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Sammanfattning 

 

Mat, miljö och hälsa är ett genomgående tema för den här uppsatsen som vill visa på positiva 

möjligheter med att utbilda unga människor i matens miljöpåverkan. Personliga matval gör 

skillnad för miljön men miljöanpassade matval kan dessutom ha en positiv effekt på hälsan. 

Några av orsakerna till varför viss mat föredras framför annan tas upp i studiens bakgrund. 

Intervjuer har gjorts med fyra ungdomar från två olika skolor. Resultaten visar att 

högstadieungdomar gärna skulle äta mat som är bra för miljön men saknar information om 

vilken mat det är.  

 

 

Abstract 

Food, environment and human health is one consistent theme for this essay that aims to show 

on the positive opportunities whit educating young people in the environmental impacts of 

personal foodchoice.  Personal choice of food makes a difference to the environment but those 

environmental friendly choices can also have a positive effect on the health of the individual. 

Some of the reasons why certain food is preferred before others is brought up in the 

background. Interviews have been done with four adolescents in the age group 13-15 years 

studying in two different schools.  The results show that the adolescents in this study would 

like to eat food that is good for the environment but generally miss information about what 

food that is.  
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1 Inledning 
 

Människor och särskilt unga människor behöver i allmänhet äta mer frukt och grönsaker 

enligt kostundersökningar gjorda av svenska Livsmedelsverket (2012). Flera av världens 

miljöproblem orsakas till stor del av jordbruket och då främst av boskaphantering (FAO, 

2006). Att äta mer vegetabilier och samtidigt mindre animalier skulle inte enbart innebära 

positiva effekter på människors hälsa det skulle också innebära en avlastning på de ekosystem 

världen över som idag belastas hårt av intensivt jordbruk. Kunskap om matens miljöpåverkan 

kan stärka individer att välja mat som är hälsosam då den maten ofta är densamma som den 

miljövänliga maten. Det här är också något som livsmedelverket tar fasta på i sin nyligen 

utgivna broschyr, ”Hitta ditt sätt. Att äta grönare, lagom mycket och röra på 

dig”(Livsmedelsverket 2015 a) som syftar till att uppmuntra människor till mer hälsosamma 

och miljövänliga matval.  

Den här uppsatsen kommer att tydliggöra vad som ligger bakom enskilda individers matval 

och personliga smakpreferenser. Genom fyra fallstudier där högstadieungdomar intervjuas 

undersöks deras förståelse för hur matproduktion och matval påverkar miljön och om detta är 

något som påverkar dem i deras egna matval.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vad som påverkar individers val av mat. Bidra 

med kunskap för att öka konsumtionen av frukt och grönsaker bland unga samt visa på hur 

kunskap om mat och miljö kan stärka individen i att välja hälsosam mat. 

 

1.2 Frågeställning 

Hur ser högstadieelevers kunskap om mat kopplat till miljöfrågor ut och påverkar den 

kunskapen deras val av mat? 

  

1.3 Avgränsningar 
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Den här studien utgår från fyra enskilda fall då tidsomfattningen för studien varit begränsad 

till totalt 20 veckor.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Barns matvanor  

 

Livsmedelsverket har genomfört fyra stora undersökningar som alla syftar till att kartlägga 

människors matvanor i Sverige, Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11 är de 

senaste (Livsmedelsverket, 2015b). Under år 2016-17 planerar livsmedelsverket att 

genomföra Riksmaten ungdom (Ibid).  

I Riksmaten barn 2003 deltog nästan 2500 barn i åldrarna 4,8 och 11 år (Livsmedelsverket, 

2003). Resultaten visar att intaget av mättade fettsyror, tillsatt socker och salt var för högt och 

intaget av fibrer och vitamin D för lågt. Godis, läsk, glass, snacks och bakverk utgjorde nära 

25 % av barnens totala energiintag, den här typen av mat bidrar med mycket tillsatt socker 

och mättade fettsyror utan att ge så mycket näring (Livsmedelsverket, 2003). Frukt och 

grönsaksintaget var bara hälften av de rekommenderade 400 gram per dag (Ibid). Barnens 

matvanor och näringsintag påminner om vuxnas (Livsmedelsverket, 2003).  De mest 

önskvärda matvaneförändringarna utifrån undersökningens resultat var en minskad 

konsumtion av godis, läsk och glass samtidigt som konsumtionen av frukt och grönt bör öka 

(Livsmedelsverket, 2003). 

Eftersom den här studiens målgrupp varit ungdomar mellan 13-15 år så kommer följande 

stycke att titta närmare på hur gruppen 11 åringar i Riksmaten barn 2003 åt då de ligger 

målgruppen närmast i ålder. Flickor åt generellt mer frukt och grönsaker än pojkar, 207 

respektive 179 gram per dag vilket motsvarar 193 gram per dag för hela gruppen. Av det 

totala frukt och grönsaksintaget utgörs 77 gram av juice och nektar, 68 gram av frukt och bär, 

42 gram av grönsaker och 7 gram av rotfrukter (Livsmedelsverket, 2003). Endast 9 % av de 

tillfrågade åt några baljväxter medan 98 % åt kött eller fågel (Ibid). I genomsnitt 

konsumerades per dag 87 gram kött, 16 gram fågel och 30 gram korv (Livsmedelsverket, 

2003).  Endast 54 % av de tillfrågade åt fisk vilket för hela gruppen motsvarade 18 gram per 

dag (Ibid). Av ost konsumerades i genomsnitt 11 gram per dag och av mjölk, fil och yoghurt 
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420 gram (Livsmedelsverket, 2003).  Av studiedeltagarna åt 6,6 % procent nötter eller frön 

och den genomsnittliga mängden var 1 gram per dag (Ibid). Elvaåringarna åt mindre av frukt 

och grönsaker än både 4- och 8-åringarna (Livsmedelsverket, 2003). Endast 11 % av 11-

åringarna kom upp i rekommenderade 400 gram frukt och grönt per dag och i genomsnitt åt 

de frukt och grönt vid 1,6 tillfällen per dag (Livsmedelsverket, 2003). 

 

2.2 Planetens gränser  
 

Begreppet Planetary boundaries eller planetens hållbara gränser publicerades för första 

gången 2009 och identifierar nio miljöförändringar vilka drivs på av människor (Stockholms 

universitet, 2015). Av de nio planetära gränserna menade Rockström et al (2009) att tre 

stycken överskridits: kvävecykeln, klimatförändringen och förlust av biologisk mångfald. Att 

en gräns överskridits innebär att förändringen är irreversibel. År 2015 publicerades en ny 

rapport som återigen presenterar nio planetgränser men med uppdaterade data och viss 

förändring av gränsernas namn för att de tydligare ska framgå vad de representerar 

(Stockholms universitet, 2015). Enligt Steffen et al (2015) är de nio gränserna: 

 

1. Climate change 

2. Biosphere integrity (genetic- and functional diversity, tidigare minskad biologisk mångfald)  

3. Stratospheric ozone depletion 

4. Ocean acidification 

5. Biochemical flows (fosfor- och kvävecykler) 

6. Land system change (t.ex. avskogning) 

7. Färskvattenanvändning 

8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och 

levande organismer) 

9. Novel entities (Nya kemiska substanser t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, 
nanomaterial och mikroplaster). 
 

