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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Spanien är ett av de länder som svenskar ofta väljer att flytta till. ”Dietary 

acculturation” är ett engelskt uttryck som beskriver vilka faktorer som bidrar till att 

människor som flyttar till nya länder förändrar sina matvanor. Det finns dock få studier som 

studerat skillnader i matvanor mellan olika europeiska länder, och inga som beskriver detta 

utifrån individens egen uppfattning av dessa skillnader.  

Syfte: Att undersöka hur svenska pedagoger som flyttat till Spanien för att leva och arbeta 

upplever matvanorna i de båda länderna. 

Metod: Fem intervjuer genomfördes med hjälp av en semistrukturerad frågeguide. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades ordagrant med undantag av enstaka 

småord och felsägningar. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Samtliga deltagare upplevde att deras matvanor förändrats på något sätt. Utbudet av 

livsmedel i butikerna bidrog framför allt till att mer frukt och grönsaker konsumerades. 

Deltagarna upplevde en annan kultur kring alkohol och att äta ute vilket bidrog till en ökad 

konsumtion av alkohol och restaurangmat. Deltagarna uppfattade svenskar generellt sett som 

mer hälsosamma. Detta tycktes framför allt spegla synen de hade på mellanmålen i Spanien, 

som de uppfattade som onyttiga. Måltidsordningen var något som förskjutits till att mer 

efterlikna spanska tider. Detta gällde dock framför allt kvällsmålet och måltider under 

helgerna då deltagarna under vardagarna anpassade mattiderna efter sitt arbete.  

Slutsats: Hur matvanor formas tycks bero på flera olika faktorer såsom utbud av livsmedel, 

kulturella och social influenser samt anpassning till vanor i det nya landet. En studie på 

svenskar som i större grad har integrerats i det spanska samhället är önskvärd då detta kan 

spegla bilden av den typiska svensken i Spanien i högre grad. 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Spain is one of the countries that Swedes often choose to move to. "Dietary 

acculturation" is an English expression that describes the factors that contribute to people how 

people that moves to new countries change their eating habits. However, there are few studies 

that studies the differences in eating habits between different European countries, and no one 

describing the basis of the individual's own perception of these differences. 

Objective: To investigate how Swedish educators who moved to Spain to live and work 

experience the eating habits in the two countries. 

Method: Five interviews were conducted using a semi-structured interview guide. The 

interviews were recorded with a dictaphone and transcribed verbatim except for occasional 

small words and slips of the tongue. The material was analyzed using qualitative content 

analysis. 

Results: All participants felt that their eating habits hade change somehow. In particular, the 

food supply in the shops contributed to more fruits and vegetables being consumed. The 

participants experienced a different culture around alcohol and eating out, which contributed 

to an increased consumption of alcohol and restaurant meals. Participants perceived the 

Swedes in general as healthier. This seemed to reflect mainly the view they had on snacks in 

Spain, which they perceived as unhealthy. The meals were slightly shifted to resemble  the 

Spanish times more. This was however, mainly the evening meal and during weekends, since 

participants during weekdays customized the time of their meal depending on their work. 

Conclusion: How eating habits are formed depends on to several factors such as variety of 

food, cultural and social influences and adaptation to the habits of the new country. A study 

on Swedes that are more integrated into Spanish society is desirable as this may reflect the 

typical Swede in Spain more closely.  
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1. BAKGRUND 
 

Migrationen i världen har ökat markant de senaste 50 åren (1). Även om människorna på flykt 

från sina hemländer nådde rekordhöga siffror under 2015 (2), så hade de flesta som emigrerat 

mellan 2000 och 2015 sitt ursprung i medelinkomstländer (1). Under 2011 utvandrade fler 

människor från Sverige än det gjorde under Amerikautvandringens toppår 1887 (3). En 

kartläggning av svenskar i världen visar att drygt 660 000 bor utomlands (4). Av dessa bor 

cirka 90 000 i Spanien som därmed placerar sig i toppen över länder som svenskar ofta väljer 

att flytta till.  

 

De förändringar som sker med matvanor då människor flyttar till nya länder beskriver flera 

amerikanska studier som ”dietary accultaration” (5-7). Detta begrepp gör en ansatts att 

förklara dels vilka matvanor som förändrats men också varför de förändras. En studie menar 

att ackulturation sker på två nivåer (5). Dels på mikronivå genom påverkan på attityder, tro 

och beteende men också på makronivå genom påverkan på exempelvis hälsa och ekonomi. 

Studien menar att ackulturationen med matvanor bland annat kan påverka människor genom 

att de inte helt byter ut sina traditionella matvanor mot de som det nya landet erbjuder utan 

istället ofta försöker använda de traditionella råvarorna på nya sätt. En studie på kinesiska 

kvinnor som flyttat till USA visade att frukost ofta var den första måltid som deltagarna 

förändrade medan middag ofta bestod av traditionell kinesisk kost (8). Studien visade också 

att utbudet av traditionella livsmedel i butiker påverkade hur man tog till sig matvanorna i det 

nya landet. En studie gjord på filippinska emigranter boendes i USA frågade efter deltagarnas 

upplevelse av sin hälsa efter att de förändrat sina matvanor (6). Dessa upplevde i de flesta fall 

sin hälsa som bra trots att flera hälsoparamentrar i vissa fall visade ofördelaktiga värden. En 

studie presenterade resultat som beskrev hur asiatiska studenter förändrat sina matvanor efter 

att ha flyttat till USA (9). Deltagarna konsumerade mer feta och söta livsmedel, 

mejeriprodukter och frukt. En annan studie gjord på sydasiatiska invånare som emigrerat till 

Europa presenterade liknande resultat (10). Dessa hade dock även ökat sin köttkonsumtion.  

 

Det finns också studier som visar hur hälsan hos olika grupper förändrats då de flyttat till ett 

annat land (11,12). Marockanska kvinnor som emigrerat till Italien hade förändrat sina 

matvanor genom att bland annat konsumera mer processad mat och kött (11). En tredjedel av 

dessa kvinnor var överviktiga vilket bedömdes som en väsentligt större del än marockanska 

kvinnor som bodde kvar i hemlandet. En annan studie från Modena i Italien gjord på 

emigranter visade att 58 % hade ökat i vikt efter sin ankomst till Italien (12). Risken för 

välfärdssjukdomar såsom diabetes och metabola syndromet kan öka med ackulturartion till 

nya matvanor (13-15). Det grupper som undersökt är framförallt de som flyttat från ett låg- till 

ett höginkomstland.  

