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ABSTRACT 
 
Wångdahl, J. (2006). Hälsofrämjande budskap i en livsmedelsbutik- kunders 
uppfattningar. C-uppsats i Folkhälsovetenskap. Örebro, Hälsovetenskapliga 
institutionen. 
 
Obesity and being overweight are on the increase in Sweden which makes work in the 
area of health promotion very important. Many people are confused by the numerous 
and varied health messages presented in society as a whole which makes the design and 
promotion of efficient and effective health messages extremely important. One such 
example is messages presented in supermarkets.  
 
The purpose in this study is to examine customers perceptions and understanding of 
health promoting messages and the methods used, as they are spread in a supermarket. 
Individual interviews as well as focus group interviews in a qualitative approach are 
used to examine as many perceptions as possible. In total, 64 customers participated in 
the survey.   
 
The results from the surveys showed that some participants understood the health 
messages and the methods as they are spread. Others clearly did not. It also showed that 
some health messages and methods used to disseminate them were understood more 
often than others. The participants perceived the health messages and the methods used 
to disseminate them as something positive to a great extent. Most participants felt that 
health messages were needed in that they raise awareness and draw attention to healthy 
products especially when new lines are available. The health messages were also seen 
as a help and something which improved the atmosphere of a shop, in some cases also 
influencing them to buy healthier provisions. The designs were felt to be good, with the 
right quantity and presenting a message which was voluntary. When it came to 
trustworthiness, many participants thought it was important to be a little bit critical as it 
is new advice and findings every day.  
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SAMMANFATTNING 
 
Övervikt och fetma ökar i Sverige vilket gör det viktigt att arbeta hälsofrämjande. Att 
använda hälsofrämjande budskap i livsmedelbutiker är ett sätt men svårt då det finns 
många hälsobudskap i samhället som gör människor förvirrade. Att de hälsofrämjande 
budskapen utformas på rätt sätt är därför viktigt för att de skall vara effektiva att 
använda. 
 
Syftet med det här uppsatsprojektet har varit att undersöka hur kunder uppfattar 
hälsofrämjande budskap och de metoder som används för att sprida dem. Som metod 
har fokusgruppsintervjuer och påstana intervjuer använts utifrån en kvalitativ ansats för 
att få fram så mycket som möjligt av kundernas egna uppfattningar om de 
hälsofrämjande budskapen. Plats för undersökningarna var en livsmedelbutik som 
satsar extra på hälsa och använder sig av diverse egna hälsofrämjande budskap och 
metoder för att sprida dem.  
 
Resultatet från undersökningarna visade att de flesta deltagarna hade uppfattat något av 
hälsobudskapen även om alla inte har tänkt på dem aktivt. Det visade sig också att vissa 
hälsobudskap och metoder för att sprida dem uppfattades oftare än andra. Deltagarna 
uppfattade i stort sett, hälsobudskapen och de metoder som används för att sprida dem, 
som något positivt. De flesta deltagarna uppfattade att hälsobudskapen behövs och att 
de medvetandegör och uppmärksammar dem på vad som är nytt och hälsosamt. 
Hälsobudskapen uppfattades också som en hjälp och något som höjer stämningen i 
butiken och i vissa fall även påverkar dem att köpa hälsosammare varor. Utformningen 
uppfattades som bra, att de finns i en lagom mängd och att de uppfattas som frivilliga. 
När det gäller trovärdighet ansåg många deltagare att det alltid är viktigt att vara lite 
kritisk då det ständigt kommer nya råd och rön.  
 
 
 
Nyckelord: Hälsofrämjande budskap, livsmedelsbutik, kunders uppfattningar.
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1. INLEDNING  
 
Marknadsföring i form av hälsobudskap i samband med kost är ett fenomen som har 
ökat de senaste decennierna. Som invånare i Sverige går det knappast att undvika 
alla hälsobudskap som sänds ut, via till exempel reklamutskick, TV, tidningar och 
livsmedelsbutiker (Ek, 2005; Feurst, 1991; Sjöberg, 1996).  
 
I den här uppsatsen är det kostrelaterade hälsobudskap i en livsmedelbutik som 
kommer att stå i centrum. Hälsobudskap kan se olika ut i olika livsmedelbutiker 
beroende på vem det är som är sändare och beroende på vilket hälsoperspektiv som 
används. En del butiker utgår från ett riskperspektiv, det vill säga att hälsobudskapen 
relateras till olika risker, till exempel att ett viss sorts smör sänker kundens 
kolesterolvärden (Österberg, 2003) Andra butiker utgår från ett hälsofrämjande 
perspektiv där endast det som är bra lyfts fram, till exempel: ”ta gärna halva tallriken 
med frukt och grönt också!”1. Riskperspektivet har tidigare varit det vanligast 
använda av de två inom folkhälsoarbetet men det hälsofrämjande perspektivet är nu 
på stark frammarsch (Bunton & Nettleton, 1995). I det här uppsatsprojektet är det 
hur kunder uppfattar hälsofrämjande budskap och de metoder som används för att 
sprida dem i en livsmedelsbutik som kommer att undersökas.  
 
 
2. BAKGRUND 
 
 
Hälsa kan upplevas av människor på olika sätt, vilket ger upphov till en mängd olika 
definitioner (Medin & Alexandersson, 2000). En av de mest använda definitionerna 
är WHO´s definition ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” (World Health 
Organisation [WHO], 1987 se Ewles & Simnett 2005, s.19). Den har dock fått kritik för 
att den är svår att uppnå i praktiken men är alltjämt ofta använd (Medin & 
Alexandersson, 2000). Det som människor i allmänhet uppfattar som hälsa är dock 
hälsa som frånvaro av sjukdom, hälsa som en resurs eller styrka eller hälsa som att 
vara i jämvikt eller i balans. 
 
Folkhälsoproblem relaterade till matvanor och fysisk inaktivitet har ökat både 
nationellt och internationellt de senaste åren (Statens folkhälsoinstitut, 2005a). 
Många av de största folksjukdomarna i Sverige i dag är välfärdsjukdomar såsom, 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer. En gemensam riskfaktor för 
dessa sjukdomar är övervikt och fetma, vilket också har ökat inom samtliga 

                                                 
1 Används i den hälsa-satsning som det här uppsatsprojektet undersöker. 
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socioekonomiska grupper i Sverige de senaste åren. Överviktsproblematiken är än så 
länge inte lika hög som i andra Europeiska länder eller som i USA, men 
ökningstakten är den samma vilket är alarmerande (Socialstyrelsen, 2005).  
 
En av de största anledningarna till den ökade fetman och övervikten i Sverige beror 
på att befolkningen rör på sig för lite i förhållande till den mängd energi som de 
stoppar i sig (Socialstyrelsen, 2005). Vad som påverkar individens val av livsmedel 
och vad de äter beror i sin tur på en mängd faktorer (Nestle, 2002). En del faktorer 
har att göra med individens bakgrund såsom kultur, kön och klasstillhörighet andra 
med utbildning, ekonomisk ställning och kanske inte minst den reklam som ständigt 
finns runt individen. Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt när det gäller 
påverkansfaktorer och vilken modell som används för beteendeförändring kan 
individens val av livsstil och livsmedelsval förklaras på olika sätt (Davison & Smith, 
1995). 
 
2.1 Hälsofrämjande arbete 
 
Med tanke på de folkhälsoproblem som finns är goda matvanor och regelbunden 
fysisk aktivitet viktiga faktorer att arbeta med (Statens folkhälsoinstitut, 2005a). Att 
dessa faktorer är viktiga poängteras också genom att både en ökad fysisk aktivitet 
och goda och säkra livsmedel, utgör var sitt delmål i nationella folkhälsomålet 
(Åberg, 2003).   
 
Inom folkhälsovetenskapen benämns arbetet med faktorer som ökar befolkningens 
hälsa för hälsofrämjande arbete. Olika begrepp som förekommer vid sidan om 
hälsofrämjande arbete är prevention och hälsopromotion. Begreppen har lite olika 
betydelse vilket beror på att de kommer från olika teoretiska perspektiv och har olika 
betydelse på engelska och svenska (Korp, 2004). De svenska begreppen 
hälsopromotion och hälsofrämjande arbete i den här uppsatsen likställs med 
varandra och definieras enligt WHO´s definition. 
 
”Health promotion involves the population as a whole in the context of their everyday life, 
rather than focusing on people at risk for specific diseases. It enables people to take control 
over, and responsibility for their health as an important component of everyday life – both as 
spontaneous and organised action for health. This requires full and continuing access to 
information about health and how it might be sought by all the population, using therefore, 
all disseminaion methods available” (WHO, 1987 se Trell 1994, s.134.) 
 
Bägge begreppen kommer från det salutogenetiska perspektivet där det friska är det 
som är utgångspunkten och där fokus ligger på att stärka de faktorer som leder till en 
god hälsa (Korp, 2004). Prevention däremot kommer från det patogenetiska 
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perspektivet som fokuserar på att hitta riskfaktorer som kan leda till sjukdom (Trell, 
1994).  
 

2.1.1 Beteendeförändring i hälsofrämjande arbete 
 
Prochaska och DiClementes transteoretiska modell används ofta i ett hälsofrämjande 
arbete i samband med beteendeförändring (Prochaska & Norcross, 2001). Modellen 
innebär att en människa förflyttar sig mellan fem förändringsstadier. De fem 
förändringsstadierna är förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, 
handlingsstadiet och aktivitetsstadiet för att till slut nå ett förändrat beteende. 
Modellen kan ses som ett hjul där det ena leder till det andra, men där det också går 
att fastna i ett stadium eller återfalla till något av de tidigare.  
 
Enligt den transteoretiska modellen är människor olika förändringsbenägna och 
uppfattar olika känslor i förhållande till den tänkta förändringen, beroende på vilket 
stadium som de befinner sig i. För att inte väcka motstånd hos människor när målet 
är att ändra deras beteende är det därför viktigt att rätt råd, ges på rätt sätt vid rätt 
tillfälle och av rätt person (Prochaska & Norcross, 2001). 
 

2.1.2 Hälsofrämjande metoder  
 
Det finns flera olika metoder att använda sig av i hälsofrämjande arbete. Val av 
metod beror på vilket mål som är uppsatt för det hälsofrämjande arbetet (Ewles & 
Simnett, 2005). För att uppnå folkhälsomålet goda matvanor och säkra livsmedel 
krävs ett multisektoriellt arbete på flera plan (Livsmedelsverket, 1999). Metoder som 
kan användas då målet är sunda matvanor är till exempel, artiklar i dagspressen, kost 
och viktminskningsgrupper, individuell rådgivning, informell upplysnings 
verksamhet och att påverka livsmedelsproducenter att utveckla sina 
innehållsdeklarationer (Ewles & Simnett, 2005).  
 
Hälsoupplysning kan i korthet beskrivas som ett sätt att sprida hälsoinformation 
(Stockholms läns landsting, 1997). Jarlbro använder begreppet hälsokommunikation 
för både hälsoinformation och hälsokommunikation och definierar det som ”en del 
av den mänskliga kommunikationen där individer på olika sätt hanterar 
hälsorelaterade frågor” (Jarlbro, 1999, s.18). Kommunikation innebär enligt henne 
att en sändare använder ett medium, till exempel nyckelhålsmärkningen för att nå en 
eller flera mottagare (Jarlbro, 1999).  
 
Målet för sändaren är att mottagaren skall reagera på budskapet för att det skall leda 
till någons sorts effekt, till exempel, att de skall välja sunda livsmedel. Genom att 
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mottagaren reagerar får sändaren feedback på om budskapet gick fram eller inte. 
Den ökade kunskapen som används för att förbättra budskapet eller mediet till nästa 
gång benämns av Jarlbro ”feed forward”. 
 
Enligt McGuires ”Communication-behaviour change model” finns det flera faktorer 
som kan påverka om budskapet leder till någon effekt i form av en önskad 
beteendeförändring eller ej (McGuire, 1989). Olika faktorer kan hittas i de olika steg 
som sker då sändaren skickar ett budskap till mottagaren. Sändaren, den som skickar 
iväg budskapet kan påverka budskapets trovärdighet och betydelse. Budskapet, hur 
det är utformat, vad som sägs och hur det sägs kan påverka hur mottagaren uppfattar 
det. Kanalen, det sätt som budskapet förmedlas till mottagarna har olika svagheter 
och styrkor och kan uppfattas olika av olika mottagare. Mottagaren, dess ålder, kön 
och bakgrund, samt tidigare kulturell bakgrund, erfarenheter och attityder kan också 
uppfatta budskapet på olika sätt. Andra faktorer som McGuire nämner som påverkar 
om budskapet leder till en långsiktig beteendeförändring eller ej är till exempel, 
exponering, uppmärksamhet, intresse och förståelse, likaså mottagarens förmåga att 
handla och förmåga att komma ihåg budskapet. Hur ett budskap uppfattas har alltså 
med många olika faktorer att göra vilket kan vara viktigt att tänka på då det används 
som en hälsofrämjande metod. 
 