 
Fyra av de ovanstående gränserna bedöms idag ha överskridits: klimatförändringar, förlust av 

biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biogeokemiska flöden av 
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kväve och fosfor (Stockholms universitet, 2015). Två av gränserna, klimatförändringen och 

förlust av biologisk mångfald, benämns som ”coreboundaries” vilket innebär att om dessa 

ändras betydligt eller överskrids riskerar de att driva jordsystemet in i ett nytt tillstånd 

(Stockholm Resilience Centre, 2015).  

 

2.3 Flexitarianism för hälsan och miljön 
 

Flexitarianism är en term som syftar på en kost vilken huvudsakligen baseras på vegetabilier 

men ändå lämnar utrymme för viss konsumtion av animalier (OED, 2015). Författarna 

Raphaely & Marinova, (2013) menar att flexitarianism är att minska köttkonsumtionen till ett 

hälsosamt intag och författarna menar vidare att en sådan kost dessutom erbjuder en 

omedelbar och effektiv möjlighet att minska klimatförändringen och dess negativa inverkan. 

Att minskad köttkonsumtion är viktigt för att minska klimatförändringen är ett påstående som 

också stöds av Richert, (2013) som menar att köttkonsumtionen är den mest akuta frågan vad 

gäller dieter. Köttkonsumtionen behöver minska avsevärt i OECD länderna och en minskning 

på 50 % har föreslagits (Richert, 2013). Stor potential för utsläppsminskningar genom 

förändrade konsumtionsmönster finns enligt Naturvårdsverket (2015) då olika livsmedels 

klimatpåverkan skiljer sig åt markant. Naturvårdsverket poängterar också att utsläpp från 

jordbruk som till största del härrör från biologiska processer är svåra att åtgärda men att 

ändrade konsumtionsmönster har stor potential att erbjuda utsläppsminskningar i närtid 

(Naturvårdsverket, 2015). Att minska på mängden kött är också det främsta av de råd som 

livsmedelsverket ger angående miljösmarta matval (Livsmedelsverket, 2015d).  

 

Potentialen med minskad köttkonsumtion för både mänsklig och ekologisk hälsa beskrivs av 

Raphaely & Marinova (2013) under fyra rubriker som alla tar upp negativa effekter av 

köttkonsumtion. Dessa rubriker är: direkt inverkan på klimatet, indirekt inverkan på klimatet, 

direkt inverkan på mänsklig hälsa och indirekt inverkan på mänsklig hälsa.  

 

Under rubriken direkt påverkan av kött tar Raphaely & Marinova (2013) upp att FAO (2006) 

beräknade utsläppen från kött till 18 % av de totala årliga utsläppen av växthusgaser orsakade 

av människor. Det totala utsläppen räknas samman genom rapportering från fem stora 

utsläppssektorer vilka är: energi, industri, avfall, markanvändning, förändrad markanvändning 
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och skogsbruk samt jordbruk (FAO, 2006). Av de två sista sektorerna står boskapshållningen 

för 50 % av växthusgaser tillskrivna förändrad markanvändning och skogsbruk (FAO, 2006).  

Av jordbrukets växthusgasutsläpp står boskapshållningen för nära 80 % (FAO, 2006). 

 

Under rubriken indirekt klimatpåverkan av kött beskriver Raphaely & Marinova (2013) hur 

minskade vattentillgångar, förlorade ekosystemtjänster, avskogning, markförstörelse t.ex. 

erosion, ökade vatten och luftföroreningar kan kopplas till köttkonsumtionen genom att se till 

den stora markanvändning som den står för. Boskapssektorn är den enskilt största 

antropogena användaren av mark, minst 26 % av världens isfria mark betas, 33 % av all 

odlingsbar mark används enbart till odling av djurfoder och totalt används 70 % av all 

jordbruksmark och 30 % av världens totala landyta till boskapsproduktionen (Raphaely & 

Marinova, 2013).  

Under rubriken köttets direkta påverkan på mänsklig hälsa tar Raphaely & Marinova, (2013) 

upp att många människor tror att köttkonsumtion är näringsmässigt nödvändigt och generellt 

fördelaktigt. Istället menar författarna att köttkonsumtion är en stor bidragande faktor till ökat 

antal fall av försvagande och potentiellt livshotande sjukdomar som fetma, högt blodtryck, 

diabetes, hjärtsjukdomar, stroke, reumatisk artrit, multipel skleros (MS), gallsten, 

åderförkalkning, divertikulit, matförgiftningar, benskörhet, immunförsvarssjukdomar allergier 

och astma. Författarna argumenterar också vidare att det finns rikligt med studier som visar på 

ett samband mellan ökad köttkonsumtion och cancer. Raphaely & Marinova (2013) refererar 

till World cancer Research Fund som rekommenderar att människor aldrig äter mer än 500 

gram rött kött i veckan och helt avstår från processat kött som charkuterier. Ett annat direkt 

hot mot mänsklig hälsa kopplat till köttproduktion är användandet av antibiotika som 

rutinmässigt ges till boskapsdjur vilket ökar risken för utvecklandet av fler 

antibiotikaresistenta bakterier vilket i sin tur kan äventyra hälsan för såväl boskapsdjur som 

människor (Raphaely & Marinova, 2013). Själva användandet av antibiotika i sin tur relateras 

till att djur föds upp intensivt på små ytor vilket ökar spridningen av bakterier och själva 

behovet av antibiotikan, därtill ges i vissa länder fortfarande antibiotika i rent 

tillväxtfrämjande syften (Ibid). Som indirekta hot mot mänsklig hälsa kopplat till 

köttkonsumtion nämns psykiska problem som oro och ångest kopplad till rädsla för 

konsekvenser av klimatförändringar (Raphaely & Marinova, 2013). 

I en studie av Dagevos & Voordouw (2013) har konsumenter utifrån hur ofta de konsumerar 

kött kategoriserats in i fem grupper: medvetna flexitarianer, omedvetna flexitarianer 
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utåtriktade flexitarianer, oengagerade köttätare och köttälskare. Gruppen medvetna 

flexitarianer består till 70 % av kvinnor och utbildningsnivån är hög, gruppen tar aktiva beslut 

att minska sitt köttätande utifrån känslor av förpliktelser baserat på etiska skäl, 

hälsoöverväganden och personliga normer. Omedvetna flexitarianer motiveras i mindre 

utsträckning av etiska- och hälsoskäl kopplade till köttkonsumtion. Istället har gruppen en 

positiv syn på vegetariska måltider och de tillskriver inte heller köttprodukter en högre status 

jämfört med andra produkter något som Dagevos & Voordouw (2013) kommit fram till 

genom att informanterna fått rangordna 15 olika proteinrika livsmedel.  Fördelningen av 

kvinnor och män inom gruppen är jämn, och få personer har en högre utbildning. Utåtriktade 

flexitarianer minskar sitt köttätande trots att de tillskriver dessa livsmedel en hög status. 