 

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) bör vi öka intaget av bland annat 

frukt, grönsaker och fisk (16). Vi bör minska intaget av mättat fett och istället öka andelen 

fleromättat fett i vår kost. Motsvarigheten till NNR i Spanien utvecklades av en spansk 

expertgrupp, ”Sociedad Española de Nutrición Comunitaria”, där de 2001 utvecklade den 

mediterianska pyramiden (17). Pyramiden uppdaterades sedan 2004 och är den modell som 

ligger till grund för nuvarande kostråd i Spanien. Dessa råd är sprungna ur medelhavskosten. 

Medelhavskosten har visat sig kunna ge positiva effekter på bland annat hjärt- och 

kärlsjukdom och viktminskning (18,19). Den traditionella spanska kosten ligger nära vad vi 

definerar som medelhavskost (17). Med detta menas ett högt intag av frukt, grönsaker, 

spannmål och fisk. Intag av mättat fett är lågt medan intaget av omättat fett, främst i form av 

olivolja, är högt. Kosten innehåller också ett relativt lågt intag av mejeriprodukter och kött 
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samt ett litet intag av alkohol, främst i form av vin. Den moderna spanska kosten visar dock 

tecken på att förändras mot en mer typisk västerländsk diet.  

 

Tidigare studier om människor som flyttat till andra länder har framför allt beskrivit vilka 

förändringar i matvanor som deltagarna gjort samt vilka konsekvenserna blivit. Det finns 

dock få studier som undersöker hur matvanor förändras då människor som bott i ett 

västerländskt land flyttar till ett annat västerländskt land. Få studier tar också upp deltagarnas 

upplevelse av  matvanorna i hemlandet respektive det land man flyttat till. Hur svenska 

familjer som bor i Spanien ser på sina och andras matvanor i respektive land, och huruvida 

dessa förändringar skulle kunna ge positiva eller negativa hälsoeffekter utifrån det aktuell 

forskning förespråkar, är inte studerat.  

 

2. SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska pedagoger som flyttat till Spanien för att 

leva och arbeta upplever matvanorna i de båda länderna.  

 

3. METOD 
 

3.1 Val av metod 
En kvalitativ metod bedömdes vara mest lämplig då en sådan metod ansågs kunna besvara 

studiens syfte. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer möjliggjordes att undersöka 

deltagarnas upplevelser, attityder, beteende och resonemang (20). Metoden ger deltagarna 

möjlighet att ge utförliga svar och för intervjuaren att direkt ställa följdfrågor för att förtydliga 

sådant hen inte förstår eller önskar veta mer om.  

 

3.2 Urval och rekrytering  
Deltagarna rekryterades via ett bekvämlighetsurval. I augusti 2016 kontaktades rektorn på en 

svensk skola i Spanien via mail. Denna ombads vidarebefordra ett följebrev med information 

om studiens upplägg, praktisk information och syfte till grund- och förskolelärarna på skolan 

(Bilaga 1). Fyra av sex deltagare anmälde sig via mail och två rekryterades på plats i skolan. 

Inget urval bland de som anmälde sig skedde. De sex första som anmälde sig via mail eller 

blev rekryterade var de som deltog. Tid och plats bokades efter deltagarnas önskemål.  

 

Inklusionskriterierna för deltagande var att informanterna skulle vara av svensk nationalitet. 

För att ha relevant erfarenhet om matvanor från båda länderna krävdes också att deltagarna 

skulle ha bott minst två år i Sverige de senaste tio åren samt ha bott minst ett år i Spanien vid 

intervjutillfället. Då det vid flera fall förekom att båda partnerna i en familj arbetade på skolan 

var ett exklusionskriterie att endast en från varje familj fick delta. Deltagarna skulle också ha 

arbetat som grund- eller förskolelärare i de båda länderna för att ha kännedom om elevers 

matvanor. Ett bortfall förekom då det framkom under intervjun att deltagaren inte uppfyllde 

kriteriet att ha bott två år i Sverige de senaste tio åren och inte heller arbetat som grund- eller 

förskolelärare under perioden som denne var bosatt i Sverige.  

 

3.3 Tillvägagångssätt  
Till en början skrevs alla möjliga frågeställningar som tycktes intressanta ned. Utifrån dessa 

skapades sedan en semistrukturerad frågeguide med sex frågeområden utifrån studiens syfte 

(Bilaga 2). Alla intervjuer genomfördes i en av skolans lokaler. Utöver de frågor som 

frågeguiden innehöll ställdes följdfrågor när detta ansågs nödvändigt. Intervjuerna pågick i 

25-40 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Efter första och andra intervjun 
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transkriberades materialet och några få justeringar i frågeguiden och dess följdfrågor gjordes 

inför övriga intervjuer.  

 

3.4 Databearbetning och analys  
Det insamlade materialet transkriberades ordagrant med undantag för bortredigeringar i form 

av enstaka småord och felsägningar som tycktes irrelevant för syftet. Intervjuerna 

transkriberades i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt. Materielat analyserades 

sedan enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (21). Samtliga 

transkriberade material lästes igenom minst två gånger innan meningsbärande enheter 

plockades ut. Dessa meningsbärande enheter fördes in i en tabell i ordbehandlingsprogrammet 

Microsoft Office Word 2016 där enheter kondenserades och kodades. För att få en bättre 

överblick och förståelse under vidare analys skrevs koderna sedan för hand upp på lappar. 

Lapparna med koder märktes med en siffra som symboliserade vilken kod som härstammade 

från vilken deltagare. Vidare skapades kategorier och subkategorier genom att para ihop de 

koder som tycktes höra ihop. Ett exempel från hur koder skapades utifrån meningsbärande 

enheter finns som bilaga (Bilaga 3). De olika kategorier och subkategorier skrevs sedan in i 

Word-tabellen. Samtliga subkategorier och kategorier finns sammanställda i en bilaga (Bilaga 

4).  

 

3.5 Förförståelse  
Att deltagarna var medvetna om att den som intervjuade var dietiststudent kan ha påverkat 

utfallet. Den kunskapen kan ha gjort att deltagaren inte vill redogöra för de eventuella brister 

som deltagarna tyckte sig ha i sin kost.  

