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Sammanfattning 
 

Lokalisering och därmed anpassning till specifik marknad kan förbättra en webbplats 

användbarhet. Denna studies huvudsakliga syfte har varit att undersöka vad i innehållet som kan 

behöva lokaliseras i den svenska webbplatsen PlanEatSmile ([www]) inför lansering i 

Storbritannien. PlanEatSmile är kortfattat en webbplats vars syfte är att stödja bra matvanor och 

bra matval och riktar sig till barnfamiljer. Med fallstudiestrategi som grund har dels en 

litteraturstudie utförts där främst jämförelser av kostrekommendationer och vanor mellan Sverige 

och Storbritannien undersökts. Även intervjuer med brittiska informanter har genomförts för att 

undersöka vad de har för vanor runt mat. Resultat och slutsatser som studien drar är att 

lokaliseringsbehov att prioritera är att ändra den fakta som webbplatsen har samt utöka 

webbplatsens planeringsdel med stöd för skollunch. Att ändra fakta på webbplatsen grundar sig i 

att använda information och modeller som de brittiska användarna kan vara vana vid. Att tillföra 

stöd för planering av skollunch är relevant eftersom den mat som skolbarn tar med hemifrån är 

mindre hälsosam än den mat som serveras i skolan. 
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1 Inledning 

Tillgång till information från olika länder är inte långt bort om man söker efter den på internet. 
En värld full av webbplatser från olika länder finns nära och lättillgängligt. Även om 

informationen är tillgänglig och nära så kan webbplatser som inte är globaliserade eller 
lokaliserade att vara problematiska att använda för användare utanför tänkt marknad. Aykin 

(2005:12) skriver: ”It is true that the boundaries are getting grayer every day, but cul-tural [sic!] 
differences do exist and are a key part of usability that designers need to confront.” Att ignorera 
kulturella skillnader påverkar alltså användbarhet. Världsomfattande webbplatser eller flera 

versioner av webbplatser är alternativ som kan stödja användare från olika kulturer. Att göra en 
produkt världsomfattande innebär att man globaliserar den och en del av globalisering är att 

säkerställa att en produkt enkelt kan bli lokaliserad, vilket kallas för internationalisering (Aykin, 
2005). Lokalisering, i sin tur, definieras som den process där produkter (eller tjänster) modifieras 
för att tillgodose skillnader på olika marknader (ibid.).  

En interaktionsdesigner designar bland annat en webbplats så att den passar den målgrupp som 

sidan är tillägnad. Tillhör man en marknad med andra preferenser än den tänkta målgruppen kan 
man alltså stöta på problem. Det tydligaste exemplet på kulturell skillnad kan vara att de flesta 

länder/kulturer har olika språk men att bara översätta språket på en webbplats kan vara 
otillräckligt. Ett lokaliserat användargränssnitt som är anpassat till användares kulturella 
preferenser kan istället öka användarupplevelsen (Reinecke & Bernstein, 2011). En 

interaktionsdesigner bör designa med en globalisering i åtanke från början eftersom ju mer global 
man gör sin webbplats desto mindre behöver lokaliseras till olika marknader (Aykin, 2005).  

Att globalisera, internationalisera eller lokalisera exempelvis en svensk webbplats till en annan 

marknad, eller kultur, behöver eventuellt mer än en språklig översättning. Ett exempel är den 
svenska webbplatsen PlanEatSmile, planeatsmile.com, som är en svensk webbplats där 
användare, bland annat, kan söka efter recept och planera måltider (planeringsverktyg). Syftet 

med webbplatsen är att främja hälsosamma måltidsval och den har designats i Sverige utifrån 
svenska informanter. En önskan om globalisering av webbplatsen finns hos företaget men 

globalisering av en redan existerande webbplats är som sagt inte helt oproblematiskt. Även om 
alla människor har likadana sinnen (Gould, 2005) och samma grundläggande näringsbehov, som 
styrs av biologiska faktorer (Anderson, 2005), så styrs människors preferenser av miljö, kultur 

samt sociala faktorer (ibid.). Människor från olika platser drar ofta olika slutsatser från samma 
typ av stimuli (Gould, 2005). 

Vilka delar eller hur mycket som behöver lokaliseras av PlanEatSmile är oklart utan en 

undersökning eftersom den inte har designats med globalisering i åtanke från början. Att 
undersöka detta är denna uppsats syfte. Webbplatsen har, som sagt, sitt ursprung i Sverige och 

det valda målland, lokalen (eng. locale), i denna uppsats är Storbritannien.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och vad som kan behöva lokaliseras i PlanEatSmile 
inför lansering till Storbritannien.  

De frågeställningar som närmare kommer undersökas i denna uppsats är: 

Frågeställning 1: Hur ser brittiska familjers vanor kring kost och matlagning ut? 

Frågeställning 2: Hur skiljer sig dessa vanor från svenska familjers vanor? 

Frågeställning 3: Hur påverkar dessa skillnader hur delar av ett svenskt 
måltidsplaneringsverktyg bör lokaliseras (för den brittiska marknaden)? 

1.2 Typ av studie och avgränsning 

Nedan kommer den strategi och de metoder som använts i studien att presenteras. Studiens 

avgränsningar kommer även att beskrivas. 

1.2.1 Fallstudie 

Den forskningsstrategi som studien baserats på är fallstudie (eng. case study), som används när 
man ”studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext” (Yin, 2007:31). Detta till skillnad 
från exempelvis experiment där kontexten är kontrollerad eller historiska studier där företeelser 
inte är aktuella (Yin, 2007). Kulturer studeras ofta genom etnografiska undersökningar. Denna 

uppsats har dock inte haft som syfte att tolka och förstå kulturen, vilket etnografiska 
undersökningar har (Griffin & Bengry-Howell, 2010). Syftet har varit att undersöka hur eller om 

de olika länderna/kulturerna skiljer sig eller inte samt om ett behov av PlanEatSmile finns även i 
Storbritannien, där av valet av fallstudiestrategi. 

Studien kommer att på ett datatriangulerande sätt försöka hitta och visa eventuella mönster från 
olika källor (Yin, 2007) (datatriangulering betyder att man samlar in fakta från flera källor). Detta 

kommer sedan användas för att identifiera vilka delar av PlanEatSmile som kan behöva 
lokaliseras samt framställa designförslag för lokalen Storbritannien. Den typ av fallstudie som 

förekommer i denna uppsats är av deskriptiv natur där studien ska försöka ge en bättre förståelse 
av eller beskriva ett fenomen (Willig, 2001; Yin, 2007). I detta fall är det beskrivning av bland 
annat matvanor som ska göras inför lokalisering av specifik webbplats.  

Fallstudie är en utgångspunkt när man studerar enskilda fall och kännetecknar inte någon speciell 

metod för insamling av data eller specifik analysmetod (Willig, 2001). Insamling och analys av 
data styrs av den forskningsfråga man har (Willig, 2001). De datainsamlingsmetoder som 

kommer användas i denna studie är: insamling, beskrivning och jämförelse av skriftlig data 
(litteraturstudie) samt semi-strukturerade intervjuer. I fallstudier är den skriftliga källans roll 
(dokument etc.) främst att styrka andra källor (Yin, 2007). I denna studie kommer skriftliga källor 

även att användas som primärkälla genom att jämförelser mellan svenska och brittiska 
rekommendationer och vanor kommer att göras. När det gäller intervjuer skriver Yin (2007:119) 

att ”intervjuer är generellt sett en viktig informationskälla vid fallstudier, eftersom de flesta 
fallstudier har fokus på något som rör människor”, vilket även denna studie har då personers 
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vanor ska undersökas och användas för att bedöma delar för lokalisering. Intervjuerna har varit 
enskilda intervjuer med en informant i taget. Detta föredrogs framför gruppintervjuer där andra 

informanter kan fungera som störande moment (Ryen, 2004). Möjligheten att använda många 
informationskällor är fallstudiens styrka (Yin, 2007). 

Sammanfattningsvis är denna fallstudie uppbyggd av två huvudsakliga metoder för datainsamling 
vilka innebär en litteraturstudie och en intervjustudie.  

1.2.2 Avgränsningar 

Det aktuella fallet i denna studie kan mer specifikt beskrivas som hur matvanor (kulturella 
skillnader) och kostrekommendationer mellan länder påverkar lokalisering av en svensk 
webbplats, ämnad för bland annat måltidsplanering, till Storbritannien. Det som kommer 

undersökas är svenska och brittiska kostrekommendationer, britters och svenskars matvanor samt 
skillnader mellan dessa för att ge svar på frågan. 

Studien kan ses som en del av ett större projekt av internationalisering och lokalisering av 

webbplatsens olika delar och innehåll, där denna studie fokuserar på innehåll relaterat till 
matvanor. Annat kulturellt relaterat innehåll som exempelvis symboler, informationsdensitet, 
support, färgschema eller språk etc. kommer inte att undersökas.   

Uppsatsen riktar sig främst till personer som, liksom jag, har studerat kognitionsvetenskap på 
minst mastersnivå och med interaktionsdesign, eller liknande, som huvudämne. Även andra som 
arbetar med interaktionsdesign eller liknande kan finna nytta i denna uppsats. 

Den roll som jag antar i denna studie, förutom forskare, är rollen som interaktionsdesigner, vilken 

är en av de roller som behövs i ett team för globalisering av IT (Aykin, 2005). En 
interaktionsdesigner ska bland annat identifiera de behov och preferenser som lokalen har (ibid.) 

och de spelar också en viktig roll för hur slutresultatet kommer bli (ibid.).  

1.3 Studiens upplägg 

Uppsatsen kommer att ha en linjär-analytisk struktur och vara uppdelad i fyra huvudsakliga delar:   

Avsnitt 2: Webbplatsen PlanEatSmile kommer att gås igenom för att ge 
läsaren en bild av webbplatsen.   

Avsnitt 3: Olika bakgrunder gås igenom. Dels teoribakgrund om 

internationalisering och lokalisering och sedan bakgrund om kultur 
och mat. Detta för att ge läsaren större insikt om vad som ligger till 

bakgrund om varför lokalisering behövs. 

Avsnitt 4 och 5: Datamaterial presenteras: Först kommer litteraturstudie av 
matrekommendationer och matvanor i Sverige samt Storbritannien 
att undersökas och jämföras (avsnitt 4). Sedan kommer en 

intervjustudie att presenteras (avsnitt 5).  
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Avsnitt 6: Analys och resultat genom att delar för lokalisering, baserat på teori 
och empiri, kommer att identifieras. 
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2 PlanEatSmile 

I detta avsnitt kommer PlanEatSmile att beskrivas. Webbplatsen är uppdelad i olika huvudsakliga 
delar och de kommer att beskrivas var för sig. Skärmbilder från webbplatsen kommer att visas 

upp för att tydliggöra hur de olika delarna av webbplatsen ser ut. Se Bilaga 1-7 för illustrering 
genom olika kartor som visar hur delar av sidan är uppbyggd. 

