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Sammanfattning 
 

Inledning: Den svenska allmänheten är idag mycket hälsomedveten, trots det blir landets 

befolkning allt mer överviktig. Som ett resultat av den ökande hälsomedvetenheten 

introducerades lightprodukter på livsmedelsmarknaden. Lightprodukter har en reducerad fetthalt 

jämfört med originalprodukter och konsumtion av produkterna marknadsförs som ett sätt att 

motverka övervikt. Forskning visar dock att lightprodukter snarare kan öka än minska 

konsumenters övervikt. Kritik har även riktats mot lightprodukters innehåll av 

livsmedelstillsatser. Idag tycks det finnas en nedåtgående trend i konsumtionen av 

lightprodukter.  

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hälsomedvetna kvinnors attityder till lightprodukter med 

reducerad fetthalt samt att undersöka om det finns en trend hos dessa kvinnor att frångå 

lightprodukter till förmån för produkter utan reducerad fetthalt.  

 

Metod och material: Primärdata samlades in genom en enkätundersökning genomförd på två 

träningsanläggningar, där urvalsgruppen bestod av 50 kvinnor. Enkätfrågorna var främst av 

kvantitativ karaktär men även två kvalitativa frågor inkluderades för att ge ytterligare förståelse.  

 

Resultat: Studien visade att majoriteten respondenter var negativt inställda till lightprodukter och 

jämförelser gjordes med ”vanliga” eller ”naturliga” produkter. Majoriteten valde bort 

lightprodukter om de har möjlighet. En stor andel respondenter har även minskat sin konsumtion 

av lightprodukter under de senaste fem åren.  

 

Slutsats: De kvinnor som medverkat i studien var till största delen negativt inställda till 

lightprodukter med reducerad fetthalt. Författaren såg en trend hos respondenterna att frångå 

lightprodukter till förmån för originalprodukter. 

 

 

Nyckelord: fett, hälsa, konsumtionsval, livsmedelsdebatt  
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1. Inledning  
 

 

 

Allmänheten har aldrig varit lika hälsomedveten som idag. Olika hälsobudskap levereras 

dagligen via TV, tidningar och andra media och antalet publikationer om sundare matvanor ökar 

ständigt (Andersson, Nilsson, Olsson & Rudling, 2005). Som en paradox till detta blir Sveriges 

befolkning allt mer överviktig och fetman ökar i hela landet (Andersson m.fl., 2005). 

Lightlivsmedel är en produktgrupp som introducerades på livsmedelsmarknaden som ett resultat 

av befolkningens ökade hälsomedvetenhet (Geyskens, Pandelaere, Dewitte & Warlop, 2004). 

Dessa produkter ansågs minska konsumentens konflikt mellan viljan att äta livsmedel som 

innehöll fett och målet om en sundare kost (Geyskens m.fl. 2004), då fetthalten i dessa produkter 

har reducerats till en lägre halt jämfört med originalprodukterna (Nationalencyklopedin, 2011). 

Beslutsfattare välkomnade dessa kompromissprodukter som ett sätt att motverka övervikt 

(Geyskens m.fl., 2004), dock tyder senare studier på att association mellan lightprodukter och 

hälsobudskap kan vara en felbedömning (Geyskens m.fl., 2004).  

 

Flertalet studier visar idag att lightprodukter snarare kan öka än minska konsumenters övervikt 

(Jansson, 2004; Erlandsson-Albertsson, 2004 & Wansink & Chandon, 2006). Vidare kritik har 

även riktats mot lightprodukter då konsumenter tror att produkterna innehåller mycket 

livsmedelstillsatser, vilket upplevs som negativt (Frostling-Henningsson, Hedblom & Thuresson, 

2010). För närvarande tycks det finnas en nedåtgående trend i konsumtionen av lightprodukter 

(Statistiska Centralbyrån, 2009; Nielsen Sverige, 2007), istället verkar konsumenter alltmer 

föredra naturliga produkter utan reducerad fetthalt (Nielsen Sverige, 2007).  

 

Denna studie har för avsikt att undersöka hälsomedvetna kvinnors attityder till lightprodukter 

med reducerad fetthalt samt att undersöka om det finns en trend hos dessa kvinnor att frångå 

lightprodukter till förmån för produkter utan reducerad fetthalt. Den här studien är av intresse för 

producenter av lightprodukter och andra med intresse för hälsomedvetna kvinnors livsmedelsval.  
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2. Bakgrund 
 

 

 

Följande avsnitt syftar till att beskriva begreppet lightprodukter och hur dessa livsmedel kan 

påverka konsumenters hälsa. Vidare redogörs varför konsumenter väljer olika typer av livsmedel 

i allmänhet och lightprodukter i synnerhet. Konsumtionsbeteende påverkas till stor del av media 

och de debatter som uppkommer om specifika livsmedel (Frostling-Henningsson m.fl., 2010). I 

detta stycke skildras därför även de mest relevanta debatterna som idag påverkar konsumenter 

vid köp av lightprodukter. Här redovisas också i viss omfattning försäljningssiffror där 

lightprodukter jämförs mot originalprodukter.  

 

 

2.1 Tidigare studie  
 

Denna uppsats bygger till viss del på den B-uppsats som författaren skrev under vårterminen 

2010 vid Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi (Jacobsson, 2010). Syftet med 

den uppsatsen var att klargöra vilka konsumenter som väljer fettreducerade lightprodukter och 

varför det valet görs (Jacobsson, 2010). Resultatet grundades på en litteraturstudie av fyra 

vetenskapliga artiklar som bland annat visade att majoriteten av de som konsumerar 

lightprodukter är kvinnor (Kähkönens & Tuorila, 1999). Vidare visar resultatet av Jacobssons 

(2010) litteraturstudie att dessa kvinnor är medvetna om kost- och hälsofrågor och kvinnorna 

väljer att konsumera lightprodukter för att minska fettintaget i sin kost (Hill, Knox, Hamilton, 

Parr, & Stringer, 2002). Viktkontroll beskrivs av Hill m.fl. (2002) som en av de främsta 

anledningarna till att konsumenter väljer lightprodukter; det vill säga att konsumenten vill 

undvika en viktökning genom konsumtion av sådana produkter. I den tidigare litteraturstudien av 

Jacobsson (2010) framgår även att vissa lightproduktgrupper är mer populära än andra, i 

synnerhet mejeriprodukter såsom mjölk, fil, yoghurt och smörgåsfett (Viaene, 1997). Resultatet 

av Jacobssons (2010) litteraturstudie kan ses som en förstudie till valet av intervjupersoner för 

den enkätundersökning som används som metod i för denna uppsats.  
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2.2 Definition av lightprodukter  
 

Produkter med reducerat fett- eller sockerinnehåll anges ofta i artiklar och media som 

lightprodukter. Fokus i aktuella studie kommer att ligga på lightprodukter med reducerad fetthalt. 

Produkter med reducerad sockerhalt ingår ej i studien. Nationalencyklopedin (2011) definierar 

lightprodukter som lättprodukter, det vill säga ett livsmedel som har lägre fettinnehåll än 

normalprodukten. Livsmedelsverket (2011a) anger på sin hemsida att det finns sex olika 

påståenden som producenter får använda för att märka livsmedel med reducerat fettinnehåll: låg 

fetthalt, fettfri, låg halt av mättat fett, fri från mättat fett, minskat innehåll av fett/mättat fett eller 

light/lätt. Andra påståenden får dock användas om de uppfattas på samma vis av konsumenten 

(Livsmedelsverket, 2011a). De mest relevanta produktmärkningarna för föreliggande studie är: 

låg fetthalt, fettfri, minskat innehåll av fett samt light/lätt (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Produktmärkningar för lightlivsmedel (Livsmedelsverket, 2011a). 

 

 

2.3 Lightprodukters inverkan på hälsan 

 

Geyskens m.fl. (2004) menar att lightprodukter introducerades på marknaden för att minska 

konsumentens konflikt mellan den kortsiktiga önskan att vilja äta en produkt med hög fetthalt 

och det långsiktiga målet om en sund kropp. Beslutsfattare välkomnar enligt författarna dessa 

kompromissprodukter som ett sätt att motverka övervikt (Geyskens m.fl., 2004). Dock tyder 

Låg fetthalt 

Påståendet innebär att produkten innehåller högst 3 gram fett per 100 gram livsmedel i fast 

form eller högst 1,5 gram fett per 100 gram för livsmedel i flytande form. 

 

Fettfri 

Påståendet innebär att produkten innehåller högst 0,5 gram fett per 100 gram eller 100 

milliliter av livsmedlet.  

 

Light/minskat innehåll av fett 

Påståendet innebär att innehållet av fett i produkten har minskats med minst 30 % jämfört 

med en liknande produkt. Om uttrycket ”light” används med syfte att betona reducerad 

fetthalt ska uttrycket åtföljas av en hänvisning till fett. Uttrycket ”lätt”, där halten fett i 

livsmedlet avses, motsvarar uttrycket ”minskat innehåll”. 
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Geyskens m.fl. (2004) studie på att associationen mellan lightprodukter och hälsobudskap 

snarare kan öka än minska överviktsproblemet. Annika Jansson, barnläkare och medicine doktor 

vid Karolinska Universitetssjukhuset, menar att nyckelhålsmärkningen, som Livsmedelsverket 

tagit fram för att hjälpa Sveriges befolkning att välja nyttigare mat, har skapat problem då 

märkningen endast fokuserar på fetthalten i maten (Jansson, 2004). För att få märka en produkt 

med nyckelhål måste produkten enligt Livsmedelsverkets regler uppfylla kravet på en reducerad 

mängd fett eller innehålla nyttigare fetter jämfört med livsmedel av samma typ 

(Livsmedelsverket 2011b). Jansson (2004) påpekar till exempel att en filmjölk med hög fetthalt 

innehåller färre kalorier än en lightfilmjölk med fruktsmak. Detta är dock inget som 

nyckelhålsmärkningen tar hänsyn till (Jansson, 2004).  

 

En studie av Wansink och Chandon (2006) visar att lightmärkning av livsmedel leder till att 

konsumenter, främst överviktiga, överkonsumerar snacksprodukter med den typen av märkning. 

De skuldkänslor som konsumenter upplever då de äter en onyttig produkt minskar om produkten 

är lightmärkt, vilket gör att en större mängd konsumeras (Wansink & Chandon, 2006). 

Konsumenter tror dessutom ofta att det är färre kalorier i produkter med lightmärkning, vilket 

inte alltid stämmer då en minskad mängd fett inte minskar mängden kalorier i produkten avsevärt 

(Wansink & Chandon, 2006). Detta visar även en undersökning av Aaron, Evans och Mela 

(1995) genomförd på en grupp manliga studenter. Studien visar att produktmärkningar angående 

varans reducerade fettinnehåll leder till en ökad konsumtion samt ett ökat intag av fett och energi 

bland de medverkande på grund av att de åt för mycket av de lightmärkta produkterna (Aaron, 

Evans & Mela, 1995).  