Det har visat sig att hälsoupplysning når dem som redan är upplysta och vid god 
hälsa i större utsträckning än de som inte är och har det (Stockholms läns landsting, 
1997). Det innebär att hälsofrämjande budskap kan leda till en ökad ojämlikhet när 
det gäller hälsa om de används på fel sätt. Till exempel genom att de som är 
oupplysta inte uppfattar de hälsofrämjande budskapen eller uppfattar dem som något 
negativt eller svårt. Det utgör också ett av skälen till varför det är viktigt att 
undersöka hur kunder uppfattar hälsofrämjande budskap. 
 

2.1.3 Hälsofrämjande budskap i samband med mat 
 
De budskap inom kommunikation som kommer att fokuseras på i det här 
uppsatsprojektet är hälsofrämjande budskap i samband med mat. När det gäller hur 
kunder uppfattar hälsofrämjande budskap och de kanaler som används för att sända 
ut dem finns det lite forskning gjord, det som finns är om hälsobudskap generellt.  
 
Hälsobudskap kan ses som ett vidare begrepp av hälsofrämjande budskap då det 
inkluderar alla budskap som har med hälsa att göra, både ur ett patogenetiskt och ur 
ett salutogenetiskt perspektiv. De innehåller alltså även hälsobudskap som fokuserar 
på risker vilket i sig är ett relativt stort forskningsområde inom kost och hälsa 
(Bugge, 1995; Bugge & Wendel, 1995; Sjöberg, 1996).  
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Den forskning som finns om hur människor uppfattar hälsobudskap generellt är 
också begränsad och det som finns går att utläsa mellan raderna i andra 
undersökningar. Människor tycks uppfatta hälsobudskap på olika sätt, en del är till 
exempel skeptiska till hälsobudskap då de inte vet vad som tillsätts i stället för fett i 
så kallade light produkter (Hamilton, Knox, Hill & Parr, 2002; Chan, Patch & 
Williams, 2004). Andra nämner att de blir förvirrade av alla olika budskap som finns 
och därför har slutat att läsa hälsobudskapen helt och hållet. Det finns också de som 
tror att det enbart är ett sätt för livsmedelsbutikerna att sälja sina varor (Hamilton et 
al., 2002; Svederberg, 1997).  
 
När det gäller uppfattningar huruvida hälsomärkning av livsmedel skall vara 
utformade råder det delade meningar. En del vill ha en enhetlig symbol så att de 
slipper tänka själva, medan andra vill ha detaljerad information så att de själva 
kritiskt kan granska produkten (Hamilton et al., 2002). 
 
En form av hälsobudskap är kostråd, där till exempel experter sänder ut information 
till befolkningen om hur de skall äta för att må bra och uppnå en god hälsa. En del 
av de kostråd som finns i Sverige bygger på näringsrekommendationer från 
livsmedelverket. De svenska näringsrekommendationerna (SNR) anger vad en 
människa skall äta i genomsnitt gällande energi och näringsinnehåll för en god hälsa 
och riktar sig till hela eller delar av befolkningen (Livsmedelsverket, 2005a).   
 
Kostråd kan ses som en förenkling av SNR och är ofta omgjorda från abstrakta 
siffror och ord till konkreta livsmedel och fokuserar ofta på det som människor 
behöver förbättra i sin kost. De senaste generella kostråden från livsmedelverket har 
också som syfte att de skall uppfattas som positiva och uppmuntra till förändring. (se 
Figur 1). 
 
 
 
Ät mycket frukt och grönt, gärna 500g per dag! 
Ät bröd till varje måltid – gärna fullkorn! 
Välj gärna nyckelhålsmärkt! 
Ät fisk – gärna 3 gånger i veckan! 
Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat!  
 
Figur 1. Livsmedelsverkets kostråd.  
Källa: www.slv.se/templates/SLV_Page____11400.aspx 
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I Sverige finns det regler för vilka hälsopåståenden som får användas i 
hälsobudskap. Det innebär att livsmedelsproducenterna inte får skriva vad som helst 
på förpackningarna eller i reklamen om kost och hälsa. Framförallt innebär det att 
det inte är tillåtet att använda påståenden som säger att livsmedlet förebygger, 
behandlar eller botar en sjukdom (Swedish Nutrition Foundation, 2004). Om 
livsmedlet kan kopplas ihop med ett allmänt kost och hälsa samband får det lov att 
nämnas, men endast med anknytning till det ”hälsosamma” näringsämnet som det 
gäller. Produkten i sig får dock inte sägas ha en fysiologisk eller medicinsk effekt. 
 

2.1.4 Arenaperspektivet i hälsofrämjande arbete 
 
Arena perspektivet innebär att arbeta utifrån stödjande miljöer och att fokusera på de 
faktorer som kan stärka befolkningens hälsa i den miljö som de lever sina vardagliga 
liv (Ewles & Simnett, 2003, 2005; Stockholms läns landsting, 1998). Exempel på 
olika arenor är skolan, arbetsplatsen och sjukhus och det viktiga är att det 
hälsofrämjande arbetet sker i flera dimensioner. De olika dimensionerna som brukar 
nämnas är de fysiska, sociala, andliga, ekonomiska och politiska.  
 
Då det hälsofrämjande arbetet innehåller väldigt många olika områden är det vanligt 
att en arena väljs för arbetet skall bli mer greppbart. Det är också viktigt att ett 
holistiskt synsätt används, vilket innebär att helheten lyfts fram i stället för att 
enskilda bitar plockas ut ur sin kontext.  
 
Livsmedelsbutiken som arena 
 
En möjlig arena att använda sig av i det hälsofrämjande arbetet för att öka goda 
matvanor är livsmedelsbutikerna (Nestle, 2002; Statens folkhälsoinstitut, 2005b) då 
de har en stor målgrupp då majoriteten av befolkningen behöver ta sig dit för att få 
tag på mat (Närhinnen, 1999; Rodgers et al., 1994). Om livsmedelbutiker sprider 
hälsofrämjande budskap kan det därför hjälpa många kunder att göra hälsosamma 
val när det gäller kost (Livsmedelsverket, 1999; Trolle & Thorsen, 2000).  
 
När det gäller forskningen som berör information och hälsa i livsmedelsbutiker har 
den framförallt fokuserat på det hälsofrämjande arbetets effekter.  Det vill säga 
förståelse av hälsomärkning på förpackningar, kunskap om relationen mellan kost 
och hälsa samt i vilken grad hälsobudskap påverkar kundernas inköp av livsmedel 
(Booth- Butterfield & Reger, 2004; Chan, Patch & Williams, 2004; Hall, Tellenbach 
& Borg, 1996; Lavin, 2005; Lindholm, Janlert, Karlsson, Waldau & Weinehall, 
1997; Närhinnen, Nissinen & Puska, 1999, 2000; Rodgers et al., 1994; Svederberg, 
Asp, Laser-Reuterswärd & Svensson, 2002; Sjöberg, 1996). 
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Likaså på att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar våra val av livsmedel 
(Östberg, 2003; Svederberg, 1997; Eriksson- Backa, 2003; Ljungberg, 2001). Det 
finns dock ingen tidigare forskning som har undersökt kunders uppfattningar om 
information kring kost och hälsa i form av hälsofrämjande budskap i 
livsmedelsbutiker. 
 
De senaste åren har hälsobudskap ökat i många livsmedelsbutiker vilket kan ses som 
en reaktion till att befolkningen har blivit allt mer hälsomedveten och vill kunna 
göra medvetna livsmedelsval (Nestle, 2002; Trolle & Thorsen, 2000). I början av 
1990 talet satsades också mycket på hälsa ute i butikerna i olika regionala 
hälsoprojekt i Sverige, men försvann i samband med att många livsmedelbutiker 
köptes upp av större butikskedjor (Hall et.al., 1996). Nu cirka tio år senare har det 
blivit aktuellt igen och det är nu framförallt de stora kedjorna som försöker att 
använda sig av hälsa som en ny strategi i sin marknadsföring. Många kedjor har till 
exempel utvecklat egna ”hälsosamma livsmedel” och infört olika märkningar på sina 
förpackningar för att det som konsument skall bli lättare att handla hälsosamt.  
 

2.1.5 En butik som har valt att satsa på hälsa 
 
Butiken som var plats för undersökningarna i det här uppsatsprojektet är en 
medelstor livsmedelbutik som har valt att satsa extra på hälsa. Satsningen går under 
namnet ”hälsa-satsningen” och syftet är att uppmuntra och underlätta för kunderna 
att göra medvetna val i riktning mot en bättre hälsa. För att göra det används flera 
olika hälsofrämjande budskap och metoder att sprida dem på. Samtliga 
hälsofrämjande budskap som butiken använder sig av bygger på fakta som kommer 
från livsmedelverket och från de svenska näringsrekommendationerna. 
 
Exempel på hälsofrämjande metoder och budskap livsmedelbutiken  
 
 En egen hälsa-symbol som ser ut som ett grönt utropstecken används av 

butiken. Den är tänkt att guida kunderna till moderna och sunda matvanor för 
att kunderna lättare skall hitta produkter som är bra för deras hälsa. Hälsa-
symbolen är också tänkt att förstärka och komplettera det gröna nyckelhålet 
(Livsmedelverket, 2005c). Tillsammans med butikens hälsa-symbol finns det 
också små informationsskyltar utplacerade för att uppmuntra kunderna att 
göra medvetna hälsosamma val. Informationen består av hälsofrämjande 
budskap och det kan till exempel stå, ta gärna halva tallriken med frukt och 
grönt också! 

 
 Receptfoldrar med både nya och gamla rätter är utplacerade i butiken för att 

inspirera till sundare matvanor och för att hjälpa kunderna att komma på vad 
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de skall handla. Recepten innehåll i rätter som är näringsriktigt balanserade 
enligt SNR och går ut på att vara ett snäpp bättre, genom att till exempel en 
burk majs eller rivna morötter tillsätts i en traditionell rätt såsom köttfärssås 
och spagetti (Livsmedelsverket, 2005a).  

 
 En liten klokbok finns tillgänglig gratis för kunderna. Klokboken är en liten 

folder som tar upp grundläggande näringslära och relationen mellan kost och 
hälsa samt förklarar hälsa-symbolen och den tillhörande informationen som 
finns i butiken. 

 
 Matbjudningar sker två till tre gånger i veckan, där minst en är hälsosam. 

Matbjudningarna och är till för att kunden skall inspireras och få chansen att 
testa på nya rätter och produkter som de kanske inte har använt eller sett 
förut. De rätter som serveras under de hälsosamma matbjudningarna bygger 
även de på SNRs riktlinjer (Livsmedelsverket, 2005a). De är också till för 
kunderna skall få en extra möjlighet att ställa frågor om kost och hälsa till 
personalen. 

 
 Tysta matbjudningar finns utplacerade i butiken och innebär att kunderna 

själva kan ta en smakbit av olika produkter. De tysta matbjudningsplatserna 
är placerade där produkten finns och är också till för att kunderna skall 
inspireras till att våga testa nya produkter. 

 
 Gratis frukt erbjuds till alla barn då de är med i butiken när deras mamma 

eller pappa handlar. Syftet är att barnen skall inspireras att äta frukt och grönt 
redan i tidig ålder. 

 
 Vid en av kassorna har butiken valt att ta bort godiset och i stället ersatt det 

med frukt och nötter. Det för att kunden även där skall ha en möjlighet att 
välja själva om de vill exponeras av godiset eller ej. 

 
All personal erbjöds dessutom att gå en utbildning i kost och hälsa innan satsningen 
startade. Det innebär att de flesta i personalen har den kunskap som de behöver för 
att kunna svara på frågor som kunderna ställer om kost och hälsa. 
 
Flera av dessa metoder för att sprida hälsofrämjande budskap har använts i 
livsmedelbutiker tidigare (Booth- Butterfield & Reger, 2004; Hall et al. , 1996; 
Lavin, 2005; Närhinnen et al., 1999, 2000; Lindholm et al., 1997; Rodgers et al., 
1994). Matbjudningar och skyltar som lyfter fram hälsosamma produkter 
uppfattades då som positivt av kunder och höjde dessutom en del kunders lojalitet 
till butiken (Lindholm et al., 1997; Närhinnen et al., 1999; Rodgers et al., 1994). Det 
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som är nytt i den här butikens hälsa-satsning är att de hälsofrämjande budskapen och 
de metoder som används för att sprida dem inte sker i en begränsad period i form av 
en kampanj, utan utgör en del av butikens profil då de har valt att arbeta långsiktigt. 
Det som också är unikt med butikens hälsa-satsning är att en stor majoritet av 
personal är utbildade i kost och hälsa. 
  
