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SAMMANFATTNING 
Ett av de viktigaste folkhälsomålen som finns i både Sverige och i världen är våra försämrade 
matvanor. Under de senaste decennierna har övervikt och fetma ökat konstant. Insatser för att 
förbättra situationen har ofta grundats i kunskapsökning. Men man har mer och mer kommit 
underfund med att miljön vi vistas i har större påverkan på våra matvanor än vad vi tidigare 
trott. Syftet med studien var att undersöka om miljöer underlättar eller försvårar för 
människan att välja ett mer hälsosamt livsmedel. Observationer gjordes på ett antal cafeterior 
för att bland annat undersöka vad som såldes och köptes, om besökarna påverkades på något 
sätt i sina val av livsmedel och om miljön hade någon inverkan. 
Resultatet av studien visade att valmöjlighet, livsmedelsutbud, personal, miljö samt 
ekonomisk styrning var viktiga faktorer för att människor skulle göra hälsosamma 
livsmedelsval. I ett eventuellt förändringsarbetet för caféerna var det därför viktigt att ha ett 
billigt, brett och mättande utbud, innehållande både hälsosamma och ohälsosamma livsmedel. 
Sortimenten i caféerna bör visas upp på ett positivt sätt som inbjuder till köp, samt att man gör 
de mer hälsosamma livsmedlen mer lättillgängliga. Dessutom hade det betydelse om 
personalen var väl tillmötesgående och uppmuntrade till hälsosamma livsmedelsval. Det kom 
bland annat fram att caféer där ungdomar vistades, hade ett mer ohälsosamt livsmedelsutbud 
än övriga observerade caféer. Observationsstudien visade även att caféer på arbetsplatser 
överlag hade ett bättre livsmedelsutbud och där konsumerades heller inte ohälsosamma 
livsmedel i samma utsträckning som på övriga caféer.                 

Nyckelord: Livsmedelsval, Offentlig miljö, Matvanor, Hälsosam, Övervikt.  
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BAKGRUND 
Våra matvanor har i allmänhet blivit sämre sedan år 1980 (Socialstyrelsen, 2009). 
Godiskonsumtionen ökade mellan år 1980 och 2006 från 10 till 15 kg per person och år 
i Sverige. Under samma period ökade även läskdrickandet från 30 liter till 90 liter per 
person och år (ibid.). Majoriteten av den svenska befolkningen har svårt att följa de 
kostråd som Livsmedelsverket satt upp (läs nedan). Bland annat behöver konsumtionen 
av sötade drycker, godis, glass, snacks och bakverk halveras på befolkningsnivå (ibid.). 
Den ohållbara utvecklingen för med sig ohälsa i form av att idag är över hälften av alla 
vuxna män, en tredjedel av alla kvinnor och var femte barn överviktiga eller feta i 
Sverige (Livsmedelsverket 2012a; Statens Folkhälsoinstitut 2011a). Övervikt och fetma 
kan i sin tur övergå till olika folksjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, olika cancerformer samt psykisk ohälsa m.m. (ibid.). Även om övervikt och 
fetma inte är lika vanligt i Sverige som i många andra europeiska länder och i andra 
delar av världen är ökningstakten nästan lika hög. Övervikt och fetma håller därför på 
att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem och för att bromsa utvecklingen bland 
Sveriges befolkning och vända trenden krävs arbete för bättre kostvanor (Ågren, 2003).    

Livsmedelsverkets kostråd är de som följer: (1) Ät mycket frukt och 
grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre 
frukter och två rejäla nävar grönsaker. (2) Välj i första hand 
fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. (3) Välj gärna 
nyckelhålsmärkta livsmedel. (4) Ät fisk ofta, gärna tre gånger i 
veckan. (5) Använd gärna flytande margarin eller olja i 
matlagningen. (Livsmedelsverket, 2012b).  

”Matvanor och livsmedel” är det tionde av elva folkhälsomål som Statens 
folkhälsoinstitut (2010a) tagit fram för att vägleda det ständigt pågående 
folkhälsoarbetet. Faktorer som ålder, kön, social och ekonomisk status och var man bor 
m.m. påverkar skillnader i vilka matvanor vi har (ibid.). Grupper med låg utbildning, 
låg inkomst och fetma har en större benägenhet att ta till ohälsosamma livsmedelsval 
(ibid.). De här grupperna är i socialt utsatta positioner som leder till ojämlikhet i hälsa. 
Allt ifrån kultur och vanor, tillgänglighet och utbud av olika livsmedel till pris och 
marknadsföring, gör begreppet matvanor komplext (Statens Folkhälsoinstitut, 2011b).  
 
Åtgärder som haft fokus på utbildning och hälsoinformation har varit populära och  
även förbättrat medvetenheten om hälsosam mat i samhället, förklarar Statens 
folkhälsoinstitutet (2010b). Men få åtgärder har gjorts för att skapa stödjande miljöer 
för goda matvanor (ibid.). Statens Folkhälsoinstitutet (2010b) menar att om vi ska 
lyckas vända utvecklingen av övervikt och fetma behöver relevanta aktörer fokusera 
mer på att möjliggöra hälsosamma val på lika villkor. Att människor ska kunna leva i en 
god och hälsosam livsmiljö är en nyckelfaktor för att främja deras hälsa (ibid.). 
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En kommun i södra Sverige är mitt uppe i sitt arbete att främja goda matvanor i sin 
kommun. De vill få en nulägesrapport av hur livsmedelsutbudet i kommunens 
verksamheter/offentliga miljöer ser ut. Anledningen är att de vill öka tillgängligheten av 
hälsosamma alternativ samt minska intaget av sötade drycker, godis, glass, snacks och 
bakverk. Med vägledning ifrån det här behovet utvecklades den här studien som 
undersöker hur de offentliga miljöerna ser ut i kommunen och om de har någon 
påverkan på människors livsmedelsval. Med stöd ifrån Statens folkhälsoinstitut (2010b) 
så finns det ett behov av att miljöerna vi vistas i ska vara hälsofrämjande. Stödjande 
miljöer tar sikte på människors livsvillkor och förutsättningar att välja det goda livet 
(ibid.). 
     
Medin & Alexanderson (2000) menar att stödjande miljöer har betydelse för individen i 
den utsträckning att hon själv ska kunna ta ansvar för de faktorer som är avgörande för 
hennes hälsa. Därmed kan cafeterior med en stödjande miljö göra det enklare för 
besökarna att fatta hälsosamma beslut. Stödjande miljöer fungerar som en resurs för att 
kunna skydda människor i olika miljöer mot hälsohot och möjliggöra att de utvecklar 
sin kapacitet, sitt självförtroende och sin hälsa. Miljön påverkar människans 
levnadsresurser och möjligheter till att utöva sin makt. Beroende på om miljön är 
stödjande eller inte påverkar det människans val av livsmedel (Janlert, 2000; Nutbeam, 
1998). Stödjande miljöer är de fysiska och sociala aspekterna av vår omgivning. Det 
innefattar de förhållanden som bestämmer tillgång till levnadsresurser och möjlighet för 
individen att kunna ha inflytande över sin situation. Begreppet utgår från en helhetssyn 
på människan, där även andra faktorer än de fysiska inverkar på hennes hälsa. I sådana 
miljöer finns utrymme för individen att ta ansvar och försöka uppfylla de vitala mål hon 
har. Hon ges på så sätt möjligheten att ta beslut som främjar hennes hälsa. Det brukar 
också kallas för hälsofrämjande arena (Haglund, 1996; 1998; World Health 
Organization, 1991).  
 