 

Med den utbildningsbakgrund som författaren innehar kan det tyckas naturligt att reflektera 

över sina matvanor. Syftet i studien är formulerat på ett sådant sätt att det förutsätter att 

deltagarna gjort detta. Så behöver det dock inte vara vilket kan göra att deltagarna har svårt att 

formulera upplevelsen av sina matvanor under intervjun.  

 

Att författaren har släktband med deltagarnas kollegor och i vissa fall mött den som intervjuas 

vid tidigare tillfälle kan också ha påverkat studiens resultat. Påverkan kan ha varit negativ 

genom att intervjun inte inger samma seriösa framtoning. Det kan dock också finnas positiva 

aspekter då det kan inge förtroende och öka förutsättningarna för ett mer öppet samtal. 

   

3.6 Etiska aspekter  
Deltagarna fick i följebrevet information om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst 

kunde välja att avbryta studien och att informationen som uppgavs under intervjuerna skulle 

hanteras konfidentiellt. Vid intervjutillfället fick deltagarna samma information återberättat 

för sig samt att de kunde avböja att svara på en fråga om den upplevdes som känslig. 

Deltagarna fick också innan intervjun påbörjades godkänna användningen av 

inspelningsutrustning.  

 

Deltagarna fick svara på frågor angående exempelvis ålder och familj. Detta för att kunna 

erhålla väsentlig bakgrundsinformation om deltagarna. Då deltagarna är rekryterade från en 

och samma arbetsplats fanns risken för identifikation. Därför har sådan information i 

uppsatsen som kan härleda till en enskild person försökt användas sparsamt. Ur de citaten 

som presenteras i resultatdelen har deltagarnas beskrivningar av andra personer benämnts med 

hen.   
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4. RESULTAT  
 

De deltagare som intervjuades var fem kvinnor i åldrarna 33-49 år. Tre av kvinnorna arbetade 

som förskollärare och två som lärare. De elever som deltagarna undervisade var i åldern 3-12 

år. Eleverna hade i de flesta fall minst en svensk föräldrar. I vissa fall förekom även andra 

nationaliteter på eleverna som då lärde sig svenska på skolan. Antalet år som deltagarna bott i 

Spanien varierade mellan ett till 17 år. Alla deltagare hade dock bott minst två år i Sverige de 

senaste tio åren. De flesta hade bott större delen av de senaste åren i Sverige. Samtliga 

deltagare hade barn och en partner. Åldern på barnen varierade mellan två till 25 år. Några 

hade vuxna barn som inte längre bodde hemma. De flesta deltagare hade dock barn i förskole- 

eller skolåldern. I nuläget var det endast en av deltagare som hade ett barn placerad på en 

spansk skola istället för svenska skolan på orten. Det förekom dock i en annan familj att 

barnen gått på spansk skola och därmed hade erfarenheter om matvanorna kring det.  

 

Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier som beskrivs nedan (Bilaga 4). Subkategorier 

har vävts in i texten. 

 

4.1 Utbudet av mat centralt för vilka förändringar som sker   
Deltagarna ansåg att utbudet i matbutiker skilde sig från utbudet i svenska butiker. Något som 

framkom tydligt bland deltagarna var deras upplevelse av utbudet av frukt och grönsaker. 

Samtliga beskrev att deras intag av frukt och grönsaker hade ökat. Det framkom dels att 

intaget ökat på grund av att dessa produkter ansågs smaka mer och vara godare än de frukter 

och grönsaker som fanns att köpa i Sverige. En deltagare berättade också att hon såg skillnad 

på kvaliteten på grönsakerna. Detta gjorde att mer grönsaker köptes hem då dessa inte blev 

dåliga lika snabbt. Det framkom också att priset på dessa livsmedel hade en stor påverkan på 

intaget.  

 

”Jag tänker att alltså det är ju lite billigare. Grönsaker och sånt kan ju vara 

ganska dyrt i Sverige, att man blir lite snål, liksom. Här kan man köpa mycket. 

Det är billigare här. Så det är ju bra, det är positivt. Men vi äter ganska mycket 

i Sverige också, men man kanske äter ännu mer här ändå”. Deltagare 2 

 

Majoriteten av deltagarna ansåg att utbudet av bröd var begränsat och beskrev en saknad av 

brödet som fanns att handla i Sverige. Några deltagare beskrev att det fanns ett större utbud av 

sockerrika produkter i spanska butiker och i brödhyllan.  

 

”Om man går på brödhyllan så är ju nästan 70 % av brödhyllan bakelser. 

Crossianter och muffins, det är ju sötbröd, fikabröd”. Deltagare 5  

 

Deltagarna kunde se en skillnad i vilka typer av sockerrika produkter som fanns att tillgå i 

respektive land. Det framkom att många deltagare inte konsumerade mer sött bröd trots att 

utbudet ansågs större i Spanien. Upplevelsen var dock att dessa produkter konsumerades ofta 

av den spanska befolkningen. Deltagarna berättade att deras intag av godis hade minskat då 

samma utbud inte finns att hitta i Spanien.  

 

Många deltagare såg också en skillnad i utbudet överlag i matbutiker. Det framhöll att 

svenska butiker hade större sortiment av nästan alla typer av livsmedel. Flera beskrev att 

butikerna i Spanien inte är lika stora och det krävdes därför att man besökte flera olika butiker 

för att handla allt man behövde.  
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”Jamen det är liksom större affärer, att du kan få allt i samma butik. Här måste 

du gå i flera olika affärer för att du ska få vad du vill ha”. Deltagare 3  

 

Några saknade också utbudet av specifika varor. Främst vissa mejeriprodukter var något som 

deltagarna emellanåt införskaffade på en svensk matbutik som finns tillgänglig på orten. En 

deltagare berättade att hon saknade utbudet av fiberrika produkter. En annan deltagare 

saknade utbudet av ekologiska varor som hon ansåg att det fanns ett begränsat utbud av i 

Spanien.  

 

4.2 Kulturella och sociala influenser påverkar kostvanor 
Majoriteten ansåg att kulturen kring mat mer eller mindre påverkade matvanorna. Samtliga 

deltagare berättade att de gick ut och åt oftare. Det ansågs också vara en representativ bild för 

övriga människor som bor i landet. Detta tycktes dels bero på att priserna var lägre. Det 

tycktes också bero på annorlunda matkultur där det är vanligt att gå ut och äta med familj och 

vänner. 