Ytterligare detaljnivå kommer inte vidare att gås igenom eftersom uppsatsens avgränsning och 

frågeställningar syftar till innehåll snarare än exempelvis detaljdesign. Syftet med att visa upp 
webbplatsen är för att ge en tydligare bild av den. 

2.1 Vad är PlanEatSmile? 

En högt uppsatt medarbetare1 på företaget bakom PlanEatSmile beskriver i en intervju att 

webbplatsen PlanEatSmile består av två huvudsakliga delar; den ena delen är ett 
måltidsplaneringsverktyg, den andra innebär att man ska kunna beställa mat och få leverans av 

mat. Han beskriver att konceptet med tjänsten inte är att förespråka en speciell diet med 
anvisningar om vad man kan eller inte kan äta utan handlar om att man ska äta varierad kost. 
Grunden i konceptet är livsmedelsverkets rekommendationer, tallriksmodellen, matcirkeln och 

basala råd. Det ska även vara tryggt och skapa inspiration beskriver medarbetaren. 

Webbplatsen har även ett utbildande syfte, vilket är att ge råd om kost och att förmedla 
bakgrunden till de råd man får. Informationen ska även levereras på ett sätt som är enkelt att 

tillgodogöra sig på. Medarbetaren nämner även att användare ska kunna spara tid, pengar och må 
bättre och att målgruppen för tjänsten primärt är ”barnfamiljer i karriären”. Även människor i 
allmänhet som behöver hjälp med sin kost är målgrupp enligt medarbetaren. 

På webbplatsens faktasida står det att målsättningen med sidan är ”att stödja människor i goda 

kostvanor och samtidigt skapa en positiv effekt på hälsa, miljö, tid och ekonomi”(PlanEatSmile 
[www]). Webbplatsen har även sitt upphov från Linköpings universitet och har sin grund i 

forskning gällande nutrition och beteendeförändringar samt i ”grundläggande och väl beprövade 
riktlinjer” (ibid.). Information som går ut till de som vill bli medlemmar ser även ut som på Bild 
1, nästa sida. 

                                                 
1
 Medarbetare 1 vid ÅAB Meal Planning Concepts AB. 2012. Intervju 19 juni. 
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2.2 Övergripande beskrivning 

Sammanfattningsvis är webbplatsen syfte att stödja bra matvanor och att ge stöd till 
beteendeförändring för bättre matvanor. Fortsatt i detta avsnitt kommer webbplatsens olika delar 

att visas upp. Det är vad man har tillgång till ”som inloggad medlem” på webbplatsen som 
kommer att beskrivas. Detta eftersom innehållet är det som är relevant för denna uppsats snarare 

än hur man blir medlem. Det är även som medlem som man har tillgång till webbplatsens helhet. 

Nedan syns karta över PlanEatSmiles övergripande menyer samt planeringskalender (som inte är 
ett menyval men som är synligt nästan hela tiden oavsett menyval). Fortsatt kommer varje del att 
visas upp var för sig. Alla skärmbilder (Bild 2-20) kommer från planeatsmile.com (PlanEatSmile 

[www]) och alla är hämtade från webbplatsen 2013-04-17.  

  

Bild 1. Information till nya medlemmar. Skärmbild från planeatsmile.com (PlanEatSmile [www]), hämtad 13-05-13. 

Karta 1. Övergripande karta över PlanEatSmile. 
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2.3 Kalender 

I kalenderdelen av webbplatsen kan användaren främst planera in recept i en kalender, se och 
använda en inköpslista på olika sätt samt få återkoppling på de matvanor som hen ställt in i 

systemet att man vill ha. Bild 2 visar en översikt över hur kalenderdelen (till vänster på Bild 2) 
ser ut bredvid delar av övriga sidan när man loggat in. Endast valet ”Min planering” är 

expanderad i kalendern i Bild 2.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Bild 3 visar enbart själva kalendern och valet ”Min planering” är expanderad även här.  

Bild 2. Översikt. 

Bild 3.”Min planering”. 
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På Bild 4 syns valet ”Åtgärdsförslag” i kalenderdelen, i expanderat läge, där användaren får 
återkoppling på sina ställda mål (om användaren är nära att uppnå dem eller inte) (möjlighet att 

ställa mål visas senare i avsnitt 2.5). På Bild 5 ses funktionaliteten ”Visa historik” där användaren 
kan se om hen nått upp till sina mål eller inte. 

 
 

 

 
På Bild 4 syns det att 

användaren inte är i närheten 
av sina mål för fullkorn. Det 

blå lilla strecket som syns i de 
flesta staplar på Bild 4, Bild 5 
och Bild 6 visar vart målet 

ligger och om målet är uppnått 
så är stapeln fylld (eller delvis 

fylld) med grön färg och om 
målet inte är uppfyllt så är 
stapeln delvis fylld med blå 

färg eller är vit. Användaren 
kan få förslag på 

rekommenderad åtgärd för att 
nå upp till målen, som på Bild 
6.  

 
 

 
 
 

 

Bild 4. ”Åtgärdsförslag”. 

Bild 5. ”Visa historik”. 

Bild 6. Rekommenderat åtgärdsförslag för ”fullkorn”. 
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På Bild 7, nedan, visas hur ett individuellt recept planeras in i kalendern genom att det dras dit 
med muspekaren (illustrerad av mig).  

I Bild 8 är receptet inlagt i kalendern. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Bild 7. Recept dras till kalender. 

Bild 8. Recept ligger i kalendern. 
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Nedan ses funktionaliteten ”Min inköpslista” expanderad i Bild 9. Längst ned på Bild 9 syns även 
att användaren kan lägga till egna livsmedel i inköpslistan (som kanske inte finns i recept). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Funktionaliteten som visar ”Recept som ingår” i inköpslistan är expanderad i Bild 10. Livsmedel 

som är ingredienser, från recept planerade i kalendern, finns inlagda i inköpslistan automatiskt. 
Även borttagna recept från planering syns i Bild 10. 

  

Bild 9. "Min inköpslista". 

Bild 10. "Recept som ingår" i inköpslistan. 
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Funktionaliteten som visar ”Varor som jag köper ofta” visas i expanderat läge i inköpslista på 
Bild 11. Dessa varor kan användaren lägga till i en ”Snabblista” för att snabbt kunna lägga dem i 

inköpslistan (och behöver med andra ord inte skriva in de varorna varje gång de behövs).  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

”Varor i mitt skafferi” är en funktionalitet som syns på Bild 12 i expanderat läge. Användaren 
kan lägga till varor under menyn ”Skafferiet” och dessa genereras inte till inköpslista även om de 
finns i recept. Dessa visas i Bild 12 och användaren kan här välja att lägga till dem i inköpslistan 

om hen vill. 
  

Bild 11. "Varor jag köper ofta". 

Bild 12. "Varor i mitt skafferi". 
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Det går att ta bort varor/ingredienser från inköpslistan och de kan användaren sedan se och lägga 
till igen, detta i samma vy (Bild 13). 

 

  

Bild 13. "Varor jag tagit bort". 
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2.4 Recept 

Bild 14, nedan, visar hur webbplatsen ser ut när man loggat in som användare. Synligt här är 
recept under kategorin ”Mina receptförslag”. Som synes har alla recept en färgmarkering, vilken 

visar vilken huvudingrediens receptet har, alternativt om det är ett vegetariskt recept. Denna 
färgmarkering är även genomgående i andra delar av webbplatsen (se exempelvis Bild 15 nedan). 

Till höger på Bild 14 finns en sökfunktion samt de övriga kategorier som användare kan hitta 
recept under.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ovanför recepten (som syns i Bild 14) finns alternativet ”Anpassa förslagen” som är expanderad i 

Bild 15, nedan. Under menyn ”Anpassa förslagen” kan användaren välja hur kategorin ”Mina 
receptförslag” ska generera recept. 

  

Bild 14. Inloggad. 

Bild 15. "Anpassa förslagen". 
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Bild 16 nedan visar vy över ett individuellt recept. Här kan användaren gilla och skicka recept via 
facebook, skriva ut recept, betygsätta recept, ändra antal portioner, se ingredienser samt 

tillagningsanvisningar. Användaren kan även dra recept direkt till kalendern/”Min planering” 
med muspekaren för att planera in det. 

 

  

Bild 16. Individuellt recept. 
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2.5 Matvanor 

I menyvalet ”Matvanor” som syns på Bild 17, nedan, kan användare ställa in mål för vad hen vill 
ha för matvanor. På bilden är alternativet ”Äta fisk” expanderat.  Just nu är målet ”Äta fisk” av 

men kan ändras till på och då kan användaren ställa in på en skala hur mycket fisk hen vill ha 
som mål att äta. ”Mer info” om varför det är bra att äta fisk går att expandera och då får 

användaren matnyttig information om fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 17. "Vad vill du ha för matvanor?". 
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2.6 Allergi 

Under menyvalet ”Allergi” (Bild 18) kan användare ställa in ingrediens/er hen är allergisk mot 
och får då en varning när recept innehåller allergen. Möjlighet att lägga till ingrediens som skall 

bytas ut mot annan ingrediens finns även. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7 Skafferi 

Under menyn ”Skafferi” (Bild 19) kan användare lägga till och ta bort ingredienser som inte 
kommer att läggas till ”Inköpslistan”. Detta sker även om de ingredienserna finns i recept tillagda 
i ”Min Planering”. 

Bild 18. "Allergi och utbyten”. 

Bild 19. "Varor jag har hemma". 
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2.8 Fakta 

Under menyn ”Fakta” så finns det bland annat information och beskrivning av kostråd, 
tallriksmodellen och nyckelhålsmärkning. Det finns även information om tillagning av olika 

typer av råvaror samt vetenskapliga rapporter och artiklar relaterat till PlanEatSmile bland annat. 
Ingen skärmbild över det kommer att visas.  

2.9 Beställ 

Nedan syns vy över hur det ser ut under menyn ”Beställ” (Bild 20). Det är inte möjligt att få 

varor hemlevererade i dagsläget, enligt medarbetare2 på företaget bakom webbplatsen, men 
användare kan fylla i ett formulär om hen är intresserad av möjligheten. Detta för att öka 

chanserna att beställning blir möjlig i hens stadsdel. 
 
