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Sammanfattning 

Denna studie undersöker Generation Ys förståelse kring livsmedel och vilka bakgrundsfaktorer 
som har en inverkan på deras matvanor och val av livsmedel. Matvanor skulle kunna sägas höra 
ihop med människans vardagsrutiner.  Av den anledningen kanske det inte reflekteras över 
ämnet i någon större utsträckning, men vi ser det som ett sociologiskt intressant fenomen. 
Särskilt nu, i den senmoderna tiden, finns det många olika typer av matvanor och en stor 
variation av olika typer av livsmedel att tillgå. Målet med denna studie är att förstå Generation 
Ys val av livsmedel och vad de grundar sina val av matvanor på. Studien använder en 
hermeneutisk metodansats med ett teoretiskt och begreppsligt ramverk. Det är Fromms 
varande- och ägande livsform, livsvärldsaspekter, Baumans konsumism och slutligen 
identitetsbegreppet som tas upp i vår studie. Det empiriska materialet för studien består av tio 
intervjuer, där kriteriet var att våra informanter skulle ingå i gruppen Generation Y. Studiens 
huvudtolkning är att klimatvänlig mat spelar en avgörande roll för Generation Ys val av 
livsmedel. Livsmedelsursprung och produktion beaktas i avseendet att skydda miljön. Valet är 
också i viss mån sammankopplat med begreppet ”samvete”. Resultaten lyfter därför fram 
förståelsen av konsumtionen av mat med ett gott samvete som en aspekt som leder till 
välmående. Utifrån våra resultat dras slutsatsen att den ökade diskussionen om livsmedel och 
dess inverkan på klimatet, har lett till en större medvetenhet om det egna valet, vilka livsmedel 
som väljs och vilka bakgrundsfaktorer som har en inverkan på Generation Ys matvanor.  
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1. INLEDNING 
Från Stenåldern till idag har synen på mat genomgått en stor utveckling. Under Stenåldern fanns 
det varken mycket variation eller en diskussion om vad man skulle äta och vad man borde 
undvika, man kan säga att man var bara glad att ”ha” mat. Genom industrialiseringen och 
globaliseringen har våra samhällen och därmed synen mat och vanor utvecklats betydligt i det 
avseendet (Giddens & Sutton, 2014:105). Matindustrin består idag av en stor variation och 
innefattar mat från alla länder och regioner av världen. Det finns alltså fler valmöjligheter och 
ett större utbud att tillgå, vilket skulle kunna bidra till en ökning i konsumtionstrenderna. SVT 
(261018) beskriver i en artikel att den rådande konsumtionen dels innefattar resor och prylar, 
men även variation gällande mat. I artikeln nämns ”värde-handlingsgapet”, att vi människor 
vill leva enligt en hållbar livsstil. Trots det påverkas vi av konsumtionssamhället och fortsätter 
att konsumera eftersom det är något vi är vana vid. 
 
Lokalproducerad och säsongsanpassad mat, som har mindre CO2 avtryck, har också fått större 
betydelse och uppmärksamhet de senaste åren. En svensk livsmedelskoncern har exempelvis 
utvecklat en produkt som har “netto noll klimatavtryck” (Arla, u.å.). Relaterat till just 
livsmedelsval visar svenskar i allt större utsträckning att de föredrar svenskproducerade 
livsmedel, vilket ICA och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tar upp i sin studie. Sedan 2016 
har det skett en utveckling som visar att svenskar har blivit mer medvetna om att handla 
svenskproducerad mat, och att livsmedel som har en negativ inverkan på både djur, hållbarhet 
och klimat helst väljs bort. Anledningen till att svenskproducerade livsmedel tilldelas allt mer 
uppmärksamhet beror bland annat på att tillgången och variationen i det svenska 
livsmedelsutbudet har utvecklats (ICA-gruppen, 2019). 
 
Begreppet livsmedel definieras enligt Nationalencyklopedin som varor som kan ätas eller 
drickas. Dessa varor är indelade i två grupper: animaliska produkter och växtbaserade 
produkter. Det gemensamma hos alla livsmedel är en hög vattenandel som bildar grunden till 
mänsklig existens. Utöver det innehåller alla livsmedel så kallade makrovärden, som är en 
sammansättning av fett, kolhydrater och proteiner.  Precis som vatten behöver individen dessa 
tre substanser för att upprätthålla sina kroppsliga funktioner och därmed sitt liv (NE, u.å.). 
 
Medan forskningen och definitionen av livsmedel håller sig objektiv, är vad som äts och vilken 
mat som väljs en subjektiv och framför allt en individuell fråga. Ibland tröstäter vi för att “må 
bättre”, och då väljer vi ibland det onyttiga framför det nyttiga. I ett annat moment prioriteras 
hälsosam mat. Vilken mat som individen behöver för att främja sitt välmående är olika och 
beror på individuella faktorer (Kabir, Miah & Islam, 2018:6–7). 
I relation till just livsmedel skriver Madan i sin artikel att det är framför allt den yngre 
generationen mellan 20 och 35 år som strävar efter att äta nyttigt, att röra på sig och att utveckla 
kunskaper kring livsmedlens näringsinnehåll (Madan, 2017:467). Vegetarianer och veganer är 
inte längre något ovanligt, och det finns nuförtiden en uppsjö av olika sätt att äta på - enligt den 
ketogena kosten, low-carb, high-carb, proteinrik mat, glutenfritt, laktosfritt och även en kost 
där man äter som vi gjorde på Stenåldern.  
 
Vi tycker att vi ser en utveckling i livsmedelsindustrin där den anpassar sig efter dessa krav och 
därmed erbjuder olika sorters livsmedel som ska kunna passa för alla möjliga matvanor. Genom 
att diskussionen har tilldelats allt mer uppmärksamhet de senaste åren, är det framför allt den 
yngre generationen, Generation Y, som kan sägas ha påverkats av den aktuella 
samhällsdebatten kring matkulturen. 
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1.1 Definition Generation Y 
Generation Y är en benämning på de personer som är födda mellan 1980 och 1995. Dock 
skiljer sig dessa siffror ibland och tidsspannen varierar mellan olika forskare och olika 
länder.  Medan den amerikanska “Pew Research Center” påstår att Generation Y börjar 1981, 
så börjar det för holländska forskare redan ett år tidigare, 1980 (Ipsos, 2018). Denna 
generation präglas framför allt av den tekniska utvecklingen och snabba sociala förändringar. 
Dock uppmärksammas termen “Generation Y” inte lika mycket i alla länder. Det är framför 
allt USA, Storbritannien och de västeuropeiska länder som präglade detta begrepp, vilket 
grundar sig i att uppväxten i dessa länder i mestadels liknande (Ipsos, 2018). Generation Y 
växte upp i ett samhälle som är präglat av ständiga förändringar och trender och är vana vid 
att anpassa sig till nya omgivningar och nya valmöjligheter. Denna grupp kan sägas utmärks 
av ett ifrågasättande av gamla samhällsstrukturer och rigida samhällshierarkier. Det är framför 
allt de själva som tilldelas uppmärksamhet, vilket ledde till att Generation Y beskrivs som en 
“me, me, me generation” (Livescience, 2017) vilket understryker deras krav för 
individualism. Jämförd med föräldrarnas generation, Generation X, uppvisar de mindre 
beredskap att integrera sig i sociala rörelser och är mer fokuserad på materiella tingar. På 
andra sidan är denna generation mer liberal och öppen för andra livsformer, exempelvis 
gayrörelsen (Livescience, 2017). Glädje och fritid spelar en enorm stor roll medan 
beredskapen till att jobba, och att jobba hård, är mindre utpräglad. Generation Y lägger 
mycket värd på ett “work-life-balance”, vilket i korthet innebär att de föredrar att tillbringa tid 
med vänner framför att ha en framgångsrik karriär (Gruenderszene 2019) och är mindre 
beredda att ingå kompromisser. 

 
2. FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE  
Vi kan därmed se den tidigare beskrivna utvecklingen i det senmoderna samhället gällande 
matvanor och livsmedel i och med att den till så stor del präglar vår vardag. Vi vill därför 
undersöka hur Generation Y, eller Millennials, som också är en benämning på Generation Y, 
har påverkats av den utveckling som skett de senaste åren, och hur deras syn på mat och 
livsmedelskonsumtion ser ut. En ytterligare aspekt av intresse för vår studie är de 
bakgrundsfaktorer som påverkar individerna till att äta på ett särskilt sätt. Genom en 
hermeneutisk metod vill vi därför få en djupare förståelse av detta fenomen. Den hermeneutiska 
metodansatsen ger oss möjlighet att tolka och förstå de faktorer, eller livsvärldsaspekter, som 
är relaterade till val av livsmedel. De bakgrundsfaktorer som vi kommer att fokusera på är 
klimatfrågor, djurhållning, hälsa och hållbarhet.  

Det leder oss till följande frågeställning: Hur upplever Generation Y sina val av livsmedel och 
vilka bakgrundsfaktorer relaterar de sina matvanor till? 

2.1 Disposition 
Vår studie inleds med att vi presenterar en bakgrundsbeskrivning med anledningen att vi vill 
studera Generation Y och deras förståelser av olika matvanor och livsmedel. I samband med 
detta tas aktuella samhällsfrågor upp, samt en kort beskrivning av hur begränsade vi var förr 
gällande val av livsmedel. Inledningen ligger till grund för den frågeställning som presenterats 
i förra avsnittet, där vi även beskrivit definitionen av Generation Y. Efter inledningen 
presenteras en tematisering av tidigare forskning som gjorts inom ämnet, samt en diskussion 
kring vad vår studie kan bidra till i relation till tidigare forskning. I det nästkommande kapitlet 
beskriver vi de teoretiska begrepp som senare används som analytiska verktyg för att kunna 
presentera resultatet av vår genomförda studie. Därefter följer en metodologisk beskrivning av 
det hermeneutiska tillvägagångssättet. Metodens centrala grundantaganden tillsammans med 
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de etiska aspekterna som studien tagit hänsyn till presenteras också i metodkapitlet. Slutligen 
presenterar vi resultatet av vår analys av det insamlade intervjumaterialet och diskuterar våra 
resultat i relation till tidigare forskning och teoretiska begrepp. Uppsatsens sista kapitel är en 
diskussionsdel där vi resonerar kring de resultat som vår studie lyft fram. 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
Vi har sökt efter artiklar i databaserna “Sociological Abstracts” och “Academic Search Elite”, 
med hjälp av sökord som food choice, food habits, Generation Y och lifestyle choices, med 
anledning av att vi är intresserade av hur den generationens (dvs. personer mellan 20 och 35 
år), förståelse för livsmedel ser ut.  
  
Vi upplevde att det var svårt att hitta tidigare forskning som skulle kunna fungera som ett 
komplement eller hjälpmedel till just vår studie. Det bidrog till att vi främst använt oss av såväl 
svenska artiklar som av artiklar från andra länder, såsom Australien, Indien och Pakistan. Det 
begränsade antalet av svenska forskningsartiklar ledde till att vi behövde bredda vår sökning, 
vilket i sin tur bidrog till att den tidigare forskning vi presenterar är såväl inriktad på matvanor 
och livsmedel generellt, samt på Generation Ys val av livsmedel. Vårt intresseområde 
uppmärksammas inom olika typer av vetenskapliga discipliner. I kapitlet förekommer därför 
studier gjorda av antropologer, socialarbetare, dietister, jordbruksforskare och 
företagsekonomer. I och med att få studier hittats med sociologisk/socialpsykologiskt 
perspektiv anser vi därför att vår studie kan bidra till den forskning som gjorts inom andra 
discipliner, och komplettera den genom att fylla en lucka kring Generation Ys förståelser av 
livsmedel. För att presentera en överblick av tidigare forskning kring fenomenet har vi 
kategoriserat studierna efter ämnesområde. Den tidigare forskning vi presenterar är inriktad på: 
sociala och individuella faktorer bakom matvanor, vem köper vad, att lära sig om livsmedel 
och matvanor och att välja “bra” mat. I slutet av detta kapitel presenterar vi en sammanfattning 
av tidigare forskning och klargör vilket bidrag vår hermeneutiska studie kan ha i förhållande 
till den tidigare forskningen. 
  
3.1 Sociala och individuella faktorer bakom valet av livsmedel  
Antropologerna Kabir, Miah och Islam genomförde 2016 en kvalitativ studie på ett universitet 
i Bangladesh. Att äta hälsosamt visade sig spela en viktig roll i studenternas liv (Kabir, Miah, 
Islam, 2018:2). Vad studenter äter är enligt forskarna bland annat beroende av olika 
individuella, sociala och miljöfaktorer. I undersökningen ingick studenter mellan 17 och 25 år, 
ur olika studieområden och som kom från första till fjärde studieåret. I undersökningen ingick 
såväl kvinnor som män, och studenter ur såväl urbana som ur rurala regioner. Undersökningarna 
gjordes i form av intervjuer och fokusgruppdiskussioner (Kabir, Miah & Islam, 2018:3). 
  
En påverkansfaktor som identifierats i den ovan nämnda studien är den individuella faktorn, 
vilket innebär individernas individuella kunskap kring matlagning. De som har mer erfarenhet 
lagar mer mat än de som är oerfarna. Studenterna börjar under sitt första studieår att lära sig allt 
mer att laga mat själva. Dessutom dras slutsatsen att kvinnor har bättre kunskaper i att laga mat 
än män, vilket framför allt kopplas till den bengaliska kulturen. Den andra individuella faktorn 
som identifierats är smaken. Smaken beror framför allt på individens uppväxt. Maten som finns 
i matsalen ses som enformig och tråkig, vilket leder till att studenterna lagar maten själva eller 
äter i restauranger utanför campus. En ytterligare punkt är att vissa livsmedel är förbjudna i 
vissa religioner, till exempel nötkött i hinduiska religionen och fläskkött bland de muslimska. 
Hur studenterna känner sig påverkar också deras inställning till vilka maträtter de tillagar. 
Under examensperioden visar de ett mindre engagemang för att tillbringa tid i köket. Vissa äter 
ingen frukost eller glömmer bort att äta regelbundet under dagen (Kabir, Miah & Islam, 2018:6–
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7). Området som studenterna kommer ifrån understryks i studien att påverka deras matvanor: 
de som kommer från en rural region äter mer kolhydrater så som ris och heta livsmedel än de 
som kommer från en större stad. Sista individuella punkten är fysisk aktivitet. De som rör sig 
regelbundet äter större mängder mat och då framför allt kolhydrater och proteiner. 
  
Sociala faktorer som tas upp i Kabir, Miah och Islams studie är bland annat påverkade av den 
sociala grupp som deltagarna umgås med. Deltagarna som lagar mat i grupp äter ofta flera rätter 
med en variation av ingredienser. Studien visar även att ekonomi är en anledning till att det 
tillagas flera rätter i en grupp än när studenten lagar maten själv. Ett större socialt nätverk bidrar 
till att studenterna festar mer, äter mer och testar olika restauranger. Dessutom nämns de sociala 
normerna i den bengaliska kulturen som någonting som leder till att det är fler kvinnor än män 
som lagar mat, för att kvinnorna till skillnad från männen lär sig matlagning redan under 
barndomen (Kabir, Miah & Islam, 2018:10). 
  
Miljö är den sista viktiga faktorn som Kabir med kollegor tar upp i sin kvalitativa undersökning. 
Tillgången till färsk mat som inte är alltför dyr sägs vara en stor påverkansfaktor. På grund av 
ekonomiska faktorer köper studenterna antingen mestadels säsongsbaserade livsmedel eller så 
äter de i universitetets matsal (Kabir, Miah & Islam, 2018:11). Om studenterna inte har 
tillräckligt med pengar händer det även att de hoppar över vissa måltider. Även universitet-
beroende faktorer påverkar studenternas matvanor, exempelvis urvalet av idrottskurser. 
Köksutrustningen i studentboenden uppges också påverka hur mycket studenterna lagar mat 
(Kabir, Miah & Islam, 2018:12). Valet av matvanor sägs alltså vara beroende av flera olika 
faktorer. Det innefattar dels individuella faktorer, men även uppfostran, kulturella faktorer och 
hur tillgången till livsmedel ser ut. 
  
Näringsforskaren Devine, vid Cornell University, vill i sin studie förstå relationen mellan 
sociala och biologiska banor och hälsofaktorer som är kopplade till val av livsmedel (2005:121). 
Devine belyser de bakgrundsfaktorer som påverkar människors val av livsmedel, det vill säga 
om det finns sociala, biologiska eller historiska faktorer som påverkar dessa val. Vad är 
anledningen till att människor väljer så pass olika typer av livsmedel? Artikeln utgår från att 
undersöka den frågan utifrån tre faktorer – tillfälliga val, sociala val och historiska val. De 
tillfälliga valen av livsmedel som görs härleds i artikeln till hur en utveckling av livsmedel sker 
över tid, och hur den utvecklingen över tid ser ut. De sociala valen är de val av livsmedel som 
görs och är kopplade till klass, kön, etnicitet eller till sociala sammanhang. De historiska valen 
är i sin tur beroende av den historiska utvecklingen inom livsmedelsproduktionen och 
konsumtionen, såsom hälsotrender, eller faktorer som är kopplade till hälsopolitik. Det är 
således både individuella och samhälleliga faktorer som Devine diskuterar utifrån ett 
livscykelperspektiv (2005:121). 
För att förstå hur livsmedelsval görs utifrån ett livscykelperspektiv beskriver Devine att det 
finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. Hur en människa gör sina val av livsmedel hänger 
samman med hur personens livscykel ser ut. Hur individen utvecklas som människa har även 
att göra med hur vi utvecklar tankar och strategier gällande val av livsmedel. Den personliga 
utvecklingen går således hand i hand med en utveckling av strategier och känslor kring våra 
matvanor. Devine beskriver att denna utveckling är relativt stabil under det vuxna livet, men 
när individen ändrar riktning är det beroende av förändringar kring tankar, känslor och strategier 
som är kopplade till den individuella utvecklingen, sociala sammanhanget samt till de historiska 
förändringarna inom livsmedelsindustrin (Devine, 2005:122).  
  
I Hocking och Kroksmark studie undersöktes individers engagemang med fokus på hur de styr 
sin livsstil till förmån för klimatet. Respondenterna fick besvara frågor kring sin livsstil som 
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kretsade kring hur personerna formade sitt liv enligt en hållbarhetsfilosofi. Det visade sig att 
majoriteten av de unga vuxna som deltog i studien försökte anpassa sin livsstil för att minimera 
skador på miljö och klimat. Det visades även att respondenterna var väl medvetna om hur de 
skulle anpassa sin livsstil för att minimera sina avtryck på miljön. De flesta ville ha en hållbar 
livsstil genom att odla egen mat och att till exempel inte äga en bil. De ville även handla så 
mycket närodlat och ekologiskt som möjligt. De underströk även att de handlar mycket 
grönsaker, och då gärna närodlade och ekologiska sådana (Hocking & Kroksmark, 2013:1–9). 
Studien visar på att det finns en medvetenhet hos unga vuxna gällande val av livsstil men även 
val av matvanor. Studien fokuserar på fler faktorer än just mat, men trots det visar artikeln på 
att livsmedel och matvanor är just faktorer som är möjliga att förändra för att kunna leva en 
hållbar livsstil i förhållande till miljö och klimat. 
 
3.2 Vem köper vad 
Valet av livsmedel har en stor inverkan på hälsan, på miljön och på ekonomin. 
Konsumentvetarna Zepeda och Nie (2012) beskriver i sin studie att en tredjedel av alla dödsfall 
i USA går att relatera till ett ohälsosamt liv kopplat till fel sorts livsmedel. Tidigare studier 
verkar peka ut att hur livsmedel väljs och hur matvanorna ser ut påverkar inte endast kroppen 
utan hela livsmedelsindustrin. Genom att belysa det problematiska kring detta ämne utreder 
Zepeda och Nie vilka faktorer det är som styr över olika val kopplade till matvanor. Genom att 
försöka finna dessa faktorer vill de synliggöra dem och hoppas på att bidra till att förändra dem. 
Zepeda och Nie resonerar kring att valet av organiska och närodlade livsmedel i USA går sakta 
men säkert framåt. De undersöker vilka centrala faktorer som spelar in när individen väljer 
organiskt och närodlat, och vad som är karaktäristiskt för de människor som väljer organiska 
och närodlade livsmedel, samt vad som är karaktäristiskt för de människor som väljer bort 
organiska och närodlade livsmedel (Zepeda & Nie, 2012:467–468). 
  
De resultat som Zepeda och Nie kom fram till delas upp i fyra segment, där de har kategoriserat 
sina informanter utifrån deras syn på, och om de handlar organiskt och närodlat (Zepeda & Nie, 
2012:471). Den livsstil som Zepeda och Nie kom fram till var den vanligaste i kombination 
med vad de betecknar som bra matvanor och bra livsmedel var den ”rationella” gruppen. Det 
karaktäristiska för personerna i den rationella gruppen var att de hade en rationell och sund 
inställning till mat. De visade sig vara måttligt intresserade av matlagning, men valde ändå bra 
livsmedel före de mindre bra. De var varken hög eller låginkomsttagare, och de flesta var i 
medelåldern. De handlade den billigaste typen av organiskt och närodlat, samt uppgav att det 
fanns bra förutsättningar för att handla närodlat i den stad de bodde i (Zepeda & Nie, 2012:476). 
Enligt Zepedas och Nies resultat styr människor alltså sina matvanor utefter pris och tillgång. 
Trots att de människor som hamnade i den rationella gruppen inte var matfantaster med ett 
särskilt intresse för mat, valde de ändå hälsosam och organisk mat framför “sämre” mat, tack 
vare den stora tillgången och möjligheten till att kunna välja organiskt och närodlat. 
  
Casini, Contini, Marone och Romanos, som forskar inom jordbrukshantering, genomförde en 
kvantitativ studie över hur livsmedelsvalen bland Generation Y från 2000 till 2009 har 
förändrats (2013). För att genomföra enkäten delades Italien upp i olika sektorer och deltagarna, 
som var mellan 18 och 29 år, valdes ut genom slumpmässigt urval. Livsmedelsvalen 
analyserades genom att sätta matvanor i relation till hälsa. Även deltagarnas matveteende i 
relation till livsstil jämfördes. Andra faktorer som i studiens resultat visade sig vara centrala var 
utbildningens och inkomstens påverkan på deltagarnas val av livsmedel. Deltagarna i studien 
delades upp i följande fem kategorier: de traditionella, de moderna, out-of-home, young 
convenience seekers och young savers. Bland de traditionella, som var den största delen av 
populationen mellan 18 och 29, konsumeras maten mestadels i hemmet. Vad deltagarna åt var 
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relativt jämnt fördelat. Med detta menas att de åt en stor variation av olika livsmedel, 
exempelvis frukt, grönsaker, kött, fisk, bröd och pasta (Casini, Contini, Marone & Romanos, 
2013:24). De moderna hade liknande matvanor som de traditionella men de åt oftare ute. I 
denna grupp var det fler singelhushåll samt par utan barn. 
  
