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Bakgrund
Med rätt typ av kost kan man förebygga ett flertal sjukdomar, så som vissa cancertyper,
kardiovaskulära sjukdomar, övervikt och högt kolesterol. Samtidigt visar studier att få människor
äter tillräckligt med fisk, fiber, frukt och grönsaker som kan förebygga ohälsa. Skiftarbete är en
riskfaktor för bland annat hjärt- kärlsjukdom, övervikt och sömnbrist. Därför är det extra viktigt
för skiftarbetande med en hälsosam kost.
Med hjälp av en måltidsplanering kan problematiken kring ohälsosamma matvanor förändras till
det bättre. Kvinnor är oftast de som ansvarar över kosthållet. Ska därför en hel familjs hälsa
förbättras bör man rimligen gå via kvinnan.
I den aktuella studien undersöks om kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor, genom
måltidsplanering, kan motiveras till att göra bättre livsmedelsval utifrån Livsmedelsverkets fem
kostråd samt om arbetet kring deras egna kosthåll kan förbättras.
Syfte
Att undersöka om kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor kan motiveras till att göra bättre
livsmedelsval utifrån Livsmedelsverkets fem kostråd samt om deras egna kosthåll kan förbättras
med hjälp av måltidsplanering.
Metod
Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor. Öppna
frågor ställdes om Livsmedelsverkets fem kostråd samt om deras vanor och attityder kring det
egna kosthållet. Efter den första intervjun utdelades två veckor måltidsplanering som de fick
följa, vartefter uppföljningsintervjuer genomfördes.
Huvudresultat
Efter måltidsplaneringen kunde alla deltagare redogöra för kostråden.
Flera av kvinnorna uppgav att planeringen underlättade deras arbete kring kosthållet och varit
ekonomisk fördelaktig. Den primära relationen som påverkar deltagarnas livsmedelsval är den
med familjen. Det är tydligt, både bland de äldre och de yngre deltagarna, att det är kvinnorna
som står för majoriteten av arbetet i deras egna kosthåll. Under planeringen tilläts männen ta
större ansvar, vilket uppskattades av kvinnorna.
Slutsats
För deltagarna i den aktuella studien har måltidsplanering fungerat som ett bra verktyg för att
underlätta arbetet kring kosthållet. De har även lärt sig Livsmedelverkets fem kostråd och hur de
kan appliceras på måltider i vardagen.
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ABSTRACT
Title: Tools for overcoming barriers in the own food for female shiftworking nurses  a qualitative
study using inductive content analysis
Author: Emma Fredriksson, Lina Sandén och Matilda Thorslund
Supervisor: Margaretha Nydahl, Department of Food, Nutrition and Dietetics, Uppsala University
Background
The right type of diet may prevent a number of diseases, such as cancer and cardiovascular disease.
Few people eat according to the guidelines, which can prevent illness. Shift work is a risk factor for a
number of disease, why it is important that they have a healthy diet.
The use of meal planning can solve the problems of unhealthy eating habits. Women are usually the ones
in charge of the diet. So, if you want to change a family´s eating habits, you shall adress the mother.
Objectives
To investigate whether female nurse shift workers can be motivated to make better food choices by the
Swedish National Food Administrations five dietary advices, and improve their own food with the help
of meal planning.
Method
Semistructured qualitative interviews with five female shift working nurses. Open questions were asked
about the Swedish National Food Administrations five dietary guidelines and the nurses habits and
attitudes about their food. After the first interview they got a two week meal planning that they had to
follow, after which a new semistructured interview were held.
Main results
After the meal planning, all participants could account for the five dietary guidelines.
Several stated that this type of planning had facilitated their work with the diet and that it had been
economic advantageous. The primary relationship that affect participants' food choices is that of the
family. The women were the one who most frequently prepared the meals in the households. The
imposing of a more structured planning allowed the men to take more responsibility.
Conclusion
Meal planning served as a good tool to facilitate work on the diet. The participants learned the Swedish
National Food Administrations five dietary guidelines and how they can be applied to everyday meals.
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1.0 Inledning
En hälsosam och näringsriktig kost kan minska risken för flertalet sjukdomar så som vissa
cancersorter, kardiovaskulära sjukdomar och högt kolesterol (World Cancer Research Fund,
WCRF, 2007 pp. 66-190; Livsmedelsverket, SLV, 2012b; Liu, Manson & Lee et al., 2000).
Är man överviktig och har en osund livsstil kan risken för ohälsa istället öka.
I dagens samhälle finns många tjänster och yrkeskategorier som måste vara tillgängliga dygnet
runt. Detta gör att många människor arbetar skift. I Sverige jobbar cirka 20 procent av
befolkning skift och det är något vanligare bland kvinnor än män (Statistiska Centralbyrån,
SCB, 2012). Skiftarbete har visat sig vara en riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar,
bröstcancer, övervikt och sömnbrist. Det grundar sig i att skiftarbetare generellt sett röker mer,
konsumerar mer koffein och alkohol och har en sämre kost än icke skiftarbetande (Reeves,
Newling-Ward & Gissane, 2004; Schernhammer, Laden & Speizer et al., 2001; Lennernäs &
Wiberg, 2006). Med denna bakgrund är det extra viktigt att skiftarbetare ser över sina
levnadsvanor och följer en hälsosam kost.
Nyligen publicerade och rikstäckande studier har visat att de flesta kvinnor äter för lite frukt,
grönsaker, fisk och fibrer, men en förbättring kan noteras i jämförelse med tidigare
undersökningar (Livsmedelsverket, SLV, 2012c; Becker, 2009). Även kvinnliga
sjuksköterskor äter för lite frukt och grönt och för mycket socker och fett. Samtidigt bär
sjuksköterskor ett ansvar att informera och motivera patienter till är leva efter en hälsosam
livsstil (Malik, Blake & Batt, 2011).
Det finns ett flertal faktorer som påverkar vid val och tillagning av livsmedel. Samhällets
påverkan, kulturell bakgrund, personliga preferenser och familjesituation är några faktorer
som kommer att diskuteras i den aktuella uppsatsen. Traditionellt har kvinnan haft
huvudansvaret för kosthållet, vilket hon i många hem fortfarande har (Jilcott, Laraia &
Evenson et al., 2009; Belasco, 2008; Ekström, 1990). Begreppet kosthåll kommer att användas
genomgående i uppsatsen. Det innefattar enligt Ekström (1990) arbetsfördelning, arbetsinsats,
resurser, måltidsmönster, tillagningsmetoder och de maträtter som tillagas i ett hushåll. Ska en
familjs hälsa och kosthåll förbättras ger det därför sannolikt störst effekt om man vänder sig
till kvinnan.
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För att övervinna barriärer i det egna kosthållet har det blivit populärt att köpa hem färdiga
matkassar med tillhörande recept på de måltider som ska tillagas. Samtidigt uppger många
konsumenter att de vill handla själva för att kunna se och känna på råvarorna innan de köps
hem (Svensk handel, 2011). I den aktuella studien har en måltidsplanering, utvecklad efter
Livsmedelsverkets fem kostråd, använts för att motivera kvinnliga skiftarbetande
sjuksköterskor till att göra bättre livsmedelsval och underlätta arbetet kring det egna
kosthållet.

2.0 Bakgrund
Nedan görs en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom de områden som författarna har
för avsikt att beröra under arbetets gång. Dessa områden innefattar vilken roll kvinnan har i
hemmets måltidsmiljö, svenska kvinnors kostvanor, Livsmedelsverket och de kostråd de
förespråkar, vilken roll skiftarbete har på den kostrelaterade hälsan, huruvida måltidsplanering
kan fungera som ett hjälpmedel att övervinna barriärer i vardagens kosthåll och slutligen en
definition av begreppet kosthållet.
2.1 Kvinnans roll i hemmets måltidsmiljö
Beroende på vilken kultur man lever i kan ett och samma livsmedel betraktas som otjänlig
föda såväl som en delikatess. Matkulturen kan skifta inom samma land och bilda subkulturer;
normen kan till och med variera inom en och samma familj och därmed skapa stora problem
vid middagsbordet (Holm & Kristensen, 2012). Kvinnor är till stor majoritet gatekeepers1 för
familjens kostvanor oavsett social klass. Det innebär att kvinnan bär huvudansvaret för
planering, inköp och tillagning av mat i hemmet (Ekström 1990; Jilcott et al., 2009; Belasco
2008). Dessa kvinnor har därmed stort ansvar över såväl männens som barnens kost- och
näringsintag, samtidigt som männen och barnen har stor inverkan på vad kvinnan köper för
livsmedel (Jilcott et al., 2009). Tydligast syns det när det gäller kött, vilket männen önskar i
större utsträckning än kvinnorna (Jilcott et al., 2009; Belasco, 2008; Tobler C., Visschers
V.H.M., Siegrist M., 2011). Ska en hel familjs hälsa förbättras bör man därför rimligen gå via
kvinnan.
1

Begreppet gatekeeper betyder enligt Belasco personen i hushållet som bestämmer över köket. Att styra
hemmets kök innebär kontroll över vilka livsmedel som kommer in i hemmet och de ekonomiska utgifterna för
dessa (Belasco, 2008 p. 42).
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Utöver familjesituationens inverkan över livsmedelsval har tidigare studier visat att smak,
kostnad, tillgänglighet och hälsoaspekter är de faktorer som har störst påverkan över kvinnors
matvanor (Jilcott et al., 2009). Vilken eller vilka av dessa faktorer som väger tyngst beror
bland annat på ålder och ekonomisk status (Jilcott et al., 2009). Ytterligare ett hänseende vid
inköp av livsmedel är miljöaspekter. Tobler et al. (2011) har genomfört en studie som visar att
kvinnor värderar livsmedel med en låg miljöpåverkan i större utsträckning än män. Samma
studie hittade också att de kvinnliga deltagarna tog större hänsyn till miljön genom att vara
mer villiga att minska sin köttkonsumtion och istället välja säsongsanpassade och
närproducerade vegetabilier (Tobler et al., 2011). För att undvika svinn ansåg många av
studiens deltagare att det var fördelaktigt att inte inhandla storpack av livsmedel (Tobler et al.,
2011).
2.2 Kvinnors kostvanor
Riksmaten är en rikstäckande undersökning senast genomförd åren 2010-2011 (SLV, 2012c).
Resultatet visade flera positiva förändringar bland svenskarnas matvanor jämfört med tidigare
studier. Konsumtionen av frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fisk har ökat, men ligger
fortfarande under de svenska näringsrekommendationerna (SLV, 2012c). Användandet av
flytande margarin och olja i matlagningen har också ökat, samtidigt använder fler fetare
matfett på bröd istället för lättmargarin (SLV, 2012c; Becker, 2009). Trots att kvinnor äter
bättre än män så är ca 28 procent överviktiga och 14 procent feta. Endast 21 procent av
kvinnorna äter tillräckligt med frukt och grönt. De som äter mest är äldre, medelålders och
högskoleutbildade (SLV, 2012c).
“The Nurses Health Study” är en av de största pågående studier om faktorer som påverkar
kvinnors hälsa (The Nurses Health Study, TNHS, 2013). Tack vare denna studie har många
nya samband upptäckts mellan kostintag och hälsa. Studien startade år 1976 med 121 700
kvinnliga sjuksköterskor och utvidgades år 1989 till 238 000 deltagare. Ytterligare 100 000
nya sjuksköterskor ska rekryteras för att inkluderas i framtida studier (TNHS, 2013).
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2.3 Livsmedelsverket och deras fem kostråd
Livsmedelsverket är en myndighet som bland annat har till uppgift att ge råd och information
om mat till det svenska folket (Livsmedelsverket, SLV, 2012d). I en undersökning gjord av
Sifo anser 73 procent av den svenska befolkningen att deras kostråd är ganska eller mycket
trovärdiga (TNS Sifo, 2008). Livsmedelsverket har sammanställt fem kostråd som ska
underlätta hälsosamma val. Det första kostrådet är ”Ät mycket frukt och grönt, gärna 500
gram om dagen” (Livsmedelsverket, SLV, 2013a). Rådet baseras på att de vitaminer och
mineraler som finns i frukt och grönsaker är livsnödvändiga för människokroppen och måste
tillföras via födan. Flera studier pekar på att frukt och grönt skyddar mot ett flertal sjukdomar
som bland annat vissa cancersorter (WCRF, 2007 pp. 75-116), högt kolesterol och
kardiovaskulära sjukdomar (SLV, 2012b; Liu et al., 2000). Rådet om att äta 500 gram frukt
och grönsaker om dagen bidrar även till ett högre intag av kostfibrer, vilket har en positiv
inverkat på tarmarnas arbete och även på blodsockret (SLV, 2012b). Man har funnit att ett
ökat intag av fullkorn kan skydda mot kranskärlssjukdom och sänka efterfrågan på insulin i
kroppen, vilket är en önskvärd effekt (Liu, Stampfer & Hu et al., 1999). Det finns evidens för
att ett högt intag av fibrer kan minska risken för tjocktarmscancer (SLV, 2012b; WCRF, 2007
pp. 67-75). Det genomsnittliga intaget är 39 gram fullkorn per dag för kvinnor, och enbart 12
procent följer rådet att äta 70 gram eller mer (SLV, 2012c). Därav lyder Livsmedelsverket
andra kostråd “Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris”
(SLV, 2013a).
Det tredje kostrådet är “Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel” (SLV, 2013a).
Nyckelhålsmärket är en enkel vägledning för att välja livsmedel som innehåller mindre
och/eller nyttigare fett, mindre salt, mindre socker, samt mer kostfibrer och fullkorn än
liknande livsmedel (Livsmedelsverket, SLV, 2013b). Fjärde kostrådet “Ät fisk ofta, gärna tre
gånger i veckan” (SLV, 2013a) bidrar till att vi får i oss viktiga näringsämnen som D-vitamin,
jod, selen och omega-3-fettsyror som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom
(Livsmedelsverket, SLV, 2013c). Framförallt minskar risken att dö i hjärtinfarkt (Hu, Bronner
& Willett et al., 2002., WCRF, 2007 pp. 116-129). Man har funnit att en hög konsumtion av
rött kött och processat kött ökar risken för tarmcancer. Att byta ut det röda köttet mot fisk två
till tre gånger i veckan bidrar därmed till en bättre hälsa (WCRF, 2007 pp. 116-129).
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I Riksmaten anger 40 procent att de äter fisk och skaldjur en gång i veckan, och 30 procent att
de äter fisk och skaldjur två eller fler gånger i veckan som livsmedelsverket föreslår (SLV,
2012c). Det finns ingen noterad skillnad i intag mellan kvinnor och män (SLV, 2012c).
Livsmedelsverket menar att genom att använda flytande margarin och olja i matlagningen
bidrar det till ett minskat intag av mättat fett och en större mängd omättade fettsyror. Det
femte kostrådet är därmed: “Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen”
(SLV, 2013a). För mycket fett och en obalanserad fettsyrafördelning kan leda till övervikt och
hjärt- och kärlsjukdom (Livsmedelsverket, SLV, 2012a). Slutsatsen från “The Nurses Health
Study” visade att transfett ger en ökad risk för sjukdom, framför allt bland yngre kvinnor (Oh,
Hu & Manson et al., 2005). Fleromättat fett hade däremot en skyddande effekt genom att
förbättra blodlipidnivåerna och insulinresistensen hos de överviktiga deltagarna (Oh et al.,
2005). Transfett har även tillsammans med animaliskt- och mättat fett visats öka risken för
övervikt (Field, Willett & Lissner et al., 2007). Den procentuella totala mängden fett har
endast ett vagt samband med viktuppgång, medan procenten kilokalorier från animalier,
mättat- och transfett har ett starkare samband (Field et al., 2007). Resultaten från “The Nurses
Health Study” går i linje med Livsmedelsverkets fem kostråd om att välja rätt typ av
fettkällor, äta mycket frukt och grönt samt att i första hand välja fullkornsprodukter (Oh et al.,
2005; Field et al., 2007; Liu et al., 2000; Liu et al., 1999).
2.4 Skiftarbetande sjuksköterskor och deras kostrelaterade hälsa
Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskeyrket ett yrke som innefattar hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det kan därför antas att
de bör besitta adekvat ämneskunskap om vilken typ av kost som är hälsosam. En brittisk
studie har visat att två tredjedelar av sjuksköterskor äter för lite frukt och grönt och nästan
hälften äter dagligen mat som innehåller för mycket socker och fett (Malik et al., 2011). Detta
är anmärkningsvärt då de har en viktig roll när det gäller att informera, kommunicera och
motivera patienter till en mer hälsosam livsstil. Malik et al. (2011) menar därför att
sjuksköterskor behöver mer utbildning och bra stöd för att kunna förbättra sina levnadsvanor.
Idag arbetar 20 procent av den svenska befolkningen skift och denna typ av arbete är mer
vanligt förekommande bland kvinnor än män (SCB, 2012). En studie visar att personer som
jobbar skift, vilket sjuksköterskor ofta gör (Arbetsmiljöupplysningen, 2013), har ett beteende
som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom (Reeves et al., 2004).
7