” Man bjuder ju inte hem folk så mycket här utan man träffas ute.  Deltagare 4 

 

En deltagare framhöll också att utbudet av restauranger påverkade hur ofta de gick ut och åt. 

 

”Det finns ju restauranger överallt. Det är liksom runt-hörnet-restauranger 

överallt. Hemma så bor vi ju i en vanlig förort, ett samhälle. Där finns det 

kanske två tre restauranger om man åker bil dit”. Deltagare 5 

 

Några deltagare beskrev att de konsumerade mer alkohol, framförallt mer vin, än vad de gjort 

i Sverige. De framhöll att detta hade att göra med lättillgängligheten av alkohol i och med att 

det går att köpa i matvarubutiker. Ett par deltagare berättade att de drack mindre alkohol än i 

Sverige och att det berodde på sociala faktorer. Deltagarna hade druckit mer i de 

umgängeskretsar de haft i Sverige. Det framkom också att intaget av alkohol påverkades av 

kulturen genom att deltagarna upplevde att det finns ett annat dryckesmönster i Spanien.  

 

”Folk dricker ju inte på samma sätt här. Folk dricker ju oftare och mindre”.  

Deltagare 4  

 

Många deltagare tyckte sig också se skillnader i attityder kring mat och matvanor bland 

svenskar och spanjorer. De ansåg att det diskuterades mer i Sverige vad som är nyttigt och 

inte, och då framför allt barnens matvanor. Deltagarna hade erfarenheter från arbete i Sverige 

då föräldrar var noga med vad barnen inte fick äta på förskolan. De deltagare som hade 

erfarenhet från spanska skolor eller umgicks med spanska familjer upplevde att kulturen kring 

barns matvanor inte var den samma i Sverige som Spanien. En deltagare berättade om 

skillnader då spanska familjer hade barnkalas. Hon beskrev att det kunde förekomma 

McDonalds-mat och att hon inte trodde att sådan mat skulle förekomma på barnkalas i 

Sverige. Två deltagare berättade också om sina erfarenheter av sina elevers kost och beskrev 

då att deras spanska elever ofta åt små mängder och sockerrika produkter till frukost.  

 

”Jag tyckte nog det var väldigt mycket mer snack i Sverige om det här att man 

inte ska ha sött”. Deltagare 3  

 

”Svenskar överlag äter ju extremt nyttigt jämfört med andra nationaliteter. Jag 

tror det finns en medvetenhet om vad vi upplever ska jag säga, är nyttigt. Och 

man tycker det är väldigt viktigt att ge barnen det”. Deltagare 4 
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4.3 Stor skillnad i synen på mellanmål  
Mellanmålet var det målet på dagen förutom skollunchen som de flesta deltagarna upplevde 

att de kunde uttala sig om sina elevers matvanor. I Sverige får barn till en viss ålder 

mellanmål i skolan. I Spanien får barnen ta med sig mellanmål hemifrån. Det framgick att på 

svenska skolan så får eleverna också ta med sig ett mellanmål som de äter cirka klockan tre på 

eftermiddagen. Deltagarna såg en stor skillnad på vad barnen åt som mellanmål i Sverige 

jämfört med i Spanien. Det framhölls att skolan hade gått ut med information om att 

mellanmålet skulle vara en nyttigare variant. Deltagarna upplevde dock att det kunde variera 

mycket.  

”Barnen i Sverige fick mellis i skolans regi till skillnad från barnen i Spanien 

som har med sig eget mellanmål. Så det kan bli väldigt olika, en del har med sig 

nyttigt och en del helt enkelt helt onyttigt”. Deltagare 1  

 

Deltagarna beskrev några olika typer av mellanmål som kunde förekomma. Många upplevde 

att några barn kunde ha med sig liknande mellanmål som serveras på skolor i Sverige. 

Exempel på sådana kunde vara mackor, yoghurt och frukt. De berättade också att många hade 

med sig saker som de upplevde som mer spanska mellanmål. Exempel på sådana kunde vara 

sötade eller osötade flingor, kex, müslibars, fruktklämpåsar och kall skinka.  

 

Majoriteten av deltagarna uttryckte att mellanmålen för barnen var sämre i Spanien än i 

Sverige. Många deltagare var av uppfattningen att de mer onyttiga mellanmålen var en spansk 

vana. Några deltagare hade också erfarenheter av mellanmål i spanska skolor. Några nämnde 

också att de såg dessa typer av mellanmål som utflyktsmat bland spanska invånare.  

 

”Mitt barn gick i spansk skola och då fick ju barnen ta med sig eget mellanmål 

och då var det ju mycket, jamen, kakor och chips. Som dom åt där vid halv tolv 

någon gång”. Deltagare 3 

 

”Hen går ju på en spansk förskola. Så hen sitter ju och äter sitt, och bredvid hen 

kan det ju sitta någon med sin chokladkaka och pommes frites”.  

Deltagare 5  

 

4.4 Vad och när man äter en fråga om anpassning  
Samtliga deltagare upplevde att de på något sätt förändrat sin måltidsordning. Majoriteten 

upplevde att samtliga måltider var förskjutna till någon eller några timmar senare än då de 

vanligtvis låg i Sverige. Det var framför allt de deltagare som bott i Spanien under en längre 

tid som förskjutit sina måltider till att mest likna spanska tider.  

 

Någon deltagare poängterade förvärvsarbetets påverkan och hur det kunde inverka på 

måltidsordningen. Denna ansåg att de mattider som fanns på skolan gjorde att de fortfarande 

åt på liknande sätt och med liknande mat som i Sverige. Det poängterades dock att det såg 

annorlunda ut på helgerna och att hon då anpassade sig till att äta på de tider och den typ av 

mat som infödda spanjorer ofta gör. Förutom middag, som majoriteten av deltagarna redan 

upplevde var förskjuten långt senare än det varit i Sverige, beskrevs också att frukost och 

lunch förskjutits en del ytterligare.   

 

”När vi jobbar måste vi ju anpassa oss till skolmaten. Man kan ju inte äta tolv 

på dagen och sen nio på kvällen, då är man ju utsvulten. Och innehållet blir 

ungefär det samma som i Sverige i och med att man är så pass hungrig.” 

