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Sammanfattning 
En stor del av vardagen består av att äta i olika sociala sammanhang där val hela tiden 

ska göras utifrån hur och vad som ska ätas. Syftet med studien var att undersöka hur 

unga upplever att det finns ett direkt eller indirekt grupptryck som kan påverka matvalet 

i olika sociala sammanhang samt hur grupptrycket kan se ut. I studien intervjuades fem 

informanter i åldern 17-25. Resultatet visade att det finns ett direkt grupptryck i form av 

direkta kommentarer till hur och vad någon äter. Resultatet visade även att ett indirekt 

grupptryck finns i olika sammanhang. Det döljer sig bakom olika kommentarer, blickar, 

konstig stämning, en vetskap om hur någon annan äter, olika normer i grupper, samt 

samhällets konstruktion av normer och stereotypa bilder. Det mest centrala för valet av 

mat verkar vara hur individen formas under uppväxten samt vilka sociala koder, normer 

samt regler som gäller i sammanhanget för tillfället. Vidare visade resultatet att ett 

indirekt grupptryck formas under uppväxten, vilket kopplas till Bourdieus teori, 

habitusbegreppet.  
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Abstract 
A large part of everyday life consists of eating in different social contexts in which 

choices all the time will be based on how and what to eat. The purpose of this study was 

to investigate how young people perceive that there is a direct or indirect peer pressure 

that can affect choice of food in different social contexts, and how peer pressure can 

look. In the study, five respondents aged 17-25 were interviewed. The results showed 

that there is a direct peer pressure in form of direct comments on how and what 

someone eats. The results also showed that an indirect peer pressure comes in different 

contexts. It hides behind various comments, looks, strange atmosphere, knowledge of 

how someone else eats, various standards groups, and society's construction of norms 

and stereotypes. The most central to the choice of food seemed to be how the individual 

is formed during childhood as well as the codes, norms and regulations that apply in the 

context of the moment. Furthermore, the results showed that an indirect peer pressure 

formed during childhood, which is linked to Bourdieu's theory of habitus 
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1. Inledning 
 
Dagen består av ett visst antal timmar där ätandet utgör en central del av dygnet. Varför 

äter vi egentligen? Vi äter för att tillfredsställa fysiologiska och psykologiska behov där 

hunger, stress, smak och sociala skäl är några orsaker till ätandet (Holm & Tange 

Kristensen, 2012). Det sociala ätandet binder människor samman där de kan känna en 

grupptillhörighet om gruppen äter likadant. Något ätbart finns med i många sociala 

sammanhang så som i hemmet, skolan, på jobbet, lunchmöten, fika och högtider (ibid.). 

Vad är det som avgör vilka val vi gör när vi ska välja mat? Kan olika normer medföra 

att den som väljer att tacka nej till "ohälsosamma" alternativ avviker från andra normer 

som finns i olika sammanhang? Vi ska äta ”hälsosamt” men samtidigt inte äta för 

”hälsosamt” eftersom det kan upplevas för ”extremt” för omgivningen beroende på 

vilket socialt sammanhang det gäller. Men vad är egentligen "för extremt"? I slutändan 

är det varje individs eget val vad den väljer att äta, men är det egentligen ett eget val? 

Under vår livstid finns ett lärande där vi behöver anpassa måltiden till olika 

dygnsrytmer i form av arbetstid, skola och familjemedlemmars aktiviteter (Stroeble & 

De Castro, 2004). Attityder kring mat formas beroende på uppväxten och vilka 

människor som finns runtomkring och kan påverka. Varje individ har olika erfarenheter 

kring mat och därmed olika förväntningar på måltider (ibid.). Vi måste gilla maten, men 

också vem eller vilka vi äter med avgör hur och vad vi äter (Jönsson & Jönsson, 2007). 

Ätandet kan påverkas av vilken miljö som är runtomkring, lukt, ljud, omgivande 

temperatur och tillgängligheten på olika livsmedel (Stroeble & De Castro, 2004). 

Däremot finns det inte lika mycket forskning på hur sociala faktorer och sammanhang 

kan påverka individens matval (ibid.). Kaisar och Higgs, (2014) menar också att mer 

forskning behövs för att förstå de mekanismer som finns dolda i de sociala influenserna 

i matsammanhang. Är det lättare att äta "hälsosamt" om den andre personen eller 

gruppen också äter "hälsosamt?" Hur ser det ut om det är en grupp på fem personer och 

fyra väljer "hälsosam" mat, skulle den femte personen ”våga” välja exempelvis pizza? 

Eller tvärtom, om fyra personer väljer pizza, skulle den femte personen ”våga” välja 

exempelvis en sallad? På vilket sätt påverkar andra personers närvaro vilka matval som 

görs? Vad är egentligen ”hälsosamt” och ”ohälsosamt” ätbeteende? Exempel på vad 

som ses som ohälsosamma matvanor är ett stort intag av kakor, chips, godis, läsk, litet 

intag av grönsaker och rotfrukter, frukt och bär samt fisk och skaldjur (Socialstyrelsen, 

2012). Samtidigt är dessa begrepp svårdefinierade eftersom olika svar kommer att ges 
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beroende på vem som tillfrågas. Alla har olika uppfattningar om vad som är 

”hälsosamt” och ”ohälsosamt”. Med detta i åtanke kommer därför de två begreppen 

skrivas inom citationstecken genomgående i studien. 

2. Bakgrund  
 
I det här avsnittet presenteras en översikt av tidigare empiriska studier om påverkan av 

mat. Begreppet matvanor förklaras. Vidare förklaras begreppet habitus utifrån 

Bourdieus teori. Även ämnen som normer och grupptryck berörs utifrån ett individ-och 

samhällsperspektiv.  

 
2.1 Matvanor 
 
Matvanor är komplicerade och det finns flera faktorer som spelar roll vid valet av mat, 

exempelvis kultur och vanor (Folkhälsomyndigheten, 2013). Goda matvanor har visats 

positiva för hälsan (Socialstyrelsen, 2012). En individs matvanor inkluderar vad, när 

och hur maten äts (ibid.). Ohälsosamma matvanor bidrar till ökad risk för olika 

folksjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, benskörhet och vissa 

cancersjukdomar (Socialstyrelsen, 2012; Stroeble & De Castro, 2004).  

   
Rikstäckande matvaneundersökningar visar att unga kvinnor och män i åldern 18-30 har 

de sämsta matvanorna (Livsmedelsverket, 2012). Trots att svenskarna har kunskap om 

kostråden i Sverige äter de flesta inte efter kostråden enligt Statens livsmedelsverk 

(2013). Det finns fler faktorer som påverkar matvanorna än svenskarnas kostkunskaper 

(ibid.). Wills (2005) undersökte hur nya sociala sammanhang påverkade matvanorna 

hos ungdomar i åldern 16-24 år. Nya vänner bidrog till att ungdomarna ändrade 

matvanorna beroende på hur den nya gruppen av vänner åt. Övergången mellan tonåren 

och vuxenlivet är en period då många testar olika saker för att hitta sin identitet i olika 

sociala sammanhang. Ungdomar vill gärna anpassa sig till nya situationer för att ha 

någonstans där de "passar in"(ibid.). Människor påverkas av den sociala miljö de 

befinner sig i och de väljer olika livsmedel för att stärka egna identiteten och kunna 

tillhöra en grupp (Verstraeten et al., 2014). Människors val av hur man äter styrs av den 

sociala kontexten både före och efter en måltid (Ulijaszek, 2002). Denna påverkan styrs 

av de människor som närvarar vid måltiden (ibid.). Måltider förenar människor dagligen 

och kännetecknar dels olika vardagar i samhället så som i hemmet och på arbetsplatsen 

men även speciella tillfällen, exempelvis vid firande av något (Holm & Tange 
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Kristensen, 2012). Mat kan användas för att känneteckna grupper med olika 

ståndpunkter. För att skapa känsla av samhörighet med andra människor kan mat och 

måltider användas vilket också signalerar till andra vilken grupp individen tillhör. 

Författarna refererar till en amerikansk undersökning av Devault (1991) som handlar 

om matvanor i barnfamiljer där måltider är en daglig händelse då det ges tillfälle för alla 

att vara samlade samtidigt och forma gemenskap. Måltiderna i familjerna fungerar som 

en grund där familjekulturen bildas och bevaras och de fungerar därför som ett centrum 

i familjens vardag där familjekulturen förs vidare till barnen via maten. Detta brukar 

beskrivas som socialisering (ibid.).  

 
Ätandet kan även se olika ut beroende på hur många människor som är närvarande när 

maten äts (Stroeble & De Castro, 2004). Valet av mat påverkas utifrån hur de sociala 

relationerna ser ut mellan de människor som ska äta tillsammans. Tonåringar tar efter 

det ätbeteende som kamraterna har, speciellt under skolåren påverkas ungdomar att ta 

efter sina kamrater. Även familjen verkar påverka attityden till livsmedel och mat där 

måltider tillsammans med familjen kan påverka olika matvanor. Det kan också ske 

förändringar i kosten när två personer flyttar ihop där matval påverkas av den andra 

personens val och tyckande kring mat. I ett experiment studerades studenters ätande i 

förhållande till andra människor. De åt exempelvis mindre kakor i närvaro av en person 

som själv inte åt kakor. Vid ett annat tillfälle ökade en kamrat sin konsumtion av 

smörgåsar vilket påverkade även de andra att öka intaget av smörgåsar. Dessa resultat 

tyder på att ätandets effekter påverkas av hur ätbeteendet ser ut i det sociala 

sammanhanget. Ett annat socialt sammanhang som kan påverka valet av mat och mängd 

är vid måltider tillsammans med någon som personen känner attraktion inför. Mängden 

mat minskas, speciellt hos kvinnor där förklaringen till detta kan vara normen för en 

kvinna är att hon ska äta lite, det anses feminint. Måltidsvaraktigheten ökar vid måltider 

tillsammans med människor som gör en avslappnad, vilket kan öka mängden mat 

eftersom de stannar längre vid matbordet. När spänningen ökar eller vid känsla av olust 

verkar mängden mat minska eftersom personen vill komma från situationen snabbt. Vid 

tillfällen när personen vill ge ett positivt intryck inför den andre, exempelvis vid måltid 

tillsammans med en chef, kan valet av mat också ändras till vad den andra äter (ibid.).   
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2.2 Påverkan i olika sociala sammanhang 

2.2.1'ecSatter'modellen'
 

Satter, (2007) redogör för en evidensbaserad modell kallad Satter äta kompetens 

modellen (ecSatter) som definierar ett sammanhängande urval gällande individens 

attityd och beteende kring mat. Äta kompetens innebär att individen är bekväm och 

flexibel i sitt ätande samtidigt som maten är näringsrik. Det ska skapas en balans mellan 

vad individen vill och bör äta. Vidare baseras modellen på den biopsykologiska 

processen, det vill säga att en person äter på grund av hungerkänslor, behovet av att 

överleva, aptit, personlig belöning och viljan att behålla en stabil kroppsvikt. Modellen 

tar fram den komplicerade processen i att äta som inkluderar ett lärande i hela livet, 

sociala förväntningar, smakupplevelser, attityder och känslor kring mat. Äta är ett 

lärande och en påverkansprocess som börjar i barndomen där attityden och beteendet 

gällande mat börjar formas utifrån föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning. Ur 

den teoretiska modellen ecSatters perspektiv är det viktigt att skapa en positiv, flexibel 

och avslappnad attityd till att äta. Om dessa förutsättningar skapas kan individen 

anpassa sina inre och yttre upplevelser kring att äta på ett positivt sätt. Yttre upplevelser 

inkluderar livsmedelstillgången, det sociala sammanhanget samt det stöd eller trycket 

som de olika sociala sammanhangen kan framkalla. Inre upplevelser är känslomässiga 

som inkluderar hunger, aptit, spänning, förväntningen på kvaliteten på maten samt en 

känslomässig kontakt med sig själv. Äta är baserat på individens tidigare erfarenheter 

där sociala interaktioner och känslomässiga reaktioner leder till ett visst beteende. Äta 

kan framkalla känslor som glädje, positivitet eller ångest, negativitet och upprördhet 

beroende på sammanhanget. Maten som äts avspeglar individens attityd, historia och 

relationen med sig själv och andra (ibid.). Allt lärande är i grunden socialt där begreppet 