De röker mer, har en sämre kost genom att de äter mindre frukt och grönt, dricker mer koffein
och konsumerar mer alkohol jämfört med icke skiftarbetande. I samma studie fann författarna
att de som jobbar nattskift äter mer på natten än på dagen (Reeves et al., 2004). Detta är ett
problematiskt beteende eftersom kroppen i grunden inte är inställd på att äta nattetid och
ämnesomsättningen är satt på sparlåga (Lennernäs & Wiberg, 2006 pp. 13-56). Man har även
funnit att långvarigt skiftarbete kan öka risken för att drabbas av bröstcancer (Schernhammer,
et al., 2001). Att äta på natten kan leda till för höga nivåer av såväl blodsocker som blodfetter
och i längden övervikt (Lennernäs et al., 2006 pp. 13-56). Andra faktorer som kan leda till
problem med blodsockret är störd dygnsrytm och sömnbrist, vilket många skiftarbetare ofta
lider av (Lennernäs et al., 2006 pp. 13-56). Man har funnit att kvinnor är extra känsliga för att
jobba skift, då de oftare lider av sömnproblem trots att de i genomsnitt sover mer än männen
(Lennernäs et al., 2006 pp. 13-56).
2.5 Måltidsplanering som ett hjälpmedel att övervinna barriärer i vardagens kosthåll
I en studie har man sett att konsumenter med hjälp av färdiga matkassar anser att de äter en
nyttigare och mer varierad kost. De konsumenter som upplevde tidsbrist menade att de
sparade tid, kände minskad ansträngning kring matlagning och att planeringen förenklades
genom användning av matkassar. Deltagarna ansåg att det var skönt att slippa fundera kring
planering av middagsval och att de inte behövde leta recept eller skriva inköpslistor (Berggren
& Nilsson, 2011). En studie från slutet av 1990-talet visade att människor kan ändra sina
matvanor till det bättre efter att information om hur de kan äta mer hälsosamt förmedlats
(Svederberg, 1997).
Under de senaste åren har populäriteten kring e-handel av färdiga matkassar ökat med 64
procent. Samtidigt anser 63 procent att de är ovilliga att använda sig av e-handel när det gäller
livsmedel med argumentet att de vill se sin mat innan de köper den (Svensk handel, 2011).
Med hjälp av måltidsplanering kan problematiken kring ohälsosamma matvanor förändras till
det bättre (Aberg, 2009). Det som efterfrågas är lättlagade recept med få ingredienser.
Tillagningen ska inte ta längre tid än 30 minuter och maten ska inte nämnvärt skilja sig från
det som hushållet vanligtvis äter (Aberg, 2009; Ohri-Vachaspati, 2008). Med detta som
underlag erbjuder författarna i den aktuella uppsatsen deltagarna färdiga recept med
tillhörande inköpslista, men de får själva handla maten.
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Önskan om att själv få se maten innan den köps blir då möjlig, samtidigt som livsmedel kan
väljas utifrån individens ekonomiska förutsättningar, krav på etiska aspekter eller andra
personliga preferenser.
2.6 Definition av begreppet kosthåll
Tidigare forskare använder sig av begreppet kosthållet (Ekström, 1990). Med det menas att
mat är mer än näring och att mycket bakomliggande arbete krävs innan måltiden står på
bordet. Sociala klasskillnader, genus och personliga faktorer påverkar hela processen. Det som
innefattar arbetsfördelning, arbetsinsats, hushållning med resurser, måltidsmönster,
matlagningsmetoder och maträtter benämns som kosthållet (Ekström, 1990). I den aktuella
studien undersöktes om kvinnliga sjuksköterskor genom måltidsplanering kan motiveras till
att göra bättre livsmedelsval utifrån Livsmedelsverkets fem kostråd samt om deras egna
kosthåll kan förbättras. Begreppet kosthåll används genomgående i uppsatsen och omfattar de
olika faktorer som kan upplevas som barriärer i vardagen för deltagarna.

3.0 Syfte
Att undersöka om kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor kan motiveras till att göra bättre
livsmedelsval utifrån Livsmedelsverkets fem kostråd, samt om deras egna kosthåll kan
förbättras med hjälp av måltidsplanering.

4.0 Material
I nedanstående avsnitt redovisas den aktuella studiens urval och hur författarna har motiverat
sitt val av deltagare.
4.1 Urval och deltagare
Studien har undersökt heltidsarbetande kvinnliga sjuksköterskor valda genom
bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att forskaren väljer deltagare utefter
tillgänglighet (Bryman, 2008 p. 194-196). Anledningen till bekvämlighetsurval var för att den
aktuella studien är liten, tidsbegränsad och kvalitativ. Därmed begränsades utrymmet att göra
ett slumpmässigt urval (Bryman, 2008 p. 177-201). Antal deltagare som rekryterades var fem
stycken och samtliga fullföljde studien.
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Författarna anser efter studiens genomförande att fem deltagare var tillräckligt för att uppnå
mättnad i det insamlade datamaterialet. Mättnad innebär att ytterligare material inte hade
bidragit med någon ny relevant information (Bryman 2008 pp. 516-517). Vidare bedöms
också urvalet vara rätt genomfört då det material som insamlades från deltagarna lyckades
uppfylla studiens syfte.
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara kvinnliga sjuksköterskor, arbeta heltid och
skift samt ha ett friskt förhållningssätt till mat. Ett friskt förhållningssätt definieras i uppsatsen
som att individerna inte har någon ätstörning och inte heller följer någon speciell diet.
Kriterierna uppfylldes hos samtliga deltagare. Deltagarnas skiftarbete var fördelat på dagar,
kvällar och helger. Ingen av deltagarna arbetade natt. Nedan redovisas deltagarnas ålder och
anledningen till detta är för att eventuella skillnader och likheter ska kunna ses och analyseras
gällande just denna faktor.
● Deltagare ett (k1*) var 50 år under studiens gång.
● Deltagare två (k2) var 23 år under studiens gång.
● Deltagare tre (k3) var 55 år under studiens gång.
● Deltagare fyra (k4) var 29 år under studiens gång.
● Deltagare fem (k5) var 24 år under studiens gång.
* Försökspersonerna kommer fortsättningsvis benämnas k1-k5.

Samtliga deltagare arbetade under studiens gång på ett av Sveriges största sjukhus i en större
svensk stad (Sveriges kommuner och landsting, 2013).

5.0 Metod
Nedanstående avsnitt beskriver hur studiens författare har gått tillväga under metod- och
analysarbetet. Avsnitt om validitet och reliabilitet samt de forskningsetiska principerna är
också inkluderat.
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5.1 Studieupplägg och inledande information till deltagarna
I figur 1 visas en översikt av det upplägg författarna till studien haft. Innan studiens
genomförande och efter att aktuella deltagare tackat ja till att medverka skickades ett
välkomstbrev ut, se bilaga 2.
Brevet delgav kontaktuppgifter och information om studiens författare, syftet med studien,
dess upplägg och de forskningsetiska principerna. Dessa specificeras nedan under 5.8.
Preliminärt syfte

Val av deltagare

Kontaktade skiftarbetande sjuksköterskor (5st)

Välkomstbrev skickas ut till deltagarna via e-post (5st)

De första kvalitativa intervjuerna genomförs (5st)

Transkribering av intervjuerna

Måltidsplanering för två veckor skickas ut

Deltagarna kontaktas efter en vecka för att se om de hade några frågor eller funderingar

De andra kvalitativa intervjuerna genomförs (5st)

Transkribering och tolkning av data

Specificering av syfte

Rapport om resultat, diskussion och slutsatser
Figur 1. Översikt över studiens genomförande.

5.2 Tillvägagångssätt
I den aktuella studien användes begreppet måltidsplanering för att beskriva middagar som var
planerade och näringsberäknade av författarna och som överensstämde med
Livsmedelsverkets fem kostråd. Till måltidsplaneringen utformades matsedlar bestående av
fem middagar per vecka anpassade för fyra personer, se bilaga 3.
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Med inspiration från mattidningarna Buffé (OTW Communications, 2012) och Allt om Mat
(Bonnier Tidskrifter, 2012) samt hemsidan recept.nu (TV4 AB & Bonnier Fakta, u.å.)
skapades recept, vilka sedan anpassades efter Livsmedelsverkets fem kostråd (SLV, 2013a).
Varje måltid utformades för fyra personer 2. Samtliga deltagare bodde i ett tvåpersonshushåll
utan hemmaboende barn. Genom att laga det dubbla portionsantalet gentemot hur många
hushållet består av ges möjlighet att få matlådor till dagen efter. För att få variation i kosten
och för att matsedlarna skulle överensstämma med kostråden bestod varje vecka av en
vegetarisk-, en kött- och en kycklingrätt, samt en rätt med mager fisk och en med fet fisk.

I linje med Livsmedelsverkets fem kostråd föreslog recepten att deltagarna använde sig av
flytande margarin eller olja i matlagningen, i första hand fullkornsprodukter, en liten mängd
salt och minst 100 gram grönsaker per måltid (SLV, 2013a). Recepten konstruerades så att de
var lättlagade och inte tog mer än 30 minuter att tillaga, då det i tidigare studier har
konstaterats att just detta är vad individer efterfrågar vid måltidsplanering (Aberg, 2009; OhriVachaspati, 2008). Maträtterna som föreslogs tillagas på fredagarna var festligare. Varje
recept hade en bild på det färdiga resultatet 3. Maträtterna på bilderna är lagade och
fotograferade av författarna själva. Kameran som användes var en Canon Powershoot G12.
Alla recept provlagades minst en gång för att eventuella justeringar skulle kunna genomföras.
En veckas pilotmatsedel skickades ut till tre bekanta för att få återkoppling om receptens
utformning, tidsbehov och sensoriska egenskaper. Återkopplingen var uteslutande positiv. För
att göra recepten lättanvända skrevs ingredienserna i styck eller volym (dl, msk eller tsk)
istället för vikt (gram). Antalet ingredienser per måltid var begränsade för att underlätta
matlagningen och för att minimera kostnaden för måltiderna. För att ytterligare förenkla
matlagningen och även minska mängden svinn användes om möjligt samma kvantitet av
ingredienser som förpackningarna innehåller. Av samma anledning var fler ingredienser
återkommande samma vecka. Råvarorna var till största möjliga mån säsongsanpassade och
tänkta att finnas tillgängliga i en vanlig livsmedelsaffär. Till varje veckoplanering medföljde
en inköpslista uppdelad i kategorierna frukt och grönt, kylda varor, frysta varor, torra varor

2

Enligt de recept författarna studerat är det standard för vardagsmiddagar att vara beräknade för fyra personer.
Ohri-Vachaspati (2008) menar att vid utformning av recept ger en attraktiv layout, en liten andel text och
tillhörande bild en information som inte blir överväldigande och jobbig för mottagaren att läsa.
3
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och basvaror med syftet att underlätta för deltagarna vid inköpen. Kategorin basvaror innehöll
livsmedel som redan förväntades ha hemma. Tillexempel kryddor, margarin och redning.
Recepten är näringsberäknade i Dietist XP version 3.1 (Kost och näringsdata AB, 2009).
I recepten redovisas mängden energi (kilokalorier) per måltid ifall deltagarna vill kontrollera
sitt energiintag. Den aktuella studien innefattar endast måltidsplanering för middagar.
Matsedlarnas layout är utformad i Adobe InDesign CS6 (Adobe Systems Software, 2013).
5.3 Information och hjälpmedel till deltagarna
I samband med utskicken av måltidsplaneringen bifogades ett informationsblad, se bilaga 3,
med enkel och kortfattad sammanfattning av Livsmedelsverkets fem kostråd (SLV, 2013a).
Detta för att öka deltagarnas kännedom om råden. Som ett hjälpmedel för den aktuella
studiens deltagare bifogades även loggböcker, se bilaga 4, tillsammans med
måltidsplaneringen och dessa var avsedda att fyllas i av deltagarna efter varje måltid.
Sammantaget skulle sju frågor besvaras genom att kryssa i det svarsalternativ som ansågs
passa bäst. Vid varje fråga fanns utrymme och möjlighet att lämna en kommentar, vilket
deltagarna uppmuntrades till att göra. Ett vanligt fel som kan uppstå vid användandet av
loggböcker är att deltagaren missuppfattar vilken fråga som hör till vilka svarsalternativ
(Bryman, 2008 p. 237). För att undvika detta inramades varje fråga och dess svarsalternativ
samt placerades tydligt separerad från övriga frågor. Loggböckerna fungerade som ett
hjälpmedel för att se hur väl recepten togs emot av deltagarna. De användes under
uppföljningsintervjuerna som underlag för deltagarna så att de blev påminda om hur varje
måltid upplevdes.
5.4 Datainsamling
En frågeguide utformades med öppna frågor om Livsmedelsverkets fem kostråd och frågor
kring det egna kosthållet, se bilaga 5. Guiden innehöll även mer konkreta och korta frågor
kring deltagarnas matvanor så att eventuella skillnader och likheter skulle kunna ses efter
måltidsplaneringens genomförande. Eftersom avsikten med studien dels var att undersöka hur
deltagarnas attityder och vanor kring det egna kosthåll såg ut, lät studiens författare
intervjuerna röra sig i olika riktningar och ordningsföljden på frågorna variera. Innan de
riktiga intervjuerna hölls genomförde författarna en pilotintervju med en bekant för att se om
frågorna var lättförståeliga och korrekt utformade (Bryman, 2008 p. 194).
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Syftet med pilotintervjun var även att författarna skulle få träna sin intervjuteknik (Backman,
2008 p. 59). Intervjun medförde inga förändringar i frågeguiden. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes sedan med deltagarna i två omgångar och dessa tog 30-45 minuter vardera.
De första intervjuerna utfördes innan deltagarna fick ta del av måltidsplaneringen och
informationen den innehöll om Livsmedelsverkets fem kostråd (SLV, 2013a). Intervjuerna
hade som syfte att se hur väl deltagarna i dagsläget följde de aktuella kostråden samt deras
kännedom om dem och hur arbetet i deras kosthåll fungerade. De andra intervjuerna
genomfördes efter att deltagarna följt den två veckor långa måltidsplaneringen. Syftet med
dessa intervjuer var dels detsamma som i de första, men viktigast av allt att se hur väl
måltidsplaneringen hade fungerat för deltagarna och om den hade resulterat i några
förändringar i deras kosthåll. De första intervjuerna hölls med samtliga fem deltagare under
vecka 16 och uppföljningsintervjuerna genomfördes vecka 19. I början på vecka 18
kontaktades deltagarna per telefon för att se om eventuella frågor och problem rörande
måltidsplaneringen hade uppstått. Ingen av deltagarna upplevde några svårigheter. Under
samtliga intervjuer användes mobiltelefoner som inspelningsinstrument. Alla intervjuer
genomfördes ansikte mot ansikte eftersom det är att föredra när samtalen beräknas ta mer än
20 minuter. Det är lättare att få en engagerad respondent som villigt svarar utförligt på
frågorna när man sitter mitt emot varandra (Bryman, 2008 p. 208-209). Frågorna som ställdes
kan uppfattas som personliga och till viss del känsliga. Enligt Bryman är även det en
anledning till att genomföra direktintervjuer framför till exempel telefonintervjuer (Bryman,
2008 pp. 208-209). Under intervjuerna deltog endast en intervjuare. Det är sällan som fler än
en intervjuare är närvarande vid semistrukturerade intervjuer eftersom att det är ett
tidskrävande arbete (Bryman, 2008 pp. 208-209). I likhet med den studie Jilcott et al. (2009)
genomfört erbjöds deltagarna själva att få välja var intervjuerna skulle äga rum. Samtliga
intervjuer kom därför att genomföras i respektive deltagares hem. I enlighet med Jilcott et al.
(2009) valdes semistrukturerade intervjuer, då studien redan i ett tidigt skede hade ett relativt
tydligt fokus och specifika ämnen skulle beröras under samtalen. Det är även att föredra då det
är flera forskare som genomför fältarbetet (Bryman, 2008 pp. 415-416).
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5.5 Metodbeskrivning
Lundman och Graneheims (2008 pp. 159-172) modell av kvalitativ innehållsanalys med
induktiv ansats användes som analysmetod under bearbetning och analys i den aktuella
studien. En induktiv ansats valdes då det passar bra när ett material baserat på intervjuer ska
analyseras. Analysen sker förutsättningslöst och ingen i förväg utarbetad mall följs (Lundman
et al., 2008 pp. 159-172).
Ytterligare en anledning till att induktiv ansats valdes är eftersom att uppsatsen inte utgår från
en teori, utan hoppas mynna ut i en teori (Backman, 2008 p. 54). Kvalitativ innehållsanalys
användes eftersom det är en bra metod att använda när skillnader och likheter i ett material ska
studeras (Lundman et al., 2008 pp. 159-172).
Till en kvalitativ innehållsanalys hör ett antal begrepp och de författarna i den aktuella studien
använt sig av är analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, underkategori,
kategori och tema. Med analysenhet menas hela materialet som ska analyseras och i den
aktuella studiens fall var det intervjuer. Meningsenhet är de meningar med betydande innehåll
som tas ut i analysens första steg. Kondensering innebär att de uttagna meningsenheterna
kortas ner utan att det viktiga försvinner. Detta görs för att få ett mer komprimerat och
lättförståeligt material (Lundman et al., 2008 pp. 159-172). Sedan sätts en kod till varje
meningsenhet. Denna process kallas abstraktion och har till syfte att lyfta materialet till en
högre nivå. Koderna fungerar som etiketter så att det ska vara lätt att hitta i materialet
(Lundman et al., 2008 pp. 159-172). Därefter sorteras materialet in i underkategorier och
kategorier. Kategorin ska svara på frågan vad och underkategorierna har till syfte att sortera
materialet ytterligare. Ett tema är vad det insamlade materialet slutligen mynnar ut i och det
ska synas som en tråd genom allt bearbetat material (Lundman et al., 2008 pp. 159-172).
Ytterligare ett begrepp, domäner, kan användas. Begreppet syftar till att när det insamlade
materialet har olika och tydligt skilda områden separera dessa från varandra (Lundman et al.,
2008 pp. 159-172). Det material som samlades in i den aktuella studien har genomgående
samma fokus och därmed används inte begreppet.
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5.6 Databearbetning
Till att börja med transkriberades alla intervjuer och det gjordes samma dag som dessa
genomfördes. Bokstaven I skrevs för intervjuperson och X för deltagare. Paus i samtalet
skrevs ut med [...] och skratt eller andra känsloyttringar skrevs [skratt]. Detta för att känslan i
intervjuerna skulle återspeglas så bra som möjligt i det transkriberade materialet. Första
intervjun transkriberade författarna tillsammans för att tillsammans bilda en uppfattning om
hur det ska göras. Därefter transkriberades resterande intervjuer separat. Databearbetningen
fortsatte med att författarna om och om igen läste igenom analysenheten och därefter
gemensamt tog ut meningsenheter ur första intervjun.
Resterande intervjuer analyserade författarna var för sig. Meningsenheterna valdes ut efter det
förutbestämda fokus på kosthållet och Livsmedelsverkets kostråd. Meningsenheterna
kondenserades och totalt togs 90 stycken meningsenheter ut, 47 stycken från första
intervjuerna och 43 stycken från de andra. Ett urval av dessa ses i tabell 1 och samtliga
redovisas i bilaga 6. Efter kondenseringen abstraherades lämpliga koder fram, därefter
arbetades underkategorier och kategorier fram. Till en början hade cirka tio kategorier arbetats
fram men dessa reducerades till totalt fyra stycken, se tabell 2 i resultatet för dessa samt alla
underkategorier och det övergripande temat. Anledningen till att kategorierna reducerades till
endast fyra stycken var att ingen meningsenhet skulle kunna passa in i mer än en kategori.
Tabell 1. Urval av det kategoriserade materialet.
Meningsenhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Underkategori

