ett BMI utanför gränsvärdena 
för normalvikt (BMI 18,5 – 24,9). Exempelvis i familj 2 där modern är ung, endast innehar 
gymnasiekompetens, själv har ett mycket lågt BMI på 13,6 samt ansåg sig ha bristfälliga 
kunskaper kring hälsosam kost. I familj 3 var modern utbildad sjuksköterska, hade ett BMI på 
25,3 och ansåg sig ha mycket kunskap kring vad hennes familj skulle äta. Dessa olika 
kvinnors status och utbildning kan antas ge olika förutsättningar för deras respektive barn och 
är ett tydligt exempel på att kvaliteten på utbildningen påverkar. Samtidigt kan det vara en 
indikation på ett fenomen som kallas för den dubbla bördan av malnutrition. Hos deltagarna i 
denna studie kan man i en och samma familj se förekomsten av undervikt men även tendenser 
till övervikt. Den ekonomiska utvecklingen leder som konstaterat till att en liten andel av 
befolkningen går över till medelklass varje år och livsmedelstryggheten för dessa förbättras. 
Den dubbla bördan handlar om att när man lyckas ta sig ur en situation av brist på mat lätt 
kompenserar med att istället överkonsumera. Ytterligare exempel på detta är i familj 4 där 
modern inte har någon utbildning alls, är överviktig med ett BMI på 29,5 medan dottern i 
samma familj är underviktig med ett BMI på 18,2 och inte anser sig ha någon kunskap om 
hälsosam kost. Denna dubbelsidighet kan i längden leda till övervikt och i värsta fall fetma 
vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Begreppet innefattar således båda formerna av malnutrition, undernäring och övernäring. I 
detta skede är återigen utbildning av högsta prioritet då hjärt- och kärlsjukdomar sprids som 
en våg över Indien och år 2030 beräknas 80 % av den indiska befolkningen lida av diabetes 
om det fortskrider som idag. Detta är ur ett folkhälsoperspektiv mycket viktigt att ta i tu med. 
(51) 
 
Det är således mycket i dessa familjers omgivning som påverkar och begränsar kostens 
kvalitet, livsmedelsval och måltidsmönster. Frågan är vad som kommer hända när 
globaliseringen tagit ut sin rätt och de multinationella fastfood-kedjorna verkligen har fått 
fotfäste i landet. Intaget av fast food är i detta aktuella geografiska område är ännu inte 
speciellt utspritt eller aktuellt men det är förmodligen bara en tidsfråga. 
 
6.2. Metoddiskussion 
	  
Kommentarer till metodval 
	  
Denna studie hade en kvantitativ utgångspunkt med en FFQ som grund, men då syftet 
utformades till att fungera som en kartläggning över respondenternas kostrelaterade vardag 
togs beslutet att använda en blandad metod. En kvalitativ del i form av frågeformuläret lades 
till för att komplettera FFQn och ge en bredare bild av familjernas måltidsmönster och 
livsmedelsval. Dessa båda metoder ansågs tillsammans ge en tillfredsställande bild och svara 
mot syfte och frågeställningar.  
 
För att säkerställa att inga vanligt förekommande livsmedel uteslutits ur FFQn användes 
ytterligare en kostundersökningsmetod, nämligen 24h-recall. Detta är ett vanligt 
tillvägagångssätt för att validera en FFQ (42). Tidigare studier i detta område har använt FFQ 
vilket bidrog till val av undersökningsmetod i denna studie. 
 
Alla befintliga kostundersökningsmetoder har för- respektive nackdelar (40, 54). En FFQ 
undersöker kostintaget bakåt i tiden vilket ställer krav på deltagarnas minne, en 
kostregistrering som undersöker ett framtida intag kan istället äventyra valet av livsmedel hos 
deltagarna. Trots detta ansågs FFQ som den bäst lämpade metoden för att svara mot syftet och 
dessutom då begränsningar i form av tid och pengar fanns. 
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Kommentarer till utformning av FFQ  
	  
En FFQ kan utformas med eller utan mängdangivelser beroende på vad man vill mäta. Då 
fokus i denna studie låg på intag på hushållsnivå valdes mängder att uteslutas. Fördelen med 
mängder är att man kan göra en mer noggrann beräkning av intag på näringsnivå, men denna 
metod kräver att studien utförs på enskilda individer för att resultatet ska stämma.  
 