Brist på kunskap när det gäller kunders uppfattningar av hälsofrämjande budskap 
specifikt, den allt ökande distributionen av dessa i livsmedelsbutiker, samt att 
okunskap och dubbla budskap om livsmedel förknippas med osunda matvanor gör 
det intressant att undersöka området närmare (Statens folkhälsoinstitut, 2005b). En 
ökad förståelse för hur kunder uppfattar hälsofrämjande budskap och de sätts som de 
sprids på i butiken skulle kunna generera kunskap om hur de bäst skall utformas för 
att människor lättare skall kunna göra hälsosamma val.  Den nya kunskapen skulle 
på så sätt kunna förbättra det hälsofrämjande arbetet inom området kost och hälsa 
samt eventuellt även kunna peka på om livsmedelsbutiker är en bra arena att då 
använda sig av. 
 
 
3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
 
Syftet med det här uppsatsprojektet är att ta reda på hur kunder uppfattar 
hälsofrämjande budskap och de metoder som används för att sprida dem. 
  
Frågeställningarna är: 
Uppfattar kunder hälsofrämjande budskap i en livsmedelbutik? 
Vilka hälsofrämjande budskap uppfattar kunder i en livsmedelsbutik? 
Hur uppfattar kunder hälsofrämjande budskap i en livsmedelsbutik? 
 
 
4 METOD OCH MATERIAL 
 
 
En kvalitativ ansats är lämplig att använda då det är variationer i människors 
tänkande, uppfattningar och upplevelse som skall undersökas (Holme & Solvang, 
1996). Den kvalitativa ansatsen är vald i det här uppsatsprojektet med tanke på att 
området är relativt outforskat och då en av dess styrkor att få en ökad förståelse och 
helhetsbild av fenomen (Holme & Solvang, 1996). 
 
För att få fram en stor variation av uppfattningar av ett fenomen är kvalitativa 
intervjuer en bra metod att använda (Kvale, 1997). Genom öppna frågor har den som 
blir intervjuad en möjlighet att förmedla sin situation till intervjuaren ur sitt eget 
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perspektiv och med egna ord. Det till skillnad från, till exempel, enkäter med fasta 
svars alternativ vilka används inom den kvantitativa forskningen. Det finns flera 
olika sorters kvalitativa intervjuer, i det här uppsatsprojektet har en kombination av 
påstana intervjuer och fokusgruppsintervjuer använts för att det ger både ett djup och 
en stor svarsvariation genom att de har olika styrkor (Morgan, 1997).  
 
Att göra individuella intervjuer först kan vara ett bra sätt att förbereda en 
fokusgruppsintervju, för att få en känsla för hur människor tänker och pratar om ett 
ämne, men fokusgruppsintervjuer kan också göras först för att få grepp om ett ämne 
som människor sedan får fördjupa sig igenom individuella intervjuer. Återigen 
handlar det om att välja den metod som passar syftet bäst och oavsett vilken ordning 
de används så ökar kombinationen av dem styrkan och trovärdigheten för 
forskningsprojektet totalt. 
 
4.1 ”Påstana” intervjuer 
 
”Påstana” intervjuer är en form av individuella intervjuer och kännetecknas av att de 
genomförs ute på stan där människor befinner sig (Christensen, Andersson, Carlsson 
& Haglund, 2001). De används ofta i marknadsundersökningar för att till exempel 
undersöka vad kunder tycker och tänker om en produkt. En intervjuare ställer frågor 
och för en dialog, i form av ett samtal för att ta reda på svaren. Styrkan med påstana 
intervjuer är att de går fort att genomföra, har en låg kontakt kostnad och ger en hög 
svarsfrekvens (Christensen et al., 2001). Samma styrkor brukar nämnas för enkäter 
men skillnaden dem i mellan är att påstana intervjuerna är friare då det inte finns 
några fasta svarsalternativ.  
 
En svaghet med påstana intervjuer är att de kan ge ett snedvridet urval då 
intervjuaren lätt blir subjektiv i sitt tänkande och endast väljer ut en viss sorts 
människor. Det kan emellertid undvikas genom att en urvals strategi bestäms på 
förhand. En annan svaghet är att den som blir intervjuad blir påverkad av den som 
intervjuar, den såkallade intervjuar effekten. Det är dock något som gäller för all 
kvalitativ forskning och som i stället för svaghet kan utnyttjas i form av ökad insikt 
(Kvale, 1997). 
 
4.2 Fokusgruppsintervjuer 
 
Fokusgruppsintervjuer kännetecknas av att forskaren samlar en grupp människor vid 
ett och samma tillfälle för att ställa frågor och låta dem diskutera ett ämne (Wibeck, 
2000). Fokusgruppsintervjuer används även de flitigt i marknadsundersökningar då 
det kan vara stimulerande och motiverande för människor att diskutera ett ämne med 
andra. 
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Antalet personer i en fokusgrupp kan variera, fyra till sex personer är det antal som 
brukar nämnas som lagom (Wibeck, 2000). Antalet fokusgrupper som används beror 
till stor del på tid och resurstillgång. Fokusgruppsintervjuer kan genomföras på olika 
sätt och vara strukturerade eller ostrukturerade. Moderatorn är den som leder 
intervjun och denne kan välja att enbart nämna ett ämne som deltagarna fritt får 
diskutera eller vara mer styrande genom att ställa olika följdfrågor. Hur mycket 
moderatorn lägger sig i diskussionen måste anpassas efter syftet med 
undersökningen (Wibeck, 2000). Olika stimulus material såsom filmer och bilder, 
kan också användas som underlag i en fokusgrupp. Allt beror på vad syftet med 
undersökningen är.  
 
En av de främsta styrkorna med fokusgruppsintervjuer är att få fram mycket 
information på kort tid om ett ämne som deltagarna inte har funderat så mycket på 
tidigare (Morgan, 1997). Genom att flera människor är samlade, kan olika tankar 
och funderingar leda till en givande diskussion som både ger mycket information till 
forskaren samt en ökad motivation och insikt till deltagarna. Det kan leda till att 
tankar föds på ett annat sätt. Likheter och skillnader av uppfattningar som kommer 
fram kan till exempel göra att deltagarna blir tvungna att utveckla sina tankar för att 
kunna förklara vad de menar för de andra, vilket på så sätt kan öka förståelsen även 
för forskaren. Fokusgruppsintervjuer anses därför ge mer än summan av ett flertal 
individuella intervjuer tillsammans (Wibeck, 2000).  
 
4.3 Intervjuguide 
 
Vid både individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer är en intervjuguide bra 
att använda för att vara säker på att allt som skall undersökas verkligen bearbetas 
under intervjuerna. En intervjuguide kan vara mer eller mindre styrande och 
innehålla allt från fasta frågor till enstaka ord på teman (Kvale, 1997). 
Intervjuguiden kan också användas på olika sätt, antingen kan den följas uppifrån 
och ner eller också användas som en checklista som prickas av då en fråga eller tema 
har tagits upp. Forskningens syfte i kombination med vilken sorts personlighet och 
hur lätt de intervjuade har för att prata styr vilket som är det mest givande.  
 
I det här forskningsprojektet användes samma intervjuguide till både påstana 
intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna. I och med att den kvalitativa forskningen 
är flexibel var det dock möjligt att ändra frågeställningar och dess följd under tiden 
då varje steg i ett forskningsprojekt leder till en ständig förbättring av förståelse till 
det som undersöks (Holme & Solvang, 1996). Det innebär att den kunskap som 
kommer fram under insamlandets gång kan leda till nya frågor som kan fördjupa 
förståelsen för forskningen vilka måste tas hänsyn till i den resterande insamlingen. 

 15 
 



 

Det är också det som är en av den kvalitativa forskningens styrkor och som skiljer 
den från den kvantitativa forskningen där hela forskningsprocessen är bestämd på 
förhand. 
 
Den första frågan var en såkallad inledande fråga som är till för att introducera 
deltagarna för ämnet, samt för att klargöra hur de definierar och menar med 
hälsofrämjande budskap för att undvika missförstånd vid senare analys (Wibeck, 
2000). Därefter var det frågor som på olika sätt berörde hälsofrämjande budskap för 
att få fram så många uppfattningar som möjligt. Frågorna var till en viss del ledande 
för att det skulle bli lättare för deltagarna att förstå samt för att hålla fokus på 
hälsofrämjande budskap i förhållande till kost. Frågeföljd och språk valdes utifrån 
vad deltagarna kunde anse som naturligt. Det för att möjliggöra ett så naturligt 
samtal som möjligt och för att deltagarna skulle känna sig bekväma.  
 
För att kontrollera att frågorna var lätta att förstå, gjordes fem stycken påstana 
intervjuer utifrån frågeguiden innan de användes i butiken samt skickades till 
handledaren för feedback. De flesta frågorna visade sig fungerade bra, någon togs 
bort och några lades till. I genomförandet av undersökningarna användes begreppet 
hälsobudskap både för de budskap som i bakgrunden har beskrivits som 
hälsofrämjande budskap och för de metoder som används för att sprida dem i 
butiken. Anledningen till det var för att det ansågs lättare för deltagarna att förstå. 
 
4.4 Undersökningens genomförande 
 
Platsen för undersökningen var en medelstor livsmedelbutik som har valt att satsa 
extra på hälsa. (Se s.11). Två olika kvalitativa metoder för att ta reda på kundernas 
uppfattningar av de hälsofrämjandebudskapen och de metoder som butiken använder 
för att sprida dem användes. Påstana intervjuer med kunderna ute i butiken för att få 
tag i så många olika variationer av svar som möjligt och fokusgruppsintervjuer med 
kunder för att tränga mer in på djupet och för att få en större förståelse. En 
kombination av två längre fokusgruppsintervjuer och 50 stycken kortare intervjuer 
med kunder i butiken valdes. 
 

4.4.1 Påstana intervjuer  
 
Intervjuerna med kunderna skedde på plats i butiken, några genomfördes vid 
ingången men de flesta genomfördes vid sidan av matbjudningarna placerade 
centralt i butiken. Intervjuerna genomfördes vecka 13, 2006 under hela torsdagen 
och fredagen, för att fånga upp en så stor variation av kunder som möjligt.   
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Material som användes vid intervjuerna var en intervjuguide med plats för svar, se 
bilaga 1, en lista med butikens egna hälsobudskap och metoder för att sprida dem, se 
bilaga 2, ett papper med information, se bilaga 3, visitkort med kontaktuppgifter, 
samt en penna. Att det fanns plats att skriva svar direkt i intervjuguiden var för att 
underlätta senare då resultatet skulle sammanställas och analyseras.  
 
Bandspelare användes inte då det ansågs hindra arbetet och möjligheten att få 
kunderna att ställa upp, även om det hade varit bra och ökat möjligheten att för att 
vid analysen av resultatet kunna gå tillbaka (Trost, 1997). Faktorer så som att det var 
korta intervjuer som kunde hållas i minnet och att svaren kunde skrivas upp direkt, 
ansågs av ”forskaren”2 väga upp de brister som finns med att inte använda en 
bandspelare.  
 
Urvalet av respondenter skedde genom att alla kunder som gick förbi tillfrågades om 
de ville vara med. När någon kund samtyckte fick de läsa igenom information om 
undersökningen, dess syfte, vad den skulle användas till, samt var resultatet av 
undersökningen senare skulle kunna läsas. Deltagarna fick också information om att 
det var helt frivilligt att delta och att de när som helst fick lov att avbryta sitt 
deltagande. Därefter fick de svara på några frågor om hur de uppfattade 
hälsobudskap i butiken. Se intervjuguideguide, bilaga 1.  
 
Efter intervjun fick de som ville fylla i ålder, kön, antal personer i hushållet och 
utbildning/yrke för att ”forskaren” skulle kunna se vilken spridning det var på 
deltagarna, se bilaga 4. De som sa att det var okej att ”forskaren” återkom till dem 
om det kom upp några ytterliggare frågor fick också ange sitt namn och 
telefonnummer. Samtliga deltagare fyllde i de första uppgifterna och bara ett fåtal sa 
att de inte ville bli kontaktade igen. Då en intervju var avklarad tackades deltagarnen 
för sin medverkan och fick telefonnummer och e-mail adress dit de kunde vända sig 
om de hade några frågor eller kom på något i efterhand.  
 