 

 
 

  

                                                 
2
 Medarbetare 2 vid ÅAB Meal Planning Concepts AB. 2013. E-post 17 April. 

Bild 20. "Beställ". 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer teoretisk bakgrund för internationalisering och lokalisering samt för mat 
och kultur att presenteras. Avsnittet är tänkt att ge läsaren en förståelse över internationalisering 

och lokalisering samt om kulturskillnader. 

3.1 Internationalisering och lokalisering 

Aykin (2005) skriver att när ett företag ska internationaliseras är det ofta språket som översätts i 
manualer eller webbplatser. Att inte göra tillägg för att möta de nya användarnas förväntningar 

kan vara otillräckligt. Man läser inte bara ett användargränssnitt, man agerar mot det och det är 
inte tillfredsställande att enbart förstå orden (Nielsen, 2005). Information som inte stämmer 

överens med ens attityd eller val väljer man även bort (Fiske & Taylor, 2008). 

Det finns med andra ord behov av marknads- och användarinformation för att kunna lokalisera 
produkter och tjänster så att man uppnår framgång. Både kortsiktig och långsiktig framgång i 

olika lokaler (Marcus, 2005). För att lokalisera en webbplats (eller design) till en specifik lokal så 
måste man veta lokalens preferenser, vad de vill ha (och vad de inte vill ha) för att använda 
kulturella metaforer i designen och för att avlägsna material som kan tänkas vara stötande för 

lokalen (Aykin, 2005). För att passa in på den specifika lokalen så måste en webbplats (eller 
produkt) även genomgå nödvändiga förändringar av filer och design (ibid.). 

En användbar webbplats innehåller objekt som motsvarar något väl känt för användaren (Al-Badi 

& Naqvi, 2009). I enkla applikationer är det, enligt Goodwin (2009), enkelt att basera dataobjekt 
på befintliga mentala modeller men i mer komplexa applikationer kan det krävas introduktion av 
nya objekt. Där nya dataobjekt behövs är det viktigt att tänka på att motsägelsefulla objekt ger 

dissonans och användbarhetsproblem (ibid.). Om man gör en komplex applikation behöver 
användaren alltså bra stöd i form av dataobjekt som inte är motsägelsefulla och som helst 

existerar i användarens mentala modell.  

Genomförandet av internationalisering av en applikation skingrar de specifika lokala detaljerna i 
applikationen (Al-Badi & Naqvi, 2009). I en lokalisering sker detta tvärtom och lokala detaljer 
adderas för den specifika lokalen (ibid.). I lokaliseringsprocessen anpassas interface och 

dokument samt språk, religiösa delar och lagar, valuta, text, nummer och kulturellt innehåll samt 
bilder och koncept för den specifika lokalen (ibid.). Det som specifikt kommer att undersökas i 

denna studie är alltså det kulturella innehållet baserat på matvanor.  

Om man har en webbplats som är ämnad för användare på olika marknader kan en enda version 
av den webbplatsen leda till missnöje hos användarna även om webbplatsen inte är ämnad att 
vara anstötlig (Al-Badi & Naqvi, 2009). Att internationalisera en webbplats genom att inte ha 

några kulturella attribut (ibid.; Aykin, 2005) är ett alternativ som inte är framgångsrikt då sidan 
kommer att vara oattraktiv och smaklös (eng. bland)(Al-Badi & Naqvi, 2009). För att tillgodose 

skillnader på olika marknader krävs även lokalisering där man tillför kulturella attribut för den 
specifika marknaden (lokalen) (Aykin, 2005).  

Ett användargränssnitt som är anpassat till användares kulturella preferenser kan, enligt Reinecke 

och Bernstein (2011), öka användarupplevelsen. Även de menar att det inte är rimligt att designa 
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ett gränssnitt som passar alla användare. En lösning, som är mer tilltalande, är att designa många 
olika versioner av ett gränssnitt eftersom olika användare har olika kulturella preferenser (ibid.). 

Det är en interaktionsdesigners uppgift att samla in användarkrav för att uppfylla användarnas 

behov, och kultur är en del av användbarhet som designers måste bemöta (Aykin, 2005). Det som 
en designer, som sagt, bör tänka på redan i början av designarbetet är att designa med 
globalisering i åtanke från början och att använda karaktäristika som accepteras över hela 

världen. Ju mer global man gör sin design från början desto mindre behöver lokaliseras till den 
nya marknaden när det väl är dags.  

3.2 Kultur och mat 

Kulturer kan definieras som ”väletablerade grupper vars karaktäristika en medlem kan ha 

signifikant svårt att överge” (min översättning av Marcus, 2005:53) och kultur kan definiera 
”hur varje samhälle löser problem i sin sociala, temporala och fysiska miljö” (min översättning 

av Gould, 2005:104). Som medlem i kulturen har man alltså gemensamma nämnare som håller en 
inom gruppen/kulturen exempelvis specifika karaktäristika och hur man agerar socialt.  

Ett exempel på karaktäristika är att något som räknas som en delikatess eller potentiell mat i en 

kultur kan vara tvärtom för en annan (Anderson, 2005; Gould, 2005). Enligt Anderson (2005) är 
den mat man "växer upp" med oftast den man tycker om. Barns matpreferenser påverkas av även 
hur äldre i deras närhet äter och god mat är ofta den mat man är van vid (ibid.). Hur öppen man 

sedan är för att prova ny mat beror delvis på personlighet och uppmuntran (Anderson, 2005). 
Även om matmönster kan vara olika mellan länder så kan de fortfarande vara välgörande 

(Eliasson & Lindeborg, 2009). Det är inte bara typ av mat som kan vara annorlunda mellan 
kulturer utan även klassificering av matprodukter kan vara annorlunda i olika länder/språk 
(Anderson, 2005). 

Hur utbudet av mat ser ut nära hemmet eller arbetet, samt vilken mat som finns tillgänglig, är 

påverkansfaktorer för när man väljer mat (Statens folkhälsoinstitut, 2011.). Lättillgänglighet av 
bra mat verkar vara viktigt för att personer ska äta bra mat. Även Government Office for Science 

(2007) skriver att miljön man befinner sig i kan spela roll för fetma. Industrialiserade länder har 
lätt tillgång till mat och fetma är en bekvämlighetssjukdom, enligt Ulijaszek (2007). Samtidigt så 
har, i takt med att arbetstider och arbetsdisciplin ökat, även tillgänglighet av snabbmat ökat 

(Anderson, 2003 i Anderson, 2005). 

En kultur eller ett lands mattraditioner ändras även över tid (Anderson, 2005; Livsmedelsverket, 
2007). En förändring kan bero på nödvändighet på grund av miljö, ekonomi eller kulturella 

faktorer och trender (Anderson, 2005). Trots det brukar traditionell mat till viss del bestå och i 
vissa fall modifieras över tid (ibid.) men maträtter från andra kulturer ”ger möjligheter till 
omväxling och nya kunskaper”(Livsmedelsverket, 2007:16). 

Varje land skriver och har sina egna kost- eller näringsrekommendationer (ibid.). Gemensamma 
punkter som brukar förekomma i riktlinjer är oftast: fysisk rörelse är viktigt, ät lagom med mat, ät 
också mycket grönsaker samt frukt, ät fisk (2-3 gånger/vecka), välj fett med hög andel omättat 

fett och välj fullkornsalternativ (ibid.). I väst är rekommendationer gällande mat liknande 
varandra (ibid.).  
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4 Litteraturstudie 
 

I följande avsnitt kommer rekommendationer och vanor (mellan Sverige och Storbritannien) att 
jämföras och beskrivas enligt litteratur. De två största huvudkällorna i detta avsnitt är 

Livsmedelsverket samt British Nutrition Foundation. I slutet av varje delavsnitt kommer det att 
finnas sammanfattningar som kommer att användas senare i uppsatsen för att identifiera 
lokaliseringsbehov.  

4.1 Matrekommendationer 

De kostrekommendationer och recept som idag finns i PlanEatSmile är baserade på svenska 
Livsmedelsverkets rekommendationer.  

En brittisk motsvarighet till Livsmedelsverket är The British Nutrition Foundation (BNF), som är 
en brittisk välgörenhetsorganisation som grundades för över 45 år sedan. Deras syfte är: 

”Our aim is to be world class in the interpretation and translation of complex scientific 
information in order to generate and communicate clear, accurate, accessible information on 
nutrition, diet and lifestyle, which is relevant to the needs of diverse audiences. Through active 
engagement with government, schools, industry, health professionals and journalists, we also aim 
to provide advice to help shape and support policy and to facilitate improvement in the diet and 
physical activity patterns of the population.”       

       (British Nutrition Foundation [www] a) 

De baserar sina råd på aktuell forskning och vill förmedla dem för att förbättra diet och fysisk 
aktivitet hos befolkningen. Detta i likhet med Livsmedelsverket som skriver: 

”Livsmedelsverkets råd grundar sig på den samlade vetenskapliga forskningen i världen – även 
nyare studier och rön prövas förstås. Livsmedelsverket bedriver ingen egen forskning, utan 
samarbetar med de främsta forskarna i både Sverige och internationellt.  
 
All den samlade vetenskapen värderas för att kunna ge så välgrundade råd som möjligt om mat 
och näring till den friska befolkningen.”        
     (Livsmedelsverket [www] a) 

4.1.1 Jämförelse matrekommendationer 

Nedan följer sammanfattning av bland annat de grundläggande råd med mera som 
Livsmedelsverket presenterar angående mat, samt motsvarigheten som British Nutrition 
Foundation har. 
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Tabell 1. Jämförelse av rekommendationer. 

Råd 

 

Sverige, Livsmedelsverket 

(SLV) 

Storbritannien, British 

Nutri tion Foundation (BNF)  

Kommentar 

 

Råd för vuxna och 

barn över 2 år 

Kostråd för vuxna är i stort sett 

liknande även för barn över 2 år. 

Råden är för normalt aktiva och 
friska människor. 

 

Råden är lämpliga för de flesta 

människor (över 2 år) men 

eventuellt inte för människor 

som står under medicinsk 

kontroll eller som måste äta 

specialkost. 

Råden är för 

människor över två 

år i båda 
organisationerna. 

Råden riktas till 

friska människor. 

 

Regelbundenhet 

Regelbundenhet och variation 

rekommenderas. Ät frukost, 

lunch, middag och mellanmål. 

Då undviks småätande samt för 

stora portioner. Försök att äta 

något ur matcirkelns alla bitar 

varje dag (kosten behöver dock 

inte bli obalanserad eller 

bristande om man utesluter 

enskilda grupper).  