Enligt resultaten i Casini et al. studie har kategorin ”out-of-home” ökat de senaste tio åren, 
vilket innebär att livsmedelskonsumtionen hemma har sjunkit. Denna grupp var de som 
spenderade mest pengar på mat. Detta beror bland annat på att individer i denna grupp är oftast 
singlar med god ekonomi. Denna grupp ökade betydligt mellan 2000 och 2009. Färdigmat sägs 
vara resultatet av den moderna livsstilen och livsmedelsindustrin sägs därför ha anpassat sig. 
De som ingår i kategorin ”convenience seekers” väljer livsmedel som är mindre tidskrävande. 
Mellan åren 2000 och 2009 har enligt studien konsumtionen av godis och restaurangbesök ökat, 
medan konsumtionen av färska livsmedel så som ost, frukt, grönsaker och kött sjunkit 
(2013:24). ”Young savers” är den grupp som investerar minst av sin inkomst i mat. De köper 
framför allt livsmedel som kostar mindre, till exempel bröd, pasta, gryn, medan konsumtionen 
av dyrare livsmedel, som fisk och kött, ligger på lägre nivåer. De förändringar som skett mellan 
2000 och 2009 kan, enligt Casini et al. (2013:26–27), förklaras utifrån ekonomiska faktorer och 
förändringar i matvanor på grund av nya sociokulturella modeller. 
  
3.3 Att lära sig om livsmedel och matvanor 
Ett bidrag till tidigare forskning inom val av livsmedel från socialt arbete forskningsfältet 
kommer från Bildtgård (2008), som beskriver i sin artikel relationen mellan risk och 
förtroende kopplade till livsmedelsindustrin. Risker med livsmedelsindustrin har lett till en 
internationell debatt som handlar om ohälsosamma ämnen som har hittats i livsmedel. Det 
handlar bland annat om att industrin manipulerar organiska livsmedel, exempelvis att grisar får 
hormoner för att växa sig större. Bildtgård beskriver att vetskapen om att det kan finnas farliga 
ämnen i maten har lett till att individer känner en misstro till industrin, vilket leder till att 
individer inte kan förlita sig på att det de äter är hälsosamt för deras kroppar. Den internationella 
debatten har således lett till att bli en individuell fråga som framkallar oro och ångest över hur 
maten väljs (Bildtgård, 2008:100). Artikeln fokuserar dels på hur misstron kring 
livsmedelsindustrin ser ut, men även hur ett förtroende för livsmedelsindustrin ska kunna 
återuppbyggas. Bildtgård beskriver även att valet av livsmedel vi gör styrs av kombinationen 
mellan risk och förtroende. Hur risk och förtroende skiljer sig åt rent individuellt gällande val 
av livsmedel är kulturellt betingat enligt Bildtgårds resonemang (2008:100–101), men ur ett 
sociologiskt perspektiv menar han att valet av matvanor utifrån risk och förtroende styrs 
exempelvis av inlärda rutiner och vanor (Bildtgård, 2008:104). Vanor och rutiner ser ungefär 
likadana ut var dag, vilket bidrar till att individer har vanor och rutiner även gällande val av 
livsmedel. Det är först när en vana rubbas som individen uppmärksammar den, påpekar 
Bildtgård. Författaren gör en liknelse mellan att man äter som man alltid har gjort, tills man blir 
varse om exempelvis de ohälsosamma ämnen som har hittats i livsmedel. Vid det skedet rubbas 
vanorna och ett risktänk och ångest inför valet av livsmedel utvecklas (Bildtgård, 2008:106). 
Det stora fokus som läggs på livsmedel har därmed lett till stora krav på organisk, etisk korrekt 
och naturligt producerad mat.  
  
Peregrin som ingår i “Chicago-based medical association”, alltså inom det medicinska fältet, 
argumenterar i sin artikel kring att det finns krav på att mat ska odlas lokalt och ekologiskt, 
samt att Millennials är beredda att betala mer för hälsosam mat. Det är alltså i linje med vad 
Bildtgård beskriver, att människan främst väljer livsmedel på rutin, men att det även finns ett 
medvetande om eventuella risker att välja ”fel” livsmedel. Majoriteten av befolkningen har 
förtroende för matindustrin, men om den rubbas sker en förändring och matvanorna förändras. 
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Peregrin resonerar vidare om detta att det är näringsexperter som ska hjälpa samhället att välja 
god mat och att uppmärksamma livsmedel som helst ska undvikas. De ska fungera som ett stöd 
vid inhandlingen av matvaror (Peregrin, 2015:1380–1381). 
  
Millennials köper så kallad trendig mat som exempelvis quinoa och grönkål. Dessa trender har 
för det mesta sitt ursprung i sociala medier. Dietisten Collins påpekar att det finns appar som 
kan scanna produktens barkod och därmed ge hälsoinformation och information om livsmedels 
innehåll (2019:369). Denna information kan sättas i relation till individens personliga hälsomål, 
t.ex. att gå ner i vikt eller att bilda muskelmassa. Utöver det finns det andra appar som hjälper 
exempelvis till att hitta glutenfria produkter, att hålla koll på kolhydrater, eller som visar vilka 
frukt och grönsaker som är säsongbaserade. Peregrin understryker gällande detta att även om 
alla generationer använder sig av sociala medier, är det framför allt Generation Y som tar del 
av den typen av information på dessa plattformar (2015:1382). I tidskriften “Nutrition & 
Dietetics” visas att Generation Y utgör två tredjedelar av Australiens näringsexperts grupp, 
dock föredrar millennials att utveckla kunskap och samla information på sociala medier snarare 
än att konsultera utbildade dietister. Användare av apparna utbyter i dessa informationer kring 
näringsmedel och erfarenheter. Det finns bland annat viktminskningsgrupper, som är populära 
bland kvinnor. På grund av klimatförändringen krävs det fler dietister som kan stödja samhället 
i att utveckla ett hälsosamt och hållbart system, beskriver Collins i sin näringsvetenskapliga 
artikel, (2019:371). 
 
3.4 Att välja ”bra” mat 
Bildtgård har i sin studie inom socialt arbete undersökt hur svenskar resonerar när de väljer 
vilken typ av mat de vill äta. Han ville med sin studie få fram hur svenskar tänker när de väljer 
vilken typ av mat de anser är bra, samt vilken typ av mat som svenskar helst undviker 
(Bildtgård, 2009:499). Han menar att det har skett en utveckling kring tillgången till olika typer 
av mat, och att valmöjligheterna således är större nu än vad de har varit tidigare. Det har även 
bidragit till en större medvetenhet kring de val av livsmedel som människor gör, att man hellre 
väljer hälsosamma och njutbara livsmedel. Bildtgård påpekar att han undersökte den 
geografiska aspekten av livsmedelsvalet. Det visade sig att 30% av de svenskar som deltog i 
studien var nöjda med den typ av mat som finns tillgänglig i Sverige. Deltagarna menade att 
Sverige är ett modernt och globaliserat land sett till tillgången på varierande livsmedel. 
Bildtgård menar att resultatet visar att svenskar tycker att Sverige har de förutsättningar som 
krävs för att kunna välja hälsosam och bra mat. Trots den variation av mat som finns tillgänglig 
i Sverige väljer en del svenskar den enkla vägen. 19% av studiedeltagarna berättade att de hellre 
äter husmanskost än den varierande kost som nått Sverige genom modernisering och 
globalisering. Anledningen till att svenskar väljer husmanskost, enligt Bildtgård (2009:507–
508), är för att de föredrar hemlagad och enkel mat. Det sammantagna resultatet av hans studie 
visar dock att majoriteten av de svenskar som deltog i studien föredrar livsmedel med varierad 
geografisk bakgrund. Det betyder således att svenskar nyttjar de valmöjligheter av livsmedel 
som utvecklingen av livsmedel de senaste åren har bidragit till (Bildtgård, 2009:521).  

Företagsekonomen Madan, verksam i Indien, skrev i sin artikel att Indiens hälsoproblem lett 
till att naturliga och hälsosamma produkter uppmärksammats allt mer. I takt med det ökar både 
antalet typer av dieter och gymmedlemmar. Företag i Indien, men även i andra länder, utnyttjar 
detta och producerar en stor variation av hälsoprodukter som sprids till stora delar av samhället. 
I Europa tjänar hälsomarknaden i form av hälsodryck och hälsomat mer än 5,7 miljarder euro 
per år. Under 2016 fanns det livsmedel som ansågs vara trendiga, som soppor, produkter med 
mindre socker, probiotiska livsmedel, mindre kolesterol och mindre plastförpackningar och mer 
proteiner. Livsmedel skulle innehålla rena ingredienser utan tillsatser och innebörden av ”clean 
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eating” utvecklades allt mer. Även om maten anses som den största delen i det holistiska 
hälsoområdet, är det också emotionell hälsa, en frisk och sund kropp och fysisk aktivitet som 
uppmärksammas (Madan, 2017:461–463). För Madans studie genomfördes en enkät där 
deltagarna besvarade frågor angående vilken roll “god” mat har i deras liv.  Enkäten uppdelades 
i olika kategorier: betydelsen av livsmedelspriser, hälsa, betydelsen av att äta ”vacker” mat samt 
matens näringsvärde. Deltagarna var mellan 15 och 35 år gamla. Den yngsta gruppen, mellan 
15 och 20 år, äter funktionell mat, som uppfyller fler egenskaper, till exempel att den innehåller 
större mängder av proteiner, dessutom äter de ekologisk mat, men detta gör de framför allt för 
att vara en del av den rådande hälsotrenden. Priset spelar ingen stor roll eftersom att de flesta 
av dem fortfarande bor hemma. Deltagarna mellan 21 och 25 år har begränsad tillgång till 
livsmedelsvariation, eftersom att de flesta studerar vilket innebär att de inte har så god ekonomi. 
Från 26 år upp till 31 år är deltagarna extremt fokuserade på att vara friska, trots att den typen 
av mat inte alltid smakar bra samt att den ibland är väldigt kostsam. Denna grupp besitter mer 
kunskaper om livsmedel, och försöker att leva så hälsosamt som möjligt. Den äldsta gruppen, 
mellan 31 och 35, förlitar sig däremot mer på bekanta, funktionella och ekologiska produkter 
och köper dem för att upprätthålla en god hälsa (Madan, 2017:467–468). 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det som artiklarna har gemensamt är att slutsatser är kopplade till en samhällelig utveckling av 
matvanor och valet av livsmedel. Det är framför allt den offentliga debatten och digitalisering 
som sägs ha bidragit till en ny syn på mat och på matens betydelse. Peregrin och Madan utgår 
från att det finns “mattrender” som tilldelas mycket uppmärksamhet under en viss tid, vilket 
sker framför allt på digitala medier (Peregrin, 2015:1382). Det är ett ökande hälsoproblem i 
samhällen som konkretiseras och detta leder till en ökad medvetenhet om näringsinnehåll och 
krav på hälsosam mat (Madan, 2017:461). En sammanställning av forskning tyder på att 
matvanor och förståelse av livsmedel styrs både av sociala och individuella faktorer. De 
individuella faktorerna består dels av hur intresset kring matlagning ser ut, men även biologiska 
faktorer spelar in, som exempelvis uppväxt, familjeförhållanden och personlig utveckling. De 
sociala faktorerna som kan påverka hur livsmedel väljs och matvanor uppstår beror främst på 
samhälleliga och historiska faktorer. Det innebär att individer till exempel styrs av hälso-trender 
eller av hur efterfrågan på och tillgång till livsmedel ser ut. Forskningen visar dessutom att det 
finns en medvetenhet hos människor som bidrar till att fler handlar närodlat och ekologiskt om 
det är möjligt. 
Att välja bra mat innebär enligt tidigare forskning att vara medveten om livsmedlens innehåll 
och att ha en generell kunskap kring mat. Utvecklingen som skett genom globalisering har 
bidragit till att det finns ett större och mer varierande utbud av livsmedel nu än vad det gjort 
tidigare. Det bidrar till att det kan vara svårare att välja mat, men det har även bidragit till att 
det är enklare att äta hälsosamt. Att vara hälsosam lyfts fram i forskningen som något som har 
kommit att bli en trend, då företag utvecklar nya hälsosamma produkter på löpande band. 
Livsmedelsexperter och appar anpassar sig efter dessa trender, som för det mesta har sitt 
ursprung på sociala medier. Att ha goda matvanor och köpa hälsosamma livsmedel finns i varje 
samhällsgrupp, dock är detta beteende i vissa grupper mer tydligt än i andra. Olika 
samhällsgrupper uppvisar olika matvanor enligt studierna. Det finns fler singelhushåll och en 
växande bildningsnivå bland Generation Y.  Den högre lönen bidrar till att man lägger mer 
pengar på livsmedel. Det finns en större medvetenhet om matens innehåll och näringsvärde 
eftersom befolkningen har blivit mer kritisk i sina val av livsmedel. Genom att livsmedel köps, 
visar individer ett förtroende till matindustrin och genom att producera ”bra” mat så upprätthålls 
förtroendet mellan köparna och industrin. 
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3.6 Vår studies plats i forskningen 
Trots att vi nu presenterat en del av tidigare forskning som gjorts kring Generation Y och deras 
förståelse och val av livsmedel och matvanor, så är det kombinationen av svensk forskning och 
Generation Y som vi anser saknas. Det finns främst studier från USA och Indien som 
undersöker Generation Ys förståelse av livsmedel. Utöver det har det genomförts kvantitativa 
studier kring matbeteende. Vårt syfte var från början att komplettera dessa studier genom att 
förena temana livsmedel och Sverige till en kvalitativ hermeneutisk studie för att denna studie 
skulle fungera som ett komplement till redan genomförd forskning. Vår studie vill förmedla 
kunskap kring förståelser av individernas upplevelser och erfarenheter gällande val av 
livsmedel. I vår genomgång av tidigare studier har vi sett att detta perspektiv saknas. Vi är också 
intresserade av de bakgrundsfaktorer som vi (i linje med den valda hermeneutiska ansatsen) 
adresserar som livsvärldsaspekter, som kan kopplas till Generation Ys matvanor och deras 
relation till livsmedel. I takt med att kunskapen kring miljö och klimatpåverkan i våra livsval 
uppdagas, tycker vi att det blir allt viktigare att adressera dessa frågor vetenskapligt. Vi kommer 
i vår studie fokusera på den målgrupp som vi tror påverkas mest av miljö och 
klimatförändringar och den debatt som är aktuell gällande dessa frågor - Generation Y. 
 
4.TEORI 
Vi har valt fem begrepp som vi ser som lämpliga teoretiska verktyg till att guida oss i analysen 
av vårt material och för att hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Begreppen är följande: 
konsumism, livsvärldsaspekter, varande, ägande och identitet. Dessa begrepp använder vi som 
sagt för att kunna närma oss vårt material och resonera kring personernas livsvärld i relation till 
deras upplevelser kring valen och förståelsen av livsmedel. De teoretiska begreppen är avsedda 
att organisera presentationen av analysen och fungera som ett komplement för att därmed kunna 
sortera vår tolkning och förståelse av materialet. 

4.1 Konsumism 
I det följande underkapitlet beskriver vi begreppet konsumism, med utgångspunkt i Baumans 
diskussion kring detta begrepp, och argumenterar kring varför detta begrepp bidrar till att 
besvara frågeställningen: Hur upplever Generation Y sina val av livsmedel och vilka 
bakgrundsfaktorer relaterar de sina matvanor till? 
 
De västerländska samhällena präglas speciellt av konsumtionstrender som är nära förbundet 
med begreppet konsumism. Ordet konsumism utvecklades utifrån begreppet konsumtion. 
Bauman definierar konsumism som ett modernt fenomen som har utvecklats i den senmoderna 
tiden (2008:39), och genom att vi undersöker valet av livsmedel hos Generation Y, hjälper 
begreppet konsumism att tolka Generation Ys förståelser av detta val. Konsumism är, enligt 
Bauman (2008:59), en enormt stor drivkraft i samhället som präglas av överflöd. Vår upplevelse 
kring val av livsmedel är att det finns en stor variation när det gäller livsmedelsval. Detta 
överflöd är förutsättningen för de många olika val av livsmedel som har utvecklats de senaste 
åren. Konsumism beskriver momentet när konsumtionen tar över och spelar den centrala rollen 
i individens liv. Ett exempel på konsumism är bland annat lyxvaror. Konsumism handlar inte, 
som konsumtion, om överlevnad, utan konsumism är en samhällsrörelse, vilket innebär att det 
individuella begäret att behöva, begära och längta förtingligas och den yttre kraften leder till en 
rörelse i konsumtionssamhället (Bauman, 2008:36). Samhällsrörelse påverkar individen i sitt 
vardagliga beteende och i sina vanor. Vilken mat som erbjuds, likväl som en diskussion om 
särskilda livsmedel är beroende av denna rörelse och är en bakgrundsfaktor som ingen kan dra 
sig undan från. Därför vill vi undersöka, och framför allt förstå vilken roll de yttre krafterna 
spelar gällande Generation Ys erfarenheter kring sina val av livsmedel.  
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Som vi påpekat i inledningen finns det nuförtiden ett överflöd, en variation och en mångfald av 
livsmedel. Dessutom pågår en samhällsutbredd diskussion om matvanor, livsmedelsproduktion 
och yttre faktorer, som vi tänker leder till förändrade sätt att köpa och välja livsmedel. 
Konsumismen är oändlig eftersom individens krav aldrig tar slut, och detta leder till fler 
komplexa samhällen och pågående rörelser. Bauman beskriver denna samhällsutveckling med 
meningen att ”nya behov behöver nya varor” (Bauman, 2008:39). Människor kräver objekt och 
kräver att äga föremål som ökar deras välbefinnande, vilket i sin tur hänger ihop med att om 
man äger högt ansedda objekt så leder detta till aktning i och från samhället. Det är framförallt 
tillfredsställelse av behov och lycka som förknippas med konsumismen. Bauman beskriver de 
moderna kulturerna med termer som ”nykultur” och ”snabbkultur” (2008:37,40) och 
understryker med detta att individerna lever i samhällen där tiden spelar en stor roll. Världen 
kan också sägas ha blivit ”mindre”, vilket möjliggör enkel kommunikation med andra länder 
och att få en inblick i olika länders kulturer. Det finns inte längre bara svensk husmanskost, 
utan sortimentet har expanderats, variationen är betydligt större och vi är intresserade av att se 
om och i så fall hur detta kopplas ihop i Generation Ys förståelser av sina erfarenheter kring val 
av livsmedel. 

Bauman understryker att de konsumistiska samhällenas största och viktigaste mål är att omsätta 
så mycket pengar som möjligt, och detta innebär bland annat att konsumismens pilar består av 
överskott och slöseri (Bauman, 2008:46–47). Överskottet leder följaktligen till konkurrens om 
konsumenternas uppmärksamhet mellan de olika producenterna. Med andra ord, består det 
konsumistiska samhället av att erbjuda en stor mängd av alltid nya och växlande varor som ska 
leda konsumenterna att köpa dem. Det går dock inte att köpa allt och detta tvingar individerna 
att av- och begränsa deras inköpsbeteende (Bauman, 2008:49). I och med att Generation Y är 
en del av det västerländska samhället och är beroende av att köpa in matvaror som de 
konsumerar vill vi också därför förstå hur de resonerar kring hur de köper matvaror.  

För att godkännas som en social medlem i samhället ska man konsumera, påpekar Bauman 
(2008) i sin diskussion. Om man väljer att inte leva efter konsumismens regler hamnar man i 
utanförskap, och det är detta dilemma som Bauman menar när han skriver att människan själv 
är en konsumtionsvara genom att vara delaktig i ett konsumtionssamhälle. Bauman menar att 
genom att ha och investera i sin ”sociala ställning”, som konsumtionssamhället kräver att man 
gör, förvandlas individen till en säljbar vara (Bauman, 2008:66). Nuförtiden finns det många 
olika sätt att konsumera mat och vad man får och icke-får äta. Överflödet leder till att människor 
börjar omskapa sin identitet och för att förbli den trovärdiga individen som går med tiden 
(Bauman, 2008:59). Vi är därför också intresserade av hur människor förstår sig själva, och 
därmed skapar en social roll, genom en särskild matvana, exempelvis att vara vegetarian och 
hur detta bidrar till deras förståelse av identitetsskapandeprocessen. 

4.2 Livsvärldsaspekter 
Vi är i vår studie medvetna om att varje intervjuperson vi kommer i kontakt med har egna 
livsvärldar med vissa fasta delar som skulle kunna kallas för ”parametrar” i denna livsvärld. 
Under intervjuerna använder vi oss därför av dessa för att just kunna kartlägga 
livsvärldsaspekter, för att här finns det, vilket påpekas av Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008:193), oundvikliga strukturer som formar individen. Livsvärlden består bland annat av 
individualitet, social identitet, sociala relationer, den levda tiden och personlig upplevelse av 
rum, där det sistnämnda innebär hur individen förhåller sig till tiden och rummet. En sista aspekt 
i livsvärlden är förmågan att skapa aktiviteter och diskurser (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 
2008:194–195). Alla dessa punkter är delar av livsvärlden, och därmed det som av Dahlberg 
med kollegorna beskrivs som delar av varje individ. I och med att livsvärldsaspekter skapar en 
människa är vi intresserade av denna livsvärld i sin helhet för att kunna besvara vår 
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frågeställning, som fokuserar på hur varje enskild individ upplever sina val av livsmedel och 
hur de bakomliggande faktorerna kopplas ihop och till olika aspekter i livsvärlden.  
Varje individ har en egen livsvärld och därmed ett eget sätt att uppfatta och förstå världen 
omkring sig på. I vår studie är vi intresserade av hur Generation Y upplever sina val av 
livsmedel. Alla individer har samma parametrar, men förhållningssätt till och förståelser av 
dessa skiljer sig åt mellan olika individer. Vi är intresserade av hur livsvärlden hos varje enskild 
intervjuperson ser ut, vilka erfarenheter var av dem har och hur de tänker kring sina egna val 
av livsmedel. Detta var den främsta anledningen till varför vi valt livsvärldsaspekter som ett 
analytiskt verktyg för att bättre förstå det studerade fenomenet. Livsvärldsaspekter, som 
Ashworth formulerade det, lägger fokus på att förstå livsvärlden (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008:194) och denna förståelse kan bland annat nås genom den hermeneutiska 
analysen. I den hermeneutiska analysen kan vi därför använda livsvärldsaspekter som ett 
analytiskt verktyg för att sortera det empiriska materialet, dvs. titta på hur olika 
livsvärldsaspekter ser ut i intervjupersonernas erfarenheter, jämföra dessa med varandra och 
hitta hur kopplingar mellan dessa ser ut i intervjupersonernas och vår gemensamma tolkning. 
Vi kommer att återkomma till detta i avsnittet som presenterar den hermeneutiska 
analysmetoden, men härnäst vill vi presentera hur livsvärlden och dess olika aspekter också kan 
sägas innehålla normativa förhållningssätt som i sin tur kan sägas ange vad som är bra eller 
dåliga val, dvs. varandets och ägandets livsform.    