Efter varje enskild påstana intervju lästes anteckningarna för den genomförda 
intervjun igenom för att kontrollera att allt av intresse hade kommit med och för att 
kontrollera att de gick att läsa och förstå. Om något speciellt inträffat, stämningen 
vid intervjun, om deltagaren var stressade, intresserad eller inte och så vidare skrevs 
också ned. Därefter började proceduren om på nytt med nästa kund som kom förbi 
tillfrågades om den ville vara med. Målet var att göra 50 stycken intervjuer vilket 
uppnåddes. Totalt tillfrågades 76 personer, varav 20 avböjde och 56 ställde upp.  Det 
var dock endast 50 intervjuer som skedde då 3 av dem skedde med par. 
 

                                                 
2 "Forskaren" i det här uppsatsprojekt syftar på den student är författare till uppsatsen.  
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4.4.2 Fokusgruppsintervjuer 
 
De två fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid lunchtid på lördagen då 
respondenterna kunde bjudas på lunch som tack för sin medverkan. Samt för att 
kunder som arbetar i veckorna också skulle kunna ha en möjlighet att delta. Urvalet 
bestod av att deltagarna skulle vara kunder i butiken men i övrigt ha en så stor 
variation som möjligt av ålder, kön och intresse för hälsa.  
 
Rekryteringen skedde med hjälp av butikschefen som gav i uppdrag till de hälsa 
ansvariga i butiken att hitta kunder efter urvalskriterierna. Inför rekryteringen fick 
butikschefen information om uppsatsprojektet både via telefon och via mejlen. Dels 
för att butikschefen själv skulle veta vad undersökningen innebar och dels för att 
kunna ge rätt information till sin personal och de kunder som skulle rekryteras, se 
bilaga 5. Forskningsetiska principer beaktades genom att handledaren angavs som 
kontaktperson till deltagarna. Det för att ”forskaren” inte skulle kunna påverka 
kunderna innan de hade beslutat sig för att delta och på så sätt undvika att ett 
maktförhållande skulle uppstå (Vetenskapsrådet, 2002). Några fler deltagare än 
nödvändigt efterfrågades med tanke på att det ofta är personer som hoppar av innan 
själva tillfället. Totalt efterlystes 14 personer och det fanns 7 platser vid två olika 
tider att välja på.  
 
Veckan innan fokusgruppsintervjun fick ”forskaren” en lista med namn och 
telefonnummer, på femton personer av butikspersonalen på de stamkunder som de 
hade pratat med. ”Forskaren” ringde därefter upp dem för att kontrollera att de 
fortfarande var intresserade och för att kontrollera att de visste vilken tid de skulle 
vara där. Några visade sig då ha fått förhinder vilket resulterade att det då fanns 11 
stycken kvar. Två av dem var dock personal i butiken och togs därför inte med och 
en dök aldrig upp och på så sätt blev det till slut fyra personer i varje fokusgrupp. 
 
Livsmedelbutikens lunchrum var den plats som var tänkt att användas som lokal då 
det var lätt för deltagarna att ta sig dit och en plats som samtliga kände till. Den 
nackdel som fanns i form av att personalen i butiken skulle komma in och störa, var 
tänkt att undvikas genom att informera dem i förväg om att fokusgruppsintervjuerna 
skulle ske.  När ”forskaren” pratade med personalen då fokusgruppsintervjuerna 
skulle genomföras, visade det sig dock att de hade lunch de tider som 
fokusgruppsintervjuerna skulle ske och därmed själva behövde var i lunchrummet. 
Det gjorde att lokal snabbt byttes till ett av kontoren för att fokusgruppsintervjuerna 
skulle kunna ske ostört.  
 
Material som användes vid fokusgruppsintervjuerna var bandpelare, videokamera 
med linsskydd (endast för upptagning av ljud), penna, lunch, intervjuguide och 
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stimulusmaterial i form av en lista med butikens egna hälsobudskap, se bilaga 2, 
samt en broschyr. Intervjuguiden användes för att syftet med undersökningen skulle 
vara i fokus och varje fokusgruppsintervju tog ca 45- 60 min. En paus fanns mellan 
de två fokusgrupperna för att de inte skulle träffa på varandra, ge en möjlighet att 
summera den genomförda intervjun, samt för att ge tid för reflektion och 
återhämtning hos den som utförde intervjuerna.  
 
Deltagarna möttes upp i butiken och de fick följa med till färdigmatsdisken där de 
fick välja var sin sallad och en dricka. Deltagarna fick därefter följa med in till 
kontoret där de fick sätta sig först för att de skulle få en möjlighet att ta en plats som 
de trivdes med. Fokusgruppsintervjuerna inleddes med information om 
forskningsprojektet, samtycke och med en fråga om det var okej att ljudet spelades 
in. Därefter användes intervjuguiden ihop med stimulusmaterialet (se bilaga 1 och 2) 
för att diskutera ”forskarens” olika frågor. Deltagarna fick diskutera fritt och ibland 
ledde den ena diskussionen in på nästa fråga vilket gjorde att alla frågor i 
intervjuguiden i inte alltid behövde ställas.  
 
När intervjun var avklarad fick deltagarna fylla i ålder, kön, antal personer i 
hushållet och utbildning/yrke samt namn och telefonnummer och om det var okej för 
dem att ”forskaren” återkom vid eventuella frågor. Direkt efter varje 
fokusgruppsintervju skrev ”forskaren” också ned om något speciellt inträffat, 
stämningen vid intervjun, om deltagaren var stressade, intresserad eller inte och så 
vidare precis som vid påstana intervjuerna. Dessutom kontrollerade ”forskaren” att 
ljudinspelningen hade fungerat. 
 
4.5 Databearbetning och analys 
 
Ett kännetecken för den kvalitativa analysen är att den startar redan då intervjuerna 
genomförs (Christensen et al., 2001). Målet med att analysera det insamlade 
materialet är att forskaren skall hitta något som inte är känt sedan tidigare, att hitta 
ett mönster för att därefter kunna dra en eller flera slutsatser (Wibeck, 2000).  
 
För att öka trovärdigheten är det viktigt att forskaren skildrar verkligheten så som 
den förstås och upplevs av dem som deltar i undersökningen och är något som har 
eftersträvats i det här uppsatsprojektet (Wibeck, 2000). Det finns flera olika sätt att 
göra en analys på (Wibeck, 2000). Det som är viktigt för att den skall bli så 
tillförlitlig som möjligt är att den är systematisk och planerad på förhand. I det här 
uppsatsprojektet användes ett systematiskt analysprotokoll, se bilaga 6.  
 
När analysen väl sker är det viktigt att forskaren granskar sitt material med kritiska 
ögon (Wibeck, 2000).  Det som mynnar ut ur den färdiga analysen är det som brukar 
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nämnas resultat och bör svara på syftet och de frågeställningarna som finns för det 
forskningsprojekt inom vilken analysen är gjord. I det här uppsatsprojektet användes 
en traditionell analysmetod som går ut på att hitta olika kategorier och teman med 
hjälp av färgpennor (Wibeck, 2000). När allt material var insamlat startade 
bearbetningen av data för att kunna analysera materialet ytterliggare. Det första som 
gjordes för att möjliggöra en systematisk analys, var att ljudinspelningarna från 
fokusgruppsintervjuerna transkriberades till text (Wibeck, 2000). Allt material 
transkriberades veckan efter det att fokusgruppsintervjuerna genomfördes.  
 
Den transkriptionsnivå som användes vid transkribering av fokusgruppsintervjuerna 
var en kombination av en helt detaljerad och en mer sammanfattande nivå. Det 
huvudsakliga i det som sades skrevs ned, medan stakningar, andningspauser, och så 
vidare utelämnades. Speciella händelser såsom skratt, långa pauser eller andra saker 
som kunde vara intressant för att få ett svar på forskningsfrågorna antecknades 
också. Transkriberingen utfördes av ”forskaren” själv och gav ett omfattande 
material. 
 
Påstana intervjuerna och de två fokusgruppsintervjuerna analyserades först var för 
sig för att till sist ställas mot varandra, för att undersöka likheter och skillnader i 
ytterliggare en analys. Utifrån det systematiska analysprotokollet gick allt 
textmaterialet igenom flera gånger och ”forskaren” fokuserade på en frågeställning 
åt gången. Vid varje tillfälle fokuserade analysen på att hitta en så stor variation av 
svar till den aktuella frågeställningen som möjligt.  
 
De olika svaren skrevs ned på olika listor beroende på vilket av butikens 
hälsobudskap de tillhörde. Därefter användes färgpennor för att försöka hitta olika 
teman för svaren som fanns under respektive hälsobudskap. Om ett svar kunde 
placeras i mer än ett tema, ansågs tema uppdelningen inte vara tillfredställande. En 
ny fördelning på olika listor skedde då för att hitta andra tänkbara teman där de 
utsagor som fanns i dem var varandra uteslutande. När teman var bestämda gick 
arbetet vidare med att hitta kategorier och eventuella underkategorier på liknande 
sätt. Det var sedan dessa som kom att presenteras som resultat.  
 
Under bearbetningen av materialet gick ”forskaren” då och då tillbaka till 
originalmaterialet för att läsa igenom det för att inte tappa bort helhetssynen. 
Handledaren kontaktades också några gånger för att bolla tankar och idéer med om 
lämpliga teman och kategorier. När de tre frågeställningarna hade gåtts igenom i 
materialet från de två fokusgruppsintervjuerna och sammanfattats i text, lades det 
materialet undan och materialet från påstana intervjuerna togs fram. Det behandlades 
sedan på samma sätt som materialet från fokusgruppsintervjuerna, med hjälp av det 
systematiska analysprotokollet och frågeställningarna.  
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Då samtliga data var bearbetade och analyserade skrevs resultatet rent på datorn och 
skrevs ut. Utskrifterna bearbetades och analyserades sedan i sin tur med hjälp av det 
systematiska analysprotokollet och frågeställningarna på samma sätt som i de andra 
analyserna för att komma fram till forskningsprojektets sammanfattande resultat och 
slutsats.  
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Etik handlar om ”vad man får och inte får göra från principiell synpunkt” (Ejvegård, 
2003, s.142). Det har att göra vad som anses som rätt och riktigt när det gäller 
vetenskaplig forskning. Uppfattningen av vad som är acceptabelt eller inte att forska 
om eller på vilket sätt forskningen sker och presenteras kan dock skilja sig forskare i 
mellan.  
 
Några allmänna riktlinjer finns dock och kan sammanfattas i fyra stycken etiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det första är informationskravet vilket innebär att 
forskaren skall informera respondenterna i en undersökning vad dess syfte är. Det 
andra kravet är samtyckekravet och innebär att respondenterna själva skall ha rätt att 
själva bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. Det tredje är 
konfidentialitets kravet vilket innebär att de respondenter som medverkar i en 
undersökning, skall ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter 
skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det fjärde och sista är 
nyttjande kravet och innebär att de uppgifter som är insamlade av respondenterna 
som enskilda personer endast får lov att användas i forskningsändamål. 
 
Det första kravet är uppfyllt genom att samtliga deltagarna muntligt fick presenterat 
för sig vad syftet med undersökningen var och vad den skulle användas till. Det 
uppfylldes lite sämre vid påstana intervjuerna då deltagarna verkade ovilliga att 
lyssna då de vill komma till sak.  De blev också informerade om att det var frivillig 
att delta och att de när som helst fick lov att avbryta sin medverkan.  
 
Det andra kravet är uppfyllt genom att samtliga deltagare muntligt blev tillfrågade 
om sitt samtycke. Att inte ett skriftligt samtycke användes var för att det troligen 
skulle ha hindrat mer än vad det skulle bidra till forskningen. Det visade sig också 
vara ett bra val med tanke på att deltagarna vill komma till sak och hur skall de 
kunna skriva på sitt samtycke då de är anonyma. Dessutom så var det inte särskilt 
känsliga uppgifter vilket några av deltagarna också nämnde samt att de själva kunde 
avgöra om de ville vara med eller ej genom att säga ja, nej eller helt enkelt bara gå 
förbi.  
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Det tredje kravet är uppfyllt då det insamlade materialet har förvarats på ett aktsamt 
sätt och endast forskaren har kunnat identifiera vilka det var som deltog i 
undersökningarna. Resultatet redovisades också på ett sådant sätt att ingen enskild 
person kunde identifieras.  
 
Det fjärde kravet är uppfyllt då de insamlade materialet är använt till det ändamål 
som nämndes för deltagarna. Materialet är använt till vetenskaplig forskning som 
dock i sin tur har presenterats för livsmedelbutiker för att öka förståelsen för dem hur 
kunderna uppfattar hälsofrämjande budskap. Det kan uppfattas som om det bryter 
mot kravet eftersom materialet då används till annat än för forskningsändamål. De 
som deltog i undersökningen var dock informerade om det innan de gav sitt 
samtycke och livsmedelsbutikerna informerades att de inte fick använda sig av 
forskningen i sin marknadsföring, vilket bör innebära att kravet ändå är uppfyllt. 
 
