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Abstract 

Social media and especially Instagram has got a more meaningful part in the daily life 

where we are interacting and sharing our common interests with each other. If there is one 

object on social media (that has become the most common and recurring) it must be to 

take pictures of food and share them with others. Why do people do that? The intention of 

this study is to see how social media is used in the daily life of people in the ages 36-45 

who lives in families with children and how that affects what food they are making. The 

data was collected through four qualitative semi-structured interviews that was completed 

by a scroll-along method, where the author went through the informant’s digital 

environment to get a better understanding of their daily social media-usage. The result 

indicates that the participants used social media to get inspired and collect recipes and that 

there was a connection between collecting recipes from papers and the digital food 

inspiration that was collected through social media. It was more likely that the informants 

shared photos (on social media) of their visual good looking meal they had cooked for a 

special occasion than the regular daily meal. The usage of the cookbook in the middle 

income families was limited and led to if collecting recipes from social media and food 

blogs is the new cookbook. The informants thought it is easier and more convenient to 

reach for the mobile phone and look for recipes than to open a cookbook. This opens up 

for future research within this subject. 
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Sammanfattning 
Sociala medier och framför allt Instagram har kommit att få en mer betydande roll i det 

vardagliga livet där vi interagerar och delar gemensamma intressen med varandra. Att ta 

bilder på mat och dela dem med varandra har blivit ett av de vanligaste objekten som 

läggs upp på sociala medier. Varför gör folk det? Uppsatsens syfte är att ta reda på hur 

sociala medier används i vardagen hos personer i åldrarna 36-45 år som lever i 

barnfamiljer och hur detta påverkar vad de lagar för mat. Vid inhämtning av data användes 

fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer som kompletterades med metoden scroll-

along, där författaren gick igenom informanternas digitala miljö för att få en bättre 

förståelse för deras vardagliga användande. Resultatet i studien visade på att sociala 

medier användes av deltagarna för att inhämta inspiration och recept där tydliga 

kopplingar fanns mellan receptinsamlingar från tidningar och den digitala 

matinspirationen som inhämtades via sociala medier. På sociala medier publicerades 



 

 
 

sällan den vanliga vardagsmaten utan det var mer sannolikt att informanterna visade upp 

den visuellt fina måltidsbilden för andra när de lagat något speciellt. Kokbokens 

användning i medelinkomstfamiljerna var begränsad vilket ledde till frågan ifall 

inhämtande av recept från sociala medier och matbloggar är den nya kokboken. 

Informanterna ansåg att det idag är mycket lättare och mer nära till hands att ta fram 

mobiltelefonen och leta efter recept än att öppna en kokbok. Detta i sig öppnar upp för 

framtida forskning inom ämnet.  

 

Nyckelord: Instagram, Kokbok, Mat, Påverkan, Sociala medier  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Jag har i denna studie undersökt hur sociala medier kan påverka konsumenter. Idag 

används sociala medier i stor utsträckning i vår vardag. Vi tar bilder på vår mat och lägger 

upp på Instagram där vi även följer kändisar och vänner. Sociala medier kan ses som en 

plats där inspiration inhämtas och där utbyten sker vad gäller recept och tips samtidigt 

som kokboken spelade en mindre roll i inhämtande av recept. Vidare diskuteras huruvida 

inhämtande av matinspiration via sociala medier är ett nytt fenomen eller inte. Fyra 

personer i åldrarna 36-45 år som levde i barnfamiljer intervjuades kring deras användning 

av sociala medier i relation till mat och hur det påverkade vad de valde att äta. Uppsatsen 

ger en inblick och förståelse för hur det kunde se ut hur barnfamiljer i Umeå gick tillväga 

när de valde vad de skulle äta till middag och vad som påverkade de besluten.  
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Inledning 
Jag tror inte att det går en timme utan att jag själv sitter och tittar igenom flödet på sociala 

medier varje dag, vare sig om jag precis vaknat, vid matbordet eller på cykeln hem från 

skolan, det har blivit ett beroende och en del av mitt dagliga liv. ”Det kanske är tio 

minuter här, tio minuter där, rasten om jag har tråkigt. Så det drar ju lätt iväg” säger 

informanten Monika om sitt mobiltelefonanvändande. Sociala medier är något som har 

kommit att spela en stor roll i det vardagliga livet, det är något som har kommit att bli en 

del av många människors sociala liv där vi umgås, delar gemenskap mellan varandra och 

där vi kan skapa sociala nätverk (Lindgren, 2017). Sedan sociala medier kom in i vårt 

medvetande på slutet av 00-talet med Twitter och Facebook har antalet webbaserade 

sociala medier ökat stort (Lindgren, 2017). Ett socialt nätverk som kommit att få stort 

inflytande är Instagram, där vi genom att ladda upp bilder kan kommunicera med varandra 

med hjälp av hashtags och följa människor som delar samma intressen som vi. Skribenten 

Sara Martinsson (2015, 26 juli) skriver i Dagens Nyheter att om det är något som blivit 

allmänt känt sedan Instagram kom in i folks vardagliga sociala liv är antalet bilder på mat 

som dagligen läggs upp och delas med varandra. Ett vanligt förekommande fenomen på 

restaurang och i hemmet är att många människor tar fram telefonen och fotar maten innan 

den börjar ätas för att visa våra vänner vart och vad vi ätit (Martinsson, 2015, 26 juli). Hur 

kommer detta sig egentligen? Vem har användning av att se vad vi äter till middag? I den 

årliga rapport som Food and Friends (2018) släpper, går utvecklingen mot att matsidor på 

internet och sociala medier är de platserna vi inhämtar vår dagliga matinspiration (2018, s. 

10). I denna uppsats har användare av Instagram studerats för att se på hur Instagram kan 

påverka och inspirera deras förhållningssätt till vardagsmat och hur vi genom bilder kan 

sprida kunskap, inspiration, trender och måltidsvanor.  
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Syfte 
Syftet i studien är att ta reda på hur sociala medier och specifikt det sociala mediet 

Instagram används i vardagen av personer i åldrarna 36–45 som lever i barnfamiljer och 

hur det påverkar vad de väljer att äta. Syftet kommer att besvaras med följande 

frågeställningar: 

- Hur ser planeringen och tillagningen ut av vardagsmat? 

- Hur påverkas användarna av sociala medier och hur styr detta deras val av råvaror, 

recept och rätter de väljer att tillaga dagligen?  

- Vad för slags matbilder, information och personer på sociala medier är det 

användarna påverkas av i deras vardagliga matlagning?  
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Bakgrund 
Sociala medier 

Ett centralt begrepp i denna uppsats är sociala medier, som kommer att användas frekvent 

och därför är det av intresse att definiera begreppet. Nationalencyklopedin (2018a) 

beskriver sociala medier som kommunikationskanaler där användare kan kommunicera 

med varandra direkt genom bilder, videos, texter och ljud. Sociala medier till skillnad från 

massmedier är ett socialt nätverk där innehållet styrs av de som använder sig av dem. 

Begreppet sociala medier är stort och innefattar allt från bloggar, internetforum, 

chattprogram eller webbaserade program för videoklipp eller bilder. Några av de mest 

vanligt förekommande sociala medierna 2018 är Facebook, Twitter, Instagram och 

Youtube (NE, 2018a). Andra populära sociala medier kommer att presenteras i löpande 

text. Av de sociala medier som vi väljer att dagligen referera till är Facebook den 

applikationen och plattformen som har bredast spridning med sina 74 % av alla 

internetanvändare i Sverige (Svenskarna och internet, 2017a: Olsson, 2017, s. 9) och om 

man tittar på hela världen används Facebook av 2,2 biljoner användare varje månad 

(Statista, 2017). 

 

Internet har genomgått en rad stora förändringar genom de senaste tio åren och 

anledningen till detta är fenomenet som kom att kallas för ”Web 2.0” som i stort sett kan 

sammanfattas som en alternativ term för sociala medier (Lindgren, 2017, s. 28-29). I Web 

2.0 till skillnad från web 1.0 beskriver Tim O’Reilly (2012) att användarna nu i och med 

att designen på hur en webbsida skapas har ändrats. Användarna kan nu styra och påverka 

innehållet och är i kontroll över hur information delas och sprids. Detta till skillnad från 

tidigare där internet och webbsidor endast fungerade som en envägskommunikation 

mellan den som publicerade och läsare (O’Reilly, 2012).  

 
Sociala medier i samhället  

Först kom mobiltelefonen i slutet på 80-talet och utvecklades ytterligare under 90-talet 

som gjorde det möjligt för oss att kommunicera mellan varandra genom att ringa och 

skicka textmeddelanden (Lindgren, 2017, s. 196). Därefter allteftersom tekniken 

utvecklades kom en ny typ av mobiltelefon: smartphone. Med smartphonen kom 

mobiltelefonen att bli en ännu mer mångsidig apparat med den inbyggda kameran och en 

uppsjö av applikationer. Detta gjorde det möjligt för oss att bli sociala över internet genom 

att skicka och dela foton och videos, koppla upp sig på sociala medier utan att behöva 
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använda en dator, vilket har visat sig blivit en av de viktigaste funktionerna i vårt dagliga 

mobilanvändande menar ett flertal undersökningar (Lindgren, 2017, s. 197).  

 

I det digitala samhället har interaktioner och kommunikation mellan människor genom 

användandet av bilder och det mer visuella ökat via sociala medie-kanaler som Instagram 

och Snapchat och visar på en mer framträdande vardaglig kultur där det visuella är i fokus. 

Men att fotografera, titta på och dela bilder mellan varandra är inget nytt, det gjordes 

redan innan sociala medier fanns men genom det digitala samhället vi lever i har detta 

visuella mönster ökat ytterligare (Lindgren, 2007, s. 111). Magnus Andersson, docent i 

medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet menar att självpresentation 

och sociala relationer spelar betydelsefulla roller inom sociala medier. Att definiera 

självpresentation menas med följande två saker: direkt och indirekt självpresentation. Den 

direkta innefattar att användaren skapar en personlig profil på exempelvis Facebook eller 

Instagram. Den indirekta självpresentationen blir således de bilderna, inläggen, 

uppdateringarna, kommentarerna, vännerna, följarna et cetera som användaren publicerar 

(Andersson, 2017, s. 24). Andersson (2017, s. 24-25) menar vidare på att den personliga 

sidan kan ses som ett objekt som visar upp oss själva i relation till andra och där vi inte 

kan dela allt med andra och måste ständigt göra urval i vad som ska exponeras för andra 

respektive vad som ska döljas. Sociala medier kan med andra ord ses som en dimension av 

vardagslivet (Andersson, 2017, s. 24-25).   

 

Om det är ett motiv som sticker ut mer än något annat i sociala medier är det selfien. 