"social" har två betydelser i lärosammanhang (Dysthe, 2003). Dessa är det historiska 

och kulturella sammanhanget och den andra syftar till relationerna och interaktionen 

mellan människor. Olika kunskaper och färdigheter fortsätter hela tiden att formas i 

samhället där människor blir delaktiga i dessa lärprocesser genom interaktioner med 

andra människor. I samhället pågår diskurser i olika sammanhang vilket kan ses som en 

lärprocess genom att individen lär sig vilka diskurser som gäller de grupper som 

individen tillhör och samspelar med (ibid.). Persson (2003) menar att social kompetens 

innefattar bland annat en gruppaspekt. Gruppaspekten innebär individens 
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anpassningsförmåga i olika gruppsammanhang. Möten mellan individer eller möten 

mellan individen och en grupp sker utifrån både individens perspektiv respektive 

gruppens perspektiv. I möten med andra människor kan individens oberoende begränsas 

beroende på sammanhang. Hur grupptryck värderas och påverkar beror på de människor 

vi är, vilka sociala vanemönster som bildats och med det samhälle som finns idag. Vid 

möte med en grupp människor kan en gruppeffekt uppstå som på olika sätt förändrar 

individens beteende. Grupptryck kan emellertid uppfattas som positivt eller negativt 

beroende på individens värderingar och sociala vanemönster (ibid.).  

2.2.2'Social'modellering'
 
I en studie fick 42 vuxna under sju dagar redogöra för maten som intogs genom att rita 

en karta (Sobal et al., 2012). Kartan innehöll bilder av var, när och med vem de åt. 

Resultatet visade att deltagarna var medvetna om vad de åt och att valet av mat 

förändrades om de åt tillsammans med någon annan. Den vanligaste förändringen var 

att mängden mat minskade samt att vissa livsmedel valdes bort i sällskap med andra. De 

kommentarer som framkom var en vilja att äta "bättre" i några eller alla situationer 

(ibid.). Kaisar och Higgs (2014) undersökte hur relationen med aktuell middagspartner 

påverkade mängden mat samt huruvida middagspartnerns val av mat påverkade att den 

andre väljer lika eller annan mat än partnern. Resultatet visade att individen modellerar 

ätandet beroende på middagspartner där det fanns en tendens att äta mer när den andre 

åt mer och mindre när den andre åt mindre. Detta kallas för social modellering. Kaisar 

och Higgs (2014) refererar till en annan undersökning av Goldman, Herman och Polivy 

(1991) som i undersökningen fann att deltagarna, som trots att de inte ätit något på 24 

timmar ändå åt minimalt i närvaro av en annan individ som åt lite. En dold modellering 

kan vara att individen inte vill uppfattas ha ett ätbeteende som uppfattas som ”glupskt” 

ätande inför omgivningen (Vartanian, Herman, & Polivy, 2007). Det finns negativa 

stereotyper av ett överdrivet ätande vilket kan vara en förklaring till att individen inte 

vill överdriva sitt ätande när någon annan äter lite (ibid.). När det råder en osäkerhet 

kring hur mycket som är "accepterat" att äta beroende på middagspartnern tenderar 

individiden att äta som den andre för att vara säker på att inte äta för mycket i den 

andres ögon (Kaisar & Higgs, 2014). I en annan studie av LaCaille, Dauner, Krambeer 

och Pedersen (2011) kom det fram att studenter som bor på skolan påverkades av andra 

studenter till att antingen äta ”hälsosamt” eller ”ohälsosamt”, beroende på umgänget. 

Att äta med vänner som själva äter ”hälsosamt” påverkar övriga i umgänget att välja 
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”hälsosam” mat och även tvärtom (ibid.). Higgs (2005) menar att äta är ett komplext 

beteende som är resultatet av flera olika interaktioner där sensoriska, somatiska, 

kontextuell och sociokulturell information inkluderas i interaktionerna. Sociala faktorer 

är en kraftfull styrning mot hur individens ätbeteende utvecklas i olika sociala 

sammanhang (Moore, Murphy, Tapper & Moore 2010).   

 
2.3 Olika normer och grupptryck  
 
Folkhälsomyndigheten (2011) menar att det finns olika drivkrafter, exempelvis normer 

och lagar samt värderingar som påverkar matvanorna (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Matvanor och rutiner styrs av kulturella och individuella skillnader som kan påverkas 

av vad som är trendigt att äta för tillfället samt kroppsideal som råder i samhället. Andra 

styrande faktorer är olika matkulturer samt uteätande. Normer och lagar påverkar 

matvanorna beroende på hur lagstiftningen kring mat och matvanor ser ut. 

Näringsrekommendationer och kostråd kan fungera som normer för hur individen bör 

äta vilket kan påverka inställningen till mat (ibid.). Enligt Meiller, Lund och Kok (1997) 

påverkas varje individ implicit och explicit av samhällets normer kring olika 

levnadssätt.  

 
Enligt undersökningen som Chan, Prendergast, Gronhoj & Bech-Larsen (2009) utförde 

upplevde ungdomarna att de lättare åt ”hälsosam” mat hemma eftersom föräldrarna, 

framförallt mammor, fördrog sådan mat. I andra sociala sammanhang, exempelvis 

festivaler, fester och olika sociala sammankomster, finns påtryckningar från vännerna 

att äta ”ohälsosamt” eftersom dessa sammanhang är förknippade med att äta 

”ohälsosamt”. Det ska vara så, om någon äter "nyttigt" passar inte den personen in i den 

normen som gäller för det sammanhanget (ibid.). Vidare menar Chan et al. (2009) att 

det finns behov av att utbilda ungdomar i hur de kan möta grupptryck i 

matsammanhang. En individs matvanor verkar bestämmas utifrån vilka människor och 

socialt sammanhang som individen är i. Ungdomar verkar mer benägna att välja 

”ohälsosam” mat i samband med att de umgås med vänner troligen för att få ett 

godkännande att passa in i en grupp (ibid.). Mat och ätande spelar en betydande roll i 

det sociala livet eftersom många av våra sociala interaktioner sker i samband med mat 

och ätande (Vartanian, Herman, & Polivy, 2007). Mat kan ha olika symbolvärden och 

status där individen representerar makt och kontroll genom att äta eller inte äta. 

Ätbeteendet speglar individens identitet, livsfilosofi och status i ett sammanhang. 
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Genom att försöka förstå den sociala dynamiken i matsammanhang kan förståelsen öka 

för hur sociala krafter påverkar ätbeteendet. Det finns stereotypa bilder av vad 

människor har för bild av andra människor beroende på vad och hur de äter. Även 

hastigheten av ätandet, frekvensen och mönstret av måltider och vad som sägs under 

måltiden påverkar den sociala bilden som människor har kring mat och ätande. Olika 

diskurser i samhället förs kring vad som anses vara "bra" respektive "dålig" mat och 

diskurser om olika dieter som anses ha "hög" respektive "låg" status. En typisk 

stereotyp bild som cirkulerar i samhället är att de som äter mer åt ett ”hälsosamt” håll 

har en liten kroppsstorlek än de som äter ”ohälsosamt”. Dessa stereotypa bilder är olika 

normer som samhället byggt upp och som hela tiden fortsätter byggas upp och 

förändras. Detta påverkar individens val av mat beroende på vilken status och identitet 

individen vill sammankopplas med i ett visst sammanhang. Människor tillskrivs olika 

egenskaper beroende på sitt ätande och beroende på vilken medvetenhet som finns kring 

mat och synen på olika livsmedel påverkar detta valet av mat. Vad som anses lämpligt 

att äta skiljs åt i olika sociala situationer och därmed kan individens matval och 

beteende påverkas av vad som anses " socialt rätt" i varje specifik situation (ibid.). Det 

finns stereotypa bilder av olika grupper (Dijksterhuis & Bargh, 2001). Beroende på 

vilken grupp som individen vill förknippas med kan beteendet förändras för att 

individen vill uppfattas som den stereotypa bild en viss grupp omges av (ibid.). 

 
De sociala och politiska diskussioner som finns i samhället avspeglar normen för hur 

unga kvinnor "ska" se ut vilket påverkar tjejer att redan i tidig ålder börjar tänka på hur 

de ser ut (Friedmann, 1998). Detta skapar tidigt en grund för hur beteendet utvecklas 

när det gället mat (ibid.). I en studie av Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon och Trew 

(2007) visades att samhällets norm som utgår från det ”smala” idealet påverkade ätandet 

eftersom det fanns en rädsla att äta för mycket och bli överviktig. Det finns en bild av 

att överviktiga inte behandlas med lika stor respekt som "smala" människor och därmed 

en anledning till rädslan att äta för mycket. I det västerländska samhället finns en 

fetmafrämjande matkultur bland ungdomar. Flera faktorer påverkar ungdomars 

mottaglighet för denna matkultur och hindrar ett ”hälsosamt” ätande. I studien av 

Stevenson et al. (2007) identifierades även fyra nyckelfaktorer som påverkar 

”hälsosamma” matvanor där bland annat det sociala trycket ingick. Samtidigt som 

ungdomarna i studien menade att det är "inne" att äta skräpmat upplevde de också en 

press från samhället angående vikt och ätande. Motstridiga budskap och påtryckningar 
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från flera håll, både samhälleliga påtryckningar och vänners påverkan, gör det svårare 

för ungdomarna att äta hälsosamt. Samtidigt var de medvetna om de motstridiga 

budskapen som finns och att de själva kan ha negativ påverkan på sina vänner (ibid.). I 

en studie av Robinson, Blissett & Higgs (2013) granskades aktuell forskning om 

effekten av sociala sammanhang när det gäller ätandet och livsmedelsval. Individers 

ätbeteende har en kraftfull påverkan på andra individers matval. De upplevda normer 

som finns när det gäller att äta utgår från individers föreställningar om hur andras 

beteende ter sig i sociala sammanhang där mat är inblandat. Ett exempel är om en grupp 

vars norm det är att dricka mycket läsk. Där kan det finnas upplevda förväntningar och 

ett upplevt dolt grupptryck att alla i gruppen ska dricka läsk. Individen observerar 

andras beteende och kan ändra beteende utifrån vilken social norm som anses gälla för 

maten vid olika tillfällen och grupper. Alla grupper har olika matidentiteter och för att 

passa in i gruppen förändras beteendet hos individen när det gäller mat. Matval i grupp 

kan se annorlunda ut i sammanhang då måltider äts utan att någon annan är med (ibid.).   

 
Människor vill känna att de accepteras av en viss grupp eller vänner i olika sociala 

sammanhang (Roman & Medvedev, 2011). För att accepteras kan beteendet förändras 

beroende på vilket socialt sammanhang personen befinner sig i (ibid.). Individens 

egenskaper kategoriseras i mötet med andra människor där uppfattningen om 

egenskaperna bidrar till att kategorisera vilken grupp individen tillhör (Dijksterhuis & 

Bargh, 2001). Genom att observera andra människor, exempelvis genom hur de pratar 

och vilket tonläge rösten har, kroppsspråket etc. bildas en uppfattning om andra. 