Hälsoproblem förknippade med köttkonsumtion och köttets ursprung är viktigt för den här 

gruppen. De utåtriktade flexitarianerna är generellt yngre än de medvetna flexitarianerna. 

Dagevos & Voordouw (2013)  menar att det kan vittna om att yngre konsumenter i större 

utsträckning attraheras av minskad köttkonsumtion som något speciellt och unikt och därmed 

som något mer prestigefyllt snarare än som en moralisk handling. Oengagerade köttätare äter 

ofta kött men också fisk och andra alternativ regelbundet. Dom är inte särskilt tilltalade av att 

minska sitt köttätande men uppger samtidigt att de inte är så bundna till att äta kött. Dagevos 

& Voordouw (2013)  föreslår att den här gruppen konsumerar kött som en rutin och att 

gruppen skulle kunna bli medium flexitarianer eftersom de saknar starka motiv att äta kött. 

Köttälskarna är stadiga köttätare och har inte för avsikt att minska sin köttkonsumtion. 

Gruppen bekräftar en stereotyp av köttätare som ett manligt fenomen och har en framträdande 

majoritet av män (62 %). Motivationen hos omedvetna flexitarianer att inte äta kött är i nivå 

med de svaga köttälskarna. De omedvetna flexitarianerna ser inte heller sig själva som 

flexitarianer utan som vanliga köttätare. Trots detta är deras faktiska konsumtion av kött lägre 

en den hos medvetna flexitarianer vilka aktivt strävar efter att minska sitt köttätande.  

Matval görs inte utifrån en enstaka faktor utan från flera menar Bakker & Dagevos (2011). 

Författarna beskriver flera kulturellt betingade värderingar som styrka, hälsa, manlighet och 

njutning som särskilt viktiga vid konsumtion av kött, men betonar att dessa värderingar 

kopplade till köttkonsumtion delas av långt ifrån alla. Vegetarianism är i större utsträckning 

förknippat med människor som tillämpar personliga principer menar Bakker & Dagevos 

(2011). Författarna menar vidare att deras studie visar på att det möjligtvis pågår en generell 

förändring i kulturell image och uppskattning av kött men fortfarande är det så att kött har en 

image som hälsosamt och detta hindrar t.ex. tyska konsumenter från att förändra sin 
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köttkonsumtion. De tyska konsumenterna känner sig osäkra på om minskad köttkonsumtion 

är en del i en balanserad och hälsosam kost (Bakker & Dagevos, 2011). 

 

2.4 Vad påverkar barn och ungas matval  
 

Barn är biologiskt förberedda att reagera på ny mat på ett systematiskt sätt och att föredra 

vissa smaker framför andra (Birch, 1999).  De är dessutom lika förberedda att lära sig tycka 

om mat som görs tillgänglig för dem (Ibid). Med andra ord är utveckling av personliga 

smakpreferenser ett samspel mellan medfödd skepsis mot ny och främmande mat paralellt 

med en nyfikenhet och vilja att anpassa sig efter omgivningen vilket innebär att de medfödda 

tendenserna formas efter situationen de befinner sig i och den mat som erbjuds där. Hill, 

(2002) beskriver neofobi (rädsla för ny mat) som något som förekommer minimalt under 

spädbarnstiden, ökar under de yngre barnåren och sedan avtar succesivt till låg vid vuxen 

ålder. Att presentera ny mat vid upprepade tillfällen har ofta en positiv effekt men det kan ta 5 

– 10 tillfällen innan acceptans för ett nytt livsmedel har uppnåtts (Borch & Marlin 1982). Att 

låta barn sitta tillsammans med andra som äter maten de inte gillar kan också leda till ökad 

acceptans (Hill, (2002). Detsamma gäller omvänt, om barn sitter tillsammans med någon som 

inte tycker om maten leder det till minskad acceptans (Ibid). Pliner & Stallberg-White (2000) 

har sett att en metod som kan fungera för att introducera nya livsmedel är att kombinera ny 

mat med bekanta smaker, ex dippa ”nya” grönsaker i ketchup. Föräldrars konsumtion av frukt 

och grönsaker har ett tydligt samband med deras barns konsumtion (van der Horst et al.2007). 

Tillgängligheten till frukt och grönt i hemmet påverkar också barn och ungdomars 

konsumtion av dessa livsmedel positivt men inte i samma utsträckning som föräldrarnas egen 

konsumtion (van der Horst et al.2007). För föräldrar som vill att deras barn ska äta mer 

grönsaker är det alltså viktigt att de egna matvalen liknar de som dem önskar av sina barn.  

Shepherd et al (2005) har i en review identifierat hinder mot och främjande av hälsosamt 

ätande bland unga människor i åldersgruppen 11-16 år. Författarnas resultat bygger till stor 

del på studier där unga människor själva svarat på dessa frågor. Hinder som identifierades var 

sämre mat i skolan och sämre tillgång till hälsosamma alternativ samt relativt tillgänglig, 

billig och personlig preferens för snabbmat. Främjande faktorer var stöd från familj, högre 

tillgång till hälsosamma alternativ, vilja att se efter det egna utseendet och viljestyrka. 

Shepherd et al (2005) konstaterar att unga människor tenderar att tala om mat i termer av 
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gillande och ogillande framför vad som är mer eller mindre hälsosamt. Vidare menar 

författaren att hälsosam mat generellt associeras av unga människor till föräldrar, vuxna och 

hemmet medan snabbmat associeras till njutning, vänskap och social miljö. Attityden mot att 

äta hälsosamt är generellt positiv och medges vara viktig men den personliga preferensen mot 

att äta snabbmat baserad på smaken verkar ändå styra valet av mat. Unga människor värderar 

särskilt möjligheten att själva välja vad de äter. Shepherd et al (2005) Review inkluderar även 

rapporter från olika interventionsprojekt för hälsosamt ätande, författarna lyfter dock fram att 

det generellt saknas utvärderingar som analyserar hur effektiva sådana åtgärder är för att 

främja bättre matvanor. Ökad hälsosam konsumtion efter interventioner har rapporterats men 

då mestadels bland unga flickor (Shepherd et al, 2005).  I en studie av Moon et al (1999) var 

effekten av hälsofrämjande interventioner i skolan med fokus på kunskapshöjande aktiviteter 

störst på unga människor i åldern 15-16 år, speciellt på unga kvinnor, jämfört med de i åldern 

12-13 år.  

Hill, (2002) menar att en god förståelse för psykologin hos ungdomar är nödvändig. 