 
5 RESULTAT 
 
 
Det var ungefär lika många av deltagarna som sa att de hade uppfattat hälsobudskap 
och de sätt som de sprids i butiken som deltagare som sa att de inte hade gjort det. 
De som svarade ja gjorde det på olika sätt. Till exempel, ja, men att det var svårt att 
komma på vilka eller ja tillsammans med att de gav exempel på butikens eller övriga 
hälsobudskap. Hälsopåståenden samt energi och näringsinnehållet på förpackningar 
är några exempel på hälsobudskap som deltagarna nämnde utöver butikens egna. 
 
De som inte hade uppfattat några hälsobudskap eller metoder som butiken använder 
sig av för att sprida dem, var något färre. Anledningar som deltagarna sa till varför 
de inte hade uppfattat dem, var till exempel att de fokuserar på det som de har 
planerat i förväg eller att de inte handlar så ofta i butiken. Det fanns också deltagare 
som sa att de inte hade uppfattat några hälsobudskap i butiken samtidigt som de 
nämnde något hälsobudskap. Till exempel att det står skrivet saker här och var i 
butiken eller att det är trevligt med smakprover.  
 
Då deltagarna fick frågan om de kunde ge några exempel på hälsobudskap i butiken, 
var det många som tyckte att det var svårt, och få av butikens egna hälsobudskap 
nämndes spontant. När de olika hälsobudskapen presenterades för deltagarna var det 
tre gånger så många (de flesta deltagarna) som sa att de hade uppfattat ett eller flera 
hälsobudskap. Många kom då också med  kommentarerna ”ja men den har jag ju 
sett” eller ”jo men de vet jag ju om”.  
 
De budskap som flest deltagare (fler än 30 personer) nämnde att de hade uppfattat, 
oavsett om de hade fått hälsobudskapen presenterade för sig eller inte, var hälsa-
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symbolen, receptfoldrarna, matbjudningarna, de tysta matbjudningarna, gratis frukt 
till alla barn och den godisfria kassan. De budskap som minst antal deltagare (färre 
än 10 personer) hade uppfattat var klokboken och att personalen hade gått en kost 
och hälsa utbildning. 
 
Från kundernas utsagor går att finna ett antal större kategorier av uppfattningar: 
 
 Behövs för att öka hälsan  
 Användbarhet för kunden (uppdelad i tre underkategorier) 

- Uppmärksammar och medvetandegör det som är hälsosamt 
-  Hjälper till och underlättar 
- Gör det lustfyllt att handla 

 Utformning 
 Balanserat och frivilligt 
 Trovärdighet 
 Påverkan 

 
Behövs för att öka hälsan 
 
Att butiken satsar på hälsa uppfattades av deltagarna som något ovanligt och nytt för 
en butik. Deltagare uppfattade hälsobudskapen som något positivt och som en bra 
motvikt till all den reklam som finns för chips och godis. Framförallt uppfattade 
deltagarna att de behövs eftersom många i Sverige har problem med övervikt, och 
för att en dålig kost med mycket vitt socker, vitt mjöl både synligt och gömt är en 
källa till det. 
 
Hälsobudskapen uppfattade deltagarna på så sätt behövs för att informera de 
människor som inte är medvetna eller förstår att kost och hälsa hör ihop. De grupper 
som deltagarna uppfattade framförallt behöver den informationen är barn, ungdomar 
och låginkomst tagare.  Citaten ”Skall du må gott så får du allt, ja då får man vara 
rädd om sig, eller alla vill väl leva sunt” och ”man borde ta till sig dem mer än vad 
man gör, inte bara går efter aptiten och priset” beskriver deltagarnas tankar bra. 
 
De hälsosamma recepten uppfattades av deltagare även som bra för dem som vill 
börja leva hälsosammare. Då de kan vara ett välbehövligt alternativ till de recept 
som presenteras i kokböcker eller i matlagningsprogram på TV, vilka inte alltid är 
särskilt hälsosamma. 
 
Det finns mycket information och olika påståenden om vad som skall ätas och inte 
ätas och ett väldigt stort utbud av livsmedel idag. Det uppfattade deltagarna gör att 
hälsobudskap och information behövs för att veta vad det är som egentligen gäller. 
Citatet ”att en del kan få för sig att allt som är i mejeridisken är nyttigt, men att det 
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ju inte stämmer då det kan finnas massor med socker i en yoghurt” beskriver hur en 
deltagare såg på sina medkonsumenter. 
 
Användbarhet för kunden 
 
Uppmärksammar och medvetandegör det som är hälsosamt 
Hälsobudskapen ansåg deltagarna gör att de ”hajjar till”, att deras uppmärksamhet 
ökar och att de får upp ögonen för det som är nytt och hälsosamt. Hälsa-symbolen 
uppfattades till exempel av deltagare som något som får dem att stanna upp, tänka 
till och fundera lite extra. Den godisfria kassan nämndes till exempel ”ha en 
bromseffekt på något vis”. Likaså receptfoldrarna och matbjudningarna, vilka en 
del deltagare också ansåg var nödvändiga för att inte få tunnelseende. Något som en 
del deltagare uppfattade är att lätt få då de på förhand har bestämt vad de skall ha 
eftersom de då bara tittat efter de produkterna som står på deras lista.  
 
Hälsobudskapen uppfattade deltagare också markera att det är viktigt att med hälsa, 
sprider kunskap om kost och hälsa och påminner dem om vad som de har läst om 
sådant hemma. Gratis frukt till alla barn och den godisfria kassan, uppfattade till 
exempel många deltagare gör att både vuxna och barn blir medvetna och 
uppmärksamma på att frukt är bättre än godis. De små informationsskyltarna som 
finns i butiken uppfattade deltagarna påminna dem om att även köpa frukt och grönt. 
Det var uppskattat då deltagare sa att det annars är lätt att komma hem med ”bara 
pommes frites”. 
 
Hjälper till och underlättar 
Hälsobudskapen uppfattades av deltagarna som ett hjälpmedel för alla olika kunder. 
”Alla” går till butiken för att handla och på så sätt kan hälsobudskapen ge 
information om vilka livsmedel som är hälsosamma och vad de innehåller. Deltagare 
uppfattade också att de kan underlätta för dem som har bestämt sig för att ändra sina 
matvanor då ”det ger en push i rätt riktning” som någon sa.  
 
Hälsa-symbolen uppfattades till exempel, som en vägvisare som gör det lättare att 
snabbt hitta hälsosamma livsmedel. Följande citat belyser det ”När jag skulle köpa 
falukorv så såg jag den direkt och så jämförde jag den med den varan jag brukar 
köpa och då tänkte jag att då tar jag den nyttiga, i stället för att gå och läsa på 15 
olika korvar så var det jättebra”. De små informationsskyltarna uppfattades också 
som en hjälp, både för de som har bråttom, de som saknar kunskap om hälsa och för 
de som inte vågar fråga. 
 
Deltagarna uppskattade recepten och uppfattade dem som en bra källa för 
inspiration, tips och idéer och som en hjälp till att öka variationen i matlagningen. 
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Att recepten placeras tillsammans med de ingredienser som ingår, uppfattade också 
deltagarna underlättar. Dels för att det är lättare att komma ihåg alla ingredienser och 
dels för att de slipper springa runt i hela butiken. Genom att det finns hälsosamma 
recept upplevde en del av deltagarna också att de kan lära sig vilka ingredienser som 
ingår i en nyttig och bra måltid så att de sedan själva vet hur de skall komponera 
egna hälsosamma rätter. 
 
Den godisfria kassan uppfattade deltagarna hjälpa dem att undvika impulsköp av 
godis som de inte vill ha, eftersom frukt och nötter inspirerar och lockar i stället. 
Vilket många uppskattade då de uppfattades som bättre för hälsan. Det fanns dock 
deltagare som sa att den godisfria kassan inte spelat någon större roll för dem, då 
godis inte är något som de frestas av. Dessa deltagare nämnde dock att den kan vara 
positiv om det är hjälper andra. Deltagarna nämnde också att den godisfria kassan 
kan påminna dem om att handla frukt och underlätta för dem om de har glömt att ta 
frukt. Den ansågs också underlätta för den som bara skall handla något snabbt eller 
behöver tänka på vikten genom att de nu slipper gå igenom hela butiken, respektive 
tillbaka för att hämta den.  
 
Uppfattningen att en godisfri kassa underlättar för alla småbarnsföräldrar då det lätt 
kan uppstå jobbiga situationer för dem där, var det som flest tog upp. Genom att 
”småbarnen kan ha svårt att gå förbi dom här färggranna karamellerna som ligger 
och lyser, tablett askar och allt” som en deltagare sa, gör till exempel att många barn 
tjatar och i värsta fall slänger sig på marken då de inte får vad de vill ha. Genom att 
frukt finns vid kassan ansåg deltagarna dock att det kan undvikas genom att barnen 
kan styras in på det i stället.  
 
Klokboken uppfattades av de deltagare som hade sett den innehålla information som 
är bra att ha hemma. Den uppfattades också som en hjälp. Dels till att förstå vad 
hälsa-satsningen går ut på och dels till vad hälsa-symbolen står för. 
 
När det gäller personalen uppfattade deltagarna att en kunnig och utbildad personal 
kan underlätta. Deltagarna sa till exempel l att överviktiga kan på så sätt kan få hjälp 
med vilken mat som är både sund och god. Många deltagare trodde också att ännu 
fler skulle kunna bli hjälpta om butiken informerade bättre om att personalen var 
utbildad. 
 
Även gratis frukt till alla barn uppfattade deltagarna underlätta för 
småbarnsföräldrar eftersom barnen får något att sysselsätta sig med. För som 
deltagarna sa, ”har barnen ett äpple i munnen så har de något att tugga på vilket gör 
att de då inte blir sugna på allt annat i affären”, vilket gör att det inte rycker och 
sliter i allt annat som de vill köpa. Genom att det är butiken som sänder ut 
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budskapet, att det är bra med frukt och uppmuntrar barnen att äta frukt, ansåg 
deltagare att det kanske känns mer accepterat för dem att smaka än om föräldrarna 
tjatar. Deltagare uppfattade på så sätt att butiken hjälper till med att få fler barn att 
äta frukt. Något som deltagarna uppskattade då de ansåg att det är många barn som 
tror att de inte tycker om frukt. Gratis frukt till alla barn ansåg en del deltagare 
också underlätta genom att de nu kan åka direkt till butiken från dagis med barnen. 
Då frukten i butiken gör att det inte först behöver åka hem med barnen för att äta 
mellanmål.  
 
Både vanliga matbjudningar och tysta matbjudningar uppfattade deltagarna som en 
hjälp då de genom att få smaka kan bilda sin egen uppfattning om nya produkter 
utan att behöva köpa en hel förpackning. Deltagarna uppfattade också att 
matbjudningarna hjälper dem att våga prova nya livsmedel, rätter och 
kombinationer som de inte äter annars, till exempel wok. Att få smaka på klyfter av 
frukt uppfattades också underlätta då det annars kan vara svårt att veta då det kan 
skilja partierna i mellan, beroende på var och när de är skördade. Likaså uppfattade 
deltagarna att de små smakbitar med tillhörande skyltar som ibland finns framme vid 
charken gör att det ät lättare att veta vad som är vad. Citatet ”Jag vill inte köpa 
grisen i säcken, smaka det är ju A och O” beskriver på ett bra sätt hur deltagarna 
resonerade. Att smaka var också det som deltagarna uppskattade mest med 
matbjudningarna.  
 
Att det står en person och serverar nämnde vissa deltagare att det kunde hjälpa till 
ytterliggare då de kan ställa frågor och få ytterliggare information. En annan fördel 
med att de var bemannade uppfattades vara att det kan kännas lättare och mer 
legitimt att ta. Något som också uppfattades som positivt med matbjudningar är att 
barnen blir glada och tycker att det är spännande att få smaka. Vilket deltagarna sa 
kan vara svårt som förälder att få dem att göra hemma.  På så sätt hjälper 
matbjudningarna till med att även ge föräldrarna en chans att våga introducera nya 
rätter hemma då de redan i butiken har fått reda på om barnen tycker om maträtten 
eller inte.  
 
Gör det lustfyllt att handla 
Deltagarna nämnde att en del hälsobudskap ökar stämningen i butiken. Många 
deltagare uppfattade till exempel att matbjudningarna gör att det händer något i 
butiken vilket gör det lite roligare, mer mysigt och trivsamt att handla där. 
Deltagarna nämnde också att hälsobudskapen och de metoder som de sprids på gör 
att de känner sig mer välkomna och att det också känns som om butiken bryr sig om 
dem. Den godisfria kassan uppfattade till exempel deltagarna gör att butiken 
uppfattas tillmötesgå kundernas önskemål och behov på ett annat sätt. Deltagarna 
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uppfattade också att den var trevligare, fräschare och sundare än de kassor som har 
godis. 
  