Fredrik Schoug, docent i etnologi och i medie- och kommunikationsvetenskap på Lunds 

universitet, menar på att denna visuella självrepresentation är en av de vanligaste 

användningarna i sociala medier idag, att dela bilder på sig själv (2017, s. 38-39). Selfien 

kan direkt översättas till ett självporträtt som fotografen gör medvetet. Att ta ett 

självporträtt är inget nytt fenomen i sig utan gjordes även innan smartphonen. Det som 

däremot gav den visuella självavbildningen ett stort genomslag var genom smartphonen 

och sociala medier (Schoug, 2017, s. 39). När vi laddar upp bilder på oss själva görs detta 

som ett visuellt narrativ om vad vi gör, vilka vi umgås med och vart vi befinner oss. Det 

blir som Andersson (2017) nämnde, ett syfte att representera oss själva för omgivningen 

(Schoug, 2017, s. 40). Vilka funktioner fyller alla dessa bilder egentligen? Den 

gemensamma nämnaren trots att det finns undantag, handlar om våra ambitioner att styra 

vad omvärlden upplever om oss och presentera idealversioner av oss själva för andra 

(Schoug, 2017, s. 42). Bilderna på vår vardag publiceras i större utsträckning på social 
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medier och innebär således att följare och kanske hundratals vänner kan se dem och att de 

i och med detta konkurrerar om alla följares uppmärksamhet. I slutändan menar Schoug 

(2017, s. 44-45) att detta framför allt handlar om att vi vill spela socialt etablerade roller 

för omgivningen: den engagerade föräldern, den duktige matlagaren, våghalsen et cetera.  

 

I en studie inom det digitala och marknadsföringsvetenskapliga området av Whiting & 

Williams (2013) har de med hjälp av metoden användningsmodellen, eller uses and 

gratifications theory, försökt identifiera varför individer är aktiva på sociala medier. 

Teorin bygger på vad användare gör av ”mediet” och inte vad mediet gör med användarna. 

I denna studie använde de sig av kvalitativa djupintervjuer med 25 stycken ungdomar i 

USA som använde sociala medier regelbundet och studierna här visade på att de viktigaste 

anledningarna till att använda sociala medier var för sociala interaktioner och att hämta 

information, som i en form av utbildande syfte (Whiting & Williams, 2013). 

 
Instagram 

2010 grundades det amerikanska företaget Instagram som är en mobilapplikation för 

delning av fotografier och videoklipp i sociala medier. Applikationen som är gratis att 

använda låter användaren skapa en profil för att kunna ta bilder och dela dessa fotografier 

i applikationen som dels kan göras geografiskt eller med hjälp av ”hashtags” (NE, 

2018b). Användaren kan aktivt välja om den vill ha ett privat eller offentligt konto och 

kan då välja att kontrollera och välja vem som ska ha tillgång till kontot och bilderna. 

Instagram har ca 800 miljoner användare världen över dagligen varav 3,8 miljoner 

användare i Sverige (Instagram, 2018; Svenskarna och internet, 2017b). Tittar man på 

vilka som använder sig av applikationen i Sverige kan man se att det är i majoriteten 

åldrarna 12-15 (86 % av målgruppen) och 16-25 år (81 %) som använder Instagram följt 

av 26-35 år (69 %), 36-45 (57 %), 46-55 år (46 %) och 56+ år (38 %) (Svenskarna och 

internet, 2017b).   

Vilka ämnesområden har tidigare studerat mat och sociala medier?  
 
I Japan har sociala medier och mat gått hand i hand under en längre tid som har kommit 

att kallas för en digital matkultur menar Klara Seddon (2011) i en empirisk studie inom 

måltidsvetenskap och konsthistoria. Där lade kvinnor upp många av deras matkreationer 

på sociala medier och bloggar och detta har kommit att spridits världen över sedan dess 

(Seddon, 2011). Genom att publicera bilder på deras barns bento-lunchlådor har kvinnor 

kunnat kommunicera, dela idéer och inspirera varandra i den vardagliga matlagningen 
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(Seddon, 2011). Att blogga och publicera bilder kan skapa mötesplatser för de ”vanliga 

människor” och fyller en funktion i många kvinnors liv där de kan uttrycka sig genom mat 

och interagera med andra jämlikar. Att lägga upp mat i sociala medier och matbloggar kan 

ses som en kanal för självrepresentation och symbolisera ens identitet menar Seddon 

(2011).  

 

I en kostvetenskaplig studie från USA, undersökte Vaterlaus, Patten, Roche, & Young 

(2015) vilket inflytande sociala medier har på ungdomars beteende gällande att laga mat 

och motivation att motionera. Metoden skedde dels genom flertalet fokusgruppsintervjuer 

samt kompletterande semistrukterade intervjuer där medelåldern låg på 20 år. Forskarna 

kunde här komma fram till att majoriteten av ungdomarna använde sig av sociala medier 

för att inspireras till att laga mat och att de använde detta framför allt till att inspireras 

kring vad de skulle laga för mat. Många upplevde dessutom att sociala medier kunde 

påverka deras matvanor men forskarna kunde inte generalisera resultatet till att det hade 

en påverkan då mer forskning behövdes inom området (Vaterlaus, Patten, Roche, & 

Young, 2015).  

 

En annan kostvetenskaplig studie i USA använde sig av kvantitativa metoder för att 

undersöka vad folk lägger upp för mat och hur kommunikationen sker på sociala medier 

med fokus på Facebook. Medelåldern på deltagarna i studien var 20 år. Forskarna Barre, 

Cronin & Thompson (2016) kom fram till att mat kommuniceras främst genom bilder där i 

majoritet sötsaker och ohälsosam mat läggs upp och får uppmärksamhet. Forskarna ansåg 

däremot att studiens resultat inte kunde kopplas till vad folk har för matvanor, väljer att 

äta samt hur de beter sig kring mat och föreslår att liknande studier bör göras på Instagram 

och dess påverkan (Barre, Cronin, & Thompson, 2016). En liknande kostvetenskaplig 

studie gjordes i Sverige som fokuserade på innehållet som postas i sociala medier av 

Holmberg, Chaplin, Hillman & Berg (2016) där syftet var se hur ungdomar kommunicerar 

genom matbilder på det sociala nätverket Instagram. I metoden använde man sig av 

kvalitativa innehållsanalyser för att analysera innehållet på Instagram. Fokus låg på att gå 

vidare från tidigare studier som behandlat hur unga människor kommunicerar, sociala 

värderingar och hur mat kommuniceras inom sociala medier och nätverk. Resultatet 

visade att maten som ungdomarna presenterade främst innehöll mycket kalorier med lågt 

näringsinnehåll men att en tredjedel av bilderna var frukt och grönt. Författarna såg att 

bilderna som postades användes som ett sätt att skapa en identitet och diskuterade att 
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framhäva hälsosam mat kan ses som ett bra sätt att främja en hälsosam livsstil (Holmberg, 

Chaplin, Hillman, & Berg, 2016).  

 

Inom psykologin har man kunnat se via Sherman, Payton, Hernandez, Greenfield & 

Daprettos (2016) studie att sociala medier kan påverka ungdomars beteenden. Studien 

undersökte hur grupptryck påverkar beteenden och jämförde hjärnaktivitet hos ungdomar 

som fick gilla olika bilder. Här kunde man se att om bilderna redan var gillade med en 

”like” av ett visst antal personer var det större sannolikhet att ungdomarna gillade dessa 

och detta var oavsett om det gällde mat eller riskbeteenden (rökning och alkohol). Det 

visuella innehållet på Instagram visade sig stimulera ungdomarnas hjärnaktivitet gällande 

belöning, imitation och sociala kognition där de kunde dra slutsatsen att det visuella och 

grupptryck har en påverkan på ungdomar (Sherman, Payton, Hernandez, Greenfield & 

Dapretto, 2016). Ännu ett exempel inom psykologi har studerats via Higgs (2015) att 

sociala normer kan ha en stark påverkan vad vi väljer att äta beroende på om andra gör 

det. Sociala normer är underförstådda uppförandekoder hur vi bör agera och att detta gör 

att vi ofta tittar på andras matvanor och försöker efterlikna dem. Higgs (2015) menar på 

att den främsta anledningen att vi följer sociala matnormer är på grund av det ökar känslan 

av en social tillhörighet samt att bli gillad av omgivningen. Många människor anpassar 

gärna sina matvanor för att framhäva sin offentliga image samt att försöka göra intryck på 

andra (Higgs, 2015, s. 39).  

 

En föregångare till sociala medier kan diskuteras som medier i form av 

matlagningstidningar och receptspridning inom familj och samhälle menar Johan Jarlbrink 

(2012), docent i mediehistoria och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Han 

studerade hur vardagslivets medialisering skedde mellan slutet på 1800-talet till mitten av 

1900-talet i Sverige och hur mat och medier ofta samverkade. Han kunde se på en tydlig 

tendens i utvecklingen där det under 1800-talet var främst förekommande att recept 

samlades in och gick i arv inom familj och släkt men att även delning av recept kunde ses 

som ett sätt att skapa och upprätthålla sociala band (2012, s. 83). När Sverige började 

importera in mer och mer i början av 1900-talet började delning och spridning av recept 

inom familjen avta. Allt fler ingredienser som gick att få tag på gjorde att sökandet efter 

nya recept ökade samtidigt som de äldre generationerna och vännerna kanske inte hade 

den kunskapen. Antalet tidningar som utkom på veckobasis ökade i takt med detta för 

målgruppen där det blev vanligt att klippa ut recepten från dessa och spara dem i en privat 

receptsamling för framtida bruk (Jarlbrink, 2012, s. 86-87).  
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Arbetets relevans för måltids- och restaurangvetenskap och 

samhället 
Som nämnt ovan skrev Simon Lindgren (2017) om hur det visuella innehållet vi dagligen 

delar mellan varandra genom Instagram och Snapchat ökat på senare år, vilket jag även 

upplevt under mina tre år på Gastronomiprogrammet i Umeå. Med tanke på min 

utbildning inom måltidsområdet och att jag själv använder sociala medier dagligen har jag 

kunnat skapa mig en förförståelse inom ämnet mat och sociala medier. Jag är intresserad 

av att ta reda på om ökningen av det visuella materialet på sociala medier har spridit sig 

till andra generationer än de som forskats kring tidigare (Barre et al., 2016; Holmberg et 

al., 2016; Vaterlaus et al., 2015) och hur den påverkar användarna. Därav har jag utifrån 

tidigare forskning inom ämnet sociala medier och mat kunnat identifiera ett hålrum att 

studera vidare kring vilket lett till mitt val av målgrupp och att använda mig av en 

kvalitativ forskningsmetod. Jag vill studera den vanligaste hushållsfamiljen i Sverige 

(medelinkomstfamiljen) enligt SCB (2017) som enligt statistiken använder sociala medier 

och Instagram i stor utsträckning dagligen. Detta för att ta reda på hur den vanligaste 

hushållsfamiljen och vardagsmåltiden påverkas av sociala medier.  