En hälsofrämjande arena är en plats eller socialt sammanhang där människor möts och 
samverkar för att påverka hälsa och välmående (World Health Organization, 1998). 
Exempel på arenor är skolor och arbetsplatser m.m. (Medin & Alexanderson, 2000). En 
hälsofrämjande arena är en  plats som bland annat ger människan handlingsutrymme 
och har hälsa som en naturlig del av verksamheten. I en skola kan det handla om att 
utgå från en helhetssyn på elever (hälsofrämjande skola) och anställda (hälsofrämjande 
arbetsplats) med fokus på dem och deras verklighet (ibid.). En hälsofrämjande arena har 
som utgångspunkt att skapa en miljö i vilken individen har stort inflytande. Stokols 
(1992) utvecklar begreppet och säger istället hälsofrämjande miljöer, ”health promotive 
environments” och sammanfattar det med att den fysiska hälsan ska främjas i en 
ergonomisk och riskfri miljö utan hälsohot. För den mentala och känslomässiga hälsan 
gäller att miljön till exempel ska vara hanterbar, förutsägbar och begriplig 
(empowerment) (ibid.). 
         
Empowerment är ett begrepp som är svårt att översätta, de närmaste orden är 
maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt (Medin & Alexanderson, 2000). 
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Strategier för att nå empowerment beskrivs fokusera på hur man kan ge möjlighet för 
individen att utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation, den process där 
individen ger sig själv utrymme för sin handlingsförmåga (Janlert, 2000; Medin & 
Alexanderson, 2000). Den här processen utgår från individen och hennes önskemål. 
Fokus ligger på att öka hennes förmåga och motivation för att ta ansvar för sitt liv och 
hälsa, samt utveckla strategier för att bemästra omvärlden. Grunden är en människosyn 
i vilken man ser människan som både kapabel att göra val och som ansvarig för de val 
hon gör (Feste & Andersson, 1995). Det sker bland annat genom att människan 
utvecklar förståelse för orsaker till strukturellt betingad maktlöshet som kan blockera 
handlingsförmågan. För att empowerment ska vara möjlig ska individen ha möjlighet 
att påverka omgivningen och ha en inre känsla av att hon vill, och kan, utnyttja de 
potentialer till påverkan som finns (Medin & Alexanderson, 2000). Empowerment 
definieras även som ett tillvägagångsätt som hjälper människor att identifiera sina egna 
behov och förbättra sina färdigheter och självförtroende så att handlingar kan ske. De 
framhåller även att empowerment baseras på en ”bottom-up”-strategi och kräver 
specifika färdigheter och attityder hos de som vill åstadkomma det här (Naidoo & 
Wills, 2009; Nutbeam, 1998). I synen på empowerment finns det en viss spänning 
mellan olika teoretikers synsätt. Vissa ser empowerment som ett medel för att nå andra 
mål, till exempel hälsa, medan andra ser empowerment som ett mål i sig. Empowerment 
framställs vara lika mycket en process som ett resultat. 

Tidigare forskning 
Livsmedelsval i relation till den fysiska miljön 
Det blir mer och mer klart att miljön vi människor lever i påverkar oss. På senare år har 
det även kunnat fastställas att den fysiska miljön även påverkar våra matvanor och 
livsmedelsval m.m. Thornton, Crawford & Ball (2010) förklarar att matvanor 
traditionsenligt har förknippats med individuella karaktärsdrag samt socioekonomiska 
faktorer men påpekar vidare att flera studier visar (på) att miljön runt omkring oss har 
en större påverkan på oss människor än vad vi tidigare trott. Den livsmedelsomgivning 
som människan lever i påverkas av vilken typ matvaruaffären har, dess tillgänglighet, 
priser, öppettider och kvalitet på livsmedlen (ibid.).  

Thornton, Crawford & Ball (2010) berättar om en egen undersökning i Australien av 
1399 kvinnor med olika socioekonomiska bakgrunder. Undersökningen grundar sig i att 
titta på olika socioekonomiska områden och varje enskilt områdes livsmedelsutbud. 
Resultatet visar att de kvinnor som bor i områden som har det sämst socioekonomiskt 
även har ett mindre intag av frukt och grönt samt en högre konsumtion av snabbmat 
(ibid.). Mer hälsosamma matvaruaffärer finns lättillgängliga i bättre socioekonomiska 
områden medan de mindre gynnade områdena har billigare frukt och grönt men deras 
affärer har sämre öppettider och är inte lika tillgängliga. Det som utmärker mest är att 
de mer gynnade områdena har högre priser på frukt och grönsaker men konsumerar 
ändå mest (ibid.). Lägg därtill att de mindre gynnade områdena  inte exponeras lika ofta 
av snabbmatställen men ändå konsumerar mera snabbmat.  
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Att livsmedelsmiljön påverkar människors matvanor stöds följaktligen delvis av 
forskarnas upptäckter. Crawford & Ball (2010) är inne på att människor i mindre 
gynnade områden inte har tillräckliga kunskaper för att bedöma vad som är hälsosamt 
eller inte. De har med andra ord inte samma resurser som människor i de mer gynnade 
områdena. Sjöberg, Hallberg, Höglund & Hulthén (2003) är inne på samma spår och 
har undersökt elever i svenska skolor (15-16 år) och däribland deras kostvanor. Deras 
upptäckter visade på att oregelbundna måltider kan skapa ett större begär av ”tomma 
kalorier” under dagen. Att hoppa över frukosten gör att det skapas ett extra stort begär 
av snacks m.m. Sjöberg, Hallberg, Höglund & Hulthén (2003) slutsats är bland annat att 
kunskap om mat hos de som inte äter regelbundet saknas och därmed saknar de den här 
resursen. Det här styrker att cafeteriors livsmedelsutbud behöver vara stödjande för 
människors livmedelsval. Att känna sig trygg i en miljö som inte uppmanar till köp av 
ohälsosamma livsmedel minskar risken för att människor väljer ett ohälsosamt 
alternativ (ibid.).     

Pepin, McMahan & Swan (2004) forskar om kvinnors matvanor i USA och meddelar 
att av de 40 kvinnor som ingår i studien håller 73% med om påståendet att miljön 
påverkar valet av livsmedel. Två tredjedelar av de tillfrågade känner sig förvirrade av 
alla olika rekommendationer kring hur man ska äta. Pepin, McMahan & Swan (2004) 
för resonemang kring förvirringen av livsmedelsrekommendationer. De menar att det 
finns ett överflöd av information i samhället men människan har inte de resurser som 
krävs för att tillämpa den här kunskapen. Om det skulle finnas information om vad 
livsmedlen innehöll så skulle mer än två tredjedelar läsa den. Något som Pepin, 
McMahan & Swan (2004) menar borde bli tydligare och lättare för människor att förstå 
och tillämpa. På så sätt skulle människans livsmedelsval kunna ledas på ett annat sätt 
genom att individen i fråga får en större förmåga att påverka sitt val. Men att bara ge 
kunskap är inte tillräckligt utan det måste kompletteras förklarar Pepin, McMahan & 
Swan (2004). Att det finns mer hälsosamma alternativ att välja mellan på exempelvis 
snabbmatställen skulle kunna förbättra människans matvanor (ibid.). Forskarnas 
upptäckter stöder att miljöer ska kunna främja människors livsmedelsval genom att de 
erbjuder hälsosamma alternativ samt vägleder kunderna till hälsosamma köp (priser, 
tillgänglighet och information m.m.) (ibid.).                  