Kategori

...om jag ska vara ärlig så
skulle jag aldrig äta
fullkornspasta. Ska jag äta
pasta vill jag ha riktig
pasta, fullkornspasta
smakar ju fruktansvärt illa.
Då struntar jag hellre i att
äta det. (k1)

Jag skulle aldrig äta
fullkornspasta, det
smakar illa. Jag vill
ha riktig pasta.

Smakar illa

Personliga
preferenser

Identitet

Ju mindre skit som tillsätts
desto bättre känns det
som. ...det känns som
nånting som är bra att
stödja [ekologiska
produkter]. Både för min
egen del och för dom som

Bra att stödja. Både
för egen del och
dom som odlar
ekologiskt.

Stödja
ekologiskt

Ansvar och
medvetenhet ur
miljösynpunkt

Ansvar
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odlar ekologiskt. (k5)
Jag steker i flytande smör.
Jag vet inte vilken sort, jag
tar bara den billigaste. (k4)

Tar bara det
billigaste.

Billigaste

Ekonomins påverkan

Bekvämlighet

Jag orkar inte hänga med
på alla nya rön hela tiden.
Nyckelhålet känns tryggt
på någon vis, det känns
inte lika aggressivt som
många andra råd. (k1)

Nyckelhålet känns
tryggt och inte lika
aggressivt som
många andra råd.

Nyckelhålet
känns tryggt

Tilltro till olika
informationskällor

Hälsoinformation

Temat kosthållet nämns i bakgrunden och vad det innebär. Under arbetet med uppsatsen har
författarna haft begreppet i bakhuvudet redan från start, och när all databearbetning och analys
av materialet var avslutad kunde konstateras att just kosthållet passade bra som ett
övergripande tema.
5.7 Validitet och reliabilitet
En direkt tillämpning av validitet och reliabilitet på en kvalitativ studie kan vara problematisk,
då dessa kriterier förutsätter att det finns en absolut sanning av den sociala verkligheten. Med
validitet menas att det som är tänkt att mätas faktiskt mäts. En kvalitativ studie har inte som
främsta syfte att mäta, varför validitet inte är relevant. Reliabilitet visar huruvida resultaten
från studien blir desamma om den upprepas. Eftersom en kvalitativ studie vill på djupet förstå
hur deltagarna känner och tycker, går det inte att upprepa studien på andra personer och
förvänta sig samma resultat (Bryman, 2008 pp. 351-352).
I den aktuella studien används istället begreppen tillförlitlighet och äkthet enligt Guba och
Lincolns beskrivning (Guba & Lincoln, 1994 pp. 105-117). Med tillförlitlighet menar de hur
trovärdig, överförbar, pålitlig en studie är samt dess möjlighet att styrka och konfirmera
resultaten. Eftersom det kan finnas flera tolkningar av verkligheten så är det trovärdigheten i
författarens beskrivning som avgör hur accepterande resultaten är för omgivningen. De
resultat som fastställts ska ha gjorts i enighet med de regler och riktlinjer som finns. Genom
att ge en noggrann beskrivning av deltagarnas redogörelse kan andra forskare själva avgöra
huruvida resultaten går att överföra till en annan miljö och situation.

17

Pålitligheten konstateras då forskaren har skapat en fullständig och tillgänglig redogörelse av
hela studien. Möjligheten att styrka och konfirmera kan göras då forskaren inte medvetet har
försökt att påverka resultaten, hen ska alltså ha agerat i god tro. Med äkthet menas att
undersökningen ger en rättvis bild av deltagarnas åsikter och kommentarer. Deltagarna ska
även ges en möjlighet att förändra och förbättra den situation som studien har till syfte att
undersöka (Bryman, 2008 pp. 351-355; Guba et al., 1994 pp. 105-117; Lundman et al., 2008
pp. 159-172).
Forskarna i den aktuella studien har gjort sitt bästa för att skapa tillförlitlighet i resultatet, men
är medvetna om problematiken kring detta. För det första kan det finnas flera beskrivningar av
den sociala verkligheten, vilket kan utgöra ett problem för trovärdigheten när forskaren har
behandlat sitt material (Bryman, 2008 p. 354). I resultatet och bilaga 6, redovisas ett axplock
från de semistrukturerade intervjuerna. Deltagarna har berättat mycket mer än det som
redovisas. Författarna har försökt att belysa varje meningsenhet i dess rätta kontext så att
bilden av deltagarnas åsikter och verklighet som redovisas är så lik deras egna uppfattning
som möjligt. Uppföljningsintervjuerna hade samma typ av frågor, och där upplever författarna
att svaren överensstämmer med de som givits under första intervjun. Inga svar upplevdes som
förvirrande eller motsägelsefulla. För att ytterligare försäkra sig om att beskrivningen som ges
av deltagarnas verklighet har en respondentvalidering genomförts. Det betyder att deltagarna
har fått verifiera materialet från intervjuerna (Bryman, 2008 p. 353). Den relativt stora mängd
data som går att läsa från bilaga 6, anser författarna kan hjälpa framtida forskare med andra
syften. Som tidigare nämnts har intervjuerna varit relativt långa (30-45 minuter) och endast
selektiv data redovisas, vilket gör att överförbarheten av materialet till andra miljöer kan vara
problematiskt (Bryman, 2008 p. 355). I material- och metodavsnitten redovisas tydligt steg för
steg hur författarna har arbetat, se rubrik 4.0 och 5.0 samt de underrubriker som tillhör dessa
avsnitt. Bifogat till uppsatsen är allt material som skickats ut till deltagarna samt den tabell
som skapades under analysen, se bilaga 2 för välkomstbrev, bilaga 3 för information om de
fem kostråden och matsedlarna, bilaga 4 för loggboken och bilaga 6 för analystabellen.
Transkriberingarna bifogas inte och detta med hänsyn till nyttjandekravet som nämns i stycket
under rubrik 5.8 (Codex, u.å). Författarna är medvetna om att detta kan komma att påverka
studiens pålitlighet, men anser att det är viktigare att deltagarnas konfidentialitet garanteras.
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Deltagarna har inte medvetet påverkats av författarnas personliga värderingar eller önskvärda
resultat, alla författare har agerat i god tro för att det ska vara möjligt att styrka och konfimera
resultaten. Förutom problematiken kring tillförlitligheten ska ett antal kriterier för äkthet
uppfyllas. En rättvis bild ska ges av de olika åsikter och uppfattningar som finns bland
deltagarna (Bryman, 2008 pp. 355-356). Som nämnts ovan har författarna agerat i god tro och
redovisat resultatet på ett så rättvist sätt som möjligt. Ingenting har plockats bort för att
förbättra resultatet.
Trots att författarna varit pålästa och noggranna kan deras relativt grundläggande kunskaper
också vara ett problem, gällande intervjuarteknik och analytisk metod.
Under studiens gång har deltagarna som medverkat fått nya kunskaper kring aktuella kostråd
och sammanlagt 10 stycken nya recept som överensstämmer med dessa. De har fått en
möjlighet att förstå och förändra sin situation, vilket därmed uppfyller kraven på ontologisk
autenticitet och katalytisk autencitet så gott som kan anses vara rimligt (Bryman, 2008 pp.
356-357). Genom förbättrad kännedom om kostråden har de fått möjlighet att i framtiden
använda sig av dessa när de ska planera sin kost, katalytisk autencitet (Bryman, 2008 pp. 356357).
Man kan inte säga att de har fått en bättre insyn i hur andra i samma sociala situation har det,
även kallat pedagogisk autencitet, men alla deltagares uppfattningar redovisas i uppsatsen
(Bryman, 2008 pp. 356-357).
5.8 Forskningsetiska principer
Samtyckeskravet är ett etiskt krav som betyder att allas deltagande ska vara frivilligt. I denna
studie har deltagarna personligen blivit tillfrågade att delta och de har självmant valt att
medverka. Genom ett välkomstbrev som skickades ut innan studien började blev alla deltagare
underrättade om att de när som helst fick avbryta sin medverkan utan att behöva förklara
varför och utan påtryckningar om att fortsätta. Brevet beskrev även studiens syfte och vad som
kom att krävas av dem, vilket är regeln i informationskravet. Personuppgifter som kan
identifiera deltagarna hålls utanför allmänhetens åtkomst, vilket de är informerade om.
Insamlad data kommer inte att användas i annat syfte än denna uppsats. Därigenom är både
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllt (Codex, u.å).
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6.0 Resultat
Nedan presenteras resultatet från de första intervjuerna. Resultatet redovisas i form av
sammanfattande information och typiska citat presenteras. Varje stycke är uppdelat efter
respektive kategori och underkategori. Samtliga underkategorier, kategorier och det
övergripande temat presenteras i tabell 2 nedan.
Tabell 2.Översikt på samtliga underkategorier, kategorier och tema

Underkategori

Kategori

Tema

Kulturella värderingar
och förhållningssätt
Personliga preferenser

Könsroller i kosthållet

Identitet

Familjesituationens
påverkan
Personliga begränsningar

Kosthållet
Ansvar och medvetenhet
ur miljösynpunkt

Ansvar

Tid och lust för kosthållet

Bekvämlighet
Ekonomins påverkan
Kännedom om de fem
kostråden

Hälsoinformation
Tilltro till olika
informationskällor
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6.1 Identitet - Resultat från intervju 1
6.1.1 Kulturella värderingar och förhållningssätt
Fyra av deltagarna sa att de väljer matvaror eller har åsikter om kost och hälsa utefter vad de
är uppvuxna med. De uppgav vidare att vilket märke de väljer och om de väljer ekologiskt
eller inte har att göra med vilka val som gjordes under deras uppväxt.
“Jag lagar mycket husmanskost, och det är jag uppvuxen på också...” (k4).
“Kravmärkt och ekologiskt, det är jag noga med. Det är jag van med hemifrån...”
(k5).
“Väldigt ofta köper jag de märken som jag är uppvuxen med.” (k2).
Det syns därmed tydligt att uppväxten har en stor inverkan på vilka livsmedel deltagarna
väljer samt vilken typ av mat de lagar.

6.1.2 Personliga preferenser
De personliga preferenserna har en påverkan vid val av livsmedel, vilket kan resultera i att
Livsmedelsverkets fem kostråd inte följs. Det sades att produkter som enligt kostråden är mer
hälsosamma väljs bort om de inte går i enlighet med deltagarnas personliga preferenser.
“...ska jag äta pasta vill jag ha riktig pasta, fullkornspasta smakar ju fruktansvärt
illa...” (k1).
Detta visar därmed att de personliga preferenserna i vissa fall kan vara en barriär till att välja
mer hälsosamma alternativ. Ännu tydligare synliggjordes det när en av deltagarna berättade att
hon vet att salt är dåligt men hennes preferenser är att hon älskar det.

6.1.3 Könsroller i det egna kosthållet
Könsrollerna i det egna kosthållet visade sig tydliga hos de fyra kvinnor som hade en partner.
De kände sig tvungna att anpassa sina egna preferenser efter hur männen ville äta. Vidare
pratade en deltagare om att hon ansåg det vara jobbigt att behöva kompromissa när det gällde
val av mat. Det framkom också att deltagarnas män inte ansåg sig vara speciellt förtjusta i
vegetarisk kost.
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“Jag bor med en kille och då måste man anpassa sig... han måste ha riktig mat och bli
mätt” (k2).
Det går även att utläsa att en ojämn föredelning i arbetet kring det egna kosthållet var tydlig i
tre av hushållen. Deltagarna uppgav att deras män i princip aldrig handlade och när de gjorde
det blev det sällan bra.
“Min man lagar nästan aldrig mat. Det är jag som står för 90 procent av
matlagningen” (k3).
Könsrollerna i det egna kosthållet kan därmed bli en typ av barriär mellan vad som vill ätas
och vad som faktiskt äts. Det kan också konstateras att det är kvinnorna i den aktuella studien
som står för det mesta av arbetet i deras kosthåll.

6.1.4 Familjesituationens påverkan
Kvinnorna i de två hushåll som tidigare haft hemmaboende barn påpekade att deras
livsmedelsval och middagsplanering förändrats efter att barnen flyttat hemifrån.
“Det är storskillnad från när jag hade barn hemma. Då skrev jag listor och
veckohandlade. Nu är det mest te och smörgås på kvällen...” (k1).
“Allt sånt som vi köpte när barnen var hemma köps inte längre... vi äter mindre
bakverk, kakor och sånt” (k3).
Det kan noteras att förändringen kan vara både positiv och negativ. En av de yngre kvinnorna
sa att planeringen av middagar blir bättre när hon planerar tillsammans med sin partner. Detta
pekar på att en mer strukturerad familjesituation kan leda till bättre planering kring måltiderna.