Utformning  
 
Själva utformningen av hälsa-symbolen och de tillhörande små 
informationsskyltarna uppskattades av många deltagare. Den ljusgröna färgen 
uppfattade deltagarna gör att de snabbt hittar hälsosymbolen samt att den får dem att 
tänka på hälsa. Märkningen uppskattades av deltagarna då den gör att de själva kan 
jämföra olika hälsosamma produkter och göra sin egen bedömning. Märkningen 
uppskattades också för att den är enkel vilket gör att även barn kan lära sig den då de 
är med och handlar. 
 
De små informationsskyltarna uppfattade deltagarna ge dem ”en kick” eller ”väcker 
dem som kunder”. Det var dock många som hade missat dem. Citatet ”En skall ju ha 
det här och då går man ju till hyllan och så får man ju se den där skylten och då är 
man ju där, har aldrig tänkt på att kolla vad det står där” beskriver en anledning till 
det. 
 
När det gäller att personalen är kunnig inom kost och hälsa var det många som 
uppfattade det som positivt. Det var dock få som visste om det och många deltagare 
önskade att det skall lyftas fram bättre så att fler kan få ta del av det och bli hjälpta. 
Likaså önskade många deltagare att det görs tydligare att det ingår i personalen 
arbetsuppgifter att svara på frågor om kost och hälsa och att kunderna får veta att det 
är okej att fråga  personalen även då de står och packar upp varor. 
 
Många deltagare uppfattade det som svårt att hitta klokboken. En del deltagare tyckte 
därför att den borde finnas på fler ställen i butiken så att även de som inte köper 
något på mejeriavdelningen ser den. Andra deltagare tyckte att hälsobudskapen 
skulle vara tydligare, mer markanta och bli lättare att hitta om allt med hälsa 
samlades på ett ställe. 
  
Även när det gäller recepten fanns det förslag på att de skulle vara samlade på ett 
ställe, då de nu kunde vara svåra att hitta. Vid ingången, var ett förslag till var de 
skulle kunna placeras. Det fanns också uppfattningar om att det vore bra om de 
hälsosamma recepten lyftes fram och utmärkte sig lite från de vanliga. Att de till 
exempel var lite grönare i färgen och att det stod varför de var hälsosammare genom 
att till exempel lyfta fram fibrer, vitaminer eller vad det nu var som var bra med 
receptet.  
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Att skilja på vad som är hälsosamt och inte när det gäller vanliga och hälsosamma 
och recept (gäller även matbjudningar) uppfattades inte som ett problem av 
deltagarna. Utan de ansåg att den information som finns gör att de flesta nog kan se 
det själva. Som en deltagare nämnde ”Man associerar ju lite, grönsaker och hälsa 
och grädde och smör då det är fett”. I samband med matbjudningarna nämndes 
också att det alltid går att fråga den som serverar rätten vad den innehåller, att ”Om 
man frågar får man svar” som en deltagare sa.   
 
När det gäller uppfattningar om innehållen i recepten skiljde det sig mellan 
deltagarna. En del uppfattade dem innehålla för mycket grädde andra uppfattade 
dem som bra. Många deltagare uppfattade det också som viktigt att recepten inte 
skall innehålla för många ingredienser eller sådant som de sällan har hemma. 
 
Det var inte alla deltagare som hade uppfattat vad hälsa-symbolen står för, någon 
hade till exempel trott att den var helt viktväktarvänlig. En annan hade genom den 
ljusgröna färgen förstått att den hade med hälsa att göra, men inte uppmärksammat 
vad symbolen föreställde. Citatet beskriver, ”rött är extrapris och grönt är hälsa”. Att 
inte veta vad hälsa symbolen står för ansåg en deltagare gör att den tappar sin 
funktion. Andra deltagare sa att de inte har förstått vitsen med att ha frukt vid 
kassan. De nämnde att frukten redan har sin plats vid frukt och grönt disken och att 
det lika gärna kan vara något annat som de har glömt. 
 
Att butiken bjöd på saker gratis såsom vid matbjudningar och gratis frukt till alla 
barn uppfattades på olika sätt. När det gäller gratis frukt till alla barn uppfattade en 
del att det var bra för att det just är något nyttigt som är gratis och att det kan göra att 
kunderna reagerar lite extra. Någon annan var tveksam, då denne ansåg att 
barnfamiljer är prioriterade och redan får sin beskärda del ändå. Att ”godis är gott” 
som en deltagare uttryckte sig och att en del kunder kommer till butiken bara för att 
smaka av det som är gratis, var det många deltagare som ogillade och uppfattade 
som irriterande. 
 
En annan uppfattning var att deltagarna inte tyckte att butiken skall stå för all 
information om hälsa utan att också andra arenor såsom som skolan och dagis borde 
jobba mer med hälsa. Det var inte heller alla deltagare som uppfattade butiken som 
en självklar plats att gå till för att söka information om kost och hälsa. En deltagare 
sa till exempel ”att en kunnig personal är viktig men det kan kvitta om de just kan 
det här med kost och hälsa”. 
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Balanserat och frivilligt 
 
Deltagarna uppskattade att det finns flera olika hälsobudskap. De uppfattade att de 
kompletterar varandra bra och att variationen och märkningen gör att de själva kan 
välja om de vill leva hälsosamt eller inte. I stort sett alla hälsobudskap uppfattades 
som frivilliga med undantag av matbjudningarna som ett fåtal deltagare (5-6 
personer) uppfattade som påtvingande.  Dels för att personen som serverar kan vara 
väldigt påträngande och dels genom att det sitter i dem sedan de var små att det är 
oförskämt att inte ta då de blir serverade och att de då också måste köpa varan. 
 
Deltagarna uppskattade att de inte måste följa hälsobudskapen. Friheten uppfattades 
i sin tur leda till att de blir mer motiverade att testa nya hälsosamma livsmedel än om 
de hade blivit tvingade till det. Det för att det hälsosamma valet då uppfattades 
komma som ett initiativ från dem själva och ger dem en känsla av att det är de som 
bestämmer och inte någon annan. 
 
Uppfattningen om huruvida mängden med hälsobudskap är lagom eller ej skiljde sig 
åt mellan deltagarna. En del uppfattade att det är lagom mycket som det är men att 
det gärna får vara mer. Andra poängterade att det är bra som det är, men att det inte 
får bli för mycket, då det lätt kan bli präktigt, överdrivet och jobbigt att lyssna på. 
Argument till det var att det kan leda till motsatt effekt genom att det kan göra att de 
får dåligt samvete om de köper en ”onyttig vara”. Citatet ”För om allting är nyttigt 
kanske man känner att vad jobbiga de är på det här stället” belyser hur deltagarna 
resonerade.  
 
Deltagarna nämnde dessutom att det finns annat än hälsa som är vikigt och att det 
måste vara upp till var och en hur de vill göra. De uppfattade det därför som viktigt 
att det vanliga utbudet finns kvar vid sidan om den ”jättenyttiga korven” och att det 
finns både hälsosamma och vanliga matbjudningar, då kunderna uppfattade det som 
viktigt att även få ha lite fest ibland. 
 
Trovärdhet 
 
När det gäller trovärdighet uppfattade många av deltagarna att det finns för mycket 
hälsobudskap i samhället i stort. Det är till exempel olika riskrapporterna från dag 
till dag. Vilket leder till dubbla budskap som gör det svårt att veta vad som gäller.  
 
Marknadsföringen och skyltningen uppfattade några deltagare kunna påverka 
trovärdigheten till butikens hälsobudskap och deltagarna litade olika mycket på dem. 
Någon nämnde att det var svårt med trovärdigheten, inte att butiken ljuger men att 
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det finns många påståenden. En annan deltagare uppfattade det bara är lurendrejeri 
och nämnde då KRAV märkta och ekologiska livsmedel som exempel. 
 
Andra deltagare uppfattade det som att butikens hälsobudskap var mer trovärdiga än 
det som står i reklamen eller som sägs på nyheterna. De flesta deltagarna ansåg dock 
att det är viktigt att alltid vara lite kritisk mot hälsobudskap. Inte minst med tanke på 
att det hela tiden kommer nya råd och rön.  
 
Påverkan 
 
Deltagarna uppfattade att hälsobudskapen, genom att de får dem att stanna upp och 
tänka till, nog påverkar både det medvetna och det omedvetna valet. Likaså att 
”mycket nog tas in utan att man tänker på det” som en deltagare sa, även om det kan 
ta en tid innan hälsobudskapen går hem som någon annan sa. Andra deltagare tog 
upp att hälsobudskapen kanske inte påverkar alla, utan att det nog alltid finns de som 
struntar i dem eller inte får dem hjälp som de behöver. Några av de äldre deltagarna 
sa till exempel, att de klarar av att handla ändå men att hälsobudskapen nog är en bra 
hjälp för de yngre.  
 
Något som också framkom i undersökningarna var att deltagarna uppfattade att 
hälsa-symbolen ibland gör att de köper det som är hälsosamt i stället för det ”vanliga 
livsmedlet”, vilket uppskattades. En del deltagarna uppfattade att det gör att det som 
är nyttigt nöts in i stället. Flera deltagare nämnde till exempel att den godisfria 
kassan hade gjort att de hade fått upp ögonen för nötter och att de nu åt dem i stället 
för godis. 
 
Att hälsobudskapen uppfattades som något som höjer stämningen i butiken var 
också något som deltagarna ansåg påverka dem. Dels genom att de stannar lite 
längre i butiken och dels genom att det göt att de åker dit oftare. Enligt deltagarna är 
det dock inte säkert att hälsobudskapen är den avgörande faktorn för vilka livsmedel 
som köps. Andra faktorer och få framför allt priset, påverkar också. Många deltagare 
tog till exempel upp att hälsosam mat ofta förknippas med att vara dyr, även om alla 
inte uppfattade det som ett som hinder för att köpa den. 
 
 
7 METOD DISKUSSION  
 
 
I det här kapitlet kommer de metoder som användes i undersökningarna att 
diskuteras. Dels det som gick bra och dels det som gick mindre bra. Trovärdigheten 
till resultat från undersökningarna diskuteras i ett eget stycke 
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7.1 Påstana intervjuer 
 
Det fungerade bra att göra påstana intervjuerna, de flesta deltagarna var väldigt 
tillmötesgående och 56 av 70 tillfrågade ställde gärna upp. Att det fanns 
matbjudningar under den mesta tiden då undersökningen gjordes, underlättade 
rekryteringen av deltagare då det gjorde att de naturligt stannade upp. 
 
Varje intervju tog cirka 7-15 minuter beroende på hur pratglad deltagaren var. Vissa 
intervjuer skedde med två personer samtidigt då vissa kunder handlade i par därav 
56 personer och 50 intervjuer. I vissa fall gav det nästan mer då deltagarna då förde 
en dialog med varandra och kom i par genom att det blev en djupare diskussion då 
de tänkte till lite extra och argumenterade för sin sak, något som brukar nämnas som 
en fördel då flera personer intervjuas samtidig (Wibeck, 2000). 
 
Att informera deltagarna om all den information som de skulle delges med tanke på 
informations och samtyckekravet var inte lätt (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 
ville inte lyssna på den informationen utan blev stressade då de vill komma till sak 
och börja svara på själva frågorna. Det gjorde att den informationen komprimerades 
till ett minimum och det är inte säkert att alla deltagare verkligen tog in det som 
sades.  
 
Det förtryckta frågeformuläret användes inte exakt som det var utformat, några 
frågor slogs ihop då det visade sig efter två till tre intervjuer att de frågade efter 
ungefär samma sak, samt ordningen som de ställdes ändrades något. Det gjorde att 
det blev ett bättre flyt i intervjun och att deltagarna kunde fokusera bättre på vad de 
skulle svara på. Om intervjuguiden hade testats i sin helhet tidigare hade formulären 
ha kunnat utnyttjas bättre men det hade varit tidskrävande då butiken låg på annan 
ort.  
 
Efter cirka hälften av intervjuerna kändes materialet mättat då det i stort sett var 
samma saker som deltagarna tog upp om och om igen. Undersökningen fortsatte 
dock då det ansågs viktigt att fånga upp svar från kunder som handlade på olika 
tider. En ännu större variation hade kanske kunnat fås genom att utföra 
undersökningen under alla veckans dagar men av tids skäl var det tyvärr inte möjligt. 
När det gäller urvalet av kunderna blev det en bra spridning, både när det gäller 
ålder, kön, antal personer i hushållet, handlingsfrekvens i butiken och yrke.   
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7.2 Fokusgruppsintervjuer 
 
Det kan ifrågasättas om den lunch som erbjöds i samband med rekryteringen för att 
motivera kunder att delta, kan ha påverkat undersökningens kvalité. Det är dock 
inget ovanligt att erbjuda och i det här fallet handlar det om en relativt liten 
ersättning (Wibeck, 2000). Att deltagare ställde upp ansågs tillföra undersökningen 
mer än vad rekryteringsmetoden skadade.  
 