När det gäller utformningen av FFQn finns det ett par livsmedel som av olika anledningar inte 
inkluderades: 

• Joderat salt – Detta är av största intresse vid en vidare studie då just intaget av jod är 
en viktig aspekt i utvecklingsländer där förekomsten av jodbrist är stor (5). Denna 
fråga kom dock att besvaras i efterhand och det visade sig att en av familjerna inte 
hade möjlighet att använda sig av joderat salt. 

• Lök – Som är ett hett diskuterat ämne i Indien (55). 
• Ost – Ett livsmedel som det i förstudien framkom inte konsumerades i detta område, i 

ett senare skede av studien visade det sig dock att ost åts, om än i låg frekvens. 
 
Dessa livsmedel hade antagligen kommit med i FFQ om ett besök på en lokal marknad hade 
gjorts. Då hade även priser på intressanta livsmedel som frukt och grönsaker kunnat 
kontrolleras. 
 
Kommentarer till utformning av frågeformulär 
	  
Ett tidigare besök har gjorts i området och därför fanns en första bild av miljön samt dess 
möjligheter och begränsningar, dock var inga närmare observationer kring kostsituationen 
gjorda. Således ägnades första perioden på plats åt att samla in information om området, 
kulturen och befolkningen. Frågeformuläret utformades i takt med informationsinsamlandet. 
Mot denna bakgrund togs även beslutet om att frågeformuläret hellre fick innehålla ett par 
frågor för mycket än att viktig information utelämnades. Nackdelen med detta var att mötena 
med familjerna tog lång tid vilket kan ha påverkat både respondenternas samt de 
intervjuansvarigas koncentration och uppmärksamhet. Vid utformningen av frågeformuläret 
hade denna aspekt beaktats då de frågor som krävde mer aktivt deltagande från 
respondenterna (de fick kryssa i svarsalternativen själva) sparades till sist för att stimulera. Ett 
snävare fokus på studien hade varit fördelaktigt från början så att frågeformuläret blivit 
kortare och så även intervjutiden.  
 
Övriga kommentarer  
	  
Den struktur som fanns i den befintliga FFQn (som användes att jämföra med) hade kunnat 
användas i större utsträckning. De livsmedel som upptäcktes utifrån recall-intervjuerna hade 
därefter kunnat inkluderas. Detta för att spara tid då utformandet av den som sedan användes i 
studien tog mycket tid i anspråk. 

Vid studier där språket som används inte är någon av de deltagandes (respondenter och 
intervjuare) modersmål kan språket alltid utgöra ett hinder. I denna studie fanns ingenting 
som indikerar på språkliga missuppfattningar men denna aspekt bör alltid beaktas. Tolken 
som deltog vid samtliga intervjutillfällen var väl medveten om vikten av intervjuar-effekten 
och bidrog till att minska detta bias. 
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Vid urvalet av respondenter användes kompetens och lokalkännedom hos 
nyckelinformanterna. I samtal med dessa framgick författarnas krav på familjerna och urvalet 
kom att bli en blandning av familjer med olika bakgrund och socioekonomisk status. Det är 
dock osäkert hur familjerna står i relation till nyckelpersonerna eller VCDS vilket möjligen 
kan ha påverkat respondenterna i deras svar. Dels kan en beroendesituation ha påverkat 
svaren och dels kan en vänskapsrelation ha gjort att nyckelpersonerna i förväg informerat 
respondenterna som på så vis omedvetet eller medvetet vinklat svaren. Ytterligare en aspekt 
att beakta är familjernas olika bakgrund och förutsättningar. Exempelvis om de livsmedel som 
inkluderats i FFQn är aktuella för alla familjer.  
 
I samtliga familjer visade det sig att det föll på moderns lott att laga mat, ta hand om barn och 
hem. Detta verkar vara något som är starkt kopplat till kulturen i detta område. Möjligen 
borde detta ligga till grund då man väljer vem som besvarar frågorna för att få likvärdigt 
jämförbara svar. Vid intervjutillfället var sällan alla familjemedlemmar närvarande och det 
kom därför att bli olika familjemedlemmar som svarade för familjerna. Vem som svarade på 
frågorna bestämdes utifrån vilka som var närvarande vid intervjutillfället. I de flesta fall var 
det modern i familjerna som svarade men hon kompletterades ofta av de övriga 
familjemedlemmar som var hemma. I en av familjerna var det uteslutande fadern som svarade 
på frågorna med ett fåtal tillägg från övriga familjemedlemmar. Fördelaktigt hade varit att 
vända sig till familjens så kallade gatekeeper, den personen som ansvarar för inköp och 
matlagning (53).  
 