Deltagare 5  
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”Spanjorer går ju upp och äter nästan ingenting hemma. Utan de får en tid på 

jobbet vid tio att äta frukost på. Så då går alla ut och tar en kaffe och äter 

frukost liksom. Då orkar de ju hålla sig till tre på eftermiddagen”. Deltagare 5 

 

Deltagarna upplevde att den förändrade måltidsordningen påverkade vilka typer av måltider 

som konsumerades. Flera deltagare beskrev framförallt att kvällsmålet, det vill säga 

middagen, var förändrat. De ansåg att detta mål bestod av lättare mat än det gjort i Sverige. 

Det framhölls också att de mer lätta måltiderna berodde på klimatet. Deltagarna förklarade att 

de på grund av det varma klimatet ofta inte orkade eller var sugen på ”tung mat”. Den lättare 

maten beskrevs innehålla mer grönsaker och mindre mejeriprodukter i form av exempelvis 

såser och grädde. 

 

”Till middag åt jag mer bastant mat i Sverige, alltså såhär potatismos och korv 

i ugn, eller lite mer grädde och mjölk”. Deltagare 1  

 

Det framkom att några upplevde att det oftare åts ett till mål efter middagen i Sverige. Detta 

på grund av att man kände sig hungrig innan man skulle gå och lägga sig i och med att 

middagen konsumerats tidigare.  

 

De flesta deltagare upplevde inga stora förändringar då det kom till hur man tillagade maten. 

Majoriteten av deltagarna använde i huvudsak olja. Några deltagare berättade att de stekt med 

smör eller margarin i Sverige men att de bytt till att steka i olja efter att de flyttat till Spanien. 

Bland några deltagare framgick det inte om det hade skett någon förändring i vilket typ av fett 

som användes mellan nu och då de bodde i Sverige. Någon deltagare berättade att hon 

upplevde att det skulle gå snabbare att laga mat i Sverige. Detta hade att göra med olika 

faktorer såsom restid till arbetet. I Spanien ansåg hon att måltiderna däremot kunde ta längre 

tid framförallt för att det är ljusare längre och att kvällarna därmed upplevs som längre. Detta 

tycktes bidra till att det kändes mer naturligt att sitta ner längre vid matbordet.  

 

”Kändes som att allt skulle gå så snabbt, mera snabbare mat på något sätt, 

alltså lite mer kanske bara falukorv och makaroner”. Deltagare 3  

 

4.5 Nya matvanor påverkar välmåendet  
Det varierade huruvida deltagarna upplevde några skillnader i hur man mådde från att man 

bott i Sverige jämfört med när de bodde i Spanien. Ingen deltagare uttryckte att man mådde 

sämre med de matvanor de hade i Spanien. Ett par berättade dock att de upplevde att de 

mådde bättre efter att ha flyttat till Spanien.  

 

”Jag mår bättre i magen, den är inte lika uppsvälld”. Deltagare 1 

 

”Jag vet ju med mig att jag mår mycket bättre numera. Vilket säkerligen har 

med alla grönsaker framförallt att göra. Jag får i mig så mycket olika saker helt 

enkelt. Förut kunde det vara väldigt förutsägbart vad jag åt på en vecka” 

Deltagare 4 

 

Flera deltagare pratade dock om vad de hade för uppfattning om hälsan överlag hos 

befolkningen i de båda länderna. Majoriteten såg svenskar som mer hälsosamma. Det 

framkom dock att detta var ett antagande utifrån hur nyttiga livsmedel spanjorerna handlade 

och konsumerade snarare än hur deras fysiska hälsa upplevdes.  
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ forskningsmetod användes då syftet var att utforska deltagarnas egna 

upplevelser och åsikter om sina och andras matvanor (20). Den semistrukturerade 

intervjuguiden möjliggjorde att få utförliga svar utifrån deltagarnas subjektiva uppfattning. 

När öppna frågor ställs ges möjlighet till deltagaren att berätta utifrån dennes tankar och 

upplevelse om vad som är viktigt. Svar som intervjuaren inte annars tänkt på att fråga efter 

kan också komma fram. En semistrukturerad intervjuguide gör att relevanta följdfrågor kan 

ställas vid behov. Efter första och andra intervjun justerades frågeguiden något genom att 

lägga till och bygga ut några frågor. De följdfrågor som konstruerats separat till frågeguiden 

fylldes också på i takt med intervjuernas gång. De sista intervjuerna tog generellt sätt längre 

tid att genomföra vilket kan vara en indikation på att dessa intervjuer i större grad hade 

information att tillföra analysen. Författarens uppfattning då de sista intervjuerna 

transkriberades var också att dessa innehöll mer väsentlig information för resultatet och 

mindre allmänna diskussioner. Detta kan dels bero på att frågorna bättre anpassades till vad 

som var relevant att undersöka, men också att intervjuaren blivit mer erfaren i sin roll.  

 

Ingen pilotstudie genomfördes av praktiska skäl. Ett av dessa skäl var tidsbristen. Avsaknad 

av lämpliga testdeltagare som hade kunnat vara representativa för kommande studie hade 

också varit svåra att hitta. Då skolan i Spanien hade relativt få anställda fanns heller inte 

möjligheten att utföra någon pilotstudie där. Att genomföra en pilotstudie hade kunnat hjälpa 

att säkra samtliga intervjuers kvalitet. Studiens trovärdighet hade ökat genom att ha fler 

deltagare. Genomförandet av kvalitativa intervjuer ska pågå tills teoretisk mättnad har 

uppnåtts (22). Detta innebär att intervjuer pågår till ingen ny information bidrar till analysen. 

Att intervjuerna endast genomfördes av en person gjorde dock att antalet deltagare var 

tvungen att begränsas och fick med största sannolikhet till följd att teoretisk mättnad inte 

uppnåddes.  

 

Att intervjumaterialet transkriberades i nära anslutningen till intervjuerna samt att det 

transkriberade materialet lästes igenom flera gånger innan analysarbetet påbörjats ökar dess 

trovärdighet. Endast en författare genomförde intervjuerna och analyserade materialet vilket 

är en nackdel. Det finns flera fördelar med att ha två eller fler författare till studier. Vid 

intervjuerna möjliggör detta att en kan agera intervjuare och en kan agera observatör. 

Observatören kan då fylla i med frågor om denna anser att intervjuaren missat något. 