Därmed kan beteendet förändras beroende på om individen vill tillhöra en viss grupp 

eller inte. Beteendet kan förändras både implicit och explicit i möte med andra 

människor där det finns en stereotyp bild av hur en viss grupp beter sig, exempelvis i 

mötet med en gammal person. Det finns en bild av hur gamla är och i mötet med den 

gamla människan kan beteendet förändras för att möta den andra individen. Det 

fungerar på samma sätt i möten med grupper där individen har en uppfattning av hur 

gruppen är och. Vidare kan även individens vilja att tillhöra en viss grupp påverka och 

förändra beteendet för att försöka komma in i gruppen (ibid.).   

 
I en studie av Luszczynska et al. (2013) undersöktes ungdomars upplevelser av att äta 

hemma och utanför hemmet där intaget av snacks och söta drycker samt det sociala 

trycket inkluderades. 2764 ungdomar i åldern 10-17 år deltog i studien. Resultatet 

visade att det fanns både direkt och indirekt social påverkan från vänner när det gäller 
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intaget av snacks och söta drycker. Beroende på familjens matfilosofi kan föräldrarna på 

ett positivt vis fungera som motpoler och istället försöka påverka ungdomarna till ett 

mer ”hälsosamt” ätande. Dock visade studien att mottagligheten för påverkan hos 

ungdomarna ökade från vänner respektive minskade från föräldrarna i samband med 

stigande ålder. Orsaken till detta var enligt studien att ungdomarna brydde sig mer om 

vännernas åsikter när de blev äldre eftersom de ville passa in i ett sammanhang (ibid.). 

Den påverkan och det grupptryck som finns i sociala sammanhang anses vara faktorer 

som påverkar ungdomars ätbeteende (Steinberg och Morris 2001, refererad i 

Luszczynska et al. 2013). Ett lärande pågår hela tiden i sociala sammanhang och vad 

någon lär sig beror på hur samhället ser ut (Swaan, 2003). Barn lär sig socialiseras 

tidigt, framförallt vid måltider. Även aptiten är inblandad i lärandet, exempelvis att inte 

äta alltför mycket godis vid hunger och att äta mellanmål. Från tidig ålder sker ett 

lärande om bordsskicket samt att maten ska ätas på bestämda tider. Föräldrar påverkar 

barnen att lära sig vad de får äta och inte äta vilket fortlöper under hela uppväxten. 

Beroende på uppväxten och familjepåverkan fostras individen till ett visst beteende 

gällande mat. I möten med andra människor lever individen i nuets realitet, med de 

människor som är närvarande i just ett specifikt socialt sammanhang, vilket kallas för 

det aktuella förhållandet. Samtidigt finns individens tidigare erfarenheter av andra 

relationer närvarande i mötet vilket skapar förväntningar gällande möjliga framtida 

relationer (ibid.).    

 
2.4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Bourdieu menar att människan formas efter ett lärande som pågår hela livet där det 

implicita i olika situationer fungerar som ett dolt lärande när det gäller vad människor 

tänker och gör (Bourdieu, 1999). Varje individ har ett habitus där upplevelsen av 

känslor och olika tankar upplevs via kontakten med omvärlden. Detta begrepp innefattar 

även att människors sätt att uppfatta olika saker bestäms utifrån samhällets konstruktion 

Habitus innebär att människan ”bara vet” hur en ny situation ska hanteras utan att 

behöva fundera närmare på det. Habitus kan sägas vara kärnan i människans identitet 

där den avgör hur någon är och handlar i olika situationer. Människan ändrar inte sitt 

sätt att vara i olika sociala situationer utan att ha något att vinna på det, det finns ett 

intresse i att förändras. Habitus har också ett socialt upphov som innefattar att habitus 

formas under uppväxtens sociala villkor. Den sociala miljön ställer olika förväntningar 

på människan där individen måste vara medveten om vilka koder och regler som gäller 
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för att kunna delta i den sociala miljön. Detta innebär att människor utvecklar olika 

habitus eftersom alla växer upp i olika miljöer (ibid.). 

 
2.5 Sammanfattning av bakgrunden  
 
Valet av mat påverkas utifrån hur de sociala relationerna ser ut mellan de människor 

som ska äta tillsammans (Verstraeten et al., 2014; Stroeble & De Castro, 2004). 

Familjen och kamrater påverkar ätbeteendet hos tonåringar (ibid.). Vidare visade 

forskningen att uppväxten påverkar hur individens ätbeteende utvecklas (Swaan, 2003; 

Luszczynska et al, 2013). Bourdieus teori angående individens habitus, visar att 

människan formas efter ett lärande som pågår hela livet (Callewaert, 2000). Där det 

implicita i olika situationer fungerar som ett dolt lärande när det gäller vad människor 

tänker och gör (ibid.). Habitus kan sägas vara kärnan i människans identitet där den 

avgör hur någon är och handlar i olika situationer (Bourdieu, 1999). 

Studien som Wills (2005) genomförde visar att nya vänner bidrog till att ungdomarna 

ändrade matvanorna beroende på hur den nya gruppen av vänner åt. Övergången mellan 

tonåren och vuxenlivet är en period då många testar olika saker för att hitta sin identitet 

i olika sociala sammanhang. Ungdomar vill gärna anpassa sig till nya situationer för att 

ha någonstans där de "passar in"(ibid.). I en annan studie visade resultatet att matvalet 

förändrades när deltagaren åt tillsammans med någon annan (Sobal et al., 2012).  

Den vanligaste förändringen var att mängden mat minskade samt att vissa livsmedel 

valdes bort i sällskap med andra. De kommentarer som framkom var en vilja att äta 

"bättre" i några eller alla situationer (ibid.). Vidare visade forskningen att människor vill 

känna att de accepteras av en viss grupp eller vänner i olika sociala sammanhang 

(Roman & Medvedev, 2011). För att accepteras kan beteendet förändras beroende på 

vilket socialt sammanhang personen befinner sig i (ibid.). Även Persson (2003) menar 

att i möten med andra människor kan en gruppeffekt uppstå som på olika sätt förändrar 

individens beteende. Hur grupptryck värderas och påverkar beror på de människor vi är, 

vilka sociala vanemönster som bildats och med det samhälle som finns idag. Grupptryck 

kan emellertid uppfattas som positivt eller negativt beroende på individens värderingar 

och sociala vanemönster (ibid.). Statens folkhälsoinstitut (2011) menar att det finns 

olika drivkrafter, exempelvis normer och lagar samt värderingar som påverkar 

matvanorna. Matvanor och rutiner styrs av kulturella och individuella skillnader som 

kan påverkas av vad som är trendigt att äta för tillfället samt kroppsideal som råder i 

samhället. Även Vartanian, Herman, & Polivy (2007) menar att det finns olika 
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stereotypa bilder i samhället, som exempel att de som äter mer åt ett ”hälsosamt” håll 

har en liten kroppsstorlek än de som äter ”ohälsosamt”. Dessa stereotypa bilder är olika 

normer som samhället byggt upp och som hela tiden fortsätter byggas upp och förändras 

(ibid.). Friedmann (1998) och Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon och Trew (2007)  

redogör för en av samhällets normer som utgår från det ”smala” idealet” vilket påverkar 

ätandet. Forskningen som redovisats ovan och som är en grund för den här studien, 

visar att det finns olika faktorer, så som uppväxten, olika normer samt ideal som kan 

påverka valet av mat. Även en vilja efter att passa in i olika sammanhang påverkar valet 

vilket kan förändra beteendet i olika sociala sammanhang.   

  

3. Problemformulering 
 
I följande avsnitt presenteras problemformuleringen och syftet samt frågeställningar 

som ligger till grund för undersökningen. 

 
Mat förekommer i de flesta sociala sammanhang vare sig det är hemma, på 

restaurangen, i skolan eller på jobbet. Mat är ett diskussionsämne som cirkulerar i 

samhället både från individ till individ, i olika grupper och från medialt håll. Följande 

kommentar fälldes i ett lunchrum på ett gym: "Vad äckligt det luktar, det luktar korv. 

Vem är det som äter korv här egentligen?" Det dolda budskapet i den kommentaren 

skulle kunna vara att det är helt fel att äta korv på den arbetsplatsen. Personen i fråga 

som åt korven berättade att skuldkänslor uppstod och känslan av att inte göra "rätt" var 

påtaglig. Människor verkar vilja jämföra vad de äter med vad andra äter och de 

kommenterar gärna vad någon annan äter. I vissa fall kan det döljas andra budskap i 

kommentarerna än de som verkligen uttalas. Tidigare forskning visar att valet av mat 

påverkas utifrån hur de sociala relationerna ser ut mellan de människor som ska äta 

tillsammans (Verstraeten et al., 2014; Stroeble & De Castro, 2004). Däremot finns det 

inte lika mycket forskning på hur sociala faktorer och sammanhang kan påverka 

individens matval (Stroeble & De Castro, 2004). Det behövs mer forskning för att förstå 

de mekanismer som finns dolda i de sociala influenserna i matsammanhang (Kaisar och 

Higgs, 2014). Utifrån egna erfarenheter och de samhälleliga diskussioner som förs kring 

mat har ett intresse uppstått för att undersöka vad som påverkar när det gäller valet av 

mat. Hur väljer individen vad den ska äta? Hur är valet av mat ens egna val? Hur 

påverkas en person att välja att äta på ett visst sätt? Kan det finnas ett grupptryck kring 

valet av mat? Hur ser grupptrycket i så fall ut?  
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3.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur unga upplever att det finns ett direkt eller 

indirekt grupptryck som kan påverka matvalet i olika sociala sammanhang samt hur 

grupptrycket kan se ut.  

 
3.2 Frågeställningar 
 
1. Hur väljer individen vad den ska äta?  

2. Hur är valet av mat ens egna val?  

3. Hur påverkas en person att välja att äta på ett visst sätt?  

 

4. Metod 
 
I kommande stycke presenteras valet av metod, teoretisk utgångspunkt, urvalet av 

informanter, mitt tillvägagångssätt, analysmetod samt studiens etiska aspekter. 

 
4.1 Metodval 
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka ungas upplevelser och känslor kring ett 

eventuellt grupptryck gällande ätbeteende i sociala situationer var valet av intervju som 

metod lämplig (Cohen, Manion & Morrison, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  När 

forskaren eftersträvar att uppnå en fördjupad förståelse av det område som studeras är 

kvalitativa metoder lämpliga att använda (Cochen et al., 2011; Holme & Solvang, 

1997). Exempel på kvalitativa metoder är intervju, observation, fokusgruppintervjuer 

och fallstudier (ibid.). En kvalitativ forskningsintervju försöker förstå världen ur 

informanternas synvinkel och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta var också 

vad jag ämnade att göra i studien, därför valdes intervju som metod. Informanten får 

även möjlighet att svara mer utförligt och ge uttryck för olika situationer (Cohen et al., 

2011). Intervjun är en samtalsform där kunskaper utbyts i interaktionen mellan 

intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011). 

Varje intervjutillfälle är unikt och forskaren tar hänsyn till varje informants upplevelser 

och erfarenheter av specifika tillfällen (ibid.). Eftersom syftet med studien var att 

undersöka vad informanterna upplever och känner angående grupptryck i specifika 

situationer där mat är inblandat lämpade sig valet av metod väl.     
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I studien samlades kvalitativ data in i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). Det 

innebär att undersökningen syftade till att skildra enskilda individers upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen eller ett sammanhang, vilket studien ämnade göra. Fenomen 

innebär hur något visar sig och upplevs av någon (Kvale & Brinkmann, 2009). Studien 

innefattade ett intresse att undersöka det sociala fenomenet grupptryck i olika sociala 

sammanhang där mat i någon form ingår. Den teoretiska utgångspunkten var därför 

fenomenologi som innebär att informanterna beskrev världen ur sitt perspektiv utifrån 

sina egna erfarenheter i enlighet med Kvale & Brinkmann (2013). Det direkta 

grupptrycket kopplas till fenomenologi, det vill säga på vilket sätt informanterna själva 

kan se att de direkt påverkas. Det indirekta grupptrycket kopplas till habitus, det vill 

säga, informanternas upplevelser av olika situationer där grupptrycket inte är fullt 

synligt.  