6.1.5 Personliga begränsningar
De yngre deltagarna ser sig begränsade av okunskap om matlagningstekniker och låter detta
påverka deras livsmedelsval. De personliga begränsningarna kan därmed verka som barriärer
till att äta den mat deltagarna i den aktuella studien vill äta. Okunskap, lathet och dålig fantasi
verkar vara de dominerande faktorerna.
“...det är inte att jag inte vill äta färsk fisk, utan att jag har svårt med
tillagningen...”(k5).
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6.2 Ansvar - Resultat från intervju 1
6.2.1 Ansvar och medvetenhet ur miljösynpunkt
Deltagarna visade ett engagemang gällande ekologiska och närproducerade produkter. Både
av hälsomässiga anledningar och miljöskäl. Det pratades om att dessa produkter var bra att
stödja såväl för egen del som för de som odlar.
“Jag tycker man ska stödja ekologiska råvaror, även om jag inte kan vara säker på att
det är ekologiskt är det en markering från mig som konsument” (k3).
Man kan utläsa att studiens deltagare aktivt försöker välja livsmedel med en positiv inverkan
på miljön. Det diskuterades ord som markering och något som är bra att stödja.
6.3 Bekvämlighet- Resultat från intervju 1
6.3.1 Tid och lust för det egna kosthållet
En deltagare uppgav att det ofta är bekvämligheten som styr hennes matlagningsval.
“Jag lagar inte alltid middag eftersom många kvällar går bort när jag är på jobbet...
Då köper jag färdigmat” (k4).
Det kan utläsas att tiden är ett hinder för deltagarna i studien när det gäller hur det egna
kosthållet sköts. Även om det inte nämns ovan kan av materialet utläsas att eftersom samtliga
av studiens deltagare arbetar skift kan det vara den faktorn som ligger bakom den tidsbrist
deltagarna upplever.

6.3.2 Ekonomins påverkan
Den personliga ekonomin och livsmedelspriserna visade sig i flera fall påverka de yngre
deltagarna, och i vissa fall styra fullkomligt. Därmed kan utläsas att priset är direkt avgörande
när det gäller vilka livsmedelsval de gör. Deltagarna menade att priset begränsar dem och
därmed kan detta klassas som en barriär till vilka livsmedel som köps.
“...Priser påverkar såklart det jag handlar. Ibland önskar jag att jag kunde köpa
falukorv med mycket kött i, men kanske bara har råd med den billiga, tyvärr” (k4).
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6.4 Hälsoinformation - Resultat från intervju 1
6.4.1 Kännedom om de fem kostråden
Deltagarna uppgav att de inte hade kännedom om Livsmedelsverkets fem kostråd, men
samtliga sa att de väljer vissa produkter som följer det råden rekommenderar.
“Jag väljer gärna fullkornsprodukter som fullkornsbröd, fullkornspasta och
fullkornsris. I första hand. Och jag steker i flytande margarin, i andra hand väljer jag
rapsolja” (k5).
Det framkom av intervjuerna att Livsmedelsverkets kostråd behöver framföras på ett mer
lättillgängligt sätt för deltagarna i den aktuella studien. Man kan utläsa att flera av deltagarna
äter i enlighet med kostråden, även om de själva uppgav sig sakna fullkomlig kännedom om
dessa.

6.4.2 Tilltro till olika informationskällor
Samtliga deltagare hade förtroende för Livsmedelsverket och ville att myndigheter ska ge
kostråd. Ingen var intresserad av eller ville följa en speciell diet utan det som värdesattes var
traditionella kostråd.
“Det känns tryggt när myndigheter är med. Det känns mer kontrollerat och det känns
som att det finns mer evidens bakom då. Jag litar mer på Livsmedelsverket rent
spontant” (k1).
“När det kommer till olika dieter och sånt så tänker jag bara på den där kostcirkeln
ändå. Jag litar på det som Livsmedelsverket rekommenderar” (k4).
Studiens deltagare visade därmed tilltro till Livsmedelsverket. Detta talar för att om deras
kostråd tillhandahålls mer lättillgängligt skulle kännedomen om dessa eventuellt kunna öka.
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6.5 Identitet - Resultat från intervju 2.
6.5.1 Kulturella värderingar och förhållningssätt
En kvinna sa att både hon och hennes man är uppvuxna med att äta fisk och att de därmed
uppskattade de fyra fiskrecepten i måltidsplaneringen. Det är något som även går i linje med
de fem kostråden. En annan deltagare uppgav att hennes dåliga fantasi gör att hon mest lagar
mat som hennes mamma lagade under uppväxten. Även ur detta hänseende visade det sig
tydligt att uppväxten kan komma att spegla de livsmedelsval som görs senare i livet.

6.5.2 Personliga preferenser
I denna underkategori uppgav två av deltagarna att deras personliga preferenser går i linje med
Livsmedelsverkets fem kostråd. Fullkornsris väljs och vidare väljs salt bort dels på grund av
att salt mat inte uppskattas men också för att deltagaren vet att det inte är bra.
“jag köpte hem fullkornsris förra veckan och det var helt okej” (k2).
Här kan till viss del en skiftning i de personliga preferenserna ses efter att deltagarna
genomgått den två veckor långa måltidsplaneringen. Det sägs nu att deras preferenser till viss
del stödjer det som Livsmedelsverket rekommenderar i sina kostråd jämfört med att det i
första intervjuerna uppgavs att de personliga preferenserna gick emot kostråden. Om resultatet
är en tillfällighet eller inte lämnas till diskussion.

6.5.3 Könsroller i det egna kosthållet
Under andra intervjun berättade tre kvinnor att deras ansvarsfördelning kring det egna
kosthållet hade förändrats till det bättre efter att de hade de två veckorna med
måltidsplanering. Deltagarnas män hade hjälpt till med både handling och matlagning.
“Min man har faktiskt hjälpt till mer än vanligt. Det har varit enklare nu när vi har
haft färdiga recept som har varit så lätta att till och med han har klarat av...” (k1).
Därmed bekräftas att måltidsplanering med tillhörande inköpslista kan vara ett steg i ledet till
att ändra vanor och beteende rörande könsroller för deltagarna i den aktuella studiens kosthåll.
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6.5.4 Personliga begränsningar
De yngre deltagarna tyckte att måltidsplaneringen fungerade som ett hjälpmedel då de själva
ansåg sig ha begränsade matlagningskunskaper. De menade att utan färdiga recept var det
svårt att veta vilka kryddor som kan kombineras och att vegetariska rätter var svårlagade.
Dessa barriärer ansåg deltagarna att måltidsplaneringen hjälpte dem att övervinna.
“...jag har inte den egna kunskapen och engagemanget att göra den här planeringen
[måltidsplanering] själv, tyvärr” (k5).
Med färdiga recept och tillhörande inköpslista ansåg deltagarna att de fått god hjälp på vägen
till en mer strukturerad måltidssituation.

6.6 Ansvar – Resultat från intervju 2
6.6.1 Ansvar och medvetenhet ur miljösynpunkt
Efter måltidsplaneringen blev en deltagare inspirerad att äta mer vegetariskt av miljöskäl. En
deltagare sa att hon gärna skulle välja grönsaker framför kött och en annan uppskattade att
mängdangivelser hade bidragit till mindre svinn under dessa två veckor.
“...jag tycker jag har haft mindre svinn... Nu har jag ju vetat precis vad jag ska ha och
köpt i såna storlekar så att det lätt blir väldigt lite svinn” (k5).
Jämfört med vad som framkom i denna underkategori vid de första intervjuerna kan nu ses att
fokus skiftat från att deltagarna då gärna valde ekologiska produkter till att de nu fått upp
ögonen för att även vegetarisk mat är bra att välja ur miljösynpunkt.

6.7 Bekvämlighet – Resultat från intervju 2
6.7.1 Tid och lust för det egna kosthållet
Kvinnorna menade att måltidsplaneringen har varit tidssparande och hjälpt dem i vardagen.
De ansåg att det varit skönt att slippa planera och att i förväg vetat vad som ska lagas. En
deltagare uppgav att bra planering för henne är att handla sällan men mycket och hon ansåg att
detta fungerat utmärkt under veckorna med måltidsplanering.
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“Vissa dagar har jag inte riktigt orkat laga mat, men eftersom att jag hade en bestämd
meny lagade jag ändå...” (k2).
Måltidsplaneringen har därmed uppfyllt det som studiens författare eftersträvade, att den
skulle verka som ett hjälpmedel i deltagarnas vardag.

6.7.2 Ekonomins påverkan
En deltagare sa att hon i och med inköpslistan inte plockat saker på rutin när hon handlat utan
istället lagt lite mer tanke på vad hon faktiskt köpt. Hon ansåg att det varit billigare att handla
och det stöds hos ytterligare två av deltagarna.
“...jag fick en inköpslista som jag har följt. Jag har inte behövt handla någonting mer
och därför sluppit alla dyra småköp som annars lätt blir av” (k2).
“... det känns billigare för att dom gånger jag har handlat nu har det kostat ungefär
lika mycket som det brukar göra när jag handlar fast då kanske bara till en eller två
måltider och då använder jag inte ens upp alla råvaror...” (k5).
Det kan konstateras att med en måltidsplanering finns det möjlighet att spara pengar genom att
dyra småköp undviks samt att det som handlas räcker längre.

6.8 Hälsoinformation – Resultat från intervju 2
6.8.1 Kännedom om de fem kostråden
Efter måltidsplaneringen och skriftlig information om de fem kostråden kunde alla deltagare
muntligt redovisa för vad de står för. Deras inställning till dem var uteslutande positiv och
råden sågs som vettiga, konkreta och lätta att följa.
“Jag tycker att det har varit intressant med kostråden för det var sånt som man borde
kunna. Och kanske sånt man ändå har försökt leva efter men inte vetat exakt vilka
kostråden var så uppradat.” (k4).
Det går att öka kännedom om kostråd genom att ge rak och konkret information. I den aktuella
studien fick deltagarna möjlighet att både teoretiskt och praktiskt ta del av råden och det
visade sig vara en effektiv metod.
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6.8.2 Tilltro till olika informationskällor
Mer och konsekvent information efterfrågades av två kvinnor. En deltagare uppgav vidare att
trovärdigheten sjunker när det först uppges, av till exempel tidningar, att något är farligt att
konsumera och några veckor senare ändras åsikten. Deltagarna menade att Livsmedelsverket
stod för trygg information som det går att lita på. En önskan fanns dock att de skulle bli bättre
på att föra ut vad de står för.
“...Livsmedelsverket och så ser man inte så mycket information från överhuvudtaget
och det är synd tycker jag” (k4).
Fortfarande finns en efterfrågan från studiens deltagare att Livsmedelsverket mer tydligt går ut
med vad de rekommenderar.
En annan deltagare ansåg att måltidsplaneringen och informationsbladet hade varit bra
informationskällor. Hon tyckte att det var roligt att få lära sig genom praktisk inlärning utan
pekpinnar;
“Det är roligt när det inte blir för mycket pekpinne utan mer att man får göra själv och
lära sig lite samtidigt” (k2).
Även här bekräftas av en deltagare det som tidigare visats, att den aktuella studiens metod
måltidsplanering, är ett effektivt hjälpmedel vid inlärning.

7.0 Diskussion
Under första intervjun kunde deltagarna inte redogöra för Livsmedelsverkets fem kostråd,
vilket däremot alla kunde vid andra intervjutillfället. Flera av kvinnorna uppgav att
måltidsplaneringen underlättade arbetet kring det egna kosthållet, och för några hade den även
varit ekonomiskt fördelaktig. Den primära relationen som påverkar deltagarnas livsmedelsval
är den med familjen. Det är tydligt både bland de äldre och de yngre deltagarna att det är
kvinnorna som står för majoriteten av arbetet i deras egna kosthåll. Under planeringen tilläts
männen ta större ansvar, vilket uppskattades av kvinnorna. Barriärerna i vardagen för det egna
kosthållet kan sammanfattningsvis till viss del ha minskats.
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7.1 Metoddiskussion
Det bör betonas att några generella slutsatser som kan appliceras på andra fall inte får göras i
kvalitativa studier, men de ger en djup förståelse för det som studeras (Backman, 2008 p. 44).
Författarna i denna studie är därmed medvetna om att resultaten i den aktuella uppsatsen inte
kan överföras på andra kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor. Däremot kan resultaten i
denna studie ses som en språngbräda för fortsatt forskning, samtidigt som resultaten kan
jämföras med tidigare studier (Backman, 2008 p. 195). Förslagsvis kan en kvantitativ studie
genomföras, med hypotesen att måltidsplanering hjälper mot barriärer i det egna kosthållet.
En annan viktig aspekt som bör vägas in är urvalet. Deltagarna valdes genom
bekvämlighetsurval eftersom att engagerade och motiverade deltagare med väldigt specifika
kvalifikationer behövdes, och författarna har behövt vara säkra på att de har varit motiverade
nog för att inte vilja avbryta studien. Bekvämlighetsurvalet är en annan anledning till att
generella antaganden inte kan göras, då deltagarna inte nödvändigtvis är representativa för alla
kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor (Bryman, 2008 p. 194). Författarna ansåg att det
skulle vara svårt med ett annat typ av urval, med tanke på den relativt korta tid som fanns till
uppsatsen.
En induktiv ansats har används, varför det inte finns någon hypotes i början av uppsatsen
(Backman, 2008 p. 54). I den aktuella studien har författarna kunnat se många likheter med
det egna materialet och tidigare studier. Bland annat har Belasco, Johansson och Jilcott et al.
(2008; 1993; 2009) teorier kring vilka gemensamma faktorer som avgör en konsuments
livsmedelsval, vilka alla kan jämföras med resultaten som presenteras i den aktuella studien.
Belasco (2008 p. 7) använder identitet, ansvar och bekvämlighet. Jansson (1993 p. 22) talar
om ekonomisk hänsyn, hälsomässiga överväganden, smakmässiga preferenser och värdering
av livsmedlets status. Jilcott et al. (2009) använder orden smak, kostnad, tillgänglighet och
hälsoaspekter. Trots att ordvalen skiljer sig åt, har de liknande innebörd och kan tillämpas på
ungefär samma sätt. De har alla som syfte att beskriva hur människor väljer livsmedel.
Ytterligare författares teorier diskuteras, vilka sammanställs i Lotte Holm och Søren
Kristensensbok (Holm et al, 2012). Där skrivs mycket om de traditionella könsrollerna i
kosthållet, vilket har visats sig stämma väl överens med det aktuella studiens deltagares syn på
arbetsfördelningen i deras egna kosthåll (O´Doherty Jensen, 2012 pp. 145-156).
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Nedan följer en diskussion om ovan nämnda författares teorier, jämförda med det aktuella
materialet.

7.2 Resultatdiskussion
Kommande avsnitt behandlar studiens resultat. De diskuteras utifrån den vetenskapliga
litteraturgenomgången som nämns i bakgrunden.