Observatören kan också göra minnesanteckningar om kroppsspråk, tonläge och annat som kan 

vara svårt att fånga upp som intervjuare men vara värdefullt för kommande innehållsanalys. 

Att vara två som genomför innehållsanalys har också fördelar. Det ger möjlighet att föra en 

konstant diskussion kring varje steg i innehållsanalysen och därmed ständigt göra nödvändiga 

förändringar. Då endast en person analyserar materialet finns risken att den låser sig vid sin 

ursprungliga analys och har svårt att göra tillägg och förändringar i koder, subkategorier och 

kategorier. Risken finns också att denna helt förbiser ett perspektiv som en medförfattare hade 

kunnat lägga märke till. Bristen på erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer och 

innehållsanalyser är en svaghet med studien. Trovärdigheten stärks dock av att detta ständigt 

reflekterats över och att författaren tagit hjälp av relevant litteratur. För att öka trovärdigheten 

ytterligare hade respondentvalidering kunnat genomföras (22). Detta innebär att deltagarna får 

läsa det transkriberade materialet för att styrka att det stämmer.  

 

Då tidigare kontakt hade etablerats mellan intervjuare och deltagare samt att deltagarna var 

medvetna om att intervjuaren var dietiststudent tycktes påverka tonen i samtalet. Detta gjorde 
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ibland att deltagaren sökte bekräftelse i sina utläggningar och att intervjun tenderade till att 

övergå till ett samtal mellan kostrådgivare och klient. Detta hanterades av intervjuaren genom 

att inte svara eller lägga någon värdering i deltagarens redogörelse. Följdfrågor ställdes 

istället för att leda intervjun vidare. 

 

Syftet förändrades något under studiens gång då det upptäcktes under intervjuerna vad som 

var relevant att undersöka. Det ursprungliga syftet var att undersöka förändringar som 

deltagarna gjort i sin kost då denna flyttat till ett nytt land. Några deltagare hade dock inte 

reflekterat så mycket kring vad som förändrats och hur de upplevde förändringarna i sin egen 

kost. De beskrev istället mer generellt vad de upplevde var typiskt svenskt och typiskt spanskt 

i förhållande till hela befolkningen. Detta gjorde att syftet snarare blev att beskriva matvanor 

och upplevda skillnader mellan de båda länderna, dels på individ- men också befolkningsnivå. 

Detta gjorde att vissa omformuleringar i hur frågorna ställdes gjordes under de sista 

intervjuerna. Detta kan ha påverkat studiens pålitlighet genom att framför allt deltagarna i de 

första intervjuerna inte fick möjlighet att svara på exakt samma frågor som övriga deltagare. 

Studiens överförbarhet påverkas av att urvalet av deltagare var begränsat till att bara omfatta 

en specifik yrkeskategori. Att intervju deltagare med andra yrken hade kunnat göra att studien 

gav en mer representativ även för övriga svenskar som lever i Spanien.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
Det var de deltagare som först anmälde sig som deltog i studien. Två deltagare rekryterades 

dock på plats i skolan. En rapport från statistiska centralbyrån 2014 visade att 76% av alla 

grundskolelärare i Sverige var kvinnor (23).  Majoriteten av lärarna på denna skola vara också 

kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet. På vilket sätt går endast att spekulera i. Exempelvis 

skulle det kunnat gett en positiv inverkan genom att många kvinnor i familjer sköter många av 

de frågor som rör kosten och därmed har mycket att säga om sin och andras kosthållning. För 

att få en spridning av kön på deltagarna hade man kunnat eftersträva att aktivt rekrytera män. 

Få män arbetade dock på skolan. De inklusions- och exklusionskriterier som tillämpades 

skulle också ha försvårat ett sådant urval. Om män deltagit i studien hade dessa eventuellt 

kunna bidra med andra perspektiv.  

 

Samtliga deltagare upplevde på något sätt en skillnad mellan sina egna och andras matvanor i 

Spanien jämfört med i Sverige. Vilka livsmedel som finns tillgängliga har tidigare visat sig ha 

betydelse för ackulturationen med matvanor (5). Människor använder gärna de livsmedel som 

denne är vana vid, om än ofta på nya sätt. Detta var också delvis fallet i denna studie. Det är 

rimligt att tänka att råvaror man använde i hemlandet är svårare att hitta då någon flyttar från 

exempelvis Asien till USA än som i det här fallet mellan två europeiska länder. Detta skulle 

kunna påverka nivån och behovet av ackulturation. Inga större svårigheter tycktes föreligga 

för att kunna äta liknande kost i Spanien som i Sverige, med undantag för enskilda produkter 

och behovet av att besöka flera butiker. Deltagarna beskrev att utbudet av sockerrika 

produkter, främst i form av bröd och bakverk, var stort i spanska butiker. Detta skulle kunna 

tänkas ge hälsomässiga negativa effekter då sådana produkter innehåller mycket socker (16). 

Deltagarna beskrev dock bara detta i relation till vad de ansåg att de infödda spanjorerna 

konsumerade och ansåg inte att dessa produkter konsumerades mer ofta av dem själva än de 

gjort i Sverige.  

 

Tidigare forskning visar att ett högt intag av frukt och grönsaker har flera positiva effekter på 

vår hälsa (23). Flera faktorer, såsom pris, smak och kvalitet beskrevs av deltagarna bidra till 

ett ökat intag av dessa livsmedel. I händelse av att deltagarna väljer att flytta tillbaka till 

Sverige kan det tänkas att konsumtionen av frukt och grönsaker minskar då de beskrivna 
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faktorerna inte längre bidrar till konsumtionen. Vilka typer av maträtter som valdes att tillaga 

hade således mer att göra med andra faktor än tillgängligheten. En sådan faktor är klimatets 

påverkan där det framkom att deltagarna föredrog lättare mat på grund av värmen.  

 

Något som framkom under intervjuerna var att användandet av oljor, främst i form av 

olivolja, hade ökat medan användandet av smör och margarin hade minskat. Vissa upplevde 

också att användandet av mejeriprodukter hade minskat. Det är också i enlighet med en 

rapport som beskriver vad den spanska kosten ofta innehåller (17). Då man äter mer oljor och 

mindre feta mejeriprodukter ökar kvoten av omättat fett i kosten samtidigt som andelen mättat 

fett minskar. Flera studier visar på positiva konsekvenser på bland annat hjärt-kärlhälsa av ett 

sådant intag (24-26).  