En noggrann validering av den utformade metoden krävs för att bedöma dess användbarhet 
och tillförlitlighet. För att säkerställa att inga viktiga livsmedel utesluts skulle ett förslag på 
validering av metoden vara att göra ett större antal recall-intervjuer, kanske över tre dygn. 
Vidare krävs ett större och representativt urval för att generella slutsatser ska kunna dras för 
populationen, låginkomsthushåll på den sydindiska landsbygden.   
 

7. Slutsats 
 
Att olika förutsättningar ger olika möjligheter kan konstateras utifrån denna studie. Samtliga 
familjers val och intag av livsmedel består huvudsakligen av ris, vete, grönsaker i mindre 
mån, stor andel frukt möjligen till följd av överrapportering samt högt intag av baljväxter 
medan intaget av animaliskt protein är lägre. Traditionella livsmedel såsom millets och gröna 
bladgrönsaker skulle kunna ta en större plats i familjernas kost för att förbättra kostkvaliteten.  
 
Samtliga familjer har en grundläggande struktur vad gäller tidsrutiner, social struktur kring 
måltider samt typ av måltider anpassat utifrån de förutsättningar de har med olika arbetstider 
och skolgång. Detta är en bra markör för att grunden till goda kostvanor finns. Med ytterligare 
kunskap i näringslära skulle denna grund hjälpa familjerna att ytterligare förbättra deras 
näringsstatus. 
 
Statens distributionssystem är mycket viktigt för dessa landsbygdsfamiljers food security men 
ekonomiska och kunskapsmässiga resurser är viktigare. Detta är de faktorer som ur 
respondenternas perspektiv begränsar kostens kvalitet och det som fungerar som 
utgångspunkt för deras livsmedelsval. För att näringen slutligen ska nå individen är det viktigt 
att alla tre steg inom begreppet food security det vill säga availability, access och absorption 
uppfylls. Ett generationsskifte ser ut att vara på ingång vad gäller utbildning som kan bidra till 
att situationen vad gäller food security förbättras.  
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Framtida studier 
 
Denna studie kan och bör följas upp och den utformade metoden innehållande FFQ samt 
frågeformulär kräver en utvärdering. Detta för att kunna validera metodens användbarhet. 
Sedan kan den komma att användas i detta område för att undersöka ett betydligt större urval 
av befolkningens måltidsmönster och livsmedelsval samt möjlighet till tryggad 
livsmedelsförsörjning. Studien är tänkt att lägga en grund för vad som i detta geografiska 
område kan tänkas vara intressant att fortsätta undersöka vad gäller människornas kostvanor. 
Det finns en mängd olika intressanta områden att studera. Framtida studier skulle kunna 
tänkas gå mer på djupet och undersöka hur liknande familjer med samma socioekonomiska 
status skulle kunna ändra om kosten för att uppnå bättre näringsvärden. En annan idé är att 
undersöka produktion och efterfrågan på millets. 
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Bilaga 1.  
 
Arbetsfördelning 
 
Planering av studien och uppsatsarbetet   50/50 
Litteratursökning    50/50 
Datainsamling    50/50 
Analys     50/50 
Skrivandet av uppsatsen    50/50 
 
Arbetet har varit jämnt fördelat. Litteratursökning har skett på varsitt håll om olika nyckelord. 
Datainsamling skedde tillsammans på plats i Indien. Skrivandet av uppsatsen har skett 
parallellt på olika håll samt tillsammans.  
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Bilaga 2. Food Frequency Questionnaire 

FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

CEREALS AND 
MILLETS 

Never or less 
than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 

Kambu (millet)                   
Kezvaragu (millet)                   
Makkacholam 
(millet)                   

Varagu (millet)                   
Thinai (millets)                   
Noodles                   
Kuzh/Ragi malt 
(rågmjölsvälling)                   

Adai                   
Karumbu 
(Sugarcane)                   

Sugar                   
Popcorn                   

  
Never or less 

than 
once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

2-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 6+ per  

 
 
FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

BREAD AND 
BISCUITS 

Never or less 
than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 
per 

week 

5-6 
per 

week 
Once a day 2-3 per day 

4-5 
per 
day 

6+ per 
day 

Wheat   
Chapathi                   
Puri                   
Barotha                   
White bread                   
Dark bread                   
Rice   

         Dosai                   

         Aapam                   
Buscuits   
Sweet biscuit                   
Salty biscuit                   

  
Never or less 

than 
once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

2-4 
per 

week 

5-6 
per 

week 
Once a day 2-3 per day 

4-5 
per 
day 

6+ per 
day 
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FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