7.2.1 Identitet, ansvar och bekvämlighet
De semistrukturerade intervjuerna i denna uppsats har givit liknande resultat som tidigare
forskare funnit (Jilcott et al., 2009; Belasco, 2008). De tre kategorierna identitet, ansvar och
bekvämlighet, vilka författarna i den aktuella studien har delat in meningsenheterna i resultatet
under, har motsvarande innebörd som responsibility, identity och convenience i Belascos nya
kulinariska triangel (Belasco, 2008 pp. 6-7). Middagsvalen kan förklaras genom dessa
kategorier och svara enligt honom på frågan vad blir det för middag? (Belasco, 2008 p. 7).
Triangelns betydelse, vilket här inte kommer att beskrivas närmare, påminner i stor
utsträckning om de underkategorier som finns till kategorierna i den aktuella studiens
resultatdel; kulturella värderingar och förhållningssätt, personliga preferenser, könsroller i
det egna kosthållet, familjesituationens påverkan, personliga begränsningar, ansvar och
medvetenhet ur miljösynpunkt, hälsans roll vid livsmedelsval, tid och lust för det egna
hushållet och ekonomins påverkan. Utöver dessa finns i denna aktuella studie även
underkategorierna; kännedom om de fem kostråden och tilltro till olika informationskällor,
vilka har placerats under kategorin hälsoinformation.
Den konstanta tillgängligheten på mat, kombinerat med mångfalden på varumarknaden, gör
att människor ställs inför ett stort antal livsmedelsval varje dag (Jansson, 1993 p. 22). Vilka
val som görs och varför kan påverka ett flertal faktorer, däribland hälsan och ekonomin.
Uppenbart är att man inte kan överväga varje livsmedel en butik har att erbjuda när man ska
handla. Systematiskt måste man ha någon form av rutiniseringsprocess, som Sören Jansson
(1993 p. 22) kallar det, som hjälper oss att välja varor. Jansson (1993 p. 22-23) nämner fyra
personliga faktorer som avgör konsumentens rutiniseringsprocess; ekonomisk hänsyn,
hälsomässiga överväganden, smakmässiga preferenser och värdering av livsmedlets status.
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Dessa faktorer menar han kan ses som gemensamma prioriteringsprinciper för den
västerländska människan (Jansson, 1993 p. 22-25). Efter analysen av transkriberingarna
formades 11 stycken underkategorier dit utvalda meningsenheter placerades. Tre av dessa,
ekonomins påverkan, hälsans roll vid livsmedelsval och personliga preferenser, påminner
mycket om tre av Janssons personliga faktorer (Jansson, 1993 p. 22). De överensstämmer även
med det som Jilcott kommit fram till, att smak, kostnad, tillgänglighet och hälsoaspekter är
det som oftast påverkar val av livsmedel (Jilcott et al., 2009). Värderingar av livsmedlets
status är ingenting som uppkommit under intervjuerna i denna studie, men författarna utesluter
inte att det kan påverka deltagarna. Livsmedelsverkets fem kostråd kan användas som en
vägledning vid de dagliga valen. De tämligen enkla råden kan hjälpa konsumenter att fatta
beslut som är fördelaktiga för kroppen och hälsan.
7.2.2 Familjens påverkan på kosthållet
Den primära relationen som påverkar deltagarnas livsmedelsval är den med familjen. Under
intervjuerna återkommer ofta meningsenheter som kategoriseras under familjesituationens
påverkan eller könsroller i det egna kosthållet. Med familj menas individerna i hushållet, de
människor som bor tillsammans. Troligtvis har även andra sociala grupper inflytande, men det
har inte diskuterats under intervjuerna. När familjesituationen förändras och barnen flyttar
hemifrån förändras även kostvanorna i hushållet, precis som Jilcott funnit i sin studie (Jilcott
et al., 2009). I en del av hemmen förändrades situationen till mer hälsosamma livsmedelsval,
och i andra hem till sämre då barnen varit en motivation till matlagning (Jilcott et al., 2009).
De två kvinnorna som har barn berättar om skillnaderna i hushållet från när barnen bodde
hemma. Den ena hävdar att kosten har blivit bättre då hon inte längre köper hem bakverk och
kakor. Den andra har däremot slutat att veckoplanera och middagen består oftast av en
smörgås, vilket kan vara negativt för såväl hälsan som ekonomin. Anledningen till bristande
planering och frånvaron av lagad middag för den ena deltagaren, har varit bristande
motivation. Samma kvinna hade en positiv ton efter måltidsplaneringen och hade inte upplevt
recepten som tidskrävande eller svåra. Eftersom att recepten var för fyra portioner hade hon
även rester till nästa dag, vilket resulterade i en näringsriktig lunch. Genom att planera sin kost
och laga mat för flera måltider framöver kan antas att risken för dyra impulsköp och
ohälsosam snabbmat minskar. Det kan även bli billigare att planera, vilket flera av deltagarna
uppgav efter måltidsplaneringen.
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En kvinna uppgav att en hel veckas mat hade kostat lika mycket som en till två middagar
annars kostar för henne. En annan ansåg att hon haft färre dyra småköp eftersom att hon
handlat efter den bifogade inköpslistan.
7.2.3 Könsroller i kosthållet
Med könsroller i deltagarnas kosthåll syftas den traditionella uppfattningen om manliga och
kvinnliga sysslor. Enligt Belasco och Holm (2008 pp. 1-13; 2012 pp. 23-38) har sysslor kring
kosthållet länge varit associerade med kvinnoarbete och har därför fått mindre uppmärksamhet
och status. Det är tydligt, både bland de äldre och de yngre deltagarna, att de kvinnor som har
en partner står för majoriteten av arbetet i deras egna kosthåll. Männen hjälper ofta till när de
blir tillfrågade, till exempel med att diska eller handla, men kvinnorna har visat ett ointresse
för deras hjälp. Flera av kvinnorna tvekar på att mannen ens klarar av arbetet. I och med de
färdigplanerade inköpslistorna och måltidsplaneringen tilläts flera av männen att ansvara för
inköp och tillagning vissa dagar. En kvinna uppgav att hennes man lagade en måltid som blev
väldigt bra, även om han hade muttrat och stånkat under tiden. En annan sa att mannen, som
annars brukar vara tvär mot grönsaker och ny mat, hade gillat allt. En tredje uppgav att hon
vågat lämna över delar av ansvaret till mannen eftersom recept och inköpslista var klara, det
fanns inget som de behövde vara oense om gällande middagsmålet. Det kan, utav detta, antas
att deltagarnas arbete kring deras kosthåll varit aningen mer jämställt under
måltidsplaneringen. En mer jämlik fördelning av arbetet kan resultera i mindre stress och färre
barriärer för en hälsosam kost. Det krävs dock fler uppföljningsintervjuer för att se om
männens delaktighet är tillfällig eller varaktig. Troligen är två veckors måltidsplanering för
kort för att ge en permanent effekt.
Förutom en ojämn arbetsfördelning i deltagarnas kosthåll bör kvinnor och mäns skilda
uppfattning om vad riktig mat är diskuteras. Att kvinnor generellt sett äter bättre än män har
konstaterats i bakgrunden (SLV, 2012c). Varför det är så har hittills inte behandlats.
En viktig fråga är huruvida våra olika matbeteenden är genetiskt eller socialt konstruerade.
O´Doherty Jensen (2012 pp. 145-156) hävdar att mat och livsmedel kan rangordnas
hierarkiskt där kött står över cerealier och grönsaker. Kött är djuriskt; det associeras med ord
som styrka, produktivitet, passion och sexualitet, vilket ofta är ord man använder för att
beskriva mannens natur.
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Kött symboliserar status, makt och rikedom, det namnger ofta maträtter, är måltidens centrum
och värderas högst (Holm, 2012 pp. 157-174). Cerealier och grönsaker, som har lägre
energitäthet, symboliserar däremot fattigdom och svält (O´Doherty Jensen, 2012 pp. 145-156).
Detta är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar mat och livsmedelsval. Det krävs förståelse
för köttets symbolik för att förstå varför många känner ett stort behov av kött och animalier för
att måltiden ska kännas komplett. Det är väldigt gamla föreställningar som lever kvar i vår
matkultur och som måste tas hänsyn till (Belasco, 2008 pp. 1-13). Jansson (1993 pp. 26-33)
säger att män nästan måste ha kött medan kvinnor kan tänka sig lättare mat, exempelvis
sallader och soppor. I den aktuella studien visade det sig att flera av kvinnorna gärna skulle äta
mer vegetariskt och fisk men att de hindras av sina män. En kvinna berättade först att hon
skulle kunna tänka sig att äta mer vegetarisk men att hennes man inte gillar det så hon låter bli
att laga det. Under andra intervjun sa hon att mannen har gillat all mat, även den vegetariska,
och att hon nu kommer försöka laga köttfria rätter i större utsträckning än tidigare. Det tyder
på att mäns motstånd till grönsaker och vegetariska rätter troligen inte är genetiskt utan en
social konstruktion som går att arbeta bort. Även Belasco (2008 pp. 35-53) stödjer
resonemanget om männens sociala behov av kött. Männens inverkan på den gemensamma
måltiden är inte bara negativ. Enligt Jansson (1993 pp. 26-33) anser många kvinnor att de
endast behöva ett lagat mål mat om dagen, medan mannen vill ha två. En av kvinnorna i vår
studie uppgav att när hon åt med sin pojkvän planerade de och lagade riktiga måltider, men
när hon är ensam bli middagsvalet inte lika strukturerat. En annan sa nästan samma sak; när
hon tidigare hade en sambo planerade de flera dagar i förväg, men nu när hon är ensam tar hon
dagen som den kommer. Ytterligare en kvinna berättade om hur hon kan gå en hel dag utan att
äta, för att sedan ta igen allt på kvällen. Av detta kan antas att dessa kvinnor behöver en bättre
struktur i sin vardag. Eftersom att de tenderar att slarva med maten då de endast ska mätta sig
själva, kan de behöva någon form av förbestämd planering, där de även kan laga ett flertal
måltider på samma gång för att spara tid.
7.2.4 Livsmedelsverket och deras fem kostråd
Under den första semistrukturerade intervjun uppgav deltagarna att det inte hade kännedom
om de fem kostråden. Det är svårt att aktivt göra hälsosamma val om man inte vet vad det
innebär. Trots detta så valde tre kvinnor medvetet livsmedel som är i linje med råden. En
kvinna sa att hon alltid köper fullkornsprodukter, precis som kostråden rekommenderar.
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Ett annat exempel är att alla kvinnorna angav att de använder rapsolja och flytande margarin i
matlagningen. Även resultatet i Riksmaten visar att en majoritet av befolkningen använder
margarin och olja i matlagningen (SLV, 2012c). Budskapet om att välja denna typ av fett i
matlagningen har tydligen nått fram till svenskarna, vilket är positivt för hälsan (SLV, 2012a;
Oh et al., 2005; Field et al., 2007;). Om det inte är så att den aktuella studiens deltagare väljer
dessa livsmedel utifrån vetskap om rekommendationerna, är det intressant vad som ligger
bakom. Fyra av deltagarna sa att de väljer livsmedel efter vad de är uppvuxna med. De pratar
om sånt man alltid har sagt och det är jag van vid. Det kan antas att kulturella värderingar är
väsentliga, varför det kan ses som viktigt att hälsosamma matvanor etableras redan vid tidig
ålder.
Ytterligare ett uttalande som styrker detta är en deltagares positiva respons på de fyra
fiskrecepten. Både hon och hennes man är uppvuxna med mycket fisk och därför var det kul
med många fiskrecept.
I Sverige anser 73 procent av befolkningen att Livsmedelsverkets kostråd är mycket eller
ganska trovärdiga, vilket kan ses som en relativt hög siffra (TNS Sifo, 2008). Samtliga av
studiens deltagare sa sig lita på Livsmedelsverket och var positivt inställda till deras fem
kostråd. Trots det höga förtroendet till myndigheten Livsmedelsverket var det ingen av
deltagarna i den aktuella studien som hade kännedom om vilka kostråden är, vid det första
intervjutillfället. Det kan uppfattas som aningen märkligt, att ha förtroende för någonting som
man inte vet vad det står för. En deltagare sa uttryckligen att det känns tryggt när myndigheter
är med. Hon är, i likhet med samtliga av den aktuella studiens deltagare, anställd av
landstinget och jobbar dagligen efter riktlinjer som myndigheter har stiftat. Det kan därmed
antas att det är därför hon känner stort förtroende för en myndighet, och likaså kan det vara
anledningen till att alla deltagare i den aktuella studien litar på Livsmedelsverkets kostråd. Det
kan anses vara nödvändigt med tilltro till kostråden för att kunna påverka och förändra ett
beteende med hjälp av dem. Även om studiens deltagare genomgående är positivt inställda till
råden och litar på evidensen bakom dem, är den personliga preferensen ofta avgörande. En
kvinna sa att hon inte skulle kunna tänka sig att äta fullkornspasta för att hon tycker att det
smakar illa.
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Ett annat exempel är hon som menade att hon vet att det inte är bra att salta för mycket, men
hon gör det i alla fall. Det går att upplysa om hälsomässigt fördelaktiga val, men de måste
passa mottagaren sensoriskt också. Flera forskare hävdar att det sensoriska kan vara det
avgörande för vilka livsmedel konsumenten väljer (Jilcott et al 2008; Jansson, 1993 p. 22;
Belsaco, 2006 p. 7). Förhoppningsvis kan en måltidsplanering inspirera till att åtminstone
prova livsmedel som annars hade ratats. En deltagare berättade att hon köpt hem fullkornsris
och att det var helt okej. Kanske överväger hon att även i framtiden köpa fullkorn, och kanske
kommer hon att vänja sig och tycka att det smakar bra. Ett annat hinder kan vara bristande
matlagningskunskaper, som kan ses bland flera deltagare. En kvinna ansåg sig varken ha
kunskap eller engagemang att göra en egen måltidsplanering likt den hon blev tilldelad. Hon
sa även att hon vill äta mer fisk, men att hon har svårt med tillagningen. En annan säger sig
vilja äta mer vegetariskt, men att det är svårt. Detta stärker resonemanget att recepten måste
vara lättlagade för att passa alla, oavsett matlagningskunskaper (Aberg, 2009; OhriVachaspati, 2008). Dessa barriärer för att äta hälsosamt är bara några som nämns, men ändå
representativa och kan lösas på ett och samma sätt; måltidsplanering.
7.2.6 Skiftarbetes påverkan på middagsmålet
Kvinnorna som studerats i den aktuella studien jobbar skift, vilket i sig är en riskfaktor för ett
flertal sjukdomar (Reeves et al., 2004; Schernhammer et el., 2001; Lennernäs et al., 2006) ).
Flera av deltagarna har berättat om sitt bristande intresse för det egna kosthållet, delvis som ett
resultat av de oregelbundna arbetstiderna. En kvinna berättade att hon inte alltid lagar middag
eftersom att många kvällar går bort när hon är på jobbet. Då köper hon färdigmat. En annan sa
att hon väljer mycket ur lathetssynpunkt och att maten ska vara lätt att laga. Som Riksmatens
resultat visade äter svenska kvinnor idag för lite frukt, grönsaker, fisk och fibrer. (SLV, 2012c;
Becker, 2009). Tillsammans med riskfaktorerna som ett skiftarbete medför kan det därför
anses viktigt att hjälpa kvinnor, lika studiens deltagare, att underlätta ovan nämnda barriärer
som negativt påverkar hälsan.
Berggren och Nilsson (2011) fann i sin studie att färdiga matkassar hjälpte konsumenter att äta
bättre, spara tid och kände minskad ansträngning kring det egna kosthållet. För kvinnorna i
den aktuella studien var en lättlagad måltidsplanering, där recepten räcker till fler portioner än
vad som är tänkt att äta vid tillagningstillfället, en bra lösning.
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Det kan inte sägas någonting om huruvida färdiga matkassar hade varit ett ännu bättre
alternativ, som skulle ha hjälpt mot fler barriärer i det egna kosthållet. Självfallet slipper
personen som får maten levererad till dörren att gå och handla, men en önskan om att själv få
se maten innan den köps har visats i tidigare studie (Svensk handel, 2011). Flera uttryckte en
önskan om bra planering för att underlätta arbetet kring det egna kosthållet. En deltagare
ansåg att det är skönt när någon annan bestämmer och en annan tyckte att måltidsplaneringen
hade fungerat bra då hon inte hade behövt bekymra sig över vad hon ska handla och laga för
middag. Eftersom att studien har varit förhållandevis kort går det inte att säga att effekterna
som kan ses är permanenta. Även om deltagarna anser att det har fungerat bra under två
veckor, betyder det inte att de skulle ha lust, ork eller intresse för att fortsätta med
måltidsplanering under en längre tid. Tidigare forskning har visat att människor kan ändra sina
matvanor till det bättre efter att de fått information om hur de ska gå tillväga (Svederberg,
1997). Fler uppföljningsintervjuer skulle dock behövas, i den aktuella studiens fall, för att
kunna bekräfta eller dementera detta. Förslagsvis skulle en förutbestämt måltidsplanering vara
ett bra sätt att inspirera och upplysa om hälsosamma matvanor under en period, snarare än att
fungera som en konstant lösning.
7.2.7 Miljöansvar
Flera deltagare visade ett högt engagemang för ekologiska råvaror, likväl för dess
hälsomässiga fördelar som påverkan på miljön. En uttryckte att hon stödjer ekologiskt som en
markering från henne som konsument, medan en annan pratade om glädjen att handla direkt
från bondgårdar. De yngre kvinnorna anser sig inte ha ekonomin att köpa dyrare råvaror, en sa
till exempel att hon vill köpa falukorv med mycket kött i men att hon bara har råd med den
billigaste. Fördelen med en måltidsplanering där konsumenten själv får köpa råvarorna,
jämfört med en färdig matkasse med tillhörande recept, är att den som är villig att betala mer
för ekologiska råvaror kan göra det. Den som däremot uteslutande väljer budgetalternativ, kan
gör det. En annan fördel är, att om man inte gillar några av ingredienserna kan man låta bli att
använda dessa eller byta ut dem och därmed minska på svinnet. En deltagare upplevde att hon
haft mindre svinn i och med måltidsplaneringen. Hon sa att eftersom hon visste exakt vad hon
skulle handla och laga hade färre råvaror gått till spillo. Detta stämmer överens med Toblers
studie där deltagarna ansåg att en viktig del av miljöansvaret var att inte köpa storpack,
eftersom att de inte gick åt och fick slängas (Tobler at al. 2011).
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Det kan antas att en noggrann planering där livsmedlen köps i de kvantiteter som man vet går
åt är bra för att motverka svinn.
I den aktuella studien kan gemensamma nämnare som påverkar middagsvalet utläsas, och
även liknande barriärer för det egna kosthållet. De gemensamma nämnare och barriärer som
påverkar middagsvalet kan sammanfattas som underkategorierna i resultatet, se tabell 2.
Genom att lokalisera och erkänna dessa kan man finna lösningar för arbetet kring kosthållet.
Ett förbättrat arbete kan betyda bättre planering, mer jämlik arbetsbörda, förbättrad ekonomi
och en näringsmässigt fördelaktig kost.
7.3 Slutsats
Kvinnorna i den aktuella studien uppgav att arbetet kring det egna kosthållet underlättades
med hjälp av en förutbestämd måltidsplanering. De upplevde att barriärerna i vardagen
förenklades genom att veckans middagar redan fanns planerade och en färdig inköpslista
underlättade inköp av livsmedel. Deltagarnas kunskap om Livsmedelsverkets fem kostråd
förbättrades efter två veckors måltidsplanering. Tillämpningen av kostråden i middagarna fick
positiv respons och deltagarna uppgav inte att deras personliga preferenser och begränsningar
hindrade måltidsplaneringens genomförande. De kvinnor som ansåg sig ha huvudansvaret för
kosthållet inom familjen berättade om en mer jämn arbetsfördelning under de två veckor som
studien genomfördes. För att detta resultat ska kunna ses som tillförlitligt skulle
undersökningen pågått under en längre tid än två veckor och ytterligare en uppföljning bör
genomföras för att se om det positiva resultatet kvarstår. Några generella slutsatser som kan
appliceras på andra fall inte får göras i kvalitativa studier, men de ger en djup förståelse för det
som studeras.
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Du har visat intresse för vår studie gällande sjuksköterskors attityder till hälsosam mat och det är
vi mycket tacksamma för. Studien är vårt examensarbete och vi som genomför den är studenter
vid institutionen för kostvetenskap.
Under två veckor, med start den 22 april, kommer du följa en matsedel med bifogad inköpslista
som vi har sammanställt just för er som deltagare i denna studie. Detta är en tjänst som vanligtvis
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Kostvetarstudent vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet
Emma Fredriksson, emmakarlsson87@hotmail.com
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LIVSMEDELSVERKETS FEM KOSTRÅD
500 G FRUKT OCH GRÖNT VARJE DAG
Hit räknas färska-, frusna- och torkade frukter, bär och grönsaker. En dagsranson bör bestå till hälften av
grönsaker och hälften av frukt och bär, varierat inom grupperna. 500 gram är exempelvis tre frukter och två
stora nävar med grönsaker. Ett glas juice (1dl) om dagen får räknas in i dessa 500 gram frukt och grönt.
Till grönsaker hör bland annat tomat, paprika, broccoli, avokado och spenat, men även baljväxter (ärtor och
bönor) rotfrukter (rödbeta, morot och palsternacka) kål och linser. Hälften av grönsakerna ska gärna vara av
det ”grövre” slaget så som baljväxter eller rotfrukter.
Frukt och grönsaker innehåller livsnödvändiga vitaminer, mineraler, fibrer, antioxidanter, kolhydrater,
protein och fett.