Dieten bör vara varierande och 

innehålla något från varje 

matgrupp. Balansen mellan 

näringsämnen (kolhydrater, 

protein och fett) måste vara rätt 

för att man ska vara hälsosam. 

Man ska försöka att äta tre mål 

mat om dagen och kan ladda 

med hälsosamma mellanmål.   

Att äta en 

varierande diet 

förespråkas av båda 

organisationerna.  

 

Frukt och grönsaker 

Ät 500 gram frukt och grönsaker 

om dagen. Frukt och grönt 

mättar bra, innehåller lite energi 

och innehåller vitaminer, 

mineraler och kostfibrer. 

En tredjedel av det man äter på 

en dag bör vara frukt och 

grönsaker. Enligt British 

Nutrition Foundation (BNF) 

bör britterna äta mer av både 

kolhydrater och frukt och grönt 

än vad de gör idag. 

Båda förespråkar att 

man ska äta frukt 

och grönsaker. Det 

uttrycks dock på 

olika sätt i 

organisationerna. 

 

Fett 

Ät mindre mättat fett. Byt ut 

mättat fett mot fleromättat fett 

för att undvika hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

Mat och dryck med högt fett- 

och/eller sockerinnehåll som 

exempelvis smör, majonnäs, 

grädde, bakelser, glass, läsk 

och godis bör man äta mindre 

av. Ens diet bör dock innehålla 

lite fett. 

Båda uttrycker en 

begränsning av 

fettintag men även 

här uttrycks det 

olika. 

 

Fullkorn 

Ät fullkornsprodukter, de är rika 

på vitaminer och mineraler samt 

järn. De kan minska risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar samt 

göra det lättare att hålla vikten i 

schack. 

BNF skriver att man ska 

försöka att äta mer fullkorn. 
Båda förespråkar att 

man kan välja 

fullkornsprodukter. 

 

Socker 

 

Ät mindre sötsaker och snacks, 

det innehåller inte många 

näringsämnen även om det är 

rikt på energi.  

Se cellen för fett ovan som 

också tar upp socker. 

SLV och BNF 

uttrycker att man 

bör äta mindre av 

sötsaker. 

 

Kolhydrater 

50 – 60 % av de kalorier man 

äter bör vara från kolhydrater, 

det är en tillräcklig mängd. 

En tredjedel av det man äter på 

en dag bör vara kolhydrater 

(stärkelserik mat). 

Båda 

organisationerna 

beskriver en 

begränsad mängd 

kolhydrater. Oklart 

hur mycket det 

exakt är och hur stor 

skillnaden blir.  
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Mejeri 

Ur hälsosynpunkt är det bättre 

att välja mjölk, fil och ost med 

låg fetthalt. Man bör även 

sparsamt använda grädde i mat 

och bakning. 

Mjölk och övriga 

mejeriprodukter bör endast 

utgöra en liten del av ens 

dagliga måltider. Som exempel 

ger BNF ett glas mjölk á 200 

ml eller 30 gram ost.  

Båda 

organisationerna 

uttrycker att man 

bör begränsa 

mejeriprodukter. 

Antingen till fetthalt 

eller mängd. 

 

Protein 

Det rekommenderas att 10-20% 

av energin man får i sig under 
dagen är protein.  

Ät fisk tre gånger i veckan. Fisk 

innehåller rikligt med vitaminer 

och mineraler samt Omega 3-
fettsyror.  

 

Proteinkällor som inte är från 

mejeri till exempel kött, fisk, 

bönor och ägg. Av denna 

matgrupp så ska man enligt 

BNF äta ”lagom”. Man bör inte 

äta mer än 70 g kött per dag 

(rött och processat kött) och 

man bör enligt 

rekommendationerna äta två 

portioner (1 portion = 140 g) 

fisk i veckan. 

Båda 

organisationerna 

rekommenderar att 

man inte ska äta 

mycket protein, 

samt att man bör äta 

fisk mer än en gång 

i veckan (dock viss 

skillnad) .  

 

Vatten 

Den bästa måltidsdrycken är 

vatten. Läskedryck och saft ger 

ingen mättnadskänsla men 

innehåller mycket energi.  

Det är ett bra val att dricka 

vatten eftersom det inte 

innehåller extra kalorier 

samtidigt som man får i sig 

vätska. 

BNF och SLV 

tycker båda att man 

ska undvika onödiga 

kalorier och hellre 

välja vatten som 

dryck än andra 

alternativ.  

 

Källa 

 

 

(Livsmedelsverket [www] b) 

  

(British Nutrition Foundation 

[www] b) 
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4.1.2 Representation av kostråd 

De sätt som respektive organisation eller land representerar sina grundläggande kostråd på ser 
olika ut. I tabellen nedan återfinns en kort sammanfattning av representation samt specifika 

märkningar som finns. Varje representation (ej märkning) beskrivs även var för sig efter tabellen. 

Tabell 2. Jämförelse av representationer. 

 Sverige Storbritannien 

 

Representation av kostråd 

 

Tallriksmodellen kan användas för att få en 

bra jämvikt på det man äter. Proportionerna 

är två större delar och en mindre del. Där 

den ena större delen är grönsaker samt 

rotfrukt. Den andra större delen innehåller 

potatis, pasta, ris (o.dyl.) och den mindre 

delen kött, fisk, ägg (eller vegetarisk 

alternativ). 

 

 

I Storbritannien används ”the eat well 

plate” som modell för att representera 

hälsosamt ätande. ”The eat well plate” 

visar likt matcirkeln och 

tallriksmodellen proportioner över hur 

mycket man kan äta av olika livsmedel 

samt vilka livsmedel man bör äta av.  

 

Matcirkeln innehåller olika livsmedel där 

varje del innefattar livsmedel med liknande 

näringsinnehåll. För att få en bra variation 

så kan man äta något från varje grupp i 
matcirkeln. 

 

 

 

Märkning 

 

Märkning i form av ett vitt nyckelhål på en 

grön cirkel. Nyckelhålsmärkning finns på 

produkter som är magrare, har mindre 

socker- samt saltinnehåll men är fiberrika. 

 

I Storbritannien finns en märkning som 

kallas ”traffic light label” som likt ett 

trafikljus indikerar om ett livsmedel 

har högt (rött), medium (gult) eller lågt 

(grönt) innehåll av fett, mättat fett 

(eng. saturates), socker och salt. Detta 

för att en konsument snabbt ska kunna 

avgöra om ett livsmedel är ett 

hälsosammare val eller inte. 

 

 

Källa 

 

 

(Livsmedelsverket [www] b) 

 

(British Nutrition Foundation [www] 

b)  

 

  



24 

 

4.1.3 ”The eat well plate” 

För att ”ha en välbalanserad och hälsosam kosthållning” (min översättning, NHS [www] a) kan 
man äta enligt ”the eat well plate” (Figur 1). Tallriken har fem olika matgrupper där man ska 

försöka uppnå/äta efter den balans av grupperna som tallriken visar (British Nutrition Foundation 
[www] b). “The eat well plate” ska passa de flesta människor, men är inte tänkt för barn under 
två år, (British Nutrition Foundation [www] b; NHS [www] a) och ser ut enligt följande:   

 

 

 

Figur 1. “The eat well plate”, illustrerad efter: British Nutrition Foundation ([www] b), NHS ([www] a). 

 

Maten är indela i fem olika matgrupper: 

 

 

 

 

Man bör, som sagt, försöka balansera sina måltider enligt ”the eat well plate” men man måste inte 

göra det varje måltid utan det kanske är lättare att få det balanserat under exempelvis en vecka 
eller en längre period (British Nutrition Foundation [www] b; NHS [www] a).  

 

1 5 

2 4 

3 

1. Stärkelserik mat som bland annat bröd, ris, potatis, pasta och annat 
 

2. Mjölk och mejeriprodukter 
 

3. Mat samt dryck med högt fett och/eller sockerinnehåll 

 

4 Proteinkällor som inte är från mejeri som exempelvis kött, ägg, bönor 
 

5. Frukt och grönsaker 
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4.1.4 Tallriksmodellen 

Tallriksmodellen visar hur proportionerna för lunch eller middag bör se ut för att det ska vara en 
bra måltid (Livsmedelsverket [www] b).  

 

 

 

 

 

Figur 2. Tallriksmodellen, illustrerad efter: Livsmedelsverket ([www] b). 

 

 

 

 

  

2 1 

3 

2. Grönsaker samt rotfrukt 

1. Potatis, pata, ris, bulgur, bröd (kolhydrat) 

3. Kött, fisk, ägg, baljväxter (protein) 
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4.1.5 Matcirkeln 

Matcirkeln, nedan, representerar olika livsmedelsgrupper (Livsmedelsverket [www] b). Om man 
väljer att äta något från varje del ur cirkeln varje dag så ger det en bra variation (ibid.). 

 

 

 

Figur 3. Matcirkeln, illustrerad efter: Livsmedelsverket ([www] b). 

 

Cirkeln är indelad i sju delar där varje del representerar följande: 

 

 

 

 

 

  

1 

6 

5 

4 

7 

3 

2 

1. Frukt samt bär 2. Grönsaker 3. Potatis samt rotfrukt 4. Bröd, flingor, gryn, pasta, ris 

5. Matfett 6. Mjölk samt ost 7. Kött, fisk samt ägg 
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4.2 Sammanfattning - Skillnader/likheter mellan 

matrekommendationer 

Båda organisationerna uttrycker att de baserar sina råd på forskning. Även om det finns skillnader 

så bör inte de skillnaderna vara avgörande för vad som är en hälsosam livsstil eller inte då de inte 
är fundamentalt stora och liknar varandra på många punkter. Livsmedelsverket ([www] c) skriver 

även att det finns en stor konsensus hos forskare inom nutrition om vad som är bra matvanor. Det 
kan vara så att de skillnader som finns beror på skillnader i matvaror samt matvanor. Som 
Livsmedelsverket ([www] d) påpekade när Norge och USA uppdaterade sina kostråd 2010 

respektive 2011: ”De små skillnader som finns i kostråden mellan USA/Kanada, Norge och 
Sverige speglar rådande matvanor och livsmedelsutbud. Ordvalet i budskapen är också något 

olika mellan länderna”. Även i detta fall, mellan Sverige och Storbritannien, så är ordval till viss 
del annorlunda och det är även svårt att göra en jämförelse mellan länder då beräkningar med 
mera kan se olika ut i länders data (Livsmedelsverket, 2012).  