Att deltagarna fick ta sin lunch innan intervjun började och äta den under tiden var 
bra, då det bidrog till en avslappnad stämning. Det fanns dock två negativa aspekter 
med det. Den ena var att några deltagare kom att diskutera färdigrätterna väldigt 
mycket, mer än vad som kanske var behövligt utifrån syftet med undersökningen. 
Den andra att den plastförpackning som salladen låg i lät väldigt mycket då locket 
skulle sättas på, vilket gjorde att en liten bit av ljudinspelningen blev väldigt svår att 
höra.  
 
Att använda bandspelare och videokamera med linsskydd fungerade väldigt bra, att 
två ljudinspelningar gjordes var för att ha en back up om någon skulle krångla. 
Deltagarna verkade snabbt glömma bort att de spelades in och samtliga inspelningar 
fungerade som de skulle. Fördelen med att butiken hjälpte till att rekrytera kunder 
var att ”forskaren” inte behövde lägga tid på det, nackdelen att det blev en liten 
spridning av kunder när det gäller ålder och kön. Bättre kommunikation med butiken 
hade kunnat undvika det. 
 
7.3 Kombination av påstana och fokusgruppsintervjuer 
 
Kombinationen av påstana och fokusgruppsintervjuer var en bra metod. Påstana 
intervjuerna för att de gjorde att väldigt många svarsvariationer kom med och 
fokusgruppsintervjuerna för att de förklarade och förtydligade de olika 
svarsvariationerna. I övrigt gav fokusgruppsintervjuerna och påstana intervjuerna i 
stort sett samma resultat. Ordningsföljd var bra då det i fokusgruppsintervjuerna 
kunde ställas frågor som kommit upp i samband med påstana intervjuerna. 
 
Nackdelen med att använda två metoder på kort tid var att det blev väldigt 
ansträngande för ”forskaren” att ta in all information och samtidigt analysera den för 
att få ut mesta möjliga information av nästföljande intervju. Genom att 
undersökningarna varit mer utspridda hade ”forskaren” haft en bättre möjlighet att 
analysera och reflektera det insamlade materialet allt eftersom och mer ork till att 
komma på nya infallsvinklar och frågor för en ännu djupare förståelse.  
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De fördelar som fanns med det sätt som undersökningen nu skedde var att 
”forskaren” verkligen var helt inne i materialet under alla intervju tillfällena och att 
frågor som kom upp i efterhand omedvetet eller medvetet, då kunde ställas i 
nästkommande intervju. En annan fördel med att underökningen skedde under en 
kort period var att ”forskaren” sparade restid då butiken låg i en annan del av landet.  
 
7.4 Trovärdighet i kvalitativ forskning 
 
Inom kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet vanliga medan 
trovärdighet är vanligare inom den kvalitativa forskningen (Trost, 1997). Reliabilitet 
har med undersökningens noggrannhet att göra och att en mätning skall kunna ge 
samma resultat flera gånger. Inom den kvalitativa forskningen blir det en aning 
konstigt att använda begreppet då det ofta är människors tankar, uppfattningar och 
känslor som undersöks, då de ständigt kan ändras genom att de är levande varelser 
och ständigt är med om nya upplevelser (Trost, 1997). Det är i kvalitativ forskning 
ändå viktigt att vara uppmärksam på vad respondenten svarar och hur den svarar för 
att kunna tolka det som respondenten säger på ett korrekt sätt för att resultatet skall 
bli så korrekt som möjligt. 
 
Vid påstana intervjuerna möttes endast en person åt gången en kort stund vilket 
gjorde att ”forskarens” anteckningar och egna minne var tillräckligt för att få med 
allt. Vid fokusgruppsintervjuerna däremot användes en videobandspelare och en 
bandspelare för att kunna registrera ljudet. Större uppmärksamhet kunde då riktas på 
innehållet i diskussionen, eftersom mindre koncentration gick åt till att komma ihåg 
och skriva ned det som sades, då det gick att komma tillbaka till diskussionen i 
efterhand (Trost, 1997). Deltagarna tycktes också snabbt glömma bort att de blev 
inspelade och livliga diskussioner fördes. Vilket kan tolkas som att den inte heller 
påverkade uppsatsprojektets resultat negativt. 
 
Det finns fler saker som pekar på att undersökningarna mätte det som var syftet med 
uppsatsprojektet. Deltagarna fick på förhand information om undersökningens syfte 
och de frågor som de fick svara på och diskutera, vilka byggde på de frågeställningar 
som uppsatsprojektet hade. Att två olika insamlingsmetoder användes ökar också 
forskningsprojektets trovärdighet då både ett djup och en variation av svar 
möjliggjordes (Morgan, 1997). 
 
”Forskaren” har under arbetets gång använt sig av olika forskningsteoretiska böcker 
och haft en ständig dialog med sin handledare för att kontrollera att arbetet är på rätt 
spår för att kontrollera att tolkningen av materialet har skett på rätt sätt. Enligt 
Molander (1988) är det dock omöjligt att med säkerhet veta om någonting är sant när 
tolkningar görs. Vad som däremot är möjligt när det gäller undersökningar som har 
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med människor att göra är att ta reda på deras uppfattningar om saken i fråga.  För 
att på så sätt öka förståelsen om deras sätt att se på saken. Deltagarnas svar 
kontrollerades därför med ett antal motfrågor i samband med intervjuerna, för att se 
om en korrekt tolkning av deras uppfattningar hade gjorts. 
 
Det som kan sänka trovärdighet i det här uppsatsprojektet är ”forskarens” val av 
begrepp. I bakgrunden har ”forskaren” definierat hälsobudskap som den information 
som sänds mellan sändare och mottagare men i själva undersökningarna används 
begreppet även för de kanaler och de metoder som butiken använder sig av för att 
sända ut informationen. Det kan ha inneburit att ”forskaren” och deltagarna inte har 
tänkt på begreppet på samma sätt, vilket kan ha lett till att en del deltagare fick svårt 
att svara på om det finns några hälsobudskap i butiken. Det borde dock inte ha 
påverkat resultatet i stort då deltagarna efter ett tag fick reda på vad ”forskaren” 
menar genom exempel på begreppet presenterades för dem, se bilaga 2. Något annat 
som skulle kunna sänka trovärdigheten i forskningsprojektet är att deltagarna 
lockades med lunch vilket redan har diskuterats på s.31. 
 
 
8 RESULTAT DISKUSSION 
 
 
Undersökningarna har gett en bred bild av hur kunder uppfattar hälsofrämjande 
budskap och de metoder som används för att sprida dem i butiken. Diskussionen tar 
upp de intressantaste resultaten. Samt argument till varför livsmedelbutiker skall 
satsa på hälsa och vad som då kan vara bra att tänka på. 
 
Intressanta resultat 
 
Resultaten från påstana intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna var i stort sett de 
samma. Möjligen gav resultatet från fokusgruppsintervjuerna en något mer 
fördjupad bild av kundernas uppfattningar. Medan påstana intervjuerna gav en något 
bredare bild med en större variation av uppfattningar. 
 
Med tanke på att det finns begränsat med forskning på området är det svårt att 
diskutera resultatet gentemot den på ett djupare plan. Det är dessutom viktigt att vara 
försiktig med att jämföra det resultat som har framkommit i uppsatsprojektet med 
tidigare forskning då de flesta undersökningarna är gjorda i andra länder, är relativt 
gammal och dessutom inte alltid bygger på ett hälsofrämjande perspektiv. Det som 
kan sägas är att det resultat som har kommit fram stämmer till viss del överens med 
tidigare forskning (Hamilton et al., 2002; Lindholm et al., 1997; Närhinnen et al., 
1999; Rodgers et al., 1994; Svederberg, 1997). 
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Det är intressant att det var cirka tre gånger så många deltagare som sa att de 
uppfattat olika hälsobudskap och kunde ge exempel på dem, då de fick 
hälsobudskapen presenterade för sig, jämfört med då de skulle nämna dem spontant. 
Det skulle kunna ha att göra med att alla kunderna inte medvetet tänker på de 
hälsobudskap som finns i butiken men att de ändå tar in dem omedvetet, vilket också  
en deltagare nämnde. Det stämmer i sådana fall överens med McGuires teori om att 
budskap kan uppfattas olika beroende på mottagarens bakgrund, erfarenheter och 
attityder med mera (Mc Guire, 1989).  
 
Något annat som är intressant och överensstämmer med tidigare forskning och 
McGuires teori (Svederberg et al., 2002; McGuire, 1989) är att det inte är självklart 
att deltagarna har förstått, hälsobudskapen och de metoder som används för att 
sprida dem, bara för att de har sett dem. Att en deltagare nämnde att hälsobudskapen 
syns om vetskapen finns om att de finns, pekar kanske på att kunder förutom 
information om hälsa genom hälsobudskap, också behöver information om att 
hälsobudskapen finns och vad de innebär. Åtminstone om de skall uppfylla sitt mål 
att öka hälsan i en befolkning. I butikens hälsa-satsning är det klokboken som 
innehåller den informationen. Det kan kanske innebära att många andra kunder har 
gått miste om den, då det var få deltagare som hade uppmärksammat att klokboken 
fanns. 
 
Något annat som är intressant är att det är få deltagare som nämnt att de är skeptiska 
eller inte tror på hälsobudskapen, med tanke på att det är något som kunder i tidigare 
forskning ofta har tagit upp (Hamilton et al., 2002 & Svederberg, 1997). Det kan 
kanske ha att göra med att det i Sverige finns regler för hälsopåståenden och att 
deltagarna förknippar hälsa-symbolen med det gröna nyckelhålet.  Vilken är en 
välkänd symbol i Sverige och något som många känner till och vet vad den står för 
(Lindholm, et al, 1997; Swedish Nutrition Foundation, 2004). 
 
Att deltagarna uppfattade de flesta hälsobudskapen och de metoder som används för 
att sprida dem som frivilliga. Samt att de som kunder kan bestämma själva hur de 
vill göra, bidrar kanske också till att deltagarnas skepticism minskar då de kan 
undvika de hälsobudskap som de är mest skeptiska till. Att det som är frivilligt 
uppfattas mer positivt av människor, stämmer också överens med Miller och 
Rollnicks (1991)  teorier om att de flesta människor inte tycker om att bli tillsagda 
vad de skall göra genom pekpinnar. 
 
Flera deltagare tog upp att, de hälsobudskapen och de metoder som används för att 
sprida dem, kan få dem att tänka till lite extra över sin hälsa och ibland får dem att 
handla det som är hälsosamt i stället för det ”vanliga”. Det är intressant då det 
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kanske ändå kan tyda på, att hälsobudskapen och de metoder som används för att 
sprida dem, kan påverka en del kunder i en hälsofrämjande riktning. Det skulle i 
sådana fall kunna tala för att det är en något att fortsätta att använda i ett 
hälsofrämjande arbete, både som metod och arena. Mer forskning krävs dock för att 
se om ett påverkanssamband verkligen finns. 
 
Livsmedelbutiken i ett hälsofrämjande arbete 
 
Det finns flera uppfattningar i de här undersökningarna som kan utgöra argument till 
varför en livsmedelsbutik skall arbeta hälsofrämjande och användas som en 
hälsofrämjande arena. Det finns också flera uppfattningar som tyder på att en 
livsmedelbutik har mycket att vinna på det.  De starkaste argumenten kommer att 
diskuteras här. 
 
De flesta deltagare uppfattade de hälsobudskap och de metoder som används för att 
sprida dem i livsmedelbutiken som positivt vilket samstämmer med vad kunder sagt 
i tidigare forskning (Lindholm et al., 1997; Närhinnen et al., 1999; Rodgers et al., 
1994). Likaså att deltagarna uppfattade att de hjälper dem och gör det roligare, 
enklare och mer trivsamt att handla. Det tycks också ha höjt lojaliteten för butiken 
hos många kunder genom att de handlar oftare i butiken. Vilket är något som 
överensstämmer med kunders utsagor i tidigare forskning (Närhinnen et al., 1999; 
Rodgers et al., 1994).  
 
Flera av deltagarnas uppfattningar överensstämmer också med definitionen av 
hälsofrämjande arbete (Trell, 1994). De vänder sig till hela befolkningen, eftersom 
alla går och handlar. De ger alla som går och handlar en möjlighet att göra medvetna 
val, ta kontroll över och ta ett ansvar för sina matvanor och därmed sin hälsa genom 
att information ges om vad som är hälsosamt. Vilket kanske också kan tyda på att 
livsmedelbutiken kan vinna på hälsa-satsningen genom att den kan bidra till att 
hälsan i befolkningen ökar i stort. 
 