VÄLJ I FÖRSTA HAND FULLKORN
- när du äter bröd, flingor, gryn, pasta
och ris.
Fullkorn är hela korn eller korn som
har krossats eller malt ner till mjöl och
finns i spannmålsprodukter.
Exempel på spannmål är vete, råg,
korn, hirs, ris, majs, havre, spelt,
bulgur och durra.
Personer som äter mycket fullkornsprodukter har lägre risk att drabbas
av diabetes, hjärt- och kärlsjukdom,
övervikt och möjligtvis cancer.

VÄLJ GÄRNANYCKELHÅLSMÄRKTALIVSMEDEL
Nyckelhålet hjälper konsumenter att göra mer hälsosamma val.
Det är en symbol som står för mindre salt, mindre socker,
mindre/nyttigare fett eller mer fullkorn och kostfiber än
motsvarande produkter på marknaden. Minst ett av kriterierna
måste vara uppfyllda.
Många äter alldeles för mycket salt, vilket kan leda till högt
blodtryck och senare, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Genom
att äta mindre hel/halvfabrikat, charkuterier, snacks, bröd och
sluta salta extra på maten kan man enkelt minska på intaget.
Laga maten själv från grunden, använd färska kryddor istället
för färdiga kryddblandningar och byt ut vanligt salt mot
mineralsalt är också ett sätt att minska saltintaget.

ÄT FISK OCH SKALDJUR 2-3 GÅNGER I VECKAN
Fisk och skaldjur är rikt på vitamin D, selen och
fettsyran omega 3 vilka många svenskar får i sig för lite
av. Omega 3 finns i fet fisk (lax, makrill och sill) och
kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. För barn
är fettsyran nödvändig för att hjärnan och synen ska
utvecklas normalt. 2-3 portioner av olika sorters fisk
och skaldjur i veckan rekommenderas. Märkningen
MSC garanterar att produkten kommer från hållbart
fiske.

ALL INFORMATION ÄR HÄMTAD FRÅN LIVSMEDELSVERKET.

ANVÄNDFLYTANDEMARGARIN OCH OLJA I
MATLAGNINGEN
Fett är en livsnödvändig energikälla för våra
kroppar, men fel sort eller för stora mängder
kan leda till övervikt och hjärt- och kärlsjukdom. Genom att välja olja och margarin
istället för smör får vi i oss mer enkel- och
fleromättat fett och mindre mättat fett, vilket
våra kroppar mår bättre av. Ju hårdare fettet
är i rumstemperatur desto mer mättat är
fettet. En tumregel är att fettet ska vara så
mjukt/flytande som möjligt.

Matsedel vecka 17
MÅNDAG:
VEGETARISK LASAGNE

TISDAG:
PANERAD TORSK

ONSDAG:
MANGOKYCKLING

TORSDAG:
LAX MED GRÖNT MOS

FREDAG:
HAMBURGARE MED COLESLOW
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MÅNDAG

Bilaga 3

TISDAG

VEGETARISK LASAGNE
För 4 pers.

INGREDIENSER:
1 gul lök
200 g champinjoner
2 vitlöksklyftor
300 g fryst bladspenat
2 morötter
1 pkt krossade tomater (ca 400 g)
1 pkt färska lasagneplattor
500 g lättkeso
1 dl riven ost
1 grönsaksbuljongtärning
Olja, peppar, Oregano
SERVERA MED:
2 avokado

TORSDAG

MANGOKYCKLING
PANERAD TOSK
För 4 pers.

INGREDIENSER:
600 g torskfilé
1-2 dl grahamsmjöl
1 ägg
flytande margarin
ÖRTSÅS:
2 dl gräddfil
1 vitlöksklyfta
1/2 dl hackad gräslök
1 msk hackad persilja
1 msk hackad dill
1 krm salt
peppar

GÖR SÅ HÄR:
SERVERA MED:
1. Sätt ugnen på 225 C°.
2. Hacka lök och svamp i små bitar och riv morötterna 400g gröna ärter
Skivad citron
på den grova sidan av rivjärnet.
3. Fräs löken mjuk i en kastrull tillsammans med lite
olja. Tillsätt den hackade svampen och vitlök, fräs i GÖR SÅ HÄR:
1. Koka potatisen och de gröna ärterna.
någon minut.
2. Knäck ägget och vispa upp det i en skål. Häll gra4. Tillsätt spenat, krossade tomater, buljongtärning
hamsmjölet i en annan. Vänd fiskfiléerna först i ägget
och riven morot. Låt sjuda i 5-10 min.
och sedan i mjölet.
5. Smaka av med salt, peppar och oregano.
4. Stek filéerna ca 2 min på varje sida i en stekpanna,
6. Smörj en ugnssäker form och varva tomatsåsen
med lasagneplattor och keso. Lägg ett lager tomatsås på medelhög värme, tills de fått en gyllene färg.
5. ÖRTSÅS: Pressa vitlöksklyftan och blanda alla inöverst och toppa med riven ost.
gredienser till en jämn sås. Tillsätt salt och peppar.
8. Grädda i ugnen i ca 20 minter.
9. Servera tillsamamns med avokado.
KCAL: Ca 540 per portion

ONSDAG
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KCAL: Ca 450 per portion

För 4 pers.

INGREDIENSER:
600 g kycklingfilé
1 liten purjolök
2 dl lätt crème fraiche
1 dl matlagningsgrädde
1 hönsbuljongtärning
1 msk soja
3 msk mangochutney
Flytande margarin
peppar
TILLBEHÖR:
3 dl fullkornsris
400 g broccoli

LAX MED GRÖNT MOS
För 4 pers.

INGREDIENSER:
4 laxfiléer (à 125 g)
500 g potatis
200 g broccoli
2 morötter
1 dl matlagningsgrädde
1 krm salt
peppar, salladskrydda
CITRONSÅS:
1 citron
2 dl lätt crème fraiche
1 tsk hackad dill
1 krm salt
peppar

GÖR SÅ HÄR:
1. Koka riset enligt anvisningar på förpackningen.
Koka broccoli.
2. Hacka purjolök och dela kycklingfiléerna till gryt- GÖR SÅ HÄR:
bitar. Bryn tillsammans med flytande margarin i en 1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Skala potatis och morötter. Koka dem mjuka i en kaskastrull.
3. Tillsätt resten av ingredienserna och låt koka i ca trull tillsammans med broccoli.
3. Lägg laxen i en oljad ugnssäker form. Salta och pep15 min, eller tills kycklingen är klar.
pra. Tillaga i ugn i ca 25 min eller tills laxen är färdig.
4. Smaka av med salt och peppar.
4. Arbeta potatis en och grönsakerna till mos med hjälp
av en elvisp, eller mixerstav. Tillsätt mjölk och lättmargarin. Smaka av med salt, peppar och salladskrydda.
5. CITRONSÅS: Riv skalet av citronen och blanda med
crème fraiche i en kastull.. Pressa ner 1 msk citronsaft
och låt koka upp.
6. Tag bort kastrullen från värmen. Tillsätt 1 tsk hackad
dill och smaka av med salt och peppar.
KCAL: Ca 490 per portion
KCAL: Ca 560 per portion

FREDAG
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HAMBURGARE MED COLESLAW
För 4 pers.

INGREDIENSER:
500 g köttfärs
1 ägg
4 st fiberhamburgerbröd
Ketchup
Senap
1 påse blandsallad
8 skivor ost
1/2 gurka
1/2 tsk salt
flytande margarin, peppar
COLESLAW:
400 g vitkål
2-3 morötter
1 gul lök
2 dl lätt kvarg
2 msk lätt majonnäs
1 tsk dijonsenap
peppar
GÖR SÅ HÄR:
1. Knåda köttfärsen tillsammans med ägg, salt och
peppar. Forma till fyra biffar.
2. Stek biffarna i lite flytande margarin på medelhög
värme 2-3 minuter på varje sida, tills biffarna är
genomstekta.
3. Skala och riv morötter på rivjärnerts grova sida.
Skölj och riv vitkålen. Skala och skiva löken fint.
4. Blanda med kvarg, majonäs, senap och smaka av
med peppar.
KCAL: Ca 585 per portion

FRUKT OCH GRÖNT:
2 gula lökar
200 g champinjoner
6-7 morötter
2 citroner
1 liten purjolök
1 påse blandsallad
1 gurka
400 g vitkål
500 g potatis
KYLDA VAROR:
500 g köttfärs
1 pkt färska lasagneplattor
500 g lätt keso
2 dl gräddfil
4 dl lätt crème fraiche
2 dl matlagningsgrädde
2 dl lätt kvarg
1 dl riven ost
8 skivor ost
2 ägg
FRYSTA VAROR:
300 g bladspenat
400 g gröna ärter
600 g broccoli
600 g torskfilé
600 g kycklingfilé
4 laxfiléer (à 125 g)
TORRA VAROR:
1 förp. krossade tomater (ca 400 g)
1 burk mango chutney
4 fiberhamburgerbröd
BASVAROR:
Olja, salt, peppar, flytande margarin, vitlök, oregano, salladskrydda
Grönsak buljongstärning, kycklingbuljongstärning, grahamsmjöl, fryst hackad gräslök,
fryst hackad persilja, fryst hackad dill, soja,
fullkornris, ketchup, dijonsenap
lätt majonnäs

Matsedel vecka 18
MÅNDAG:
INDISK BLOMKÅLSGRYTA

TISDAG:
FISKGRATÄNG MED RÄKOR

ONSDAG:
CHORIZOSTROGANOFF

TORSDAG:
KOKOSLIMELAX MED CURRYSÅS

FREDAG:
KYCKLINGPLÅT MED
RUCCOLASÅS
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MÅNDAG

Bilaga 3

TISDAG

INDISK BLOMKÅLSGRYTA
För 4 pers.

INGREDIENSER:
400 g fryst blomkål
1 ½ dl torkade röda linser
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
2 förpackningar krossade tomater (à 400 g)
1 påse tikka masala kryddmix
1 dl matlagningsgrädde
olja
TILLBEHÖR:
1 kruka färsk koriander
3 dl fullkornsris
100 g osaltade cashewnötter

CHORIZOSTOGANOFF
FISKGRATÄNG MED RÄKOR
För 4 pers.

INGREDIENSER:
600 g sejfilé
75 g skalade frysta räkor
2 msk flytande margarin
1 msk vetemjöl
4 dl matlagningsgrädde
½ dl hackad dill
1 dl riven ost
1 tsk salt
peppar, olja
TILLBEHÖR:
600 g potatis
400 g gröna ärter

GÖR SÅ HÄR:
1. Koka riset enligt anvisningar på förpackning.
2. Skölj linserna noga.
GÖR SÅ HÄR:
3. Skala och hacka löken. Fräs mjukt i en stor kastrull1. Sätt ugnen på 250 grader.
tillsammans med pressad vitlök och blomkål i lite olja.
2. Skala och koka potatisen. Koka ärter.
4. Tillsätt tomatkross, kryddmix, matlagningsgrädde 3. Skiva fiskfileérna och lägg i en smord ungssäker
och linserna. Låt koka under lock i ca 15 minuter. form.
5. Rosta nötterna i en torr stekpanna.
4. Smält smöret i en kastrull och blanda med mjölet.
6. Servera grytan tillsammans med riset. Toppa med Tillsätt grädden och låt koka upp under omrörning.
koriander och nötter.
5. Tillsätt räkor och dill, salt och peppar
6. Häll såsen över fisken och toppa med riven ost.
7. Gratinera ca 20 min i ugnen, eller tills fisken är klar.

KCAL: Ca 485 per portion

ONSDAG

KCAL: Ca 480 per portion

För 4 pers.

INGREDIENSER:
1 gul lök
2 paprikor
300 g chorizokorv
2 förp kidneybönor (à380 g)
1 stor vitlöksklyfta
2 msk tomatpuré
400 g krossade tomater
1 köttbuljongtärning
2 tsk dijonsenap
2 tsk olja
peppar
TILLBEHÖR:
2 dl matvete
Hackad persilja
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TORSDAG

KOKOSLIMELAX MED CURRYSÅS

För 4 pers.

INGREDIENSER:
4 laxfiléer (à 125 g)
1 lime
2 msk kokosflingor
1 krm salt
CURRYSÅS:
1 liten gul lök
1 vitlöksklyfta
1 msk curry
2,5 dl kokosmjölk
1 krm sambal oelek
1/2 tsk salt
Flytande margarin
TILLBEHÖR:
3 dl fullkorns bulgur
400 g broccoli

GÖR SÅ HÄR:
1. Koka matvete efter anvisningar på förpackningen.
GÖR SÅ HÄR:
2. Skala och hacka löken. Skölj, kärna ur och hacka 1. Sätt ugnen på 225 grader
paprikan.
2. Koka bulgur enligt anvisningar påförpackningen. Koka
3. Skiva korven till mynt och stek i en stor panna broccoli.
tillsammans med lite olja.
3. Riv skalet av limefrukten och blanda med kokosfling4. När korven fått lite färg, tillsätt löken och
orna.
vitlöken.
4. Lägg upp laxfiléerna i en oljad ugnssäker form. Strö ko5. Skölj bönorna och låt de rinna av.
kosblandningen över laxen, pressa över limesaft och salta.
6. Tillsätt tomatpuré, bönorna, krossade tomater, 5. Tillaga i ugnen ca 20 min, eller tills laxen är klar.
paprika, 1 dl vatten och dijonsenap. Låt sjuda i ca 6. Skala och hacka lök. Fräs mjuk tillsammans med lite
10 min och smaka av med peppar
flytande margarin och curry i en kastrull.
8. Tillsätt resten av ingredienserna och låt koka upp
KCAL: Ca 490 per portion
KCAL: Ca 590 per portion

FREDAG
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KYCKLINGPLÅT MED RUCCOLASÅS
För 4 pers.