4.2.1 Sammanfattning - Skillnader/likheter mellan representationer av kostråd 

”The eat well plate” (EWP) innehåller fem olika delar medan tallriksmodellen (TM) innehåller 
tre. Skillnaden mellan dem är att EWP inkluderar sötsaker och feta produkter (för både dryck och 
mat) samt mejeriprodukter. I matcirkeln förekommer dock mejeriprodukter, vilket kan anses vara 

en rekommendation på att man ska få i sig det i viss mängd. EWP har en liten del tillägnad 
sötsaker och Livsmedelsverket (SLV) har som råd att man ska äta mindre av sötsaker och att äta 

mindre av mättat fett. SLV har som råd att man kan unna sig sötsaker ibland, vilket även EWP 
ger utrymme för. Båda ”tallrikarna” visar proportioner och har två stora delar tillägnat 
kolhydrater respektive grönt samt en mindre del för protein. Skillnader mellan EWP och 

matcirkeln är även här att EWP har en del för sötsaker samt att de olika cirklarna kategoriserat 
matgrupperna olika även om samma grupper till stor del återfinns. Även om representationerna är 

olika så är grundråden liknande. 

4.3 Matvanor i de olika länderna  

Webbplatsen PlanEatSmile är, förutom på svenska matråd, även baserad på svenska informanters 
vanor. Hur skiljer sig vanorna i de olika länderna? Ett behov verkar finnas i Sverige men finns 

det ett behov i Storbritannien av en webbplats som ger stöd för hälsosamt ätande? I följande 
avsnitt beskrivs övergripande matvanor i de båda länderna. 

4.3.1 Sverige 

Livsmedelsverkets (2012) undersökning ”Riksmaten – vuxna 2010–11” undersökte den vuxna 

svenska befolkningens kosthållning. Studien kom bland annat fram till att intag av frukt och grönt 
samt fisk har ökat sedan den senaste matvaneundersökningen från Livsmedelsverket vid namn 
”Riksmaten vuxna 1997–98” (Livsmedelsverket, 2012). Ett annat plus är att flytande margarin 

och olja används i större utsträckning. Dock är intag av frukt och grönt lågt (även om det ökat), 
detta gäller även intaget av fullkorn. Tvärtom gäller för livsmedel som innehåller mycket av 

mättat fett, socker och salt. Den yngsta vuxna åldersgruppen (18 – 30 år) är för övrigt de som har 
sämst matvanor. 



28 

 

Ungefär 15 % av energin som deltagarna i studien ovan konsumerade kom från läsk, snacks, 
godis och fikabröd. Enligt Livsmedelsverket (2012) är intag av livsmedel som är feta och söta 
högt. Även konsumtion av mättat fett är högt (även om intaget av mättat fett har minskat sedan 

den tidigare studien). Fettkvalitén har dock förbättrats i och med att andelen fleromättade 
fettsyror ökat och mättade fettsyror minskat sedan den senaste matvaneundersökningen. 

Mejeriprodukter, matfett (på smörgås), ost, korv, kött, pizza och fikabröd var de största upphov 
till mättat fett. Konsumtion av tillsatt socker (i livsmedel) är högt till motsats av konsumtionen av 
fibrer samt fullkorn som är lågt (ibid.). Bara 12 % åt enligt Livsmedelsverkets rekommendation 

när det gäller fibrer/fullkorn. Upphov (de största) till tillsatt socker var läsk, godis, fikabröd och 
choklad. Många deltagare i studien var även överviktiga eller feta, av kvinnorna så gällde detta 

42 % och för männen 57 % (ibid.). 

Övervikt och fetma hos barn och vuxna har tidigare ökat men slutade att öka under 2000-talet 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Trots en stagnation är andelen barn och vuxna med övervikt hög 

(ibid.). Exempelvis så äter barn i åldrarna 4, 8, 11 år hälften så mycket frukt som rekommenderas. 
Statens folkhälsoinstitut skriver även att barn äter och dricker en stor mängd sötsaker som godis 
och snacks, läsk och bakverk. Konsumtionen varierar men ökar oftast ju äldre barnen är (ibid.). I 

rapporten (Livsmedelsverket, 2011:29) står det att: ”Andelen elever som äter godis dagligen eller 
näs-tan [sic!] dagligen är 7 procent bland 11-åringarna, 14 procent bland 13-åringarna och 20 

procent bland 15-åringarna. Konsumtionen av läsk är likartad...”.  

Det är enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) inte en stor del av den svenska befolkningen som 
utgår från de allmänna kostråden från livsmedelsverket.  

4.3.2 Storbritannien  

Både vuxna och barn i Storbritannien är till stor del överviktiga (Children´s Food Trust, 2012). I 

Storbritannien äter och dricker även de flesta för mycket kalorier, fett, socker och salt. Även om 
det är viktigt att ha fett i sin kost så behöver man inte ha den matgruppen som innehåller högt 
fett- eller sockerinnehåll i sin diet överhuvudtaget (NHS [www] b). År 2007 rapporterades det 

även att de senaste 25 åren har personer med fetma mer än fördubblats i Storbritannien 
(Government Office for Science, 2007). Att vara överviktig är inget ovanligt i landet och en av 

flera anledningar till att en stor del av den brittiska befolkningen är överviktig, alternativt lider av 
fetma, är deras diet (ibid.).  

I exempelvis England åt, 2011, 16 % av pojkarna (i en ålder mellan 5-15) den rekommenderade 
mängden frukt om dagen och 20 % av flickorna i samma ålder (The Health and Social Care 

Information Centre, 2013).  

Framtidsutsikten är att vid år 2050 kan 50-60 % av den brittiska vuxna befolkningen komma att 
lida av fetma (Government Office for Science, 2007). För barn/unga under 20 år är utsiktssiffran 

25 % (ibid.). Barn påverkas av vuxna och vuxnas val kan vara ett problem när det kommer till 
barnfetma (ibid.). Med andra ord är det viktigt att barn lär sig att göra hälsosamma val utav vuxna 
och att vuxna föregår med gott exempel.  

4.3.3 Sammanfattning 

I båda länderna verkar de rådande kostrekommendationerna inte följas på befolkningsnivå. 
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4.4 Mat i skolan, Storbritannien  

En stor och uppenbar skillnad i matvanor mellan Sverige och Storbritannien är att i Sverige får 
barn äta gratis mat i skolan. I Storbritannien måste de flesta köpa mat i skolan alternativt ta med 

sig mat hemifrån.  

4.4.1 Mat som serveras i skolan 

Storbritannien (på eng. United Kingdom) består av England, Wales, Skottland och Nordirland 
och de har tillsammans en övergripande regering (eng. government). Wales, Skottland och 

Nordirland har därtill egna regeringar som har ansvar för utbildning, kultur, miljö, transport och 
hälsa (GOV.UK [www]). British Nutrition Foundation ([www] c) skriver även att standarder för 
skolmat ser olika ut genom hela Storbritannien (England, Skottland, Wales, Nordirland). Dock 

har alla delar stiftat liknande lagar gällande skolmat (ibid.). I detta avsnitt kommer främst 
skolmatsstandarder med mera för England att tas upp som exempel. 

År 1940 introducerades skolmat i brittiska skolor och sedan dess har standarden på maten varit 

varierande (Children´s Food Trust, 2012). En ”lägsta möjliga” standard för skolmat infördes år 
2001, dessa skall dock inte ha haft någon större effekt (ibid.). År 2005 blev, den oberoende 

organisationen Children´s Food Trust (CFT), tidigare School Food Trust, utsedd av Engelska 
regeringen att försöka lösa problemen med ohälsosam skolmat. De tog bland annat fram 
nationella (i England) standarder för skolmat baserade på typ av mat (food based standards, FBS) 

(ibid.).  

År 2005 hade både utbudet samt konsumtionen av skolmat en låg näringsprofil (Haroun m.fl., 
2010). Över hälften av alla elever åt maträtter som hade högt fettinnehåll, exempelvis pommes 

frites (eng. chips), och drycker som innehöll mycket socker. Åtgången av frukt och grönsaker var 
även dålig (ibid.). CFTs standarder ändrade dock trenden av ohälsosam skolmat och utbudet av 
mer hälsosam mat var signifikant större år 2009 (ibid.) efter att standarder implementerats. Det 

fanns bland annat mer grönsaker, frukt, stärkelserik mat som inte tillagats i fett, mejeriprodukter, 
vatten, fruktjos samt fruktdesserter i skolorna (ibid.).  

Denna hälsosammare trend återfanns även i vilken typ av mat som eleverna valde att äta under 

lunchen (ibid.). Antalet engelska barn i grundskolan som åt frukt och/eller grönt ökade med 14 % 
(från 2005 - 2009) (Children´s Food Trust, 2012). Fett, mättat fett samt socker och salt minskade 
bland skolmaten och fler barn valde vatten som måltidsdryck (ibid.). Bland äldre elever så 

minskade konsumtionen av pommes frites med 36 % (från 2004 – 2011)(ibid.). Provision och 
konsumtion av skolmat var hälsosammare år 2009 än år 2005 (Haroun m.fl., 2010). 

Haroun m.fl. (2010:216) skriver att: “It is not reasonable to expect children to make healthy food 

choices (as taught in the classroom) if at the same time they are regularly being offered less 
healthy choices (such as burger and chips) in the dining room”. Med andra ord så hjälper det 
barn att göra hälsosamma val om det finns mer hälsosamma alternativ. Tillgänglighet kan med 

andra ord vara viktigt för att uppmuntra barn till hälsosamma val.  Dock skriver CFT att skolor 
nu kan beviljas att inte behöva följa deras standarder (Children´s Food Trust, 2012). 
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4.4.2 Mat barn har med sig hemifrån 

Det finns skillnader gällande vilken mat barn äter eller väljer beroende på om de äter maten som 
serveras/säljs i skolan eller om de tar med sig mat hemifrån (Harrison m.fl., 2011). Maten som 

barn har med sig hemifrån är generellt sämre än den som serveras i skolorna (ibid.). I en studie 
från England med barn i 9-10 års ålder fann Harrison m.fl. (2011) att det fanns signifikanta 
skillnader när det gäller matintag mellan de som åt skolans mat och de som hade lunch med sig 

hemifrån. De barn som åt mat från skolan åt generellt den typ av mat som Children´s Food Trust 
(tidigare School Food Trust) rekommenderar (ibid.), vilken alltså var bättre än den mat som de 

flesta barn hade med sig. Även CFT skriver att den mat, som ett urval av (engelska) föräldrar 
beskriver att de skickar med sina barn till skolan, är mindre hälsosam än den som serveras i 
engelska skolor (Children´s Food Trust, 2011). Det är viktigt att man får till en bra balans av den 

mat man tar med hemifrån till jobb eller skola och den bör även vara enligt ”the eat well plate” 
(British Nutrition Foundation [www] b). 