Ungdomstiden är en period av identitetssökande som för individen innebär att genomgå 

förändringar i form av olika roller, detta är inte alltid helt enkelt och alla ungdomar upplever 

perioder av missnöje, låg motivation, självtvivel och ångest (Hill, 2002). Ungdomstiden 

handlar om att frigöra sig och bli självständig och självstyrande (Ibid). Att kräva rätten att 

bestämma över sina egna matval kan vara en del i processen mot självständighet och så kallad 

dålig mat kan blir extra eftersträvansvärd inte bara för sin smak men för att den är förbjuden 

och märkt som skräpmat av vuxna (Hill, 2002).  Samma författare menar att det är vanligt 

med ogillande av den egna kroppen kopplat till vikt i västvärlden, speciellt bland unga 

kvinnor och detta är en grund till valen av mat. Hill, (2002) tar också upp hur vegetarianism 

hos unga kan användas som en form av diet, även om några aspekter av en sådan diet kan vara 

positiv form av frukt och grönsaksintag så kan en sådan vegetarianism för flera individer vara 

kaotisk och oordnad med negativa följder för hälsan (Hill, 2002).  

Brembeck et al (2010) har gjort en studie där barn i fjärde klass (ca 10 år gamla) varit 

inblandade som medforskare. Tillsammans med barnen har de studerat barnens matlandskap. 

Matlandskap är ett begrepp som använts i studien för att beskriva alla de platser där en person 

kommer i kontakt med mat, t.ex. platser där man köper, äter eller ser mat (även på bilder t.ex. 

reklam för mat). Att använda barn som medforskare menar Brembeck et al (2010) är att 

frångå ett traditionellt sätt att forska där barn ses mer eller mindre som objekt, att istället 

involvera barnen gör att man frångår de maktstrukturer som vanligen präglar forskning där 
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barn möter vuxna. Brembeck et al (2010) menar att ”Barn är mycket mer än ’godismonster’ 

som ska fostras till att äta nyttigt”. Deras studie visade att barn var seriöst intresserade av 

frågor som gäller näring, nyttigt och onyttigt och de ville veta hur de kunde förbättra sina 

matvanor på olika sätt. Barnen ville också veta mer om varifrån maten kommer, hur den odlas 

och förädlas och hur det är att ha yrken som bonde eller caféägare, vilket Brembeck et al 

(2010) anser är en stor möjlighet för skolor att fånga upp i sitt hälsofrämjande arbete. Vidare 

konstaterar Brembeck et al (2010) att matglädje, sinnlighet och njutning är aspekter inom 

barns matlandskap som måste tas på allvar om man vill åstadkomma hälsosamma matmiljöer. 

Brembeck et al (2010) upptäckte i sin studie att barnen bara hade tjugo minuter på sig att äta 

sin lunch, vilket de menar knappast kan verka främjande för att i lugn och ro kunna njuta av 

en trivsam och nyttig måltid utan snarare uppmuntrar det till att ta det som är godast och mest 

lätt att äta. Barnen i Brembecks et al (2010) studie var väl insatta i att marknadsförare via 

reklamfilmer och förpackningar använder olika knep för att få människor att köpa 

produkterna och att de kan använda hälsoargument som kanske inte har så stor täckning i 

verkligheten. Barnen kände också så till att marknadsföring kan riktas till olika målgrupper 

t.ex. barn och kan använda särskilda strategier för att locka dessa till köp. 

 

Hur samtal med elever angående kost i relation till hälsa kan göras på ett framgångsrikt sätt 

har Arnesdotter et al (2008) studerat. Deras studie identifierade några framgångsfaktorer för 

skolsköterskor som jobbar med hälsofrämjande arbete i form av hälsosamtal. 

Förutsättningarna för ett framgångsrikt hälsosamtal var bättre om skolhälsovårdens lokaler 

upplevdes som varma och välkomnande. Arnesdotter et al (2008) rekommenderar att samtalen 

hålls i en stödjande anda som leder till att eleven blir delaktig och menar vidare att det är 

viktigt att möta eleverna där det befinner sig för tillfället i utveckling, kunskap och intresse. 

Skolsköterskan skall leda samtalet tills eleven känner sig mogen att ta över, om 

skolsköterskan lyckas ge samtalet en positiv atmosfär och ger eleven konkreta råd och 

kunskaper samt lyckas få eleven att delta i samtalet på sina egna villkor gör det också att 

eleven upplever samtalet som ett bra hälsosamtal (Ibid).  

 

Flera av de ingående studierna i Shepherd et al (2005) review har visat signifikanta skillnader 

i effektivitet beroende på kön och ålder, i en ingående artikel vilken dessvärre inte nämns med 

referens tenderar flickor i högre utsträckning att tilltalas av information som handlar om att 

främja en hälsosam vikt. Vidare menar samma studie att insatser riktade mot unga män ska 

lyfta fram fördelar med näringsrik kost i relation till styrka, fysisk uthållighet och aktivitet. 
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Levi et al (2006) har visat att män och kvinnor förhåller sig olika till matens näringsinnehåll 

och effekt på hälsan och menar att det grundar sig i traditionella idéer om vad som är 

kvinnligt och manligt. Genom en enkätstudie på ett college i USA bekräftar Levi (2006) att 

män bryr sig mindre om matens näringsinnehåll än vad kvinnorna gör. Kvinnor bryr sig mer 

om hälsoaspekter, kvalitet, utseende och etikettsinformation kopplat till maten. Levi et al 

(2006) har inte sett någon skillnad mellan könen kring hur viktig matens kostnad är. Ingen 

större skillnad var det heller mellan könen kring hur viktigt det är med ekologisk mat, om 

maten var ekologisk var det minst viktiga vid val av mat. Levi et al (2006) har låtit män och 

kvinnor lista fördelar och nackdelar med att vara just kvinna eller man, resultatet av det visar 

att 88 % av de nackdelar som kvinnor anser att det har att vara kvinna kopplas till mat och 

viktfrågor. Beslut om mat förekom inte på männens listor överhuvudtaget, inte ens som en 

fördel.  

 

Förslag till vidare studier och förebyggande arbete i framtiden. 

Shepherd et al (2005) menar att mycket behöver göras för att öka tillgången på hälsosam mat i 

både offentliga och privata miljöer där unga människor vistas. Författarna menar de att finns 

vissa bevis för att skolbaserade interventioner med flerkomponentsåtgärder kan vara effektiva. 