4.3 Varandets och ägandets livsform 
Erich Fromm beskriver två olika typer av livsformer – varandets och ägandets. Vi inleder med 
att presentera varandet som livsform, för att sedan sätta varandet i kontrast till ägandets 
livsform, för att därefter kunna konkretisera vårt studerade fenomen ur både ägandet och 
varandet som livsform. 
Varandet beskrivs av Fromm (2006) som en livsform dit individuella upplevelser hör till. 
Upplevelser kan enligt Fromm inte beskrivas. Varandet är ens egen persona, ens individualitet, 
som egentligen inte går att beskriva för en utomstående utan att det upplevs. Fromm beskriver 
att människor aldrig kan ha full förståelse för varandra, då en unik personlig egenart är omöjlig 
att beskriva med ord. I varandet som livsform ter sig den mänskliga kraften uttryck i en inre 
aktivitet. Det innebär att människan hänför sig till att ständigt leva, uttrycka och utveckla sig 
själv med hjälp av en inre aktivitet i form av mänskliga krafter. Varandets livsform står för de 
upplevelser vi är med om som inte går att fullt ut beskriva för en annan individ (Fromm, 
2006:116–117). Varandet innebär att vara äkta gentemot sig själv och mot omvärlden och för 
att vara måste människan ständigt utvecklas, leva och förändras (Fromm, 2006:51). Varandets 
begrepp kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning, eftersom vårt intresseområde refererar till 
individens personliga upplevelse och förståelse av val av livsmedel. Vi är som sagt intresserade 
av hur individen uppfattar sin egen förståelse och vilket personligt ursprung valen av livsmedel 
har. Dessa reflektioner handlar om individens tankar, upplevelser och emotioner. Vi är 
dessutom intresserade av hur individen själv förhåller sig till sina matvanor och hur individen 
sätter sina egna matvanor i relation till sig själv och omvärlden. I varandets livsform ska 
egocentrism och behovet av att bygga upp sin identitet med hjälp av yttre faktorer ges upp. 
Fromm beskriver att en människa som lever utefter varandets livsform är oberoende och fri, 
utan ett behov av att relatera sitt eget värde till ägande (Fromm, 2006:118). Även om det knappt 
går att förstå individens innerst inne, vill vi så gott det går förstå hur individen är och tänker 
kring sina val av livsmedel och vilken personlig upplevelse de har angående sin förståelse av 
livsmedel.  

Den främsta skillnaden mellan varandet och ägandet är att varandets livsform ser människan 
som en unik individ, medan ägandets livsform är inriktat på ägande, konsumtion och materiella 
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ting (Fromm, 2006:45–46). Det är två livsformer som skiljer sig åt i hur människan ser på jaget 
och på världen. Ägandets livsform kan av många anses vara det rätta, eller till och med, det 
enda sättet att leva efter (Fromm, 2006:51,55). Bortsett från att äga materiella ting innebär även 
ägandets livsform ägandet av oss själva, vår kunskap och den bild som andra människor har av 
oss. Att äga sitt jag innebär att vi ser oss själva och våra egenskaper som en ägodel som ligger 
till grund för vår identitetskänsla (Fromm, 2006:99). Ägandets livsform kännetecknas av ett 
konsumtionssamhälle där nya föremål skänker oss temporär njutning. När nya föremål tar plats 
på marknaden eller när individen har tröttnat på sina ägodelar byts dem helt enkelt ut. 
Ägodelarna blir dessutom en del av identiteten. Genom att ha möjligheten till att konsumera 
och äga nya föremål stärks självkänslan och därmed även vår känsla av makt. Det finns således 
ett ständigt behov av att uppleva nya stimuli, genom att kontinuerligt byta ut och förnya föremål 
vi har i vår ägo (Fromm, 2006:100). Inom ägandets livsform anses det att allt möjligt kan ägas, 
som exempelvis sex, njutning, andra människor, kunskaper, en identitet eller 
känslotillstånd.  Även matvanor och val av livsmedel kan således ses som ett slags ägande. 
Vanorna anses vara en del av individen själv och om det fråntas en vana, en ägodel, kan det 
skapa känslor av otrygghet. Istället kan de äga en känsla av glädje genom att göra något som de 
tycker om, utan att ha inställningen till att äga så mycket som det bara går. Som alla andra 
generationer värdesätter Generation Y kunskap om, i vårt fall, livsmedel som ägodel. Ägandets 
livsform talar dessutom om att vi formar en bild av oss själva utefter ägande. Hur andra ser på 
oss är viktigt i ägandets livsform, då identiteten skapas av vad som äger, både i form av kunskap 
och föremål. Ägande, förknippad med vår frågeställning, handlar om att välja och uppfatta sig 
som en aktiv människa. Man är det, det man väljer. Att vara vegan är ett sådant ägande - jag är 
vegan.  

4.4 Identitet 
Stier beskriver att identiteten främst formas under barndomen och under tonåren (2011:136–
137). Under tonåren kan dock motidentifikationer ske, som innebär att individen motsätter sig 
till en viss grad institutionens eller kulturens regler. Trots att en slags grund-identitet formas 
under dessa år, sker det identitetsförändringar under hela livet. De identitetsförändringar som 
görs under livets gång är beroende av både yttre och inre omständigheter, som i relation till 
varandra bygger en identitet. Därmed är det både individuella faktorer men även sociala 
relationer och tidigare upplevelser som bygger identiteten (Stier, 2011:136–137). Dessutom 
beror individuella processer på kulturella och materiella skillnader (Giddens & Sutton, 
2014:232). Hur identiteten formas beror även på generationsaspekter. Giddens och Sutton 
(2014) beskriver att individen formas av sociala konstruktionsprocesser och att även 
generationstillhörigheten spelar en central roll i hur identiteten formas. En särskild generation, 
en grupp människor som är ungefär lika gamla, delar en någorlunda liknande världssyn och 
värdegrund (2014:234).  
 
I vår studie vill vi se om det finns några skillnader mellan Generation Y och deras föräldrars 
generation när det gäller förståelse av livsmedel och matvanor. Ur Stiers perspektiv bestäms 
barnets matvanor av föräldrarna och i den motidentifikation, under tonåren, som Stier menar 
kan ske, kan matvanorna förändras. Stier argumenterar i sin teori om ett ständigt omvandlande 
av identiteten även under vuxen ålder. Vi är här framförallt intresserade av hur matvanor 
utvecklas över tid och i vuxen ålder. Med det menar vi, hur en kontext kan bidra till en särskild 
matvana, som i sin tur utgör en del av identiteten. Matvanor innebär bland annat hur de 
utvecklas under tid och hur individen själv förstår sina val av livsmedel i relation till sin 
identitet. Identiteten är resultatet av såväl yttre som inre faktorer. Att besitta en identitet 
refererar alltid till en kollektiv tillhörighet och till en viss tid och rum, dock är det fortfarande 
individen själv som bestämmer vad som händer med sin egen identitet. I identitetsskapandet 
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ställs även frågan hur individen kommunicerar sina matvanor och på vilket sätt hen gör det. 
Matvanorna kommuniceras och kartläggas dessutom i individens handlande (Hammarén & 
Johansson, 2009:80). I vår studie är vi intresserade av individens upplevelse av sina egna 
matvanor och sin förståelse av livsmedel, som alltid innebär att en sorts av emotioner och 
emotionella laddningar, som Hammarén och Johansson (2009:41) skulle uttrycka det. Identitet 
sammansättas ur olika och komplexa faktorer som slutligen leder till ett särskilt beteende, 
handlande och tänkande i konkreta livssituationer. 

5.METOD 
Vi kommer här att presentera en motivering till varför vi anser att det är lämpligt att använda 
den hermeneutiska metodansatsen för genomförandet av vår studie. Därefter följer en 
beskrivning av den hermeneutiska metodens centrala grundantaganden. I anslutning till detta 
följer en beskrivning hur urvalet och datainsamling gjordes och i slutet av metodens kapitel 
pratar vi om etik och kvalitetskriterier.  

5.1 Motivering 
Utifrån studiens intresseområde som är att undersöka förståelsen av Generation Ys val av 
livsmedel, har vi valt att genomföra studien med en hermeneutisk metodansats. Med detta 
menar Ödman att det är framför allt livsvärlden som ska förstås i en hermeneutisk studie. 
Genom detta vill vi utveckla en förståelse för hur våra intervjudeltagare upplever fenomenet, 
och de aspekter som kan kopplas till förståelsen av de egna matvanorna. Enligt en hermeneutisk 
metodansats finns det ett flertal olika sätt att tolka och förstå världen på, genom att förena olika 
förståelsehorisonter till en, utan att göra anspråk på generalitet (Ödman 2007:11,14). Den 
hermeneutiska studien ska bidra till att utveckla kunskap kring förståelse av livsmedel bland 
Generation Y där kunskapen ska komma från intervjudeltagarnas erfarenheter. Vi kommer att 
bemöta våra deltagare med en öppenhet för att vara mottagliga för deras tolkningar. Detta gör 
vi bland annat för att kunna synliggöra våra förförståelser om val av livsmedel bland Generation 
Y. En hermeneutisk metod är lämplig som metodologiskt förhållningssätt för att nå en förståelse 
av våra deltagares historia genom tolkning. De tolkningar vi ska göra under analysprocessen 
ska sedan härledas till teoretiska begrepp. Den empiri vi ska samla in hoppas vi ska kunna 
beskriva intervjupersonens världsbild och den innebörd fenomenet, förståelsen av livsmedel 
hos Generation Y, har för dem. Vår ambition är att nå en djupare förståelse för livsmedel och 
matvanor och de omgivande bakgrundsfaktorerna. Vi vill att den hermeneutiska metodansatsen 
ska kunna erbjuda oss möjligheten att utveckla djup förståelse kring fenomenet, och att kunna 
se meningarna bakom det sagda. 
 
5.2 Hermeneutiska grundantaganden 
Nedan följer en beskrivning av den hermeneutiska metodens grundantaganden. Beskrivningen 
är uppdelad i centrala aspekter och tillvägagångssätt som finns i den hermeneutiska 
metodansatsen. Utifrån studiens fokus kommer vi att fördjupa oss i följande begrepp: att tolka 
och förstå, förförståelse, språkets betydelse och kommunikation, den hermeneutiska cirkeln 
samt totaliseringsbegreppet. 
  
5.2.1 Tolkning, förståelse och förförståelse 
Hermeneutik handlar främst om att tolka och förstå. Allt som sägs leder till tolkning och för att 
nå förståelse investeras tid och engagemang i tolkningsprocessen (Longxi, 2018:119). Ödman, 
i sin beskrivning av den hermeneutiska metodansatsen, fastslår att för att skapa förståelse 
handlar det om att omskapa och förnya sin uppfattning kring ett fenomen och att förena olika 
förståelsehorisonter (2007:11). En forskare som använder sig av en hermeneutisk 
forskningsmetod tolkar, förstår, omtolkar och förstår, vilket bidrar till en utveckling av kunskap 
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och en djupare förståelse kring sitt studerade fenomen (Ödman, 2007:98). Förståelsen 
överhuvudtaget sätter sig samman ur individens personliga bakgrund, den kulturen hen lever i 
och historien. Dessa faktorer leder till en personlig synvinkel på världen. Till nästan alla ämnen 
besitter individen en viss förförståelse som har en inverkan på individens förståelse. Här är det 
forskarens uppgift att bli medveten om dessa förförståelse för att det nästan är omöjligt att 
undgå eller ignorera dem. Det går inte att ställa sig utanför förförståelsen eftersom den är en del 
av livsvärlden (Ödman, 2007:14). Livsvärlden skapar personligheten och sätter sig samman ur 
såväl yttre som inre aspekter. Livsvärldsaspekterna bestämmer hur individen förstår och 
förhåller sig till världen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:193). En viktig aspekt att ha i 
åtanke under studien är således att vara medveten om sina förförståelser. Förförståelse är, som 
sagt, något som inte går att undvika, då individen dagligen utsätts för händelser som bidrar till 
en förförståelse inom särskilda ämnen. 
Syftet med en hermeneutisk tolkning är enligt Heidegger att forma fram en helhetsförståelse ur 
skilda förståelser. Metodens centrala uppgift är således att förstå genom att finna delar som 
tillsammans bildar en helhet. Delarna bildas vidare till en helhet, vilket betyder att helheten inte 
skulle kunna bestå utan delarna och tvärtom. Delarna utvecklas så småningom vidare till en allt 
större helhet (Ödman, 2007:23–25).  
 
5.2.2 Språkets betydelse och kommunikation 
Longxi, som är forskare inom språkvetenskap (2018:118–119), understryker i sin artikel att det 
är framför allt i språket som talaren gör sina tankar tillgängliga. Inom hermeneutiken är språket 
ett viktigt redskap, och detta präglades framför allt av Gadamer. I den genuina dialogen lägger 
Gadamer (Ödman, 2007:29) värde på en dialektisk relation mellan fråga och svar. Denna 
växelverkan ska leda till fler förståelse och kunskaper om ämnet. Mellan forskaren och empirin 
sker en kommunikation som ska leda till att materialet väcker frågor hos forskaren (Ödman, 
2007:27). Ömsesidiga dialoger mellan forskaren och deltagaren lägger grunden till att tolka och 
förstå överhuvudtaget (Binding & Tapp, 2008:122). Och dessa ömsesidiga dialoger behövs för 
en så kallad horisontsammansmältning, där forskaren och deltagaren befinner sig på ”samma 
sida”. För att nå detta ska deltagaren betraktas som en likvärdig individ som är utrustad med 
information som bidrar till studien, och dessutom ska båda parterna vara öppna och ärliga mot 
den andre, och så skapas en subjekt-subjekt relation (Ödman, 2007: 30,58). Inom 
språkvetenskapen är det sagda alltid kontextberoende, vilket innebär att samtalet kan förstås 
olika beroende på individernas bakgrund. Genom att orden har en betydelse är orden den 
grundläggande faktor för att kunna tolka och förstå. 
  
5.2.3 Den hermeneutiska cirkeln och totaliseringsbegreppet 
Den hermeneutiska cirkeln är en analytisk metod inom hermeneutiken. Den hermeneutiska 
cirkeln innebär att tolkningen utvecklas till allt högre och alltmer abstrakta nivåer. Tolkning 
och förståelse är som en spiral som utvecklas vidare och blir alltmer komplex. Tolkningen 
indelas i olika nivåer och börjar med den inledande tolkningen som är en mer övergripande och 
grundläggande tolkning. Forskaren skaffar sig en överblick över det insamlade materialet. 
Tolkningen inbegriper en begränsad förståelsehorisont och alla tolkningar och förståelser 
grundar sig i det förgångna (Ödman, 2007:59). Förståelsehorisonten kan utvidgas genom att 
använda sig av teoretiska och begreppsliga referensramar. Forskaren drar paralleller mellan sin 
empiri och teorierna, och denna genom denna ansträngning uppnås en högre abstraktionsnivå. 
Forskaren börjar läsa mellan raderna. Den tredje tolkningen innebär att sträva efter en ännu 
djupare förståelse av fenomenet för att forskaren ska utveckla en helhetsbild. Förståelsen som 
utvecklas från delar till helheten och helheten till delarna är det som beskrivs som 
“hermeneutisk cirkel” (Longxi, 2018:128). Den hermeneutiska cirkeln innebär således att 
forskaren kontinuerligt skiftar mellan att se sitt material ur ett delhetsperspektiv och ett 
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helhetsperspektiv, för att genom en cirkulär tolkningsprocess nå en djupare förståelse för sitt 
fenomen (Ödman, 2007:100). Kort sagt, befinner sig delarna och helheten i en ömsesidig 
relation. 
 
Totaliseringsbegreppet innebär att de olika tolkningsnivåerna bygger på varandra. För att 
komma till en högre abstraktionsnivå bygger de olika tolkningsnivåerna på varandra. Man kan 
förställa sig detta som en trappa där man måste gå alla trappsteg för att komma vidare. Med 
denna bild vill vi beskriva att den andra tolkningsprocessen behöver den första 
tolkningsprocessen för att existera och den tredje tolkningen bygger på den andra tolkningen 
(Ödman, 2007:66–67). Verkligheten blir så småningom allt komplexare och förståelsen 
utvecklas till en större enhet. I tolkningsprocessen finns det varken något slut eller en slutgiltig 
tolkning.  
 
5.3 Urval 
I denna studie har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, som bland annat innebär att vi 
intervjuade människor i vår närhet, dels för att hålla det enkelt men även för att våra deltagare 
skulle känna sig trygga under studiens gång (Patton, 2002:241). Vi vände oss till bekanta som 
fanns i vår närhet, som också är en del av Generation Y. Eftersom matvanor och livsmedelsval 
är något som finns hos varje individ, var det inte något problem med att hitta lämpliga 
deltagare. Vi valde dock att utgå från följande kriterier: 
 
Vi ville att det skulle finnas en bred och relevant mängd av information hos våra 
studiedeltagare. Vi såg till att de kom ur olika samhällsområden, vissa bor i en mindre stad och 
andra bor i en större stad. Vi inkluderade även individer med olika socioekonomiska 
bakgrunder. De flesta deltagare var studenter, medan de andra bestod av anställda i olika 
sysselsättningar. Det bidrog till att vi hade en variation av olika yrken och sysselsättningar i vår 
studie. Vi intervjuade tio personer där alla ingick i gruppen ”Generation Y”. Varje deltagare 
intervjuades en i taget för att undvika att deltagarna skulle kunna påverka varandra på något 
sätt. Vi intervjuade bekanta utan att ha en för nära relation med dem. Vi såg det som en fördel 
eftersom vår ambition var att vår bekantskap skulle kunna bidra till att våra intervjupersoner 
var öppna och bekväma under intervjuerna.  
 
5.4 Datainsamlingen och genomförande 
Det första steget inför intervjuförberedelserna var att vi utvecklade en intervjuguide (se Bilaga 
1). Under intervjuerna ställde vi öppna frågor där intervjuguiden fungerade som ett verktyg för 
att hålla oss vid ämnet och för att inte tappa fokus. I början av intervjun valde vi att prata lite 
allmänt med deltagarna för att skapa ett avslappnat och bekvämt möte. Efter detta ställde vi en 
öppen fråga kring fenomenet matvanor och val av livsmedel för att komma igång med intervjun, 
dessutom gav den öppna frågan deltagarna mycket frihet att svara och att utveckla sina tankar 
kring deras personliga upplevelser kring förståelse av livsmedel. Efter detta ställde vi mer 
specifika, men fortfarande öppna frågor, som inte skulle kommunicera varken bedömning eller 
värdering som skulle kunna påverka deltagarnas egna svar. För att säkerställa att frågorna blev 
förståeliga hade vi provat att genomföra intervjun med en utomstående person. Under denna 
provgång märkte vi att vissa frågor behövde justeras. 

Utöver det ställde vi följdfrågor för att fördjupa svar som vi ansåg var antingen intressanta eller 
oklara. 
Genom att vi benämnde stora teman, fick deltagarna chansen att leda intervjun till en viss grad. 
Dessa informationsrika intervjuer hjälpte oss att förstå fenomenet bättre och på en djupare nivå. 
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För deltagarnas skull, men även för vårt arbetes skull, pratade vi med varandra för att 
uppmärksamma våra förutfattade meningar kring våra förståelser av livsmedel och matvanor. 
Det handlade framför allt om våra tankar kring att Generation Y är måna om att leva 
miljövänligt. Vi antog därmed att många tillhörande Generation Y väljer bort kött, och att de 
gärna investerar tid i att laga hälsosam mat av ekologiska livsmedel. Att uppmärksamma dessa 
antaganden och visa reflexivitet kring vår egen inställning, visade att vi hade vissa 
föreställningar kring de kommande intervjuerna. Det visade hur viktigt det var för oss att stanna 
upp ett tag och tänka efter. Vi märkte att reflexivitet är en viktig del för att skapa genuina samtal, 
lyssna på deltagarna förutsättningslös och genomföra ett så genuint samtal som möjligt. 
Innan vi genomförde intervjuerna skrev vi ner vilka förförståelser vi hade kring fenomenet. 
Att skriva ner våra tankar hjälpte oss att sätta vår egen förförståelse, under intervjuernas gång, 
i parantes. Det finns alltid en förförståelse vilken beror delvis på den individuella bakgrunden, 
historian och kulturen (Ödman, 2007:14), och som vi nämnde i metodens grundantaganden är 
förförståelsen en del av vår livsvärld som vi inte kan skilja oss ifrån. En annan punkt som vi 
tog hänsyn till var att säkerställa deltagarnas trygghet. Intervjuerna gjorde vi hemma hos 
Johanna. Denna omgivning skulle garantera en lugn miljö och undvika att intervjupersonerna 
kände sig som i ett förhör. För att garantera deltagarnas integritet, skrev dem under intervjuns 
informationsbrev (se Bilaga 2) anonymt. Denna anonymitet gällde under hela studiens gång, 
vilket innebar bland annat att vi bestämde oss för att endast citera dem i form av siffror mellan 
ett till tio. 
  
Vi frågade våra intervjudeltagare om de kände sig bekväma med att intervjun skulle spelas in. 
Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna var för att det skulle ge oss möjligheten till att 
lyssna noga utan att behöva fokusera på att anteckna under intervjuns gång.  
Varje intervju pågick mellan 25 och 35 minuter. Varje intervjuperson fick chans till att berätta 
om deras personliga upplevelser och bakomliggande faktorer kring deras förståelse av 
livsmedel.  Deltagarna intervjuades var för sig för att utesluta att de skulle kunna bli påverkade 
eller avbrutna av någon annan. Efter att vi var klara med intervjuerna började 
transkriberingsprocessen, där vi skrev ner exakt vad deltagarna sade under intervjuerna. Denna 
process gav oss chansen att gå igenom intervjuerna en gång till och möjliggjorde att vi kunde 
börja uppmärksamma särskilda mönster samt likheter och skillnader mellan deltagarna.  
  