 

Kulturella och sociala skillnader gällande matvanor i de båda länderna var något som 

deltagarna reflekterat över. Alkoholintaget har kontinuerligt minskat i Spanien de senaste åren 

och mätningar visar att alkoholkonsumtionen per capita inte skiljer sig mycket från den 

svenska konsumtionen (27). Resultatet i denna studie visade att alkoholintaget, i form av vin, 

hade ökat något hos svenskar som flyttar till Spanien. Deltagarna upplevde att spanjorerna 

överlag konsumerade mer alkohol än svenskar. Uppfattningen var att spanjorerna ofta drack 

alkohol men i mindre mängder. Ett måttligt intag av alkohol har visat sig kunna minska risken 

för flera olika sjukdomar (28). En annan kulturell skillnad berörde detta med att gå ut och äta 

då detta var något som deltagarna beskrev att de gjorde oftare i Spanien än i Sverige. Det 

framgick inte vilka typer av restauranger som deltagarna oftast besökte. De beskrev dock den 

ökade konsumtionen av restaurangmat i kontexten att kulturen påverkade. Till exempel att det 

var på det sättet man umgicks. Då tanken är att umgås är det troligt att vanliga restauranger 

var de som besöktes snarare än snabbmatsrestauranger.  

 

Attityder, tro och beteende påverkar ackulturationen (5). Synen på mellanmål var något som 

samtliga deltagare reflekterat över. De beskrev framför allt barnens mellanmål där spanjorer 

ansågs äta mer sockerrika mellanmål. Deltagarna upplevde också att barnen på svenska skolan 

åt mer sockerrika mellanmål än barnen i Sverige. Också spanska invånare överlag ansågs i 

högre grad konsumera socker än svenskar. Enligt en artikel i The Washington Post 

konsumerar dock svenskar i genomsnitt mer socker än spanjorer (29). Denna diskrepans kan 

tänkas bero på att deltagarna själva inte konsumerar så mycket socker som gemeneman i 

Sverige och därför upplever en större skillnad mellan länderna än vad det egentligen är. En 

annan förklaring kan vara att barnens sockerintag mer synliggjorts i och med att barnen äter 

ett mellanmål som de tagit med hemifrån till skolan. Deltagarna delade uppfattningen om att 

svenskar överlag är ett mer hälsosamt folk med avseende på matvanor. Det framgick dock att 

några upplevde att deras välmående ökat då de flyttat till Spanien. Detta kan tänkas bero på att 

de inte följer samma kostmönster som de anser att spanjorer generellt sätt gör.  

 

Att deltagarna arbetade på en svensk skola där man åt måltiderna på ungefär samma tider som 

i Sverige påverkade matvanorna i stor utsträckning. Detta gjorde att deltagarna åt mer på 

samma tider som i Sverige än som i Spanien. I Spanien konsumeras i regel alla måltider några 

timmar senare än vad människor i Sverige vanligtvis äter (17). Detta skulle kunna påverka hur 

stora mängder mat som konsumeras under dagen då deltagarna beskrev att middagen ofta 

bestod av en lättare måltid, samt att deltagarna mer sällan åt något ytterligare mål efter 

middagen, vilket hade förekommit mer ofta i Sverige. Det framkom dock inte om den 

minskade konsumtionen under kvällen ersattes med något annat extra mål under dagen.   
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Tidigare har det påvisats att ju längre man bott i landet desto mer har matvanor förändrats till 

att likna det nya landets vanliga kostmönster (30). Ingen direkt sådan information framkom i 

studien. Däremot märktes det en skillnad på hur mycket deltagarna hade att säga om 

spanjorernas kost jämfört med sin egen beroende på hur länge de bott i Spanien. De som bott i 

landet länge hade större möjlighet att beskriva skillnader mellan svensk och spansk kost.  

 

De studier som behandlar ackulturation med matvanor har i de flesta fall studerat andra typer 

av grupper än vad denna studie fokuserat på (5-10). I huvudsak finns studier på asiatiska eller 

latinamerikanska människor som emigrerat till USA. Denna studie har dock studerat en grupp 

som själv valt att flytta till ett nytt land. Det kan därför vara problematiskt att jämföra dessa 

studier då mängder med faktorer som socioekonomisk status och vilka typer av länder man 

flyttar mellan kan tänkas påverka de förändringar som sker med matvanorna. Deltagarnas 

beskrivning kan vara missvisande för hur en typisk svensk som bor i Spanien äter då, som det 

framgår i resultatet, deras matvanor påverkas av deras yrken. Resultatet bör därför användas 

med försiktighet då man generaliserar om övriga svenskars matvanor i Spanien. 

 

5.3 Samhällsrelevans 
Studien har gett en inblick i hur svenskar som flyttat till Spanien ser på sina förändrade 

matvanor samt övrig befolkning i de båda länderna. Deltagarna tycktes se många positiva 

effekter med svenskars matvanor och befolkningens syn på hur centralt mat och hälsa är, men 

såg även fördelar med den spanska kosten. Studier visar också positiva effekter såsom ökad 

hjärt-kärlshälsa, minskad risk för cancer och minskad risk för förtidig död med en traditionell 

medelhavskost (24-26). En kombination av dessa nationaliteters typiska matvanor skulle 

därför kunna bidra till en förbättrad hälsa. Den ökade migrationen i världen (1), ställer krav på 

kunskap om andra nationaltiters matvanor. Detta kan bland annat komma att bli viktigt för 

sjukvårdspersonal för kunna förhålla sig och ge råd med de olika koster som kan förekomma 

som utgångspunkt.   

 

6. SLUTSATS 
Flera skillnader i matvanor upplevdes finnas då man flyttar från Sverige till Spanien. Hur 

matvanor formas tycks bero på flera olika faktorer såsom utbud av livsmedel, kulturella och 

sociala influenser samt anpassning till vanor i det nya landet. Hälsomässiga fördelar fanns att 

hitta i deltagares uppfattning av de spanska matvanorna genom större konsumtion av frukt 

och grönsaker samt den ökade användningen av vegetabiliska fetter. De hälsomässiga 

nackdelar som upplevdes finnas var större konsumtion och utbud av sockerrika produkter. En 

studie på svenskar som i större grad har integrerats i det spanska samhället via exempelvis 

arbete är önskvärd då detta kan spegla bilden av den typiska svensken i Spanien i högre grad.  