Vidare föreslår Shepherd et al (2005) att skräddarsydda interventioner borde utvärderas mer. 

van der Horst et al.(2007) föreslår fler studier som tittar på miljöfaktorer både fysiska, sociala 

men också ekonomiska och politiska aspekter nämns. Inom skolan kan det handla om t.ex. 

skolmatspolicy och priser, men också närmaste omgivningarna t.ex. tillgänglighet av 

livsmedel i butikerna. Brembeck et al (2010) menar att för att för att skapa en mer 

hälsofrämjande matmiljö för barn så behövs insatser på såväl individ som skol- och 

kommunnivå, vidare menar de att man inte ska utesluta barns medverkan i detta arbete utan i 

stället inkludera dem. Om ett barn bemöts på ett respektfullt sätt och som någon som har 

något att tillföra så kan barns erfarenheter, färdigheter, värderingar och kunskaper bli en 

resurs i ett hälsofrämjande arbete. Det blir på det sättet ett gemensamt projekt för barnen och 

de vuxna vare sig det sker i hemmet, i skolan eller i kommunen menar Brembeck et al (2010). 

Det är också viktigt att ta matglädje och sinnlighet på allvar och att ge barn reell möjlighet att 

vara delaktiga i beslut som fattas rörande deras matlandskap menar Brembeck et al (2010). 

Brembeck et al (2010) menar att ett sätt att öka barns engagemang i och intresse för 

skolmåltiden är att låta dem vara delaktiga i t.ex. matråd på skolor och kommuner. Men det 

behöver då vara en reell delaktighet där barnen får diskutera kostnader och näringsinnehåll på 

samma villkor som vuxna och inte bara bidra med att önska sina favoriträtter.  
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Sammanfattningsvis visar Brembeck et al (2010) studie att mat och måltider är något som 

engagerar barn och att de har kompetenser att bidra med. 

 

Enligt Hill (2002) borde kunskapen om hur barns utveckling ser ut och uttrycker sig påverka 

hur intentioner riktade mot att förbättra ungas matvanor utformas. Författaren föreslår tre 

fokusområden som hen benämner som bekräfta, ge och undvika. Det innebär att t.ex. bekräfta 

föräldrars inflytande, genusrelaterad inverkan, ojämlikhet och andra aspekter. Att ge 

utbildning, både teoretisk och praktisk. De borde också utformas så att de undviker att kräva 

att barn ska lösa problem som deras föräldrar misslyckats med och som också tar bort 

njutningen i att laga och äta mat (Hill, 2002). 

Levi et al (2006) menar att det är viktigt att förstå att det krävs andra strategier än att 

informera om näring och hälsa till någon som inte är intresserad av att ta matvalsbeslut 

relaterade till näring och hälsa. Man jämför t.ex. med kampanjer om rökning som informerat 

om hälsoaspekter med rökning till människor som relaterar sin rökning till en cool livsstil. 

Kampanjer som istället riktat in sig på att lyfta fram det ”ocoola” med att röka såsom gula 

fingrar och illaluktande kläder har varit mer effektiva. Ett program som syftar till att minska 

övervikt och fetma genom hälsosammare matvanor kan inte stanna vid att enbart informera 

om näringsinnehåll och hälsa menar Levi et al (2006) då dessa strategier kan vara ineffektiva 

på de studenter som inte ser matvalsbeslut som viktiga eller relevanta. I själva verket har de 

flesta framgångsrika utbildningsprogram om näring riktad mot skolungdomar gått längre än 

att bara öka elevernas kunskap kring näring, de har också tagit upp mer kortsiktiga fördelar 

såsom utseende och känsla av personlig kontroll. De har dessutom erbjudit elever upprepade 

tillfällen att smaka på hälsosamma livsmedel, visat olika förebilder som äter sunt och skapat 

incitament för att förstärka den viktiga informationen.  

 

Levi et al (2006) lyfter fram ett antal förslag på hur man kan jobba i skolan för att informera 

och påverka mot hälsosammare matval. Förslagen inkluderar att ta bort tillgången på 

ohälsosam mat, minska kostnaden för hälsosam mat och att man t.ex. använder sig av 

matprover, matdemonstrationer eller gåvor för att marknadsföra hälsosamma alternativ. Levi 

et al (2006) föreslår också att man jobbar för att skapa en mer ”maskulin image” kring 

hälsosam mat samt att man ger stöd i att kritiskt granska socialkulturella mönster inklusive 

reklam om hur man gör hälsosamma matval, dessutom bör man ge stöd i att stå emot negativ 

social press och utveckla socialt stöd för hälsosamt ätande. Levi et al (2006) poängterar att 

deras förslag om att utveckla det hälsoinformerande arbetet mot skolelever inte innebär att 
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man ska sluta informera om hälsa och näring men det kan kompletteras. Levi et al (2006)  

menar att mer uppmärksamhet måste riktas mot män med litet intresse för beslut om mat 

under sin skoltid då för de första är svårt att bryta de kostmönster de skapar under skoltiden 

och för att det i större utsträckning riskerar att skadas av viktrelaterade problem längre fram i 

livet.  

 

2.5 Mat och miljö i svenska skolan 
 

Undervisningen i den svenska skolan styrs av läroplan och kursplan (Skolverket, 2011). 

Kursplanen beskriver det centrala innehållet inom ämnet biologi för årskurs 7-9, här ingår 

inom området natur och samhälle en punkt som heter ”Människans påverkan på naturen lokalt 

och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar 

utveckling” (Skolverket, 2011). Inom ämnet Hem och konsument kunskap beskrivs också det 

centrala innehållet för årskurs 7-9 och under rubriken miljö och livsstil heter första punkten 

”Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och 

hälsa” (Skolverket, 2011). Författaren till den här uppsatsen tolkar informationen från 

skolverket som att det verkar vara rimligt att förvänta sig att elever i årskurs 7-9 har en viss 

förståelse för hur matval kan påverka miljö och hälsa. 

 

2.6 Sensorik och sapere 
 

Jacques Puisais utvecklade i början av 80-talet Saperemetoden för sensorisk träning riktad 

mot 11-13 åringar (Algotsson, 2004). Metoden syftar till att barnen ska lära känna sina sinnen 

och sin egen smak och träna sig i att uttrycka detta verbalt (Ibid). Att våga prova nya rätter 

och produkter, öka variationen i sin kost och utvecklas till medvetna konsumenter är 

ytterligare syften med metoden(Algotsson, 2004). Att Puisais utvecklade metoden kom sig av 

att han ville motverka den smaklikriktning som han ansåg intagit västvärlden (Algotsson, 

2004).  I Frankrike har man sett att barn har allt svårare att acceptera beska, syrliga och hårda 

livsmedel och istället riktar in sig på mjuka och söta produkter(Algotsson, 2004).  Till Sverige 

kom Saperemetoden på mitten av 90-talet via Grythyttan och stiftelsen för 

måltidsforskning(Algotsson, 2004). Många skolor arbetar redan med Sapere och en 

lärarhandledning för att utbilda elever har getts ut av Livsmedelsverket (Algotsson, 2004).  
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3 Material och metod  
 

Examensarbetet baseras på intervjuer som har gjorts med ungdomar i åldern 13-15 år. 

Intervjuerna har syftat till att dels svara på studiens frågeställning men också testa den 

information som framkommit i studiens bakgrund.  