5.5 Etik - Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav 
Studien följde de etiska principerna som vägleder samhällsvetenskaplig forskning utifrån 
forskningsetiska rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2017:13–14). Det innebar att vi följde 
de regler och riktlinjer som följer de forskningsetiska kraven, vilket presenteras i detta avsnitt. 
  
Studiedeltagarna fick till en början ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 1) där de blev 
informerade om studiens syfte, hur den var tänkt att genomföras och vad studiens syfte är. I 
samma informationsbrev blev de även informerade om vilka vi som forskare är och till vilken 
institution vi tillhör. I brevet framgick det tydligt att intervjudeltagarnas deltagande var frivilligt 
och att de när som helst hade rätt till att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7). I 
informationsbrevet som vi delat ut till deltagarna innan påbörjad intervju, delgav de sitt 
samtycke genom att signera informationsbrevet. Även om deltagarna gav sitt samtycke till att 
vara med i studien, fick de information om att de har rätt till att själva bestämma över sin egen 
medverkan. Deras medverkan i studien ska inte på något vis kunna resultera i några negativa 
följder. Om en deltagare som redan genomfört intervjun inte vill att dennes material ska 
användas, skulle den delen förstöras (Vetenskapsrådet, 2002:10).  
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Angående konfidentialitetskravet behandlade vi alla våra studiedeltagares uppgifter 
konfidentiellt. Med det menar vi att alla personuppgifter som skulle kunna avslöja något av 
deras identitet förvarades otillgängligt för obehöriga. Intervjudeltagarna signerade 
informationsbrevet antingen med bara deras förnamn eller ett påhittat namn för att skydda deras 
identitet ännu mer. En sista punkt som ingår i konfidentialitetskravet är att vi höll oss till 
tystnadsplikten (Vetenskapsrådet, 2002:12) genom att allt som yttrades under intervjuerna 
behöll vi för oss själva (Vetenskapsrådet, 2017:40). 
Det sista etiska kravet är nyttjandekravet, som innebar att det bara var vi som använde oss av 
den insamlade informationen. Det insamlade materialet fick endast användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002:14), vilket innebar att det bara var vi som använde oss av 
transkriptionerna och dessutom fick det insamlade materialet endast användas för åtgärder som 
inte direkt påverkade våra deltagare. I slutet av varje intervju informerade vi deltagarna var de 
kan hitta forskningsresultatet och när studien skulle publiceras (Vetenskapsrådet, 2002:16). 
  
5.6 Kvalitetskriterier 
För att genomföra en trovärdig och pålitlig kvalitativ forskning tog vi hänsyn till olika 
kvalitetskriterier, framför allt till validitet, reflexivitet och bevisbarhet varifrån data kommer. 
Validitet finns för det mesta i den kvantitativa forskningsmetoden, dock spelar det också en roll 
i den kvalitativa forskningen. Validitet innebär att vi mäter exakt det som vi har avsett att mäta 
(Fejes & Thornberg, 2009:218). För att tillgodose validitetskriteriet arbetade vi med tre olika 
informationskällor samtidigt. Vi relaterade fenomenet till våra tio intervjuer, till de tidigare 
forsknings artiklarna och till den teoretiska begreppsramen. Detta hjälpte oss att återkomma 
regelbundet till vår frågeställning utan att tappa den röda tråden.  
Reflexivitet innebar att vi förhöll oss uppriktigt och transparent mot intervjudeltagarna och 
läsarna (Symon & Cassell, 2012:211). Detta betyder att vi förklarade vår intention för 
intervjupersonerna och besvarade eventuella frågor. Reflexivitet betyder också att vi är ärliga 
och uppriktiga mot oss själva och med detta menar vi att vi tog hänsyn till och redogjorde för 
vår förförståelse och de problem som uppstod under studiens process, exempelvis att vi fick 
justera vissa intervjufrågor. Fler kritiska synpunkter och reflektioner finns i slutet av uppsatsen, 
i diskussionsdelen. Reflexivitetsbegreppet är besläktad med uppriktighetskriterium och det 
innebär att vara självkritiska och visar även moment vi inte har räknat med och vad vi kunnat 
göra bättre. 
Det sista kvalitetskriteriet, bevisbarhet, innebär att vi refererade och var tydliga med varifrån 
materialet hämtats ifrån. Därför har vi under avsnitten ”urval”, ”datainsamling”, ”tidigare 
forskning” och ”teori” även förklarat varför och hur materialet har samlats in. Efter varje citat, 
teoretiska begrepp och tidigare forskning följer en parentes med en noggrann referens var 
informationen kan hittas i linje med vad som rekommenderas av Symon & Cassell (2012:208).  

  
6. ANALYSMETOD 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva den hermeneutiska analysens tre faser och presentera 
hur vi återigen kopplar den hermeneutiska analysen till hur begreppet livsvärldsaspekter 
assisterat oss i analysprocessen. 
Förståelsen av livsmedel och matvanor är ingenting endimensionellt, utan den kan bestå av och 
komma till på grund av olika bakomliggande faktorer som varje individ förhåller sig till på olika 
sätt. Under varje intervju fick alla intervjupersoner chansen att prata relativt fritt och öppet kring 
sin förståelse av livsmedel. Det kunde innebära att vissa fokuserade på själva 
mathandlingsprocessen och den tid som investerades där, om maten lagas av dem själva, om de 
föredrar att äta på restaurang eller om de köper färdiglagad mat. En social dimension som är 
förknippad med denna aspekt är den ekonomiska situationen, och vilken roll ekonomin spelar 
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när det gäller val av livsmedel. Vi var dessutom intresserade av vilken roll den sociala 
identiteten spelar, med detta menar vi hur individen presenterar och kommunicerar sina 
matvanor till andra och vilka inre eller yttre faktorer skulle kunna kopplas till att de eventuellt 
kan leda till deras aktuella förståelse kring ämnet. Vi utgår därför som tidigare nämnt från att 
livsvärldsaspekter i vår analys har potential att möjliggöra och att utveckla en helhetsbild av 
varje deltagares syn på livsmedel och att guida oss i att uppnå en djupare förståelse av hur deras 
egen förståelse av livsmedel upplevs. 

Att tolka betyder att förstå. Den hermeneutiska tolkningen är uppdelad i mindre delar som ska 
bilda en större helhet och där helheten förstås med hjälp av delarna, vilket innebär att delarna 
och helheten är beroende av varandra. Varken delen eller helheten skulle kunna bestå utan den 
andre. Den hermeneutiska cirkeln som analysmodell är ingen fast bild, utan den befinner sig i 
ständig förändring. Man tolkar och förstår, omtolkar och förstår ännu mer och detta innebär en 
allt djupare tolkning och förståelse (Ödman, 2007:98–99). För att nå en djupare och mer 
abstrakt förståelse krävs det engagemang under tolkningsprocessen. Att utöka sin förståelse 
liknar mer som en spiral än en cirkel (Ödman, 2007:104,107). Denna spiral innebär att de mer 
abstrakta tolkningarna bygger på de lägre nivåerna, och det är detta som kallas för 
totaliseringsprincipen, vilket vi nämnde tidigare i metodavsnittet (Ödman, 2007:66). I den 
inledande tolkningen frilade vi därför livsvärldsaspekterna vi hittade i datainsamlingen. 
Därefter tilldelades aspekterna en mening, för att sedan utgöra grunden för den analys som 
skedde i vår huvudtolkning. 

  
6.1 Inledande tolkning 
Den inledande tolkningen var den första fasen i vår hermeneutiska analys. I denna fas började 
vi med att läsa transkriptionerna av intervjuerna upprepade gånger.  Det var med en planlös 
inställning vi började läsa. Till en början ville vi se texterna som en helhet utan att fokusera för 
mycket på vår frågeställning. I denna fas bör forskaren tänka på att låta materialet utvecklas 
utan en påverkan från forskaren (Fejes & Thornberg, 2011:74). Vi ville att den inledande 
tolkningen skulle bidra till en översiktlig bild av vårt material, vilket bidrog till att vi kunde 
utveckla en okritisk och oreflekterad förståelse av materialet (Dahlberg, Dahlberg, Nyström, 
2008:278). Vi läste transkriptionerna upprepade gånger och skrev anteckningar för att 
uppmärksamma vårt allmänna och första intryck av de olika transkriptionerna. I denna fas fanns 
det ingen interpretation, utan vårt mål var snarare att utveckla en preliminär förståelse. Detta 
ledde oss slutligen till att vi kategoriserade den insamlade data till tio olika teman, som bildade 
den inledande tolkningen.  
 
6.2 Fördjupad tolkning 
Denna hermeneutiska tolkningsprocess innebär framför allt att frilägga mening och att tilldela 
mening. Denna tolkningsnivå byggde på den inledande tolkningens första intryck och utvecklas 
vidare till en mer abstrakt förståelse. De teman vi utvecklade i den inledande tolkningen förde 
vi vidare till mer abstrakta överrubriker som sammanfattar de tio begrepp till fyra överrubriker 
(Ödman, 2007:104). Den fördjupade förståelsen vi utvecklade i denna fas hjälpte oss att 
förknippa empirin med tidigare forskning och våra valda teorier. Dessa teoretiska källor vi 
använde oss av, gav våra tidigare gjorda interpretationer en större trovärdighet och en referens 
där vi grundar den fördjupade tolkningen i. Ny tolkning skapades eftersom meningen har 
frilagts (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:281,284–285). 
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6.3 Huvudtolkning 
Den tredje fasen inom hermeneutisk tolkning är huvudtolkningen, som sker på en högre 
abstraktionsnivå än vad de tidigare faserna gjort.  Denna fas är helheten och binder ihop alla 
tolkningar. De tidigare gjorda tolkningarna från den inledande tolkningen och den fördjupade 
tolkningen, plus empirin sammanfattas till ett huvudtema. Helhetsbilden sätter sig samman ur 
de olika kategorier som gjordes i fördjupad tolkning och hjälper att besvara vår frågeställning 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:282). För att utveckla huvudtolkningen jämförde vi de 
olika temana från fördjupad tolkning med varandra. Den pågående jämförelse ledde till att vi 
hittade såväl likheter som skillnader och vi började att se en röd tråd som förenade våra teman. 
 
7. RESULTAT 
Nedan kommer vi att presentera studiens resultat i tre steg. I den inledande tolkningen tog vi 
fram tio stycken tematiseringar ur det empiriska materialet, som kategoriserar de övergripande 
ämnen som fanns i materialet. Det är således vårt första intryck av materialet som presenteras i 
den inledande tolkningen. Därefter tematiserade vi materialet ytterligare, genom att slå samman 
de tio första tematiseringarna till fyra ämneskategorier. De fyra ämneskategorierna utgjorde vår 
fördjupade tolkning. Slutligen presenterar vi vår huvudtolkning, där vi binder samman 
tolkningarna från den inledande tolkningen och den fördjupade tolkningen och formar delarna 
till en helhet.  
  
7.1 INLEDANDE TOLKNING  
I det följande kommer vi att redovisa den inledande tolkningen som främst är baserad på en 
noggrann läsning av transkriptionerna. Vi kom fram till tio olika teman som gav oss en första 
översiktsbild av materialet.  
  
7.1.1 Äta mindre kött 
Majoriteten av våra intervjupersoner beskrev att de antingen inte äter kött överhuvudtaget, eller 
att de försöker minska på sin konsumtion av kött. Den främsta anledningen till att 
intervjupersonerna väljer bort kött är för djurens skull, men även för klimatets skull. Några av 
intervjupersonerna beskrev även att de väljer bort kött eller minskar köttkonsumtionen på grund 
av sin hälsa och för att må bättre fysiskt. Det är således en kombination av hälsa, klimat och att 
vilja värna om djuren som bidrar till att våra intervjupersoner väljer bort eller minskar på sin 
köttkonsumtion. 
  
7.1.2 Bra utbud och variation i den svenska livsmedelsmarknaden  
Våra intervjudeltagare var överens om att de svenska livsmedelsbutikerna har ett bra utbud. De 
beskrev att de tycker att livsmedelsmarknadens utbud har stor variation av vegetarisk och 
vegansk kost, samt att det finns möjlighet till att handla mat från andra länder. De beskrev även 
att de tror att anledningen till det breda utbudet är samhällets krav på att det ska finnas en 
variation för olika typer av livsformer och matvanor. 
  
7.1.3 Regional och ekologisk mat 
De flesta av våra intervjupersoner beskrev att de gärna vill handla ekologiska och 
närproducerade livsmedel. Det är dock ofta beroende av kostnaden som gör att de ibland väljer 
bort det. När det gäller animaliska produkter så som kött, ägg och mejeriprodukter berättade 
intervjupersonerna att de försöker att köpa svenskproducerade eller ekologiska livsmedel så 
gott det går.  
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7.1.4 Välmående 
Välmående ansågs som en viktig faktor i intervjupersonernas förståelse och val av livsmedel. 
De försöker att äta så hälsosamt som möjligt eftersom att detta har en inverkan på hur dem mår 
både fysiskt och psykiskt. Några av våra intervjupersoner förklarade att de väljer en växtbaserad 
kost framför en köttbaserad kost på grund av sitt välmående. Här spelar etiken en viktig roll, 
deltagarna försöker att endast äta det som är förenligt med deras moraliska förståelse, och för 
vissa av dem innebär det att välja bort kött.  
  
7.1.5 Det emotionella tillståndet spelar roll  
Majoriteten av våra intervjudeltagare beskrev att deras emotionella tillstånd spelar en stor roll 
gällande val av livsmedel. När de är stressade, ledsna eller trötta så äter våra deltagare mindre 
hälsosam mat och föredrar ”soul-food”. Vid en försämrad sinnesstämning vill de unna sig den 
typ av mat som de vanligtvis inte brukar äta. 
 
7.1.6 Tidsbrist 
Tidsbristen är något som påverkar vad deltagarna äter. Våra deltagare är antingen studenter 
eller har ett arbete som är tidskrävande. Dessutom prioriterar deltagarna andra fritidsaktiviteter 
framför matlagningen. Konflikten de flesta befinner sig i är att de vill upprätthålla en relativt 
hälsosam matvana vilket leder till att de väljer maträtter som går snabbt att tillaga.  
  
7.1.7 Ekonomin styr över val av livsmedel 
Majoriteten av intervjupersonerna poängterade vikten av att maten de köper inte får vara för 
dyr. De flesta befinner i sig början av sin karriär eller studerar, vilket gör att de är tvungna att 
hålla koll på sin ekonomi. När det gäller djurfria produkter, som exempelvis bönor eller pasta, 
köper de för det mesta de billigaste varorna. När de handlar animaliska produkter spelar priset 
en mindre roll, där ser deltagarna hellre till att handla regionala och ekologiska produkter.  
 
7.1.8 Generationsskillnad 
Samtliga deltagare berättade att föräldrarnas syn på livsmedel skiljer sig på något sätt från deras 
egna. Föräldrarnas matvanor består, enligt våra intervjudeltagare, av mer traditionella rätter och 
husmanskost. Samtidigt innebär föräldrarnas matinköp mer variation och frihet eftersom de i 
många fall inte behöver ta lika stor hänsyn till priset som våra studiedeltagare menar att de 
behöver göra.  
 
7.1.9 Sociala tillställningar spelar roll 
Våra deltagare resonerade kring att deras syn på och val av mat förändras vid sociala 
tillställningar. Anledningen till det är framför allt eftersom det inte är de själva som lagar maten. 
De beskriver att de inte vill vara otrevliga genom att avvisa mat som någon annan har lagat. 
Deltagarna beskriver att de ofta äter sämre mat vid sociala tillställningar än vad de vanligtvis 
gör.  
 
7.1.10 Miljöpåverkan 
Samtliga intervjupersoner berättade att de mestadels försöker köpa regionala livsmedel, och att 
maten helst inte ska vara förpackad i plast. De vill helst handla livsmedel som kommer från 
Sverige, för att vara så klimatvänliga som möjligt.  De sa att det är framför allt den aktuella 
klimatdebatten som har uppmärksammat dem till att ändra sin syn på livsmedel och till att 
reflektera över livsmedels ursprung. 
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7.2 FÖRDJUPAD TOLKNING  
Den fördjupade tolkningen är en totalisering av den inledande tolkningen, vilket gör att denna 
tolkning är på en högre abstraktionsnivå än vad de tidigare tolkningarna är. Välmående och 
emotionellt tillstånd slogs samman och blev “Individuella faktorer”. Den svenska 
livsmedelsmarknadens utbud, miljöfrågor, att äta mindre kött och regional och ekologisk mat 
sammanfattades till “Klimatfrågor”. Sociala tillställningar, ekonomi och tidsbrist slogs samman 
och blev “Yttre faktorer”. “Generationsskillnad” behöll vi som ett eget tema. Vi kommer här 
att presentera den fördjupade tolkningen i form av citat från intervjumaterialet med en koppling 
till både tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 
  
7.2.1 Individuella faktorer 
Flera av våra intervjudeltagare beskriver att deras förståelse av livsmedel är kopplat till deras 
välmående. Om de mår sämre vill de gärna ha något lättlagat eller mindre hälsosamt. Vad de 
äter påverkar även hur de mår, vilket är en av anledningarna till att intervjupersonerna väljer att 
äta en hälsosam kost. Vi kommer här att presentera relevanta citat med koppling till 
frågeställning, tidigare forskning samt till varandets livsform som teoretiskt begrepp. 
Majoriteten av våra studiedeltagare påpekar att deras emotionella tillstånd styr över hur de 
väljer att äta. Om de mår sämre, väljer de sämre mat. IP9 berättade att måendet och energinivån 
i kroppen styr över valet av mat. 
  

IP 9: “Jag känner liksom att om jag mår bra att jag har ork till att sköta min hälsa mer. 
Mår jag sämre någon dag så orkar jag inte lägga energi på att laga en massa mat 
liksom, då tar jag vad som finns tillgängligt även om det är onyttigt typ.” 

IP9 gör här en koppling mellan mat, välmående och energi. Det finns här en tanke kring att det 
krävs extra energi för att kunna äta och laga hälsosam mat. IP9 beskriver således att det är 
dagsformen som bestämmer hur IP9 ska äta. Upplever IP9 att det är en dag med dålig eller 
mindre energi, bidrar det till att IP9 äter mindre hälsosamt. Vi tolkar IP9´s citat som att det finns 
en koppling mellan välmående och val av kost. Det verkar således till viss del vara energinivån 
hos IP9 som styr över hur hen väljer att äta.  

IP5 berättar att olika emotionella tillstånd leder till olika sätt att konsumera mat på. Upplever 
hen oro och ångest kan IP5 strunta helt i att äta; ”När jag oroar mig för nån, då går det inte att 
äta nånting”. Vid stress eller dåligt humör däremot, kan det hända att personen tröstäter eller 
äter mer än vanligt. 

  
IP5: “När jag är på dåligt humör, eller känner mig stressad, då äter man mer tycker 
jag. Man köper glass när man tycker synd om sig själv. När jag är stressad eller känner 
mig orolig och mer ångest då blir det så att jag knappt äter någonting.” 

IP5 menar att hen kan välja att antingen äta för mycket eller ingenting alls när hen mår sämre. 
IP5 kopplar även samman det sämre humöret till att hen äter mindre hälsosam mat. Citatet tyder 
på att det är dagsformen som avgör hur IP5 hanterar en sämre dag gällande sitt mat-intag. Hen 
nämner att det är antingen eller, samt att hen kan trösta sig själv med att äta glass. Precis som i 
IP9´s citat ovan tolkar vi en koppling mellan mående och kost hos IP5. Även IP7 berättar att 
det psykiska måendet kan bidra till att hen struntar i att äta. Personen berättar att det i princip 
inte går att äta om hen mår dåligt. 
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IP7: “Jag har alltid varit en sån person som kan inte äta när jag mår dåligt, jag äter 
inte alls. Då blir det som en klump i halsen och då äter jag ännu sämre. Jag är inte en 
person som hetsäter som andra gör. Men om jag mår dåligt eller vad det än är då kan 
jag verkligen inte äta nånting, det går inte” 

IP7 menar i ovan citat att det finns en fysisk åkomma som bidrar till att det är svårt att äta när 
hen känner sig nedstämd. IP7 understryker i varje mening att hen inte kan äta någonting - “det 
går inte”, vilket tyder på hur starkt det emotionella tillståndet påverkar IP7s matvanor. 
Dessutom verkar IP7 medveten om effekten av negativa känslor genom att nämna flera gånger 
i detta korta utdrag, att hen inte äter någonting vid sämre mående. IP2 berättar till skillnad från 
IP7 att hen tröstäter vid dåligt humör. 

  
IP2: “Speciellt om jag känner mig lat och är på dåligt humör, då tröstäter jag. Då orkar 
jag inte att laga mat. Och då är jag ”ah men jag har pluggat eller nånting som stressar 
mig” och då förtjänar jag det här. Då beställer jag kanske för enkelhetens skull hem 
något” 

IP2 säger att hen belönar sig själv med mat när hen är lat eller är på dåligt humör. I detta citat 
går det att utläsa att det finns en relation mellan mat och belöning. IP2 beskriver att hen kan 
använda mat som en belöning när hen har upplevt stress, och denna mening tyder på att hen är 
väl medveten om att känslorna har en inverkan på matvanorna.  Flera av våra intervjupersoner 
berättar att de mår bättre om de håller sig till sina vanliga matvanor, som ofta är så hälsosamma 
som möjligt. Goda val av livsmedel handlar inte bara om hälsosam kost, utan även om att besitta 
kunskaper om livsmedels effekt på kroppen. IP10 berättar exempelvis att hen väljer sin kost 
utefter djurens bästa, miljön och sin hälsa. 

  
IP10: “Det är framför allt djurfrågan och sen tänker jag även miljömässigt och sen 
hälsa så klart. Att det inte är bra att äta för mycket kött och jag försöker äta mycket 
grönsaker och färsk mat. Jag vill ju mår bra och för att må bra måste jag äta bra.” 

  
IP10 beskriver i citatet ovan att hen vill kombinera miljöfrågan med sitt eget välmående. IP10 
mår bättre av att tänka ur båda perspektiven. Det finns även en koppling mellan hälsosam mat 
och psykiskt välmående. För att IP10 ska må bra behöver hen hålla sig till en hälsosam kost, 
som är bra för både djur och miljö. IP10 beskriver att köttkonsumtion enligt hen är lika med en 
sämre kost, både gällande sitt eget välmående men även ur ett miljöperspektiv.  
 