Människans matvanor förändras i takt med att omvärlden förändras 
Den dramatiska ökningen av övervikt och fetma i nästintill hela världen under de 
senaste decennierna är klar och lätt att kvantifiera. Mindre är känt om de senaste 
förändringarna i ett av de mest väsentliga beteenden som påverkar kroppsvikten, våra 
matvanor. Det är idag ett tydligt faktum att förändringarna i våra matvanor driver på 
fetmaepidemin och beror till stor del på en miljö som uppmuntrar den (French, Story & 
Jeffery, 2001). Här följer relevanta siffror om förändringen av livsmedelstrender i USA, 
enligt French, Story & Jeffery (2001):  

1. Mellan 1970 och 1994 ökar energiintaget med 15%.  
2. Mellan 1909 och 1998 dubbleras konsumtionen av tillsatta fetter (smör, olja 

samt fabricerade livsmedel m.m.).  
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3. Intaget av ost ökar mellan 1970 och 1997 med 146%. 2/3 av osten finns i 
kommersiellt framställda livsmedel som pizza, tacos och nachos m.m. 

4. Pizzakonsumtion ökar med hela 150% på ca 15 år (mellan 1977 och 1994).  
5. Intaget av läskedrycker ökar mellan 1977 till 1996 med 131%. Under 1990-talet 

är läskedrycken det livsmedel som ökar mest av alla livsmedel.   

En annan trend växer fram, att ”äta ute” (restauranger, snabbmatställen och närbutiker 
m.m.). På ca 20 år (mellan 1972 och 1995) ökar antalet snabbmatställen med 147%. 
Människors ätande på snabbmatställen ökar mellan 1977 och 1995 med 200% medan 
andra restauranger uppvisar en ökning med 150%. Bekvämligheten med att ”äta ute” 
menar forskarna beror på att kvinnan kommer in på arbetsmarknaden mer och mer 
under 1900-talet. Det gör att tiden inte finns för att hinna laga mat, därför är 
snabbmatstället en perfekt plats, menar amerikanarna (ibid.). Snabbmatställen erbjuder 
livsmedel med ett högt kaloriinnehåll vilket bidrar till att människor blir överviktiga. 
Efter att kvinnan blivit en del av samhällets arbetskraft förändras människors matvanor 
ytterligare, förklarar French, Story & Jeffery (2001). De 25 mest konsumerade 
livsmedlen utgörs av ett antal frysta livsmedel och många andra bekväma matvaror som 
till exempel färdigt ris, yoghurt och flingor m.m.  

Men det spelar inte bara roll att maten som säljs är ohälsosam, French, Story & Jeffery 
(2001) menar att människor äter oftare ute samt att portionerna är stora. Forskarna 
förklarar att när just snabbmatställen börjar med att erbjuda stora portioner får det även 
en inverkan på människan i vardagen (ibid.). Människan har idag svårt att se vad som är 
en lagom portion, när de överöses av ord som ”super size” och ”monster size” m.m. 
(ibid.). Det finns ett samband mellan att större förpackningar säljer bättre än mindre 
förpackningsstorlekar. Större förpackningar gör att kunden tror att de tjänar pengar på 
en given mängd för en mindre kostnad. Det skapar en förståelse för att människan ofta 
hellre går efter priset än tänker på vad och hur mycket hon stoppar i sig (ibid.). Resultat 
tyder på att det spelar ingen roll om maten är hälsosam eller ohälsosam, bara den är 
billig. Att priser har en stor inverkan på livsmedelsvalet speglar att vi människor inte 
har kunskap och/eller prioriterar vårt välmående och hälsa i alla skeenden.  

Förstärkning av människors empowerment kan förbättra livsmedelsvalen 
Koelen & Lindström (2005) förklarar att ett viktigt mål för främjandet av hälsa är att 
göra det lättare för människor att göra hälsosamma val. Emellertid kan det här vara 
svårt om människor inte känner kontroll över sin omgivning och sina personliga 
förhållanden. Ett viktigt koncept i förhållande till det här är empowerment. Begreppet 
ses inte längre som ett mål utan som en resurs på både individuell och samhällelig nivå 
(ibid.). Ett annat synsätt är att begreppet samtidigt har ett fokus på individers förmåga 
att hantera sina egna problem. Empowerment är emellertid ett svårt begrepp att 
definiera och betraktas ofta mer som en princip än en teoretisk ram (ibid.). Mead, 
Gittelsohn, Roache & Sharma (2010) genomför en enkätundersökning i Kanada om 
människors livsmedelsval, deras kunskapsnivå samt om hur de hanterar sin livssituation 
m.m. Forskarna kommer fram till resultatet att rikta insatser för att förbättra och främja 
människors matvanor genom att ge kunskap kompletterat med insatser för att öka 



 

6 
 

människors empowerment. Dessutom har man mycket att vinna på att förbättra 
matvanorna hos mindre gynnade socioekonomiska grupper. Mead, Gittelsohn, Roache 
& Sharma (2010) förklarar att man bör lyfta fram de ekonomiska fördelarna med att 
förbättra kosten vilket kan resultera i utvecklade insatser med större genomslagskraft 
och som kan göra skillnad. 
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SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka hur offentliga miljöer kan underlätta och inbjuda 
alternativt försvåra människors hälsofrämjande livsmedelsval.  
 

Frågeställningar 
1. Hur såg de offentliga miljöerna ut? 

2. Påverkade miljön människors val av livsmedel? 

 

Centrala begrepp 
Offentlig miljö – Kommunala lokaler, t.ex., skola och äldrevård. 

Underlätta – Det ska vara enkelt att välja ett mer hälsofrämjande livsmedel. 

Inbjuda – Locka till ett bättre livsmedelsval. 

Hälsofrämjande livsmedel – Frukt och grönt, fullkorn, nyckelhålsmärkta livsmedel 

(Livsmedelsverkets kostråd) m.m. 

Tomma kalorier – Ohälsosamma livsmedelsalternativ (godis, sötade drycker, bakverk 

m.m.).  
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METOD     
Etnografiska studier 
Den rätta definitionen av den här studien var mikroetnografisk. Metoden utgick ifrån att 
fokusera på en specifik scen i en förvald kontext som inte behövde motsvara ett 
holistiskt kulturellt system (Wolcott, 1990). Med andra ord så var den användbar för att 
studera en avgränsad del av ett större sammanhang. Den här snävare definitionen av 
etnografi passade för den här studien som bedrevs under en kortare tid. Den typen av 
etnografi som var aktuell för studien hade enligt Hartman (2004) ett naturalistiskt fokus 
d.v.s. en passiv inställning och hade därför ej något aktivt deltagande från forskarens 
sida under observationerna. En naturalistisk observation ansågs vara ett naturligt val när 
man undersökte hur människor kommunicerade med varandra och vilka olika slags 
handlingar de utförde. Att välja det här tillvägagångsättet underlättade alltså arbetet att 
samla in kunskap om människors beteenden och skeenden i naturliga situationer (ibid.). 
Även om etnografi vanligtvis är en metod som är tidskrävande beskrevs den som 
flexibel i kvalitativt fältarbete (Wolcott, 1999). Upphovet till den etnografiska metoden 
var tolkningen av kulturen som i det här fallet skedde genom observationer och av ett 
kontext utan inblandning. Att iaktta skapade en förståelse kring socialt beteende och 
kulturella mönster vilket är nyckeln i etnografi (ibid.). I fallet med cafeteriorna i de 
offentliga miljöerna fanns fokus på interaktionen mellan den fysiska miljön och 
människorna som vistades där, det var den kulturen som undersöktes.   

Urval och Avgränsning 
Studien ville fånga fenomenets variation i olika sammanhang (maximal variation). 
Fokus lades på att hitta information som belyste variation och signifikanta 
gemensamma mönster inom det varierade urvalet (International Labour Organization, 
2009). Inför studien söktes enhetschefer på alla arenor upp för att bevilja och godkänna 
observationsstudien. De arenor som gav sitt godkännande för studien var två offentliga 
arbetsplatser, två skolor, två fritidsgårdar och en äldreomsorg. Urvalsprocessen var ett 
målinriktat urval som eftersökte en större variation, Bryman (2011) förklarade det som 
ett målstyrt urval. 