 

 

2.4 Varför konsumenter väljer lightprodukter 

 

Tecken tyder på att lightprodukter blir alltmer accepterade av konsumenter även om det tycks 

finnas en negativ syn på den sensoriska kvaliteten hos produkterna (Hill m.fl., 2002). Över 30 % 

av konsumenter i allmänhet anser att lightprodukter är mindre välsmakande jämfört med samma 

typ av traditionella produkter (Viaene, 1997). Ändå konsumerar över 80 % av nämnda 

konsumenter lightprodukter. Smak är uppenbarligen inte en betydande faktor för de konsumenter 

som väljer lightprodukter (Viaene, 1997).  
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Livsmedels inverkan på hälsa uppfattas av majoriteten av konsumenter i allmänhet som 

betydelsefull (Viaene, 1997). I Hill m.fl. studie (2002) finns en uttryckt oro över de tillsatser som 

används för att ersätta fett i lightprodukter, vilket gör att konsumenter i vissa fall uppfattar 

lightprodukter som mindre hälsosamma än originalprodukter (Hill mfl., 2002). Det vanligaste 

skälet som uppges för att avstå från konsumtion av lightprodukter är enligt Viaene (1997) att de 

upplevs ha bristande positiv inverkan på hälsan, att konsumenten inte är villig att förändra sina 

matvanor samt att priset på produkten upplevs som högt. Hill m.fl. (2002) redogör för att vissa 

konsumenter tycks ha egna strategier för att uppnå en hälsosam kosthållning, varav en del tycks 

vara oförenliga med konsumtion av lightprodukter. Konsumenter som försöker att kontrollera sitt 

kaloriintag värderar emellertid lightprodukter högre och väljer dem i större utsträckning än 

originalprodukter (Azucena, Loureiro & Nayga, 2009).  

 

Att förstå varför konsumenter väljer vissa livsmedel framför andra är en komplex fråga. Steptoe, 

Pollard och Wardle skapade 1995 ”Matvalsfrågeformuläret” (the Food Choice Questionnaire), 

för att undersöka hur konsumenter väljer livsmedel (Steptoe, Pollard & Wardle, 1995). Steptoe 

m.fl. (1995) fann nio skäl bakom valet av livsmedel: hälsa, humör, bekvämlighet, sensoriska 

frestelser, naturligt innehåll, pris, viktkontroll, etisk hänsyn och förtrogenhet med produkten. 

Dessa skäl är alla viktiga och redovisas inte i någon inbördes ordning (Steptoe m.fl., 1995). 

Skälen hälsa, viktkontroll samt naturligt innehåll kan ses som de mest relevanta i föreliggande 

studie då de i stor utsträckning behandlar lightprodukter.  

 

En liknande undersökningsmetod användes av Roininen, Lähteenmäki och Tuorila under år 1999 

för att undersöka vikten av hälsoaspekter i jämförelse med smakens betydelse vid valet av 

livsmedel (Roininen, Lähteenmäki & Tuorila, 1999). I studien beskrivs ”Hälso- och 

smakattitydskalan” (The Health and Taste Attitude Scales) vilken delas in i tre hälsoaspekter: 

allmänt intresse för hälsofrågor, intresse för lightprodukter och intresse för naturliga produkter. 

Motvikten till hälsoaspekterna är smakaspekterna som delas upp i: suget efter söta produkter, att 

använda mat som belöning samt njutning (Roininen m.fl., 1999). Roininens m.fl. (1999) studie 

visar att individer med ett allmänt intresse för hälsofrågor också har intresse för lightprodukter. 
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Vidare redogörs att kvinnor generellt sett har ett större intresse av lightprodukter än vad män har 

(Roininen m.fl., 1999).  

 

Studier har även visat att hunger spelar roll i valet av livsmedel (Piech, Lewis, Parkinson, Owen, 

Roberts, Downing & Parkinson, 2009). Vilket livsmedel som konsumeras är i hög grad beroende 

av de värderingar som individen gör av tillgängliga alternativ utifrån aktuella behov och mål 

(Piech m.fl., 2009). Således kan värderingen av identiska livsmedel variera avsevärt i olika 

situationer (Piech m.fl., 2009). Hunger eller mättnad påverkar till exempel valet eftersom hjärnan 

använder olika strategier för att uppnå skilda mål (Piech m.fl., 2009). Studien visar också att 

olika val görs beroende på om individen ska köpa en ätfärdig produkt eller om livsmedlet i fråga 

ska tillagas (Piech m.fl., 2009). 

 

 

2.5 Hälsodebatten  

 

Allmänheten är idag mycket medveten om sin hälsa och olika hälsobudskap levereras ständigt 

via TV, tidningar och annan media (Andersson m.fl., 2005). Det finns en trend i samhället att 

träna och bry sig om sin kropp och antalet publikationer om sundare matvanor ökar ständigt 

(Andersson m.fl., 2005). Som en paradox till detta har Sveriges befolkning blivit allt mer 

överviktig och fetman har ökat i hela landet under en lång tid (Andersson m.fl. 2005). Dock 

tycks befolkningens viktuppgång ha avstannat under de senaste två åren (Folkhälsoinstitutet, 

2010). Av Sveriges befolkning är cirka 26 % av alla kvinnor mellan 16 och 84 år överviktiga 

varav 14 % uppskattas lida av fetma (Christenson & Sundling, 2010). Bland män mellan 16 och 

84 år är cirka 42 % överviktiga varav 11 % uppskattas lida av fetma (Christenson & Sundling, 

2010).  

 

Övervikt och fetma fastställs enligt Folkhälsoinstitutet (2011) genom beräkning av BMI, Body 

Mass Index (kroppsmasseindex), vilket är en internationell mätmetod för övervikt och fetma 

(Christenson & Sundling, 2010). BMI räknas ut genom att vikten i kilo divideras med längden i 

kvadratmeter (Folkhälsoinstitutet, 2011). Ett BMI-värde över 25 räknas som övervikt och ett 

BMI-värde överstigande 30 räknas som fetma (Folkhälsoinstitutet, 2011). Enligt 

Folkhälsoinstitutet (2011) bidrar övervikt och fetma till en rad hälsoproblem, till exempel ökad 
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risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, typ 2-diabetes samt vissa typer av cancer. 

Folkhälsoinstitutet (2010) menar att risken för att utveckla fetma påverkas av en kombination av 

livsstil, arv och miljöfaktorer. Av central betydelse är även matvanor och fysisk aktivitet 

(Folkhälsoinstitutet, 2011). Hög konsumtion av energitäta livsmedel i förhållande till 

energiförbrukning anses dock som den största orsaken till övervikt (Folkhälsoinstitutet, 2011).  

 

 

2.6 Fettdebatten  

 

I Frostling-Henningsson m.fl. (2010) forskningsrapport framgår att valet av livsmedel inte är 

enkelt i konsumenters ögon. Konsumtionsbeteendet påverkas till stor del av media och de 

debatter som uppkommer om specifika livsmedel (Frostling-Henningsson m.fl., 2010). Något 

som länge varit en sanning i media är att fettet i de livsmedel som konsumeras är orsaken till att 

övervikten i landet ökar (Frostling-Henningsson m.fl., 2010). Statens institut för folkhälsa 

publicerade år 1963 den första officiella kostcirkelmodellen som en riktlinje för hur svenska 

folket bör tänka vid sin måltidsplanering (Livsmedelsverket, 2011c). År 1991 bytte kostcirkeln 

namn till matcirkeln. Då tillkom också uppmaningen att konsumenterna framför allt bör välja 

fettsnål och fiberrik mat (Livsmedelsverket, 2011c). Livsmedelsverkets kostråd rekommenderar 

idag enbart mejeriprodukter och smörgåsfetter med reducerad fetthalt, detsamma gäller för 

charkuteriprodukter (Livsmedelsverket, 2011c). Endast 25-35 % av den dagliga energin bör 

komma från fett. Konsumtionen av hårt fett, mättade fettsyror och transfettsyror bör minskas till 

den rekommenderade andelen som är 10 % av det dagliga energiintaget (Livsmedelsverket, 

2011d).   

 

Många forskare motsätter sig idag Livsmedelsverkets råd om att alla konsumenter bör välja 

fettsnåla livsmedel. Uffe Ravnskov, medicine doktor och docent, menar att det inte finns några 

fakta för att de nuvarande kostråden minskar övervikt, snarare tvärtom (Ravnskov, 2007). 

Ravnskov (2007) noterar att västvärlden har drabbats av en ökad fetma parallellt med att 

fettkonsumtionen minskat. Även Charlotte Erlandsson-Albertsson, professor i medicinsk och 

fysiologisk kemi, menar att befolkningen blir allt fetare trots att fettkonsumtionen minskat 

(Erlandsson-Albertsson, 2004). I jämförande studier mellan olika typer av dieter kan utläsas att 
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de testgrupper som ätit en diet med låg fetthalt har fått ett sämre viktminskningsresultat än de 

grupper som ätit dieter med högre fetthalt (Shari Schwarzfuchs, Henkin Shahar, Witkow, 

Greenberg, Golan, Fraser, Bolotin, Vardi, Tangi-Rozental, Zuk-Ramot, Sarusi, Brickner, 

Schwartz, Sheiner, Marko, Katorza, Thiery, Fiedler, Blüher, Stumvoll & Stampfer, 2008; Stern, 

Iqbal, Seshadri, Chicano, Daily, McGrory, Williams, Gracely  & Samaha, 2004). 

 

 

2.7 Debatten om livsmedelstillsatser 

 

År 2007 publicerades Mats-Eric Nilssons debattbok ”Den hemlige kocken: det okända fusket 

med maten på din tallrik”, vilken diskuterade de tillsatser som finns i livsmedel (Nilsson, 2007). 

Bokens innehåll har uppmärksammats i media och debatten tycks inte ha gått någon konsument 

förbi (Frostling-Henningsson m.fl. 2010). Författarens åsikter har med tiden blivit tolkade som 

sanning och begreppet livsmedelstillsatser är för majoriteten av konsumenter numera negativt 

laddat (Frostling-Henningsson m.fl. 2010). I Frostling-Henningsson m.fl. (2010) studie uppger 

de tillfrågade att de väljer bort vissa produkter med livsmedelstillsatser på grund av Nilssons 

bok. De tillfrågade uppger emellertid inte vilken typ av tillsatser de väljer bort utan uppvisar en 

negativ inställning till samtliga livsmedelstillsatser (Frostling-Henningsson m.fl. 2010).  

 

En negativ inställning till livsmedelstillsatser kan vara befogad i de fall där tillsatsen i fråga inte 

fyller någon funktion, men i de flesta fall är livsmedelstillsatser nödvändiga i halv- och 

helfabrikatprodukter (Danielsson-Tham, 2009). Dagens konsumenter efterfrågar mat som ser 

hemmagjord ut, har lång hållbarhetstid, klarar transporter samt i vissa fall även har ett reducerat 

fett- eller sockerinnehåll. Dessa produkter kräver livsmedelstillsatser (Danielsson-Tham, 2009). 

Marie-Louise Danielsson-Tham, leg veterinär och professor i livsmedelshygien, försvarar i 

artikeln ”Vågar vi äta?” i Svensk Veterinärtidning (2009) ett reglerat och betänksamt 

användande av livsmedelstillsatser. I artikeln menar författarenatt det är onödigt att använda 

livsmedelstillsatser om det inte krävs för att till exempel undvika att en produkt missfärgas eller 

för att hindra bakterie- och mögeltillväxt. I vissa fall kan det de facto vara hälsofarligt att utesluta 

livsmedelstillsatser (Danielsson-Tham, 2009).  
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Lightprodukter med en reducerad mängd fett kräver ofta mer tillsatser jämfört med 

originalprodukten. Till exempel i lightmajonäs tillsätts förtjockningsmedel då produkten annars 

blir för lös på grund av att vatten används för att ersatta fettet (Nilsson, 2009). Om fettet i en 

produkt reducerats påverkas även smak och färg, vilket gör att producenten ofta tillsätter arom- 

och färgämnen. Lightprodukter innehåller därför ofta fler tillsatser än vanliga produkter (Nilsson, 

2009). 