 

3.1 Intervjuer 
 

Intervjuer är den mest använda metoden inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning och 

kvalitativa intervjuer tenderar generellt att vara mindre strukturerade än de surveyintervjuer 

som är vanligare inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning har 

egenskapen att den tar hänsyn till individens egen tolkning av verkligheten.  

Intervju metoden som använts inom denna studie kan närmast likna vad Bryman(2011) 

beskriver som en ostrukturerad intervju, vilken kännetecknas av att frågorna ställs med hjälp 

av mer allmänna frågeställningar över det intervjun avser täcka, frågorna ställs också på ett 

informellt sätt och ordningsföljden på frågorna kan variera.   

Upplägget för intervjustudien har följt en modell som illustrerats av Bryman (2011) och som 

beskrivs i sex steg nedan och med efterföljande förklaring till hur de praktiskt genomförts i 

den här studien. 

1. Generella frågeställningar för projektet. 

Frågeställningar har formulerats med hänsyn till studiens syfte och resultat från 

litteraturstudien.  

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner.  

Intervjuerna genomfördes på en fritidsgård, informanter togs ut slumpmässigt men ett 

krav var att de skulle ha sina föräldrars tillstånd och vara i åldern 13-15 år. Att ta in 

informanter från en fritidsgård ansågs fördelaktigt då de deltog i studien av nyfikenhet 

och helt frivilligt något som inte är lika säkert om intervjuer görs på exempelvis 

skolor. Den valda fritidsgården hade besökare från olika skolor och av de fyra som 

intervjuades kom 2 från en kommunal skola och två från en friskola, två personer var 
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13 år och två var 14 år, hälften var flickor och hälften var pojkar. Ett avskilt rum på 

fritidsgården användes för utförandet av intervjuerna vilket var bra för att undvika 

yttre störningar. 

3. Insamling av data  

All intervjuer spelades in och transkriberades sedan över till en löpande text. 

4. Tolkning av data  

Transkriberat intervjumaterial har analyserats först i sin helhet genom att författaren 

till den här studien lyssnat igenom inspelningarna och skapat sig en uppfattning om 

dess innehåll i sin helhet. Materialet har sedan kodats med utgångspunkt från de 

ursprungliga frågeställningarna. Avvikande information har kodats för sig så att ingen 

information av betydelse bortsetts ifrån.  

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

Utifrån tolkning av data kunde tydligare rubriker formuleras, för det här arbetet 

innebar det ingen stor förändringen, snarare kunde konstateras att inga ytterligare 

rubriker behövdes. 

6. Rapport om resultat och slutsatser 

De resultat och slutsatser som framkommit av intervjustudierna har formulerats under 

resultat för att vidare diskuteras i studien som helhet. 

Reliabilitet (tillförlitlighet), reproduktion(upprepning), och validitet, vilket handlar om ifall de 

slutsatser som görs av en undersökning hänger ihop eller inte, är tre viktiga kriterier för 

bedömningar av kvalitén på samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2011). Dessa 

kriterier tillämpas bäst på kvantitativa undersökningar för vilka de ursprungligen formulerats 

och där man vanligen har ett mycket data från flera källor, meningarna går isär för hur dessa 

kriterier också kan tillämpas på kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Enligt Mason 

(1996) är det huvudsakliga syftet med kriterierna att visa att man observerar, identifierar eller 

mäter det man säger sig mäta. Guba & Lincoln (1994) har föreslagit två grundläggande 

kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning, tillförlitlighet och äkthet. Deras 

tveksamhet till att direkt tillämpa realibitets och validitetskriterier på kvalitativa 

undersökningar handlar om att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till 

en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. En fallstudie rymmer ett detaljerat och 

ingående studium av ett enda fall, att jämföra två fall ger en bättre förståelse av en viss social 

företeelse. Att använda multipla fall kan å andra sidan göra att mindre uppmärksamhet ägnas 

åt den specifika kontexten och istället hamnar fokus på hur de olika fallen kan ställas mot och 
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jämföras med varandra. I den här studien har möjligheten att jämföra fyra olika fall bedömts 

vara ett sätt att ge studien en högre reliabilitet då en avsikt varit att testa några av de slutsatser 

som dragits utifrån den litteratur som utgjort studiens bakgrund och som varit grund för 

formulering av frågeställningar.   

Frågeställningar  

Frågeställningar som tagits upp under intervjuerna har gjorts utifrån vad som framkommit i 

bakgrundsstudien. Frågorna har formulerats på ett så öppet sätt som möjligt. 

Frågeställningarna testades i en pilotstudie för att se vilken tid intervjuerna kunde beräknas ta 

samt för att bedöma om frågorna formulerats på ett sådant sätt att informanterna kan förstå 

dem.  

 

Urval  

Fyra elever valdes slumpmässigt ut från en fritidsgård, besöket på fritidsgården var 

förannonserat och veckan innan intervjuerna utfördes besöktes fritidsgården för att dels 

presentera studien men också för att presentera uppsatsförfattaren. De elever som valdes ut 

var mycket intresserade av att delta, detta kan påverka resultaten då deras karaktär liknade 

varandra. Ungdomarna kom dock ifrån olika skolor vilket gör att den undervisning de fått om 

mat, miljö och hälsa antagligen skiljer sig åt. Då informanterna var under 18 år inhämtades 

föräldrarnas medgivande per telefon.  

 

 

4 Resultat och diskussion 
 

Informanternas matvanor 

Intervjuerna ägde rum på en måndag och alla berättade ingående vad de ätit dagen innan dvs. 

en söndag. Det visade sig att matvanorna skiljde sig en del åt mellan vardagar och helger. 

Samtliga intervjuade åt bröd med pålägg (ost eller skinka) till frukost  

Alla åt middag på kvällen med sin familj, två stycken åt kyckling med ris en åt kyckling med 

bulgur och en åt hamburgare. Endast en person åt lunch men lunchen bestod av vaniljyoghurt 

med bär och frukt till, vilket förklarades vara en enklare lösning istället för att laga mat.  

Den person som åt både frukost, lunch och middag åt inget annat men de som inte åt någon 

lunch åt istället någon form av snacks, en åt choklad, en åt popcorn och en åt ett äpple.  
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För hälften av de intervjuade var frukost på en vardag liknande den som de åt på helgen men 

för två personer var det ovanligt att de åt frukost hemma. De åt istället något från skolans café 

strax innan lektionen alternativt vid första rasten. Två elever uppgav att de sällan åt av 

lunchen som serverades, en av dem brukade istället handla på en närliggande butik, vanligen 

köpte hen då choklad eller liknande. Den andra personen uppgav att hen brukade ta lite av ris, 

pasta eller potatis i skolbespisningen och eventuellt lite grönsaker till det. Tre personer 

uppgav att de åt frukt eller gjorde smoothies när de kom hem efter skolan. En person uppgav 

att det alltid fanns lagad middagsmat hemma och att hen antingen åt av den om hen var 

hungrig eller så väntade hen på sina föräldrar och åt med dem. I övrigt åt alla informanter 

middag på kvällen med sina familjer.  