Datainsamling och Analys 
Observationerna som gjordes i den här studien hade begreppen stödjande miljöer, 
hälsofrämjande arena och empowerment i åtanke och fokus lades på den fysiska miljön 
i relation till människan. Utbudet av livsmedel, priser och cafeteriamiljö m.m. var 
faktorer som granskades i observationsstudien. Genom observationerna inhämtades 
kunskaper om hur den verkliga miljön påverkade människors handlingar och 
livsmedelsval. Observationerna hade ett fokus på cafeteriaverksamheten, lokalen och de 
olika människorna som vistades där. Allt som uppmärksammades med både ögon 
och/eller öron antecknades. För att kunna vägleda den här processen har 
observationsschemat (bilaga 3) fungerat som ett verktyg. Observationsschemat hjälpte 
till att vara saklig och inte sväva iväg från syftet samt till att besvara frågeställningarna. 
Förutom observationsschemat till hands utfördes en symbolisk gest, genom att ta på ”de 
vetenskapliga glasögonen”. Det här vässade sinnena och gjorde dem förberedda på vad 
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som skulle komma. Tidigare forskning, metodologiskt tillvägagångsätt, syfte och 
frågeställningar plockades fram i tankarna för att fungera som ett filter för samtliga 
intryck som förväntades komma.     

Fältstudierna genomfördes under sammanlagt sju dagar. Med hjälp av den berörda 
kommunens folkhälsosamordnare kunde  kontakt med enhetscheferna på varje cafeteria 
ske med positivt resultat. Ett informationsbrev (bilaga 2) sändes ut till enhetscheferna 
för att förklara vad som skulle utföras samt klargöra övriga väsentliga detaljer. Varje 
cafeteria studerades med samma rutiner och inom en liknande tidsram. Cafeteriorna 
besöktes på förmiddagen till tidig eftermiddag och varje arena besöktes en gång. Den 
största delen av den insamlade empirin gjordes som Bryman (2011) kallar det, som 
fullständig observatör. Med andra ord skulle aktörerna på caféerna påverkas så lite som 
möjligt av forskarens närvaro. Eftersom forskaren vistades i och påverkades av miljön 
som studerades blev denne en passiv deltagare. Människorna i forskningsmiljön spelade 
en roll då deras yttre beteendemönster var relevanta för analysen. Därför var det en 
fördel att vara fullständig observatör eftersom studiens syfte var att studera miljö och 
interaktioner utifrån forskarens egen förförståelse och tolkning (ibid.). 

Datainsamlingsmaterialet som kom fram ifrån observationerna bearbetades genom en 
kvalitativ riktad innehållsanalys med ett induktivt angreppssätt enligt Graneheim & 
Lundman (2004). Själva processen gick ut på att identifiera och kategorisera alla 
förekomster av fenomen ifrån fältanteckningarna (ibid.). Därför inleddes anlysarbetet 
med att läsa igenom alla anteckningar ifrån observationsstudien (upprepande gånger). 
Nästa steg i analysen var att markera eller plocka ut meningar och fraser som innehöll 
relevant information för frågeställningarna, till så kallade meningsbärande enheter. 
Samtidigt togs den omgivande texten med så att sammanhanget kvarstod. De här 
enheterna kondenserades sedan för att korta ner texten och göra den mer lätthanterlig 
men ändå behålla innehållet. De koncentrerade meningsenheterna kodades och 
grupperades i kategorier som återspeglade observationernas centrala kontext 
(Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå trovärdighet i studien så var det viktigt 
att vara kritisk när kategoriseringen av data skedde. Kategorierna behövde täcka all 
insamlad data samt de meningar och fraser som valts ut. Målet var att kategorierna 
skulle vara representativa och återspegla budskapet i så stor utsträckning som möjligt 
(ibid.). 

Etiska överväganden 
Studien har gjorts parallellt med hjälp av en vägledning som Kvale & Brinkman (2009) 
beskrivit när det gäller etiska principer. Etiken var uppdelad i fyra områden: samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Angående samtycke för 
observationer redovisades som tidigare nämnts i det informationsbrev (bilaga 2) som 
sändes ut till enhetschefer på de planerade cafeteriorna. Informationsbrevet var noga 
utformat för att beskriva syfte och förhållningssätt avseende etik. Vid varje observation 
placerades dessutom ett väl synligt anslag ut (bilaga 1) i anslutning till caféets entré. 
Besökarna blev därmed informerade om att en observationsstudie pågick men upplystes 
även om att studien kunde avbrytas vid önskemål från besökarnas sida. 
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För att minimera risken att lämna ut information som kunde avslöja både personal och 
besökare togs kravet på konfidentialitet i beaktan. En av förutsättningarna för att besöka 
ett par av cafeteriorna var att allt material skulle redovisas oidentifierat. På grund av det 
har beskrivningarna av interiören på samtliga cafeterior skalats av för att minska risken 
för identifiering. Anonymiteten för cafeteriorna och individerna som vistades där var 
självklar men det bör uppmärksammas att anonymiteten också har kunnat användas för 
att skydda arbetet från motsägelser. Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att 
konfidentialitet kan skydda deltagarna i en studie, men ger också forskaren fritt 
utrymme att tolka och därmed ges ingen möjlighet till motsägelser på grund av 
deltagarnas egna uppfattningar. Det kan innebära att studiens fältanteckningar skapat en 
annorlunda bild av observationsmiljöerna, något som exempelvis besökarna kunde ha 
andra uppfattningar om. Eftersom valet föll på att utgå ifrån observatörens synvinkel 
utan inblandning från aktörernas egna resonemang kring interaktionerna, gjorde det att 
den metodologiska inriktningen underlättade genomförandet av studien.  
 
Studien har hela tiden beaktat konsekvenserna av forskningen och haft ”göra gott 
principen” i bakhuvudet. Det har varit ett av huvudmålen, exempelvis vill studien 
framhålla att miljöerna vi vistas i, har en större påverkan på människans hälsa än vad 
många tror. Dessutom har en etisk egengranskning genomförts för att minimera riskerna 
för att orsaka skada m.m. (bilaga 5). Det kan även tilläggas att graden av 
konfidentialitet förhindrade att eventuella kritiska synpunkter skulle leda till negativa 
konsekvenser för enstaka inblandade aktörer. Kvale & Brinkman (2009) skriver att 
kravet för forskarens roll är han eller hon skall eftersträva en hög vetenskaplig kvalitet 
på arbetet. Vidare har resultatet redovisats grundligt och ingen kunskap har fabricerats 
eller fabulerats. Studiens resultat är oberoende med en hög integrationsfaktor, där 
forskningen har bedrivits på forskningens egna villkor utan målstyrning från övriga 
intressenter.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utefter syftets två frågeställningar. Frågeställningarna innefattar 
hur de offentliga miljöerna ser ut samt om miljön påverkar människors val av 
livsmedel. Analysen av sju olika cafeterior resulterade i sex kategorier; caféerna får en 
avstressande miljö, caféerna blir lättillgängliga, cafeterior kan hjälpa till att motverka 
intaget av ohälsosamma livsmedel, cafeterior kan utgöra en frestelse till konsumtion, 
cafeterior med ett brett balanserat utbud tenderar att skapa en stödjande miljö och 
cafeterior med andra aktiviteter än försäljning lockar människor till besök.   