Även IP8 tänker på sin hälsa i relation till mat. IP8 försöker äta så mycket växtbaserad kost som 
möjligt för att må bra. Hen visar även en kunskap om livsmedels innehåll och är medveten om 
dess effekt på kroppen.   

  
IP8: “Jag försöker äta så mycket växtbaserad kost som möjligt för jag mår bättre av 
det, och jag försöker undvika snabba kolhydrater, för att jag mår bättre av det.” 

Precis som IP10 ovan, menar IP8 att det finns en koppling mellan hälsosam kost och välmående. 
IP8 väljer att äta så mycket växtbaserat som möjligt eftersom det bidrar till att hen mår bättre. 
Hen visar en medvetenhet kring behovet av att äta en viss typ av livsmedel för att må bra. Till 
skillnad från IP10, som väljer grönsaker och färsk mat för både sig själv och för miljöns skull, 
pekar IP8 mer på sig själv som individ. IP8 väljer en växtbaserad kost för sin egen skull.  
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IP9 understryker den negativa effekten som upplevs om hen äter ohälsosamt. Om IP9 skippar 
skräpmat märker hen en skillnad i sitt mående, vilket leder till att IP9 försöker att handla och 
äta hälsosammare livsmedel. 

 
IP9: “Men jag har ju även märkt att om jag äter mer hälsosamt så mår jag mycket 
bättre. Till exempel när jag äter mindre skräpmat så känner jag ju en skillnad i kroppen, 
jag är piggare och så. Så det är väl det som gör att jag försöker äta mer hälsosamt, för 
att jag blir piggare då och mår bättre rent fysiskt.” 

Precis som i flera andra citat finns även här en antydan till en koppling mellan hälsosamma 
livsmedel och välmående. IP9 beskriver att hen känner en skillnad i kroppen när hen äter 
hälsosamt, både psykiskt men även fysiskt och försöker äta mer hälsosamt. Detta citat tyder på 
att IP9 är medveten om att hen inte alltid lyckas att äta hälsosamt. IP9 visar dock på kunskap 
om vad hen måste förändra för att leva efter en mer hälsosam livsstil som i längden bidrar till 
välmående.  

Sammanfattningsvis kan vi ur ovan presenterade citat anta att det finns en koppling mellan kost 
och välmående. Våra studiedeltagare beskriver att de mår bättre av att äta en hälsosam kost, 
men de beskriver även att de ibland upplever svårigheter med att hålla sig till den kost de mår 
bäst av. En faktor är det emotionella tillståndet som verkar påverka våra deltagare. Vissa 
tröstäter eller äter inte alls om de mår sämre. Att de väljer en hälsosam kost är dels beroende av 
en miljöfråga, men även för att främja sitt välmående. Vi anser att vi kan utläsa att deras 
intuition är att hålla sig till hälsosamma livsmedel så mycket som de kan. Den sammantagna 
tolkningen av innehållet i materialet är således att vi tolkar det som att våra studiedeltagare är 
medvetna om den hälsosamma kostens fördelar på deras välmående, men att det stundtals är 
individuella faktorer som stress, ångest eller låg energi som bidrar till att matvanor ändras och 
att de ibland väljer att äta mindre hälsosamma livsmedel. Vad våra intervjudeltagare har berättat 
kan jämföras med vad Kabir, Miah och Islam (2016) fick fram i sin studie. De beskrev att flera 
av deras studiedeltagare väljer sin mat utefter sitt mående och emotionella tillstånd. Exempelvis 
under en intensiv och stressig studieperiod visade eleverna i studien på ett mindre engagemang 
gällande både matlagning och hälsosam mat (Kabir, Miah & Islam, 2016:7). IP2 beskrev 
exempelvis i intervjun att en stressig period i skolan kan bidra till att hen äter sämre. Det kunde 
i detta fall bero på stress eller en låg energinivå. Även Devine (2005) beskrev i sin studie att 
matvanor till viss del styrs av känslor. Även om matvanorna oftast är relativt stabila är det 
individuella strategier, tankar och känslor som är de största anledningarna till att förändringar 
sker kring val av livsmedel (Devine, 2005:122), vilket kan jämföras med vad våra 
studiedeltagare berättade för oss. De beskriver hur de styrs av sitt psykiska tillstånd när det 
kommer till att välja vad de vill äta. Även det fysiska måendet spelar en roll här, när 
intervjudeltagarna äter hälsosamt mår de bättre även i kroppen. IP9 beskrev exempelvis att hen 
märker en stor skillnad i kroppen när hen äter hälsosam mat, och att IP9 då känner sig piggare 
och mår bättre. 

Vad som framkommit ur våra intervjuer är att deltagarna är medvetna om relationen mellan en 
hälsosam kost och fysiskt och psykiskt välmående. Flera av deltagarna nämner att deras 
välmående kan rubbas ifall de äter en mindre hälsosam kost. Varandets livsform beskriver 
Fromm som en livsform dit individuella upplevelser hör, och där människan hänför sig till att 
leva och utvecklas (2006:116–117). Det är dessa personliga moment och tankar vi försöker att 
förstå i vårt intervjumaterial, genom att koppla samman varandets livsform till välmående. 
Studiedeltagarna beskriver välmående som en viktig roll i deras liv, där de själva har den fulla 
makten att påverka sitt välmående i form av att välja bättre livsmedel. Studiedeltagarna väljer 
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livsmedel utifrån sin unika individ, där endast de själva vet hur de ska sköta sin hälsa genom 
att äta vad som är rätt för just dem själva. Fromm beskriver att varandets livsform präglas av en 
ständig utveckling där människan ständigt genomgår förändringar (2006:116–117), vilket 
skulle kunna relateras till hur våra studiedeltagare lever utefter varandets livsform, åtminstone 
i relation till deras syn på välmående. De har med tiden förändrats, och utvecklat en 
medvetenhet kring hur de ska ta hand om sig själva för att må så bra som möjligt. Genom 
tidigare upplevelser har de kommit till insikt kring hur de ska behandla sin kropp på bästa 
möjliga vis. Hur de tar hand om sig själva är helt oberoende av en egocentrism, som Fromm 
menar inte hör till varandets livsform. En människa som lever i varandets livsform är oberoende 
och fri utan ett behov av att relatera sitt eget värde till föremål (Fromm, 2006:51), vilket skulle 
kunna relateras till den individuella unikhet som våra studiedeltagare pratar om, att de är äkta 
gentemot sig själva av den enkla anledningen att de vill främja sitt eget välmående genom att 
äta av den kost som de mår bäst av. Det kan sammanfattas genom ett citat av IP10 - “jag vill ju 
må bra och för att må bra måste jag äta bra.” 

 
7.2.2 Klimatfrågan 
Klimatfrågan som kategori är en totalisering av fyra kategorier: miljöpåverkan, regional och 
ekologisk mat, att äta mindre kött samt den svenska livsmedelsmarknadens utbud. Flera av 
studiedeltagarna beskriver att de försöker äta klimatvänligt och en del har anpassat sina val av 
livsmedel delvis efter detta, så bestod en del av våra intervjudeltagare av vegetarianer, medan 
de andra försöker att minska sin köttkonsumtion. Intervjupersonerna är överens om att den 
svenska livsmedelsmarknaden har ett bra utbud. Vissa beskriver att de ibland behöver åka en 
längre sträcka för att komma till en större butik med ett bättre utbud, men överlag är de överens 
om att de stora mataffärerna har ett brett sortiment som erbjuder mat för många olika livsformer. 
IP1, som arbetar på ett lager till ett stort livsmedelsföretag berättar att hen märker att det skett 
en stor utveckling av livsmedelsutbudet: 

  
IP1: ”Jag tycker vi är väldigt bra i Sverige på att ta in bra råvaror och att få in det 
närproducerade. Vi har vissa dagar där någon som har en gård eller sånt kommer till 
ICA och presenterar sina varor för att man vill att man handlar mer närproducerat.”  

IP1 beskriver att hen kan se en förändring med egna ögon och upplever att det är fler som vill 
handla närproducerade livsmedel, vilket leder till att det finns flera regionala produkter i 
livsmedelsaffärer. Hen verkar vara positiv till det men samtidigt visar IP1 en medvetenhet om 
att vad som finns i affärer är samhällets eget ansvar ”Det är nånting som vi aktivt väljer.” 
Angående den svenska livsmedelsmarknadens utbud verkar också IP3 väldigt positiv. Hen 
tycker att utbudet är brett och att allt man behöver finns tillgängligt. 

  
IP3: “Det är extremt mycket. Det finns ju allt möjligt. Sånt som man inte vet, finns. Och 
om det inte finns det så finns det utländska affärer med utländska varor. Jo det finns i 
princip allt, tycker jag.” 

IP3 upplever utbudet så pass stort för att det finns exempelvis livsmedel hen inte visste 
existerade. Det skulle kunna tolkas som att IP3 upplever utbudet som överväldigande – att det 
blir svårt att välja när det finns för mycket att välja på. IP3 understryker att livsmedelns variation 
blir ännu bredare av att det även finns utländska affärer att handla i.  IP6 instämmer nedan med 
IP3 om att utbudet är brett, och att det man behöver finns tillgängligt. 
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IP6: “Jag tycker det är väldigt bra utbud, ett stort utbud, jag tycker oftast att det finns 
ett väldigt bra utbud, blandat. Det mesta som man behöver finns.” 

IP6 beskriver livsmedelsbranschens inverkan på miljön och att denna utveckling har påverkat 
utbudet i livsmedelsaffärer. Flera av intervjudeltagarna visar på att de är medvetna om 
livsmedelsbranschens inverkan på miljön. Några av deltagarna beskriver att de försöker handla 
så miljösmart som de bara kan. IP6 tycker att det har skett en utveckling kring livsmedel till 
förmån för klimatet: 

IP6: “Jag upplever att det pratas mycket om det nu att många mer tar hänsyn till det nu 
än för fem år sen. Jag tror det har påverkat mycket matbutikernas utbud och vad 
konsumenterna handlar, att man tänker mer klimatsmart.” 

IP6 säger i citatet ovan att det nu finns en ökad hänsyn kring klimatfrågan i relation till 
livsmedel. Svaret skulle kunna ses som en allmän reflektion om förändringen som har skett i 
livsmedelssektorn, vilket grundar sig i att samhället visar mer hänsyn om matens inverkan på 
klimatet och att folket ”tänker mer klimatsmart”.  

IP10 tycker att klimatdiskussionen är på gång, vilket har lett en del människor till att ändra sina 
matvanor och att de köper sina livsmedel med en annan förståelse. Flera livsmedel byts ut mot 
ett mer klimatvänligt alternativ enligt IP10. 

IP10: “Många är medvetna om att man ska tänka mer miljövänligt och då slutar de äta 
kött, det blir ganska vanligt. Det finns många saker att välja istället men även 
förpackning och sånt. Det kommer mer affärer som byter plast mot papper för att det 
är mer miljövänligt och man diskuterar mer om att inte slänga maten och sånt.” 

Citaten ovan från IP10 visar att hen är medveten om den aktuella samhälleliga klimatrörelsen, 
dock visar IP10 inga egna känslor om vad hen själv tycker om dessa förändringar. Samtidigt 
verkar IP10 medveten om de möjligheter som finns för att leva mer klimatvänligt, vilket tyder 
på att IP10 är positiv mot denna rörelse.  

IP4 berättar att hen helst handlar produkter som är miljömärkta eller där företaget bakom 
produkten kan bevisa att djuren har haft ett värdigt liv. 

IP4: “I try to watch out for certificates that indicate that the product was 
environmentally sourced or that has specifically strict rules when it comes to animal 
welfare.” 

De krav som IP4 nämner i citatet ovan, kan sägas understryka IP4s hänsyn till djurens 
välmående och uppväxt. IP4 försöker att inte skada miljön genom att hen väljer livsmedel som 
är miljömärkta.  Detta kan tyda på att IP4 har anpassat sina val av livsmedel så bra som möjligt 
för klimatets skull. Flera intervjudeltagare berättar att de gärna handlar regionala och 
ekologiska livsmedel i den mån de kan. IP2 berättar att hen gärna köper svenska, KRAV-märkta 
och närodlade livsmedel. 

  
IP2: “Och sen försöker jag om det finns en billig alternativ att köpa svenska varor 
istället för utländska. Jag försöker köpa svenskt, närodlat och KRAV märkt, om jag 
tycker det är värt priset.” 
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IP2 beskriver att hen gärna vill kunna kombinera klimatsmarta livsmedel med ett bra pris. 
Samtidigt visar IP2 att hen är beredd på att betala mer pengar för närodlade produkter. IP2 
nämner inte anledningen till detta men genom att hen föredrar svenska produkter framför 
utländska, kan det tyda på att IP2 har mer förtroende för regionala produkter. IP1 tror att det är 
priset som avgör ifall människor väljer att köpa regionalt producerade livsmedel eller inte. IP1 
menar att det är dyrare att köpa miljömärkta livsmedel. 

  
IP1: “Jag tycker utbudet av svenska livsmedel är jättebra men samtidigt blir det lite 
dyrare, och det är därför folk köper det som inte är närproducerad.” 

Precis som IP2, visar IP1 förtroende till svenska livsmedelsprodukter, men samtidigt upplever 
IP1 att priserna för svenska livsmedel är högre än för utländska livsmedel. Detta citat 
understryker att det är priset som är avgörande i vilken utsträckning svenska livsmedel köps. 
IP3 berättar att hen gärna köper ekologiskt när hen ska bjuda andra på mat. IP3 handlar inte allt 
ekologiskt, men just kött, ägg och mejeriprodukter får gärna vara ekologiska. 

  
IP3: “Men om jag inbjuder kompisar då ser jag till att köpa ekologiskt. Sen tycker jag 
är jag dåligt på andra varor, som kikärtor. Då kollar jag inte varifrån de kommer utan 
jag tar bara det först bästa och som är billig. Det är bara de stora produkterna som 
kött, ägg och mjölk att de kommer från Sverige och har god kvalité” 

I slutet av IP3s citat visar hen att hen har, precis som IP1 och IP2, förtroende för den svenska 
livsmedelsmarknaden. Att IP3 särskilt tar hänsyn till att animaliska produkter ska vara 
ekologiska kan tyda på etiska anledningar, att djuren ska ha haft ett värdigt liv. Att bjuda in 
vänner tycks vara en anledning till att köpa de lite dyrare ekologiska produkterna. IP3 
understryker att särskilt de animaliska livsmedlens ursprung spelar roll och att hen är beredd att 
betala ett högre pris för dessa varor.  

IP4 försöker att äta mer lokal och ekologisk mat, dock är det inte alltid möjligt på grund av att 
vissa livsmedel hen gillar kommer från ett annat land. 

  
IP4: “At the weekend, I try to cook something that’s fairly healthy and is ideally local 
and organic. Though, I am ashamed to say that I love avocados and quinoa.” 

IP4 visar med detta citat att det är svårt att endast konsumera närodlade produkter, för att en del 
av livsmedelsutbud kommer från andra länder som, i IP4s citat, avokado och quinoa. Det 
understryker att det finns begränsningar för att vissa produkter som bara växer i andra länder 
som långt borta och har således en lång resa bakom sig för att komma till Sverige. IP4 visar att 
hen köper såväl svenska produkter som utländska råvaror, fastän IP4 föredrar att köpa lokala 
produkter.  

En del av intervjudeltagarna berättar att de väljer bort att äta kött av olika anledningar. Den 
främsta anledningen till att flera av intervjudeltagarna väljer bort kött är för att de tänker på 
djurens bästa eller för att de har blivit påverkade av sin omgivning.  

IP2 beskriver att anledningen till att hen blev vegetarian var först för att prova på och se hur det 
var. Därefter blev personen påverkad av sin omgivning och gjorde valet att bli vegan och 
därmed helt utesluta animaliska livsmedel. 
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IP2: ”Jag blev vegetarian från början för att min bror äter vegetariskt, och i början ville 
jag bara testa det. Och sen hade jag en vän som är vegan som skickade massor 
dokumentär till mig och sen kollade jag på dem och tänkte bara ”skit” och då blev jag 
vegan för djurhållningen alltså det var den etiska principen.”  

IP2 visar att omgivningens faktor spelade en roll i vilken riktning IP2s förståelse av livsmedel 
utvecklades. IP2 visar dessutom att det inte var hen själv som var anledningen att bli vegan utan 
det var snarare djurhållning som övertygade IP2 om att ändra sina val av livsmedel. Att IP2s 
bror är vegetarian och att en vän är vegan tyder även på att omgivningen har någon slags makt 
över IP2. Kulturen individen befinner sig i verkar ha inflytande på val av livsmedel. Precis som 
för IP2 var det just dokumentärer kring djurhållning som bidrog till att även IP4 började fundera 
kring sin köttkonsumtion. 

  
IP4:” Let’s just say that I’ve watched too many documentaries about the animal welfare 
in factory farming and the like.” 

IP4 berättar kort om att det bara är frågor kring djurhållning som har lett IP4 till att reducera 
sin köttkonsumtion betydligt. Precis som i IP2s fall visar IP4 en medkänsla för djuren. Hen 
visar en medvetenhet om djurhållningens villkor och vill därför minska köttkonsumtion så 
mycket som det går. För IP8 föll det sig naturligt att minska på köttätandet, trots att personens 
omgivning inte aktivt har haft en inverkan på det beslutet. 

IP8: “Jag vet inte, jag har aldrig ätit några större mängder kött så det har bara kommit 
naturligt, och sen nej jag vet inte, det är kanske mer påverkan utifrån utan att man vet 
om det, jag har många kompisar som är veganer sen innan och då har man ätit av deras 
mat och ja det har liksom bara fallit sig naturligt.” 

Citatet från IP8 visar att vägen till att bli vegetarian var en långsam process som utvecklades 
med tiden. Hen antar att omgivningen var en anledning till den utvecklingen, eftersom många 
av IP8s bekanta är veganer. Men samtidigt är IP8 inte särskild medveten om omgivningen var 
den avgörande faktorn att hen ändrade sin förståelse kring livsmedel. Det verkar vara ungefär 
samma anledning, som för IP2, att omgivningen ”övertygade” IP8 att minska och även sluta 
med sin köttkonsumtion.  

För IP9 handlar det om att vi människor inte ska stödja köttindustrin endast för att vi gillar 
smaken av kött. Hen verkar tänka framför allt på djurens välmående och väljer av den 
anledningen bort kött i den mån det går. 

IP9: “Men även att jag väljer att inte köpa så mycket kött på grund av hur djuren 
behandlas och så. Jag vill inte stödja den industri där djuren far illa på grund av att vi 
människor tycker det är gott med kött.” 

De som äter kött verkar enligt IP9 vara egoistiska eftersom de inte tar hänsyn till djurens 
välmående. Att välja bort kött är IP9s sätt att visa att hen är emot köttindustrin. Samtidigt kan 
citatet ovan tolkas som en antydan till att hen skulle kunna äta kött igen om djuren behandlades 
bättre. IP7 upplever att det är en trend att bli vegetarian, och att anledningen till detta, enligt 
IP7, är att människor blir mer och mer medvetna om att det är dåligt för klimatet. 
  

IP7: ”Idag känns det så att det finns fler och fler vegetarianer och tycker det är att äta 
för mycket kött är dåligt för klimatet. Och det är därför jag valde bort köttet.” 
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IP7 tycker att det är framför allt klimatfrågan som leder till att allt fler bli vegetarianer. I detta 
citat går det således att utläsa att det är yttre faktorer som spelar en roll när det kommer till hur 
förståelsen av livsmedel ser ut. Till skillnad från de andra intervjupersonerna blev IP7 
vegetarian för klimatets skull. IP10 menar precis som IP7 att medvetenheten kring 
konsekvenserna av köttindustrin har ökat, och bidragit till att det idag är ganska vanligt att vara 
vegetarian. IP10 verkar vara positiv till den utveckling som skett, och att förståelsen för 
vegetarianer har ökat och att köttfria livsmedel börjar bli mer och mer accepterat.  
  

IP10: ”Det har blivit ganska bra. Många är medvetna om att man ska tänka mer 
miljövänligt och då slutar de äta kött, det blir ganska vanligt. Men idag är det så att de 
som älskar kött har blivit lite mjukare och förstår diskussionen kring kött lite mer. Att 
inte äta kött är mer vanligt och folk bryr sig inte så mycket längre.” 

Sammanfattningsvis finns det ett flertal faktorer som har påverkat våra intervjupersoners 
förståelse och val av livsmedel. De anser att den svenska livsmedelsmarknaden har ett brett 
utbud kring klimatsmarta produkter. Vad studiedeltagarna berättar är att när det handlar om att 
köpa kött eller mejeriprodukter, handlar de nästan uteslutande ekologiskt. Ett par av 
studiedeltagarna har blivit påverkade i sina val av livsmedel och blivit vegetarianer på grund av 
bristande djurhållning. Den största påverkansfaktor till våra deltagares syn på livsmedel verkar 
vara kulturen och den sociala kretsen individen befinner sig i - individen börjar då att tänka om. 
De beskriver även att de upplever att fler och fler väljer att bli vegetarianer eller veganer idag, 
vilket har bidragit till att en köttfri kost idag anses vara något naturligt som inte längre 
ifrågasätts på samma sätt som förut.  

Vad våra studiedeltagare berättar går i linje med resultaten från den studie som Bildtgård (2009) 
gjorde kring svenskars syn på matvanor och livsmedelsmarknadens utbud. Där visade det sig 
att svenskar överlag är nöjda med det moderna och globaliserade utbud som vi har tillgång till. 
Han beskrev i sin studie att svenskar har de förutsättningar som krävs för att kunna handla bra 
och hälsosam mat (Bildtgård, 2009:507). I Hocking & Kroksmarks (2013) studie framkom det 
att studiedeltagarna försökte anpassa sin livsstil till att kunna leva så miljösmart som möjligt, 
för att minimera avtrycken på miljö och klimat. Deltagarna i den studien visade på en 
medvetenhet gällande hur de på bästa sätt kunde anpassa sin livsstil för att leva klimatsmart och 
ur ett hållbarhetstänk. Exempelvis berättade de att de gärna odlar egen mat samt att några av 
dem inte äger någon bil. Även resultatet av Hocking och Kroksmarks studie går i linje med vår 
studie. Där framkom det att majoriteten av studiedeltagarna var medvetna om hur de skulle 
anpassa sin livsstil för att leva så klimatsmart som möjligt. Deltagarna ville i den mån det gick 
att handla närodlade och ekologiska livsmedel, och deltagarna, unga vuxna, visade på en 
medvetenhet i hur de väljer sina matvanor för att minimera klimatavtryck (Hocking och 
Kroksmark, 2013:1–9). Vi upplevde våra intervjudeltagare som kunniga kring vad som krävs 
för att leva klimatsmart och att de försöker leva efter det så gott det går, både för miljöns skull 
men även för djurens skull. 

