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Hur kan man påverka konsumenter att konsumera hälsosammare 

livsmedel, utan att använda informativa kampanjer om hälsa? 
 

Idag eftersträvar många konsumenter att leva hälsosamt och att göra medvetna livsmedelsval. 

Trots det är det vanligt att mindre hälsosamma livsmedelsval genomförs när det väl gäller att 

köpa mat på restauranger eller i livsmedelsbutiker.  

 

Sjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom blir allt vanligare och dessa har ett starkt 

samband med en hög konsumtion av mindre hälsosamma livsmedel med en hög energitäthet 

och låg näringstäthet. Politiker inom EU och andra organisationer genomför årligen kampanjer 

för att informera om hälsosammare livsmedelsval och vad man bör begränsa i kosten, utan 

någon betydande effekt för att minska utveckling av våra vanligaste folksjukdomar. 

 

Det förklaras genom att det inte räcker med att endast informera om hälsa och livsstil för att ha 

en faktisk påverkan på personer. Då många av våra val inte är fullt medvetna och kan påverkas 

av andra faktorer. Vilket exempelvis kan vara individens egna vanemönster och 

livsmedelsföretagens marknadsföring.  

 

Denna studie består av fem delar. Först identifierades olika typer av konsumtionsbeteenden 

som är associerat med att välja hälsosammare livsmedelsval som en bieffekt, utan att valet i sig 

har en tydlig koppling till hälsa. Forskarna identifierade medvetenhet kring matkvalitet och 

utseende. Utseende beskrivs här som konsumtions för viktkontroll. I del två tillämpas Implicit 

Association Test för att visa hur matkvalitet och utseende är associerade med mer eller mindre 

hälsosamma livsmedel. Del tre bekräftar att bieffekterna av att värdera matkvalitet och utseende 

är kopplade till att ha en hälsosammare livsstil och konsumtion. 

 

Vidare undersöker man i del fyra och fem vilka faktiska livsmedel som individer som högt 

värderar sitt utseende och matens kvalitet lägger i sina kundvagnar. Sammanfattningsvis visar 

dessa bieffekter från att högt värdera matens kvalitet och sitt eget utseende till nya möjligheter 

att knyta individer till ett hälsosammare konsumtionsmönster, utan att specifikt lägga fokus på 

den egna hälsan och livsstilen.  

 

Målet med studien var att öka medvetenheten om andra förekommande motiv för konsumtion 

av livsmedel än hälsa, men som i slutändan ändå kan ha som en effekt att individer väljer 

hälsosammare livsmedelsval.  

 

Även om hälsan inte är i huvudfokus tenderar konsumenter som prioriterar matens kvalitet 

och/eller att kontrollera sin vikt att i högre utsträckning undvika att konsumera livsmedel som 

är energitäta och näringsfattiga, vilket som följd kan ha en positiv inverkan på individernas 

hälsa.  
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Inom måltidsservicen, framför allt inom den privata sektorn, kan denna typ av information 

komma till användning inom restaurangverksamheter. Istället för att framhäva måltidens 

hälsomässiga fördelar kan man istället förmedla att den underlättar viktkontroll, eller att 

måltiden är baserad på råvaror av god kvalitet.  
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Jag valde det aktuella ämnet för att jag finner det intressant att se till olika aspekter som 

påverkar människors beteenden och tankar kring olika livsmedelsval. Vilket visar på att 

exempelvis övervikt är så mycket mer komplext än man kan tro.  

Efter min examen vill jag arbeta inom området kost och hälsa. Det skulle vara intressant att 

arbeta för att främja folkhälsan, antingen på ett större plan eller för enskilda individer.  
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