Caféerna får en avstressande miljö 
Alla sju caféer hade en lugnade atmosfär och ett klimat som gav en avstressande känsla. 
Av de två caféerna på skolorna var båda avskalade och enkelt inredda. På båda 
platserna kunde också elever och personal på skolorna umgås tillsammans i en lugn och 
avspänd miljö. Vidare upplevdes de två fritidgårdarna som relativt lugna eftersom 
personalen aktivt jobbade med att få ner ljudnivån och främja den avspända miljön. 
Båda fritidsgårdarna fungerade som en mötesplats för alla unga och utgjorde därmed en 
trygg miljö för samtal och skratt m.m. Arbetsplatserna var även de lugna och hade båda 
en avstressad miljö som gjorde att besökarna kopplade bort arbetet och istället pratade 
om andra saker. Slutligen hade äldreomsorgen en miljö som nästan gjorde forskaren  
sömnig och som var mycket lugn. Den här miljön gjorde att man direkt kände sig lugn 
och avspänd. 

Caféerna blir lättillgängliga        
Majoriteten av caféerna var lättillgängliga på något sätt vilket gjorde att de välkomnade 
alla som ville besöka någon av dem. Skolans caféer var båda lättillgängliga i den 
meningen att de fanns nära entrén. De var båda centralt belägna i skolornas byggnader 
vilket gjorde att det hela tiden vara nära dit var man än befann sig på skolorna. 
Fritidsgårdarna var även de belägna nära entréerna och caféerna utgjorde själva kärnan i 
lokalerna. Vidare hade arbetsplatsernas cafeterior en utformning, liknande en 
vägkorsning som gjorde att man kunde gå igenom i farten eller välja att stanna till och 
ta en kopp kaffe eller något annat. Att caféerna var utformade på det här sättet gjorde att 
alla människor lätt kunde ta del av det som erbjöds i caféerna. Till sist var även 
äldreomsorgens café centralt beläget genom att det fanns nära entrén och att det var 
utformat på samma sätt som arbetsplatserna.   

Cafeterior kan hjälpa till att motverka intaget av ohälsosamma livsmedel          
Genom att caféer erbjöd måltider vid fasta tidpunkter varje dag skapades ett mindre 
begär av ohälsosamma livsmedel innan lunch. De cafeterior som hade fasta tidpunkter 
för måltider var, den ena av arbetsplatserna och de båda fritidgårdarna. På arbetsplatsen 
dukade caféet varje morgon upp en frukost som majoriteten av besökarna åt av. Vidare 
hade de båda fritidsgårdarna fasta måltider som frukost ett par gånger i veckan, som de 
unga kunde ta del av. Den ena skolan hade inte det här systemet, men sålde istället bara 
”frukostliknande” livsmedel (yoghurt och juice m.m.) under hela dagen.      
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Cafeterior kan utgöra en frestelse till konsumtion 
Caféer med ett stort livsmedelsutbud och även i vissa fall en väl tillmötesgående 
personal skapade en positiv miljö. En miljö som lockade gästerna till att handla där 
samt till att komma tillbaka. På den ena skolan fanns ett livsmedelsutbud på över 30 
olika livsmedel men bara ca fem av dem var av hälsosam karaktär. Dessutom vistades 
över 200 personer på det här caféet. Den andra skolan hade istället ett begränsat utbud 
och sålde till exempel inga ohälsosamma livsmedel. Det här caféet hade ungefär 100 
besökare. Vidare hade arbetsplatsernas caféer över 300 besökare vardera och även ett 
stort utbud av olika livsmedel. De båda hade ett sortiment som dominerades av 
ohälsosamma livsmedel och en gästvänlig personal. Fritidsgårdarna hade även de ett 
dominerat utbud av ohälsosamma livsmedel samt en välkomnande personal. De här 
caféerna hade över 250 besökare vardera. Slutligen hade äldreomsorgen ca 50 besökare 
och ett livsmedelsutbud som var starkt kopplat till en ohälsosam karaktär. Det kan även 
tilläggas att de ohälsosamma livsmedlen som såldes på alla cafeteriorna höll en lägre 
prisnivå i jämförelse med de mer hälsosamma livsmedlen.         

Cafeterior med ett brett balanserat utbud tenderar att skapa en stödjande miljö 
Caféer som avsiktligt hade ett livsmedelsutbud med få eller inga ohälsosamma 
livsmedel skapade en stödjande miljö som främjade hälsosamma val. Med andra ord 
hade cafeterior med ett balanserat utbud en tendens att skapa en mer stödjande miljö. På 
den ena skolan erbjöd man som tidigare nämnts bara ”frukostliknande livsmedel”. Av 
observationerna att döma fanns det ingen som åt något ohälsosamt livsmedel på det här 
caféet. Den andra skolan hade ett utbud som istället dominerades av ohälsosamma 
livsmedel. Konsumtionen av godis, glass och sötade drycker m.m. var också högre i 
jämförelse med den andra skolan. Av arbetsplatsernas caféer hade den ena ett eget 
bageri där man gjorde olika sorters bakverk. Där fanns även ett stort utbud av andra 
ohälsosamma livsmedel. På det här caféet konsumerades det mer ohälsosamma 
livsmedel än på den andra arbetsplatsen. Den andra arbetsplatsen hade ett lite mer 
balanserat utbud än den förra och sålde fler hälsosamma livsmedel. Fritidgårdarna hade 
båda bara ohälsosamma livsmedel och sålde inga andra livsmedel än sådana. 
Konsumtionen av ohälsosamma livsmedel (godis, glass, sötade drycker m.m.) var också 
hög på de här caféerna. Till sist var äldreomsorgens café även det av ohälsosam 
karaktär. På det här caféet köptes i störst utsträckning bakverk och sötade drycker m.m.            

Cafeterior med andra aktiviteter än försäljning lockar människor till besök 
Caféer med mycket andra aktiviter än bara livsmedelsförsäljning, visade sig ha fler 
besökare än andra caféer med få aktiviter. Som nämnts tidigare i resultatet hade 
fritidsgårdarna över 250 besökare vardera och av vad jag fick höra gick många dit för 
aktiviteternas skull. På ett av caféerna fanns bland annat biorum, skatehall, konsthall, tv 
och musik m.m. Av observationerna att döma kom det fram att många gick dit för att 
umgås och hitta på saker med de andra på caféet. Det här kan jämföras med 
äldreomsorgens som inte hade några aktiviter alls förutom livsmedelsförsäljning. Här 
var även besöksfrekvensen lägre (ca 100 besökare). Vidare hade arbetsplatsernas 
cafeterior (ca 300 besökare vardera) aktiviteter genom anordnande av bland annat 
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personalmöten och offentliga träffar. Till sist hade skolorna ett lite lägre besökssnitt än 
arbetsplatserna och fritidgårdarnas caféer. De erbjöd bara livsmedelsförsäljning och 
inga andra aktiviteter.  

DISKUSSION 
Här diskuteras inledningsvis för- respektive nackdelar med metodvalet och 
genomförandet av observationsstudien. Bland annat diskuteras om vald metod 
medförde att syftet kunde besvaras samt om genomförd urvalsprocess såväl som 
analysprocess var relevant. Vidare diskuteras även om metodvalet kunnat påverka 
resultatet, likaså om det har förekommit något under arbetsprocessen som kan ha 
påverkat resultatet. Därefter följer en resultatdiskussion som för reflektioner kring det 
erhållna resultatet samt framför slutsatser dragna utifrån detsamma.  