Deltagarnas berättelser om att de är vegetarianer skulle kunna förknippas med Fromms begrepp 
om ägande. Fromm menar med ägande inte bara att äga materiella ting utan också att äga 
kunskap och en egen identitet (2006:99). Att vara vegetarianer utgör deras identitet och spelar 
en roll i hur de själv uppfattar sig och hur de uppfattas av andra. Även att äga kunskap ingår i 
denna kategori. Medvetenhet varifrån maten kommer, hur den produceras och vilka effekter 
vissa livsmedel har på klimatet verkar vara viktiga faktorer som lett till deltagarnas nuvarande 
förståelse och val av livsmedel. Som vi beskrev tidigare i texten upplever intervjupersonerna 
att den svenska livsmedelsmarknaden erbjuder en bred variation och det finns passande 
produkter för alla. Det är det som Fromm menade med att de moderna samhällena präglas av 
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att förbruka varor i stora mängder. Produktionen är alltid på gång för att tillfredsställa 
individernas krav, eftersom dagens inställning präglas av att konsumera och att äga nya föremål. 
Självkänslan är således beroende av ett ägande (Fromm, 2006:100). Ett begrepp som är relaterat 
till ägande är konsumism, vilket vi följaktligen kommer att beskriva betydelsen av.  

Att ha en livsmedelsmarknad som ständigt utvecklas kan bidra till vad Bauman benämner vid 
konsumism. Konsumismen är oändlig, vilket betyder att varken kraven eller efterfrågan på nya 
produkter når sitt slut. Bauman beskriver som vi tidigare har nämnt “nya behov kräver nya 
varor” (2008:39). Att den svenska livsmedelsmarknaden ständigt moderniseras skulle kunna 
bidra till konsumism. Som våra studiedeltagare nämner så tycker de att den svenska 
livsmedelsmarknadens utbud är brett, och att det finns en god tillgång till det mesta som 
efterfrågas. Det skulle i längden kunna bidra till att vi blir beroende av förändring och 
utveckling inom livsmedel, när vi ständigt blir introducerade för nyheter som vi måste prova 
på. Därmed blir behovet av nyheter aldrig mättat - istället blir vi vana vid en ständig utveckling 
och förnyelse av livsmedel. Bauman beskriver att ägande och att kräva nya föremål ökar 
människans välbefinnande, och att människan i ett konsumistisk samhälle blir tillfredsställd av 
att äga nya objekt (2008:37,40). Det skulle således kunna bidra till att vi i takt med att den 
svenska livsmedelsbranschen moderniseras och utvecklar nya produkter, ökar vårt behov av att 
ständigt äga mer och prova på allt vad marknaden erbjuder oss. I det långa loppet skulle det 
kunna bidra till att behovet av att äga och prova på nya ting förblir omättat.  
 
7.2.3 Yttre faktorer 
Yttre faktorer är en totalisering av kategorierna tidsbrist, ekonomi och sociala tillställningar. 
Några av intervjupersonerna menar att en faktor kring att de inte äter som de egentligen skulle 
vilja göra, eller att valen av livsmedel varierar, är på grund av tidsbrist. En annan faktor som 
påverkar hur våra studiedeltagare väljer sina livsmedel är ekonomin. Några av deltagarna är 
studenter, som beskriver att deras livsmedelsval troligtvis hade sett annorlunda ut ifall de hade 
en bättre ekonomi. Slutligen är det sociala tillställningar som kan bidra till att våra 
studiedeltagare ändrar sina matvanor. På sociala tillställningar är det vanligt att deltagarna äter 
det som bjuds på, trots att de vanligtvis inte hade ätit den typen av mat. Vi börjar denna kategori 
med IP2 som vill helst köpa billigt, vegetariskt och storpack när hen handlar. Om det finns 
billigare svenska alternativ än utländska, väljer IP2 det svenska alternativet. 
  

IP2: “Nu ska det vara vegetarisk och sen ska det också vara billigt och främst stora 
pack, och mat som håller länge - lite för att överleva. Och sen försöker jag om det finns 
en billig alternativ att köpa svenska varor istället för utländska.” 

  
Detta yttrande kan tyda på att mathandlingen upplevs mer som något nödvändigt än som ett 
nöje. Det är framförallt priset som bestämmer valet av livsmedel. IP3 har ett liknande fokus på 
maten. I det följande citatet uttrycks en önskan om att maten helst ska vara både billig och 
miljövänlig. 

IP3: “Jag köper ju mycket bönor och kikärtor och då köper jag alltid det som är 
billigast. Och sen är det så att det samtidigt ska vara miljövänligt.” 

  
IP3 visar med sitt citat ovan att hen försöker att upprätthålla en balans mellan billig mat och 
miljövänlig mat. Enligt vad de flesta intervjupersoner är överens om är det sällan möjligt att 
kombinera billiga livsmedel med miljövänliga livsmedel, som är IP3´s önskan. IP5 betonar 
nedan att det är ekonomin som påverkar valet av livsmedel. Hen beskriver att det är priset som 
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är den avgörande faktorn, på grund av att hen är student. IP5 vill gärna handla enbart ekologiskt, 
vilket tyvärr inte är möjligt.  
  

IP5: “Jag är student och jag måste erkänna att jag tittar framför allt på priset. Om jag 
kunde så skulle jag bara köpa ekologisk mat, men det går tyvärr inte.”  

  
IP5 visar med detta citat en medvetenhet kring hur hens mathandlingsrutin ser ut och att det är 
framför allt billiga livsmedel som dominerar när IP5 handlar mat. Hen rättfärdigar 
inköpsbeteendet genom att understryka att hen är student, och att hen gärna skulle investera 
mer pengar på ekologisk mat. Balansen mellan billiga livsmedel och ekologiska produkter är 
svåra att förena, eller enligt IP5 ord “det går tyvärr inte”.  
Även IP6 och IP9 nedan tycker att bristen på pengar har en negativ inverkan på deras val av 
livsmedel, och om de kunde så skulle de köpa mer varierad kost, samt så skulle deras fokus 
ligga på enbart ekologiska varor om det var möjligt. IP9 påstår att “Egentligen är det nog bara 
ekonomin som styr över mina val” vilket visar att hen anser att det är framför allt ekonomin 
som bestämmer över livsmedelsvalen. 
  
Om ekonomin hade tillåtit hade IP9 haft en mer varierad kost än vad hen har i dagsläget. IP9 
hade gärna lagat mer varierad mat och kunnat köpa mer färska grönsaker. 
  

IP9: “Eftersom jag är student är det oftast ekonomin som styr över vad jag köper tyvärr. 
Hade jag haft en annan ekonomi hade jag nog lagat mer mat och köpt mer färska 
grönsaker och så, liksom en mer varierad kost än vad jag har nu.” 

  
Precis som IP9 vill IP6 också gärna handla det som hen anser som bra mat, vilket i hens fall är 
ekologiska produkter. Dock är pengar den avgörande faktorn i vad som köps. IP6 betonar att 
det är svårt att förena ekologiska livsmedel med bra priser. 
  

IP6: “Jag väljer gärna ekologiskt, och ibland även efter pris, men det går ofta inte ihop 
riktigt.” 

  
Dessa yttranden visar på att det finns ett krav på högkvalitativa livsmedel hos våra 
intervjudeltagare. De visar en önskan och vilja att köpa ekologiska livsmedel för miljöns skull, 
dock är det framför allt deras sämre ekonomin som hindrar dem från att göra det. Mathandlingen 
och därmed deras matvanor rättfärdigas för att visa den goda viljan att äta “bättre” för deras 
egen skull och för klimatets skull. Deltagarna försöker äta så bra som deras plånbok tillåter. Å 
ena sidan ska maten helst vara ekologisk, och å andra sidan spelar själva matlagningsprocessen 
en mindre roll i deras liv. Dessa yttranden leder till antaganden att vad som köps och väljs ut är 
inriktade på funktionell mat som inte kräver mycket tid att laga men som innehåller hälsosamma 
livsmedel som helst ska vara ekologiska. 
Samtliga intervjupersoner betonar att deras matvanor styrs av hur vardagen ser ut och det 
innebär, för de flesta, att de inte har mycket tid att förbereda sin mat på och därför vill de att 
matlagningen ska gå fort. IP7 beskriver att variationen av livsmedel beror på olika faktorer. 

IP7: “Hur jag äter varierar sig väldigt mycket, det beror till exempel på tid och hur 
vardagen ser ut.” 

IP7 visar en medvetenhet på vilka faktorer matvanorna beror på. Hen kräver att det är framför 
allt de yttre faktorerna som spelar en roll gällande livsmedelsval, medan de inre faktorerna inte 
beaktas. IP7 är inte specifik när hen pratar om yttre faktorer, tid och vardag kan betyda allt 
möjligt, vilket kan tyda på att vardagens bakgrundsfaktorer spelar en avgörande roll gällande 
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livsmedelsval. En likhet mellan IP7 ovan och IP1 nedan är avsaknaden av tid att investera i sina 
matrutiner. För IP1 handlar tidsbristen mer om att hen har svårt för att komma upp i tid på 
morgonen. Av den anledningen har IP1 inte tid till att äta regelbundet på morgonen:  

IP1: “Jag går upp alltid i sista sekunden och då har jag ingen tid. Jag är dålig på det 
men jag försöker att bli bättre på det.” 

IP1s syn på livsmedel kan tyda på att maten inte direkt prioriteras, utan att andra 
vardagsmoment väger tyngre än att äta frukost. IP4 nedan beskriver att det saknas både tid och 
energi till att laga bättre mat under veckodagarna.  

IP4: “I usually don’t have the time or the energy to cook something extravagant during 
the week. I go out for lunch with my colleagues.” […] The ideal combination is quick 
and healthy.” 

Precis som IP1 vill IP4 inte investera tid i sin matlagning, vilket beror på hens upptagna vardag 
och att hen snarare tillbringar sin tid till annat. Dessa citat tyder på att matlagningen är en 
mindre populär aktivitet för våra intervjudeltagare. 

Som vi visade tidigare, i avsnittet om klimatfrågan, äter majoriteten av våra intervjupersoner 
inget eller bara lite kött i sina vardagar. Anledningarna till detta är den etiska aspekten och 
klimatfrågan. Vid sociala tillställningar skiljer sig deras val av livsmedel för det mesta åt från 
sin vardag. IP6 nedan är den enda personen som påstår att vilken sorts mat hen väljer inte ändras 
vid sociala tillställningar. Hen reflekterar över sina val av livsmedel i relation till sociala 
sammanhang och upplever ingen skillnad mellan dem. 

För IP6 nedan spelar sociala tillställningar en mindre roll när det gäller inverkan på val av mat. 
IP6 menar att det aldrig finns varken ett förbud eller ett tvång när det kommer till kombinationen 
av mat och sociala tillställningar. 

  
IP6: “Jag tycker att jag alltid äter allt, det är aldrig så att jag tackar nej till nånting i 
sociala sammanhang, och jag tycker inte heller att jag tvingar mig själv till att äta 
nånting. Jag har liksom inga förbud annars som jag släpper på eller så.” 

  
Hen understryker sin fria vilja genom att använda starka ord som “inte heller att jag tvingar 
mig själv [...] inga förbud [...]” I jämförelse med IP6 ovan upplever IP8 nedan en skillnad 
mellan sina vardagliga matvanor och sina matvanor vid sociala tillställningar. 
  

IP8: “Ja absolut, alltså jag äter allt, och blir jag bjuden så äter jag det. Så då kan jag 
ju ändra helt från att ha ätit veganskt eller vegetariskt en hel vecka så blir jag bjuden 
på köttfest, då äter jag det som serveras och det är inte att jag får klimatångest eller 
dåligt samvete för det”.  

  
Detta yttrande tyder på att IP8 upplever sociala sammanhang som en anledning till att äta kött, 
fast hen egentligen är vegetarian under vardagarna. Klimatet verkar inte spela någon roll i det 
här fallet. IP8 är medveten om hens annorlunda matvanor vid sociala tillställningar, dock tyder 
hens citat på att hen använder sociala moment som ett rättfärdigande att äta kött utan att få 
dåligt samvete, eftersom sociala tillställningar i detta fall anses vara ett undantag. 
Precis som IP8 argumenterar också IP1 nedan för hens avvikande matvanor vid sociala 
tillställningar.  
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IP1: “Alltså om man är på ett firande då vill man inte vara jobbig och då äts ju det som 
erbjuds. Om de bjuder på hemmagjorda köttbullar då äter jag dem. Det har ju en stor 
påverkan på folket om man är på ett kalas eller sånt. Och om jag fikar med vänner då 
äter jag för att då finns det mat.” 

  
IP1s yttranden kan tyda på att hen känner sig tvungen att anpassa sina matvanor efter vad som 
erbjuds. IP1 brukar vanligtvis inte äta kött, dock gör hen det vid sociala tillställningar för att 
undvika extraarbete för den som håller i den sociala tillställningen. Hen understryker det genom 
att påstå att “Man ska ju inte vara så krångligt, typ jag äter ingen laktos eller gluten. Då känns 
det att man hellre ska laga sin egen mat.”. IP10 nedan resonerar på ett liknande sätt, eftersom 
hen också är vegetarian men väljer att ibland äta fisk vid sociala tillställningar. 
  

IP10: “Jag äter aldrig kött men på högtider eller hos mina föräldrar då kan jag göra 
undantag och äta lite fisk. Man äter inte samma mat som sin familj, och då tycker jag 
måste man göra all mat själv.” 

  
IP10 begrundar sina annorlunda matvanor vid sociala tillställningar med att hen inte vill vara 
otrevlig. Dessutom tyder hens citat på att matvanor ändras bland annat för sin egen skull för att 
annars hade hen varit tvungen att laga extra mat för sig själv. 
Precis som IP1 och IP10 tidigare har nämnt brukar IP3 nedan inte heller äta kött, men hen ändrar 
också sina matvanor när hen är ute med vänner och familj. 
  

IP3: “Det påverkar mig jättemycket. Som sagt jag är ju ”hemmavegetarian” och så fort 
jag äter med någon annan person eller åka till födelsedagar äter jag vad som helst. Jag 
har inte kommit till den punkten där jag håller på att vara vegetarian hela tiden.” 

  
IP3 visar med meningen “Jag är dålig på att gå på restauranger, då kan vi ta vegetarisk men 
vi sitter där med köttmenyn, för att jag älskar det så mycket fortfarande.” visar IP3 att hen 
undviker att äta kött, men hen gillar smaken, och då är sociala tillställningar en anledning att 
tillåta sig själv till att äta kött. Samtidigt visar hon en stor medvetenhet om att äta kött går emot 
hens vanliga syn på livsmedel genom att använda ordet “dåligt”. 
För IP5 och IP4 nedan är sociala tillställningar snarare en möjlighet för dem att äta få större 
mängder mat än vad de vanligtvis gör, då de har ett stort urval av olika maträtter att välja 
emellan.  
  

IP5: “Jag tror det spelar en ganska stor roll. Jag äter jätteohälsosam och mycket mycket 
mer när det är jul till exempel. Högtider handlar ju om att vara tillsammans med sina 
kära. Och då äter man ju många julkakor och mycket mer mat i allmänhet. Jag vill 
prova allt.” 

  
IP5 verkar njuta av högtider och använder, i detta fall julen, som en anledning till att äta mer 
mat och att äta mat som hen inte brukar äta, exempelvis julkakor. Även IP5 förklarar varför hen 
äter mer vid sociala tillställningar, hen relaterar till samvaron med sina kära. IP4 nedan, 
beskriver precis som IP5 ovan, att hen äter mer vid sociala tillställningar än vad hen vanligtvis 
gör. Dock nämner IP4 ingen anledning varför hen äter mer vid sociala tillställningar än hen 
vanligtvis brukar göra.  
  

IP4: “There’s always so much to choose from and the food always is amazing, so I 
naturally try to get as much food into my system as possible.” 
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För IP4 är sociala tillställningar ett tillfälle där hen förändrar sina vardagliga matvanor. En 
social tillställning fungerar därmed som ett undantag gällande IP4´s matvanor. 
Här visas det att deltagarna anpassar sina matvanor efter det sociala fältet de befinner sig i. De 
vill inte verka otacksamma mot de som har lagat maten, vilket leder till att deltagare som 
vanligtvis inte äter kött, äter kött vid sådana sociala tillställningar. De äter mer och samtidigt 
har dem mindre strikta regler. De tycker att sociala tillställningar är en anledning till att äta mat 
de vanligtvis inte gör. Att äta annorlunda anses inte ha en negativ påverkan på dem, det är 
snarare tvärtom. De njuter av att inte vara lika matfokuserade och att de “får” äta vad erbjuds. 
Sammanfattningsvis visar studiedeltagarna att yttre faktorer påverkar dem en hel del när det 
kommer till deras matvanor och val av livsmedel. Det är såväl tid som lust, miljö, ekonomi och 
sociala tillställningar som är de bakgrundsfaktorer som styr över valet av livsmedel. 
  
De tankarna som lyfts fram kring ekonomi, tidsbrist och sociala tillställningar skulle kunna 
förknippas med Ashworths begrepp “livsvärldsaspekter”. Ashworth menar att alla 
livsvärldsaspekter bidrar till individens upplevda värld. Det är bland annat individualitet, social 
identitet, sociala relationer, upplevelse av tid och rum och förmågan att utföra aktiviteter och 
diskurser (Dahlberg, Dahlberg, Nyström, 2008:194–195). Alla dessa parametrar utgör 
individens livsvärld och hur världen omkring oss förstås. I enlighet med Ashworths tankar 
karakteriseras varje epok av ungefär samma parametrar, utan att generalisera individen 
(Dahlberg, Dahlberg, Nyström, 2008:193). 
  
Vi anser att begreppet livsvärldsaspekter skulle kunna passa till det här temat och bidra till att 
hjälpa oss besvara vår frågeställning. Att vara medveten om de olika livsvärldsparametrarna 
hjälpte oss under intervju- och analysprocessen. De livsvärldsaspekter som Ashworth nämner 
står i jämvikt med varandra och är lika viktiga i skapandet för varje individs livsvärld. Det är 
såväl de inre som de yttre aspekter som formar livsvärlden. Ashworth understryker betydelsen 
av att individen känner sig tillhörig i en grupp och relaterar därför sin egen identitet till de andra 
(Dahlberg, Dahlberg, &Nyström, 2008:194). I enlighet med Ashworth teori har det sociala fältet 
en inverkan på deras livsvärldar. De som inte äter kött börjar antingen äta kött vid sociala 
tillställningar och är inte lika strikta med sina matvanor. Dessutom vill de vara “goda” gäster 
och äter det som erbjuds - matvanorna anpassas efter kontexten. Precis som de flesta av våra 
deltagare uttryckte, är bilden av hur de presenterar sig viktigt för dem. De har socialiserats och 
besitter kunskap om samhällets regler hur de ska förhålla sig i sociala situationer, vad man får 
och icke-får göra och hur man presenterar sig bäst för att accepteras som en medlem. De följer 
dessa normer och är medvetna om sin roll i den sociala situation (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008:194). 
  
En livsvärldsaspekt, enligt Ashworth, är förmågan att hålla diskurser och kunna förklara sin 
situation. Ashworth menar att hur och vilka diskurser hålls har en inverkan på individens 
uppfattning av livsvärlden. Det handlar om vilka ord som används för att beskriva och förstå 
sin egen situation (Dahlberg, Dahlberg, Nyström, 2008:195). Ett sådant diskursivt moment kom 
fram när de förklarar sin ekonomiska situation som inskränker dem och inte tillåter dem att 
köpa det som de vill köpa. Vi upplevde behovet av att deltagarna vill förklara varför de köper 
mestadels den billigare varianten av livsmedel. De understryker att de egentligen vill köpa 
klimatvänliga livsmedel som helst ska vara ekologiska. De förklarar att de antingen är studenter 
eller att deras lön inte tillåter en hel ekologisk matvana och att de är tvungna att hålla koll på 
deras ekonomi. Enligt Ashworth är den lingvistiska kommunikation en viktig aspekt för att 
denna parameter möjliggör individen att förklara sig och förstå situationen (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström, 2008:195). Denna aspekt ser olika ut hos varje person, dock möjliggör den 
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språkliga parten att förklara sig och förstå sin egen livsvärld. Dessa citat understryker Kabir, 
Miah och Islam i sin studie, där de undersöker studenternas förståelse av livsmedel i 
Bangladesh. De understryker betydelsen att studenter vill köpa livsmedel som har god kvalité 
men som samtidigt inte är för dyr. Detta ledde studenterna att köpa mestadels säsongsbaserade 
livsmedel eller att laga mat med studiekamrater så att matpriset för varje person minskas (Kabir, 
Miah & Islam, 2018:11). Det är kombinationen av god kvalité och bra priser som är avgörande 
för de indiska studenterna och våra intervjudeltagare som tillhör gruppen Generation Y. Madan 
tar upp i sin artikel att åldersgruppen mellan 21 och 25 inte har mycket pengar på grund av att 
de är studenter (2017:468). I vår undersökning intervjuade vi inte bara studenter, men även de 
som jobbar fokuserar på priset och köper mest det som inte är särskilt dyrt, däremot görs 
undantag när det gäller animaliska produkter. 
  
Som Bauman beskrev, lever vi i en “snabbkultur” (2008:49) som karakteriseras av mindre tid 
och snabba förändringar. Våra deltagare är antingen studenter eller anställda vilket innebär, och 
visade sig i intervjuerna, att de inte har mycket tid att investera i varken matlagning eller 
handling. I intervjuerna upplevde vi att matlagningen helst ska gå fort utan att förlora egentid. 
IP2 understryker detta genom att hen bara köper mat en gång per månad. Hur den individuella 
situationen ser ut hos deltagarna spelade dessutom en avgörande roll i hur livsvärlden ser ut. 
Merleau-Ponty har definierat den upplevda tiden i varje individs liv, och i enlighet med hans 
åsikt, upplever våra deltagare tiden. Tiden är det som upplevs olika från varje, ibland går tiden 
fort medan andra moment upplevs som evigheter (Dahlberg, Dahlberg & Nygren, 2008:194). 
Individen har egen makt över hur tiden fördelas och det är precis det vi upplevde med 
intervjudeltagarna. Snabbmatstrenden har ökat de senaste åren enligt Casini et al. Denna grupp 
efterfrågar mat som är mindre tidskrävande (Casini et al., 2013:24). Kravet att äta god mat som 
går fort och som samtidigt är hälsosam är svårt att förena som utvecklades till att mindre kött 
och grönsaker konsumeras i denna grupp. I intervjuerna påstod ingen av våra deltagare att de 
äter ohälsosamt. Det är kombinationen av att maten ska lagas snabbt och att den ska vara 
hälsosam som är viktigast. Det är framför allt IP1, IP3 och IP4 som inte vill investera för mycket 
av deras tid i matlagning. IP1 och IP4s åsikt om detta tog vi upp i fördjupad tolkning, medan 
IP3 säger att “Jag bor ihop med min kille och då delar vi matlagningen. En dag lagar han mat 
och den andra dagen gör jag det. Det är mycket smidigare och jag har mer tid att göra andra 
saker. Jag skulle verkligen inte orka laga mat varje dag.” 
  