 

Sociala medier har kommit att spela en stor roll i det vardagliga livet hos många och har 

kommit att bli en del vår måltidskultur, hur vi förmedlar och ser på mat och hur utbytet 

mellan varandra sker genom sociala medie-kanaler med mobiltelefonens kamera som ett 

verktyg (Jonsson, 2015). Med förståelse för betydelsen av sociala medier inom 

måltidskultur kan denna studie även bidra till fortsatt framtida forskning inom ämnet 

måltidsvetenskap och hur sociala medier påverkar vad och hur vi väljer att äta. Då sociala 

medier används i den utsträckningen dem gör i samhället finns det många områden som 

skulle kunna dra nytta av denna uppsats – marknadsföring inom restaurang och livsmedel, 

kokboksförfattare och matbloggare exempelvis, men även forskare inom etnografi, 

psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap.    
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Metod och material 
Nedan berättar jag hur jag gick till väga kring urval av deltagare och mina metoder som 

användes kring insamlandet av empirin. Slutligen redogör jag för etik, källkritik och 

studiens reliabilitet och validitet. 

Urval 

Vid urval i denna studie tog jag hänsyn till uppsatsens syfte och vilka metoder jag 

använde mig av. Jag arbetade utifrån den målgrupp det inte hade forskats mycket på 

utifrån sociala medier och mat vilket i detta fall blev målgruppen 36-45 år och som också 

är Instagrams fjärde största målgrupp där 57 % av den målgruppen använder Instagram 

(Svenskarna och internet, 2017). Utifrån detta beslöt jag att fokusera mig på personer i 

åldrarna 36-45 som lever i barnfamiljer och som använder sociala medier. Målgruppen i 

sig är efter mina egna erfarenheter en grupp som oftast lagar måltider till fler än en person 

och kan då ibland även behöva inspiration och tips på vad de ska laga för mat. Detta 

beskrivs av Alan Bryman (2011) som ett målstyrt urval där deltagare i studien har valts ut 

relevanta för forskningsfrågorna och syftet i studien (2011, s. 392).  

 

Sociala medier har kommit att bli en stor del av många människors vardagliga liv och 

Caliandro (2017, s. 2) menar på att det inte längre är tänkbart för etnografer att forska utan 

att använda sig av den digitala världen som verktyg i forskning. Jag ansåg därför att om 

jag skulle forska om sociala medier behövde rekrytera informanter via sociala medier för 

att hitta de som använder sig av det. För att nå ut till mitt urval delade jag en bild (se figur 

1) genom mina sociala nätverk på Facebook och Instagram i förhoppning att den skulle bli 

delad av fler och nå ut till personer lämpliga för studien vilket den också blev och nådde ut 

till mina bekantas bekanta.  

 
Figur 1. Bild från författarens Instagram som även delades på Facebook. 
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Sedan frågade jag även runt kring personer som skulle kunna vara till intresse för studien, 

denna typ av urval kallas för snöbollsurval, även kallad kedjeurval (Bryman, 2011, s. 

196). Efter dessa två urvalsmetoder ledde detta till fyra medlemmar från olika familjer i 

Umeå som kontaktades för intervjuer. Anledningen att urvalet föll på dessa fyra var på 

grund av att de hade möjlighet att genomföra intervjuer vid de tidpunkterna och dagarna 

jag hade planerat för genomförande av intervjuer. Vid urvalet låg fokus på att intervjua 

den person i hushållet som lagade mest mat och som framför allt hade hand om 

planeringen av vad som skulle ätas. Slutligen ledde urvalet till tre kvinnor och en man där 

samtliga levde i samboende och hade mellan ett till fyra barn i familjen. I figur 1 nämns 

”Är du mellan 35-55 år” vilket var tanken att studera från början men då samtliga 

informanter hamnade mellan 36-45 år avgränsades målgruppen ytterligare (efter att bilden 

lagts upp).  

 

Kvalitativa intervjuer 

Fokus på de kvalitativa intervjuerna låg på att titta på hur de intervjuade använde sig av 

sociala medier vid planeringen kring den vardagliga måltiden. Intervjufrågorna berörde 

även hur och vad de intervjuade ansåg att sociala medier kunde inspirera och påverka 

deras val av måltider de valde att laga. För att kunna låta de intervjuade svara utförligt och 

gå in på ämnen som berörde dem mer användes en semistrukturerad intervjuform som 

arbetats fram utifrån en intervjuguide (Aspers, 2011, s. 143; Bryman, 2011, s. 415).  

 

Rikard Tellström (2015), docent och lektor inom etnologi och måltidsvetenskap på 

Stockholms Universitet, beskriver matintervjun och matens innebörd på följande vis:  

”Matens mening för människan är mångfacetterad. Den är en bekräftelse på vem 

vi är, varifrån vi kommer, men också ett uttryck för vägval vi gjort i livet. När 

forskare gör intervjuer och frågar en informant om vad och varför den äter som 

den gör, så handlar frågorna också om vad informanten står för, vem den gillar 

och vad för gemenskaper den är en del av, eller kanske vill bli en del av.” 

(Tellström, 2015, s. 101).  

Med anledningen av ovanstående citat ville jag i min intervjuguide få med så mycket 

bakgrundsinformation som möjligt för att öka förståelsen för informanterna. Dessutom 

utföra intervjuerna i deras hem för att förstärka bilden av vad dem står för samt vad för typ 

av mat och vilka inspirationskällor de hade i den vardagliga matlagningen exempelvis.  
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Genomförande av kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes mellan den 17 april och 24 april 2018 i Umeå. 

När jag fått kontakt och medgivande av de för studien relevanta deltagarna skedde två av 

intervjuerna i ett avskilt rum på deltagarnas arbetsplatser medan två intervjuer skedde i 

deras hem. Intervjuerna varade i mellan 19 till 38 minuter. I förberedande syfte inför 

intervjuerna skrevs ett intervjuschema för att underlätta under intervjuerna och som ett 

stöd under intervjuprocessen (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in och efter att 

intervjuerna var avslutade transkriberades dem för att kodas och analyseras och för att bli 

ett underlag för resultatet i detta arbete (Aspers, 2011, s. 156). Bryman (2008) menar på 

att detta är något som forskaren bör avsätta god tid på då det tar väldigt lång tid att skriva 

om tal till text och analysera (Bryman, 2011, s. 429).   

 

Tematisk dataanalys av kvalitativa intervjuer 

En av de svåraste delarna av en kvalitativ undersökning är att det snabbt leder till en stor 

mängd datamaterial från fältanteckningar och intervjuer som kan bli otymplig att hantera 

menar Bryman (2011, s. 510). För att underlätta processen används begreppet kodning för 

de flesta typer av kvalitativa dataanalyser (Bryman, 2011, s. 523). En del av kodningen 

sker genom att man som forskare utifrån de inspelade intervjuerna försöker identifiera 

nyckelord och återkommande teman som informanterna använt sig av (Bryman, 2011, s. 

525). En vanligt förekommande analys där människor får berätta om sina liv och vad som 

sker i deras vardag är tematisk analys och som lägger fokuset på vad som sägs istället för 

hur det sägs (Bryman, 2011, s. 527). Den tematiska kvalitativa analysen går ut på att 

skapa en förteckning av centrala teman och subteman som sedan ställs upp i en tabell (se 

tabell 1) som i slutändan utgör data (Bryman, 2011, s. 528). Jag läste igenom de 

transkriberade intervjuerna flertalet gånger och markerade de teman som var 

återkommande som senare kom att utgöra de centrala teman och subteman (i tabellen 

nedan). Vid tematisk analys är det viktigt att behålla deltagarens språk i så stor 

utsträckning som möjligt och lägga fokus på teman som återkommer gång på gång. I en 

intervju kan intervjupersoner diskutera teman på olika sätt och här är det av stor vikt att 

jämföra och se hur svaren skiljer sig från varandra (Bryman, 2011, s. 529).  
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Koder Kategori/Subtema Tema 
 
Gott recept att testa 
 
Väcker en första tanke att laga 
 

 
 

Inspiration att laga 

 

 
Inspirerande bilder med 
tillhörande recept 
 
Färgglada och fina bilder 
 

 
 

Inspireras av det visuella 

 
 

Inspiration 

 
Inspirerande när vänner 
publicerar bilder 
 
Kända människor som 
inspirerar 

 
 

Inspireras av andra 

 

Tabell 1. Exempel på kategorisering av subtema och tema 

Scroll-along 

Rikard Tellström (2015) beskriver hur det ofta inte räcker med en ren intervju för att få 

informanter att värdera och beskriva hur och varför de äter som de gör utan här kan det 

behövas hjälpmedel i form av produkter, bilder och matlagningsscenarion för att få fram 

en mer fördjupad reflektion och diskussion (Tellström, 2015, s. 111-112). 

 

Som ett komplement till mina kvalitativa intervjuer kom jag att använda mig av go-along-

metoden som kan beskrivas i korthet som en korsning av deltagande observation och 

intervju och klassas som en kvalitativ etnografisk forskningsmetod (Kusenbach, 2003). 

Metoden går ut på att man som forskare följer med informanterna genom deras sociala och 

fysiska omgivning som i detta fall blev genom informanternas digitala omgivning på 

internet vilket är anledningen att jag valt att kalla den Scroll-along. Scroll i detta 

sammanhang innebär att vertikalt eller horisontellt förflytta sig på en mobiltelefon eller 

datorskärm i syfte att se delar som är utanför mobilskärmen eller datorfönstret och kallas 

på svenska för ”rullning” (NE, 2018c). 

 

Fördelen med metoden är att den tillåter forskaren att följa med i deltagarnas handlingar i 

det ”dagliga livet” som kan missas genom att endast använda sig av intervjuer 

(Kusenbach, 2003). Go-along-metoden kräver att forskaren är aktiv och noggrann i att 

fånga deltagarnas tolkningar och förklaringar i olika situationer då hen även måste fånga 

dessa ögonblick genom att anteckna under tiden man pratar om det man ser (Pripp, O., & 

Öhlander M., 2011, s. 122).  
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Genomförande av Scroll-along 

Under intervjuerna frågades deltagarna om jag fick tillåtelse att följa med dem genom 

deras digitala miljö och sociala medier varpå samtliga deltagare svarade ja. Detta kom att 

behandla enskilda frågor under intervjun där jag bad informanterna om att visa upp 

matrelaterade konton de följde samt visa bilder de lagt upp ur deras vardag (se figur 2 och 

figur 3). Detta för att få en tydligare uppfattning jämfört med om de endast berättat för 

mig i en intervju. För att kunna återge vad informanterna sade under tiden de gick igenom 

deras digitala miljö spelades samtalet in och kortare anteckningar och minnesord fördes 

under tiden. Även några enstaka foton togs, något som kom att kräva etiska övervägande 

från min sida, vilket skrivs om i nästa avsnitt. I ett fall stängdes informantens mobiltelefon 

av på grund av låg batterinivå vilket gjorde att jag fick tillgång till bilderna i efterhand.  

 

  
Figur 2 Bild från en informants Instagramflöde. Bilden är publicerad med informantens medgivande.  
Figur 3 "En mellisbild" från en annan informants Instagram. Publicerad med informantens medgivande. 