 
4.3 Urval 
 
Det krav som fanns för att få medverka i studien var att informanten ingick i den 

åldersgrupp som det fanns ett intresse kring, det vill säga 17-25 år. Anledningen till vald 

åldersgrupp är för att rikstäckande matvaneundersökningar visat att unga i åldern 18-30 

har de sämsta matvanorna (Livsmedelsverket, 2012). Även Wills (2011) belyser att 

övergången mellan tonåren och vuxenlivet är en period då många testar olika saker för 

att hitta sin identitet i olika sociala sammanhang. Informanter söktes via det sociala 

nätverket Facebook på min status som innefattade kort information om studien samt 

vilken åldersgrupp som efterfrågades. Det informerades även om att de som var 

intresserade kunde skicka ett meddelande direkt till mig på grund av att det inte skulle 

synas vilka som deltar i studien, i syfte att hålla informanterna anonyma. Tre svarade att 

de ville ställa upp. Efter några dagar skickade jag även samma text i en sluten grupp på 

Facebook för att hitta fler informanter. Där svarade två via personligt meddelande att de 

gärna ställer upp. Detta kallas för bekvämlighetsurval (Holme & Solvang, 1997).  

 
4.4 Intervjuns tillvägagångssätt 
 
Intervjun genomfördes som en halvstrukturerad livsvärldsintervju i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2009). Det innebär att intresset riktas mot att försöka förstå 

informanternas upplevda vardagsvärld utifrån deras perspektiv. Det centrala är att samla 

in beskrivningar av informanternas levda värld utifrån en tolkning av innehållet utifrån 

det beskrivna fenomenet (ibid.). Vidare menar Kvale och Brinkmann att en 
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halvstrukturerad intervju kan liknas vid ett vardagssamtal men det är varken ett helt 

öppet eller helt slutet samtal med färdigt frågeformulär. Däremot genomförs intervjun 

utifrån en intervjuguide som innehåller förslag på frågor och fungerar som stöd (ibid.). 

Därför formulerades en intervjuguide (se bilaga 2) i syfte att fungera som vägledning. 

Den bestod av sex stycken frågor som skulle täckas. I och med att intervjun var 

halvstrukturerad fanns det utrymme för att ställa följdfrågor utifrån de svar som erhölls. 

Informanterna gav sitt medgivande till inspelning och därefter började intervjun som tog 

ca tjugo minuter. De som närvarade under tillfället var jag som intervjuare och 

informanten. Fyra intervjuer genomfördes i lugn miljö i ett grupprum på ett bibliotek 

och en intervju genomfördes på telefon. Jag bestämde tid för träff med informanterna 

och lät dem bestämma tid och plats, vilket resulterade i att intervjuerna delades upp 

under en tvåveckorsperiod.    

 
4.5 Analysmetod 
 
Analysmetoden bestod av meningskoncentrering, strukturering och tolkning av 

materialet utifrån en fenomenologisk ansats i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009). Inspiration hämtades även från Bourdieus teori, habitusbegreppet i enlighet med  

Bourdieu (1999). Meningskoncentrering innebär att informanternas beskrivningar 

förkortas och det centrala i intervjun formuleras om i ett fåtal meningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I struktureringen genomförs en analys av materialet i syfte att hitta 

huvudinnehållet i det framställda materialet. Slutligen genomförs en tolkning vilket 

innebär att analysera mer än den direkta beskrivningen, det blir en djupare tolkning av 

texten (ibid.). Analysen började med att det transkriberade materialet lästes igenom för 

att få ett helhetsintryck av intervjun. Samtidigt grönmarkerades text som ansågs vara 

relevant och intressant för studiens syfte. Sedan lästes varje stycke flera gånger och med 

röd text skrevs så enkla meningsenheter som möjligt utifrån informanternas svar så som 

jag uppfattade svaren. När det var klart bildades olika teman och utifrån det specifika 

syftet ställdes frågor till varje meningsenhet för att hitta kärnan i texten. Sedan knöts 

hela intervjun samman i en beskrivande utsaga utifrån de teman som framkommit i 

analysen. Genom hela analysen fanns ett fokus på att beskriva informanternas 

upplevelse av fenomenet grupptryck och samtidigt koppla deras beskrivningar till 

habitusbegreppet.   
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4.6 Etiska överväganden 
 
I forskningssammanhang finns forskningsetiska principer som fungerar som riktlinjer 

för hur forskningen ska gå till, vilka är samtyckes-, informations-, nyttjande- och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). För att följa de forskningsetiska 

principerna vidtogs vissa olika åtgärder vilket kommer redovisas nedan. 

 

För att uppfylla samtyckeskravet lämnade informanterna sitt godkännande till 

inspelningen innan intervjun började. Informationskravet uppfylldes i samband med 

missivet (se bilaga 1) som informanterna tog del av före intervjun. Missivet innehöll 

information om studien, att deltagandet är frivilligt där de när som helst kan hoppa av 

studien och att de som informanter behandlas konfidentiellt. För att täcka 

nyttjandekravet fanns det i missivet information om att endast jag och min handledare 

har tillgång till materialet samt att data som samlades in endast kommer användas i min 

studie. Detta talade jag även om vid intervjutillfället för att säkerställa att informationen 

gått fram. För att uppfylla konfidentialitetskravet är namnen på informanterna fingerade 

i studien. Det är av betydelse att ingen kan spåra vem som har medverkat i studien och 

sagt vad. Informanten ska inte behöva uppleva en känsla av utelämnade om sitt liv som 

kan vara känsligt för informanten själv.   

 
6. Resultat  
I följande avsnitt kommer resultatet att redovisas. Resultatet presenteras först utifrån de 

temarubriker som uppstod i analysarbetet. Sedan följer en del där resultatet kopplas ihop 

med Bourdieus teori, habitusbegreppet. 

 
6.1 En upplevelse av grupptryck baserat på normer  
Informanternas upplevelser av huruvida det finns ett socialt tryck kring valet av mat ser 

olika ut, trots detta går det att urskilja några gemensamma faktorer. Faktorer som 

kommer fram som påverkar är framförallt att sällskapet och dess normer påverkar valet 

av mat, exempelvis påverkar föräldrar och kompisar valet av mat på olika sätt. Ett 

exempel är vetskapen av någon annans matvanor påverkar indirekt att välja samma som 

den andra. Hanna, Maria, Lisa och Lina beskriver hur detta sociala tryck indirekt 

påverkar dem att välja som de andra äter. De menar att valet av mat förändras beroende 

på vilken grupp människor som måltiden omges av. Lina förklarar att när hon äter med 

sina kompisar som är vegetarianer väljer hon annorlunda på så sätt att hon väljer bort 
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köttet. Hanna och Maria ger en bild av att olika normer i grupper påverkar valet av mat. 

En beskrivning ges av ett socialt tryck under gymnasietiden där kalorier ska räknas, så 

lite kolhydrater som möjligt ska finnas på tallriken och normen som gäller är att ”äta så 

lite som möjligt” för att hålla sig smal. Det finns en rädsla att bli överviktig och därför 

finns denna norm i skolan och påverkar hur de väljer att äta. Även Erik minns 

gymnasietiden där han påverkades mycket av lärare, kompisar och media till att äta på 

ett visst sätt, som exempel åt han stora mängder kolhydrater och kosttillskott, vilket han 

inte gör idag. Hanna och Erik upplever en norm tillsammans med sina träningskompisar 

där normen är att äta stora portioner innehållande kolhydrater eftersom de tränar 

mycket. Hanna upplever att hon påverkas beroende på vilken norm som gäller inom 

gruppen. Erik i sin tur upplever inte att han påverkas av olika normer, även om han 

tydligt ser att de finns där. Det förklarar han med att han själv äter en ”strikt” kost som 

han noga följer på grund av sin strävan att prestera inom tävlingar. Citatet nedan från 

Erik visar att han upplever indirekta kommentarer på sitt ätande eftersom han inte äter 

efter den norm som gäller: 

 
”Många gånger. Speciellt desto närmare tävlingar 

det är och då folk sitter med sina pastaladdningar 

och ska ladda upp med energi och jag inte sitter och 

gör det. Folk sitter liksom bara och öser och öser, då 

kan det hagla kommentarer mellan de i gruppen, 

men inte direkt till mig utan mer indirekt till mig. 

Det kan jag känna, och blickar likadant” (Erik). 

 

Citatet visar att kolhydratsladdning inför tävlingar är en norm som finns inom idrotten, 

äter någon i gruppen på ett annat sätt syns det direkt. Det tyder på att olika normer inom 

grupper indirekt påverkar valet av mat. Även andra människors attityder och 

värderingar till mat påverkar hur valet blir. Valet av mat styrs utifrån omgivningen där 

valet av mat inte blir ett eget val, eftersom vetskapen om hur andra äter och hur normen 

ser ut inom gruppen påverkar andra val. Ett exempel på att vilja passa in i gruppen är 

utifrån Hannas perspektiv. Hon menar att hon väljer olika beroende på om hon äter med 

skolkompisarna eller idrottskompisarna. Tillsammans med skolkompisarna upplever 

hon även en känsla av att alltid göra ”fel” hur hon än väljer att äta vilket följande citat 

från henne visar.  
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”Äter jag för nyttigt då tänker de "men gud du måste 

ju unna dig" men äter jag för mycket då "gud vad 

mycket du äter". Så det är alltid, det passar inte hur 

man än gör för att det är så himla känsligt hur man 

ser ut och hur man äter.” (Hanna). 

 
Det visar att eftersom det finns en norm av hur en tjej ska se ut är det känsligt hur och 

vad någon äter. Beroende på vilken norm som existerar inom gruppen påverkas valet av 

mat av normen och på så vis blir det inget eget val utan mer ett val för att passa in i 

sammanhanget. Det finns en rädsla för att uppfattas ”fel” utifrån gruppens norm och att 

på så sätt inte passa in i sammanhanget. För att påvisa hur en indirekt påverkan kan se 

ut utifrån dolda normer citeras Hanna nedan:  

 
”Jag vet att om de tycker att jag äter för mycket 

onyttigt det vet jag, så då ja, avstår jag lite. Men är 

jag med en kompis som tycker att det är okey, då 

kanske man unnar sig något mer. Och sen i skolan, 

då äter jag oftast med sådana som inte tränar så 

mycket och då äter jag ju mycket mindre” (Hanna).  

 
Citatet ger en känsla av att dolda normer påverkar olika val där valet av mat styrs utifrån 

den norm och det sociala sammanhanget som existerar för tillfället. Valet av mat styrs 

av dessa faktorer och på så sätt blir inte valet av mat ett direkt eget val eftersom det sker 

en indirekt påverkan och troligen skulle valet sett annorlunda ut om inte dessa dolda 

normer fanns inom olika grupper.  