7.2.4 Generationsskillnad 
Vi ansåg att generationsskillnader var en kategori som skiljde sig från de andra kategorierna, 
vilket bidrog till att vi behöll den som en enskild kategori utan att slå ihop den med några andra 
teman. Hur våra intervjudeltagare jämför sig och sin förståelse av livsmedel med sina föräldrars 
syn skiljer sig åt. IP2 exempelvis beskriver nedan att föräldrarnas matvanor ser likadana ut idag 
som de gjorde när IP2, som idag är vegetarian, var liten. 
  

IP2: “Mina föräldrar äter väldigt principfast, de har sina rutiner och de äter samma 
mat som när jag var liten. De handlar mat på ett annat sätt och de följer inte debatten 
överhuvudtaget, om vad som är miljövänligt och hälsosamt.” 

  
IP2 upplever en skillnad mellan sina föräldrars val av livsmedel och sina egna. Denna skillnad 
yttrar sig i att de inte följer klimatdebatten, som IP2 verkar göra. Yttranden “De skiter i det. De 
äter pasta med köttbullar och ketchup tre gånger om veckan, annars är det kanske typ 
potatismos med fiskbullar.” tyder på att hen är kritisk mot föräldrarnas matvanor och att de inte 
visar lika medvetande och hänsyn till vad de äter än hen gör det. 
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Föräldrarna till IP9 handlar samma mat som de alltid har gjort vilket innehåller framför allt kött, 
medan vegetarianer och veganer, som IP9 upplever det, inte godkännas av dem. Hen säger 
“Dom tror kanske fortfarande att en vegetarisk eller vegansk kost bara består av grönsaker.” 
IP9 påstår dessutom att: 

IP9: “Det är väldigt olika. Jag är uppvuxen med att äta kött flera gånger i veckan till 
exempel. Och dom gör det fortfarande. Dom är inte lika medvetna om 
livsmedelsindustrins påverkan på hälsa och miljö som min generation är skulle jag nog 
säga. Dom lagar mat på rutin bara, och äter samma typ av mat som dom alltid har 
gjort.” 

Detta yttrande visar att IP9 anser att det finns skillnader mellan sin generation, Generation Y, 
och sina föräldrars generation. Det tyder även på att hen uttrycker kritik mot sina föräldrar den 
äldre generationen om livsmedels klimatpåverkan. Anledningen till detta är enligt IP9 rutinerna. 
Det som IP2 och IP9 ovan visar är att föräldrarna har en annan förståelse av livsmedel än vad 
de själva har. Det är framför allt rutiner som spelar en roll i deras matvanor. IP4 nedan däremot 
förklarar att föräldrarna behöver en del övertygelse när det gäller att prova nya typer av 
maträtter. IP4 och systern är däremot öppna för att prova nya och olika typer av maträtter. 
 
 

IP4: “I think the biggest difference is that I, and my sister, are more open when it comes 
to trying new cuisines, spices, you get the idea. It takes way more convincing to my 
parents to try new things.” 

  
Precis som IP9 och IP2 tyder IP4s citat på att föräldrarna håller fast vid gamla matrutiner som 
behöver övertygelse att ändra dem på något sätt. IP4 upplever även att hen och systern oftare 
provar på ny typ av mat. Dock har skillnaden mellan deras val av livsmedel och pappans val 
minskat under senaste tiden. 
 

IP4: “My parents’ eating habits are not that different from mine, at least not anymore. 
My dad has drastically reduced his meat intake, both due to health reasons as well as 
ethical reasons. I think I convinced him. My mom’s eating habits haven’t really changed 
over the years, I would say.” 

  
En likhet mellan IP4 ovan och IP10 nedan är att också IP10 upplever att föräldrarnas förståelse 
av livsmedel har ändrats på grund av hen. IP10 antar att det är framförallt generationsskillnaden 
som är anledningen till de skilda åsikterna. 
  

IP10: “Det har mer traditionella kraven, det är typ en generationsskillnad. Det äter mer 
de äldre klassiska svenska maträtter, som inte så många i min ålder gör det eller tycker 
om det. De äter fortfarande mycket kött men de har ändrats faktiskt, de har dragit ner 
mycket på kött och sånt där. Alltså jag har påverkad de litegrann.” 

  
IP10s yttrande tyder på att hen upplever att de föräldrarna håller fast vid traditionella rätter som 
innehåller mer kött. Hens generation har däremot en annan smak och därför väljer andra 
livsmedel. Med dessa meningar understryker hen att hen upplever olikheter mellan föräldrarnas 
och sina egna matvanor. IP8 nedan påstår att hens föräldrar framför allt försöker handlar 
ekologiska varor. Dessutom anses föräldrarnas matvanor som hälsosamma. Till skillnad från 
IP8 äter föräldrarna kött, och de är inte lika insatta i livsmedelsfrågor, som hen påstår. 
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IP8: “Jag tror ju att jag skulle säga att de äter ganska hälsosamt, de handlar aldrig 
halvfabrikat eller så mycket färdigmat, så de lagar mycket mat, men däremot äter dom 
mycket kött, och fisk. Säkert i varje mål dom äter, så det är väl den stora skillnaden. 
Annars tror jag att dom liksom försöker handla ekologiskt och så men jag tror inte att 
dom är lika insatt i livsmedelsfrågan som den yngre generation är, just med 
klimatpåverkan.” 

IP8s yttranden tyder på att föräldrarna gärna lagar sin mat från grunden och aldrig handlar 
halvfabrikat. Den främsta skillnaden mellan IP8 och föräldrarna är dock att de äter mycket kött, 
och att de är mindre insatta i livsmedelsindustrin inverkan på klimatet.  

I jämförelse med våra intervjudeltagare äter föräldrarna större mängder kött, dock har enskilda 
föräldrars matvanor ändrats under tiden. Enligt IP3 fokuserar föräldern på att de livsmedel hen 
handlar ska vara av bra kvalité, och att priset spelar en mindre roll så länge livsmedlen är ”bra”: 

IP3: “Kring klimatfrågan är hon inte som jag, det ska vara bra mat och bra kvalitet på 
det och sen kan det vara att det blir bra för miljön för att hon brukar inte gå efter prisen, 
utan hon går efter, när hon köper köttbit, tar hon hellre det bättre köttet som har bättre 
inverkan på klimatet.” 

IP3 visar med sitt yttrande att hen upplever föräldrarnas förståelse av livsmedel som positiva, 
eftersom de inte enbart går efter priset. De köper hellre “det bättre köttet”. Dock tyder hens 
yttrande samtidigt på att föräldrarnas köper det dyrare kött på grund av dess bättre kvalité medan 
klimatet spelar en mindre roll i deras mathandling. Skillnaden mellan IP3 och föräldrarna är att 
hen upplever att föräldrarna är mindre insatta i klimatet än vad hen är. IP1 nedan stöder IP3s 
argument eftersom IP1s föräldrar fokuserar mindre på priset och köper mer lyxvaror, medan 
IP1s livssituation tvingar hen till att hålla koll på priserna. 

IP1: “Jag tror att dom, dom har ju bättre ekonomi och kan kosta på sig att köpa mer 
lyxigare mat än vad jag gör. Jag tror det är främst ekonomin, jag tror det går mycket i 
perioder där för dom, hur hälsosamt dom väljer att äta.” 

Dessa exempel visar på att föräldrarna verkar ha en högre köttkonsumtion än sina barn. Dock 
är föräldrarna, vi tog upp i våra exempel, inte lika tvungna till att titta på priserna som sina barn 
är. Några av våra deltagare beskriver föräldrarnas val av livsmedel som ren rutin, och att de 
består till en stor del av husmanskost. Varje deltagare vi frågade nämnde klimataspekten som 
en faktor till sin förståelse av livsmedel. Denna medvetenhet om livsmedels miljöpåverkan och 
djurhållning är en debatt som finns i nyheterna men framför allt diskuteras dessa teman på 
sociala medier, vilket ledde till vårt antagande att Generation Ys har mer kontakt till dessa 
teman och är därför en av många anledningar att deras matvanor skiljer sig från sina föräldrars. 

Vi anser att temat Generationsskillnad skulle kunna kopplas till Stiers identitetsbegrepp. Stier 
beskriver att identiteten börjar utvecklas under barndomen. Identiteten är dock ingenting fast 
och statisk utan snarare en livslång utveckling. Det är framför allt under tonårstiden där 
förändringar sker vilket vi anser skulle kunna kopplas till våra intervjuresultat. Identitet 
utvecklas i samspel med samhället vilket även är vad våra deltagare påstår. Deltagarna påstår 
att den aktuella klimatdebatten är en faktor som har bidragit till deras identitetsskapande och 
tänkande kring sin syn på val av livsmedel. Samspelet mellan individ och samhälle, och denna 
ständiga kommunikation, som är kulturspecifik, skapar identiteten. Grunden till denna identitet 
lägger föräldrarna, som är en sorts ”grund-identitet”. Dock sker identitetsförändringar under 
hela livet. Under barndomen hade deltagarna samma matvanor som sina föräldrar. Först under 
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de senare åren, när debatten om hälsosamma livsmedel, klimatdebatten och djurhållning har 
fått större uppmärksamhet, har deras syn förändrats. De identitetsförändringar som görs under 
livets gång är beroende av både yttre och inre omständigheter, som i relation till varandra 
bygger en identitet. Därmed är det både individuella faktorer som bygger vår identitet, men 
även sociala relationer och tidigare upplevelser (Stier, 2011:136–137). Rent historiskt betraktat 
uppmärksammades synen på livsmedel inte lika mycket som det görs idag, vilket är bland annat 
en faktor som påverkar matvanor (Devine, 2005:121). När deltagarnas föräldrar var yngre 
präglades samhället i en större grad av husmanskost som vanligtvis innehåller kött. Devine 
stöder vårt studieresultat, att föräldrarna inte ändrar sina matvanor så snabbt som deras barn 
gör. Enligt henne grundar sig detta i att identiteten är relativt stabil under vuxenåldern, vilket 
innebär att ändringar kräver starka emotioner som är kopplade till den individuella utvecklingen 
(Devine, 2005:122). Bildtgård beskriver att de fasta matvanorna bidrar till en säkerhet då de är 
medvetna om vad de äter. Matvanor styrs följaktligen av inlärda rutiner (Bildtgård, 
2008:101,104). Dessa matrutiner upprätthålls tills att en vana rubbas och individen börjar 
uppmärksamma den. Relaterat till våra resultat kan deras barn vara en anledning till att deras 
matvanor uppmärksammas och att individen kan betrakta sina val av livsmedel kritiskt 
(Bildtgård, 2008:106). 
 
Enligt Stier sker det särskilt under tonåren så kallade motidentifikationer, som innebär att 
ungdomar motsätter sig föräldrarnas eller skolans regler och krav och utvecklar en egen 
identitet. Det är framför allt ungdomar i samma ålder som har inflytande på deras 
identitetsskapande. Att orientera sig efter dem innebär att nya värden utvecklas. Enligt Devine 
är det individens sociala sammanhang som har inflytande på valet av matvanor och val av 
livsmedel (Devine, 2005:121). Som intervjupersonerna visade uppmärksammas framför allt 
klimatfrågan och köttkonsumtionen vilket leder till att kunskap om dessa ämnen utvecklas. De 
tillfälliga val av livsmedel vi gör är beroende av livsmedels samhälleliga roll (Devine, 
2005:121). Identitetsskapande är en livslång process, vilket innebär ständig förändring och 
anpassning till den aktuella kontexten. En del av intervjudeltagarnas föräldrar verkar vara öppna 
för förändring och är redo att anpassa sina matvanor efter den aktuella livsmedelsdebatten. 
Identitetsförändring sker som sagt i kommunikation med samhället som innebär att kunskap 
samlas och de gamla värderingarna omvärderas, som i detta fall visade sig vara 
klimatpåverkan.  
  
7.3 HUVUDTOLKNING - Hälsomedvetna miljöval 
De teman vi tog fram i den inledande tolkningen formulerades om i den fördjupade tolkningen 
till: Individuella faktorer, Klimatpåverkan, Yttre faktorer samt Generationsskillnader. Nedan 
kommer vi att presentera vår huvudtolkning av de sammantagna kategorierna i form av den 
helhetsbild vi har format av resultatet från våra intervjuer. Vi kommer därefter att presentera de 
huvudtolkningar vi gjort av vardera kategorin. Tolkningarna nedan är på en ännu högre 
abstraktionsnivå än i den fördjupade tolkningen, tack vare en ytterligare utveckling av vår 
förförståelse i kombination med den teoretiska delen av studien. 
 
Vår huvudtolkning är att en medvetenhet kring livsmedel och dess påverkan på både klimat och 
hälsa är en viktig faktor hos våra intervjudeltagare, som ingår i gruppen Generation Y. 
Deltagarna visar att de är medvetna om hur deras val av livsmedel påverkar både hälsa och 
miljö, och att det är utefter de två kriterierna som de väljer sina matvanor utefter. Ur ett 
hälsoperspektiv väljer de helst bort kött, och ur ett miljöperspektiv vill de handla så miljövänligt 
som möjligt. Deltagarna försöker att förena aspekterna att äta miljövänligt med att äta hälsosamt 
vilket vi förstår som att livsmedel ska uppfylla olika krav och egenskaper. Det är både individen 
och miljön som ska dra en nytta av livsmedel.  
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7.3.1 Individuella faktorer 
I kategorin Individuella faktorer kan vi se att det finns en koppling mellan studiedeltagarnas 
hälsa och deras förståelse av livsmedel. Majoriteten av deltagarna beskriver att de mår bäst av 
att äta hälsosam mat. När de saknar energi, har ångest eller känna sig stressade händer det att 
de väljer en ohälsosam kost. Det händer antingen för att de tröstäter, eller för att energin inte 
räcker till att laga en ordentlig och näringsrik måltid. Ett par av deltagarna berättar att de ibland 
hoppar över måltider när de mår sämre. Det är ofta dagsformen som styr över deltagarnas val 
av livsmedel, att de vid vissa dagar eller vissa måltider äter mat som de är medvetna om att de 
inte mår bra av att göra. I grund och botten är dock deltagarnas intuition att välja hälsosam mat 
före mindre hälsosam mat. De sammantagna anledningarna till att de väljer en hälsosam kost 
är dels för deras välmåendes skull, men även för miljöns och djurens skull. Att deltagarna väljer 
en hälsosam kost för sin egen skull, relaterade vi till Fromms begrepp varandets livsform. Med 
det menade vi att individerna har en äkthet och omsorg gentemot sig själva, att de tar beslut 
som grundar sig på upplevelser som bidragit till att de vet hur de kan främja sin hälsa. Fromm 
beskriver att varandets livsform innebär att människan ständigt utvecklas genom att genomgå 
förändringar (Fromm, 2006:116–117), vilket vi relaterar till hur våra studiedeltagare har nått 
dit dem är idag. Det är genom en individuell utveckling som de har nått den kunskap de själva 
behöver för att kunna ta hand om sin kropp på bästa sätt. Flera av studiedeltagarna berättar att 
de har lärt sig att en hälsosam kost kan bidra till att de främjar sitt välmående, vilket kan 
innebära att de har hittat de livsmedel som funkar för just dem. 
 
7.3.2 Klimatpåverkan 
Samtliga studiedeltagare berättar att de är nöjda med den svenska livsmedelsmarknadens utbud. 
Sortimentet som erbjuds är brett och det finns bra möjligheter till att kunna välja matvaror som 
är bättre för miljön. Det har skett en utveckling de senaste åren som deltagarna lagt märke till. 
De stora butikerna verkar ha lyssnat på kundernas efterfrågan kring en variation av miljövänliga 
produkter, och har därmed utökat den typen av sortiment. Deltagarna tror att utvecklingen av 
mer miljövänliga livsmedel beror på att det på senare år har väckts en klimatdebatt som har 
bidragit till att vi tänker till en extra gång innan vi handlar vår mat. Några av deltagarna nämner 
att de upplever ett överväldigande av det utbud som ständigt förnyas och utvecklas. Det går att 
relatera till vad Bauman menar med begreppet konsumism, vilket innebär att krav eller 
efterfrågan på nya produkter aldrig når sitt slut. Bauman beskriver det som att nya behov 
ständigt kräver nya varor (Bauman, 2008:39). Det skulle kunna bidra till att 
livsmedelsbranschen fortsätter sin utveckling kring miljövänliga livsmedel, vilket skulle kunna 
anses vara positivt. Det skulle dock möjligtvis även kunna innebära att vi som konsumenter blir 
vana vid att ständigt introduceras för nya produkter, som leder till att våra behov inte mättas. 
Deltagarna försöker i den mån det går att köpa ekologiska, närodlade och KRAV-märkta 
produkter. Det enda hindret de upplever kring att köpa miljövänliga livsmedel är att de oftast 
är dyrare. När prisskillnaden inte är så stor väljer de flesta att handla det miljövänliga 
alternativet. Majoriteten av deltagarna väljer att inte äta kött alls eller att de gör det väldigt 
sällan. Den sammantagna anledningen till att de flesta väljer bort kött är på grund av att de 
tänker på miljöns bästa samt på de etiska aspekterna. Några av deltagarna beskriver att 
anledningen till att de blev medvetna om djurindustrins påverkan på miljön var på grund av sin 
omgivning. Några av deltagarna berättar om att det är mer accepterat att välja bort kött och 
animaliska produkter nu för tiden än vad det var förr. De beskriver att en vegan eller en 
vegetarian inte längre behöver försvara sitt val om att välja bort kött eller animaliska produkter 
i sin kost, och att det har blivit något naturligt i samband med att det väckts en klimatdebatt.  
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7.3.3 Yttre faktorer 
Om vi går vidare till huvudtolkningen av yttre faktorer är det framför allt livsvärldsaspekter 
som har ett inflytande på deras förståelse av livsmedel. Deltagarna understryker flera gånger 
betydelsen av att vara klimatvänliga och att de försöker hålla sig till hälsosamma matvanor. De 
påstår dock att sociala tillställningar anses som en anledning att förändra sitt matbeteende och 
äter då det som vanligtvis inte äts. Vissa deltagare går emot sina etiska principer och börjar äta 
kött igen, dessutom äter många av de större mängder än vanligt. Anledningen till det är att de 
njuter av maten de vanligtvis inte äter och dessutom spelar bilden om hur de uppfattas av andra 
en roll. Denna upplevelse går hand i hand med Ashworth beskrivning av livsvärldsaspekter. 
Alla individer har en social identitet som står och faller med deras uppträdande i sociala 
kontexter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:194). De är den sociala kontexten som 
påverkar deras matvanor under en viss tidsperiod. De vill inte tappa ansiktet mot dem och verkar 
otacksamma för att de vägrar äta en viss sorts mat. Intervjupersonerna påstår att tidsaspekten i 
deras val av livsmedel är en avgörande faktor. Matlagningen ska gå fort men samtidigt och det 
visade sig igenom intervjuerna ska maten vara hälsosamt. Matlagningen verkar inte vara 
omtyckt i denna generation men samtidigt vill de äta hälsosam mat. Deltagarna vill ha både, 
snabbmat som är hälsosamt och samtidigt billigt, eftersom det är ekonomin som delvis styr över 
deras val av livsmedel. De vill helst köpa ekologiska produkter, framför allt när det gäller 
animaliska produkter, men där är de tvungna att se till priset. Som studiedeltagarna framhäver, 
skulle de helst bara köpa närodlade och ekologiska produkter för klimatets skull om de hade 
möjlighet till det.  
 
7.3.4 Generationsskillnader 
Huvudtolkningen för temat Generationsskillnader är att deltagarna upplever en diskrepans 
mellan dem och sina föräldrar. Till skillnad från föräldrarna uppfattar deltagarna sin förståelse 
av livsmedel som mer klimatvänlig och, enligt deras förståelse, modernare. De grundar sina 
föräldrars matvanor i att de kommer ur en annan generation, vilket bekräftas av Giddens och 
Suttons, nämligen att varje generation präglas av liknande värderingar (2014:234). Under 
föräldrarnas ungdom och ung vuxentid uppmärksammades matvanor mindre, och även klimatet 
fick mindre uppmärksamhet än vad det ges i dagsläget. Föräldrarnas val av livsmedel verkar 
styras först och främst av rutiner och matvanor som sällan förändras. Det tas mindre hänsyn till 
klimatavtrycket, men samtidigt spelar kvalité en stor roll vilket leder till att de köper fler 
regionala och ekologiska produkter, för att priset spelar en mindre stor roll i deras vardag. Det 
är tvärtom hos Generation Y, de står i början av deras arbetskarriär, som innebär att de för det 
mesta inte tjänar lika mycket som sina föräldrar, vilket leder till att de är tvungna att se mer till 
priset. Nästan samtliga studiedeltagare äter mindre eller inget kött vilket framhäver 
utvecklingen som har skett mellan föräldrarnas generation och Generation Y. 
 
8. DISKUSSION 
Syftet med denna hermeneutiska studie var att undersöka hur Generation Y upplever och förstår 
sina val av livsmedel, och vilka bakgrundsfaktorer de relaterar sina matvanor till. Vi ville 
undersöka hur Generation Y har påverkats av den utveckling som skett inom samhället, och hur 
deras syn på val av livsmedel ser ut. De bakgrundsfaktorer som studien har fokuserat på är 
klimatfrågor, hälsa, djurhållning och hållbarhet. Studiens resultat visade att de faktorer som 
Generation Y relaterar sina val av livsmedel till är främst en kombination av miljö och 
hälsofaktorer. Vi kommer nedan att föra en diskussion kring studiens resultat i relation till 
tidigare forskning och den teoretiska och begreppsliga referensramen. Därefter följer en 
diskussion kring hermeneutik som metod, följt av ett avsnitt där vi för en diskussion kring våra 
egna reflektioner, om vår förförståelse samt en presentation av förslag på framtida forskning. 