 

Under de senaste åren har många livsmedelsproducenter börjat se över sina 

innehållsförteckningar för att minska antalet tillsatser i maten. Produktmärkningar som ”utan 

tillsatser” eller ”fri från tillsatser” har blivit allt vanligare. Livsmedelskedjan Citygross 

introducerade år 2009 produktmärkningen ”Äkta vara” för sina tillsatsfria sortimentsprodukter. 

Lanseringen skedde efter att efterfrågan på sådana produkter ökat från konsumenterna under de 

föregående åren (Äkta vara, 2009).  

 

 

2.8 Försäljning av lightprodukter  

 

En undersökning gjord av undersökningsföretaget Nielsen Sverige (f.d. Nielsen index) år 2007 

visar att konsumtionen av fettreducerade lightprodukter minskar. Det gäller framförallt 

konsumtionen av lightalternativ till mjölk, yoghurt och margarin (Nielsen Sverige, 2007). Enligt 

undersökningen är trenden att konsumenter föredrar naturlighet och därför väljer fettrikare och 

naturligt sötade produkter framför lightprodukter (Nielsen Sverige, 2007). Försäljningen av 

standardmjölk ökade i dagligvaruhandeln mellan åren 2008-2009 medan försäljningen av 

lightprodukterna: lättmjölk, minimjölk samt mellanmjölk minskade under samma period 

(Statistiska Centralbyrån, 2009). Det stärker Nielsen Sveriges teori om att konsumenterna 

frångår lightprodukter till fördel för de ursprungliga produkterna. Även försäljningen av 

bordsmargarin med en fetthalt på 6-8 % och lättmargarin med 3-4 % fetthalt minskade mellan 

åren 2008-2009 med 5 % respektive 18 %. Försäljningen av smör med naturligt hög fetthalt 

ökade under samma period med 12 % (Statistiska Centralbyrån, 2009). 
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2.9 Problemformulering 
 

Övervikt och fetma har under en längre period ökat hos Sveriges befolkning (Andersson m.fl. 

2005) och lightprodukter har av Livsmedelsverket förespråkats som ett sätt att motverka övervikt 

(Livsmedelsverket 2011c). Trots att överviktstrenden idag ha avstannat (Folkhälsoinstitutet, 

2010), så förespråkar Livsmedelsverkets kostråd nästan enbart mejeri- och charkuteriprodukter 

med reducerad fetthalt (Livsmedelsverket 2011c). Många forskare motsätter sig dock kostråden 

från Livsmedelsverket angående produkters fettinnehåll, de menar att fettet i livsmedel inte är 

den största anledningen till befolkningens övervikt (Ravnskov, 2007 & Erlandsson-Albertsson, 

2004). Denna studie har för avsikt att undersöka vad verkliga konsumenter har för attityder till 

lightprodukter och om konsumenter idag väljer att avstå från dessa produktgrupper.   

 

 

3 Syfte  
 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hälsomedvetna kvinnors attityder till lightprodukter 

med reducerad fetthalt samt att undersöka om det finns en trend hos dessa kvinnor att frångå 

lightprodukter med reducerad fetthalt till förmån för produkter utan reducerad fetthalt.  

 

 

3.1 Syftesavgränsning 

 

För att avgränsa syftet har valet gjorts att inte betrakta vilken typ av fett som reducerats i 

lightprodukten. Produktmärkningarna låg halt av mättat fett, fri från mättat fett samt minskat 

innehåll av mättat fett (Livsmedelsverket, 2011a) har därför uteslutits. En avgränsning har också 

gjorts i samband med enkätundersökningen då endast kvinnor över 18 år som befunnit sig på 

Friskis och Svettis i Örebro eller på Hälsans Hus i Grythyttan vid en specifik tidpunkt har fått 

möjlighet att medverka. 



   
 

13 
 

 

4. Metod och material  
 

 

 

Nedan följer en beskrivning av hur studien har genomförts. En redogörelse ges även för hur den 

vetenskapliga insamlingen har gjorts, val av metod, urval och uppbyggnad av 

enkätundersökningen samt upplägg av pilotstudie.  

 

 

4.1 Vetenskapligt synsätt och angreppssätt  

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hälsomedvetna kvinnors uppfattningar om 

lightprodukter och kvinnornas konsumtionsvanor används både en hermeneutisk och en 

positivistisk ansats. Positivismen lämpar sig för mätbara faktorer, exempelvis 

konsumtionsmönster, som logiskt kan analyseras (Bryman, 2011). Då den positivistiska ansatsen 

är baserad på naturvetenskapens principer tas ingen hänsyn till individers resonemang. På grund 

av det krävs även en hermeneutisk ansats för att kunna erhålla tolkningsbara kvalitativa resultat 

för hur studiens respondenter resonerar (Bryman, 2011). Studien har för avsikt att till stor del 

beskriva respondenters åsikter, uppfattningar och resonemang med anledning av det har 

författaren valt att inte utgå från en teoretisk referensram (Bryman, 2011). Studien har ett 

induktivt angreppsätt då författaren syftar till att öka förståelsen för varför respondentgruppen 

väljer eller väljer bort konsumtion av lightprodukter (Bryman, 2011). Författaren har för avsikt 

att resultatet skall generera en teori.  

 

 

4.2 Vetenskaplig insamling  

 

En litteratursökning genomfördes för att samla in relevanta sekundärdata till uppsatsens 

bakgrundsavsnitt. Vetenskapliga artiklar har sökts i de måltidsrelaterade databaserna FSTA 

(Food Science and Technology Abstracts) och Örebro Universitets databas Elin@Örebro samt i 

mailto:Elin@%C3%96rebro
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de bredare databaserna SAGE och Google Scholar. Publicerade vetenskapliga artiklar i ämnet 

har valts ut och studerats, för att sedan kunna refereras i studiens bakgrundsavsnitt. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att: de ska vara skrivna på engelska eller svenska samt 

publicerade tidigast år 1990. Artiklar med fokus på lightprodukter med reducerat sockerinnehåll 

har exkluderats ur studien. Flertalet av de artiklar som refereras till i föreliggande studie är 

material som samlats in och bearbetats vid en tidigare studie under vårterminen 2010 på Hotell- 

och Restauranghögskolan, Grythytte Akademi (Jacobsson, 2010). Ovan nämnda studies resultat 

ligger till grund för föreliggande studies frågeställning.  

 

I studien har även material från ett flertal böcker använts, främst Ravnskovs ”Fett och kolesterol 

är hälsosamt! Om gamla och nya kolesterolmyter” publicerad år 2008 samt ”Forskare klargör. 

Myter om maten” publicerad år 2004. Ravnskov för en intressant debatt om hur fett och 

kolesterol påverkar kroppen. Författaren menar att fett och kolesterol inte alltid påverkar hälsan 

på det negativa sätt som tidigare varit vedertagen sanning hos allmänheten (Ravnskov, 2008). 

Den senare boken ”Forskare klargör. Myter om maten” är skriven av flera olika forskare och 

professorer som i boken presenterar och tolkar olika vetenskapliga rön. Kandidatuppsatsen ”Lätt 

väger tungt” av Andersson, Nilsson, Olsson och Rudling (2005) har även den varit av värde då 

uppsatsen till viss del har ett närliggande syfte.  

 

 

4.3 Metodval  
 

Empirin samlades in genom en enkätundersökning, vilket är en kvantitativ metod som är 

passande då undersökaren har för avsikt att samla in svar från en så bred grupp kvinnor som 

möjligt (Bryman, 2011). En bred grupp respondenter är nödvändig för att kunna göra en statistisk 

jämförelse samt för att kunna utröna signifikanta mönster. Enkäten avslutades med två öppna 

frågor, där intervjupersonen fritt fick skriva vad hon ansåg vara hälsosam kost samt definiera vad 

hon ansåg om lightprodukter. Dessa frågor gav författaren mer kvalitativa resultat då 

respondenterna fick svara med egna ord, vilket lämnar utrymme för oförutsedda och ovanliga 

svar (Bryman, 2011).  
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4.3.1 Urval  

I Jacobssons (2010) litteraturstudie ”Vem vill ha mat utan fett?” framkommer att det främst är de 

kvinnor med intresse för hälsa och viktkontroll som väljer att konsumera lightprodukter. Med 

ovanstående slutsats som stöd valdes att i föreliggande studie genomföra en enkätundersökning 

på detta segment av kvinnor för att kunna nå generaliserbara resultat. Då det förelåg ett behov av 

att få en hög svarsfrekvens från konsumenter som väljer lightprodukter utfördes 

enkätundersökningen på kvinnor som besöker träningsanläggningar. Enkätundersökningen 

genomfördes på Friskis och Svettis i Örebro den 14 april 2011 samt i Hälsans Hus i Grythyttan 

den 21 och 26 april 2011.  

 

4.3.2 Utformning av enkät 

En enkät är en typ av undersökning där respondenterna själva, utan påverkan från frågeställaren, 

besvarar en serie frågor (Bryman, 2011). I förevarande studie valdes att främst använda slutna 

frågor för att förenkla för de kvinnor som skulle besvara enkäten då det ger en högre 

svarsfrekvens (Bryman, 2011) samt för att få relevanta svar. Vid utformningen av enkäten valdes 

att göra den så kortfattad som möjligt då omfattande enkäter tenderar att avskräcka potentiella 

respondenter (Bryman, 2011). Undersökaren har även valt att i största möjliga mån följa 

Brymans (2011) övriga råd om utformning av enkäter för att få så hög svarsfrekvens som 

möjligt.  

 

Enkäten är uppbyggd i två delar, en med slutna och en med öppna frågor. Enkäten inleds med ett 

antal slutna frågor angående respondentens livssituation. Svarsalternativen ges på en vertikal 

linje med svarsalternativ, där respondenten väljer det som bäst stämmer överens med dennes 

livssituation. Därefter följer tio frågor om vad den svarande anser om hälsa och tillsatser i mat 

samt lightprodukter med reducerad fetthalt. På dessa frågor får personen kryssa i sitt svar med 

hjälp av en Likertskala. Skalan har sju svarsalternativ som sträcker sig från ”stämmer inte alls” 

till ”stämmer helt och hållet”. Skalan är uppbyggd horisontellt med rutor, där den svarande sätter 

ett kryss för vad som stämmer bäst in på denne. I enkätens andra del finns två öppna frågor, där 

respondenten har möjlighet att framföra sin personliga uppfattning om vad hon anser är hälsosam 

kost samt åsikter om lightprodukter med reducerad fetthalt. Enkätundersökningsformuläret finns 

bifogat i sin helhet som bilaga 1.  
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4.3.3 Genomförande av enkätundersökning  

En pilotstudie genomfördes i Grythyttan den 11 april 2011. Tio studenter vid Restaurang- och 

Hotellhögskolan, Grythytte Akademi fick svara på den första versionen av enkätundersökningen 

och lämnade muntligt åsikter om frågorna. Ett antal frågor reviderades enligt de åsikter och tips 

som gavs vid pilotstudien.        