Metoddiskussion 
Att välja en kvalitativ metod för att få fram sitt resultat menar Bryman (2011) kan vara 
en brist. Kvalitativa metoder innebär en subjektiv forskarroll vilket gör att 
undersökningen ofta färgas av forskarens förförståelse. I den här studien grundar sig 
förförståelsen i att forskaren äger kunskaper motsvarande en kandidatexamen i 
folkhälsovetenskap och därmed sannolikt besitter djupa kunskaper i det aktuella 
ämnesområdet. Vid sammanställningen av materialet strävar ändå författaren efter att 
vara så objektiv som möjligt och ta fram alla nyanser ifrån cafeteriornas miljöer och 
påverkan på människors livsmedelsval. Vidare har urvalet en bra spridning, eftersom 
varje cafeteria representerar bland annat olika åldersgrupper och skilda 
socioekonomiska förutsättningar (ibid.). Eftersom syftet med studien är att undersöka 
hur offentliga miljöer kan underlätta och inbjuda alternativt försvåra människors 
hälsofrämjande livsmedelsval, vill studien få ett brett urval. Goda förutsättningar finns 
för att studien ska kunna användas på bredare front som referensram för andra studier 
eller som annat underlag (m.m). Med strävan i studien efter ett representativt urval och 
genom fältanteckningar, gör forskaren bedömningen att studien kan anses som 
applicerbar på cafeterior med liknande förutsättningar. Resultatet kan enligt studiens 
bedömning därför ligga till grund både för en utökad förståelse för cafeteriamiljön men 
även för vidare forskning i ämnet.    

Observationsstudien eftersträvar en opartisk och professionell distans till de olika 
aktörerna och caféerna som besöktes. Det här är svårt och det finnas vissa inslag av 
personliga tankar och känslor som färgar resultatet eftersom forskaren befinner sig i 
händelsernas centrum. Dock ses inte företeelsen som någon nackdel, utan personliga 
reaktioner i observationerna bidrar istället till vetenskaplig kvalitet, eftersom det som 
erfarits är av relevans för studiens syfte. Kvale & Brinkmann (2009) menar även att 
forskaren vid etnografiska observationer bör beakta när informella samtal tenderar att 
övergå till formella intervjuer. När det här sker bör forskaren avbryta samtalen. Vid ett 
par tillfällen efterföljs det här, exempelvis sker det vid ett av mötena med en 
personalansvarig där samtalet utvecklas i en riktning som tenderar att övergå till en 
form av ostrukturerad intervju. Forskaren fokuserar hela tiden på studien under 
processens gång och är strikt samt tänker på studiens ”bästa” (ibid.). 
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Att forskaren i en etnografisk studie kan möta motstånd eller likgiltighet på grund av 
metodvalet är något som Bryman (2011) poängterar. Det får även den här studien erfara 
och den möts av en del svårigheter. Innan starten av observationsstudien skickas ett 
informationsbrev (bilaga 2) ut till alla enhetschefer på de utvalda cafeteriorna. 
Informationsbrevet förklarar utförligt vad som ska göras, vad syftet är och de etiska 
principerna som tas i beaktan. De flesta arenorna tar emot studien med öppna armar och 
tycker att det är en ”toppenidé” och en möjlighet för dem att förbättra sin 
cafeteriaverksamhet. Andra bryr sig inte om att svara eller oroar sig för att studien ska 
få deras arena att framstå som oansvarig m.m. Även om informationen är tydlig med att 
inga namn ska nämnas i arbetet och att inga etiska dilemman ska uppstå under studiens 
gång, så är vissa lite osäkra eller ängsliga för resultatet av observationsstudien. Men 
förutom tre arenor som yttrar den här oron eller som inte svarar alls så får studien ett 
positivt bemötande av alla de övriga.      

Slutligen bejakar studien begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet 
är grunden i forskningen och fokuserar på det fundamentala som bottnar i syftet och 
frågeställningarna och att det som observeras är det som ska observeras (Bryman, 
2011). Validiteten och reliabiliteten i den här observationsstudien skapas ifrån 
forskarens förförståelse inför observationerna, forskarens tillvägagångssätt under 
observationerna samt hur analysarbetet hanteras. Därför kan resultaten förmodligen inte 
heller återges av någon annan, eftersom rollen som forskare både påverkar vilken 
empiri som samlas in, vilka resultat som kommer fram och inte minst hur den kommer 
fram. Eftersom studien utgår från sju olika cafeterior är det svårt att dra allmänna 
slutsatser om resultatet. Kvale & Brinkmann (2009) menar däremot att med hjälp av en 
analytisk generalisering kan resultaten ändå skapa en vägledning för vad som kan 
förväntas vid liknande studier. En påståendelogik i generaliseringsanspråket ligger till 
grund för det här. En förutsättning för att studiens generaliseringsanspråk kan valideras 
är att analysen tar upp likheter och olikheter, som exempelvis den här studien gör 
genom att jämföra cafeteriorna med varandra via kategorierna från innehållsanalysen 
(bilaga 4) som finns i resultatkapitlet.  

Resultatdiskussion  
Observationsstudien kan med hjälp av innehållsanalysen se att caféer som anordnar 
måltider vid fasta tidpunkter, exempelvis frukost varje dag, resulterar i att människor 
inte handlar ohälsosamma livsmedel innan lunch. När studien kodar det här materialet 
kan vi se att fasta måltider vid fasta tidpunkter kan minska risken för intag av 
ohälsosamma livsmedel. Av observationerna kan forskaren se ett mönster hos de caféer 
som erbjuder exempelvis frukost. Det resulterar i att majoriteten väljer det som caféet 
dukar fram och därmed väljs det övriga sortimentet bort. Cafeterian kan här fungera 
som en hjälp för att motverka ohälsosamma livsmedelval. Av observationerna kan man 
även se att människor påverkas av vad andra köper och det resulterar i att nästan alla tar 
det som cafeterian dukar fram. Sjöberg, Hallberg, Höglund & Hulthén (2003) styrker 
det här påståendet genom att deras upptäckter visar att oregelbundna måltider kan skapa 
ett större begär av ”tomma kalorier” under dagen. Att exempelvis hoppa över frukosten 
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skapar ett extra stort begär av ohälsosamma livsmedel. Slutsatser kan dras att kunskap 
om mat hos de som inte äter regelbundet saknas och därmed saknar de den här resursen.  

Ytterligare upptäckter är att caféer med ett stort livsmedelsutbud och väl 
tillmötesgående personal skapar en positiv miljö. En miljö som lockar gästerna till att 
handla samt till att komma tillbaka. Att koda det här materialet resulterar i att en trygg 
miljö och ett stort utbud av livsmedel skapar ett större begär av att köpa något. Det här 
styrker ytterligare att cafeteriors livsmedelsutbud behöver vara stödjande för 
människors livmedelsval. Att känna trygghet i en miljö som uppmuntrar till köp av 
hälsosamma livsmedel minskar risken för att människor väljer ett ohälsosamt alternativ. 
Vidare kan Pepin, McMahan & Swan (2004) understryka påståendet genom sina 
upptäckter som visar på förvirring, informationsöverflöd och att miljön påverkar våra 
livsmedelsval. Deras resultat speglar att människan är förvirrad av alla de olika 
rekommendationer som finns kring vad man bör äta. Dessutom menar forskarna att det 
finns för mycket information i samhället samtidigt som alla människor inte har de 
resurser som krävs för att tillämpa all den här kunskapen. De menar även att man inte 
bara kan ge verktyg till människan för att hon ska förstå och använda sig av 
informationen. Det här måste kompletteras med att exempelvis cafeterior erbjuder fler 
hälsosamma valmöjligheter (ibid.). Forskarnas upptäckter stödjer påståendet att miljöer 
ska kunna främja människors livsmedelsval genom att erbjuda hälsosamma alternativ 
samt vägleda kunderna till hälsosamma köp (priser, tillgänglighet och information 
m.m.).    