4.4.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis är maten som serveras av skolan mer hälsosam än den som barn har med sig 
hemifrån. 
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5 Intervjustudie 

För att ytterligare avgöra vad som kan behöva lokaliseras i PlanEatSmile gjordes fem stycken 
intervjuer, vilka kommer beskrivas i detta avsnitt. Målsättningen med intervjuerna var att få en 

bild av brittiska informanters vanor kring mat. Analys av intervjuer kommer visa ett antal 
mönster som kommer användas senare i studien för att utreda lokaliseringsbehov för 

PlanEatSmile. 

5.1 Intervjumetod 

Intervjuer har genomförts med en etnometodologisk ansats där fokus har funnits i att undersöka 
”hur undersökningspersonerna producerar och styr sina liv eller verkligheter” (Ryen, 2004:34). 

Hur informanternas vardag ser ut gällande mat och matvanor har med andra ord varit av intresse. 
Intervjuerna genomfördes på engelska och  spelades även in och informanterna informerades om 
detta. Inspelningarna fungerade som stöd till intervjuanteckningar.  

5.1.2 Semistrukturerade 

Insamling av intervjudata har skett genom semi-strukturerade intervjuer där huvudsakliga frågor 
har bestämts på förhand men frågornas utformning eller ordningsföljd har ej bestämts innan 
intervjun (Ryen, 2004).  

5.1.2.1 Frågor 

Matrelaterade vanor och planering av dem har stått till grund för frågor (se Bilaga 8: 
Intervjudokument för exempel på frågor som ställdes).   

Sammanfattningsvis fick informanterna främst frågor som behandlade: 

 Deras rutiner och planering kring mat och kosthållning. 

 Deras kosthållning och tankar kring det. 

 Den mat som de åt när de gick i grundskolan (skolmat och/eller mat hemifrån). 

 Skillnader mellan hur de upplever att det är i Sverige och Storbritannien när det kommer 
till kosthållning. 

 Om de har andra rutiner i Sverige än i Storbritannien. 

5.2 Urval 

Informanterna valdes ut genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Totalt fem stycken 
informanter intervjuades och två av dem svarade genom annonsering och tre blev 

rekommenderade av andra informanter. Alla var kvinnor från Storbritannien (fyra från England, 
en från Nordirland) och de var alla studenter samt i åldern 20 – 22 år. Två av informanterna 

kommer ursprungligen från Zimbabwe. Fyra av informanterna har studerat i Sverige mellan 4,5 
och 12 månader under tiden för intervjun. Ingen av informanterna hade barn och levde inte heller 
tillsammans med en partner. De bodde alla i någon form av studentboende, både i Sverige och i 

Storbritannien, tillsammans med andra där de delade kök men hade ett eget rum, förutom två som 
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hade delat rum i boendet i Sverige. Informanterna kommer vidare att individuellt benämnas som 
I1, I2, I3, I4 och I5 utan specifik inbördes ordning.  

5.3 Analys av intervjuer 

I detta avsnitt kommer analysmetoder och analys av intervjudata att presenteras. 

5.3.1 Analysmetoder 

Först har enskilda intervjuer analyserats enligt vad Goodwin beskriver som single-case analys 
(Goodwin, 2009), där man fokuserar på en individ i taget för att förstå varje person och vad man 
hört (och sett). I en single-case analys kan man kategorisera och sammanfatta data för att få den 

mer organiserad samt reducerad (ibid.), vilket jag också gjorde.  

Liknande grundad teori-analys så har jag även genom en tolkande process (Guvå & Hylander, 
2003) försökt ringa in skeenden under olika begrepp (ibid.) eller kategorier. Detta genom kodning 

som Guvå och Hylander (2003:37) skriver är ”jämförbar med en beskrivande eller tolkande 
process”, vilket detta arbete är. Goodwin (2009) skriver dock att just ordet kodning inte är något 
som designers generellt använder då det inom interaktionsdesign är starkt kopplat till 

programmeringskodning. Därför kommer ordet kategori fortsatt vara genomgående i denna 
analysbeskrivning.  

Efter den inledande single-case analysen av varje individ utfördes en cross-case analys. I cross-

case analysen grupperar och jämförs individer för att bland annat jämföra de trender som varje 
individ har med andra (Goodwin, 2009). 

5.3.2 Single-case analys 

I arbetet med single-case analyser valde jag, som sagt, att kategorisera och sedan sammanfatta 

data under kategorier. Det som kategoriserades var beteenden som kunde tolkas utifrån data samt 
intressanta skeenden som informanterna beskrev. 

Till exempel informant I3s beskrivning eller tolkat beteende angående kategorin matlagning fick 
följande sammanfattning: 

”Matlagning 

Brukar inte laga mat från grunden.  

Mamman brukar ge matlådor. 

Kan laga mat på helgen med sina korridorkompisar.” 

Dessa sammanfattningar sammanställdes sedan i en tabell för att underlätta och illustrera cross-
case analysen, se Tabell 3. 
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5.3.3 Cross-case analys 

För att illustrera denna jämförande analys har de olika kategorierna (med sammanfattningar) från 
varje single-case analys grupperats och sammanställts i Tabell 3. 

Kolumnen längst till vänster är de kategorier som arbetades fram i single-case analyserna. Sedan 

återfinns sammanfattningarna från respektive informants svar eller tolkat beteende från single-
case analyserna. Kolumnen längst till höger innehåller sammanfattande kommentar om 
informanternas svar. De celler som är tomma i tabellen är det på grund av att det inte finns något 

svar eller tolkat beteende från informanten i aktuell kategori. 
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Tabell 3. Cross-case analys. 

 

  

Informant I1 

 

 

Informant I2 

 

Informant I3 

 

Informant I4 

 

Informant I5 

 

 

Kommentar/ 

sammanfattning 

 

Matlagning 

 

Tycker om att 

laga mat och 

lagar mat från 

grunden. Kan 

experimentera 

och tycker att 

matlagning är 
avslappning.  

Gillar inte 

färdigrätter Har 

anpassat sin 

matlagning efter 

brittiska 

samhället. 

Har mer tid till 

att laga mat i 

Sverige. 

Tycker om att 
laga mat. 

 

 

Brukar inte laga 

mat från 
grunden  

Mamman brukar 

ge matlådor. 

Kan laga mat på 

helgen med sina 

korridor-

kompisar. 

 

Gillar inte att 
laga mat ofta. 

 

Tycker om 

matlagning men 

tycker inte att 

hon är jättebra 
på det. 

 

 

Tre stycken gillar att 
laga mat.  

En kan 

experimentera och 

prova nytt. 

En lagar ibland mat 

med andra. 

 

Handling 

och  

Planering 

 

 

Handlar…      

… basmatvaror 

en gång i 
månaden. 

… till varor en 

gång i veckan. 

… det hon 

känner för i 
stunden. 

… mycket 

eftersom det blir 
billigare. 

Skriver lista 
ibland. 

Får gå tillbaka 

till affären 

ibland när det 
fattas saker. 

Närmare till 

mataffär i 
Sverige. 

Handlar en gång 

i veckan och har 
en lista med sig. 

Om hon inte har 

något hemma så 

känner hon sig 
stressad. 

Brukar planera. 

Kan glömma 

bort att äta när 

hon pluggar. 

 

Handlar ofta 

veckovis men 

planerar inte när 

hon ska handla 

utan handlar när 

det är slut 
hemma. 

Blir även 

irriterad om hon 

inte har något 
hemma.  

Brukar inte 

planera vad som 

ska handlas utan 

tittar i frysen 

och bestämmer.  

Skriver inte lista 

men har gjort 

det de två 

senaste 

gångerna (vid 

tiden för 

intervjun), det 
spar tid.                                

                 

Samåker med 

vänner och 

handlar mat för 

hela terminen i 

Storbritannien. 

Brukar inte 

planera 

matinköp i 

förväg men 

verkar ha en 

önskan om att 

planera 
matinköp. 

Förstår att 

planering blir 

billigare. 

 

 

Kostnad är en 

avgörande 

faktor för vad 
som handlas. 

Maten är 

billigare i 

Storbritannien 

men hon tycker 

att kött är dyrt i 
Storbritannien. 

Planerar inte 

lunchen i 

förväg, kanske 
dagen innan. 

Planerar 
middag. 

Fryser in om 

hon lagar 
mycket mat.  

 

.  

En verkar planera 

mer än de andra. 

Alla verkar ha något 

stressmoment eller 

liknande gällande 

handling eller 
planering. 

Kostnad verkar vara 

en faktor för vad 

eller hur mycket 
som köps eller inte.  
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 Sämre på 

planering i 

Storbritannien. 

Brukar tänka i 

måltider när hon 

handlar i 
Sverige.  

Har nära till 

mataffär i 

Sverige och har 

mer tid i Sverige 

att laga och 

handla mat Har 

längre till 

mataffär i 

Storbritannien, 

måste ta buss 

dit. 

Köper inte 

större färskvaru-

produkter 

eftersom det kan 
hinna bli dåligt. 

Slänger inte mat 

utan äter upp 

sådant som blir 

över. 

 

Bekvämlighet 

 

Om hon är trött 

så äter hon 

färdigmat. Går 

även ut och äter 

ibland på 

helgerna. 

Äter ute ofta i 
Storbritannien. 

Hämtmats-

utbudet är större 

i Storbritannien. 

Kan äta mycket 

skräpmat när 

hon har mycket 
att plugga. 

 

Tycker att det är 

lättare att gå till 

en liten affär 

och handla en 

färdigrätt (än att 

ta bussen, se 

kommentar 
längre upp). 

 

Äter ofta 

hämtmat till 

middag och går 

ibland till en 

pub och äter 

middag. 

Äter hämtmat 

ofta och om hon 

inte har tid i 

Sverige. 

 Tid och 

ansträngning verkar 

vara avgörande för 

om informanterna 

lagar mat eller inte.  

 

Uppfattning 

 om  

egna matvanor 

Anser själv att 

hon äter 
hälsosamt. 

Tror att hon äter 

mer hälsosamt 

och varierat i 
Sverige. 

Kan dra ned på 

fett och salt. 

Äter inte alltid 
hälsosamt. 

Tror att hon äter 
balanserat. 

Skulle vilja äta 

mer hälsosamt. 

 

Tycker inte att 

hon äter 
hälsosamt. 

Tror att hon är 

nyttigare i 
Sverige. 