Etiska överväganden 

Vid utförande av samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att man som forskare 

förhåller sig till fyra för forskning relevanta etiska principer. Dessa fyra principer rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som kommer att 

vara inblandade i forskningen. Forskaren ska genom informationskravet informera 

deltagarna innan om vad studiens syfte är och att de när som helst kan avbryta då deras 

medverkan är frivillig. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har makten att 

bestämma över sin egen medverkan. För att deltagarnas uppgifter inte ska kunna komma 

ut är det viktigt att alla uppgifter behandlas med konfidentialitet genom hela studien. 

Slutligen gäller nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som samlas in genom 

forskningen endast får användas i forskningsändamålssyfte (Bryman, 2011, s. 131-132; 

Vetenskapsrådet, 2017, s. 40-41). Innan intervjuerna inleddes fick deltagarna (skriva 
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under och) bekräfta att de var införstådda med ovanstående etiska principer genom ett 

muntligt medgivande samt ett skriftligt samtyckesbrev (se bilaga 2) (Bryman, 2011, s. 

137). 

 
Ovanstående uppfylldes genom att jag vid första kontakt med de intervjuade informerade 

dem om deras rätt till anonymitet och att det var frivilligt för dem att delta i studien med 

rätt att avbryta medverkan när och om de ville. Jag berättade för deltagarna i studien om 

syftet med studien samt att deras svar skulle vara till underlag för en kandidatuppsats som 

de senare skulle få ta del av vid offentlig publicering. Deltagarna har blivit anonyma 

genom att de fått andra namn, däremot är ålder och kön deras riktiga. För att 

informanternas bilder på Instagram (se figur 2 och figur 3) skulle kunna anonymiseras 

gjorde jag delar av bilderna suddiga för att dölja användarnamn som annars hade synts 

tydligt. Samtliga bilder som fotograferats i samband med scroll-along har endast använts i 

forskningssyfte, publicerats med informanternas medgivanden och har sedan raderats.  

 

Med tanke på att större delen av den medföljande observationen skulle innebära en tid på 

det digitala ”fältet” blev jag tvungen att ta hjälp och komplettera med Association of 

Internet Researchers (AOIR) etiska riktlinjer vad gällande forskning på internet. Dessa 

riktlinjer påminner om de samhällsvetenskapliga etiska riktlinjerna men skiljer sig på det 

sättet att de behandlar olika typer av forskning på internet vilket hade en stor relevans för 

detta arbete. Följande citat innefattade denna studies område: 

(b) “studies how people use and access the internet, e.g., through collecting and 

observing activities or participating on social network sites, listservs, web sites, 

blogs, games, virtual worlds, or other online environments or contexts;” (AOIR, 

2012). 

Med tanke på ovanstående citat behövde jag likt de samhällsvetenskapliga etiska 

riktlinjerna, se till att deltagarnas nyttjandekrav fanns samt att informera om att deras 

konfidentialitet var ännu viktigare i detta sammanhang då de skulle förbli anonyma där 

ingen känslig information skulle få delas ut till tredje part, detsamma gällde ifall de 

nämnde någon privatperson som de följde som även de förblev anonyma i denna studie 

(AOIR, 2016). I de fallen informanterna har nämnt offentliga personer inom området eller 

stora livsmedelsföretag har jag valt att återge denna information då jag inte ansett att detta 

kan skada personen eller företaget i fråga. Detta nämner även kulturforskaren Fjell (2010, 

s. 80) när hon undersökt problematiken att anonymisera offentliga personer, där det 

viktiga är att inte skada dem professionellt eller personligt ifall de citeras och omnämns. 
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När det gäller matbloggar som omnämnts i intervjuerna har jag valt att benämna dem vid 

namn utan samtycke då samtliga gjort ett aktivt val att ha offentliga profiler, att de varit 

kända med många följare inom sin genre och att de inte heller nämnts i någon negativ 

benämning. Fjell (2010) menar att det finns en problematik med smeknamn på internet 

och att dessa är svåra att anonymisera då de är lätta för sökmotorer att hitta. I relation till 

detta har jag varit noggrann med att anonymisera alla privatpersoner som har omnämnts i 

intervjuer och scroll-along då detta även tydliggjordes att de skulle göras på 

samtyckesblanketten inför intervjuerna (2010, s. 81).  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att bevisa och bedöma att den kvalitativa studien uppvisar vetenskaplig kvalité bör 

man enligt Bryman (2011, s. 351) eftersträva följande kriterier för trovärdighet och 

tillförlitlighet: Trovärdigheten kan delas upp två olika typer, extern och intern. Extern 

innebär hur den utförda studien skulle kunna gå att återskapa då det är svårt att "frysa" en 

social miljö och återskapa en likadan på någon annan plats (Bryman, 2011, s. 352). Det 

man som forskare får göra är att återskapa metoden och efterlikna den. I detta fall har jag 

under alla mina intervjuer utfört samma form av medföljande observation i kombination 

med intervjuschema som sett likadana ut varje gång. Att det sedan varit en 

semistrukturerad intervjuform har inte setts som någon nackdel då detta har låtit varje 

individ utveckla vad den tycker är intressant. Jag kan inte se att jag kunde påverka 

informanterna eller materialet i detta arbete, då de genom scroll-along visade upp alla 

matrelaterade konton de följde vilket jag även nämnde i studiens resultat. Däremot är det 

svårt att veta hur mycket det påverkade att två av informanterna intervjuades på deras 

arbetsplats medan två intervjuades i deras hem. Optimala förhållanden hade varit om alla 

intervjuer skedde på samma sätt men i samtliga fyra fall spelades intervjuerna in i en tyst 

och avlägsen miljö, vare sig detta gällde på arbetsplatsen eller hemmet. Vid intern 

trovärdighet är det viktigt att data som samlats in tolkas likadant, då jag utfört följande 

studie ensam har detta inte varit något problem att ta hänsyn till (Bryman, 2011, s. 352). I 

ett scenario där fler författare hade tolkat studiens resultat hade med andra ord den interna 

trovärdigheten kunnat påverkas, då tolkningar kan se olika ut.  

 
Tillförlitlighet handlar i stora drag om att forskaren verkligen ska observera, identifiera 

och mäter det man beskriver att man ska mäta (Bryman, 2011, s. 352). Även här går det att 

dela in tillförlitligheten i extern och intern. Den externa tillförlitligheten innebär att ifall 

arbetet i denna studie skulle gå att applicera i någon annan social miljö (Bryman, 2011, s. 
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352). Då detta arbete undersöker hur deltagarna använder sociala medier i relation till vad 

de ska äta skulle således studien kunna appliceras i olika sociala miljöer där sociala 

medier kan användas till vardags. Inom den interna tillförlitligheten är det av vikt att 

forskaren har en god överensstämmelse över vad som observeras och de teoretiska idéerna 

som har utvecklats. Speciellt i en etnografisk studie är detta av vikt då man under längre 

observationer och deltagande kan säkerhetsställa att observationer och de teoretiska 

idéerna överensstämmer (Bryman, 2011, s. 352).  

 
Källkritik 

För att kunna påvisa trovärdighet och tillförlitlighet har källorna i detta arbete granskats 

källkritiskt för att kunna visa på att ingen information är missvisande eller felaktig 

(Bryman, 2011, s. 114). Vid sökning efter material och källor till detta arbete har 

datorbassökningar efter vetenskapligt fackgranskat material använts med fokus på 

forskning från 2010-talet och framåt då detta är främst relevant för studiens syfte och 

ämne. Ju mer samtida en källa är desto mer trovärdig är den menar Thurén (2013, s. 31). 

För att öka på trovärdigheten ytterligare har primärkällorna i resultatet endast utgåtts från 

informanternas svar under intervjuerna (Thurén, 2013, s. 45).   

 

Mycket av det som forskats inom mat och sociala medier hittade jag främst från USA och 

tog med dessa då de för syftet är relevant forskning. I och med att väldigt lite blivit forskat 

inom måltids- och restaurangvetenskap har jag tagit hjälp av kostvetenskaplig, sociologisk 

och digital- och marknadsföringsvetenskaplig forskning då de alla behandlat sociala 

medier ur någon synvinkel. Med tanke på att jag har använt mig och tagit hjälp av flera 

olika vetenskapliga arbetssätt, metoder, teorier och begrepp för att få ökad och fördjupad 

förståelse kan denna studie klassas som en tvärvetenskaplig studie menar Gunilla Öberg 

(2008, s 73-74), professor och chef för Institute for Resources, Environment and 

Substainability och har dessutom arbetat inom flertalet tvärvetenskapliga projekt.   
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Resultat 
Nedan samlas data från intervjuer och medföljande observationer från de fyra personerna 

jag intervjuat. 

• Helena, 42 år, fyra barn: 6, 10, 10 och 14 år. Lagar all mat under veckorna. Jobbar 

inom pedagogik. 

• Monika, 44 år, två barn: 11 och 17 år. Lagar den mesta vardagsmaten. Jobbar inom 

pedagogik. 

• Herman, 42 år, ett barn: 3 år. Lagar hälften av all mat. Jobbar med IT.  

• Sofia, 36 år, tre barn: 10, 6 och 2 år. Lagar i stort sett all mat. Jobbar inom 

pedagogik. 

Intervjupersonernas namn är fingerade.  

 

Nedan presenteras resultatet fördelat på följande fem centrala teman: den vardagliga 

matlagningen, användandet av sociala medier, planering av mat utifrån sociala medier, 

”nej nu måste vi hitta på något nytt” och de vardagliga inspirationskällorna i 

matlagningen.  

 

Den vardagliga matlagningen 

Tid var ständigt en avgörande faktor som påverkade vad som lagades under veckorna hos 

alla fyra familjer som studerats och Monika beskrev det så här i den vardagliga 

matplaneringen:  

"Vi har ju varje söndag eller lördag där vi gör veckomatsedel. Och då är det ju lite 

hur lång tid har vi på oss att tillaga maten. Idag blev det korv och makaroner för att 

det ska gå på en halvtimma". 

 

För att komma runt den yttre faktorn som tid kunde vara för familjerna använde Hermans 

familj sig av Linas matkasse som underlättade deras matplanering i vardagen framför allt 

måndag-onsdag: 

”Med Linas matkasse så vi får ju recepten, annars är ju risken att det blir sämre 

mat och det märker vi ju även på helgerna. Man är lite mer lat, man.” 

 

För att underlätta i planeringen satt två av fyra familjer på helgen och bestämde sin 

veckomatsedel utifrån vilka dagar det fanns mer tid att laga mat och vilka dagar det blev 
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som Helena sade, att ”så man får ju ladda upp hemma med varor som finns att ta fram, 

snabbmat liksom”.  

De fyra familjerna som studerades valde att beskriva den vardagliga matlagningen och 

rätterna som tillagades som ”väldigt mycket enkel mat” och "liksom sådana rätter som 

funkar bra i familjen…”. När jag bad dem specificera dessa rätter var det en rätt som 

nämndes konstant, vilket av Helena beskrevs som ”spagetti och köttfärssås är ju number 

one, outstanding”. De andra återkommande rätterna var korv med tillbehör och olika slags 

grytor med kyckling eller kött.  