RICE, RICE DISHES 
AND RICECAKES 

Never or less than 
once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 

Boiled rice (PDS)                   

Other kinds of rice                   

Lemon                     
Tamarind                     
Vegetable                      
Curd                     
Pudina                     
Coconut                     
Carrot                     
Tomato                      
Pepper                     
Coriander                     
Ghee                     
Kalkandu                     
Nellika                     
Fried rice                   
Pulao (fried rice, indian 
style)                   

Kanji (rice porridge)                   
Idiappam (rice noodles)                   
Idli (fermented rice cake)                   
Puttu                    
Sweet Pongal                   
Pepper pongal (wedding)                   
Upma (rice porridge)                   
Biriyani (fried rice)                   
Awal                   

  Never or less than 
once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 
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FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

SIDEDISHES 
(SAUCES, CURD, 
CHUTNEY) 

Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 
per 
day 

6+ per 
day 

Sambar (dahl)                   
Rasam (peppersauce)                   
Appalam                    
Keerai (grean leaves)                   
Ara                     
Mola                     
Paru                     
Vendhaya                     
Murunga                     
Agathi                     
Siru                     
Manathakkali                     

Vegetable kozhambu 
(grönsaksgrytor)                   

Kaarai                     
Kuruma                     
Urunda                     
Parappu                     
Vegetable guruma                     
Vatthakoz                     
Non-vegetarian 
Kozhambu (köttgrytor)                   

Mor                     
Meen                      
Mutton                      
Naandu (s)                     
Muttai                      
Chutney                   

Coconut                     

Pudina                     
Onions                     
Coconutmilk                     
Tomato                     
Garlic                     
Peanut                     
Vazhukadalei                     

Pickles                   
Mango                     
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Amla                     
Ginger                     

Tomato                     
Tamarind                     
Lemon                     
Mint                     
Garlic                     
Bitter guard                     
Green chili                     
Tapioca                     

  
Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 
per 
day 

6+ per  

 
FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR  

FRESH 
FRUIT 

Never or less 
than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 

Watermelon                   

     Jack fruit              

Mango                   
Apple                   
Orange                   
Guava                   
Grapes                   
Pineapple                   
Papaya                   
Melon                   
Amla                   
Dried fruit 
(raisin, dates)                   

Banana                   
Pomegranate                   
Rose apple                   
Wood apple                   
Plantain                   

  
Never or less 

than 
once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 
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FOODS AND 
AMOUNTS       AVERAGE USE LAST YEAR  

MEAT AND 
FISH 

Never or less 
than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 
per 
day 

6+ per 
day 

Chicken                   
Beef                   
Pork                   

Mutton/Lamb                   
Liver, brain, 
kidneys etc.                   

Fried/steamed 
fish                   

Fish curry                   

Seafood 
(shrimps,crab, 
clams) 

                  

Dried fish, dried 
seafood curry                   

Dried fish, dried 
fried seafood                   

Prawnpickles                   

  
Never or less 

than 
once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

2-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 
per 
day 

6+ per 
day 

 

FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

VEGETABLES 

Never 
or less 
than 

once/m
onth 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once 
a day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 

Kootu (mix of 3-4 greens)                   
Brinjal (eggplant)                   
Gose                   
 Cucumber                   
Keerai (grean leaves)                   
Snake gourd                   
Poryel (Fried or boiled 
vegetables)       

 

          

Potatoe       
 

          
Carrot       

 
          

Vazhai (matbanan)                   
Brinjal (eggplant)                   
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Lady finger/Okra                   
Cauliflower                   
Beetroot                   
Mushroom                   
Drumstick                   
Gose                   
Green pea                   
Radish                   
Snake guard                   

  

Never 
or less 
than 

once/m
onth 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

2-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once 
a day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 6+ per  

 

FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

PULSES AND 
DISHES OF 
THESE 

Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 3-4 per 

week 
5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ 
per 
day 

  
Vadai                   
Sundal                   
Dahl                   
Perumpayuru                   
Karamani                   
Motchai kottai                   
Bengal gram 
(Chick peas)                   

Green gram                    
Black/white gram 
(Ulunthu)                   

Kondakadalei                   
Kidneybean                   
Groundnut                   

  
Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ 
per  
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FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

FATS AND 
OILS 

Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ 
per 
day 

Sunfloweroil                   
Palmoil                   
Peanutoil                   
Sesamoil                   
Coconutoil                   
Riceoil                   
Ilypai seed oil                   
Dalda                   
Ghee                   