Att tänka på 
 
Undersökningarna gjordes utifrån en kvalitativ ansats vilket innebär att resultatet 
inte är generaliserbart, utan att det endast visar vad just den här intervjuade gruppen 
av kunder hade för uppfattningar.  I andra svenska städer och i liknande 
livsmedelsbutiker kan det dock tänkas att det finns fler kunder som tänker likadant 
och att resultatet därmed är överförbart även till dem. Med tanke på det, är det 
betydelsefullt att lyfta fram vissa punkter lite extra, då de kan vara bra för fler 
livsmedelbutiker att tänka på i en hälsosatsning.  
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Det är viktigt att utforma sina hälsobudskap på ett sådant sätt att kunderna uppfattar 
dem som hjälpsamma, frivilliga och stämningshöjande då de alla tycks vara 
komponenter som uppskattas av kunder. Likaså kan det vara av värde att ha olika 
hälsobudskap och att sprida dem på fler olika sätt med tanke på att de flesta kunder 
troligtvis befinner sig i olika förändringsstadier enligt den transteoretiska modellen 
(Prochaska & Norcross, 2001). Det gör att alla kunder, oavsett vilket 
förändringsstadium de befinner sig i då kan få den uppmuntran, det stöd eller den 
hjälp som de behöver. Det är också viktigt att hälsobudskapen finns i en lagom 
mängd, att det vanliga sortimentet finns kvar vid sidan om. Samt att de utformas så 
att de är lätta att förstå och att det som är hälsosamt utmärker sig från det ”vanliga”. 
 
De bitar som framförallt bör prioriteras är att uppmärksamma fler kunder om vad 
symbolen betyder och att personalen är utbildad inom kost och hälsa. Likaså att det 
är fritt fram för kunderna att komma med frågor till för dem vilket även är något som 
kunder i tidigare forskning har efterfrågat (Närhinnen et al., 1999). Dessutom bör 
den som serverar vid matbjudningar uppmärksammas på att de kan uppfattas som 
väldigt påträngande av kunderna. Vilket är väldigt synd med tanke på att färre 
kunder då kanske vågar testa de nya hälsosamma livsmedlen. Det är också olyckligt 
med tanke på att forskning visar att människors tro om att hälsosam mat inte är god, 
är ett av många hinder för att välja hälsosam mat (Svederberg, 1997). 
 
8.1 Framtida forskning 
 
Hälsofrämjande budskap i livsmedelbutiker är ett stort område med möjlighet till 
flera olika fördjupningar för forskning. Först och främst skulle det vara intressant att 
göra ytterliggare en analys av det material som är använt i det här uppsatsprojektet. 
Det medtanke på att den information som finns om de olika deltagarna enbart är 
använd för att se om det var en bra spridning. Då den också skulle kunna användas 
för att se om det finns någon variation av uppfattningar av hälsobudskap förhållande 
till ålder, kön och utbildning/yrke. 
 
Det skulle även vara intressant att göra om undersökningarna i andra butiker både i 
och utanför denna livsmedelskedja för att se om kunderna där har samma 
uppfattningar. Likaså att använda resultaten från de här undersökningarna i en 
kvantitativ ansats för att formulera frågor till en större enkätundersökning. Det för 
att undersöka hur många människor det är som uppfattar de hälsofrämjande 
budskapen på samma sätt och för att göra resultatet generaliserbart. 
 
En fördjupad kvalitativ studie för att se hur hälsobudskapen används och hur 
människor påverkas av dem vore också spännande, likaså att undersöka hur olika 
socioekonomiska grupper uppfattar hälsobudskapen. Det med tanke på att den 
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ojämlikhet i hälsa som finns mellan  olika grupper i det svenska samhället idag och 
att det oftast är de som behöver informationen mest som inte nås av den (Stockholms 
läns landsting, 1998). 
 
8.2 Slutsats  
 
Deltagarna uppfattade i stort sett, hälsobudskapen och de metoder som används för 
att sprida dem, som något positivt. De flesta deltagarna uppfattade att 
hälsobudskapen behövs och att de medvetandegör och uppmärksammar dem på vad 
som är nytt och hälsosamt. Hälsobudskapen uppfattades också som en hjälp och 
något som höjer stämningen i butiken och i vissa fall även påverkar dem att köpa 
hälsosammare varor. Utformningen uppfattades som bra, att de finns i en lagom 
mängd och att de uppfattas som frivilliga. När det gäller trovärdighet ansåg många 
deltagare att det alltid är viktigt att vara lite kritisk då det ständigt kommer nya råd 
och rön.                                               . 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide            Nr___ 
 
(Den intervjuguide som användes i undersökningarna innehöll samma frågor men de 
var fördelade på fyra sidor för att ge plats åt de svar som deltagarna gav.) 
 
1. HÄLSA OCH MAT/LIVSMEDEL 
- Bryr du/ni er om att maten ni äter skall vara hälsosam eller inte? 
- Är det svårt att veta vad man ska tro om vad som är hälsosam mat? 
- Vad är hälsosam mat för dig? 
 
2. INFORMATION OM HÄLSOSAM MAT 
- Var möter du information om hälsosam mat? I samhället i stort. 
- Var tänker du mest på den? 
- Brukar du tänka på att det finns budskap om hälsosam mat (livsmedel när du är i en 
butik)? - - Vilka budskap tänker du då på?  
- Bryr du dig om dem? 
 
3. BUDSKAP I DEN HÄR BUTIKEN 

- Har du uppfattat några budskap i den här butiken?  
- I så fall vilka?  
- Vad tycker du om dem?  

 
En del av de hälsobudskap som finns här, har butiken valt att arbeta lite extra med i 
sin hälsa-satsning, dessa är:   
 
Se bilaga 2. 

  
- Har du sett dem? 
- Har du tänkt på dem? 
- Vad tycker du om dem? 
 
- Är det några av dessa budskap som du inte gillar eller skulle vilja slippa, i sådana 
fall varför? 
- Är det några av dessa budskap som du tycker om, vad är det du gillar? 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
-Vad tycker du om att det finns hälsobudskap i butiken? 
- Har du idéer på andra former av hälsobudskap som du tycker att en butik skulle 
kunna tillhandahålla sina kunder. 
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BILAGA 2 
 
Olika hälsofrämjande budskap i butiken 
 
 En egen ”hälsa symbol”: Tillsammans med den är det ibland också små 

informationsskyltar utplacerade med olika små tips, till exempel, ta gärna 
halva tallriken med frukt och grönt!  

 
 Receptfoldrar: Förslag på både nya och gamla rätter är utplacerade tunt om i 

butiken. 
 
 Klokboken: En liten folder som tar upp grundläggande näringslära och 

relationen mellan kost och hälsa finns tillgänglig i butiken. 
 
 Matbjudningar: Kunderna serveras vissa dagar olika rätter som de får smaka 

på. 
 
 Tysta matbjudningar: Kunden kan själv ta en smakbit av olika produkter 

som finns utplacerade i butiken. Till exempel, små bitar av en ost eller en bit 
av en frukt. 

 
 Gratis frukt: Erbjuds till alla barn då de är med i butiken när deras mamma 

eller pappa handlar. 
 
 En godisfri kassa: Vid en av kassorna har godiset bytts ut mot frukt och 

nötter. 
 
 Kunnig personal inom kost och hälsa: Kunden kan fråga vem som helst i 

personalen om det är något de undrar eller vill ha hjälp med 
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BILAGA 3 
 
Information och samtycke om deltagande i undersökningen 
- ”Kunders uppfattningar av hälsofrämjande budskap i en 
livsmedelsbutik” 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på kunders uppfattning av 
hälsofrämjandebudskap i en livsmedelsbutik. Förhoppningen är att den ökade 
kunskap som fås genom undersökningen skall leda till att hälsofrämjande budskap 
som metod i det hälsofrämjande arbetet skall förbättras, vilket i sin tur kan leda till 
en ökad hälsa hos befolkningen. Livsmedelbutiker kommer också att ta del av 
resultatet då det kan hjälpa dem att förbättra sina hälsofrämjande budskap. 
 
Undersökningen är en del av en C-uppsats som görs som ett elevarbete i ämnet 
folkhälsovetenskap vid Örebro Universitet. Uppsatsen och resultatet av 
undersökningen kommer att bedömas vid en opponering vecka 22, 2006 och finns 
därefter att ta del av på Universitetsbiblioteket i Örebro.  
 
Undersökningen består av ca 50 stycken kortare kundintervjuer vilka genomförs 
några dagar här i butiken samt två stycken fokusgrupps intervjuer. 
Fokusgruppsintervjuerna är längre intervjuer med kunder och kommer att 
genomföras i slutet av vecka 13. 
 
Du kommer som deltagare i undersökningen att behandlas konfidentiellt. Det innebär 
att jag som forskare kommer att veta vem du är, men att du i den slutgiltiga 
uppsatsen där resultatet presenteras kommer att vara anonym. Med det menas att 
ingen kommer att kunna se att du har varit med genom att läsa uppsatsen. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivillig och du får när som helst avbryta ditt 
deltagande. Ditt deltagande är dock betydelsefull och jag är mycket tacksam för att 
du vill vara med då det bidrar till en ökad kunskap och förhoppningsvis ökad hälsa. 
 
Tack för din tid och för att du vill bidra till en ökad kunskap. 
 
Josefin Wångdahl, student Örebro Universitet 
Tel: 0706-999076 
 
Handledare: Inger M Jonsson 
Institutionen för restaurang-  
och måltidskunskap, Örebro Universitet. 
Tel: 019-227028
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BILAGA 4 
 
Information om deltagare                                Nr___
          
 
 
Födelseår:_______________________________ 
Kön:___________________________________ 
Utbildning/Yrke:__________________________ 
Antal personer i hushållet:___________________   
Besöker den här livsmedelsbutiken ca _________ gånger i veckan. 
 
 
 
 
Får jag lov att återkomma till dig om jag skulle ha några ytterliggare frågor? 
 
Ja ____  Nej____ 
 
 
 
Skriv i sådana fall även  
 
Namn____________________________________ 
 
 
Tel_______________________________________ 
 
 
Tack för hjälpen!
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BILAGA 5 

 
 
Jag h
en C
som 
förstå
result
utform
göra 
  
 
Unde
 
Du ti
för 
livsm
Jag J
ställa
 
Datum
butik
eller 
 
 
Har d
Jonss
under
 
 
Inger

 
 

HÄLSOFRÄMJANDE BUDSKAP I DIN 
BUTIK 

– var med och berätta hur du uppfattar dem 
eter Josefin Wångdahl och är student vid Örebro Universitet och skriver just nu 
-uppsats i folkhälsovetenskap där jag undersöker de hälsofrämjande budskap 
finns i din livsmedelsbutik. Jag skulle behöva din hjälp för att få en ökad 
else för hur du som kund uppfattar hälsobudskapen. Förhoppningen är att 
atet skall ge en ökad kunskap hur det hälsofrämjande arbetet skall kunna 
as i livsmedelsbutiker i framtiden, för att hjälpa och underlätta människor att 

medvetna val som stärker deras hälsa. 

rsökningen går till på följande sätt: 

llsammans med 5-6 andra kunder från den här butiken träffas i 45- 60 minuter 
att tillsammans med dem diskutera ämnet ”hälsofrämjandebudskap i 
edelsbutiken”.  
osefin Wångdahl, student vid Örebro Universitet kommer att finnas med för att 
 några frågor och för att hålla diskussionen till det givna ämnet.  

 för undersökningen är lördagen den 1 April och vi kommer att hålla till i 
ens lunchrum. De två tiderna som finns att välja på är klockan 11.30 – 12.30 
13.00-14.00.  

u några frågor angående undersökningen är du välkommen att ringa Inger M 
on, lektor vid Örebro Universitet och handledare för den C-uppsats som 
sökningen ingår i. 

 M Jonssons telefonnummer: Tel: 019-227028 
 

Tack för din medverkan. 
Vänliga hälsningar Josefin Wångdahl
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BILAGA 6 
 
Systematiskt analysprotokoll 
 
 
1.Uppfattar kunder hälsofrämjandebudskap i livsmedelsbutiken? 
 
Leta efter en så stor variation av svar som möjligt. 
Likheter, skillnader dem i mellan? 

 
 
 

2.Vilka hälsofrämjande budskap uppfattar kunder i livsmedelbutiken? 
 
Leta efter en så stor variation av svar som möjligt. 
Likheter, skillnader dem i mellan? 
 
 
3. Hur uppfattar kunder hälsofrämjandebudskap i livsmedelsbutiken? 
 
Leta efter en så stor variation av svar som möjligt. 
Likheter, skillnader dem i mellan? 
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