Av innehållsanalysen (bilaga 4) kan studien erfara att majoriteten av alla caféer har en 
lugn och harmonisk miljö och fungerar som en plats där man kan koppla bort arbete 
och/eller annan sysselsättning. Den meningsbärande enheten kan tolkas i det här 
sammanhanget som att caféerna får en avstressande miljö. Genom observationsstudiens 
resultat kan forskaren konstatera att cafeteriamiljöer som har en balanserad tillvaro även 
får ett avslappnat klimat som kan verka avstressande. Vidare visar resultatet att 
cafeterior som är centralt belägna på varje arena är mer tillgängliga för alla människor 
och har även ett större besöksantal. Men caféer som är mer synliga och har ett mycket 
brett livsmedelsutbud utgör också i flera fall en frestelse för människan. Ett brett utbud 
för alla, samt en personal som är väl tillmötesgående resulterar i att besökarna kommer 
tillbaka. Av observationsstudiens resultat kan man se att caféer med en trygg miljö och 
med ett brett utbud, skapar ett större begär hos besökarna att konsumera. Det här stödjer 
tidigare forskning som framhåller att vi människor blivit mer bekväma och inte vill  
anstränga oss för att äta hälsosamt. De senaste årens förändringar i våra matvanor 
uppvisar ett tydligt mönster på att vi blir allt tjockare och fetare samtidigt som vår miljö 
vi lever i missgynnar våra chanser till att välja ett mer hälsosamt livsmedel (French, 
Story & Jeffery, 2001). Dessutom styrker den tidigare forskningen att människor väljer 
livsmedel idag med hjälp av andra faktorer som pris, tillgänglighet och kvantitet m.m. 
(French, Story & Jeffery, 2001; Pepin, McMahan & Swan, 2004). Att priset har en 
sådan genomslagskraft kan ses i French et. al. (2001) studie av 12 grundskolor och 12 
arbetsplatser i USA. Där genomförs ett experiment genom att sänka priset på låg-
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kalorilivsmedel i varuautomater med först 10%, sedan 25% och sist 50%. Resultatet 
visar att 10% sänkningen ökar försäljningen med 9% och 25% sänkningen med 39% 
samt att sänkningen med 50% ökar försäljningen med hela 93%. Slutsatser kan dras att 
ett minskat pris på mer hälsosamma varor visar sig ha effekt både på unga och vuxnas 
val (ibid.). French, Story & Jeffery (2001)  förklarar att ett resultat som det här påvisar 
att det spelar ingen roll om maten är hälsosam eller ohälsosam, bara den är billig. 
French, Story & Jeffery (2001) resultat stödjer den här studiens observationer. Caféer 
med låga priser säljer mest och ofta är det ohälsosamma livsmedel i det här fallet. Att 
priserna har en stor inverkan på människans livsmedelsval blir tydligt i den här studien 
och allra helst bland unga (fritidsgård). Det är på de här cafeteriorna priserna är lägre 
överlag och konsumtionen av ohälsosamma livsmedel som högst.           

Andra upptäckter är att caféer som avsiktligt erbjuder ett begränsat utbud av 
ohälsosamma livsmedel, uppmuntrar istället besökare till hälsosamma livsmedelsval 
vilket i sin tur skapar en stödjande miljö för att välja bättre alternativ. En mindre 
tillgång till ohälsosamma livsmedel tenderar alltså att skapa en stödjande miljö i 
jämförelse med caféer som erbjuder ohälsosamma livsmedel i större utsträckning. Det 
här stödjs av den tidigare forskningen som vill göra det lättare för människor att göra 
hälsosamma val, vilket kan främja deras hälsa. Det här kan bli svårt för människor om 
de inte känner kontroll över sin omgivning och sina personliga förhållanden 
(empowerment) (Koelen & Lindström, 2005). Det här stödjs även av Mead, Gittelsohn, 
Roache & Sharma (2010) som menar att insatser bör riktas mot att förbättra och främja 
människors matvanor genom att ge kunskap kompletterat med insatser för att förbättra 
människors empowerment. 

Dessutom kan det även konstateras utifrån innehållsanalysen att caféer med andra 
aktiviteter än bara livsmedelförsäljning visar sig vara mer besökta än andra caféer med 
få aktiviteter. Därmed lockas inte besökare enbart av livsmedelsutbudet utan även av 
vilka aktiviter som finns på varje café. På platser där försäljning av livsmedel sker och 
människor kan umgås och träffas, gör det än viktigare att människor kan känna 
empowerment. Det här stödjs också i den tidigare forskningen (Koelen & Lindström, 
2005; Mead, Gittelsohn, Roache & Sharma, 2010). Sociala sammanhang kan stärka 
människan och dennes empowerment, vilket kan ge en hälsovinst för individen. Att 
människor känner sig välkomna och bekräftade av sin omgivning betyder mycket för att 
han/hon ska kunna utvecklas (ibid.).           

Slutligen resulterar observationsstudien i att på de cafeterior där besökarna har 
möjlighet att påverka och ge önskemål om vad som ska säljas, tenderar det här att skapa 
ett mer ohälsosamt livsmedelsutbud. De cafeteriorna som tillämpar den här metoden är 
miljöer där ungdomar vistas i hög grad. Lien, Jacobs & Klepp (2002) hävdar att 
ungdomars höga sockerkonsumtion delvis beror på avsaknaden av hälsosamma 
livsmedelsalternativ i de miljöer där ungdomar träffas (skolor och fritidsgårdar m.m.). 
Enligt tidigare forskning förklarar Crawford & Ball (2010) att alla människor har inte 
kunskapen att bedöma vad som är hälsosamt eller inte. Alla har med andra ord inte 
samma resurser att göra hälsosamma val.     
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Vad som blir tydligt i den här observationsstudien är att valmöjlighet, livsmedelsutbud, 
personal, miljö samt ekonomisk styrning är viktiga faktorer för att människor ska göra 
hälsosamma livsmedelsval. I ett eventuellt förändringsarbetet för caféerna är det därför 
viktigt att ha ett billigt, brett och mättande utbud, innehållande både hälsosamma och 
ohälsosamma livsmedel. Sortimenten i caféerna bör visas upp på ett positivt sätt som 
inbjuder till köp, samt att man gör de mer hälsoamma livsmedlen mer tillgängliga. 
Dessutom påverkar det även om personalen är väl tillmötesgående och uppmuntrar till 
hälsoamma livsmedelsval.          
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Bilaga 1 

 

Till  
Besökare på cafeterior 

 
 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
 

Hej! 
Jag är en folkhälsostudent från sektionen för hälsa vid Blekinge tekniska högskola som 
för närvarande skriver min C-uppsats utifrån en mikroetnografisk observationsstudie av 
cafeteriamiljön på olika arenor i Ronneby kommun. Syftet med studien är att undersöka 
hur offentliga miljöer kan underlätta och inbjuda alternativit försvåra människors 
hälsofrämjande livsmedelsval.  

Jag kommer att genomföra observationer i cafeterian till den här arenan under en dag. 
Genom mina observationer kommer jag både att dokumentera interiören i cafeterian 
samt händelser och skeenden som äger rum här. Eventuella frågor som besökare kan 
tänkas ha är jag naturligtvis villiga att svara på. 
Jag kommer inte att samspela med besökare utan kommer att låta er vara där på samma 
villkor som vilken annan dag som helst. Jag kommer att ta hänsyn genom att inte uppta 
några sittplatser om det blir trångt eller genom att avlägsna mig, om någon person ger 
uttryck för att de känner obehag på grund av min närvaro.  
 
Har ni tankar om cafeteriamiljön får ni gärna delge dem till mig eftersom det utgör en 
central frågeställning i min studie. I enlighet med forskningsetiska krav kommer mitt 
insamlade material också att redovisas anonymt och röjer därför inte vilka personer som 
har observerats. Materialet kommer heller inte att användas i andra sammanhang än i 
min C-uppsats och möjligtvis som underlag i Ronneby kommuns arbete. 
 