 

Helena och Sofia beskrev att det som påverkade vad som serverades hemma var mycket 

beroende på vad barnen hade ätit i förskola och skolan under dagen och planerade veckans 

mat mycket utefter det. Sofia uttryckte att det fanns en skillnad i vad som åts beroende på 

vilket dag det var:  

“Nu är det måndag och då får du göra det här bara, det är enkelt. Jag brukar inte 

låta han (sambon) gå på några avancerade grejer då men sen på helgen när vi har 

tid kan det bli lite mer avancerade maträtter som tar lite längre tid att förbereda”.  

 

Ovanstående citat nämndes på liknande sätt hos alla informanter. På helgerna fanns mer 

tid att laga mat och då brukade även den andra partnern bli involverad i matlagningen eller 

som Helena nämnde: ”Sedan på helgen kanske man tänker lite grann på vad man själv är 

sugen på ibland”. Att maten i hemmen har kommit att blivit något av en rutin 

återspeglades i följande tre citat: 

”Jag är ju tyvärr lite dålig, att man har sin mat som man brukar laga " – Monika 

"Det är mycket rutin att man gör liknande rätter nästan varje vecka" – Helena 

"Och mycket vart det, ja men du vet, det här enkla - korv och makaroner, spagetti 

och köttfärssås, alltså mycket samma samma samma sak hela tiden. Jag tror mycket, 

att man går tillbaka till tidigare vad man ätit." (innan de skaffade Linas matkasse) - 

Herman 

 

Herman och Sofia poängterade flera gånger under intervjuernas skede att de fokuserade på 

att laga mat ”från grunden” och ”undviker att få i honom skitmat” och ville med detta se 

till att matlagningen hade ett återhämtande syfte för barnen men även att agera som ett 

föredöme för barnen. ”Vi har ju ändå barn som är rätt aktiva och man vill ju också att de 

ska hålla sig friska så det blir ändå att de ska få i sig bra mat. Det är mycket så man 

tänker också.” – Sofia 
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Att få barn blev en vändning för Herman då han beskrev hur maten har blivit till det bättre 

sedan de blev föräldrar. Han hade själv inte ätit grönsaker om det inte vore för sonen som 

älskade det och ville då inte ”vara sämre” utan fick föregå med gott exempel och äta det 

med.  

  

Användandet av sociala medier  

Under tiden jag satt tillsammans med mina informanter nämndes framför allt Instagram 

som den sociala medie-kanal som fick mest beröm som den applikationen där mest 

inspiration gick att inhämta. Samtliga informanter använde Instagram och Facebook varav 

den förstnämnda användes på daglig basis av alla. Övriga sociala medier som nämndes 

under intervjuerna var Snapchat, LinkedIn och Pintrest. Snapchat är ett relativt nytt socialt 

medie där man kan skicka bilder och videos till varandra som skiljer sig mot de övriga att 

det som skickats försvinner när mottagaren sett meddelandet. LinkedIn är en 

arbetsrelaterad portal som används för att bygga professionella nätverk medan Pintrest är 

en stor databas där användare kan ladda upp och organisera bilder för att inspirera andra. 

Att använda sociala medier i vardagen varierade från person till person med 30 minuter 

som lägsta dagliga aktiva tid till cirka tre timmar och användes främst som ett tidsfördriv 

eller som Sofia sade: ”Men det kanske är tio minuter här, tio minuter där, rasten om jag 

har tråkigt. Så det drar ju lätt iväg”.   

De fyra informanterna hade alla låsta profiler på Instagram och Helena beskrev Instagram 

så här:  

”Men Instagram tycker jag är så himla roligt, det är liksom så himla mycket 

inspiration, det är så mycket bilder och man kan välja liksom vad man vill följa för 

olika typer som om man har ett intresse av något så kan man verkligen götta sig i 

det och se på det. Det är verkligen kul och där kan jag välja att lägga upp om jag 

vill visa något eller ge någon slags vinkling av saker, det kan man väl göra på alla 

möjliga men Instagram är enkelt och effektivt och roligt sätt”.  

 

Att ha möjlighet att påverka och välja vad man ska se var något som både Helena och 

Monika ansåg vara viktigt varför de spenderade tid på Instagram. Under intervjuerna 

pratade vi om hur kokböcker mer har kommit att användas som en visuellt fint attiralj 

hemma hos Helena och Monika medan den hos Herman och Sofia kommit att hamna i 

något skåp eller låda i anslutning till köket. Samtliga personer nämnde att kokboken är 
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något som öppnas någon gång då och då men sällan i samband med planeringen av vad 

som ska ätas.  

 

Planering av mat utifrån sociala medier 

Istället för kokböcker hade mobiltelefonen och sociala medierna blivit där de valde att 

hämta sin inspiration till vad som skulle lagas. Under intervjuerna nämndes det hur det 

visuella innehållet på Instagram eller internet kunde ge dem inspiration i den vardagliga 

matlagningen på olika sätt. Monika, Herman och Sofia nämnde hur de såg hur andra 

vänner lagt ut fina inspirerande bilder på Instagram och att detta brukade ge dem en tanke 

att ”åh det där såg ju himla trevligt ut, det har vi inte ätit på länge” vilket senare kunde 

leda till att de kollade vidare kring råvaran de hade sett på bilden eller inspirerade vidare 

att använda råvaran på bilden på ett annat sätt. Samtliga tre beskrev hur de i ett scenario 

om de såg en fin bild på mat i sitt flöde, vilket innebär där alla bilder som läggs upp på 

Instagram hamnar, brukade skriva till vännerna eller kommentera på bilderna och fråga. 

Som i exempelvis Sofias fall: “men du, det där ni åt igår, vad är det för någonting? Och 

hur har ni gjort det?”. Monika ansåg dock att förutom att bilden såg god ut även måste se 

väldigt enkel ut att tillaga för att känna att det är värt att fråga om receptet på bilden hon 

sett. Ibland hände det även att Monika kände ett måste att laga något annat än korv och 

makaroner till barnen efter att ha sett vänner lägga ut bilder på mat. Helena ansåg inte att 

det var speciellt mycket matrelaterade bilder på hennes flöde, eftersom hon aktivt valt att 

inte följa personer som lägger upp bilder på mat. Men hon beskrev även att när hon såg en 

fin matbild som lagts upp: "... man kanske inte gör hela receptet men man kanske blir 

inspirerad att bara använda lamm och göra något annat" vilket går i linje med de andras 

tankar kring matbilder och planering.  

 

Sociala medier och internet har främst kommit att handla om ett komplement i 

planeringen av måltider beroende på hur det såg ut i kyl och frys menade Monika och 

Sofia.  

"Oftast har vi väl en tanke med vad vi har för något hemma. Idag ska det bli 

kyckling och då kan man ju bara gå in och söka på kyckling. Jag googlar kyckling 

och så kommer det upp ganska många träffar. Och då blir det nästa, ’jaha, det här 

har jag hemma‘ Okej, då blir det det här”. – Monika  

 

Monika beskrev även och visade mig under intervjun hur Pintrest var en plats hon fann 

mycket inspiration i vad hon planerade att laga. Jag bad henne visa mig hur det kunde se 
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ut hur hon gick tillväga efter att hon hade sett en inspirerande matbild någon vän lagt upp. 

Hon berättade att hon blev sugen på räkor och skrev in det i sökfältet. “Åh det här såg ju 

gott ut”, genast dök det upp hundratals bilder som alla innehöll termen ”räkor” i olika 

former varav hon scrollade fram till en bild med recept som tilltalade henne. I nästa 

”klick” hade detta lett henne vidare till ett recept med lax. ”Man kan verkligen fastna i det 

här och sen sparar man de bilderna till någon annan dag” vilket hon berättade ledde till 

en middag förra veckan som blev ”sådär” enligt henne. Sofia var inne på en liknande linje, 

hon gav ett exempel av att de hade en fläskfilé i kylen och sökte då antingen på internet 

eller scrollade igenom hennes flöden men sade att i slutändan ”hamnar jag oftast på 

samma matbloggar nästan jämt”. 

 

”Nej nu måste vi hitta på något nytt” 

För att få en uppfattning om hur deltagarnas liv på sociala medier såg ut bad jag dem att 

visa mig hur det kunde se ut i deras flöde men också vad de själva lade upp för 

matrelaterade bilder på sociala medier samt varför de gjorde detta. Helena och Monika 

visade upp deras profiler på Instagram och vi fick scrolla igenom deras flöden en bra stund 

innan vi hittade en matrelaterad bild. Helena ansåg att ”det känns inte som att vi är så 

inspirerande i vår matlagning” medan Monika tyckte att hon var så dålig på att lägga upp 

mat och kände att det då inte var nödvändigt om inte ”det blir det en fin bild med frukt och 

bär”. De andra två informanterna, Herman och Sofia, visade för mig hur de ibland lade 

upp matbilder och att det fanns olika syften bakom detta. Herman ville visa hans följare 

och vänner på Instagram att ”titta på mig vad duktig jag är, jag kan också laga mat” 

samtidigt som han stolt visade upp diverse olika rätter han lagat senaste åren: 

pilgrimsmusslor, tacopaj och en flankstek som han gjorde tack vare att han sett en vän 

göra och lägga ut på Instagram. För Sofia innebar att lägga ut bilder på Instagram en 

annan innebörd: 

”Jag tänker att man kanske kan inspirera någon vän eller så. Man vet om någon 

kanske har det jobbigt med maten. ’Åh jag är så less på den där frukosten eller 

lunchen’. Då kan jag lägga ut ’ja men här är har ni ett tips på en god lunch’ då 

kanske man kan få någonting tillbaka någon gång av någon annan tänker jag. Det 

är så jag tänker och inte bara ’ah men kolla här på mig vad jag är bäst för att jag 

äter så här’. Utan det är mer ett utbyte."  

 

Vad gäller hur deltagarna i studien påverkades av sociala medier rådde det delade 

meningar om. Sociala medier kunde ha en viss påverkan men samtliga beskrev att denna 
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inte skedde ständigt utan att det mer handlade om ett aktivt val. Som Helena beskrev det 

”det kan påverka jättemycket om man skulle vilja det” samtidigt som reklam på TV och 

tidningar hjälpte till att påverka. Både Sofia, Helena och Herman beskrev hur de största 

aktörerna på livsmedelssidan ICA och COOP, hade inspirerande reklamer som dels kunde 

framhäva ”att nu börjar det bli dags för grilla”, ”middag för fyra personer 80 kronor” 

eller att ”kom och testa den nya proteinglassen vi fått in” och att detta hade en omedveten 

påverkan de inte insett. Den yttre påverkan från TV och tidningar nämnde Helena fanns 

bakomliggande i huvudet då miljöproblemen som det skrevs om gjorde att hon tänkte att 

hon borde och ville äta mer grönsaker och vegetarisk mat och kunde leda till att hon blev 

mer uppmärksam på vegetariska recept eller att köpa mer grönsaker i grönsakssektionerna 

på ICA. Det som dock framkom via scroll-along med henne var att den vegetariska 

inspirationen hon fick var i samband med senast hon lade upp en matbild på Instagram, i 

november 2017 och medgav att hon sedan återkom till sin rutinmatlagning.  