INGREDIENSER:
600 g kycklingfilé
500 g potatis
2-3 morötter
1 paprika
1 röd lök
1 pkt fetaost
oregano, paprikapulver, peppar
1/2 tsk salt
RUCOLASÅS:
2 dl matyoghurt
50 g ruccola
1 krm salt
peppar
GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Skrubba potatis och skala morötter och lök.
3. Dela potatis, morötter, lök och paprika i klyftor
och lägg ner i en plåt tillsammans med lite olja.
4. Dela kycklingfiléerna i två eller tre delar och läggner i plåten
7. krydda med oregano, paprikapulver och salt.
8. Tillaga plåten i ugn ca 25 min, eller tills kycklingen är klar och potatisen mjuk..Rör om i plåten
någon gång under tiden.
9. Ruccolasås: Mixa rucolablad tillsammas med yoghur. Smaka av med salt och peppar.
10. Strö fetaost över plåten när den är färdig.
KCAL Ca 540 per portion

FRUKT OCH GRÖNT:
3 gula lökar
1 röd lök
2-3morötter
1 kruka koriander
3 paprikor
1 limefrukt
50 g rucolasallad
1,1 kg potatis
KYLDA VAROR:
300 g chorizokorv
5 dl matlagningsgrädde
1 dl riven ost
1 pkt fetaost
2 dl matyoghurt
FRYSTA VAROR:
400 g blomkål
400 g broccoli
400 g gröna ärter
600 g sejfilé
75 g skaladeräkor
4 laxfiléer (à 125 g)
600 g kyckling filéer
TORRA VAROR:
1 ½ dl röda linser
3 förp. krossade tomater (à 400 g)
2 förp. kidneybönor (à 380 g)
1 påse Tikka masala kryddmix
100 g osaltade cashewnötter
1 burk kokosmjölk
BASVAROR:
Olivolja, rapsolja, flytande margarin, salt, peppar,
curry, oregano, paprikapulver, vitlök,
fullkornsris,fryst hackad dill, fryst hackad persilja, vetemjöl , tomatpuré, köttbuljongtärning,
dijonsenap, matvete, kokosflingor, sambal oelek,
fullkornsbulgur.

Loggbok

Bilaga 4

Måltid:

Sid 1 (2)
Fyll i svaren efter att du lagat och ätit maten. Skriv gärna en kommentar till varje fråga.

Hur smakade middagen?
Övriga kommentarer:

Inte alls gott
Ganska gott
Varken eller
Gott
Väldigt gott!

Hur mycket tid la du ner på att laga middagen?
Övriga kommentarer:

10-20 min
21-30 min
31-40 min
> 40 min

Hur svår var middagen att laga?
Övriga kommentarer:

Väldigt svår
Lite svår
Varken eller
Lätt
Väldigt lätt

Loggbok

Sid 2 (2)

Fyll i svaren efter att du lagat och ätit maten. Skriv gärna en kommentar till varje fråga.

Ansåg du att middagen behövde saltas mer?
Övriga kommentarer:

Ja
Nej

Hur mycket grönsaker ansåg du att middagen innehöll?
Övriga kommentarer:

Väldigt lite
Lite
Lagom
Mycket
Väldigt mycket

Hur var ditt helhetsintryck av middagen?
Övriga kommentarer:

Inte alls bra
Ganska bra
Varken eller
Bra
Väldigt bra!

Liknar innehållet i denna måltid den mat som du vanligtvis äter?
Övriga kommentarer:

Inte alls
Ganska lite
Varken eller
Något
Väldigt mycket

Frågeguide
Om jag säger mat, vad tänker du på då?
alternativ?
Hur fungerar planering, inköp och tillagning i ditt hem?
Hur lång tid uppskattar du att ni i er familj lägger ner på middagsmålet?
Vad vet du om Livsmedelsverkets fem kostråd?
Vad är din inställning till dessa?
Vet du vad nyckelhålsmärkningen står för?
Vad är din inställning till det?
Hur resonerar du när du väljer livsmedel?
Vilket slags kött tycker du är bäst ur hälsosynpunkt?
När du köper fisk, vilken sort väljer du då?
Saltar du i maten?
Vilken typ av ris äter du?
Vilket typ av bröd äter du?
Väljer du fullkornsprodukter?
Vad steker du i för matfett?
Vad dricker du till maten?
Vilka typer av grönsaker äter du mest?
Vad har du för erfarenhet av vegetarisk mat?
Finns det några livsmedel som du undviker?

Kompletterande frågor vid intervju 2
Hur har du upplevt dessa två veckor?
Om du får välja helt fritt, hur vill du bli upplyst om hälsosam mat?
Hur upplever du att du mår efter dessa två veckor?

Bilaga 5

Bilaga 6

Data från första
intervjuerna
Meningsenhet
Jag lagar mycket
husmanskost, och det är det
jag är uppvuxen på också.
Rotsmos, falukorv och
stuvningar och sånt. Det är
jag bra på att laga. (k4)
Livsmedelsverkets råd känns
klassiska. Det är sånt som
man alltid har sagt, sånt som
jag är uppvuxen på.
Ingenting konstigt, vanligt
vett liksom. (k1)
Kravmärkt och ekologiskt,
det är jag noga med. Det är
jag van med hemifrån.... (k5)
Väldigt ofta köper jag de
märken som jag är uppvuxen
med. Min mamma köpte
alltid Vikabröd så det gör jag
också. Samma sak med typ
skinka och sånt. (k2)
I min familj så har vi alltid
ätit lite grövre bröd så jag är
nog van vid det. (k2)
...om jag ska vara ärlig så
skulle jag aldrig äta
fullkornspasta. Ska jag äta
pasta vill jag ha riktig pasta,
fullkornspasta smakar ju
fruktansvärt illa. Då struntar
jag hellre i att äta det. (k1)
Jag väljer bort det
[nyckelhålsmärkta produkter]
om produkten smakar sämre
än andra. (k1)
...jag är inte speciellt förtjust
i salt. Jag saltar aldrig i
potatis- eller pastavattnet...
Tyvärr har flingsaltet fått mig
att salta mer. (k1)

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Jag lagar mycket
husmanskost. Det
är jag uppvuxen
på.
Uppvuxen på

Underkategori

Kulturella
värderingar och
förhållningssätt Identitet

Det har man alltid
har sagt, sånt jag
är uppvuxen på. Uppvuxen på
Det är jag van
med hemifrån.

Van hemifrån

Jag köper det som
jag är uppvuxen
med.
Uppvuxen med
Jag är van vid
grövre bröd.

Van vid

Jag skulle aldrig
äta fullkornspasta,
det smakar illa.
Jag vill ha riktig
pasta.
Smakar illa
Väljer bort
nyckelhålsmärkt
om det smakar
sämre.
Väljer bort
Jag är inte förtjust
i salt, men
flingsalt har fått
mig att salta mer. Salta mer

Kategori

Personliga
preferenser

Jag älskar salt. Jag använder
även ganska mycket buljong
och soja i maten. Men jag vet
att det inte är så bra, men jag
är typ beroende. (k2)
...och sen är jag lite kinkig på
att använda salt vid
matbordet... Jag saltar bara
vid tillagning faktiskt, brukar
försöka smaka av. (k5)
...det har nog aldrig hänt att
min man har handlat. Vi har
väldigt tydliga könsroller,
men det är för att jag tycker
att det är kul med allt som
har med inköp och tillagning
att göra. (k1)
Min man är inte så förtjust i
vegetariskt, men det skulle
jag absolut vilja äta mer av.
Han säger att han äter mycket
vegetariskt när han äter ute
på lunchen, så jag förstår inte
varför inte min mat passar.
(k1)
Min man handlar om jag
skriver listor, eller så handlar
han på eget initiativ men då
är det inte alltid jag tycker
det blir så bra. Usch, han
tycker så himla mycket om
korv och bacon. (k3)
Min man lagar nästan aldrig
mat. Det är jag som står för
90 procent av matlagningen
hemma. (k3)
Jag äter gärna vegetariskt.
Quorn tycker jag om eller
bara linser och lök. Men om
man är två och en inte tycker
att det är riktig mat måste
man lägga till någonting mer
ändå. (k3)

Jag vet att salt inte
är bra, men jag är
beroende.
Är beroende
Kinkig på att
använda salt vid
matbordet. Saltar
bara vid tillagning Använda salt
Min man har
aldrig handlat.
Tydliga
könsroller. Inköp
och tillagning är
kul.

Tydliga
könsroller

Min man är inte så
förtjust i
vegetariskt, men
jag skulle vilja äta
mer.
Vegetariskt

Det blir inte så bra
när min man
handlar på eget
initiativ.
Jag står för 90
procent av
matlagningen
hemma.
Äter gärna
vegetariskt. Om en
inte tycker det är
riktig mat måste
man lägga till
någonting mer
ändå.

Min man
handlar

Matlagningen

Inte riktig mat

Könsroller i det
egna kosthållet

Jag bor med en kille och då
måste man anpassa sig. Jag
kan inte äta efter någon
konstig diet för han måste ha
riktig mat och bli mätt. (k2)
Ett problem som jag och min
kille har är att jag älskar
grönsaker och bönor, men
han vill ha kött och sånt. Det
är ganska jobbigt att behöva
kompromissa så mycket med
maten för jag vill äta det jag
vill. Ofta handlar och lagar
jag så att han inte hinner säga
något. (k2)
...dom gångerna som jag äter
med min pojkvän till
exempel då blir det ju mer
planerad måltid. Att vi tittar
upp ett recept, går och
handlar och lagar efter det.
(k5)
...det är stor skillnad från när
jag hade barn hemma. Då
skrev jag listor och
veckohandlade. Nu är det
mest te och smörgås på
kvällen, men till helgen gillar
jag att laga mat. (k1)
Allt sånt som vi köpte när
barnen var hemma köps inte
längre. Vi köpte väl inte så
mycket dåligt då egentligen,
men vi äter mindre bakverk,
kakor och sånt. (k3)
...det är inte för att jag inte
vill äta det [färsk fisk], utan
jag har svårt med tillagning.
Fast jag skulle vilja lära mig.
(k5)
Jag tror ändå att en stor del
av att laga mat i vardagen
påverkas av att man inte
orkar tänka ut något. Då tar
jag genvägar och hoppar över
salladen till maten för jag
orkar inte. (k3)

Kan inte äta efter
en diet. Han måste
ha riktig mat och Han måste bli
bli mätt.
mätt

Jobbigt att behöva
kompromissa.
Ofta handlar och
lagar jag så att han
inte hinner säga
Jobbigt att
något.
kompromissa

Med min pojkvän
blir det en
Familjesituation
planerad måltid. Planerad måltid ens påverkan

När jag hade barn
hemma skrev jag
listor och
veckohandlade.
Barn hemma
Sånt vi köpte när
barnen var hemma
köps inte längre.
Äter mindre
bakverk och sånt. Köps inte längre

Vill äta färsk fisk,
men svårt med
Svårt med
tillagning.
tillagning

Jag tar genvägar
och hoppar över
salladen.

Hoppar över
salladen

Personliga
begränsningar

Oftast brukar jag ta det som
är på extrapris. Det händer
ganska ofta att jag kommer
hem med färskvaror som jag
inte vet vad jag ska göra
med. Sen slänger jag dom för
att dom hinner bli gamla.
(k2)
Jag gillar alla grönsaker, men
är lat och har dålig fantasi.
(k2)
Jag har inte råd med så
mycket fisk och jag vet inte
riktigt vad jag skulle göra
med den. Jag gör ibland typ
fisk i ugn men det vill jag ju
inte äta varje dag. (k2)
Ju mindre skit som tillsätts
desto bättre känns det som.
...det känns som nånting som
är bra att stödja [ekologiska
produkter]. Både för min
egen del och för dom som
odlar ekologiskt. (k5)
Jag köper alltid ekologisk
mjölk och ägg... jag gör mitt
bästa och jag måste kunna
lita på att det finns
myndigheter som
kontrollerar att allt följs som
det ska. (k1)
Jag brukar köpa ekologiskt.
När jag åker förbi
bondgårdar som säljer
grönsaker och sånt köper jag
gärna det även om det är lite
dyrare.... jag köper aldrig
kött som har flugit över halva
jordklotet. (k4)
Jag älskar att köpa kött och
grönsaker direkt från
bönderna så att det är
närproducerat, men tyvärr
har jag inte alltid möjlighet
till det. (k1)

Köper varor som
jag inte vet vad
jag ska göra med.
Jag slänger dom
för att dom blir
gamla.
Blir gamla
Är lat och har
dålig fantasi.

Lat och dålig
fantasi

Har inte råd med
fisk och vet inte
vad jag ska göra
med den.

Vet inte

Bra att stödja.
Både för egen del
och dom som
Stödja
odlar ekologiskt. ekologiskt

Köper ekologiskt Köper
och gör mitt bästa. ekologiskt

Brukar köpa
ekologiskt. Köper
aldrig kött som har
flugit över halva
jordklotet.
Köpa ekologiskt

Älskar att köpa
närproducerat,
men har inte alltid Köpa
möjlighet.
närproducerat

Ansvar och
medvetenhet ur
miljösynpunkt Ansvar

Jag tycker att man ska stödja
ekologiska råvaror, även om
jag inte kan vara säker på att
det är ekologiskt är det en
markering från mig som
konsument. (k3)
...och så lagar man det så
snabbt som möjligt. Väljer
mycket ur lathetssynpunkt
och att det ska va lätt att
laga. (k5)
Jag lagar inte alltid middag
eftersom många kvällar går
bort när jag är på jobbet. Det
är inte lika naturligt att laga
lunch hemma och ta med
samma sak till middag till
jobbet. Då köper jag
färdigmat. (k4)
... då lagar jag också till
kommande dags matlåda.
Och på helgen kan jag lägga
ner flera timmar på
matlagningen om jag lagar
mat till måndagen och
tisdagen. (k3)
...priser påverkar såklart det
jag handlar. Ibland önskar
jag att jag kunde köpa
falukorv med mycket kött i,
men kanske bara har råd med
den billiga tyvärr. (k4)
Jag steker i flytande smör.
Jag vet inte vilken sort, jag
tar bara den billigatse. (k4)
Jag går och handlar på dyra
konsum på hörnet så jag
köper så lite som möjligt.
(k5)
...förr var det en ekonomisk
fråga. Jag var tvungen att
planera och storhandla för
det blir billigare då. Det sitter
fortfarande i även om jag
rent ekonomiskt inte måste
tänka så. (k1)

Man ska stödja
ekologiskt, det är
en markering från
mig som
Markering som
konsument.
konsument

Lathetssynpunkt
och det ska vara
lätt att laga.

Tid och lust för
det egna
Bekvämlighe
t
Lathetssynpunkt kosthållet

Inte lika naturligt
att laga lunch och
ta med samma till
middag. Då köper
jag färdigmat.
Köper färdigmat

Jag kan lägga ner
flera timmar på
matlagningen på Matlagningen
helgen.
på helgen

Priser påverkar det
jag handlar. Har
bara råd med det
Ekonomins
billiga.
Priser påverkar påverkan
Tar bara det
billigaste.

Billigaste

Handlar på dyra
konsum, köper lite köper lite
Förr var jag
tvungen att
planera och
storhandla för det
blir billigare då. Billigare att
Det sitter i.
storhandla

Jag försöker titta på
miljömärkningen och vart till
exempel den är packad. Så
priset är inte alltid det första
jag tittar på, men det styr
såklart. (k3)
Jag köper det billigaste. Inte
för billigt som typ eldorado
och sånt, men sånt som jag
vet är bra och billigt... Inga
av de råvaror som jag köper
är speciellt exklusiva. (k2)
Jag väljer gärna
fullkornsprodukter som
fullkornsbröd, fullkornspasta
och fullkornsris. I första
hand. Och jag steker i
flytande margarin, i andra
hand väljer jag rapsolja. (k5)

Priset är inte alltid
det första jag tittar
på, men det styr. Priset styr
Köper det
billigaste. Inga
råvaror som jag
köper är
exklusiva.