 
6.2 En upplevelse av dolda budskap  
Alla informanter beskriver på olika sätt hur de upplever det dolda grupptrycket som 

påverkar dem till andra val än vad de från början hade tänkt sig. Det dolda grupptrycket 

uttrycks i form av blickar och indirekta kommentarer som kommer fram i olika 

sammanhang. Både Erik och Lisa upplever en konstig stämning i vissa sammanhang 

utifrån hur de äter. Erik förklarar att han flera gånger upplevt blickar och en speciell 

stämning av att han äter ”konstigt” för att han inte äter som de andra i idrottsvärlden 

inför tävlingar. Trots att han känner av stämningen påverkas han inte till att välja annan 

mat på grund av att han känner sig stark och själv tror på sin kosthållning. Här är valet 
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hans eget eftersom hans egen vilja är att följa den kosthållning han tror på. Däremot har 

han flera gånger upplevt att han indirekt kan ha påverkat andra i sin omgivning till att 

äta annorlunda. Blickar och kommentarer verkar indirekt påverka andra informanter till 

att äta annorlunda där det finns exempel på hur de väljer att äta på ett annat att för att 

slippa förklara varför de väljer som de gör. Maria som minns gymnasietiden och Hanna 

som går i gymnasiet idag beskriver båda två upplevelser av konstiga blickar och 

stämningar inom olika grupper som påverkar deras val av mat.  

 
”På gymnasiet så var det väldigt mycket blickar och 

samtidigt väldigt mycket mat kring vem som äter 

vad, och hur mycket, och hur mycket man petar i 

maten hur stark maten är för att få så hög 

förbränning som möjligt.” (Maria). 

 
Citatet ovan av Maria visar en implicit påverkan under gymnasietiden. Blickar som 

döljer olika budskap och en vetskap om hur de andra äter ger ett dolt grupptryck som 

påverkar valet av mat. Det dolda underliggande budskapet i vad som är ”nyttigt” 

respektive ”onyttigt” och vad som anses ”okey” att äta i olika sammanhang verkar 

påverka. Det dolda budskapet kring vad som är ”rätt och ”fel” och hur det påverkar går 

att utläsa i Marias beskrivning av skuldkänslor som ofta uppstod om hon ätit något 

”onyttigt”. Det påverkade henne implicit att välja bort vissa saker för att slippa känna 

skuld. Hur Maria väljer att äta idag har en anknytning till gymnasietiden. Även om det 

har blivit bättre finns det än idag ett fokus på hur och vad hon äter.  

Resultatet visar även att när informanten har en vetskap om att människor kan 

kommentera ens matval i en del sammanhang leder detta indirekt till ett annat val. Ett 

exempel är Marias beskrivning av att hon upplever att det oftast behövs förklaringar i 

samband med ett nej till efterrätter. Det resulterar i att hon, både omedvetet och 

medvetet i olika sammanhang väljer annorlunda för att inte behöva förklara sig. Lisa 

berättar att hon är van att få negativa kommentarer på grund av att hon är vegetarian. 

Därför innehåller matlådan gärna något extra spännande för att kompisarna blir nyfikna 

då och kommenterar på ett positivt sätt. Det gemensamma för alla informanter är att den 

implicita påverkan kommer till uttryck framförallt i en inneboende vetskap om hur 

någon annan äter. En känsla av att vilja passa in i gruppen och en rädsla för att välja 

”fel” är något som uppkommer fler gånger i fyra av informanternas beskrivningar till 

varför de väljer annorlunda. Det implicita grupptrycket ger sig till känna i form av de 
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attityder och värderingar som finns inom en grupp, vilket Lisa beskriver med följande 

citat: 

 
”Särskilt om det är liksom kompisgänget som man 

vet är lite såhär hurtiga och lite "nyttigare" såhär 

"jamen jag tänker lite på vad jag äter" då hade jag 

nog inte satt mig ner och krängt en pizza. Men 

samtidigt hade det varit med familjen och alla andra 

skulle ha pizza eller alla andra skulle ha sallad, så 

hade jag kunnat ta en pizza” (Lisa).  

 
Citatet ovan från Lisa visar att även hon indirekt påverkas av vetskapen om hur den 

andra personen lever och äter. Hon berättar även om tillfällen när de går ut och äter hur 

de ofta frågar varandra ”vad ska du ha?” och ofta blir det i slutänden att alla väljer 

samma mat och dryck, trots att de kanske tänkt välja något annat från början. Lisas val 

beror på vad hon har för uppfattning om hur andra äter och i vissa fall ”vill” äta som 

dem, för att inte välja ”fel” i deras ögon. Hon förklarar att viljan i vad hon vill ha, 

påverkas och förändras till något annat än det hon tänkte från början i olika situationer. 

Ett annat exempel på ett implicit socialt tryck är Marias och Lisas beskrivningar av hur 

de påverkas att äta på ett visst sätt på grund av sambon. Maria äter mer kött i sambons 

sällskap och Lisa menar att hennes sambo påverkar hur ”nyttig” maten blir. När Lisa 

äter ensam blir det något snabbt och enkelt, i sambons sällskap blir det mer lagad mat.  

Resultatet visar att beroende på vilket kompisgäng informanten umgås med påverkas 

valet av mat beroende på gruppens identitet och hur de övriga indirekt förväntas välja 

den typ av mat som kännetecknar gruppen. Flera av informanterna ger olika 

beskrivningar av hur detta kan se ut. Hanna ger ett exempel på hur det i skolan finns ett 

dolt grupptryck i form av blickar under lunchrasterna där gruppens identitet är att äta så 

lite som möjligt samt utesluta kolhydrater så som pasta, ris, potatis. Även Maria 

beskriver att hon påverkas av vad hon väljer för mat beroende på vilka hon äter med. 

Hon upplever ett val av mer ”nyttig” mat i de sammanhang hon äter med sina 

träningskompisar eftersom hon har vetskapen om hur deras matvanor är. Lina i sin tur 

förklarar att det inte ingår i hennes kompiskrets att äta snabbmat efter en utekväll, vilket 

hon tror beror på att de är medvetna om vad de äter. Kompisgänget äter inte snabbmat 

och därför ingår inte den typen av mat vid utekvällarna. Det visar på att det finns ett dolt 
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grupptryck och en underliggande norm som påverkar dem att inte äta snabbmat, vilket 

Lina visar med följande citat: 

 
”…Jag har inte heller kompisar som håller på och 

äter jättemycket fast food. Skulle jag ha det runt mig 

hela tiden skulle jag säkert lockas till det också kan 

jag tänka mig” (Lina).  

 
Citatet visar att ett dolt grupptryck kan ge sig till känna genom att skrapa lite på ytan. 

Valet av mat påverkas av det sociala sammanhanget, kommentarer, blickar och som 

tidigare nämnts en vetskap om hur övriga äter. Resultatet visar att samtliga informanter 

gör sina val utifrån en vilja att ”passa in” och en indirekt rädsla för att hamna utanför. 

Valet av mat verkar vara ett eget val i syfte att passa in, samtidigt skulle valet troligen se 

annorlunda ut om inte det indirekta grupptrycket fanns med i sammanhanget. Utifrån 

resultatet blir valet av mat inte ens egna val på grund av det indirekta grupptrycket som 

finns. Lina beskriver även att situationer påverkar vad det blir. Hon ger ett exempel på 

att när chefen på jobbet bjuder på fika är det inte okey att säga nej, trots att personalen 

kanske inte vill ha fika just då. Vetskapen om att ett nej inte accepteras påverkar 

indirekt ett val som inte är ens eget val och valet är utifrån vad som anses okey för 

chefen.  

 
6.3 Upplevda förväntningar från omgivningen 
Måltiden som social situation beskrivs på olika sätt beroende på informanternas 

bakgrund och vilka de äter med. Alla informanter menar att det spelar roll hur måltiden 

upplevs som en social situation utifrån sällskapet. Maria, Hanna och Erik har alla tre 

olika bakgrunder som idrottare och beskriver olika upplevelser av hur måltiden som 

social situation kan se ut inom idrotten. Utifrån deras beskrivningar går det att utläsa hur 

ett indirekt grupptryck påverkar hur måltiden upplevs och hur valen ser ut. Erik som 

själv inte påverkas att äta annorlunda upplever ändå att världen inom idrotten är mer 

”stängd” än världen utanför. Måltiden som en trevlig social situation glöms bort och 

istället riktas fokus mot vem som äter vad och varför. Maria och Hanna beskriver på 

olika sätt hur det inom idrottsvärlden finns dolda förväntningar på hur de ska äta. Syftet 

att nå resultat inom idrotten tillsammans med en dold förväntning på hur de bör äta 

påverkar hur matvalet ser ut inom idrottsvärlden. Detta visar att måltiden som social 

situation där gemenskap ska vara i fokus glöms bort och istället riktas blickarna mot 
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vem som äter vad. Det visar också att gruppen och den sociala situationen spelar roll för 

hur valet av mat blir.  

 
Vidare visar resultatet att måltiden som en social situation även kan upplevas som något 

trevligt. Lisa och Lina menar att trots att de påverkas till att göra andra val av mat 

utifrån gruppen blir måltiden mer socialt trevlig genom att sitta ner under en längre 

stund och äta tillsammans. Trots att måltiden som social situation upplevs som trevlig 

finns ändå en dold påverkan där valet av mat påverkas av den förväntan som finns i det 

sociala sammanhanget. Utifrån fyra av informanternas beskrivningar påverkas de av hur 

övriga i gruppen äter. Innan valet av mat har bestämts ska alla i gruppen komma 

överens om vad som ska lagas, om de lagar mat hemma. Vid restaurangbesök 

kommenteras alltid vad de andra ska ta, kommentarer som ”vad ska du äta?” och det 

finns även en vetskap om hur de övriga äter. Måltiden som en social situation kan 

upplevas som en trevlig tillställning, men resultatet visar att det finns ett fokus riktat 

mot hur andra äter. Hanna ger en tydlig bild av att mat som en trevlig social situation 

har blivit något negativt där fokus ligger på vad och hur man själv och de andra äter. 

Den enda gången hon upplever en avslappnad stämning där hon kan njuta av maten utan 

att behöva känna press är tillsammans med mor och farföräldrar samt med sina systrar. 

Hanna menar att det blir mer en social samvaro eftersom de sitter ner tillsammans utan 

att någon pressar den andre på vad de ska äta. Det centrala i sammanhanget blir istället 

att tänka mer på det inre och bara äta för att må bra. Hur måltiden som social situation 

uppfattas verkar bero på sociala sammanhanget och utifrån de normer som gäller som i 

sin tur påverkar hur valet av mat ser ut.  

 
Resultatet visar även att hur måltiden uppfattas beror på den samhälleliga situationen 

och alla budskap som finns dolda beträffande hur och vad som ska ätas. På sitt sätt 

påverkar det matvalet i olika situationer. Samtliga informanter gav en bild av att på 

grund av alla olika budskap och den kroppsfixering som finns i samhället skapas en 

medvetenhet bland människor gällande vad och hur de äter. Ett exempel är Hannas och 

Marias beskrivningar av att det i deras värld finns ett ”smalhetsideal” och att det är 

”farligt” med kolhydrater, att ”äta lite” är förknippat med att vara ”duktig och smal”. En 

rädsla för att äta ”för mycket” uppstår där ideal och stereotypa bilder skapas från 

samhällets normer som påverkar matvalet. Ett exempel på hur detta upplevs visas med 

citatet nedan: 
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”Jag tror att många har koll på varandra och det är nog 

både positivt och negativt. Det blir någon fixering kring 

mat som egentligen bara ska vara till för energi. Det är 

väldig fixering kring mat” (Maria). 

 

Citatet av Maria visar på en upplevelse av att måltiden som social situation har blivit ett 

tillfälle där människor bryr sig om vad andra äter på grund av de kroppsfixeringar som 

cirkulerar i samhället och den press det ger. Samhällets normer och viljan att se ut på ett 

sätt påverkar valen av mat. Informanterna gör sina val efter viljan att ”passa in” i 

sammanhanget utifrån olika normer, samtidigt är valet inte eget på grund av den 

indirekta påverkan som sker hela tiden.  