 ”Jag tror att jag har mina rätter. Jag tror att det kan påverka dagarna jag har tid 

att laga maten. Samtidigt som… periodvis ’nej nu måste vi hitta på något nytt’, då 

påverkar det betydligt mer.” – Monika 

 

I slutändan handlade allt om en mindre påverkan av sociala medier då informanterna i 

annat fall skulle ändrat deras mönster i matlagningen, nu återkom de till de ”vanliga 

rätterna” varje vecka för att testa något nytt ibland och i de fallen kunde sociala medier 

inspirera deras rätter och recept. Samtidigt beskrev Monika flertalet gånger ett måste att 

variera sin matlagning och detta går att se i materialet som att hon kände ett behov att 

ändra vad som lagades beroende på vad hon sett att andra åt eller lade upp för bilder på 

Instagram.  

 

De vardagliga inspirationskällorna i matlagningen  

Samtliga fyra deltagarna följde olika matlagningsprofiler på Instagram. Två kvinnor följde 

och nämnde specifikt kontot Lindas bak- och matskola som en inspirationskälla i 

matlagningen som de brukade gå in och titta på för att få inspiration, både via internet och 

Instagram. Lindas bak- och matskola beskrivs som Sveriges största bak-/matblogg och 

drivs av en journalist och författare och följs på Instagram av 145 000 

(http://www.instagram.com/lindasbakskola) plus 41 000 följare 

(http://www.instagram.com/lindasmatskola). Anledningen till att kvinnorna ansåg att 

Lindas bak- och matskola var inspirerande var tack vare de enkla recepten som gjorde det 

lätt att följa vilket gjorde processen att laga eller baka avsevärt mycket mer lättsam.  
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Sofia var specifikt inspirerad av matbloggaren Zeinas kitchen som även återfanns på 

Instagram. Zeinas kitchen följs av 100 000 följare på Instagram och beskriver sin 

matblogg som en av Sveriges största och mest lästa matbloggar 

(https://www.instagram.com/zeinaskitchen). Sofia beskrev att Zeina hade precis som 

Lindas bak- och matskola, väldigt lättsamma och inspirerande recept som framför allt inte 

tog lång tid att laga när hon väl tog sig tid. Samtidigt såg hon detta som ett ypperligt 

tillfälle att lära sig någonting nytt då många av recepten kom från alla olika delar av 

världen. Efter att vi avslutat vår scroll-along berättade hon även hur träningsprofilen Olga 

Rönnberg (62 000 följare på Instagram) (https://www.instagram.com/olgaronnberg) och 

bloggaren Katrin Zytomierska (145 000 följare på Instagram) 

(https://www.instagram.com/katrinzytomierska) inspirerade henne via Instagram i det 

vardagliga livet och matlagningen i relation till träningen, då hon ville inleda ”en ny fas i 

livet” och äta mer nyttigt och upplevde att dessa verkligen kunde ge bra tips och råd med 

maten.  

 
Under vår intervju visade Herman upp den före detta professionella boxaren och sedan 

några år tillbaka egna företagaren Paolo Roberto som har egna matprodukter och 

matlagningsprogram. Vi båda kunde inte hålla oss från skratt när Herman berättade om 

när de stött på varandra för några år sedan när Paolo var i Umeå i samband med ett 

evenemang, som de mött varandra inom några gånger. 

”Du Herman, varför har du blivit så tjock för? Då svarade jag honom att ’ja men 

sluta laga så himla god mat då!’” – Herman 

Han beskrev hur Paolo har fått honom att ändra synsättet när de väl lagar mat de dagarna 

utan Linas matkasse, att ”det går att hålla det väldigt enkelt och behöver inte alltid vara 

så komplicerat och speciellt att jag blivit inspirerad att less is more”.  

  

Helena var den som följde allra flest matrelaterade konton på Instagram med män och 

kvinnor som kommit att blivit kända inom den svenska matscenen främst inom bakning: 

Roy Fares och Leila Lindholm. Båda är utbildade inom matlagningsområdet, haft egna 

matlagningsprogram och är kokboksförfattare. Detta syntes hemma hos Helena där några 

av deras böcker hängde på väggen. Den kändisen hon dock fick mest inspiration av på 

Instagram var Mat_Tina, Tina Nordström, även hon mångårig erfarenhet som kock, 

matprogramledare och kokboksförfattare:  
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"Tina tycker jag är rolig med sin matlagning för hon är så entusiastisk och det 

känns så enkelt och så. Det är liksom inget krångligt känns det som. Hon vill som 

förmedla att det är enkelt och det är härligt och det är gott. Det är nog det jag gillar 

med henne. Det är inspirerande."  – Helena  

 

Under intervjun fick jag följa med Helena igenom hennes mobiltelefon där hon visade upp 

flera bilder hon fastnat på i samband med scrollande samtidigt som hon stått och stekt 

pannkakor till barnen. Bland annat lammstekar, kardemummascones och färgstarka bilder 

med grytor och soppor som ibland lett till ett och annat försök att laga då hon haft tid.   

"Den här till bilden till exempel (visar en bild på en bild på lamm från Mat_Tinas 

Instagram) såg jag, då gjorde vi lamm till påsk och då hade hon ju skrivit hur 

man skulle göra, det var ju inte alls något svårt." – Helena 

 

Att det var en visuellt fin bild med tillhörande recept under bilden påverkade väldigt 

mycket ifall det var något hon skulle tänka sig att laga. Detta menade de andra två 

kvinnorna också då det i de fallen varit bilder som sett ”för fina ut” begränsat användarna 

att testa dem. Efter intervjun med Helena visade hon upp ett till konto på Instagram hon 

brukade gå in och scrolla på och som hon ibland hittat recept att testa under helgerna när 

det fanns mer tid. Detta via kontot portionerundertian som lade upp många 

grönsaksdominerande bilder som alla hade syftet att kosta under tio kronor att tillaga 

vilket Helena ansåg vara inspirerande i vardagen.  

 
Diskussion 
Resultatdiskussion 

I resultatet kunde jag se att tiden spelade en viktig och nästintill avgörande roll i 

planeringen av vad som skulle lagas hemma hos informanterna. Ofta planerades maten 

beroende på hur mycket tid det fanns att laga mat för respektive dag. Två av 

informanterna gjorde veckoplaneringar på helgerna inför kommande vecka medan de 

andra två var mer spontana samt att en använde sig av en matkasse-tjänst för att underlätta 

planeringen av vad som skulle lagas. Enligt Food & Friends (2018) årliga matrapport 

lägger barnfamiljer allt mer tid på vardaglig matlagning och i jämförelse med de 

familjerna som studerats i Food & Friends var siffran lite högre än i informanternas 

familjers fall. När däremot helgen kom kände samtliga att det fanns mer tid för matlagning 

och kunde tänka sig att testa på nya recept och att laga mat tillsammans i vissa fall. Vad 

gäller vilka rätter som lagades på veckobasis i hemmet nämndes spagetti och köttfärssås 
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och korv med tillbehör (pasta/potatis) som de vanligaste rätterna, vilket även 

överensstämmer med Food & Friends (2018) årliga statistik vad gäller de mest lagade 

vardagsrätterna. Nummer ett på listan, kyckling med tillbehör nämndes även den av tre 

informanter. En annan viktig aspekt kring vilken mat som tillagades var hänsynen till vad 

barnen ätit under dagarna på skola och förskola samt utifrån vad de gillade att äta. Detta 

ansåg dock två av fyra vilket gjorde att detta inte var det mest avgörande.  

 

När jag undersökte hur deltagarna gick tillväga vilken mat de skulle laga nämndes dels 

vanemönstret, att det blev mycket liknande rätter. Vad som däremot togs upp och 

nämndes i deras vardagliga liv var användandet av sociala medier. Precis som i Whiting 

och Williams (2013) studie använde informanterna sig av de sociala medie-kanalerna 

främst för social interaktion och i informationshämtningssyfte, vilket alla påpekade på 

olika sätt. Applikationen Instagram var den som alla använde dagligen och detta framför 

allt då de ansåg att det fanns så mycket inspiration att inhämta här men att det samtidigt 

var ett roligt tidsfördriv. Även olika matbloggar på internet nämndes av två deltagare som 

en form av inspirationskälla i matlagningen. Det jag kunde se i materialet var att det i 

samtliga fall fanns någon inflytelserik person i deltagarnas matlagning. De följde flertalet 

kända personer inom matlagningsområdet på Instagram men även mindre kända men 

etablerade matbloggar här som kunde inspirera i matlagningen i de fallen de ville ta till sig 

detta. Även vänner som lade ut matbilder på sociala medier kunde inspirera den 

vardagliga matlagningen och det var ofta mer sannolikt att fråga dessa, ansåg både 

Monika, Sofia och Herman. I flera fall hade de sett en tilltalande bild och sedan hört av sig 

till deras vänner för att fråga mer och få receptet.  

 

De sociala mediernas framfart i det vardagliga livet (Lindgren, 2017) visade sig även här 

hos deltagarna och kunde uppgå i 30 minuter till tre timmar användande dagligen. 

Samtliga informanter beskrev att om de sett en fin bild med tillhörande recept på 

Instagram eller hittat ett intressant recept på en matblogg att de då sparade ner dessa för att 

använda till kommande middagar. Detta i sig är ingenting nytt även om sociala medier 

endast funnits i tio år (Lindgren, 2017). Det går att dra paralleller till slutet på 1800-talet 

och början av 1900-talets Sverige då det inom familj, släkt och samhällen delades recept 

mellan varandra i en form av utbyte av kunskaper och erfarenheter (Jarlbrink, 2012). Sofia 

nämnde flertalet gånger under vår intervju att hon såg Instagram som ett ställe att utbyta 

information och inspiration vänner emellan och såg detta som en anledning att hon lade 

upp bilder, just för att inspirera andra. Detta går även att dra paralleller till Seddon (2011) 
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och hennes studie om de japanska kvinnorna som dagligen delade med sig av sina 

måltider till varandra i syfte att dela idéer och inspiration. Utifrån detta kan sociala medier 

definitivt ses som en plats för inspirationsinhämtning och i många fall där utbyten av 

erfarenheter kan ske.  