Skulle vilja äta 

mer hälsosamt. 

Tycker inte att 

hon äter 
hälsosamt. 

 

 

Tycker inte hon 
äter hälsosamt. 

Tänker inte på 
vad hon äter. 

Tror att hon 

hade ätit mer 

hälsosamt om 

hon hade haft 

jobb Kostnad 

avgör. 

Ingen tycker att de 

äter helt hälsosamt 

men skulle vilja 

göra det.  
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Mat 

i grundskolan 

Köpte mat i 

skolan. 

Det serverades 

ohälsosam mat 

som 

hamburgare, 

pommes frites, 

smörgås med 

ost och skinka. 

Tyckte att 

skolmaten var 
dyr. 

 

Hade med sig 

mat hemifrån i 
grundskolan. 

Hade 

exempelvis med 

smörgås och två 

frukter, ett 
mellanmål. 

Maten som 

serverades var 

exempelvis: 

pasta, pizza, 

soppa, godis och 

frukt Frukten 
var billig. 

Tror att skolan 

försökte vara 

hälsosam. 

Hade ofta med 

lunch hemifrån. 

Hade 

exempelvis med 

sig festis, frukt, 

smörgås, chips 
och choklad. 

Det som 

serverades i 

skolan var 

varma rätter, 

potatismos, kål, 

morötter, 

pommes frites, 

kött med sås, 

dessert. 

Tror inte att 

skolmaten var 

dyr, ca 2 

pund/dag. 

Brukade inte 

köpa skolmat. 

Inte nyttig mat 

som serverades 
då. 

Tror inte att 

skolmaten var 
dyr. 

 

Köpte mat i 

skolan. 

Det serverades 

exempelvis: 

mjölk, 

fiskpinnar, 

smiley potatis, 

bönor, 

grönsaker, 

dessert (som 

exempel 

äppelpaj). 

Yngre barn hade 

med sig 

hälsosamt 

mellanmål. 

Kostade ungefär 

11 – 12 pund/v. 

Tre stycken köpte 

mat, två stycken 
gjorde det inte. 

Beskrivning av 

skolmat som 

serverades i skolan 

är att det fanns 

ohälsosamma 

alternativ.  

En av de som hade 

med sig mat 

hemifrån beskriver 

tydliga 

ohälsosamma val av 

matlåda, choklad 

och chips. 

 

Åsikt om 
svenskar 

 

Äter mer 

varierat (än 

britter). I1 har 

exempelvis en 

svensk kompis 

som äter 

varierat. 

Inte stressade, 

hälsosam 

mentalitet, rör 

sig mer, 

spenderar tid 

utomhus och de 

har hälsosam 

livsstil. 

I2 har inte bott i 

Sverige. 

Tror att 

svenskar äter 

mer hälsosamt 

än britter. 

Tror att 

svenskar äter 

mer hälsosamt 

än britter. 

Tror att 

svenskar tänker 

mer på vad de 

äter. 

 

Tror att 

svenskar är mer 
hälsosamma. 

Svenskar verkar 

äta från fler 

matgrupper och 

mindre 

portioner. 

De I5 bor med i 

Sverige verkar 

köpa mer 

organisk och 

dyrare mat. 

Uppfattningen 

verkar vara att 

svenskar är mer 

hälsosamma än 

britter.  

 

Åsikt om 

britter eller 

Storbritannien 

Äter mycket 
färdigrätter. 

De tycker inte 

att mat är roligt. 

Verkar tänka på 
vad de äter. 

Älskar mat från 
olika länder. 

Britter är 

mycket för 

planering och är 

stressade. 

Tror att typiska 

britter äter mer 

färdigrätter och 

att de äter mer 
förlagad mat. 

De beställer 

hem mat. 

Britter äter inte 

tillsammans ofta 

och brittiska 

familjer känner 

sig upptagna 

(I2s familj är 

vana vid andra 

rutiner från 

Tror att 

hämtmat är mer 

vanligt i 

Storbritannien 
än i Sverige. 

Tror att det är 

lättare att vara 

onyttig i 

Storbritannien. 

Större 

tillgänglighet av 

färdigmat och 

hämtmat i 

Storbritannien 

gör att man äter 

  Uppfattningen 

verkar vara att 

utbudet av 

färdiglagad mat 

eller hämtmat är 

större i 

Storbritannien än i 

Sverige. Utbudet 

verkar påverka vad 

man äter.  
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hemlandet). ohälsosamt. 

Tror inte att 

britter är mer 

upptagna. 

 

Socialt 

 

 Äter ute med 

vänner, gillar 

det sociala. 

Kan laga mat på 

helgen med sina 

korridor-

kompisar. 

Äter oftast 

middag med 

sina vänner. 

 De informanter som 

uttalat att de äter 

med andra ibland 

verkar göra det på 

ledig tid.  

 

Specifika 

vanor i Sverige 

Har mer tid till 

att laga mat i 

Sverige. 

Tror att hon äter 

mer hälsosamt 

och varierat i 

Sverige. 

Inte stor 

skillnad mot vad 

hon äter i 

Storbritannien 
och Sverige. 

Närmare till 

mataffär i 

Sverige. 

 

Har inte bott i 

Sverige 

Sämre på 

planering i 

Storbritannien. 

Brukar tänka i 

måltider när hon 

handlar i 
Sverige.  

Nära till 

mataffär i 

Sverige och har 

mer tid i Sverige 

att laga och 

handla mat 

Längre till 

mataffär i 

Storbritannien, 

måste ta buss 
dit. 

Tror att hon är 

nyttigare i 

Sverige. 

Äter hämtmat 

ofta och om hon 

inte har tid i 

Sverige. 

Upplever att mat 

är dyrare i 

Sverige. 

Lever på samma 

pengar i Sverige 

som hemma och 

eftersom mat är 

dyrare i Sverige 

så måste hon 

tänka på vad 
hon köper.  

 

Blandat i hur vanor 

skiljer sig i Sverige. 

Det främsta verkar 

vara att de har mer 

tid till att laga mat 

och handla i 
Sverige. 

En upplever att det 

är dyrare i Sverige.  



38 

 

5.4 Mönster från cross-case analys  

Nedan presenteras de mönster över informanter som noterats i den jämförande cross-case 
analysen ovan. Dessa kommer sedan att användas för att avgöra vad i PlanEatSmile som kan 

behöva lokaliseras.  

5.4.1 Matlagning 

 Mönster 1: Matlagning är kul för en del. Matlagning kan vara tidskrävande. 

Tre stycken (I1, I2, I5) gillar att laga mat och I1 uttrycker att hon har mer tid att laga mat i 
Sverige. 

5.4.2 Handling och planering 

 Mönster 2: Det verkar finnas något stressmoment gällande handling eller planering. 

 Det som flest informanter (I1, I2, I3) har problem med verkar vara när de inte har varor hemma, 
då stress- eller irritationsmoment uppstår (I2, I3), eller när man/de måste gå tillbaka till affären 

och handla igen (I1).  

 Mönster 3: Kostnad verkar vara en faktor för vad eller hur mycket som köps eller inte. 

 Exempelvis köper I4 inte större färskvaruprodukter eftersom dessa kan hinna bli ofräscha, I5 
uttrycker även att kostnad är avgörande.  

5.4.3 Bekvämlighet 

 Mönster 4: Tid och ansträngning verkar vara avgörande för om man lagar mat eller inte.  

De flesta (I1, I2, I3, I4) uttrycker att de ofta äter hämtmat eller färdigrätt om de känner att de inte 
har tid att laga mat, är stressade eller inte orkar handla. 

5.4.4 Uppfattning om egna matvanor 

 Mönster 5: Ingen informant verkar äta helt hälsosamt men skulle vilja göra det.  

Även andra delar i tabellen ovan tyder på att de inte alltid gör hälsosamma val.  
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5.4.5 Mat i grundskolan 

 Mönster 6: Det är olika om man köper mat i skolan eller om man tar med sig mat 
hemifrån. 

Två stycken (I1, I5) köpte mat när de gick i grundskolan, tre stycken (I2, I3, I4) gjorde det inte. 

En av de som hade med sig mat hemifrån (I3) beskriver tydliga ohälsosamma val av matlåda, 
som choklad och chips. Beskrivning av skolmat som serverades i skolan är att det fanns 

ohälsosamma alternativ men I2 tror att hennes skola försökte vara hälsosam gällande mat.  

5.4.6 Åsikt om svenskar och Åsikt om britter eller Storbritannien 

 Mönster 7: Britter i allmänhet uppfattas göra ohälsosamma matval. 

Uppfattningen verkar vara att svenskar är mer hälsosamma än britter. Uppfattningen verkar vara 
att utbudet av färdiglagad mat eller hämtmat är större i Storbritannien än i Sverige. Utbudet 

verkar påverka vad man äter. 

5.4.7 Socialt 

 Mönster 8: Äter man tillsammans med andra görs det när man är ledig. 

De informanter (I2, I3, I4) som uttalat att de äter med andra ibland verkar göra det på ledig tid. 

5.4.8 Specifika vanor i Sverige 

 Mönster 9: Det är blandat i hur vanor skiljer sig mellan Storbritannien och Sverige.  

Det främsta verkar vara att de (I1, I3) har mer tid till att laga mat och handla i Sverige. I4 
uttrycker att hon äter mycket hämtmat i Sverige, men verkar äta mycket sådant även överlag. I5 
uttrycker att mat är dyrare i Sverige, vilket påverkar vad hon äter där.  
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6 Lokaliseringsbehov för PlanEatSmile  
 

Baserat på mönster från intervjuer samt information från litteraturstudien, tidigare i uppsatsen, 
kommer delar av PlanEatSmile i behov av eventuell lokalisering att identifieras samt 
designförslag att presenteras. Detta ses som studiens resultat. Delar som eventuellt inte behöver 

lokaliseras av PlanEatSmile kommer även att presenteras till viss del. 

6.1 Finns ett potentiellt behov av PlanEatSmile i Storbritannien? 

Den identifierade målgruppen i den svenska versionen av PlanEatSmile är barnfamiljer. I 

Storbritannien verkar barn vara en utsatt grupp eftersom barn påverkas av vuxna (som inte äter 
bra), barn får med sig onyttig mat till skolan och många barn är överviktiga. Även vuxna verkar 
ha problem med övervikt och ohälsosamma val. Målgruppen i Storbritannien kan även den vara 

barnfamiljer men fler skulle säkert ha nytta av den. För att ändra trenden över överviktiga barn i 
Storbritannien så kan PlanEatSmile i alla fall vara ett verktyg för familjer att använda. Vilken 

som är den viktigaste eller mest utsatta målgruppen är dock oklart i denna uppsats. Även hur 
efterfrågan ser ut är oklart i denna uppsats. 