 
6.4 Upplevelsen av tjejers och killars påverkan   
Informanterna har olika åsikter om huruvida en påverkan sker utifrån om det är en tjej 

eller kille som ingår i det sociala sammanhanget. Resultatet visar att måltider 

tillsammans med tjejer resulterar i ett tydligare grupptryck där känslan av att passa in i 

gruppen speglar valet av mat. Tre informanter ger en bild av att tjejer frågar mer vad ska 

du äta?” och ”jaha, ska du äta det? Vad ska jag äta?” vilket påverkar valet av mat. 

Hanna förklarar att det finns ett outtalat behov av att ”visa sig duktig” inför 

tjejkompisarna. I killarnas sällskap finns istället en avslappnad attityd och en upplevelse 

av att de inte bryr sig på samma sätt som tjejer för att passa in i gruppen. Resultatet 

visar att en del av informanterna ändå påverkas indirekt i sitt val av mat i killarnas 

sällskap eftersom det finns en vetskap om att de inte bryr sig på samma sätt som tjejer, 

vilket leder till att tjejer ”försöker” att ha samma inställning som killen. En annan 

indirekt påverkan är Linas exempel på att hon väljer mat som är lätt att äta mest för att 

slippa rädslan att spilla ner sig och göra bort sig inför killen. Däremot skulle hon inte 

välja bort exempelvis fet mat för att verka ”duktig” inför killen. Ett annat perspektiv är 

att påverkan sker utifrån den andra personens inställning till mat, mer än att det är en 

fråga om det är en kille eller tjej. Citatet nedan påvisar ovanstående: 

 
”Det där är en liten kluven fråga för att både ja och 

nej för att det handlar mer om vilken typ av 

människa man är än om man är en kille och tjej, 

faktiskt. Och vilken sinnesstämning man är i för att, 

det enda jag kan referera till det är väl mer att 
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hemma så blir det mer fet mat, hemma är det ju en 

man liksom, det är ju min sambo, men mina 

kompisar kanske lagar, både tjejer och killar lagar 

lättare mat faktiskt” (Maria).  

 

Citatet visar att Maria reflekterat över frågan och menar att det mer är individens attityd 

till mat som spelar roll. Det visar också att Maria påverkas mer av sällskapet samt hur 

hon mår genom att äta på ett visst sätt, än om det är en kille eller tjej.   

Hur valet av mat påverkas beroende på om det är en tjej eller kille som ingår i 

sammanhanget verkar bero på ens egna erfarenheter samt om personen vill ”vinna” en 

plats i sammanhanget eller inte. Resultatet visar hur en indirekt vilja att passa in i 

tjejgruppen finns hos några av informanterna och att de upplever att killar inte bryr sig 

på samma sätt. Samtidigt finns en annan upplevelse hos Erik där valet av mat inte 

påverkas utifrån om en tjej eller kille ingår i sociala sammanhanget. Däremot upplever 

han i sin tur att tjejer tenderar att sluta äta tidigare medan killar gärna tar en extra gång. 

Om det beror på att tjejen faktiskt är mätt eller på att han som kille sitter framför henne 

kan han inte svara på. Olika perspektiv på om kille eller tjej påverkar valet av mat finns 

hos informanterna. Om en kille eller tjej ingår i det sociala sammanhanget verkar 

påverka en del, däremot visar resultatet att det verkar handla mer om hur informanterna 

upplever olika situationer än att det handlar om en kille eller tjej ingår i sammanhanget.  

 
6.5 Resultat utifrån habitusbegreppet 
 
I analysen hämtades även inspiration från Bourdieus teori, habitusbegreppet (Bourdieu, 

1999). Detta kommer att sammanfattas nedan utifrån ovanstående resultat.  

 
Samtliga informanter har på olika sätt påverkats av uppväxtens sociala villkor. 

Uppväxterna har resulterat i olika lärande samt förhållningssätt till mat som påverkat 

informanterna hur de väljer att äta idag. Hanna, Maria och Erik är uppvuxna i familjer 

där ett tydligt fokus riktats mot prestation inom träning där hur och vad maten 

innehåller spelat roll, vilket speglar deras val idag. Alla tre vill gärna äta ”hälsosamt” 

och göra val som gynnar deras träning. Lisa och Lina i sin tur är uppvuxna i familjer där 

lärandet om mat sett annorlunda ut då inget tydligt fokus mot kost och träning funnits 

med i bilden. Lisa har alltid varit fysiskt aktiv, men hon är samtidigt uppvuxen med ett 

lärande att ”ät vad du vill” bara du mår bra av det, vilket påverkar hennes avslappnade 
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attityd till mat idag. Hon är även uppvuxen med ett lärande kring att maten ska gå 

snabbt och enkelt att laga vilket påverkar hur hon väljer att äta idag när hon äter ensam.  

 
Maria och Lina berättar om hur de påverkas av olika rutiner som de vuxit upp med. Lina 

påpekar att hon är uppvuxen med husmanskost och mat lagad från grunden men utan 

några fasta rutiner där alla åt när de själva var hungriga. Rutinerna hänger med än idag 

menar hon då hon kan glömma bort att äta exempelvis middag och inte förrän hon blir 

hungrig kommer hon på att hon kanske ska äta något. I Marias fall har kunskaper om 

fasta rutiner bidragit till att hon idag påverkas genom att ha fasta rutiner i måltider för 

att hon ska må bra. Resultatet visar att föräldrarnas attityd och värderingar kring mat 

förs vidare på olika sätt i informantens fortsatta liv där en påverkan indirekt sker utifrån 

tidigare lärdomar från uppväxten. Olika kunskaper och lärdomar från tidig ålder 

fortsätter spegla informantens val av mat, där ett exempel är Lisas val av att fortsätta äta 

vegetariskt på grund av en uppväxt med vegetariska influenser i matlagningen.    

 
Resultatet visar att informanterna upplever olika känslor och tankar i kontakten med 

olika människor och utifrån samhällets konstruktion av ”hälsosam” respektive 

”ohälsosam”. Informanterna delar även en upplevelse av att det finns en medvetenhet i 

samhället, som på ett sätt skapar implicita normer för hur olika grupper äter. 

Informanternas bakgrunder påverkar hur deras syn och val angående mat ser ut. Hanna, 

Maria och Erik är exempelvis uppvuxna under förhållanden där prestation, träning och 

kost har spelat en central roll vilket format deras habitus, det vill säga deras identitet 

som avgör hur de är och handlar i olika sociala situationer. De har alla på olika sätt 

försökt fortsätta forma sin identitet genom kontakten med likasinnade människor, det 

vill säga i sammanhang där träning, prestation och framförallt kost har varit en central 

del i gruppen. De andra informanterna har skapat ett annat habitus utifrån deras lärande 

och upplevelser under uppväxten. Lisa har indirekt påverkats av mammans vegetariska 

kost, tagit efter mammans attityd att det är tråkigt att laga mat och fortsatt med att maten 

ska vara enkel. Lisa är uppvuxen med träning, fast inte med en syn där prestationen 

spelar roll utan mer betydelsen av att röra på sig. Även om hon påverkas att välja olika 

upplever hon inget negativt fokus på mat där allt kretsar kring mat, vilket beror på 

uppväxten där attityden ”ät vad du vill” har format Lisas habitus vilket gör att hon har 

en avslappnad inställning till mat. Informanternas habitus påverkas från tidig ålder där 

ett lärande i hur de ska äta pågår hela tiden utifrån familjens normer. Ett ätbeteende 

skapas under uppväxtens sociala villkor, något som påverkar informanterna på ett eller 
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annat sätt genom livet. I mötet med nya människor bildas ett nytt lärande kring mat, 

både implicit och explicit, där informanterna påverkas av det nya sociala sammanhanget 

samtidigt som lärandet om mat från uppväxten finns kvar i deras habitus. Det 

gemensamma i samtligas upplevelser är att den påverkan som sker i måltidsammanhang 

är utifrån en egen vinning. Exempel på detta är tillfällen när informanten vill slippa få 

kommentarer och väljer annat eller när informanten vill passa in i olika sammanhang 

och gör olika val utifrån det sociala sammanhanget. Kommentarer som ”vad ska du 

äta?” påverkar indirekt andra val eftersom en känsla av att vilja välja ”rätt” i 

sammanhanget gör sig påmind. Informanterna väljer exempelvis annorlunda på grund 

av viljan att passa in i den sociala situationen och därför väljer annat för att själv 

”vinna” en plats i det sociala sammanhang som för tillfället äger rum. Ett annat exempel 

på personlig vinning är hur Erik väljer att äta för att prestera i tävlingssammanhang. 

Han äter en lågkolhydratskost som han tror är bäst för honom utifrån kostexperters råd 

samt olika undersökningar. Sättet han äter på hänger också ihop med lärandet från 

uppväxten där föräldrarna påverkat genom ett lärande som handlar om prestation och 

mat. Resultatet visar även hur samhällets konstruktion kan påverka valet av mat utifrån 

olika normer och stereotypa bilder som skapas. Tre av informanterna beskriver en bild 

av att kolhydrater så som pasta, potatis och ris är ”dåligt”. Bilden av kolhydrater som 

något ”dåligt” för kroppen visar att det kommer från en konstruktion i samhället där 

olika budskap från flera håll menar att den typen av mat inte är ”bra”. Vidare visar 

resultatet hur konstruktionen av ett ”smalhetsideal” och en kroppsfixering påverkar 

valet av mat. Viljan att vara ”smal” och en rädsla för att äta ”för mycket” leder indirekt 

till andra val där valet av mat baseras utifrån den kroppsfixering som på olika sätt 

cirkulerar i samhället. Informanterna beskriver hur den sociala miljön skapar olika 

förväntningar med en medvetenhet om vilka regler som gäller för att kunna delta i det 

sociala sammanhanget som existerar för tillfället. Ett exempel på det är Hannas 

upplevelse av hur det finns olika sociala regler angående mat som gäller tillsammans 

med skolkompisarna respektive idrottskompisarna. I skolan är följande sociala regel 

central ”äta så lite som möjligt för att vara smal. Helst inga kolhydrater”.  Inom idrotten 

är den sociala regeln istället ”ät mycket för att bli stark, framförallt kolhydrater för att 

prestera”. I det sammanhanget finns en medvetenhet om att hennes energibehov är 

högre än hennes kompisars som inte tränar eftersom hon tränar sex dagar i veckan och 

behöver fylla på med energi. En förändring sker i matvalet beroende på hur normerna 

ser ut i olika grupper. Resultatet visar att en styrning sker utifrån olika regler i olika 
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sociala sammanhang där beteendet ändras för att ”passa in” för stunden. En personlig 

vinning kopplat till habitus kommer hela tiden till uttryck i olika sociala sammanhang 

där en påverkan sker även utifrån samhällets konstruktion av vad som ”är inne” att äta 

för tillfället.  

 
6.6. Resultat sammanfattning 
 
Det centrala i resultatet är att det finns en påverkan som sker via olika normer som för 

tillfället existerar. Resultatet visar att en indirekt påverkan sker utifrån en vetskap om 

hur någon annan äter och vilka sociala regler som gäller just då. Den gemensamma 

upplevelsen är att olika grupper har olika uppfattningar angående hur och vad som ska 

ätas. Beroende på gruppens identitet finns det en uppfattning hos individen av hur de 

människorna äter som därmed kan förändra det egna ursprungliga matvalet. Samtliga 

informanter ger en bild av hur gymnasietiden innebär ett socialt tryck i 

måltidsammanhang som upplevs på olika sätt. Blickar, direkta och indirekta 

kommentarer, en speciell stämning är förklaringar till att ett socialt tryck uppkommer. 