 

7. YRKESRELEVANS 
Då många svenskar väljer att leva och bo periodvis i Spanien är det värdefullt att känna till de 

matvanor som finns i denna grupp. Detta för att kunna ge råd om vad som är bra med att 

tillämpa med den spanska kosten men också kunna beskriva potentiella nackdelar med den.  

Då allt fler människor av olika anledningar flyttar runt i världen och olika kultur- och 

matinfluenser blandas, kan kunskapen om vad som styr hur matvanor förändras vara 

betydelsefull för yrkeskåren.  

 

8. TACK 
Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagare i studien som generöst delat med sig av sina tankar 

och erfarenheter. Ett stort tack också till korrekturläsare som läst igenom arbetet och kommit 

med värdefull återkoppling. 
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Bilaga 1 (1/4) 

 

 
 

Följebrev till deltagare 
 

Hej, 

 

Jag heter Sofia Söderquist och läser min sjätte och sista termin på dietistprogrammet på Umeå 

Universitet. I höst kommer jag att skriva min C-uppsats. Min ursprungstanke var, som några 

av er säkert känner till, att göra en enkätundersökning på eleverna men har nu bestämt mig för 

att göra intervjuer med lärare istället då det passar mitt syfte med studien bättre. Intervjun 

kommer att handla om era egna, era eventuella familjers samt elevernas matvanor med fokus 

på vad som förändrats från att ni flyttade från Sverige till Spanien.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Sex personer kommer att intervjuas och dessa 

kommer genomföras under början av vecka 36 i en av skolans lokaler. Intervjutiden är svår att 

förutsäga men borde ta cirka 30-45 minuter. 

 

Om ni vill delta i studien anmäler ni er genom att maila mig på: sosa0065@student.umu.se  

 

Hoppas ni vill hjälpa mig att genomföra studien! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sofia Söderquist



 

 
 



Bilaga 2 (2/4) 

 
 

Frågeguide 
 

Inledande frågor:  

Hur gammal är du?  

Hur länge har du bott i Spanien?  

Hur ser din familje- och boendesituation ut?  

 

Frågor om nuvarande matvanor:   

Beskriv vad du vanligtvis äter under en dag.  

Beskriv vad dina familjemedlemmar vanligtvis äter under en dag.  

Har du någon uppfattning om vad dina elever äter under en vanlig dag? 

Vilka tider äter du vanligtvis dina måltider?  

 

Frågor om matvanor i Sverige:  

Beskriv vad du och din familj vanligtvis brukade äta under en dag då du bodde i Sverige.  

Vilka tider brukade du vanligtvis äta dina måltider?   

Har du någon uppfattning om vad dina elever i Sverige vanligtvis brukade äta under en dag? 

 

Frågor om förändrade matvanor:  

Vad upplever du är de största förändringar med kosten efter att du flyttat?  

Hur upplever du förändringarna av kosten? Ser du några för och/eller nackdelar?  

Vad har varit lätt respektive svårt med att förändra matvanorna?  

Berätta om utbudet av matvaror i butikerna.  

Har du fått någon ny övertygelse om hur man bör äta? 

Vad anser du generellt sätt är största skillnaden mellan spansk och svensk kost?  

 

Frågor om måltidsituationen:  

Berätta om hur en vanlig måltid kan se ut?  

Hur upplever du måltidsmiljön kring dina måltider?  

 

Sammanfattande frågor:  

Sammanfattningsvis har vi pratat om….. Har jag uppfattat dig korrekt?  

Du har inte pratat något om…. Vill du säga något om det? 

Är det något du tycker att vi inte pratat om som du vill berätta?   



 

 
 



Bilaga 3 (3/4) 

 
 

 

Konstruktion av koder  
 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsbärande enheter 

Kod 

När jag först flyttade hit så 

visste jag ingenting, kände 

ingen, jag hade inget direkt 

sätt att lära känna någon på. 

Och jag har aldrig i hela 

mitt liv tror jag druckit 

alkohol ensam, för mig är 

det en social grej. Så det 

blev rätt naturligt att jag inte 

drack någonting. 

Kände ingen vid flytt. 

Dricker inte ensam. 

Alkohol en social grej. Blev 

naturligt att inte dricka.   

Alkohol social grej  

Folk dricker ju inte på 

samma sätt här. Folk dricker 

ju oftare och mindre. 

Folk dricker oftare och 

mindre. 

Måtfull spansk alkoholkultur 

I Sverige så stekte jag 

nästan allting i smör, Medan 

här steker jag mest bara i 

solrosolja. Mest för att jag 

inte tycker om olivolja 

Stekte i smör i Sverige 

Nu solrosolja.  

Nu olja vid stekning 

Sen så kanske man inte 

prompt bara äter varm mat 

här heller utan det kan bli ja 

men sallader. Så det är 

också en skillnad att allting 

behöver inte var tillagat. 

Inte alltid varm tillagad 

mat.  

Mer sallader. 

Inte alltid tillagad mat 
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Kategorier och subkategorier 

 

 

KATEGORIER  Utbud av mat 

centralt för 

vilka 

förändringar 

som sker   

Kulturella och 

sociala 

influenser 

påverkar 

kostvanor 

Stor 

skillnad i 

synen på 

mellanmål 

Vad och när 

man äter en 

fråga om 

anpassning 

Nya matvanor 

påverkar 

välmåendet   

SUB- 

KATEGORIER 

Vanligt med ljust 

och sött bröd 

Större 

konsumtion av 

utemat   

Spanska 

mellanmål 

olikt de 

svenska  

Mer lätta 

måltider  

Mår bättre  

 Litet ekologiskt 

sortiment  

Större hälso-

medvetenhet 

bland svenskar 

Onyttig 

spansk 

utflyktsmat 

Förskjutna 

mattider  

Större variation 

av livsmedel  

 Få 

specialprodukter  

Måttfull 

alkoholkultur  

 Arbetet 

påverkar 

måltidsordning  

 

 Bättre priser i 

Spanien 

  Klimatet 

påverkar 

matvanor 

 

 Ökat intag av 

frukt och 

grönsaker  

  Fettkvalitet vid 

tillagning 

 

 

 Olika typer av 

söta produkter i 

länderna   

    