 

Enkäten delades ut på Friskis och Svettis i Örebro den 14 april 2011 samt i Hälsans Hus i 

Grythyttan den 21 och 26 april 2011. Intervjuaren befann sig på platserna och delade ut enkäten 

personligen vilket resulterade i en relativt hög svarsfrekvens. Av 61 tillfrågade valde 50 personer 

att deltaga, vilket ger en svarsfrekvens på 82 %. Enkätundersökningen genomfördes vid samtliga 

tillfällen mellan klockan 17.00 och 20.00 på kvällen med anledning av att det vid tidpunkten 

befinner sig ett stort antal människor på de olika träningsanläggningarna. Många av de personer 

som befann sig på träningsanläggningarna uppträdde mycket stressat och intervjuaren valde då 

att inte fråga dessa personer, istället inriktade sig intervjuaren på de personer som upplevdes ha 

tid att svara på enkäten. I nio av de 50 besvarade enkäterna har de svarande kvinnorna valt att 

inte besvara de två öppna kvalitativa frågorna i slutet av enkäten.  

 

 

4.4 Analysmetod och bearbetning av enkätundersökning 

 

Efter att enkätundersökningen genomförts och samtliga svar samlats in genomfördes en analys 

av resultatet. För att strukturera resultatet kodades enkätsvarens slutna frågor med siffror för att 

lättare kunna föras in och systematiseras i ett Exceldokument. Detta förfaringssätt är vanligast 

och smidigast vid enkätundersökningar (Bryman, 2011). Svarsalternativen till varje fråga 

kodades med en siffra i stigande följd från ett till sju. Vid analysen av det kvantitativa resultatet 

bearbetades de kodade svaren i statistikprogrammet SPSS. Efter bearbetning i SPSS framställdes 

tabeller över frekvens för samtliga resultat samt tabeller över medelvärden för vissa delar av 

resultaten. För de resultatvärden där författaren framställde medelvärden presenteras även 

standardavvikelsen, för att ge läsaren en tydligare bild av resultatet. Även svaren på de 

kvalitativa frågorna transkriberades och grupperades efter nummer på frågan. Vid analysen av 

svaren färgkodades ord och fraser som förekom upprepade gånger, för att sedan med hjälp av 
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färgerna räkna ut frekvensen för varje specifikt ord. På frågan ”Vad anser du om lightprodukter 

med reducerad fetthalt?” kodades även svaren med en siffra utefter om den svarande hade en 

positiv eller negativ inställning. Enkätsvaren från uppsatsens informanter (50 stycken) förvaras 

hos uppsatsens författare, Emma Jacobsson, Prästgatan 14, 712 60, Grythyttan.  

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

 

Validiteten i uppsatsen stärks av att författaren har förförståelse i ämnet, då författaren tidigare 

har gjort en litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar, med syftet att beskriva vilka 

konsumenter som väljer fettreducerade lightprodukter. Författaren är således sedan tidigare insatt 

i ämnet och väljer nu att göra en fortsatt studie med den tidigare studien som grund. Genom en 

beskriven metod, urval och databehandlingsmetod kan undersökningen följas av andra forskare, 

vilket gör att studiens reliabilitet och replikbarhet påverkas positivt (Ejlertsson, 2005). Dock är 

det inte möjligt att upprepa studiens kvalitativa delar och frambringa samma resultat, eftersom 

respondenters åsikter och uppfattningar ständigt förändras (Bryman, 2011). 

 

 

4.6 Etiska överväganden  

 

Författaren har noggrant tagit hänsyn till de medverkande respondenternas anonymitet och 

integritet. Ett val har gjorts att inte samla in namn, personnummer eller andra högst personliga 

uppgifter från respondenterna, då det inte ansetts nödvändigt för studien. Alla respondenter har 

frivilligt deltagit i studien och vid enkätundersökningens genomförande har författaren 

informerat berörda personer om studiens syfte samt hur resultaten kommer att användas 

(Bryman, 2011). Informationen gavs muntligen av författaren själv vid genomförandet och ett 

val gjordes även att bifoga ett följebrev (se bilaga 1) med enkäten för att ytligare på ett tydligt 

sätt förklara vem som genomförde undersökningen och vad uppgifterna skulle användas till. 

Samtliga deltagare samtyckte till att lämna uppgifter angående ålder, familjesituation och 

liknande, då författaren informerat om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast nyttjas för förevarande studie (Bryman, 2011).  

 



   
 

18 
 

5. Resultat 

 

 

 

I följande avsnitt redovisas analysen av den enkätundersökning som genomförts. Dispositionens 

utformning möjliggör en tydlig analys av resultatet som är enkel för läsaren att förstå. Först 

framställs en presentation av respondentgruppen, därefter presenteras de mest intressanta 

iakttagelserna från dataanalysen.   

 

 

5.1 Respondentgruppen  

 

För att redovisa livssituationerna för de kvinnor som medverkade i enkätundersökningen 

inleddes enkäten med frågor rörande kvinnornas ålder, utbildningsnivå, familjesituation, 

motionsvanor, hur ofta personen äter hemma, vem som lagar maten samt vem som står för 

matinköpen i hushållet.  

 

Medelåldern bland de svarande kvinnorna är 34,7 år och åldrarna varierar mellan 20 och 65 år. 

Gruppering i ålderskategorier av respondenterna visar att 58 % av kvinnorna i 

enkätundersökningen är relativt unga, 20-29 år (se bilaga 2, tabell 7). Vilket beror på att 

medelåldern bland de personer som befann sig i Hälsans Hus i Grythyttan var lägre jämfört med 

de personer som besökte Friskis och Svettis i Örebro då undersökningen genomfördes. 

 

Bland de svarade är majoriteten högutbildade, 78 % har högskole- eller universitetsutbildning, 18 

% har gymnasieutbildning och 4 % har enbart grundskoleutbildning. Huvuddelen, 54 %, lever i 

samboförhållanden och resterande 46 % uppger att de är ensamstående. Majoriteten av 

kvinnorna, 66 %, uppger även att de har barn. Alla medverkande i studien anger att de 

motionerar, dock vissa mer än andra. Majoriteten, 40 %, tränar regelbundet ganska kraftigt minst 

två gånger i veckan. En femtedel, 20 %, uppger att de motionerar lite mindre kraftigt cirka två 

gånger i veckan. En mindre andel av kvinnorna, 14 %, uppger att de motionerar cirka en gång i 

veckan och 26 % uppger att de motionerar lite då och då.  
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För att undersöka om kvinnorna i studien själva väljer vilken typ av livsmedel de konsumerar 

ställdes i enkäten frågorna, ”Vem sköter huvudsakligen matinköpen i ditt hushåll?”, ”Vem lagar 

maten i ditt hushåll?” samt ” Hur ofta äter du frukost, lunch eller middag hemma?”. Vid analysen 

av svaren går det att utläsa att 62 % huvudsakligen själva sköter matinköpen i hushållet och att 

70 % huvudsakligen själva lagar maten. Utifrån resultat kan man se att respondenterna i 

huvudsak själva väljer vilken mat de konsumerar. Det stärks också av att 84 % av de tillfrågade 

äter frukost, lunch eller middag hemma mer än fem dagar i veckan, vilket sannolikt betyder att 

de till största delen själva väljer vilken typ av livsmedel de konsumerar.  

 

 

5.2 Respondentgruppens åsikter  

 

En viktig del i enkätstudien har för författaren varit att undersöka respondenternas åsikter 

angående hälsa i allmänhet och konsumtion av lightprodukter i synnerhet. För att på ett så 

beskrivande sätt som möjligt skildra resultatet av de påståendefrågor som besvarades med hjälp 

av en Likertskala har medelvärdet för vad kvinnorna svarat räknats ut. För att ge en rättvis bild 

av resultatet har även standardavvikelsen för varje resultat tagits fram. I tabell 1 redogörs för 

resultatet på enkätens påståendefrågor. I tabellens nedre del finns även en redogörelse för 

sifferkodningarnas betydelse.  
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Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för enkätens fråga 8 till 18. 

Fråga  Medelvärde  Standardavikelse  

8. Jag är mycket noga med att maten som jag äter är hälsosam. 4,6 1,3 

9. Jag har ett stort intresse för hälsa. 4,9 1,3 

10. Jag följer debatten om hälsofrågor i tidningar, tv och andra media.  3,6 1,6 

11. Det är viktigt för mig att den mat som jag äter dagligen  
har låg fetthalt. 

3,7 1,7 

12. Jag väljer lightprodukter med reducerad fetthalt om jag har 

möjlighet. 
2,6 2,1 

13. Jag äter vad jag vill och bekymrar mig inte över om  

maten är hälsosam eller ej. 
3,0 1,9 

14. Jag försöker undvika att äta livsmedel som innehåller tillsatser. 4,4 1,8 

15. Jag tror att jag kan minska risken för viktuppgång genom att äta 

lightprodukter med reducerad fetthalt. 
2,2 1,6 

16. Enligt min åsikt kan man genom att äta lightprodukter med 

reducerad fetthalt äta mer mat utan att få i sig för många kalorier 
2,2 1,5 

17. Enligt min åsikt är lightprodukter med reducerad fetthalt mer 

hälsosamma än vanliga produkter. 
2,0 1,4 

18. Jag konsumerar idag färre lightprodukter med reducerad fetthalt  

än vad jag gjorde för 5 år sedan. 
3,9 2,5 

1. Stämmer inte alls in på mig   5. Stämmer bra in på mig 

2. Stämmer mycket dåligt in på mig   6. Stämmer mycket bra in på mig 
3. Stämmer dåligt in på mig   7. Stämmer helt och hållet in på mig 

4. Stämmer varken bra eller dåligt in på mig 

 

Författarens tidigare litteraturstudiestudie ”Vem väljer mat utan fett?” visar att majoriteten av de 

kvinnor som väljer lightprodukter gör det med anledning av att de är intresserade av hälsa i 

allmänhet (Jacobsson, 2010). För att återkoppla till studiens resultat och undersöka om så är 

fallet hos valda respondentgrupp har kvinnorna i enkäten fått svara på de två påståendena ”Jag är 

mycket noga med att maten jag äter är hälsosam.” samt ”Jag har ett stort intresse för hälsa.”. 

Medelvärdena (4,6 respektive 4,9) av resultatet i enkäten visar att påståendena stämmer bra in på 

respondenterna, vilket antyder att majoriteten av kvinnorna är noga med att maten de äter är 

hälsosam samt att de har ett stort intresse för hälsa. Här kan också framhållas att ingen av 

kvinnorna svarade ”stämmer inte alls in på mig” vid påståendet ”Jag har ett stort intresse för 

hälsa.” (se bilaga 2, tabell 8). 
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Nästa påstående i enkäten behandlade mediedebatten om hälsofrågor. I tabell 1 kan utläsas att 

medelvärdet för resultatet vid påståendet ”Jag följer debatten om hälsofrågor i tidningar, tv och 

andra media.” är 3,6, vilket betyder att respondenterna anser att påståendet varken stämmer bra 

eller dåligt in på dem. Medelvärdet vid påståendet ”Det är viktigt för mig att den mat som jag 

äter dagligen har låg fetthalt.” är 3,7, vilket innebär att påståendet varken stämmer bra eller dåligt 

in på studiens deltagare. Efterföljande påstående ”Jag väljer lightprodukter med reducerad 

fetthalt om jag har möjlighet.” har ett medelvärde på 2,6,vilket innebär att 

genomsnittsrespondenten anser att påståendet stämmer dåligt in på respondenterna. Vid detta 

påstående bör tilläggas att frekvensberäkning av de svarandes resultat visar att 66 % av 

kvinnorna anser att påståendet inte stämmer in på dem och att endast 20 % anser att påståendet 

stämmer in på dem (se tabell 2). Vidare framkommer att 36 % av kvinnorna anser att det är 

viktigt att den mat de dagligen äter har låg fetthalt (se bilaga 2, tabell 9), ändock väljer endast 20 

% av kvinnorna lightprodukter med reducerad fetthalt om de har möjlighet.  