Grönsaker var aldrig huvudfokus för måltiden, det var bredvid mat som serverades åtskilt från 

huvudrätten. Grönsaker och frukt tas precis som godis generellt inte upp av informanterna 

som något man äter, det är tydligt att informanterna inte räknar godis som mat men 

oroväckande att grönsaker på samma sätt ligger utanför den kategorin. En informant beskriver 

hur skolans salladsbuffé är åtskild från den andra maten, vilket kan förstärka att den inte 

räknas som en del av den övriga maten. En annan informant säger att hen ofta inte äter maten 

men att hen kan ta av t.ex. ris, pasta och sallad vilket också kan betyda att hen inte riktigt 

räknar salladen som mat. Den uppfattningen stärks av att samma informant inte nämner de 

grönsaker som alltid serveras i hemmet när hen ombeds beskriva vad hen åt till middag 

hemma.   

 

Mat och hälsa 

Tre personer menade att de fick information från skolan om vad som är nyttigt och hälsosamt, 

en av personerna medgav att en del av informationen kom från skolan men uttryckte att ”man 

får information hela tiden” det kunde t.ex.  vara nyheter men informationen upplevdes komma 

från samhället i stort. En annan person menade att hens förälder kunde prata om vad som var 

nyttigt men bara ibland och personen nämnde detta först när hen fick frågan om det kunde 

vara så att föräldrar pratar om detta. Två personer nämnde kostcirkeln eller tallriksmodellen 

som något som illustrerar hur man kan äta hälsosamt, t.ex. hur stor del av en tallrik som ska 

fyllas med grönsaker. En person berättade att man tog upp mat och hälsa i ämnet 

hemkunskap.  
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Tre personer menade att vegetabilier i form av frukt, grönsaker och sallad var hälsosam mat, 

en av dessa personer uppgav att hen generellt inte tycker om grönsaker men nämnde ändå 

några stycken som hen ändå tyckte om och brukade äta. Hen verkar ha ett allmänt motstånd 

mot mat i kategorin grönsaker men uppger att hen äter frukt och att hen gärna skulle vilja äta 

mer grönsaker eftersom de innehåller vitaminer och annat. 

 

Två personer nämnde fisk som ett hälsosamt livsmedel, dessa personer uppgav samtidigt att 

de inte gärna åt fisk däremot tyckte de om lax. En person menade att tacos är en hälsosam 

maträtt just eftersom det ingår mycket grönsaker i den, när hen tillfrågas om köttfärsen och 

brödet som serveras till tacos är nyttigt så menar han att de också är det men att bröd 

framförallt är nyttigt till frukost. Den person som verkar äta mest frukt och grönsaker är också 

den som säger att hen försöker tänka på att göra det. På frågan om det finns någon mat som är 

ohälsosam mat var svaren mer osäkra, en person hade inget svar på det men menade senare att 

om maten var ohälsosam eller inte avgjordes av det totala innehållet av energi. En person 

svarade nej men kommenterade vidare att om hen skulle äta en hel chokladkaka så skulle det 

kanske inte vara så bra, hen var helt säker på att det var ohälsosamt men kunde inte förklara 

varför mer än att choklad i allmänhet är ohälsosamt. Två personer menade att skräpmat som 

t.ex. McDonalds var ohälsosam. 

De intervjuade ombads berätta varför den mat man angett som hälsosam eller ohälsosam hade 

just dessa egenskaper. En person menade att det var mängden kalorier som avgjorde om 

maten var hälsosam eller inte, hen kunde inte närmare förklara hur det fungerade men menade 

att maten varken skulle ha för mycket eller för lite kalorier då båda alternativen kunde vara 

ohälsosamma. En person tog upp McDonalds mat som onyttig mat och förklarade att det 

handlade dels om det är mycket fett och friterat men också att det har att göra med 

besprutningsmedel eller något liknande. Den fjärde personen tog upp hamburgare som 

ohälsosam skräpmat men tacos som hälsosam mat, hen trodde att skillnaden låg i 

fettinnehållet som antagligen är högre i hamburgare.  

 

Två personer svarade att det var viktigt att maten var nyttig eller hälsosam och för en person 

innebar det att hen tänkte på att äta mer av exempelvis grönsaker och menade även att det var 

ett skäl till att begränsa intaget av mer ohälsosam mat men samtidigt uppgav personen att hen 

inte funderade så mycket utan åt det som serverades. För den andra personen var det inte en 

avgörande faktor för valet av mat istället var personliga smakpreferenser av större vikt, hen 

nämnde även att hen åt fisk som nämnts som nyttig men inte så god i samband med fastan 
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vilket hen genomförde två gånger om året i samband med påsk och jul. En person uppgav att 

hen till viss del funderade på om maten var hälsosam och att det var viktigt ibland, hen 

uppgav dock ingen koppling till det egna valet av mat. En person uttryckte att hen inte brydde 

sig så mycket om matens hälsoaspekter, även om en viss kunskap om det fanns, utan åt det 

som var gott. Ingen av de tillfrågade kunde se något hinder för att äta hälsosamt utom en som 

svarade nej men tillade att det iså fall var mat inte var god.  

Mat som beskrevs av informanterna som ohälsosam mat är ofta också favoritmat, t.ex. mat 

från McDonalds.  Det är möjligt att den maten fått en förstärkt identitet genom att vara 

förknippad med fest och undantagsfall.  

Mat och miljö 

På frågan om det är viktigt att maten du äter är bra för miljön svarade en av de intervjuade 

något tveksamt att hen inte var någon vegetarian eller liknande. På följdfrågan om att vara 

vegetarian var bra för miljön så menade hen att det var det väll men hen kunde inte förklara 

varför det var så. Samma person ombads berätta om det fanns någon speciell mat som var 

bättre för miljön än annan mat men det kände hen inte till, däremot på frågan om det finns 

någon mat som är sämre för miljön så menade hen att det slaktas djur för att producera mat 

och det är dåligt. Dock kunde hen inte ge någon förklaring till hur det hängde ihop med 

miljön.  

Nästa person menade att hen inte tänkte speciellt mycket på om maten hen åt var bra för 

miljön eller inte. Hen menade senare att mat som växer i Sverige är bättre för miljön eftersom 

den inte transporteras med flyg, hen uttryckte en del osäkerhet kring sitt svar och undrade om 

det stämde. Informanten uppmuntrades att svara utifrån sin egen uppfattning och diskuterade 

då vidare att det var bättre att odla maten här i Sverige och då framför allt eftersom det kräver 

mindre transporter. Hen fick frågan om de pratat om detta i skolan men de kunde hen inte 

minnas men menade att det var möjligt at de gjort det men att hen inte kom ihåg riktigt. Det 

verkade som att informationen kunde ha kommit någon annanstans ifrån. På frågan om det 

fanns någon mat som var sämre för miljön svarade hen först McDonalds men menade sen att 

hen var osäker och inte visste riktigt. Samma person menade ändå slutligen att hen skulle 

kunna tänka sig att äta mer mat som var bra för miljön förutsatt att den var god och menade 

att de inte skadar om maten är bra för miljön.  