Valet av mat verkar styras utifrån vilka människor som finns med i sammanhanget, 

vilka normer och sociala regler som gäller samt viljan att passa in i sammanhanget. I 

mötet med människor finns uppväxtens lärdomar kvar, samtidigt som ett nytt lärande 

uppstår kring hur och vad som ska ätas där en ytterligare påverkan sker av de människor 

som existerar i omgivningen och viljan att passa in i sammanhanget. Resultatet visar 

också att informanternas syn och val av mat förknippas med ”ohälsosamt” och 

”hälsosamt” ätande. De har alla olika upplevelser av dessa två begrepp utifrån 

uppväxten, kontakten med andra människor samt samhälleliga influenser.  

 

7. Diskussion 
 
Nedan följer ett avsnitt som inleds med diskussion av metoden. Därefter presenteras en 

resultatdiskussion där de viktigaste aspekterna och sambanden från studien kommer att 

lyftas fram. Detta skrivs genom att jämföra resultatet med litteraturen som presenterats i 

bakgrunden.   

 
7.1 Metoddiskussion  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan intervju användas för att få kunskap om 

informanternas erfarenheter av ett fenomen. Det specifika syftet med studien var att 
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undersöka hur mina informanters upplevelser och erfarenheter av grupptryck påverkar 

matvalet i olika sociala sammanhang. I studien användes därför en kvalitativ metod i 

form av intervjuer med fenomenologi som ansats. Valet av metod gav ett resultat som 

bygger på informanternas egna upplevelser och berättelser angående grupptryck i 

sammanhang där mat finns med. Genom att använda intervju som metod kunde 

informanten ge ett mer utförligt svar och uttryck för olika situationer utifrån sin 

upplevelse och erfarenhet i enlighet med Cohen et al., (2011). Det lämnades även 

utrymme för att ställa följdfrågor från båda hållen. Intervjuer ger också tillfälle att ställa 

svåra och öppna frågor. Detta kan också göras i frågeformulär, dock är risken att frågan 

kan tolkas på olika sätt beroende på läsaren samt att respondenten inte orkar svara 

utförligt på öppna frågor i formuläret. Frågorna kan emellertid i intervjuer även tolkas 

olika av informanterna, men då finns det utrymme att ställa följdfrågor om någonting är 

oklart. Enkät som metod ger till fördel ett resultat med fler deltagare. Svaren blir 

samtidigt inte lika ingående vilket troligen bidrar till ett mindre trovärdigt resultat 

eftersom informanterna inte får en rättvis chans att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter. Trovärdigheten behöver emellertid inte påverkas bara för att svaret inte är 

ingående. Ett kort svar kan också vara trovärdigt, det beror på syftet hurdana svar man 

vill ha (ibid.). För att öka trovärdigheten i denna studie krävdes däremot mer utförliga 

svar från informanterna och därför anser jag att valet av metod lämpade sig väl för 

syftet med studien. kravet som fanns för att delta i studien var att informanten var i 

åldern 17-25 år. Som tidigare nämnts i studien har unga i åldern 18-30 de sämsta 

matvanorna enligt Livsmedelsverket (2012). Övergången mellan tonåren och vuxenlivet 

är också en period då många testar olika saker för att hitta sin identitet i olika sociala 

sammanhang (Wills, 2011). Med stöd av detta fann jag denna åldersgrupp intressant och 

även syftet bestämde urvalet eftersom det specifika syftet var att få insikt om vad unga 

kan ha för uppfattning om måltiden som en social situation och socialt tryck kring val 

av mat. Ett bekvämlighetsurval genomfördes för att hitta deltagare till studien. Enligt 

Holme och Solvang (1997) representerar sådana urval oftast inte populationen vilket 

kan leda till missvisande slutsatser gällande den grupp som undersöks. Syftet med 

studien var emellertid inte att hitta några bestämda svar som kan generaliseras till att 

gälla alla ungdomar i samhället. Därför anser jag att tillvägagångssättet i urvalet inte 

resulterat i fel slutsatser när det gäller populationen.  
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Studiens rimlighet går inte att fastställa eftersom mina frågor kan tolkas olika av 

informanterna och det går inte heller att veta hur de skulle svara på samma frågor inför 

en annan intervjuare i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). Det går inte heller 

med säkerhet att veta om informanterna talar sanning och/eller underhåller information. 

Materialet som samlas in under intervjun är det som jag kan bearbeta och tolka. Därför 

är det viktigt att intervjuerna genomförs på ett enhetligt sätt och under likadana 

förutsättningar (ibid.). Jag anser att förutsättningen för intervjuerna var likadana 

eftersom alla informanter före intervjun fick ta del av missivet som innehöll information 

om studien, intervjuns tillvägagångssätt samt studiens konfidentialitet. Samma 

intervjuguide användes till samtliga tillfällen och alla intervjuer spelades in och 

transkriberades på samma sätt av mig. Det bidrar till att studiens trovärdighet och 

noggrannhet ökar. Samtliga intervjuer genomfördes i lugn miljö med endast mig och 

informanten närvarande. En intervju skildes däremot från de andra fyra då den 

genomfördes på telefon. I syfte att skapa en lugn miljö i telefonintervjun bad jag 

informanten att vara ensam vid intervjutillfället och även jag satt själv i ett rum. Det går 

inte heller att fastställa hur jag som intervjuare kan påverka svaren via mitt kroppsspråk 

och ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). I efterhand kan det diskuteras huruvida 

samtalet omedvetet kan ha styrts av mig, även om avsikten var att styra samtalet så lite 

som möjligt. Samtidigt lämpar sig ledande frågor väl i intervju för att pröva 

tillförlitligheten i informantens svar, vilket därmed kan öka tillförlitligheten i intervjun 

(ibid.). Vidare kan resultatet ha påverkats eftersom informanterna visste vem jag var. 

Informanter söktes via min Facebook vilket innebar att jag mer eller mindre var bekant 

med de som svarade. Med fyra av informanterna fanns emellertid ingen närmare 

relation, men vetskapen om att de visste vem jag som intervjuare är kan ha påverkat 

svaren. Det kan ha bidragit till en positiv påverkan eftersom informanterna kan ha 

upplevt att det vågade öppna upp sig mer. Emellertid kan de också inneburit att de inte 

svarade helt ärligt på frågorna. På vilket sätt de påverkades kan inte fastställas eftersom 

jag inte vet hur de upplevde intervjun. En annan aspekt som kan ha påverkat 

informanternas svar är ljudinspelningen. Den kan göra situationen obekväm, både 

omedvetet och medvetet för informanten (Patel & Davidson, 2011). Det brukar inte vara 

några svårigheter med att få människor att prata inför en ljudinspelare, men det verkar 

ändå hända något när den stängs av. Talet hos informanterna blir mera spontant och 

angelägenheten om att försöka svara korrekt och låta smart har försvunnit (ibid.). 

Samtidigt bidrar ljudinspelningen till att öka studiens trovärdighet eftersom jag som 
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intervjuare får möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun flera gånger för att inte 

missa någonting som sägs och kunna publicera citat om så önskas. 

 
7.2 Resultatdiskussion  
 
Människor påverkas av den sociala miljö de befinner sig i och de väljer olika livsmedel 

för att stärka egna identiteten och kunna tillhöra en grupp (Vartanian, Herman, & 

Polivy, 2007; Verstraeten et al., 2014; Ulijaszek, 2002). Person (2003) i sin tur menar 

att hur grupptryck värderas och påverkar beror på de människor vi är, vilka sociala 

vanemönster som bildats och med det samhälle som finns idag. Grupptryck kan 

emellertid uppfattas som positivt eller negativt beroende på individens värderingar och 

sociala vanemönster (ibid.). Resultatet visar att fyra av informanterna har ett behov av 

att tillhöra en grupp och väljer olika livsmedel beroende på vilken social miljö de 

befinner sig i. En informant menar emellertid att han själv inte påverkas av den sociala 

miljön, även om han själv upplever att olika normer påverkar hur måltiden ser ut i olika 

grupper. Informanten nämner idrottsvärlden som ett exempel där hans sätt att äta 

”sticker många i ögonen” eftersom det går emot hur de övriga äter och den norm som 

existerar i den gruppen. Även om han själv inte äter efter den bilden ser han tydligt hur 

resten av gruppen äter på ett visst sätt och de fäller gärna kommentarer till honom om 

varför han äter ”annorlunda” gentemot dem. Alla informanter upplever att olika normer 

och uppfattningar angående mat kommer fram beroende på vilket socialt sammanhang 

det är. De ger också exempel på olika stereotypa bilder angående hur, var och vad 

individen äter. Två informanter delar exempelvis liknande upplevelser av att de i skolan 

ska äta så lite som möjligt och att pasta, ris och potatis är något ”dåligt” och att för stora 

portioner ger konstiga blickar vilket påverkar ätandet. Dessa outtalade krav är inte tagna 

ur luften utan kommer troligen utifrån de olika budskap som finns i samhället. De 

stereotypa bilderna är olika normer som samhället byggt upp och som hela tiden 

fortsätter byggas upp och förändras (Dijksterhuis & Bargh, 2001; Vartanian, Herman, & 

Polivy, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2011). En norm som beskrivs som ett dolt 

grupptryck är att individen inte vill uppfattas ha ett ätbeteende som ses som överdrivet 

ätande eftersom det kan uppfattas som ”ohälsosamt” (Vartanian, Herman, & Polivy, 

2007). Exempel på andra samhälleliga normer som påverkar ätandet är 

”smalhetsidealet” för tjejer och rädslan för övervikt (Friedmann, 1998; Stevenson et al. 

(2007). Samtidigt menar Stevenson et al. (2007) att idag finns ett fetmafrämjande 

samhälle bland ungdomar som hindrar ett ”hälsosamt” ätande. Ungdomarna i studien 
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upplever att det är en trend att äta skräpmat, samtidigt som de upplever en press från 

samhället angående vikt och ätande. Motstridiga budskap och påtryckningar från flera 

håll, både från samhället och vänner, gör det svårare för ungdomarna att äta hälsosamt 

(ibid.). Resultatet i denna studie visar emellertid någonting annat; nämligen att samtliga 

informanter verkar vilja fokusera på att äta ”hälsosamt” och ett fokus på hur de äter 

existerar ständigt. En tolkning av resultatet är att denna påverkan kommer från att 

dagens samhälle består av information och budskap hur och vad som ska ätas för att det 

ska vara ”hälsosamt” samt den kroppsfixering som finns. 

 
Stroeble och De Castro (2004) beskriver att matval kan påverkas vid måltiden 

tillsammans med någon som personen känner attraktion inför. Mängden mat kan 

minskas, speciellt hos kvinnor där förklaringen kan vara att normen för en kvinna är att 

hon ska äta lite (ibid.). Resultatet visar inga tydliga tecken på detta. Däremot visar 

resultatet att tjejer verkar bli mer avslappnade i sammanhang med killar och kan äta mer 

vad de vill. En informant menar också att det beror mer på vilken typ av människa det är 

än om det är kille eller tjej. Vidare beskriver informanterna hur olika stämningar märks 

av i olika sammanhang. De upplever antingen en positiv, avslappnad stämning med en 

känsla av tillåtelse att äta vad de själva vill utan att någon kommenterar, eller en konstig 

och tryckt stämning vilket i sin tur gör hela måltiden obekväm. Det i sin tur påverkar 

valet av mat och portionsstorlekarna, vilket även bekräftas av Stroeble och De Castro 

(2004). Måltidsvaraktigheten ökar vid måltider tillsammans med människor som gör en 

avslappnad vilket kan öka mängden mat eftersom man stannar längre vid matbordet. 