 40 

8.1 Tidigare forskning i relation till resultatet  
I enlighet med tidigare forskning om sociala och individuella faktorer bakom matvanor visar 
studiens resultat att det finns en dynamik mellan både inre och yttre faktorer. Tidigare forskning 
kring detta tema beskriver att såväl kön, kultur och det sociala sammanhanget har inflytande i 
hur förståelsen av livsmedel ser ut. I en undersökning visade studenter (Kabir, Miah & Islam, 
2018) att deras personliga situation påverkar deras livsmedelsval. Detta inbegriper deras 
ekonomiska situation, deras fritid och deras uppfostran. Devine beskriver att det är samhällets 
allmänna syn på livsmedel och utvecklingen hur särskilda livsmedel betraktas som har en 
inverkan på individens matvanor (Devine, 2005). Som vi nämnde i avsnittet om fördjupad 
tolkning, är det kulturens förändring som har en inverkan på hur livsmedel väljs. Våra 
intervjudeltagare berättade exempelvis att det finns en skillnad mellan föräldrarnas och sin egen 
generation eftersom värderingar har skiftats övertid. För våra deltagare spelar klimatvänlig mat 
en stor roll deras val av livsmedel, vilket går i hand med Hocking och Kroksmarks artikel 
(2013).  
 
Våra tidigare forskningsartiklar går att jämföra med vår studies resultat, att såväl individuella 
faktorer som yttre faktorer i spelar en roll för hur våra deltagare ser på och väljer livsmedel. 
Deltagarna berättade att de upplever att deras ekonomi ibland står i strid med de produkter de 
egentligen vill köpa. De argumenterar framför allt för ekologiska produkter och regionala 
produkter som de anser är bättre och miljövänligare än den billigare varianten, speciellt när det 
gäller animaliska produkter. Det är framför allt ekonomin som upplevs som den avgörande 
faktorn i hur matvanorna och valet av livsmedel ser ut. Tiden upplevs precis som ekonomin 
som en annan yttre faktor, att vissa av deltagarna beskriver att de vill att matlagning ska gå fort. 
Det är anledningen till att de föredrar maträtter som inte är tidskrävande. Vid sociala kontexter 
är deltagarna mer angelägna att ändra sina matvanor och anpassar dem efter den aktuella 
situationen. Dock är det inte bara omgivningen som har en inverkan på studiedeltagarnas 
matvanor. Det individuella som har en inverkan på deras förståelse av livsmedel är först och 
främst deras emotionella tillstånd och deras välmående. Nästan alla deltagare berättade att de 
är benägna att äta mer ohälsosam mat om de inte mår bra eller om de känner sig nere eller 
stressade. Maten fungerar här som en tröst som hjälper dem att må bättre att lugna ner sig. En 
annan påverkansfaktor är deltagarnas individuella välmående. De begrundar detta med 
anledningen till att de vill må bra, vilket för de flesta innebär att äta så hälsosamt som möjligt.  
Vår studies resultat i relation till tidigare forskning och kategorin Vem köper vad visar att vi 
styr våra livsmedelsval utefter pris och tillgång. Hur Generation Y skiljer sig åt från resten är 
att de gärna varierar sina matvanor mer, vilket skulle kunna bero på en generationsskillnad. 
Tillgången till variation inom livsmedelsbranschen har enligt tidigare forskning ökat de senaste 
åren (Madan, 2016), vilket bland annat beror på nya sociokulturella modeller. Tidigare 
forskning kring vem som köper vad i relation till det resultat vi i denna studie framtagit skulle 
ur denna aspekt kunna liknas vid varandra. Enligt våra studiedeltagare är ekonomi en faktor 
som är styrande över hur de väljer livsmedel. De anser att de har god tillgång till de livsmedel 
som de efterfrågar, tack vare det breda utbudet i de svenska livsmedelsbutikerna. 
  
Vår studies resultat i relation till tidigare forskning och kategorin Att lära sig om livsmedel och 
matvanor visar att enligt tidigare forskning kan människor känna ett misstroende för 
livsmedelsbranschen. Misstroendet kan komma sig av att människor får reda på att livsmedel 
blir manipulerade eller att vi är ovetandes om vad det är vi äter (Bildtgård, 2008:100). I relation 
till vår studies resultat visade det sig att våra studiedeltagare hellre väljer bort de livsmedel som 
de inte vet vad de innehåller, istället för att i ett senare skede få reda på vad det är dem har ätit. 
Vi anser att våra studiedeltagare är väl medvetna om vad de äter, och har det i åtanke när de 
handlar sin mat. Vad som skiljer tidigare forskning från vår studie är således att våra 
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studiedeltagare väljer hellre den typen av livsmedel som de vet är hälsosam, utan att behöva 
riskera att maten innehåller något som inte är bra för dem. Enligt tidigare forskning kan det 
hända att människor istället i efterhand förändrar sin syn på livsmedel efter att de fått reda på 
att livsmedelsbranschen manipulerat de mindre bra livsmedel, istället för att från första början 
lära sig om bra mat.  
  
Att välja “bra” mat visade att våra studiedeltagare upplever att tillgången till bra och varierade 
livsmedel i Sverige är god. Dock är det fortfarande svensk och lättlagad mat som föredras hos 
en del. Samtidigt finns det hälsotrender som tilldelas större uppmärksamhet och anses vara både 
trendig och efterfrågad. Hur Generation Ys matvanor ser ut beror dock mycket på ålder och hur 
deras socioekonomiska situation ser ut. Alla olika åldersgrupper visar dock viljan till att äta så 
hälsosamt de kan, men av olika anledningar. Dessa tidigare forskningsartiklar går att härleda 
till resultatets teman yttre faktorer och klimatfrågan. Det innebär att inkomsten spelar en roll 
vid val av livsmedel. Medan stor del av den yngre Generation Y delen fortfarande bor hemma 
och har mer pengar, är den äldre gruppen själva ansvariga och är tvungna att välja livsmedel 
anpassat utefter sin ekonomiska situation. Samtidigt visar deltagarna en vilja att äta hälsosamt 
och därmed bidra till en klimatvänlig livsstil. De försöker att köpa mer regional och ekologisk 
mat och de flesta äter mindre kött, antingen för klimatets skull eller av etiska anledningar. 
Utbudet av livsmedel orienterar sig efter samhällets efterfrågan och det stora utbudet som finns 
erbjuder otaliga variationer för olika livsmedel. Möjligheten att välja “bra” mat upplevs som 
positiv, vad som väljs beror slutligen på individen själv. 
Vår studies resultat skiljer sig något åt från resultatet av vad Bildtgårds (2009) studie visade. 
Där framgick det att 19% av studiedeltagarna hellre väljer svensk husmanskost framför en 
varierande kost. Anledningen till det var att de föredrar hemlagad och enkel mat. Det som främst 
går att särskilja från Bildtgård (2009) och vår studie är att våra studiedeltagare föredrar en 
varierad kost, och provar gärna på nya maträtter.  
  
8.2 Teoretisk och begreppslig referensram i relation till resultatet  
I vår studie har vi använt oss av en teoretisk och begreppslig referensram för att förstå och 
förklara Generation Ys förståelse och val av livsmedel. Med hjälp av en teoretisk och 
begreppslig referensram har vi besvarat vår frågeställning kring val av livsmedel och dess 
bakgrundsfaktorer. Genom att lyfta fram konsumism som begrepp kunde vi förklara hur det 
överväldigande utbudet av nya produkter kan bidra till att vi formar ett behov som aldrig helt 
går att tillgodose. Vi skapar ständigt nya behov att uppfylla. Vi tror att utvecklingen av 
livsmedelsindustrin bidrar till att fler och fler finner nya och miljövänligare alternativ, men vi 
tror även att det kan bidra till ett konsumistiskt samhälle genom att vi blir vana vid den 
moderniserade utveckling som sker. För att utöka förståelsen för konsumism kompletterade vi 
den synen med hur Fromm beskriver ägandets livsform, som är inriktat på konsumtion men 
även ägande och materiella ting. Bortsett från ägande av materiella ting, menar Fromm även att 
vi äger oss själva, våran kunskap och våra egenskaper. Vi förklarade utifrån det synsättet hur 
våra studiedeltagare förklarar att de är vegetarianer eller veganer, att de äger den benämningen 
på sig själva. För att relatera detta synsätt på jaget och världen, satte vi det i relation till Fromms 
syn på varandets livsform, för att förstå och förklara studiedeltagarnas syn på välmående i 
relation till sina matvanor. Vi ville med hjälp av Fromm förklara hur studiedeltagarna 
individuellt och baserat på tidigare upplevelser format den syn de idag har på välmående i 
relation till matvanor. Deras syn på välmående i relation till matvanor är individuellt, en känsla, 
som enligt Fromm är omöjlig att beskriva fullt ut för en annan individ. Vi anser att de 
individuella och obeskrivbara känslor som är kopplade till ett välmående går att liknas vid hur 
Fromm förklarar vad varandets livsform innebär. För att utveckla och förstå hur matvanor sätts 
och förändras över tid satte vi det i relation till begreppet identitet. Matvanor och syn på 
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livsmedel kan ur detta perspektiv grunda sig i barndomen, då individen ”får” en typ av matvana 
tilldelat till sig. I senare år kan motidentifikationer ske, vilket kan bero på att individen utsätts 
för sociala eller kulturella påtryckningar, som bidrar till en förändrad syn på matvanor. Vi 
beskrev att de förändringar som våra studiedeltagare upplevt att de gjort, kan vara en 
generationsfråga. Livsvärldsaspekter som präglades av Ashworth handlar om de olika 
parametrar och aspekter som bidrar till att skapa individens livsvärld. Det är de olika faktorerna 
som har en inverkan i hur individen ser på världen. Vi förknippade begreppet med att våra 
deltagare anger att det finns olika faktorer som har en roll i vad dem äter. Det är exempelvis 
den sociala kontexten som bidrar till att matvanorna ändras under detta tillfälle. Här har deras 
sociala identiteter och de sociala relationerna en inverkar på deras val av livsmedel, ytterligare 
faktorer är inkomsten, tiden, den individuella situationen och härkomsten. Alla dessa punkter 
visade våra deltagare påverkar dem och deras förståelse av och val av livsmedel. 
 
8.3 Metodologiska reflektioner 
Att utveckla en djupare förståelse för vårt fenomen kändes till en början problematiskt. Vi 
märkte att en nackdel med ett bekvämlighetsurval var att de personer som vi intervjuade hade 
en liknande förståelse av livsmedel och dess bakgrundsfaktorer, vilket bidrog till att vi inte fick 
så mycket underlag och variation i svaren som vi hade tänkt oss från början.  Det var endast en 
person av de vi intervjuade som stack ut från mängden, som inte reflekterade så mycket över 
sin syn på val av livsmedel. Däremot märkte vi under den fördjupade tolkningen att det fanns 
möjlighet att tolka materialet mycket djupare än vad vi först trodde under den inledande 
tolkningen. Vid detta skede märkte vi att tack vare en hermeneutisk metod kunde vi se vårt 
material ur ett annat perspektiv än vad vi gjorde till en början. Ju längre analysprocessen pågick, 
desto mer kunde vi utläsa ur våra intervjuer. Vid detta skede började vi förstå vad Ödman (2007) 
menar med att likna en hermeneutisk analysprocess vid ett pussel. Ju fler pusselbitar som föll 
på plats, desto klarare blev bilden.  
  
Vi upplevde att hermeneutiken saknar en tydlig struktur gällande analysprocessen, vilket ledde 
till att vi sökte efter strukturerade förklaringar hur själva analysprocessen ska se ut. Det var 
bland annat Bejermyrs (2017) kandidatuppsats som hjälpte oss att förstå hermeneutikens 
analysmetod bättre och på en djupare nivå. Det var tack vare den uppsatsens uppbyggnad av 
resultatkapitlet som kunde vi genomföra vår analys på ett strukturerat sätt.  
Som vi nämnde ovan använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. Vår ambition var att intervjua 
människor tillhörande Generation Y, då det är den generationen vi i vår frågeställning var 
intresserade av. Vad vi hade kunnat tänka på, och som möjligtvis hade gett oss ett mer varierat 
resultat, skulle ha varit att intervjua lika många kvinnor som män. Med detta menar vi att vi 
möjligtvis hade fått mer varierande svar om vi hade valt deltagare som har olika matvanor, 
exempelvis fler köttätare eller veganer. 
Gällande datainsamlingen upplevde vi att vissa av våra intervjupersoner ibland avvek från 
ämnet, vilken kan ha berott på att vi ställde för öppna frågor. Tack vare att vi hade förberett en 
intervjuguide kunde vi få intervjuerna på rätt spår igen. Vi upplevde att vår förberedelse av en 
intervjuguide var till stor hjälp vid intervjuerna.  
  
8.4 Egna reflektioner, vår förförståelse och förslag på framtida forskning  
Efter vi har genomfört intervjuerna märkte vi att våra studiedeltagare inte var lika fokuserade 
på spridning av mat och val av livsmedel via sociala medier som vi först trodde. Till en början 
var det en bakgrundsfaktor kring matvanor som vi räknade med skulle spela en stor roll, vilket 
vi hade fel i. Att blanda in sociala medier som en fråga kan ha varit ett för massivt ämne för att 
ha med i intervjuerna. Det kan således ha bidragit till att den frågan tog onödigt stor plats i 
intervjuguiden. 
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I efterhand tycker vi att våra tidigare forskningsartiklar har en bra variation. Vi har såväl 
internationella artiklar om matvanor som svenska artiklar. Dessutom fokuserar en del av 
artiklarna på Generation Ys val av livsmedel, samtidigt som andra generationers syn på mat 
och livsmedel tas upp. Våra tidigare forskningsartiklar är framför allt kvalitativa, vilket bidrog 
till att vi fick en djupare förståelse kring varför vissa matvanor och val av livsmedel ser ut på 
ett visst sätt, och hur matvanornas upplevs i relation till deras vardag. 
Vi upplevde att våra teoretiska begrepp hade en bred variation rent betydelsemässigt, vilket gav 
oss möjligheten att dra djupa och omfattande paralleller mellan dem och resultatdelen. Med 
detta menar vi att vårt fenomen kunde betraktas ur olika synvinklar med hjälp av begreppen 
som verktyg. Dock märkte vi under analysprocessen att begreppen styrde oss på något vis. Vi 
försökte att inte relatera resultat till teoribegreppen, utan tvärtom, vilket vi upplevde som svårt. 
Trots detta upplevde vi att vi delvis blev styrda av begreppen och anser därför att om vi hade 
valt annorlunda begrepp, så skulle resultat kunnat ha sett annorlunda ut. 
 
Det kan ha varit vår förförståelse för fenomenet som bidrog till att vi trodde att sociala medier 
var en självklar bakgrundsfaktor till hur Generation Ys förståelse och val av livsmedel ser ut. 
Där märkte vi att vår förförståelse utmanade oss. Det gällde även vår förförståelse kring till 
exempel att det är fler kvinnor än män som är vegetarianer, att vi trodde att våra studiedeltagare 
skulle vara mer inriktade på att de väljer livsmedel utefter hur de kroppsligt vill se ut, samt att 
vi trodde att Generation Y var mer benägna till att spendera mer pengar på bra mat än vad de 
egentligen är. Det visade sig inte stämma, vilket bidrog till att vår förförståelse utmanade oss 
även här. 
  
Denna studie visade att det behövs fler studier om Generation Ys förståelse av livsmedel för att 
ha mer kunskap om vad livsmedelsmarknaden ska erbjuda. Utbudet skulle kunna anpassas ännu 
mer efter generationens krav. Dessa kunskaper om deras val av livsmedel skulle kunna bidra 
till att mindre mängder av mat slängs. Naturvårdsverket skriver att matbutikernas matsvinn 
bland annat beror på att de prioriterar ett brett sortiment för att behaga sina kunder. Det leder 
till att matsvinnet för livsmedelsbutiker ökar. Matsvinnet beror även på att människor har ett 
oregelbundet köpmönster (Naturvårdsverket, 190517). Att kunna anpassa livsmedelsbutikerna 
mer efter hur efterfrågan verkligen ser ut skulle möjligtvis kunna bidra till att minska på 
butikernas matsvinn. 
Inga av våra tidigare forskningsartiklar har studerat både Generation Y och deras val av 
livsmedel, det finns endast artiklar som har studerat antingen det ena eller det andra ämnet. Den 
aktuella livsmedelsmarknadens utbud kan tänkas rikta sig efter samhällsrörelser. Dock finns det 
ingen studie som ger en tydlig bild av Generation Ys syn på livsmedel, vilken mat de efterfrågar 
och hur utbudet ska se ut. 
 
8.5 Avslutande reflektion  
Sammanfattningsvis visar våra deltagare att de väljer sina livsmedel efter olika typer av 
aspekter. Detta grundar sig delvis i att matindustrin har utvecklats och erbjuder en stor variation. 
Medvetenhet om livsmedelns påverkan på klimatet tilldelas mer uppmärksamhet, vilket har till 
resultat att våra intervjudeltagare helst vill köpa närproducerade livsmedel och produkter som 
är helst ekologiska. En reaktion till matdebatten är att en del av våra studiedeltagare har valt att 
undvika kött helt, medan andra har reducerat köttkonsumtion.  
Variationen av hur matvanor ser ut är mångfaldig och är mer inriktad på miljöns skull och det 
egna välmående. Denna studies resultat visar att våra deltagare besitter kunskap som bidrar till 
att de vet hur de ska anpassa sina matvanor både gällande miljön och sin hälsa. De avgörande 
bakgrundsfaktorer som avgör hur de väljer livsmedel är hälsa, miljö och ekonomi. De vill äta 
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bra för att må bra, de vill minska sina klimatavtryck i kombination med att maten ska ha ett 
rimligt pris. 
 
Som vi visade i huvudtolkningen, så är kärnan av vår frågeställning att våra studiedeltagare, 
som ingår i gruppen Generation Y, helst vill handla klimatvänliga livsmedel. Anledningen är 
dels för att leva klimatvänligt men även för att själva må bra. Betydelsen av det ledde oss till 
följande formulering som även blev studiens titel – hälsomedvetna miljöval. Det är 
kombinationen av miljön och den egna hälsan som är de främsta faktorerna som är avgörande 
när Generation Y väljer vilka livsmedel de vill köpa. Vi kan således se att det är både inre och 
yttre faktorer som har en inverkan när det gäller Generation Y och deras val av livsmedel. Vi 
kan därmed dra slutsatsen att de vi intervjuat som tillhör Generation Y, vill bidra till en 
miljövänlig och hållbar livsstil genom att välja bra livsmedel som i längden även bidrar till 
psykiskt välmående.  
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10. BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Hur upplever du den svenska livsmedelsmarknadens utbud? 
 
2. Hur ser dina matvanor ut? 
 

2a. Utefter vilka kriterier väljer du din mat? 
2b. Vilka bakgrundsfaktorer ledde till att du äter som gör idag? 

 
3. Vilken betydelse har de yttre omständigheterna i ditt mathandlande?  
 
4. Spelar ditt emotionella tillstånd en roll i vad du äter? 
 
5. Hur upplever du den aktuella samhällsdebatten kring livsmedel utifrån exempelvis en 
klimatfråga? 
 

5a. Upplever du att du blir påverkad av sociala medier? Varför/ Varför inte? 
 
6. Vad ledde dig till att äta på det sättet som du gör idag? 
 
7. Hur upplever du dina föräldrars matvanor i jämförelse med dina egna? 
 
8. Vilken roll spelar sociala tillställningar in på vad du äter? 
 
 8a. Kan en social tillställning bidra att du ändrar dina matvanor?   
 
9. Vill du tillägga något om din syn på matvanor? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi söker intervjupersoner till en kvalitativ studie om dina konsumtionsvanor. 
 
Vi heter Johanna Exner och Lisa Hansen och vi skriver vår C-uppsats vid Mälardalens 
högskola. Vi är intresserade av att undersöka hur matvanor ser ut bland Generation Y. Med 
Generation Y menar vi de som föddes mellan 80- och 90-talet. Vi vill undersöka utefter vilka 
principer Generation Y väljer livsmedel, och vilka kriterier som de anser är viktigast när de 
konsumerar sin mat.  
 
Frågeställningen för vår studie är: Hur upplever Generation Y sina val av livsmedel och vilka 
bakgrundsfaktorer relaterar de sina matvanor till? Vi tycker att det är ett aktuellt ämne att ta 
upp för diskussion kring deltagarnas upplevelser och erfarenheter av val av att konsumera olika 
livsmedel. 
Vi har sett att det inte finns mycket svensk forskning kring detta ämne, vilket gör att vi vill 
undersöka hur svenskars inställning till livsmedelskonsumtion ser ut.  
 
Vi vill intervjua dig som är född runt 80 och 90-talet. Vi kommer att intervjua tio personer, och 
varje intervju ska vara cirka 30 minuter lång. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 
47. Vi kommer dessutom att intervjua bekanta personer, utan att ha en för nära relation med 
dem. Vi tänker att göra detta för att undvika en för avslappnad interaktion mellan två vänner. 
Att intervjua bekanta, till exempel klasskamrater, anser vi som en fördel, för att deltagarna 
känner sig trygga och bekväma med oss utan att vara för förbunden med oss. För att skapa en 
lugn och trygg miljö kommer vi att genomföra intervjuerna i Johannas hem.  
 
Vi kommer informera dig om studiens syfte, samt vilken uppgift du har i studien. Du bestämmer 
själv över din medverkan och har möjlighet att när som helst avbryta din medverkan. Ditt namn 
eller annan information som kan identifiera dig kommer inte att synas i studien, vilket betyder 
att du som deltagare kommer att vara anonym.  
För att vi ska kunna få ett empiriskt material att kunna analysera i vår studie så kommer 
intervjun att spelas in och sedan transkriberas. Transkriptionen görs i forskningssyfte och 
kommer efter, att examinationen av vår uppsats har skett, att förstöras.  
Vid avslutad intervju kommer vi att informera dig om när studien beräknas att vara klar. Du 
kommer att få möjlighet att ta del av studiens resultat om du önskar. Resultatet av studien i 
form av vår C-uppsats kommer att publiceras i Mälardalens högskolans uppsatsdatabas. 
 
Med vänlig hälsning, 

Johanna Exner 0720438515 

Lisa Hansen     0729652090 

Uppsatsens handledare: 

Magdalena Vieira (Magdalena.Vieira@mdh.se), Universitetsadjunkt på Mälardalens Högskola, 

HVV 

 
Underskrift 
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