Tabell 2. Frekvens i procent för fråga 12. 

Jag väljer lightprodukter med reducerad fetthalt om jag har möjlighet.    Procent 

Stämmer inte in på mig 

Gruppering av svarsalternativ 1-3 
66 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig  14 % 

Stämmer in på mig 

Gruppering av svarsalternativ 5-7  
20 % 

 

Vid påståendet ”Jag äter vad jag vill och bekymrar mig inte om maten är hälsosam eller ej.” är 

medelvärdet av resultatet 3 (se tabell 1), vilket indikerar att påståendet stämmer dåligt in på 

respondenterna. Medelvärdet för resultatet vid påståendet ”Jag försöker undvika att äta livsmedel 

som innehåller tillsatser.” är 4,4 (se tabell 1), vilket indikerar att påståendet varken stämmer bra 

eller dåligt in på respondenterna. Dock går det att utläsa i bilaga 2, tabell 10, där svarsfrekvensen 

för frågan redovisas, att 56 % av kvinnorna svarade att påståendet ”stämmer bra”, ”stämmer 

mycket bra” eller ”stämmer helt och hållet”. 

 

I tabell 1 kan vidare utläsas att medelvärdet för resultaten vid påståendena ”Jag tror att jag kan 

minska risken för viktuppgång genom att äta lightprodukter med reducerad fetthalt.” samt 

”Enligt min åsikt kan man genom att äta lightprodukter med reducerad fetthalt äta mer mat utan 
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att få i sig för många kalorier.” uppgår till 2,2 för båda. Detta indikerar att påståendena stämmer 

mycket dåligt med respondenternas uppfattning. Även för påståendet ”Enligt min åsikt är 

lightprodukter med reducerad fetthalt mer hälsosamma än vanliga produkter.” indikerar 

medelvärdet, 2, att det stämmer mycket dåligt in på respondenterna.  

 

Vid det sista påståendet i enkäten, ”Jag konsumerar idag färre lightprodukter med reducerad 

fetthalt än vad jag gjorde för fem år sedan”, är medelvärdet för resultaten 3,9 (se tabell 1) vilket 

indikerar att påståendet varken stämmer bra eller dåligt in på respondenterna. Dock var 

standardavvikelsen hög, 2,5, vid detta påstående i jämförelse med övriga frågor. Resultatet 

presenteras därför även i en tabell, som visar frekvensen för svarsalternativen i procent (se tabell 

3). Här syns att en stor andel av kvinnorna i undersökningen, 40 %, har minskat sin konsumtion 

av lightprodukter under de senaste fem åren. 

 

Tabell 3. Frekvens i procent för fråga 18. 

Jag konsumerar idag färre lightprodukter med reducerad fetthalt än 

vad jag gjorde för fem år sedan. 
Procent  

Stämmer inte in på mig. 

Gruppering av svarsalternativ 1-3 
44 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 16 % 

Stämmer in på mig. 

Gruppering av svarsalternativ  5-7  
40 % 

 
 
 

5.3 Attityd till lightprodukter 

 

Resultatet av enkäten visar att majoriteten av de svarande har en negativ inställning till 

lightprodukter. Hela 62 % av respondenterna gav negativa svar på frågan ”Vad anser du om 

lightprodukter med reducerad fetthalt?”, 6 % har ingen åsikt i frågan och endast 14 % av de 

svarande är positivt inställda till lightprodukter. Emellertid valde nio personer, det vill säga 18 % 

av de tillfrågade att inte svara på frågan (se tabell 4).   
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Tabell 4. Attitydfördelning för fråga 20. 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Negativ inställning till lightprodukter 

Bland de 31 kvinnor som har en negativ inställning till lightprodukter uppger 19 % att de väljer 

bort lightprodukter på grund av att de smakar sämre, fem kvinnor (16 %) i samma grupp anser att 

lightprodukter är en produktgrupp som marknadsförs för att lura konsumenter (se tabell 5). Av 

de kvinnor som har en negativ inställning till lightprodukter framhåller 19 % att de väljer bort 

denna typ av produkter på grund av de tillsatser som kvinnorna anser att produkterna innehåller. 

En lika stor andel av de kvinnor som är negativt inställda till lightprodukter menar att fettet i 

lightprodukten måste ersättas med någonting annat, vilket kvinnorna anser negativt.  

”Är det reducerad fetthalt skulle jag genast anta att det är något annat i produkten som man inte 

bör ha i sig” (respondent nummer 24, 20 år).  

Drygt en fjärdedel, 26 %, av de respondenter som har en negativ inställning till lightprodukter 

väljer att jämföra dessa produkter med vad de beskriver som ”vanliga” eller ”naturliga” 

produkter (se tabell 5). Kvinnorna anser att man bör välja ”vanliga” och ”naturliga” produkter 

istället.  

”Jag har fått för mej att lightprodukter innehåller tillsatser så jag köper helst de ”vanliga” 

produkterna” (respondent nummer 46, 23 år). 

 

  

Attitydfördelning till lightprodukter      Procent 

Negativt inställda  62 % 

Positivt inställda 14 % 

Ingen åsikt  6 % 

Inget svar 18 % 
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Tabell 5. Frekvensberäkning av ord och fraser för fråga 20.  

Mest frekvent använda ord och fraser bland de som är negativt inställda till fråga 20:  

Vad anser Du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

 

Antal 

 

Procent  

Talar om tillsatser  6 19 % 

Jämförelse med naturliga/vanliga produkter 8 26 % 

Talar om något annat (innehåll) istället 6 19 % 

Anser att produkten luras 5 16 % 

Talar om smaken/ smakar sämre  6 19 % 

 

Totalt anser 64 % av kvinnorna i undersökningen att de har ett stort intresse för hälsa (se bilaga 

2, tabell 8). Av dessa är 47 % negativt inställda till lightprodukter (se bilaga 2, tabell 11). Bland 

de 14 % som inte anser sig ha ett stort intresse för hälsa är samtliga negativt inställda till 

lightprodukter (se bilaga 2, tabell 11).  

 

Av de kvinnor som är negativa till lightprodukter försöker majoriteten att undvika att äta 

livsmedel med tillsatser; 64 % svarade att påståendet ”stämmer bra”, ”stämmer mycket bra” eller 

” stämmer helt och hållet” in på dem. Dock uppger 23 % av kvinnorna att det inte stämmer in på 

dem (se bilaga 2, tabell 12). Bland de som är negativa till lightprodukter väljer majoriteten, 52 

%, att inte följa debatten om hälsofrågor i tidningar, tv och andra media medan 30 % uppger att 

de följer debatten (se bilaga 2, tabell 13). 

 

5.3.2  Positiv inställning till lightprodukter   

Bland de sju kvinnor, 14 %, i undersökningen som är positivt inställda till lightprodukter (se 

tabell 4) kan författaren urskilja att de främsta skälen till att respondenterna väljer lightprodukter 

är för att minska den mängd fett som konsumeras samt att reducera mängden kalorier i maten. 

Samtliga sju respondenter som är positivt inställda till lightprodukter uppger även att de har ett 

stort intresse för hälsa och fem, 10 %, av respondenterna svara att de motionerar kraftigt minst 

två gånger i veckan (tabell bilaga 2, tabell 14). Ingen av de sju respondenter som är positiva till 

lightprodukter uppger att de har barn (tabell bilaga 2, tabell 15). 

 

Tre (6 %) av sju (14 %) positiva respondenter svarade att påståendet ”Jag försöker undvika att 

äta livsmedel som innehåller tillsatser” stämmer in på dem (se bilaga 2, tabell 12). Resterande 

fyra personer i gruppen anser att påståendet varken stämmer bra eller dåligt in på dem. 
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Majoriteten, 4 (8 %) av de 7 (14 %) kvinnor som är positiva till lightprodukter följer debatten om 

hälsofrågor i tidningar, tv och andra media (se bilaga 2, tabell 13).  

 

Fyra (8 %) av de sju (14 %) respondenterna som är positiva till lightprodukter anser att 

påståendet ”Det är viktigt för mej att den mat jag äter dagligen har låg fetthalt.” stämmer in på 

dem (se bilaga 2, tabell 16) och sex (12 %) av de sju (14 %) uppger att de är mycket noga med 

att den mat de äter är hälsosam (se tabell bilaga 2, tabell 17). Dock svarade fyra (8 %) av de sju 

(14 %) kvinnorna som är positiva till lightprodukter att påstående ”Jag väljer lightprodukter med 

reducerad fetthalt om jag har möjlighet.” inte stämmer in på dem (se bilaga 2, tabell 18).  

 

 

5.4 Vad respondenterna ansåg vara hälsosam kost  

 

Enkätundersökningens andra kvalitativa fråga lydde ”Vad anser Du personligen är hälsosam 

kost?”. Frågan var öppen och respondenten själv fick skriva så mycket som hon ville. Även vid 

denna fråga valde nio kvinnor, 18 %, att inte lämna något svar. Dock återfinns många intressanta 

svar bland de 41 analyserade resultaten. 

 

Det mest frekvent förekommande svaret på frågan är grönsaker, 44 % anser att grönsaker bör 

ingå i en hälsosam kost (se tabell 6). Vidare nämner knappt en fjärdedel, 24 %, att en varierad 

kost är mycket viktigt. Lika många talar om vikten av att äta lagom mycket av allt eller att äta 

”allt med måtta”. En femtedel av respondenterna nämner kostcirkeln eller tallriksmodellen som 

positiva mallar för hälsosam kost, 12 % talar även om fördelningen mellan fett, kolhydrater och 

protein i kosten. Fem av kvinnorna anser att husmanskost eller hemlagad mat är hälsosam kost, 

lika många anser att halvfabrikatsprodukter ej kan betraktas som hälsosamma. Av 

respondenterna nämnde 10 % frasen ”rätt fett” i sina svar, vilket synes syfta på fleromättat fett 

eller undvikande av transfetter. Endast 5 % av respondenterna uppger att hälsosam kost för dem 

innebär minskad konsumtion av fett.  
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Tabell 6. Frekvensberäkning av ord och fraser på fråga 19. 

Mest frekvent använda ord och fraser vid fråga 19:  

Vad anser Du personligen är hälsosam kost? Antal Procent 

Varierad kost 10 24 % 

Ej halvfabrikat 5 12 % 

Tallriksmodellen/Kostcirkeln 8 20 % 

Grönsaker 18 44 % 

Balanserad/Välbalanserad 6 14 % 

Allt med måtta/Lagom av allt 10 24 % 

Regelbundna måltider 4 10 % 

Husmanskost/Hemlagat 5 12 % 

Kalorier (rätt mängd) 3 7 % 

Mindre fett 2 5 % 

”Rätt” fett 4 10 % 

Fördelning mellan fett, kolhydrater och protein 5 12 % 

 

 

 

 

6. Diskussion   
 

 

 

Inledningsvis i detta avsnitt analyseras och diskuteras det resultat som samlats in mot 

bakgrunden. Avslutningsvis diskuteras hur författaren upplevt att de valda metoderna fungerat 

för att besvara studiens syfte. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till de fakta som finns i bakgrunden. 