När spänningen ökar eller vid en känsla av obekvämhet verkar ätandet minska eftersom 

personen vill komma ifrån situationen snabbt (ibid.). Holm och Tange Kristensen 

(2012) menar att mat kan känneteckna olika grupper med olika ståndpunkter och att 

olika matval görs för att känna en tillhörighet med gruppen. I studien som Robinson, 

Blissett och Higgs (2013) genomförde visades att ätbeteendet påverkades utifrån de 

upplevda normer som fanns. Detta kan ses i resultatet i form av att två informanter 

kommer i kontakt med vegetariangrupper samt att tre av informanterna beskriver sina 

upplevelser av att det finns en vetskap om hur olika människor i deras omgivning äter. 

Två informanter menar att de väljer annorlunda tillsammans med kompisarna i 

idrottsvärlden till skillnad mot de tillfällen de äter med kompisar som inte tränar. Olika 

kunskaper och färdigheter fortsätter hela tiden att formas i samhället där människor blir 

delaktiga i dessa lärprocesser genom interaktioner med andra människor (Dysthe, 2003). 
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I samhället pågår diskurser i olika sammanhang vilket kan ses som en lärprocess genom 

att individen lär sig vilka diskurser som gäller i de grupper som denne tillhör och 

samspelar med (ibid.). Resultatet visar att just vetskapen om hur andra äter påverkar 

informanten implicit till att välja liknande mat som gäller för det givna sammanhanget. 

Implicita grupptryck uttrycks på olika sätt, där det som påtalas flera gånger av samtliga 

informanter är “konstig stämning”, ”konstiga blickar”, ”indirekta kommentarer” och i 

sammanhang där informanten måste förklara/försvara sina olika val. För att slippa 

kommentarer, blickar och att behöva förklara väljer tre av informanterna ibland något 

annat än det ursprungligen planerade. En informant skiljer sig åt från andra genom att 

han upplever sig själv som stark i sociala situationer och känner sig inte påverkad av 

andra. För honom är det av betydelse att hålla den kost han har för att kunna prestera i 

tävlingar. Han har emellertid genomfört olika kostundersökningar och fått hjälp med 

hur han ska äta för att kunna prestera, vilket därigenom har påverkat honom till de val 

han gör idag. Wills (2005) menar att övergången mellan tonåren och vuxenlivet är en 

period då unga testar olika saker och är påverkbara för att hitta sin identitet i ett 

sammanhang. Resultatet visar att informanterna har influerats av uppväxtens sociala 

villkor kring måltider samt att gymnasietiden har en stark påverkan. Enligt Stroeble & 

De Castro (2004) påverkas individen under uppväxten av familjens matvanor samt att 

de fortsätter påverkas under tonåren av sina kompisar. En tolkning av resultatet är att 

informanternas olika erfarenheter tillsammans med den sociala interaktion som sker 

tillsammans med andra i en måltidssituation bidrar till ett explicit och implicit lärande 

hur individen ”ska” äta i olika sammanhang. Enligt Swaan (2003) lär sig barnet 

socialisation tidigt. Tidigare erfarenheter från familjen smälts samman till ett lärande 

tillsammans med de människor som ingår måltidsammanhanget för tillfället (ibid.). 

Holm och Tange Kristensen (2012) refererar till Devault (1991) som menar att 

familjemåltiden är ett tillfälle att forma gemenskap och skapa grund för en familjekultur 

via maten som sedan bevaras och förs vidare. Resultatet visar att samtliga påverkas av 

familjekulturen på olika sätt och kulturen bevaras mer eller mindre under livet, 

exempelvis genom vad som ingår i måltiden, rutiner, prestationer, influenser från 

vegetariankost, snabblagad mat etc. En annan intressant reflektion är hur resultatet kan 

kopplas till den evidensbaserade modell som Satter (2007) redogör för (ecSatter). En 

person äter på grund av hungerkänslor, behovet av att överleva, aptit, personlig belöning 

och viljan att behålla en stabil kroppsvikt. Samtidigt visar modellen att äta är en 

komplicerad process som inkluderar ett lärande som pågår hela livet. Äta är ett lärande 



 

32 
 

och en påverkansprocess som börjar i barndomen där attityden och beteendet gällande 

mat formas utifrån föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning. Själva ätandet 

baseras på individens tidigare erfarenheter där sociala interaktioner och känslomässiga 

reaktioner leder till ett visst beteende. Att äta kan framkalla känslor som glädje, 

positivitet eller ångest, negativitet och upprördhet beroende på sammanhanget. Maten 

som äts avspeglar individens attityd, historia och relationen med sig själv och andra 

(ibid.). Sociala faktorer är en kraftfull styrning av hur individens ätbeteende utvecklas i 

olika sociala sammanhang (Higgs, 2005; Moore, Murphy, Tapper & Moore 2010). 

Resultatet visar att ätandet är komplicerat där fokus riktas mot vilka som ingår i det 

sociala sammanhanget, normer, olika känslor som tillsammans med tidigare lärdomar 

och erfarenheter leder till olika beteenden hos individen. Det sociala sammanhanget 

verkar påverka mer vilken mat det blir än individens egna hungerkänslor och vad den 

själv egentligen vill ha. Det som styr matvalet verkar utifrån resultatet vara ett slags 

grupptryck, som många gånger inte är synligt, men genom att skrapa lite på ytan kan 

grupptrycket komma fram. Resultatet visar att valet av mat indirekt påverkas av flera 

faktorer så som olika normer i olika grupper, samhällets normer och stereotypa bilder, 

uppväxtens sociala villkor samt utifrån en strävan att hitta sin identitet. I sin tur ger det 

en bild av att maten verkar ha en makt över människor som antingen skänker glädje 

eller sorg beroende på det sociala sammanhanget. 

 
7.3 Habitusbegreppet  
 
Resultatet visar att samtliga informanter försöker hitta olika identiteter i olika 

sammanhang eftersom det verkar finnas ett behov av att man vill anpassa sig till olika 

grupper och på så vis formas ens egna habitus hela tiden. Utifrån sitt habitus upplever 

varje informant olika känslor i kontakten med omgivningen där beteendet inte förändras 

om de själva inte har något att vinna på det, exempel i form av att ”vinna” en plats i 

gruppen. Ur resultatet går det även att utläsa att samhällets konstruktioner, normer och 

stereotypa bilder bidrar till olika ätbeteenden. I sin tur formas en identitet efter de 

sociala regler och koder som finns i olika sociala sammanhang för att kunna delta i den 

miljö som är för stunden.  
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8. Slutsats 
 
I följande avsnitt presenteras slutsatser av undersökningen samt förslag till vidare 

forskning.  

 
Vad är det då som styr hur individen väljer att äta och finns det ett grupptryck? Utifrån 

resultatet går det att urskilja ett grupptryck som styrs både direkt och indirekt av det 

sociala sammanhanget där påverkan från tidigare erfarenheter och lärdomar tar form. 

Även ens habitus och egna identitet påverkar till hur valet av mat ser ut. Valet av mat 

kan på ett sätt sägas vara ett eget val eftersom valet ändå utförs av individen själv, både 

medvetet och omedvetet där en vilja att passa in i sammanhanget påverkar valet. 

Samtidigt finns en påverkan från tidig ålder som under livet vävs samman i ett lärande i 

kontakten med andra människor. Beroende på hur ens habitus formas och hur gärna 

individen vill känna en tillhörighet med en viss grupp påverkas valet av mat utifrån 

varje social situation. Men individen påverkas från olika håll, både explicit och implicit, 

vilket i sin tur leder till frågan huruvida valet blir ett eget val? Hur individen väljer att 

äta beror på flera faktorer. Det mest centrala verkar vara hur individen formas under 

uppväxten samt vilka sociala koder, normer samt regler som gäller i sammanhanget för 

tillfället. Individens uppväxtvillkor verkar alltså spela roll för hur beteendet kring mat 

utvecklas under livet vilket i sin tur kan påverka valet av mat åt både ett positivt och 

negativt håll. Ett lärande om att äta vad som helst utan några restriktioner kan bidra till 

ett ”ohälsosamt” beteende kring mat, som kan utveckla ett ”bryr mig inte om vad jag 

äter” beteende. Emellertid kan en uppväxt där föräldrarna är noga med att äta ”rätt”, 

”nyttigt” och kontrollera barnets matvanor med ständiga kommentarer om hur och vad 

barnet äter också leda till ett annat ”ohälsosamt” ätbeteende. Det kan visa sig i form av 

ångest kring mat på olika sätt, exempelvis att tanken på vad och hur mat ska ätas kan 

leda till ett stort fokus kring mat på ett negativt sätt. Förutom att tillfredsställa 

fysiologiska behov är mat till för att njutas, men det verkar som att det glöms bort 

eftersom resultatet visar att informanterna är medvetna om vad och hur de äter, på både 

gott och ont. Måltiden som social situation verkar vara ett komplext tillfälle där 

människor samlas för att äta, dricka, umgås och ha trevligt. Utifrån resultatet verkar det 

som att ett större fokus läggs på hur och vad man själv och andra äter. Det verkar finnas 

ett fokus och tankar kring att ”hur får/kan jag äta?” i den här situationen för att passa in? 

Hur uppfattas jag då av de andra?” Istället för att enbart njuta av maten, slappna av och 
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umgås blir måltiden en social situation bestående av ”stress” kring att uppfattas på ett 

visst sätt av omgivningen vilket kan bidra till andra val beroende på vem/vilka som är 

med i sammanhanget.  

 
8.1 Förslag till vidare forskning 
 
Studien visar att det finns både ett direkt och indirekt grupptryck som påverkar valet av 

mat. Studien har dock inte undersökt om det skiljer sig mellan killar och tjejer. 

Resultaten ger en antydan om det, och därför vore det intressant att se om det finns fog 

för en sådan hypotes. Det skulle vara intressant att fortsätta denna forskning med fler 

deltagare och med en jämförelse hur ett grupptryck kan skiljas ut beroende på om det är 

en kille eller tjej som upplever grupptrycket. En annan intressant fråga är hur ett 

grupptryck kan motarbetas i måltidssammanhang?   
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Bilaga 1 

Missiv 

Hej! 

Jag, Elin Patring, är student på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle 

och skriver nu mitt examensarbete inom pedagogik. Syftet med undersökningen är att 

undersöka om det finns ett grupptryck när det gäller matvanor och hur detta grupptryck 

i så fall ser ut.  

För att undersöka detta komma sex stycken personer intervjuas. Intervjun tar ca 30 

minuter och den kommer att spelas in eftersom det är viktigt att allt som sägs under 

intervjun kommer med. Jag och min handledare är de enda som kommer ta del av det 

inspelade materialet.   

 

Allting kommer ske konfidentiellt, dvs. anonymt där namnet ändras i uppsatsen och 

inga uppgifter kommer gå att kopplas till dig. Du kan när som helst avbryta och välja att 

avsluta deltagandet utan att behöva ange varför. Du kan även välja att avstå från att 

svara på vissa frågor.  

 

Uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA, vilket är en gemensam söktjänst 

och öppet arkiv för forskningspuplikationer och studentuppsatser. 

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare om du har några frågor 

angående studien.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning   Handledare 

Elin Patring    Elisabet Hedlund 

hhp12epg@student.hig.se   ehd@hig.se 

tel: 0730287769    

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
1. Hur har din uppväxt sett ut? Vilken bakgrund har du? 
 
2. Vilka brukar du äta med? Vilka äter du oftast med?  
 
3.  Äter du eller väljer du olika mat beroende av vem eller vilka du äter med?  
 
4. Varför gör du just dessa val? 
 
5. Hur tänker du att du blir påverkad av just den/de? 
 
6. Hur kan den påverkan se ut? 
 
 
 
 
 



 

 

 