  
Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ 
per  

 
FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

SNACKS 
AND 
SWEETS 

Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 

Murukku                   
Baiji                   
Bonda                   
Elladai                   
Samosa                   
Aval Payasam                   
Banana chips                   
Potatoe chips                   
Bakkoda                   
Adai                   
Kozukatai                   
Payasam                   
Laddu                   
Jangiri                   
Seedai                   
Paalkaova                   

  
Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 per 
day 

4-5 per 
day 

6+ per 
day 
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FOODS AND 
AMOUNTS AVERAGE USE LAST YEAR   

DRINKS AND 
BEVERAGES 

Never or 
less than 

once/month  

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 
per 
day 

4-5 per 
day 

6+ 
per 
day 

Cold                   
Water                   
”Yoghurtwater”                   
Limejuice (sugar/salt)                   
Fresh fruitjuice                    
Fresh coconutjuice                   
 Preserved fruitjuice                   
Hot                   
Tea                   
Coffee                   

Energydrink (boost, 
harlicks, bonvita, 
complan, etc) 

                  

Hot milk                   
Alcohol                   
Beer                   
Liquer                   
Wine                   
 Spirits (50-60%)                   

  
Never or 
less than 

once/month 

1-3 per 
month 

1-2 per 
week 

3-4 per 
week 

5-6 per 
week 

Once a 
day 

2-3 
per 
day 

4-5 per 
day 

6+ 
per 
day 

 

 

 

 

 

 

 

 



52	  
	  

Bilaga 3. Kompletterande frågeformulär 

 

 

 

 

 

 

 

1   FAMILYMEMBERS               

FA
M

IL
Y

M
E

M
B

E
R

S 

1 Sex     no of year     occupation     
  Age     educ. level 

 
        

  Weight     type of sch.     profession     
  Lenght                 
  when marr.     how married     where work     
2 Sex     no of year     occupation     
  Age     educ. level 

 
        

  Weight     type of sch.     profession     
  Lenght                 
  when marr.     how married     where work     
I Sex     no of year     occupation     
  Age     educ. level 

 
        

  Weight     type of sch.     profession     
  Lenght                 
  when marr.     how married     where work     
II Sex     no of year     occupation     
  Age     educ. level 

 
        

  Weight     type of sch.     profession     
  Lenght                 
  when marr.     how married     where work     

III Sex     no of year     occupation     
  Age     educ. level 

 
        

  Weight     type of sch.     profession     
  Lenght                 
  when marr.     how married     where work     

IIII Sex     no of year     occupation     
  Age     educ. level 

 
        

  Weight     type of sch.     profession     
  Lenght                 
  when marr.     how married     where work     
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2   HOUSHOLD                 
H

O
U

SH
O

L
D

 

  family size     fridge     land area     
  religion     water     cleaning     
  caste     food prep           
  house type     toilet     village     
  f.income     electricity     no. habit     
  food money                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   FOOD PATTERNS               

FO
O

D
 P

A
T

T
E

R
N

S 

1 Number of meals during a day.             
          

    
  

2 Types of meal 
during a day. 

1 2 3 4 5 6 7 
    breakf   lunch   dinner   
  when                 
                    
  where                 
                    
  others                 
                    

4   IMPORTANCE OF A HEALTHY DIET              

IM
PO

R
T

A
N

C
E

 o
f a

 H
E

A
L

T
Y

 D
IE

T
 1 Describe what a healthy diet means to you.            

                    
2 Describe what an unhealthy diet means to you.           
                    
3 How would you rate the quality or healtfulness of your current diet?       
  1 2 3 4 5 

   
  

4 Why do you give yourself this rating?             
                    
5 How important is it to you to have a healthy diet?           
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7   FAVOURITE FOOD                 

FA
V

O
U

R
IT

E
 F

O
O

D
 

1 What is your favourite meal?             
                    
2 What kind of food do you not like to eat?           

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   HOUSHOLD NEEDS/RESOURCES           
H

O
U

SH
O

L
D

 N
E

E
D

S/
R

E
SO

U
R

C
E

S 1 Do you think you reach the nutritional needs for your family?         
                    
2 What do you need to better meet the nutritional needs of your family?       
    

       
  

2 
Do you think you have the knowledge about what you should eat to meet the nutritional 
needs?   

                    

3 
Would you change your eating habbits if you had other resources? 
If yes, how.   yes no   

  eat more of:       eat less of:         

6   HUNGER                 

H
U

N
G

E
R

 1 Are you and your spouse satisfied after a meal or do you want to eat more?       
    

       
  

2 Are the children satisfied after a meal or do they want to eat more?       
                    