Avsnittet har delats in i fem underkategorier för att läsaren enklare ska kunna följa diskussionen i 

förhållande till resultatdelen.  
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6.2.1 Inställningar till lightprodukter  

Denna studie grundas till stor del på de resultat som framkom i den tidigare litteraturstudien av 

Jacobsson (2010). Litteraturstudien visar att majoriteten av de som konsumerar lightprodukter är 

kvinnor (Kähkönens & Tuorila, 1999). Vidare visar studien att dessa kvinnor är insatta i kost- 

och hälsofrågor och kvinnorna väljer att konsumera lightprodukter för att minska fettintaget i sin 

kost. Även Roininen m.fl. (1999) fastställer att konsumenter med ett allmänt intresse för 

hälsofrågor har intresse för lightprodukter. Av de kvinnor som deltagit i föreliggande studie 

uppger 64 % att de har ett stort intresse för hälsa medan 14 % anser att de inte har ett stort 

intresse för hälsa (se bilaga 2, tabell 9). Detta borde enligt tidigare nämnda studier tyda på att 

majoriteten av kvinnorna i denna aktuella studie bör ha ett intresse för lightprodukter. Så är dock 

inte fallet då majoriteten, 62 %, av respondenterna har en negativ inställning till lightprodukter 

och endast 14 % är positivt inställda (se tabell 4). Resultatet tyder på att uppfattningen om 

lightprodukter har ändrats sedan Roininen m.fl. (1999) gjorde sin studie, eftersom ifrågavarande 

grupp kvinnor, även om de har ett intresse för hälsa, inte anser att lightprodukter är ett hälsosamt 

alternativ. Den uppfattning som respondenterna nu tycks ha kan ses som klok då associationen 

mellan lightprodukter och hälsobudskap snarare kan öka än minska överviktsproblem (Geyskens 

m.fl., 2004).  

 

Av de respondenter som har en negativ inställning till lightprodukter anser 16 % att 

lightprodukter är en produktgrupp som marknadsförs endast för att lura konsumenter (se tabell 

5). Viaene (1997) menar att det är vanligt att konsumenter väljer bort lightprodukter då de 

upplevs ha en bristfällig positiv inverkan på hälsan. Det torde vara vad respondenterna i 

föreliggande studie menar när de använder ordet ”lura” i sina svar.  

 

En intressant iakttagelse från studiens resultat är att samtliga respondenter som är positiva till 

lightprodukter uppger att de inte har några barn (se bilaga 2, tabell 15). Här finns anledning att 

anta att de respondenter som inte har barn gör annorlunda konsumtionsval grundat på detta 

faktum. Resultatet visar också att majoriteten av de respondenter som har en positiv inställning 

till lightprodukter motionerar kraftigt minst två gånger i veckan (se bilaga 2, tabell 14). Vilket 

kan tyda på att de kvinnor som motionerar mycket till större del väljer lightprodukter. Möjligen 
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kan förklaringen till att denna grupp kvinnor tränar mer ligga i att de har mer tid, då de inte har 

några barn.  

 

Av de sju kvinnor som är positivt inställda till lightprodukter uppger fyra (8 %) av sju (14 %) att 

de inte väljer lightprodukter om de har möjligheten (se bilaga 2, tabell 18). Vilket är 

anmärkningsvärt då denna grupp respondenter ser fördelar med lightprodukter men trots det 

försöker att undvika dem. 

 

6.2.2 Motiv för val av lightprodukter  

Viktkontroll beskrivs som en av de största anledningarna till att konsumera lightprodukter (Hill 

m.fl., 2002). Detta resonemang stämmer dock inte in på den grupp kvinnor som ingått i aktuella 

studie. Medelvärdet för påståendet ”Jag tror att jag kan minska risken för viktuppgång genom att 

äta lightprodukter med reducerad fetthalt.” uppgår till 2,2, vilket innebär att respondenterna anser 

att påståendet stämmer dåligt in på dem. Dock medger en del av de respondenter som är positiva 

till lightprodukter att de konsumerar sådana för att reducera fettmängden i sin kost. Viaene 

(1997) konstaterar att vissa lightproduktgrupper är mer populära än andra, i synnerhet 

mejeriprodukter såsom mjölk, fil, yoghurt och margarin. Även föreliggande studie indikerar att 

lightalternativen till mejeriprodukter är de mest populära hos kvinnorna i undersökningen.  

”Jag äter själv mjölkprodukter med lägre fetthalt för att minska på fettet. Jag konsumerar rätt 

mycket mjölk, fil, yoghurt, så där försöker jag dra ner på fettet” (respondent nummer 11, 26 år). 

Det finns dock forskare som menar att lightalternativen till mejeriprodukter är ett sämre 

alternativ än orginalprodukten, i förhållande till mängd kalorier. Wansink och Chandon (2006) 

samt Jansson (2004) påvisar att det inte alltid är färre kalorier i produkter med lightmärkning, då 

en minskad mängd fett inte reducerar mängden kalorier i produkten avsevärt. Resultatet i denna 

studie är dock i linje med ovan nämnda författares åsikter. Det vill säga att kvinnorna inte anser 

att de kan minska risken för viktuppgång genom att äta lightprodukter med reducerad fetthalt 

eller att de genom att äta lightprodukter med reducerad fetthalt kan äta mer mat utan att få i sig 

för många kalorier. Resultatet visar även att påståendet ”Enligt min åsikt är lightprodukter med 

reducerad fetthalt mer hälsosamma än vanliga produkter.” stämmer mycket dåligt in på 

respondenternas uppfattningar, vilket även stödjer Jansson (2004), Erlandsson-Albertsson 
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(2004), Wansink och Chandon (2006), Shari m.fl., (2008), Stern m.fl., (2004) samt Ravnskovs 

(2007) uppfattningar. Resultatet av genomförda studie visar att 36 % av kvinnorna anser att det 

är viktigt för dem att den mat de dagligen äter har låg fetthalt (se bilaga 2, tabell 9). Ändock 

väljer endast 20 % av kvinnorna lightprodukter med reducerad fetthalt om de har möjlighet (se 

tabell 2). Vilket antyder att en viss andel av studiens respondenter väljer andra metoder för att 

minska fettintaget i sin kost. Även Hill m.fl. (2002) beskriver i sin studie att vissa konsumenter 

tycks ha egna strategier för att uppnå en hälsosam kosthållning, varav en del tycks vara 

oförenliga med konsumtion av lightprodukter. Nästan en fjärdedel av respondenterna, 24 %, i 

studiens resultat anser att en hälsosam kost innefattar att ”äta allt med måtta”, vilket kan 

uppfattas vara ett synsätt där fettintaget i kosten minskas till vad respondenten anser måttligt.  

 

Enligt Viaene (1997) anser över 30 % av konsumenter i allmänhet att lightprodukter är mindre 

välsmakande jämfört med samma typ av traditionella produkter. Ändå konsumerar över 80 % av 

dessa konsumenter lightprodukter, vilket indikerar att smak uppenbarligen inte är en betydande 

faktor för de konsumenter som väljer lightprodukter (Viaene, 1997). I denna studies resultat 

uppger 19 % av de respondenter som har en negativ inställning till lightprodukter att de väljer 

bort lightprodukter på grund av att de smakar sämre (se tabell 5). Resultat överensstämmer 

således inte med Viaene (1997), då respondenterna i föreliggande studie väljer att inte 

konsumera lightprodukter på grund av att de anses mindre välsmakande. Författaren anar att 

studiens urvalsgrupp, då flertalet respondenter studerar på Restaurang- och Hotellhögskolan 

Grythytte Akademi, kan ha bidragit till att en andel respondenter väljer bort lightprodukter på 

grund av att de anses mindre välsmakande. Då studenter vid aktuella lärosäte har ett stort intresse 

för livsmedel och smak i allmänhet.  

 

6.2.3 Mediedebatten 

En femtedel av de respondenter som valde att svara på de kvalitativa frågorna i 

enkätundersökningen menade att tallriksmodellen eller kostcirkeln var bra riktlinjer för en 

hälsosam kost. Dock tyder inte resultatet i studien på att respondenterna tagit till sig de råd som 

tillkom i kostcirkelmodellen år 1991; det vill säga uppmaningen att konsumenter framför allt bör 

välja fettsnål och fiberrik mat (Livsmedelsverket, 2011c). Många forskare motsätter sig dock 

uppmaningen från Livsmedelsverket att alla konsumenter bör välja fettsnål mat (Erlandsson-
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Albertsson, 2004 & Ravnskov, 2007). Att respondenterna synes frångå Livsmedelsverkets råd till 

förmån för vad dagens forskare anser tyder på att studiens respondenter följer debatten om 

hälsofrågor i media. Studiens resultat visar dock att påståendet ”Jag följer debatten om 

hälsofrågor i tidningar, tv och andra media” varken stämmer bra eller dåligt in på kvinnorna. 

Författaren anser inte att resultatet ger en korrekt spegling av verkligheten, då mediadiskussionen 

om hälsa och livsmedel idag är mycket omfattande samt att personer med intresse för hälsofrågor 

rimligen bör finna ett intresse i dessa debatter. Frostling-Henningsson m.fl. (2010) menar att 

konsumtionsbeteende till stor del påverkas av media och de debatter som uppkommer om 

specifika livsmedel. Detta anser författaren till föreliggande studie även bör vara korrekt för 

respondentgruppen. Dock visar resultaten att majoriteten, 8 %, av de 14 % som var positiva till 

lightprodukter följde debatten om hälsofrågor i tidningar, tv och andra media (se bilaga 2, tabell 

13). Detta är anmärkningsvärt då media till största del för en negativ debatt angående 

lightprodukter (Andersson, m.fl. 2005).  

 

6.2.4 Livsmedelstillsatser  

Nilssons debattbok ”Den hemlige kocken” (2007) har uppmärksammats stort i media och 

debatten tycks inte ha gått någon konsument förbi enligt Frostling-Henningsson m.fl. (2010). 

Nilssons (2007) åsikter angående livsmedelstillsatser har med tiden blivit tolkade som sanning 

och begreppet ”livsmedelstillsatser” är för majoriteten av konsumenter idag negativt laddat 

(Frostling-Henningsson m.fl., 2010). Resultatet i föreliggande studie visar att majoriteten av 

respondenterna har en negativ inställning till lightprodukter. Bland de negativt inställda 

respondenterna framhåller 19 % av respondenterna att de väljer bort lightprodukter på grund av 

de livsmedelstillsatser som produkten innehåller. En lika stor andel av kvinnorna i gruppen 

menar att lightprodukter där fettet reducerats innehåller något annat istället, vilket kvinnorna ser 

som negativt. Författaren förmodar att kvinnorna som talar om att produkterna innehåller något 

annat istället sannolikt syftar på att produkten innehåller livsmedelstillsatser. Resultat 

överensstämmer till stor del med resultatet i Frostling-Henningsson m.fl. studie (2010) där de 

tillfrågade personerna uppger att de väljer bort vissa livsmedel på grund av att de innehåller 

tillsatser. Emellertid påpekas i Frostling-Henningsson m.fl. (2010) studie att respondenternas val 

grundas på debatten från Nilssons bok. Även i Hill m.fl. studie (2002) återfinns en uttryckt oro 

hos konsumenterna över de tillsatser som används för att ersätta fett i lightprodukter, vilket gör 
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att konsumenter i vissa fall uppfattar lightprodukter som mindre hälsosamma än 

originalprodukter.  