Med vänliga hälsningar, 

Martin Holmberg 
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Bilaga 2 

 

Till  
Enhetschef  
 
 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
 
Hej! 
Jag är en folkhälsostudent från sektionen för hälsa vid Blekinge tekniska högskola som för 
närvarande skriver min C-uppsats utifrån en mikroetnografisk observationsstudie av 
cafeteriamiljön på olika arenor i Ronneby kommun. Syftet med studien är att undersöka hur 
offentliga miljöer kan underlätta och inbjuda alternativit försvåra människors hälsofrämjande 
livsmedelsval.  

Andelningen till varför jag kontaktar er är att jag undrar om ni kan tänka er att låta mig få göra 
observationer i eran cafeteria under en dag under v. 15-16. Genom mina observationer kommer 
jag både att dokumentera interiören i cafeterian samt händelser och skeenden som äger rum där. 
Mer än ett par timmar under en arbetsdag kommer jag inte att behöva ta i anspråk. Jag tänker 
inte interagera med personerna på plats utan kommer låta dem vara där på samma villkor som 
de är vilken annan dag som helst. Givetvis kommer jag att ta hänsyn till besökarna genom att 
inte uppta några sittplatser om det blir trångt eller genom att avlägsna mig, om någon person ger 
uttryck för att de känner obehag på grund av min närvaro.  

Under observationen kommer jag i enlighet med forskningsetiska principer även att sätta upp ett 
anslag om studien och dess syfte i anslutning till entrén så att samtliga besökare får veta att jag 
är där. Eventuella frågor som besökare kan tänkas ha är jag naturligtvis villig att svara på. I 
enlighet med forskningsetiska krav kommer mitt insamlade material också att redovisas 
anonymt och röjer därför inte vilka personer som har observerats. Materialet kommer heller inte 
att användas i andra sammanhang än i min C-uppsats och möjligtvis som underlag i Ronneby 
kommuns arbete.  

När studien är klar och i mån av intresse kommer jag att skicka uppsatsen till de arenor som har 
varit föremål för studien. Har ni några frågor går det bra att kontakta mig, eller mina 
handledare, på någon av nedanstående telefonnummer och/eller mailadresser. 

 
Med vänliga hälsningar, 
Martin Holmberg 
 
Handledare: 
Jessica Berner 
Sektion för hälsa, Blekinge tekniska 
högskola 

 
Sofie Ceder 
Folkhälsosamordnare, Ronneby kommun
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Bilaga 3 

 

1. Räkna varje person som kommer till cafeterian.  

 

2. Vilken sorts vara uppskattas har den högsta försäljningssiffran? 

1. Godis/Glass/Bakverk   

2. Sötade drycker 

3. Frukt och grönt 

4. Fullkorn 

5. Nyckelhålsmärkta livsmedel 

 

3. Påverkas personerna av köpet på något sätt? 

1. Blir personen ifråga glad, ledsen eller oberörd mm? 

2. Något i cafeteriamiljön som påverkar köpet – musik, lugn och ro, personalen 

mm?   

3. Annat som utmärker? 

 

4. Hur ser miljön ut på varje cafeteria? 

1. Finns reklam - om ja, reklam för hälsosamma eller ohälsosamma livsmedel 

mm?   

2. Finns andra aktiviter än försäljning – nöjen, mötesplats, underhållning mm? 

3. Annat som utmärker? 

 

5. Hur ser livsmedelsutbudet ut på varje arena? 

1. Vad erbjuds för hälsosamma alternativ på varje cafeteria– hälsofrämjande 

livsmedel, hänsyn till livsmedelsverkets rekommendationer mm? 

2. Var och hur står alla livsmedel – något som utmärker? 

3. Priser – är hälsosamma alternativ dyrare än ohälsosamma eller tvärtom? 

Andra skillnader och/eller likheter.   

4. Annat som utmärker? 
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Bilaga 4 
 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHET 

 
KONDENSERAD 

MENINGSBÄRANDE 
ENHET 

 

KOD 

 

KATEGORI 

Caféer med en lugn 
och harmonisk miljö 
fungerar som en 
mötesplats för skratt 
och prat samt ger en 
chans till att koppla 
bort arbete och/eller 
annan sysselsättning 
för en stund. 

Caféer fungerar som 
en mötesplats och blir 
avkopplande för 
människor. 

En avslappnad plats 
som är avstressande. 

Caféerna får en 
avstressande miljö. 

Caféer som har en 
utformning  av en 
vägkorsning gör att 
man kan gå igenom i 
farten eller välja att 
stanna till och ta en 
kaffe eller något 
annat. Många caféer 
finns även nära entrén 
som gör de mer 
lättillgänglig för de 
flesta människor.    

Liknar en vägkorsning 
som är centralt 
belägen vid entrén 
som alla människor 
kan ta del av.  

En plats för alla som 
vistas på caféerna. 

Caféerna blir 
lättillgängliga. 

Caféer som anordnar 
måltider på fasta 
tidpunkter som 
frukost varje dag. 
Resulterar i att 
människor inte 
handlar ohälsosamma 
livsmedel innan lunch.   

Frukost vid fasta 
tidpunkter resulterar i 
att människor inte 
köper ohälsosamma 
livsmedel. 

Fasta måltider vid 
fasta tidpunkter 
minskar risken för 
ohälsosamma 
livsmedel. 

Cafeterior kan 
hjälpa till att 
motverka intaget av 
ohälsosamma 
livsmedel. 

Caféer med ett stort 
livsmedelsutbud och 
väl tillmötesgående 
personal skapar en 
positiv miljö. En miljö 
som lockar gästerna 
till att handla där samt 

Ett stort 
livsmedelsutbud och 
en gästvänlig personal 
lockar gästerna till att 
köpa och komma 
tillbaka. 

En trygg miljö och ett 
stort utbud av 
livsmedel skapar ett 
större begär av att 
köpa något.  

Cafeterior  kan 
utgöra frestelse till 
konsumtion. 



 

26 
 

till att komma tillbaka.  

Caféer som avsiktligt 
säljer hälsosamma 
livsmedel i stor 
utsträckning och 
stöttar besökare till 
hälsosamma 
livsmedelsval , skapar i 
sin tur en stödjande 
miljö för att välja 
bättre alternativ.   

Ett livsmedelsutbud 
med få eller inga 
ohälsosamma 
livsmedel skapar en 
stödjande miljö som 
främjar till 
hälsosamma val. 

Mindre tillgång till 
ohälsosamma 
livsmedel skapar ett 
mindre begär till de 
här livsmedlen. 

Cafeterior med ett 
balanserat utbud 
tenderar att skapa 
en stödjande miljö.  

Caféer med mycket 
andra aktiviter än bara 
livsmedelförsäljning, 
visar sig ha fler 
besökare än andra 
caféer med få 
aktiviteter.  

På caféer med många 
aktiviter vistas fler 
människor än på 
caféer med få 
aktiviter. 

Besökare till caféer 
lockas inte bara av 
livsmedelsutbudet 
utan också 
aktivitetsutbudet. 

Cafeterior med 
andra aktiviteter än 
försäljning lockar 
människor till 
besök.   
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Bilaga 5 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller 

motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 
Projekttitel: Offentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors 
hälsofrämjande livsmedelsval  

 Handledare: Jessica Berner  

   

    Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. enligt 
Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
eller medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som 
rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X 

 

 

        

      5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande (t 

X   

http://www.epn.se/
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ex enkäter i skolklasser). 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

  X 
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