Tredje personen som blev tillfrågad om hen tycker det är viktigt att maten hen äter är bra för 

miljön menade också att det inte var något som hen tänkte på. På följdfrågan om hen 
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överhuvudtaget funderade över några miljöproblem svarade hen nej men menade vidare att 

hen inte var särskilt insatt i nyheter och egentligen inte visste vad som var bra eller inte. Hen 

nämnde olja som ett miljöproblem men kunde inte ut säga något mer om det. På frågan om 

det finns någon mat som är bättre för miljön än annan mat svarade den här personen liksom 

den tidigare informanten att mat producerad i Sverige kunde vara bättre för miljön då den inte 

transporteras med flyg. Informanten visste inte om det fanns någon mat som var bättre för 

miljön bortsett från var den producerats någonstans. Hen svarade att de inte pratat om det här 

med miljö och mat i skolan. På frågan om hen skulle vilja att maten hen åt var bra för miljön 

så svarade hen att det skulle ju inte skada men att hen inte själv aktivt letar information kring 

matens miljöpåverkan.  

Den fjärde och sista informanten som fick frågan om hen tycker det är viktigt att maten hen 

äter är bra för miljön hade först svårt att förstå frågan men menade sen att hen inte funderade 

över den kopplingen men nämnde vidare den globala uppvärmningen när hen blev tillfrågad 

om hen kände till något miljöproblem. Hen kunde inte göra någon koppling mellan global 

uppvärmning och mat, men menade att hen skulle antagligen vilja äta mer av den maten som 

var bra för miljön om hen visste mer om det. Hen berättade att de pratat om miljö i skolan och 

att de kanske också tagit upp mat i samband med det, dock kom hen inte riktigt ihåg vad som 

sagts. 

Kunskapen hos informanterna om hur matproduktion och därmed de egna matvalen påverkar 

miljön är svag samtidigt som ungdomarna tycker att det skulle vara bra om maten de åt var 

bra för miljön. Transporternas betydelse nämns av två informanter som viktiga när de pratar 

om mat och miljö. Men dessa uttalanden gjordes med en stor portion osäkerhet och författaren 

till den här uppsatsen uppfattar att det inte gärna vill svara på frågan och sökte under sina svar 

efter bekräftelse på om det var på rätt spår. De intervjuade uppfattades vilja ge rätt svar och 

ville inte gärna spekulera i något de var osäkra på. Författaren kunde känna av avståndet som 

åldersskillnaden skapade något som Brembeck et al ( år) tar upp sin studie. Det verkade ofta 

som att de intervjuade visste mycket om lite men kanske hade svårt att återge den kunskapen 

på ett sammanfattande sätt, kanske hade de inte gjort det tidigare. Speciellt när det gällde 

miljöfrågor och mat så verkade de kunna återge information de fått tidigare men saknade en 

förståelse för vad den här informationen innebar. Det fanns också en osäkerhet om källan till 

informationen. En elev pratade om att man fick information från samhället men detta kunde 

lika gärna vara nyheter på tv.  Ett annat exempel är att en informant uppfattade att kött var 

sämre för miljön men det handlade snarare om djurens rätt att leva eller inte än att 
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produktionen av exempelvis foder hade en effekt. Informants uppfattning kan förklaras av att 

hen också sammankopplade vegetarianer med miljövänligt ätande men inte nödvändigtvis 

vegetabilier som fördelaktiga livsmedel för miljön. Kanske vegetarianer i informantens närhet 

inte åt kött för att inte djuren skulle slaktas och det uppfattades av informanten som ett något 

som var bra för miljön.  

Hur kan matvanor förändras  

Informanterna blev ombedda att föreslå ett sätt som skulle kunna få ungdomar i den egna 

åldern att äta mer grönsaker. Att placera frukt och grönt först, framför den andra maten i 

skolserveringen var ett förslag. Att informera om fördelar för både hälsa och miljö samt 

uppmuntring till att välja den här maten var ett annat förslag som nämndes av två olika 

informanter. Information som tydligare visar fördelar med att äta mer grönsaker exempelvis 

genom bilder på personer som äter på olika sätt, gärna också bilder inifrån kroppen var en 

informants idé.  

Flera av informanterna uttryckte ett ogillande mot att äta anonym mat som exempelvis grytor. 

De verkade vara just det att man inte ser vad som är i som är otäckt och det här är information 

som man skulle kunna ta fasta på i exempelvis skolbespisningar genom att mer noggrant 

deklarera vad maten faktiskt innehåller. 

 

Att göra en kostundersökning på en stor grupp av personer ger värdefull information om hur 

deras gemensamma kostmönster ser ut och kan utgöra grund för kostråd som syftar till att 

förbättra hela gruppens hälsa. Men de matval som görs på individnivå baseras på en historia 

unik för den enskilda individens uppväxt och erfarenheter varför författaren till den här 

uppsatsen valde att göra intervjuer med enskilda personer framför att använda t.ex. en enkät. 

Författaren till den här texten tror att om en enskild individ blir mer medveten om vad det är 

som format de egna preferenserna så kan det vara en öppning till att förändra dessa 

preferenser. Saperemetoden är ett pedagogisklt verktyg som skulle kunna användas för att lära 

elever acceptera de livsmedel som är hälsosamma och bra för miljön. Informanterna i den här 

studien gav vid flera tillfällen exempel på att sensoriska egenskaper som ett livsmedels 

hårdhet eller textur har betydelse för om livsmedlet uppfattas som gott. Författaren uppfattade 

att det fanns en fascination hos informanterna kring detta. Författaren till den här texten skulle 

gärna se att mat och miljöfrågor blev mer prioriterade i skolan då det är frågor som är aktuella 

dagligen. När intervjufrågorna till den här studien testades på en person i nionde klass 

framgick att frågor om mat och miljö ingått i nationella proven. Att följa upp resultaten från 
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årets nationella prov i NO- ämnena skulle vara intressant för att se hur resultaten där ser ut 

jämfört med de slutsatser som tagits i den men de uttrycks som osäkra. Generellt vet inte 

informanterna var de egna uppfattningarna kommer från, eller varför det förhåller sig på det 

sätt som de tror. Ingen av de intervjuade tar någon särskild hänsyn till miljön vid val av mat, 

men flertalet tror att de skulle göra det om deras kunskap var bättre. här studien.   

 

5 Slutsats 
 

Kunskapen om mat och miljö hos de intervjuade ungdomarna i studien anses låg, de 

intervjuade har vissa uppfattningar i frågan om vad som är bättre eller sämre mat ur 

miljösynpunkt  
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