 

Drygt en fjärdedel, 26 %, av de kvinnor i studien som har en negativ inställning till 

lightprodukter, väljer i sina svar att jämföra produkterna med vad de beskriver som ”vanliga” 

eller ”naturliga” produkter. Kvinnorna anser att den typen av produkter bör väljas framför 

lightprodukter, vilket kan relateras till ”Hälso- och smakattitydskalan” (The Health and Taste 

Attitude Scales) som talar om tre hälsoaspekter: allmänt intresse av hälsofrågor, intresse för 

lightprodukter och intresse för naturliga produkter (Roininen m.fl. 1999). Vid analysen av 

respondentgruppen kan utläsas att ett allmänt intresse för hälsofrågor finns hos majoriteten av 

kvinnorna (se bilaga 2, tabell 8). Dock var intresset för naturliga produkter större än intresset för 

lightprodukter, vilket överensstämmer med Roininen m.fl. (1999) studie som menar att dessa två 

intressen sällan förenas.  

 

Studiens resultat angående att respondenternas val att inte konsumera lightprodukter på grund av 

de tillsatser som de innehåller stämmer även väl överens med den trend som kan ses hos 

livsmedelsproducenterna som börjat minska antalet livsmedelstillsatser i sina produkter. Till 

exempel använder livsmedelskedjan Citygross produktmärkningen ”Äkta vara” för de 

sortimentsprodukter som är fria från livsmedelstillsatser (Äkta vara, 2009). Anmärkningsvärt i 

studiens reslutat är att tre av de sju av respondenterna som ställer sig positiva till lightprodukter 

anser att påståendet ”Jag försöker undvika att äta livsmedel som innehåller tillsatser.”, stämmer 

in på dem (se bilaga 2, tabell 12). Det kan tyckas motsägelsefullt då majoriteten av 

respondenterna som undviker livsmedelstillsatser avstår från lightprodukter, då de anser att 

produkterna innehåller oönskade livsmedelstillsatser.   

 

6.2.5 En nedåtgående trend  

Enligt Nielsen Sverige (2007) finns en nedåtgående trend i konsumtionen av lightprodukter. 

Nielsen Sverige (2007) menar att konsumenter idag föredrar naturlighet och därför väljer 

originalprodukter med naturlig (högre) fetthalt. Det överensstämmer med resultatet i 

föreliggande studie, som visar att över en fjärdedel av respondenterna som hade en negativ 

inställning till lightprodukter valde att jämföra produkterna med vad de beskrev som ”vanliga” 
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eller ”naturliga” produkter. Respondenterna ansåg även att man framför allt bör välja dessa 

”vanliga” och ”naturliga” produkter istället för lightprodukter. Försäljningssiffror från Statistiska 

Centralbyrån stärker också denna teori, då uppgifterna visar att konsumtionen av fettreducerade 

produkter har minskat samtidigt som konsumtionen av fullfettsprodukter har ökat (Statistiska 

Centralbyrån, 2009).  

 

I den aktuella studien kan vidare utläsas att en stor del av kvinnorna i respondentgruppen har valt 

att frångå lightprodukter i större eller mindre utsträckning. Av de 50 kvinnorna i undersökningen 

uppger 40 % att de idag konsumerar färre lightprodukter jämfört med vad de gjorde för fem år 

sedan (se tabell 3). Majoriteten av kvinnorna i undersökningen har en negativ inställning till 

lightprodukter, vilket även belyser den nedåtgående trend som Nielsen Sverige (2007) talar om. 

Endast 5 % av kvinnorna i studien framhåller att hälsosam kost bör innefatta en reducering av 

fett. Ingen av kvinnorna i studien nämner lightprodukter då de beskriver vad som för dem är 

hälsosam kost.  

 

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Denna studie bygger på två metoder, dels en litteraturgenomgång, dels en enkätundersökning, då 

författaren anser att dessa metoder var de bäst lämpade för syftet. Nedan följer en diskussion om 

enkätundersökning som metodval samt en diskussion angående den typ av litteratur som använts 

i studien och dess innehåll. För att göra det enklare för läsaren att följa resonemanget angående 

de två metoderna har detta avsnitt delats upp i två delar, en för respektive metod.  

 

6.2.1 Litteraturgenomgång 

Flera olika typer av litteratur har använts i studien, dels vetenskapliga artiklar och böcker, dels 

andra källor där relevant information stått att finna. Författaren hade i början av arbetet för avsikt 

att endast basera uppsatsens bakgrund på vetenskapliga artiklar. Ett problem var dock att hitta 

artiklar som var neutrala till om lightprodukter är bra för hälsan eller inte. De artiklar som valts 

ut tycks dock vara relativt neutrala och alla behandlar lightprodukter med reducerad fetthalt, 

emellertid i olika stor utsträckning. En sak som är viktig att poängtera är att kulturskillnader i 

olika länder i stor utsträckning påverkar livsmedelsproduktionen och att det kan inverka på den 
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uppfattning som de olika studierna har till lightprodukter. I en av studierna tillåts exempelvis 

produkter med en nedsatt fetthalt motsvarande minst 30 %, istället för 50 %, att märkas som light 

(Azucena m.fl. 2009).  

 

I denna studies bakgrund refereras till medicine doktor och docent Uffe Ravnskovs bok ”Fett och 

kolesterol är hälsosamt! Om gamla och nya kolesterolmyter” vid ett antal tillfällen. Det kan dock 

finnas anledning att ifrågasätta tillförlitligheten då boken inte anses vetenskapligt skriven. 

Författaren till föreliggande studie valt att endast redogöra för Ravnskovs personliga åsikter, 

vilka är av värde för studien men som ej kan ses som fakta. Boken ”Forskare klargör. Myter om 

maten” kan även den kritiseras då den inte är vetenskapligt skriven. Detta är dock en debattbok 

där ett antal forskare och professorer presenterar olika inställningar till vetenskapliga rön. Boken 

har haft värde för författaren då den inte tagit ställning i frågan angående om fett är hälsosamt 

eller ej. I bakgrunden diskuteras även Nilssons bok ”Den hemlige kocken” vid resonemanget om 

tillsatser i lightprodukter. Nilsson är journalist och anses inte vara vetenskapligt sakkunnig i 

ämnet livsmedelstillsatser. Valet har därför gjorts att inte använda Nilssons uppgifter som fakta i 

uppsatsen. Författaren för endast ett resonemang angående hur Nilssons bok kan ha påverkat 

konsumenterna. Ett tillägg har också gjorts i samband med resonemanget kring Nilssons bok för 

att visa att sakkunniga Danielsson-Tham (2009), inte ser någon hälsofara med tillsatserna som 

sådana i livsmedel.  

 

I de fall där det har varit möjligt att inhämta information från myndigheter såsom 

Folkhälsoinstitutet, Livsmedelsverket och Statistiska Centralbyrån har författaren valt att 

använda sig av sådana uppgifter. Detta med anledning av att informationen kan ses som mer 

tillförlitlig i jämförelse med uppgifter från privata företag eller inrättningar där privata intressen 

kan spela in.  

 

6.2.2 Enkätundersökning 

Författaren grundade urvalskriterierna för deltagarna i enkätundersökning på en tidigare 

litteraturstudie genomförd av författaren. Ett val som gjordes var att genomföra studien på 

kvinnor som hade ett intresse för hälsofrågor. Denna grupp ansågs gå att finna på 

träningsanläggningar. Enkätundersökningen genomfördes därför på Friskis och Svettis i Örebro 
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den 14 april 2011 samt i Hälsans Hus i Grythyttan den 21 och 26 april 2011. Enkäten togs fram 

med hjälp av metodboken ”Samhällsvetenskapliga metoder” skriven av Alan Bryman (2011).  

 

Viss kritik kan riktas mot delar av enkätundersökningens genomförande. Författaren valde att 

endast att fråga kvinnor som inte upplevdes som stressade om de ville besvara enkäten. Det kan 

ha bidragit till ett bortfall av vissa segment kvinnor som möjligen hade annorlunda åsikter. Att 

enkätundersökningen genomfördes vid samma tidpunkt (klockan 17.00–20.00) kan också ha 

bidragit till att vissa segment av kvinnor uteslöts. Dock har författaren haft för avsikt att 

genomföra enkäten på ett sådant sätt att en så bred grupp kvinnor som möjligt skulle ha 

möjlighet att besvara enkäten. Medelåldern bland de svarande kvinnorna var 34,7 år. Vid 

gruppering i ålderskategorier kan man dock se att 58 % av kvinnorna i enkätundersökningen var 

20-29 år (se bilaga 2, tabell 7), vilket kan antyda att respondentgruppen inte har det breda urval 

som författaren efterstävat. Det beror på att medelåldern bland de personer som befann sig i 

Hälsans Hus i Grythyttan då undersökningen genomfördes var lägre jämfört med vid 

undersökningen på Friskis och Svettis i Örebro. Författarens avsikt att de responderande 

kvinnorna skulle vara hälsomedvetna uppfylldes relativt väl, då resultatet antyder att majoriteten 

av kvinnorna är noga med att maten de äter är hälsosam samt att de har ett stort intresse för hälsa. 

 

Bryman (2011) skriver att respondenter tidvis väljer att inte svara sanningsenligt på frågor i 

enkätundersökningar, utan att de istället väljer ett svarsalternativ som är mer socialt önskvärt; det 

vill säga att det finns en skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende hos respondenten 

Bryman (2011). Detta skulle kunnat ha förekommit i aktuella studie då enkätfrågorna i huvudsak 

berörde respondentens personliga attityder. Ett annat problem för författaren har varit att nio av 

de 50 kvinnorna som deltog i enkätundersökningen valde att inte svara på de två sista kvalitativa 

frågorna i enkäten, vilket till viss del har påverkat analysen av resultatet från 

enkätundersökningens två sista frågor. Då resultaten för de övriga frågorna är beräknade på 50 

resultat. 
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7. Slutsats 
 

 

 

De kvinnor som medverkat i studien är till största delen negativt inställda till lightprodukter med 

reducerad fetthalt. Författaren anser sig kunna se en trend hos de kvinnor som har medverkat i 

studien att frångå lightprodukter med reducerad fetthalt till förmån för originalprodukter med 

högre fetthalt, något som kvinnorna även refererar till som ”naturliga” eller vanliga” produkter.  