Väljer
fullkornsprodukter
i första hand och
steker i flytande
margarin
Steker alltid i
rapsolja eller
Jag steker alltid i rapsolja
eller flytande margarin. (k1) flytande margarin.
Jag köper så grovt bröd med
hela frön i som jag får tag i
eller har råd med... jag äter
ofta knäckebröd också. (k2)
När det kommer till olika
dieter och sånt så tänker jag
bara på den där kostcirkeln
ändå. Jag litar på det som
Livsmedelsverket
rekommenderar. (k4)
Det [kostråd] tycker jag är
jättebra och framför allt när
det handlar om vilken typ av
livsmedel du väljer och inte
alla dessa dieter som
framkommer hela tiden. Utan
när det faktiskt handlar om
att äta en varierad kost utgå
från tallriksmodellen... (k5)

Köper det
billigaste

Fullkornsproduk Kännedom om
ter och flytande de fem
margarin
kostråden
Rapsolja och
margarin

Äter grövt bröd
med hela frön och
knäckebröd.
Grovt bröd
Jag tänker på
kostcirkeln och
litar på det
Litar på
Tilltro till olika
Livsmedelsverket Livsmedelsverk informationskäll
rekommenderar. et
or

Bramed kostråd
som handlar om
livsmedel och inte
dieter. Äta varierat
och utgå från
Utgå från
tallriksmodellen. tallriksmodellen

Hälsoinform
ation

Jag orkar inte hänga med på
alla nya rön hela tiden.
Nyckelhålet känns tryggt på
någon vis, det känns inte lika
aggresivt som många andra
råd. (k1)
Det känns tryggt när
myndigheter är med. Det
känns mer kontrollerat och
det känns som att det finns
mer evidens bakom då. Jag
litar mer på
Livsmedelsverket rent
spontant. (k1)
Dieter är ofta förknippade
med någon speciell nisch och
jag tycker ofta att det kan bli
för präktigt. Men om råden
kommer ifrån
Livsmedelsverket eller någon
studie så är det intressant.
(k3)
Jag tycker att det är bra med
information och jag skulle
vilja säga att jag väljer mina
källor med sunt förnuft. Typ
LCHF tror jag inte på, alltså
det där med att utesluta
livsmedel tror jag inte är bra.
Jag gillar mer traditionella
råd, typ de som
Livsmedelsverket ger. (k2)

Nyckelhålet känns
tryggt och inte lika
aggresivt som
Nyckelhålet
många andra råd. känns tryggt

Känns tryggt med
myndigheter. Det
finns mer evidens Jag litar på
då. Jag litar på
Livsmedelsverk
Livsmedelsverket. et

Råd från
Livsmedelsverket Råd från
och studier är
Livsmedelsverk
intressant.
et

Att utesluta
livsmedel tror jag
inte är bra. Jag
gillar traditionella
råd som
Gillar råd som
livsmedelsverket livsmedelsverke
ger.
t ger

Data från andra
intervjuerna
Kondenserad
meningsenhet

Meningsenhet
Kod
Jag äter ganska samma mat
jämt. Typ sånt som mamma
brukade laga. Jag kan inte så Jag äter samma
många egna recept. Jag har mat som mamma
dålig fantasi. (k2)
lagade.
Samma mat

Underkategori

Kategori

Kulturella
värderingar och
förhållningssätt Identitet

Vi är uppvuxna med fisk och
äter mycket sånt. Vi tycker
båda att det är väldigt gott
och har tillgång till färsk fisk
på landet, så därför har det
varit roligt med mycket
fiskrecept. (k1)
Jag saltar i maten men bara
vid tillagning, aldrig vid
matbordet. Jag är inte
jätteförtjust i väldigt salt
smak och sen vet man ju att
det inte är bra. (k5)
Jag köpte hem fullkornsris
förra veckan och det var helt
okej. Det kan jag äta ibland.
Men när jag lagar asiatiskt så
vill jag ha typ basmatri för att
jag tycker att det passar
bättre.
Till och(k2)
med min man
gillade allt. Han kan annars
vara lite kinkig med nya
saker och rädd för att inte bli
mätt, men det har verkligen
inte varit några problem alls.
(k1)
Jag gillar linser jättemycket,
men det gör inte min man.
Jag skulle vilja äta mer av
det. (k3)
Min man gillar inte fisk. Så
det är lite tråkigt när man har
stått och lagat mat så sitter
den andra och äter för att han
måste. Sitter och petar i
maten. (k3)

Uppvuxna med
fisk och tycker det
är gott. Roligt med Uppvuxna med
fiskrecept.
fisk

Saltar i maten vid
tillagning. Inte
jätteförtjust i salt Saltar vid
smak, inte bra.
tillagning

Personliga
preferenser

Fullkornsris är
helt okej men när
jag lagar asiatiskt Fullkornsris
vill ja ha basmatri. okej
Min man kan vara
kinkig med nya
saker, men det har
inte varit några
Kinkig med nya Könsroller i det
problem alls.
saker
egna kosthållet

Jag gillar linser,
men inte min man. Gillar linser

Tråkigt att laga
mat när den andra
bara äter för att
Äter för han
han måste.
måste

Min man har faktiskt hjälpt
till lite mer än vanligt. Det
har varit enklare nu när vi
har haft färdiga recept som
har varit så lätta att till och
med han klarar av. En dag
hade han tagit eget initiativ
och rullat hamburgarna och
fixat allt tills jag kom hem.
Då blev jag himla glad. Det
är trevligt när man kan
hjälpas åt tycker jag, men i
vanliga fall är han lite mer i
vägen. (k1)
Det har varit skönt att slippa
tjafsa om middagen. Jag har
vågat släppa iväg min kille
själv till Ica utan att ha
behövt bli irriterad på honom
för att han har köpt
någonting som jag inte har
velat. (k2)
En av dagarna lagade min
man middag! Den där goda
chorizogrytan. Och för
honom var det jättesvårt. Det
blev ju jättebra, men han
muttrade och stånkade och
stönade. Han är inte van. (k3)
Östersjöfisk får jag väl skita i
när jag blir gravid, men det
är inget som jag tänker på så
mycket på nu. (k2)
Förut när vi bodde två kunde
man planera mer. Då kollade
vi igenom hur vi jobbade och
planerade för några dagar
framåt i alla fall. Idag när jag
bor ensam planerar jag mest
bara för dagen. (k4)

Enklare med
färdiga recept som
min man klarar av.
Det är trevligt när
man hjälps åt.
Enkla recept

Skönt att slippa
tjafsa om
middagen.

Slippa tjafsa

För min man var
det svårt att laga
middag, men det
blev jättebra. Han
är inte van.
Inte van

Skita i östersjöfisk
när jag blir gravid. Östersjöfisk

Förut var det mer
planering, idag när
jag bor ensam
planerar jag bara Planerar för
för dagen.
dagen

Familjesituation
ens påverkan

...som ganska oerfaren
matlagare så tycker jag det är
väldigt svårt att veta vilka
kryddor som passar ihop. Det
är lätt att man antingen tar
lite för många sorter som inte
passar eller att man har för
lite. (k5)
Det är svårt med vegetariskt
och att variera sig. Sallader
kan man variera i en
oändlighet, men varm mat är
svårare. Lasagne
[vegetarisk] är ju jättebra för
det är en rätt som även
köttätare tyckerär god. (k3)
...jag har inte den egna
kunskapen och
engagemanget att göra den
här planeringen
[matsedelsplanering] själv,
tyvärr. (k5)
Korv och sånt är inte min
grej. Processat kött överlag
är inte min favorit. Jag gillar
inte sånt. (k2)
Jag kommer försöka att äta
mer vegetariskt nu framöver
också. Det är ju lite
ekologiskt tänk. (k1)
Jag kan för lite om
ekologiskt och sånt. Jag
köper ekologiska ägg men
inte mer än så. Däremot så
skippar jag gärna kött och
äter mycket grönsaker, så det
känns som att det går jämt ut.
(k2)
Jag vill köpa ekologiskt. Sen
kan man ju försöka ta reda på
mer om just den varan man
har handlat. Men det är mer
en markering. Jag köper
hellre ekologisk mjölk än
vanlig. (k3)

Oerfaren
matlagare, svårt
att veta vilka
kryddor som
passar. Antingen
för många eller för Oerfaren
lite.
matlagare

Svårt att variera
vegetariskt.

Personliga
begränsningar

Vegetarisk mat

Egna kunskapen
och engagemanget
påverkar
Kunskapen
planeringen.
påverkar

Jag gillar inte korv
och processat kött. Processat kött
Äta mer
vegetariskt är
ekologiskt tänk.

Ansvar och
medvetenhet ur
Ekologiskt tänk miljösynpunkt Ansvar

Kan för lite om
ekologiskt.
Skippar gärna kött
och äter
Kan lite om
grönsaker.
ekologiskt

Jag vill köpa
ekologiskt, en
markering.

Ekologiskt en
markering

...jag tycker jag har haft
mindre svinn än tidigare för
ofta blir det att jag
småhandlar sånt jag tycker
verkar gott men sen så
använder jag inte allt för att
det inte passar och så står det
bara där och så får man kasta
det. Nu har jag ju vetat precis
vad jag ska ha och köpt i
såna storlekar så att det lätt
blir väldigt lite svinn. (k5)
...bra planering för mig är ju
att handla sällan men handla
ordentligt så att allting finns
hemma. Och att veta vad
man ska laga. Dom här
veckorna har det ju fungerat
utmärkt! (k5)
Det är skönt när någon annan
bestämmer vad man ska laga.
(k2)
Jag skulle verkligen behöva
äta mer regelbundet, det
känner jag verkligen nu när
jag har lagat mat varje dag.
Jag har tidigare kunnat gå en
hel dag och varit hungrig och
i stället för att ta en macka
eller någonting vräker jag i
mig massor när tillfället väl
bjuds. (k2)
Vissa dagar har jag inte
riktigt orkat laga mat, men
eftersom att jag hade en
bestämd meny lagade jag
ändå. Så det var ju bra,
annars hade jag kanske bara
ätit en macka. (k2)
... jag fick en inköpslista som
jag har följt. Jag har inte
behövt handla någonting mer
och därför sluppit alla dyra
småköp som annars lätt blir
av. (k1)

Mindre svinn än
tidigare. Har vetat
vad jag ska ha och
köpt i såna
storlekar så att det
lätt blir lite svinn. Lite svinn

Bra planering är
att handla sällan
och ordentligt.
Och att veta vad
man ska laga.

Bra planering

Tid och lust för
det egna
Bekvämlighe
kosthållet
t

Skönt när någon Någon annan
annan bestämmer. bestämmer

Jag skulle behöva
äta mer
regelbundet.
Äta regelbundet

Jag har lagat mat
fast jag inte har
orkat.

Sluppit dyra
småköp.

Inte orkat laga

Småköp

Ekonomins
påverkan

...men nu när jag har går efter
er lista har jag tänkt lite mer,
eftersom att jag inte bara
plockar på rutin som jag gör
annars, så det kan nog hända
att jag har sparat lite pengar.
(k2)
Jag köper den billigaste
fisken. Lax är gott och det är
en billig fisk nu för tiden.
Torsk tycker jag om, men det
är dyrare. (k4)
... det känns billigare för att
dom gånger jag har handlat
nu har det kostat ungefär lika
mycket som det brukar göra
när jag handlar fast då
kanske bara till en eller två
måltider och då använder jag
inte ens upp alla råvaror, av
nån anledning. (k5)
De fem kostråden är att man
ska äta fisk och skaldjur 2 till
3 gånger i veckan. Gärna
välja nyckelhålsmärkt, välja
fullkorn framför vitt mjöl.
Minst 500 gram frukt och
grönsaker varje dag. Och ja
just det! Margarin och olja
framför hårt smör. (k5)
...dom är väldigt konkreta
och enkla [de fem
kostråden]. Det är ju inte
svårt att välja olja framför
smör och det är inte svårt att
välja fullkorn framför vitt
mjöl. Jag tycker det är
jättebra råd, så som jag har
lärt mig i utbildning och
praktik så det är ju sant. (k5)

Jag har tänkt lite
mer och sparat lite
pengar.
Sparat pengar
Jag köper billig
fisk. Jag tycker om
torsk, fast det är
dyrt.
Billig fisk

Känns billigare.
Har kostat lika
mycket som det
brukar göra när
jag handlar fast då
bara till en eller
två måltider.
Känns billigare
De fem kostråden
är fisk och
skaldjur, välja
nyckelhålsmärkt,
fullkorn framför
vitt mjöl. 500
gram frukt och
Kännedom om
grönsaker,
de fem
De fem
margarin och olja. kostråden
kostråden

Konkreta och
enkla, inte svårt
att välja. Jättebra
råd, det är ju sant. Jättebra råd

Hälsoinform
ation

De fem kostråden är...
mindre salt, mer fibrer,
fullkorn, mindre socker, fisk
2-3 gånger i veckan.Välja
flytande fett istället för hårt
eller olja. Nyckelhålet är,
fett, fullkorn, fisk, man ska
äta 500 g frukt och grönt. Det
är typ 3 frukter och två nävar
grönsaker. Och bär. Och ett
glas juice får man räkna med
också. (k4)
Ät mycket fisk, mycket
grönsaker, välj fullkorn,
nyckelhålsmärkt och flytande
margarin är väl alla fem
kostråden? (k1)
De fem kostråden... ät
mycket frukt och grönt typ
500 gram om dagen, ät
fullkornsprodukter, välj
flytande margarin, ät fisk två
gånger i veckan och sen
nyckelhålsmärkt. (k2)
Kostråden är... fisk två till tre
gånger i veckan, 500 gram
grönsaker och frukt... mindre
fett och mer fibrer. Sen var
det nyckelhålsmärk också.
(k3)
Jag kommer aldrig att
glömma de fem kostråden
nu. Jag har börjat med att
rabbla dom i bilen när jag
kör till jobbet. (k1)
Jag tyckte det var intressant
med kostråden för det var
sånt man borde kunna. Och
kanske sånt man ändå har
försökt leva efter men inte
riktigt vetat exakt vilka
kostråden var så uppradat.
(k4)

Mindre salt, mer
fiber, mindre
socker, fisk,
flytande fett,
nyckelhålet.

De fem
kostråden

Fisk, grönsaker,
fullkorn,
nyckelhålsmärkt.

Fem kostråden

Frukt och grönt,
fullkornsprodukter
, margarin, fisk,
De fem
nyckelhålsmärkt. kostråden

Fisk, grönsaker,
frukt, mindre fett,
mer fiber,
nyckelhålsmärkt. Kostråden

Kommer aldrig att
glömma
Aldrig glömma
kostråden.
kostråden

Intressant med
kostråden och
något jag har
försökt leva efter
utan att vetat
Intressant med
exakt vilka de var. kostråden

..om det är en ny produkt så
kan det vara bra att jämföra
med och jag blir kanske mer
uppmärksammad om det är
ett nyckelhål på men jag letar
inte efter det... Jag tycker att
det är bra för folk som inte
har så mycket kunskap, om
man inte förstår
innehållförteckning
tillexempel. (k2)
Jag tycker kostråden är
vettiga och inte så svåra. Det
är inte svårt att förstå varför
de är som de är. (k3)
Sådana saker som
nyckelhålet är bra för min
man. Han kan gå runt och
vända och vrida för att kolla
på innehållet. Han behöver
mer hjälp. Jag har lärt mig,
medan han behöver
vägledning. (k3)
Om nån inom sjukvården ger
råd eller ni som kostvetare
och dietister, då känns det
mer tryggt. Mer äkta på nåt
vis. Man vet ju att baktanken
med det är just det, hälsosam
mat och att människor ska
må bättre. (k5)
Det blir för många
bantningsgrejer. För många
olika metoder.
Livsmedelsverket och så ser
man inte så mycket
information från
överhuvudtaget och det är
synd tycker jag. (k4)

Nyckelhålet är bra
för att jämföra
med. Det är bra
för personer som
inte har så mycket Nyckelhålet bra
kunskap.
att jämföra med
Kostråden är
vettiga och inte
svåra att förstå.

Kostråden är
vettiga

Nyckelhålet är bra
för min man som
behöver
vägledning. Jag
Nyckelhålet bra
har lärt mig
för vägledning

Sjukvården,
kostvetare och
dietister känns
tryggt, mer äkta.
Baktanken är
hälsosam mat.

Tilltro till olika
informationskäll
Tryggt, mer äkta or

För många olika
metoder och
information från
livsmedelsverket
ser man inte.

Livsmedelsverk
et ser man inte.

Jag skulle vilja ha kostråd
baserade på evidens och som
inte är så trendiga. Dom får
gärna vara tråkiga då. När
man går ut hårt och säger att
något är farligt för att sen
ändra sig tre veckor senare så
blir det inte trovärdigt. Då
känns det bättre att följa en
tallriksmodell. (k3)
Det är roligt när det inte blir
för mycket pekpinne utan
mer att man får göra själv
och lära sig lite samtidigt.
(k2)
Jag tycker att informationen
idag är för kommersiellt. All
reklam och det här med
bantning och olika metoder.
Det tröttnar jag ganska fort
på. Jag är inte så intresserad
av det. Mer saklig
information om miljö,
märkning om saker är nyttiga
eller inte. (k3)

Jag vill ha kostråd
baserade på
evidens och som
inte är trendiga.
Det känns bättre
att följa en
Följa en
tallriksmodell.
tallriksmodell

Roligt när man får
göra själv och lära Göra själv och
sig samtidigt.
lära sig

Jag är inte så
intresserad av
bantning och olika
metoder, utan mer
saklig information
miljömärkning
och vad som är
Saklig
nyttigt.
information