 

Sociala medier är med andra ord ingenting nytt och revolutionerande för inhämtande och 

utbyte av inspiration utan gjordes i liknande utsträckning förr i tiden, idag finns det 

betydligt större tillgång av recept via sociala medierna, matbloggar och internet. I takt med 

teknologins framfart, mobiltelefonens och sociala mediers inträde i vardagslivet för 

urvalsgruppen, har detta sättet att interagera blivit en automatisk övergång från innan det 

fanns mobiltelefoner att tillgå. Jarlbrink (2012) beskrev hur det i takt med att Sverige 

importerade nya råvaror och ingredienser kom att innebära att allt fler ville hitta nya 

recept och öka sin kunskap om den ”nya matlagningen” vilket kanske inte de äldre 

generationerna hade kunskapen om. Detta kom att innebära att man istället valde att hämta 

recept och klippa ut från tidningar till en egen receptsamling (Jarlbrink, 2012), vilket är 

exakt vad somliga av informanterna ägnade sig åt men i digitalt format. Vidare beskrev 

samtliga hur de ibland hittade ett recept på någon bild på Instagram eller matblogg och 

sedan sparade ner dessa och testade på att göra själv senare. Det går att se en koppling 

mellan receptinsamlingar från tidningar och den digitala matinspirationen via sociala 

medier. I Jarlbrinks studie (2012) kunde han konstatera att med klippboksformatet och att 

ha alla recepten från tidningstexter gjorde allt mycket mer nära till hands. Detta återger 

Sofia i intervjun hur det idag är mycket lättare att bara ta fram mobiltelefonen i fickan än 

att börja leta efter ett recept i en kokbok.  

 

I relation till kokboken frågade jag deltagarna hur kokbokens användning såg ut i den 

vardagliga matplaneringen. Hos Monika och Helena satt den uppe på väggen mer som en 

form av fin attiralj än användning i matlagningssyfte. De båda menade på att de öppnade 

dem någon gång ibland. För de andra två, Herman och Sofia, var kokboken något som låg 

i hyllan eller lådan gömt och användes främst om det handlade om ett klassiskt recept på 

pannkaka exempelvis men att den annars knappt används. Många av kokböckerna som 

nämndes skrevs av matlagningsprofiler där tre av fyra hade minst en kokbok av samma 

profil, Per Morberg, bland annat. Frågan är då mer om kokboken mer blivit en form av 

identifikation på vad man står för och vill visa upp för andra än att hämta recept då detta 

inte gjordes i lika stor utsträckning jämfört med sociala medier. Detta går dels att koppla 

till Higgs (2015) teorier kring mat och normer att vi gärna vill göra intryck på varandra 
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och äta likvärdigt som andra för en social tillhörighet och att skapa en form av image. 

Även Tellström (2015) resonemang att matens mening för människan är mångfacetterad 

där det ofta handlar om vad vi står för och gillar går att applicera på detta resonemang 

kring kokböcker. Samtidigt framgår det även i Food & Friends (2018) matrapport att 

kokböckers användning och inspirationshämtning avtagit avsevärt senaste tre åren vilket 

är frågan om detta kommer att fortgå sett till resultatet i denna studie.  

 

Sedan selfien och matbildens inträde i det digitala samhället har dessa snarare blivit en 

norm än ett normbrott speciellt för ungdomar och men även i den målgruppen jag 

behandlat i detta arbete (Schoug, 2017; Martinsson, 2015). I de tidigare studierna om vad 

och varför ungdomar lägger upp mat på sociala medier (Barre, et al., 2016; Holmberg et 

al., 2016; Vaterlaus et al., 2015) har det kunnat utläsas att detta handlar om ett sätt att 

skapa och framhäva sin identitet, inspirera och påverka varandra samt att det ofta handlar 

om att framhäva ohälsosam mat. Samtliga av informanter i denna studie lade upp bilder på 

Instagram i olika utsträckning, några lade ut väldigt sällan medan vissa lite oftare. 

Anledningarna till detta varierade men det går att se i materialet som ett sätt att få uttrycka 

sig och visa upp sin vardag men även att inspirera andra och leta efter bekräftelse. De 

bilderna som publicerades var sällan den ”vanliga” vardagsmaten med spagetti och 

köttfärssås utan det var mer sannolikt att de visade upp den visuellt fina bilden när de 

tillagat någon speciell middag för dem. Att lägga upp bilder på mat på Instagram utifrån 

detta går i Schoug (2017) resonemang kring selfien och Andersson (2017) i 

självpresentation. Detta är något vi gör för att framhäva och försköna vår bild av oss själva 

och vår vardag inför andra. Vidare menar Andersson (2017) att sociala medier endast kan 

ses som en dimension av vardagslivet vilket blir tydligt i detta fall då endast det som såg 

visuellt attraktivt ut ansågs vara värt att lägga upp på Instagram av två av kvinnorna. Med 

andra ord går inte Barre et al. (2016) och Holmberg et al. (2016) resonemang om 

Instagram och att lägga upp ohälsosam mat att applicera på denna målgrupp som 

undersöktes då dem främst lade upp middagar som de själva klassade som ”nyttiga” och 

framför allt inte ohälsosamma måltider.  

 

Gällande urvalet av barnfamiljer och deras perspektiv på sociala medier kan jag i denna 

kontext med hjälp av intervjuer och scroll-along se att personerna och kontona de följde 

riktade sig mer mot barnfamiljer, detta då många av recepten som publicerades uttryckte 

”tid” och ”lättlagade” vilket var vad informanterna ansåg vara viktigt för dem när dem 

letade efter recept. Sett till sociala medier och denna målgrupp går det att generellt se att 
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de främst brukade sociala medier och ”scrollade igenom” flödena mer än att lägga upp och 

dela bilder i syfte att försöka påverka andra. Detta i motsats till ungdomar som i Barre, et 

al. (2016), Holmberg et al. (2016), Vaterlaus et al. (2015) studier sett att den yngre 

målgruppen mer försöker påverka varandra. Det hade varit intressant att se om tendensen 

att vilja påverka andra gällande mat hade varit mer och annorlunda ifall urvalsgruppen 

hade delat mer bilder på mat i förhållande till hur mycket de scrollade.  

 

Sett till datamaterialet huruvida sociala medier hade någon påverkan vad de lagade för mat 

sade samtliga att det kunde ha en påverkan men i olika utsträckning. Det var inte enbart i 

form av sociala medier utan påverkan skedde även från reklam i tidningar och TV. Via TV 

och tidningar kunde de bli omedvetet påverkade kring beteenden som att det skulle bli 

dags att grilla eller att testa nya produkter som släppts. Monika nämnde två gånger att hon 

kände ett måste att variera maten som de lagade hemma. Detta måste är intressant och 

detta tror jag kommer från sociala medier och är beroende på vad de andra hon sett på 

Instagram har publicerat för bilder. Higgs (2015) beskriver hur sociala normer kan ha en 

stark påverkan på oss vad vi väljer att äta beroende på vad andra äter. Detta har 

förmodligen Monika känt när hon suttit och ätit korv och makaroner med sina barn 

samtidigt som någon annan förälder lagt upp en vacker middagsbild och sedan försökt 

eller velat efterlikna detta (Higgs, 2015). Detta visar ett exempel på att normer kan ha en 

innebörd i vad som påverkar vilken mat som lagas i hemmen. Samtidigt är detta något 

som i slutändan var just en tanke på ett måste och ledde sällan till någon verkligen 

handling då de flesta återkom till den ”vanliga matlagningen” efter att de blivit inspirerade 

eller påverkade vid något tillfälle. På ett psykologiskt plan visade däremot deltagarna att 

de kunde bli påverkade av det visuella materialet på sociala medier och att en vacker bild 

definitivt startade ett intresse och att de annars inte skulle fråga deras vänner om recept. 

Detta är precis som Sherman et al. (2016) skriver i sin studie att det visuella på sociala 

medier kan påverka ungdomars beteenden och vilja att imitera, vilket delvis kunde ske 

även för denna målgrupp där de på grund av det visuella återskapade recepten de hittat.  

 
Med andra ord har sociala medier i samhället i stort inte förändrat vardagsmiddagen och 

planeringen för medelinkomstfamiljer. Där går det att dra kopplingar till att det är 

liknande som tidigare innan sociala medier kom men utbytt till ett digitalt format. I takt 

med att sociala mediers inträde i vardagen har stegring i mängd information och recept 

skett vilket lett till att det finns mycket förändringar att ta hänsyn till. Det som däremot 

sociala medier förändrade var de sociala normer kring mat och hur vi på grund av att vi 
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tittar på andra som lägger upp bilder på mat kan känna oss påverkade att ändra våra 

beteenden. Sedan hur mycket detta skedde i slutändan varierade i denna studie där 

samtliga tyckte att de kom tillbaka till de vanliga matvanorna gång på gång men att de 

ibland kunde få för sig att laga någonting nytt efter att ha sett en inspirerande bild.  

 

Metoddiskussion 

Tittar jag tillbaka på mina metodval kan jag identifiera vad jag gjort bra och vad jag skulle 

ha gjort annorlunda i denna process att komma fram till ett resultat. Om jag börjar att titta 

på hur jag gjorde mitt urval, i form av ett snöbollsurval kan jag precis som Bryman (2011, 

s. 196) skriver, inte ha någon möjlighet att generalisera det resultatet jag fått från mitt 

urval. Det är förstås svårt att det resultatet jag fått fram ska kunna representera alla 

människor mellan 36-45 år. Då jag har bedrivit en kvalitativ forskningsmetod har jag, 

precis som Bryman (2011, s. 372) skriver, lagt fokus på en förståelse av beteenden, andra 

människors värderingar och deras åsikter i relation till de frågeställningarna jag har i detta 

arbete och behöver därför inte generalisera det resultat jag fått fram. Urvalet avgränsades 

endast till Umeå där jag som forskare bor, vilket gör att resultatet blir väldigt specifikt. 

Detta hade varit intressant att jämföra hur resultatet sett annorlunda ut om jag intervjuat 

målgruppen i olika städer och sett om det funnits några skillnader städer emellan.   

 

Aspers (2011, s. 96) skriver om hur forskare bör se till att snöbollsurvalet inte begränsas 

till ett specifikt nätverk utan gärna komma åt fler olika nätverk. Här hade jag en fördel 

som skickade ut min förfrågan via mina sociala medier och kunde på så sätt få större 

spridning i målgruppen då inläggen jag lade ut delades vidare av många. Det som dock 

blev mindre bra och hade kunnat vara bättre var att samtliga tre kvinnor hade liknande 

sysselsättning, inom pedagogik. Det hade varit intressant att få med några andra 

yrkesgrupper samt ha det helt jämställt mellan män och kvinnor i urvalet vilket jag inte 

lyckades med på grund av bristande intresse från intressenter. Ett mer varierat urval hade 

med andra ord förmodligen kunnat ge ett annat resultat. Samtidigt kan jag i den 

bemärkelsen att jag hade tre kvinnor som jobbade inom samma yrkeskategori generalisera 

resultatet mer än om jag haft många olika yrkesgrupper att jämföra mellan.  
 

Jag valde i denna uppsats att använda mig av två kvalitativa metoder för att samla in data: 

semistrukturerade intervjuer och scroll-along. Den semistrukturerade intervjun hade som 

fördel att den gick att göra flexibel beroende på vad informanterna svarade och var mer 

intresserade av (Bryman, 2011, s. 430). Min intervjuguide som jag utformade inför 
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intervjuerna underlättade enormt under intervjuprocessen. Det jag dock tog lärdom från 

efter den första intervjun var att jag behövde vara mer djupgående och låta informanten 

fördjupa sina svar mer specifikt kring de frågorna mest relevanta för frågeställningarna. 