 

 

8. Förslag för vidare studier 
 

 

 

Eftersom denna studie endast undersöker en begränsad respondentgrupp krävs vidare forskning 

för att fastställa att hälsomedvetna kvinnor i allmänhet är negativt inställda till lightprodukter 

samt väljer att frångå dessa. En intressant observation som uppkommit under arbetet med 

uppsatsen är att media och allmänna debatter tycks spela en avgörande roll för hur konsumenter 

väljer livsmedel. Författaren anser att vidare forskning på detta ämne skulle vara av värde för 

bland annat livsmedelsbranschen.   
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Bilaga 1 
Hej, 
 
Mitt namn är Emma Jacobsson och jag läser till Kulinarisk kock och måltidskreatör på Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan. Jag skriver just nu mitt examensarbete angående lightprodukter och hur 
konsumtionen av dessa produkter ser ut idag. Därför skulle det för mig vara till stor hjälp om Du skulle 
vilja fylla i denna enkät. Frågorna berör hur Du väljer livsmedel och vad du har för tankar om tillsatser i 
mat och lightprodukter med reducerad fetthalt i synnerhet.  
 
Enkäten är anonym och inga namn eller personliga uppgifter kommer att samlas in.  
 
Tack på förhand! 
 
Emma Jacobsson, student vid Restaurang- och hotellhögskolan 
Grythytte Akademi, Örebro universitet 
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Enkät angående mat, hälsa och konsumtionsval  
 

 

1. Hur gammal är du? _________ 
 

2. Vilken typ av högsta utbildning har du? 

 Grundskola 
 Gymnasium   
 Högskola/Universitet 

 
3. Hur ser din familjesituation ut? 

 Ensamstående med hemmavarande barn 
 Ensamstående utan barn 
 Samboende med hemmavarande barn 
 Samboende utan barn 
 Ensamstående med utflyttade barn 
 Samboende med utflyttade barn 
 Annan, ange vad:      

 
 
4. Hur mycket motionerar Du?  

 Motionerar praktiskt taget inte alls 
 Motionerar lite då och då (t ex. kortare promenader) 
 Motionerar regelbundet ungefär en gång i veckan 
 Motionerar regelbundet ungefär två gånger i veckan 
 Motionerar regelbundet ganska kraftigt minst två gånger i veckan 

 
 

5. Hur ofta äter frukost, lunch eller middag hemma? 

 Mindre än 1 dag per vecka 
 1-2 dagar per vecka 
 3-5 dagar per vecka 
 Mer än 5 dagar per vecka 

 
6. Vem sköter huvudsakligen matinköpen i ditt hushåll? 

 Jag själv 
 Annan person i hushållet 
 Det är ungefär lika fördelat mellan de boende i hushållet  

 
7. Vem lagar huvudsakligen maten i ditt hushåll? 

 Jag själv 
 Annan person i hushållet 
 Det är ungefär lika fördelat mellan de boende i hushållet 
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Nedan följer ett antal påståenden angående mat, hälsa och konsumtion. Läs varje påstående och 

markera sedan med ett kryss hur väl påståendet stämmer i på dig. Markera ett svarsalternativ för 

varje påstående.    

1. Stämmer inte alls in på mig   5. Stämmer bra in på mig 
2. Stämmer mycket dåligt in på mig   6. Stämmer mycket bra in på mig 
3. Stämmer dåligt in på mig   7. Stämmer helt och hållet in på mig 
4. Stämmer varken bra eller dåligt in på mig 

 
 
 
 
 
 

 Hur väl stämmer följande påståenden in på Dig? 

 
Stämmer 
inte alls 

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

Stämmer 
helt och 
hållet 
7 
 

8. 
Jag är mycket noga med att maten som jag äter 
är hälsosam. 

       

9. Jag har ett stort intresse för hälsa.        

10. 
Jag följer debatten om hälsofrågor i tidningar, tv 
och andra media.  

       

11. 
Det är viktigt för mig att den mat som jag äter 
dagligen har låg fetthalt. 

       

12. 
Jag väljer lightprodukter med reducerad fetthalt 
om jag har möjlighet. 

       

13. 
Jag äter vad jag vill och bekymrar mig inte över 
om maten är hälsosam eller ej. 

       

14. 
Jag försöker undvika att äta livsmedel som 
innehåller tillsatser. 

       

15. 

Jag tror att jag kan minska risken för 
viktuppgång genom att äta lightprodukter med 
reducerad fetthalt. 

       

16. 

Enligt min åsikt kan man genom att äta 
lightprodukter med reducerad fetthalt äta mer 
mat utan att få i sig för många kalorier. 

       

17. 

Enligt min åsikt är lightprodukter med 
reducerad fetthalt mer hälsosamma än vanliga 
produkter. 

       

18. 

Jag konsumerar idag färre lightprodukter med 
reducerad fetthalt än vad jag gjorde för 5 år 
sedan. 
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23. Vad anser Du personligen är hälsosam kost? 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
24. Vad anser Du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Tack för att du medverkade! 
 
Emma Jacobsson 
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Bilaga 2 

Tabell 7. Åldersfördelning i åldersgrupper   
 

Ålderskategorier  Frekvens Procent 

20-29 år 29 58 % 

30-39 år 4 8 % 

40-49 år 6 12 % 

50-59 år 9 18 % 

60-69 år 2 4 % 

Total 50 100 % 

   

 
 

Tabell 8. Frekvensberäkning för fråga 9 
 

Jag har ett stort intresse för hälsa 

 Frekvens Procent 

Stämmer mycket dåligt in på mig. 2 4 % 

Stämmer dåligt in på mig. 5 10 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 11 22 % 

Stämmer bra in på mig. 16 32 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 11 22 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.  5 10 % 

Totalt 50 100 % 

 
 

Tabell 9. Frekvensberäkning för fråga 11 
 

Det är viktigt för mig att den mat jag äter dagligen har låg fetthalt 

 
Frekvens Procent 

Stämmer inte alls in på mig. 8 16 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig.  4 8 % 

Stämmer dåligt in på mig. 9 18 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig.  11 22 % 

Stämmer bra in på mig.  10 20 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 7 14 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.  1 2 % 

Totalt 50 100 % 
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Tabell 10. Frekvensberäkning för fråga 14  
 

 

 
 

Tabell 11. Crosstabulation av ”Jag har ett stort intresse för hälsa” och ” Vad anser du om 

produkter med reducerad fetthalt?”. 
 

Jag har ett stort intresse för hälsa.  Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Stämmer mycket dåligt in på mig.  4 %   4 % 

Stämmer dåligt in på mig.  10 %   10 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 2 % 18 %  2 % 22 % 

Stämmer bra in på mig. 10 % 14 % 6 % 2 % 32 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 6 % 10 % 4 % 2 % 22 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.   6 % 4 %  10 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 

 
 

  

Jag försöker att undvika att äta livsmedel som innehåller tillsatser Frekvens Procent 

Stämmer inte alls in på mig. 7 14 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig.  2 4 % 

Stämmer dåligt in på mig. 3 6 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig.  10 20 % 

Stämmer bra in på mig. 15 30 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 7 14 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.  6 12 % 

Totalt 50 100 % 
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Tabell 12. Crosstabulation av ”Jag försöker att undvika att äta livsmedel som innehåller 

tillsatser” och ”Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt?”. 

 
Jag försöker att undvika att äta livsmedel 
som innehåller tillsatser.  

Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Stämmer inte alls in på mig.   12 %  2 % 14 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig. 2 % 2 %   4 % 

Stämmer dåligt in på mig. 4 %   2 % 6 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 4 % 8 % 8 %  20 % 

Stämmer bra in på mig. 6 % 18 % 4 % 2 % 30 % 

Stämmer mycket bra in på mig.  12 % 2 %  14 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.  2 % 10 %   12 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 

 
 

Tabell 13. Crosstabulation av ”Jag följer debatten om hälsofrågor i tidningar, tv och andra 

media.” och ”Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt?”. 

 
Jag följer debatten om hälsofrågor i 
tidningar, tv och andra media.  

Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Stämmer inte alls in på mig.   16 %  2 % 18 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig. 2 % 6 %   8 % 

Stämmer dåligt in på mig. 2 % 10 % 6 % 2 % 20 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 2 % 12 %  2 % 16 % 

Stämmer bra in på mig. 12 % 14 % 4 %  30 % 

Stämmer mycket bra in på mig.  4 % 4 %  8 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 

 
 

Tabell 14. Crosstabulation av ”Hur mycket motionerar du?” och ” Vad anser du om 

lightprodukter med reducerad fetthalt?”.  

 
Hur mycket motionerar du?  Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Motionerar lite då och då (t.ex. kortare 

promenader). 
6 % 16 % 2 % 2 % 26 % 

Motionerar regelbundet ungefär en gång i 

veckan. 
2 % 10 % 2 %  14 % 

Motionerar regelbundet ungefär två gånger i 
veckan. 

6 % 12 %  2 % 20 % 

Motionerar regelbundet ganska kraftigt minst 

två gånger i veckan.  
4 % 24 % 10 % 2 % 40 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 
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Tabell 15. Crosstabulation av ”Hur ser din familjesituation?” och ” Vad anser du om 

lightprodukter med reducerad fetthalt?”.  

 
Hur ser din familjesituation?  Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Ensamstående med hemmavarande barn. 4 % 2 %   6 % 

Ensamstående utan barn.  26 % 10 % 2 % 38 % 

Samboende med hemmavarande barn. 6 % 6 %  2 % 14 % 

Samboende utan barn. 2 % 20 % 4 % 2 % 28 % 

Ensamstående med vuxna barn. 2 %    2 % 

Samboende med vuxna barn.   4 % 8 %   12 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 

 
 

Tabell 16. Crosstabulation av ”Det är viktigt för mig att den mat som jag äter dagligen har låg 

fetthalt.” och  ” Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt?”.  

 
Det är viktigt för mig att den mat som jag äter 
dagligen har låg fetthalt.   

Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Stämmer inte alls in på mig.   14 %  2 % 16 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig.  8 %   8 % 

Stämmer dåligt in på mig. 2 % 12 % 2 % 2 % 18 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 4 % 12 % 4 % 2 % 22 % 

Stämmer bra in på mig. 6 % 12 % 2 %  20 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 6 % 2 % 6 %  14 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.   2 %   2 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 
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Tabell 17. Crosstabulation av ”Jag är mycket noga med att maten jag äter är hälsosam.” och 

”Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt?”. 
 

Jag är mycket noga med att maten jag äter är 
hälsosam.   

Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Stämmer inte alls på mig.   4 %   4 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig.  6 %  2 % 8 % 

Stämmer dåligt in på mig.     0 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 4 % 14 % 2 %  20 % 

Stämmer bra in på mig. 8 % 28 % 8 % 4 % 48 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 6 % 6 % 4 %  16 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.   4 %   4 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 

 

 

Tabell 18. Crosstabulation av ”Jag väljer lightprodukter med reducerad fetthalt om jag har 

möjlighet.” och ” Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt?”.  

 
Jag väljer lightprodukter med reducerad 

fetthalt om jag har möjlighet.   

Vad anser du om lightprodukter med reducerad fetthalt? 

Inget svar Negativ Positiv Vet ej Totalt 

Stämmer inte alls in på mig.  6 % 46 % 2 %  54 % 

Stämmer mycket dåligt in på mig.  6 %   6 % 

Stämmer dåligt in på mig. 2 % 2 % 2 %  6 % 

Stämmer varken bra eller dåligt in på mig. 4 % 2 % 4 % 4 % 14 % 

Stämmer bra in på mig. 2 % 4 %   6 % 

Stämmer mycket bra in på mig. 4 % 2 % 2 %  8 % 

Stämmer helt och hållet in på mig.    4 % 2 % 6 % 

Totalt: 18 % 62 % 14 % 6 % 100 % 

 