Denna lärdom tog jag med mig i de tre övriga intervjuerna vilket gjorde att jag kunde få ut 

ett mer rikt material från dem. I efterhand var det jag insett mest från de semistrukturerade 

intervjuerna att jag skulle låtit bandspelaren fortgå då det i tre av fallen tillkom mer data 

efter att jag stängt av mikrofonen. Detta menar Bryman (2011, s. 431) är vanligt 

förekommande vilket också leder till att forskaren behöver anteckna för hand vilket då kan 

göra det lätt att missa värdefull information från informanter. Nu hann jag snabbt skriva 

ner mycket vad informanterna sade efter att mikrofonen stängdes av men skulle detta 

fortgå längre hade jag aldrig kunnat komma ihåg allt som sades.   

 

Min andra intervjumetod, scroll-along, kom att komplettera de semistrukturerade 

intervjuerna bra och skapade en tydligare insikt och förståelse för informanternas 

vardagliga beteenden som jag annars skulle ha svårt att förstå på samma sätt om jag endast 

använde en metod (Kusenbach, 2011, s. 458-459). Hade jag endast suttit ner och intervjuat 

deltagarna hade det varit svårt att kunna se hur det ser ut i deltagarnas naturliga 

"scrollande". Visserligen bad jag dem ta upp telefonen och visa hur det brukade se ut 

vilket inte behövde representera exakt hur det såg men detta var det närmaste jag kunde 

komma deras vardagliga mobiltid.  

 
För att analysera den data jag fick ut från intervjuer och scroll-along använde jag mig av 

tematisk dataanalys. Analysen valdes då denna var mest relevant för syftet och 

frågeställningarna jag utformat. Då syftet med analysen är att titta efter vad och inte hur 

deltagarna uttrycker sig kändes detta fördelaktigt att använda mig av samtidigt som den 

dessutom lämpar sig väl i en vardaglig kontext menar Bryman (2011, s. 527). I relation till 

andra analysmetoder lämpade sig denna bäst. Hade jag haft ett annat syfte, frågeställning 

eller kompletterat detta arbete med hjälp av kvantitativa metoder, hade en innehållsanalys 

varit av intresse att använda sig av (Bryman, 2011, s. 287). För att komma åt en större 

mängd människors åsikter och skapa ett bredare resultat som skulle gå att generalisera mer 

hade jag kunnat använda mig av kompletterande enkäter eller undersökningar till min 

kvalitativa metod (Bryman, 2011, s. 560).  

 

Då det tvärvetenskapliga har varit i fokus i bakgrunden (kostvetenskap, medie- och 

kommunikationsvetenskap och psykologi) på detta arbete anser jag att detta har varit till 
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min fördel och en nödvändighet i detta arbete då väldigt lite varit forskat inom ämnet 

sociala medier och mat inom måltidsvetenskap. Användandet av sociala medier är ett 

komplext ämne som förutsatte en tvärvetenskaplig inriktning då många teorier och 

begrepp har kommit från olika vetenskapliga inriktningar. Detta tillförde en vetenskaplig 

grund för detta arbete och har möjliggjort att kunna få en ökad förståelse för ämnet och 

materialet som kommit fram. Detta går även i linjen med hur Öberg (2008, s. 73-74) 

resonerade kring hur tvärvetenskaplig forskning och den verkligen kan underlätta för att 

skapa en fördjupad förståelse inom valda forskningsämnen.  

 

Kritik går även att rikta mot den tvärvetenskapliga och tidigare forskningen inom detta 

ämne och dess svagheter. För att kunna skapa en ökad förståelse för ämnet har det varit en 

nödvändighet att ha med dessa tidigare studier. Men då många av dessa är hämtade från 

andra kulturer och länder är det inte en självklarhet att det som kommit fram i dessa 

studier går att anpassa och applicera på materialet i denna studie och dess resultat. Detta 

gäller främst forskning kring de psykologiska aspekterna och de amerikanska 

kostvetenskapliga studierna. Som tidigare nämnt har lite forskning inom ämnet skett och 

därför ansågs samtliga tidigare studier inom mat och sociala medier kunna tillföra en 

vetenskaplig bredd och fördel jämfört med om de inte varit med. Ju mer forskning och 

förståelse inom ett ämne som gjorts desto mer trovärdigt blir det och därför fyller denna 

studie ett viktigt syfte, att lyfta en forskningsfråga som inte forskats kring mycket tidigare.  

Slutsats 
Sociala medier kunde i denna studie påverka medelinkomstfamiljer på olika sätt. Det 

kunde dels påverka tillsammans med reklam från TV och tidningar att ändra köp- och 

matlagningsbeteenden. Att lägga upp bilder på Instagram hade en koppling till 

självpresentation och att inspirera andra. Likväl kunde matbilder på Instagram påverka de 

sociala normerna kring mat och skapa ett behov av att förändra beteendet för att efterlikna 

hur andra gjorde eller åt. Däremot var denna påverkan inte långvarig utan deltagarna 

menade på att de kom tillbaka till liknande matlagningsmönster återkommande. Tiden var 

ständigt en avgörande faktor  

 

Via sociala medier kunde deltagarna däremot inhämta matlagningsinspiration genom 

vänner och kända profiler och kunde leda till nya recept som sparades ner och testades i 

vardagen och helg. Detta liknade i väldigt stor utsträckning dåtidens privata receptböcker 

och samlingar men bara i ett digitalt format. Vilket leder till frågan ifall sociala medier är 
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den nya kokboken? Kokböckers användning i syfte att inhämta recept och inspiration 

användes begränsat och knappt i jämförelse till sociala medier i den svenska 

medelinkomstfamiljen i Umeå. Med tanke på att det mer användes som en fin attiralj i 

hemmen kunde detta ses mer som en form av identitet istället för inhämtning av recept 

och inspiration. Slutsatsen är att kokboken och receptsamlingar har ersatts av sociala 

medier vilket indikerar på att sociala medier är denna nya kokboken. 

 

Fortsatt forskning 

Vidare kan det vara intressant att undersöka och forska hur användandet av sociala medier 

i relation till matlagningsplaneringen ser ut i andra städer i Sverige och även jämföra dem 

emellan varandra. Det skulle även vara intressant att se vilket resultat det skulle gå att få ut 

om en liknande studie gjordes på andra socioekonomiska grupper. Då denna studie endast 

riktade sig till åldrarna 36-45 år går det även att applicera på andra åldrar som enligt 

statistiken även använder sociala medier i hög grad. Spåret kring kokbokens vara eller inte 

vara vore onekligen intressant att forska mer om anser jag. Om nu receptinspiration och 

inhämtning sker via sociala medier, vilket funktion fyller då kokboken? Förlag fortsätter 

ständigt att ge ut kokböcker. Detta skulle kunna skapa en förståelse för hur 

kokboksanvändandet ser ut idag och dess innebörd i hemmen och inhämtande av recept i 

relation med användandet av sociala medier.  

 

Då det visuella materialet på sociala medier har haft en central del i denna studie och i det 

vardagliga livet hos de fyra informanterna finns det möjligheter för fortsatt forskning även 

här. Dels kan man analysera och använda sig av matrelaterat bildmaterial på sociala 

medier för att öka förståelse inom ämnet måltids- och restaurangvetenskap men även att 

använda metoden scroll-along då den lämpar sig väl i en kontext kring kvalitativa metoder 

och sociala medier, där sociala medier bevisligen används av en hög andel människor i 

alla åldrar.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 
Bakgrundsinformation: 

Kön:  Ålder:  

Antal barn:  

 

Hur ofta lagar du mat hemma? 
 
Äter alla i familjen samma mat som ni lagar? 
Om nej, varför? 
 
Brukar ni äta alla måltider hemma? 
 
Hur ser det ut med uteätandet och take away? 
 
Vad brukar du laga för mat till familjen? 
 
Har du några exempel på rätter du brukar laga (högst fem): 
 
Hur brukar ni/du gå till väga när ni väljer vad ni ska äta? (Kokböcker?) 
 
Vilka yttre faktorer påverkar vad det blir för mat (tid, pengar, rabatter)? 
 
När du vill söka inspiration efter något att laga, vart vänder du dig då?  
 
Hur ser det ut med kokböcker hemma hos dig? 
(Vad är anledningen att du har dessa på väggen?)  
 
  
Vilka typer av sociala medier (Facebook, Instagram, Pintrest osv) använder du dig av? 
 
Hur länge har du använt dig av sociala medier? 
 
I vilket syfte använder du sociala medier och hur använder du de olika medierna (olika syften)? 
 
Hur mycket tid lägger du på sociala medier dagligen? 
 
Följer du något matrelaterat konto eller personer som lägger upp bilder på mat? 
(Kan du visa upp några konton för mat som du tittar på regelbundet? Varför gör du det?) 
 
Kan du visa någon/några exempel: 
 
Varför följer du dessa människor? 
 
Hur kom du i kontakt med dessa människor? (Hittade kontot/TV osv) 
 
Vad för matrelaterade bilder brukar du lägga upp på sociala medier? 
 
Varför/varför inte brukar du göra det? (vad känner du att du får ut av det?) 
 
Om du ser en fin bild på mat i ditt flöde som du gillar, vad brukar du göra då? (Vänners bilder) 
  
Varför tror du att folk lägger ut bilder på mat?  
 
Vad är en bra matbild på sociala medier enligt dig? 
 
Hur påverkar sociala medier dina matval i vardagen? 
Varför? Varför inte? 
 
Slutligen, är det något du skulle vilja tillägga? 
Är det något du har funderat på som jag inte har tagit upp?   
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Bilaga 2, Samtyckesbrev 
 
Medgivande 
 
Mitt namn är Pelle Ljung och jag går på Gastronomiprogrammet på 
Restauranghögskolan i Umeå. Jag skriver just nu på mitt examensarbete om 
sociala medier och mat.  
 
Syftet med intervjun är samla in data som kommer vara till grund för min 
kandidatuppsats. Intervjun är frivillig att medverka på och kan när som helst 
avbrytas. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Du kommer att 
förbli anonym och insamlat material kommer endast användas i 
forskningsändamål. När uppsatsen är rättad kommer den att räknas som en 
offentlig handling och kommer kunna tas del av på DiVA (digitala 
vetenskapliga arkivet). 
 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas efteråt. I intervjun kommer 
jag fråga om att gå in på olika internetsidor/sociala medier där det är frivilligt 
att visa sitt eget konto. Inga uppgifter som kan knyta användarprofilen till dig 
som individ kommer användas.  
 
Här med samtycker jag att intervjun får användas i samband med skriftligt 
arbete:  
 
Underskrift: ______________________________________________ 
 

Kontaktuppgifter: 
Pelle Ljung 
Mailadress: pelleljung@hotmail.com 
Mobilnummer: 076 268 64 28 
 
Handledare Matilda Marshall 
mailadress: matilda.marshall@umu.se 
 