6.2 Matristabell för lokalisering 

För att komma fram till vad som kan behöva lokaliseras i PlanEatSmile har jag valt en analytisk 

strategi där en matristabell framställts. En analytisk strategi används bland annat för att hantera 
data (Yin, 2007) och att skapa tabeller är en teknik för det (ibid.). För att få en översikt över data 
och delarna av webbplatsen ger en matristabell även en bra överskådlighet. Förslagen i tabellen är 

baserade på mönster från intervjustudien och litteraturstudien som har ställts mot webbplatsens 
nuvarande funktionaliteter. Som resultat för hela studien kommer de delar som har ett identifierat 

lokaliseringsbehov även att presenteras mer i detalj efter tabellen. De lokaliseringsbehov som 
identifierats som mest prioriterade kommer även att presenteras som förslag genom skisser. 
Skisser används i ett tidigt skede av idégenerering (Buxton, 2007) och detta bör även ses som ett 

tidigt skede.  
 

I matristabellen, nedan, återfinns de delar (orange) som kan behöva ändras eller lokaliseras i 
webbplatsen PlanEatSmile. De celler som är gröna representerar funktionalitet eller delar av 
webbplatsen som kan passa britter redan nu (innehålls- eller funktionalitetsmässigt). 

 
Tabell 4. Matristabell (nästa sida). 
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Del av 

PlanEat 

 Smile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa  

 

Planering/ 

kalender 

 

I kalendern 

eller 

planerings-

delen finns 

främst 

möjlighet att 

planera 

måltider 

genom att 

lägga in 

recept i 

kalender. 

Flera recept 

går att lägga 

in och det 

genereras 

utifrån det en 

inköpslista 

av 

ingredienser. 

 

Recept 

 

I 

receptmenyn 

går det 

huvud-

sakligen att 

hitta och se 

recept. Det 

går även att 

lägga till 

recept i 

kalender-

delen.  

 

Matvanor 

 

I detta 

menyval 

finns 

möjlighet 

att ställa in 

mål för 

vilka 

matvanor 

man vill ha. 

Dessa mål 

kan man 

även få 

åter-

koppling 

på. 

 

Allergi 

 

Under denna 

meny finns 

idag 

möjlighet att 

ställa in 

allergener 

man vill 

undvika samt 

välja om man 

vill byta ut 

allergener 

mot andra 

ingredienser i 

inköpslista. 

 

Skafferi 

 

Här finns 

möjlighet 

att ställa in 

vilka varor 

man har 

hemma för 

att dessa ej 

ska läggas 

in i 

inköpslista 

(även om 

de finns i 

recept). 

 

Fakta 

 

Under denna 

meny finns 

bland annat 

beskrivning 

av de kostråd 

som sidan 

bygger på. 

Även 

matcirkeln 

och 

tallriksmodel

len återfinns. 

 

 

Beställ 

 

Det är 

meningen att 

det ska finnas 

möjlighet att 

beställa hem 

mat under detta 

menyval. 

 

Övrigt  

 

eller  

 

Eventuell ny 

del för 

lokalisering 

 

Baserat på 

undersökning i 

denna studie 

kan behov av 

ny del eller 

annat av 

intresse 

tillkomma för 

lokalisering. 

 

Mönster 1 

 

Mat-

lagning är 

kul för en 

del. Mat-

lagning 

kan vara 

tids-

krävande. 

 

 

För att 

minska tid 

som går åt 

vid 

matlagning 

kan planering 

av måltider 

vara ett 

alternativ för 

informant-

erna.  

 

 

Det finns 

idag recept 

som går att 

hitta under 

kategorin 

”Snabb-

lagat” vilket 

kan vara ett 

alternativ för 

att minska 

tidsåtgång. 

     

Beställning av 

mat kan vara 

ett alternativ 

för att minska 

den tid som går 

åt kring mat 

och 

matlagning. 

 

 

Mönster 2 

 

Det verkar 

finnas 

något 

stressmom

ent 

gällande 

handling 

eller 

planering. 

 

För att få mer 

struktur och 

eventuellt 

minska 

stress-

moment kan 

stöd för 

planering 

samt tillgång 

till en 

automatiskt 

genererad 

inköpslista 

vara ett 

alternativ. 

 

 

 

 

 

               

Beställning kan 

vara ett 

alternativ för 

att minska eller 

få bort stress 

gällande 

handling och 

planering då 

man inte 

behöver handla 

själv. 
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Planering/ 

kalenderdel 

Recept Matvanor Allergi Skafferi Fakta Beställ Övrigt 

 

Mönster 3 

 

Kostnad 

verkar vara 

en faktor 

för vad 

eller hur 

mycket 

som köps 

eller inte. 

 

  

Recept som 

kan hittas 

under en 

kategori som 

kan heta 

exempelvis 

”Billigt” kan 

vara ett 

alternativ för 

de som har 

en stram 

budget. 

      

Funktionalitet 

som visar vad 

ett recept eller 

varor i recept 

kan kosta så att 

informanter 

redan innan kan 

välja om 

receptet passar 

ens budget eller 

inte kan vara ett 

förslag. Även 

alternativ för 

om man vill ha 

ett annat märke 

av livsmedel 

kan vara ett 

alternativ. 

 

Mönster 4 

 

Tid och an-

strängning 

verkar vara 

avgörande 

för om 

man lagar 

mat eller 

inte. 

 

För att 

minska tid 

kring mat 

överlag kan 

stöd för 

planering 

vara ett 

alternativ 

även här. 

 

Recept under 

kategorin 

snabblagat 

kan vara ett 

alternativ 

även här för 

att få 

informanter 

att laga 

hälsosam 

men även 

snabblagad 

mat. 

    Snabbmat och 

lättillgänglig-

het verkar vara 

två problem 

när det gäller 

för informanter 

och britter 

generellt att äta 

hälsosamt. 

Genom att göra 

bra mat 

lättillgänglig 

genom att 

beställa den 

kan vara ett 

alternativ. 

 

 

Mönster 5 

 

Ingen 

informant 

verkar äta 

helt 

hälsosamt 

men skulle 

vilja göra 

det.  

 

 Britter i 

allmänhet 

och 

informant-

erna äter inte 

alltid 

hälsosamma 

alternativ. 

Genom 

inspiration 

och stöd för 

variation så 

finns hjälp 

tillgänglig 

för att äta 

och laga mer 

hälsosam 

alternativt 

mer 

varierande 

mat.                       

 

Att 

använda 

stödet för 

att förbättra 

matvanor 

kan vara ett 

alternativ 

för att 

uppnå dem. 
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Planering/ 

kalenderdel 

 

Recept Matvanor Allergi Skafferi Fakta Beställ Övrigt 

 

Mönster 6 

 

Det är 

olika om 

man köper 

mat i 

skolan 

eller om 

man tar 

med sig 

mat 

hemifrån. 

 

De flesta 

informanter 

hade med sig 

mat till 

skolan. Extra 

stöd för 

planering av 

matlådor 

eller matsäck 

vara ett 

alternativ i 

planerings-

delen av 

webbplatsen 

för att 

planera in bra 

val av 

matlåda. 

 

 

       

 

Mönster 7 

 

Britter i 

allmänhet 

uppfattas 

göra 

ohälso-

samma 

matval. 

(Stöds 

även av 

litteratur) 

 

  

Inspiration 

och 

hälsosamma 

recept kan 

vara ett 

alternativ för 

bättre matval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp med 

att få bättre 

matvanor 

är ett 

alternativ 

för att göra 

bättre 

matval. 

 

     

 

Mönster 8 

 

Äter man 

till-

sammans 

med andra 

görs det 

när man är 

ledig. 

 

Idag finns 

inget stöd för 

att planera in 

olika typer av 

måltider. 

Eller lägga in 

om man äter 

borta och inte 

behöver 

planera in 

recept aktuell 

dag, vilket 

kan vara 

alternativ för 

bättre 

översikt. 

 

 

 

I varje recept 

går det att 

välja hur 

många 

personer 

recepten ska 

beräknas för 

och då 

anpassas 

även hur 

mycket av 

ingredienser 

som läggs till 

i inköpslista 

vilket 

underlättar 

handling och 

matlagning. 
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 Planering/ 

kalenderdel 

Recept Matvanor Allergi Skafferi Fakta Beställ Övrigt 

 

 

Mönster 9 

 

Blandat i 

hur vanor 

skiljer sig 

mellan 

Storbritann

ien och 

Sverige. 

Två 

informanter 

uttryckte att 

de hade mer 

tid att laga 

mat i 

Sverige. Stöd 

för struktur 

och planering 

kan vara till 

hjälp för dem 

i Stor-

britannien. 

 

       

 

Skillnader

/likheter 

mellan 

mat-

rekomen-

dationer. 

 

 

  

 

   

PlanEatSmile 

bör troligtvis 

basera sina 

basråd på de 

råd som ges 

specifikt för 

Stor-

britannien i 

och med 

eventuella 

vane- och 

utbuds-

skillnader 

bland 

livsmedel. 

Även om 

råden är lika 

så bör de 

troligtvis 

vara så 

specifika 

som möjligt 

för lokalen 

eftersom det 

då kan vara 

lättare för 

användaren 

att härleda 

det till sin 

omgivning. 

 

 

 

 

Skillnader

/ likheter 

mellan 

represent-

ation av 

kostråd. 

 

 

 

 

     Represent-

ation av 

kostråd är 

annorlunda i 

Sverige och 

Stor-

britannien. 

För att inte 

störa 

användarnas 

mentala 
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”Även om 

represent-

ationerna 

är olika så 

är grund-

råden 

liknande”. 
   

modell och 

införa nya 

modeller så 

bör de som är 

typiska för 

landet att 

användas. 

Samt övrig 

information 

bör anpassas. 

  

Planering/ 

kalenderdel 

 

 

Recept 

 

Matvanor 

 

Allergi 

 

Skafferi 

 

Fakta 

 

Beställ 

 

Övrigt 

 

Matvanor 

i de olika 

länderna. 

 

”I båda 

länderna 

verkar de 

rådande 

kostrekom

mendation

erna inte 

följa på 

befolkning

snivå”. 
 

   

Många 

britter och 

svenskar 

äter 

ohälsosamt, 

inte enligt 

rekommend

ationer. 

Eftersom 

systemet är 

uppbyggt 

för att 

stödja 

beteende-

förändring 

så kan det 

stödja de 

britter som 

äter 

ohälsosamt 

(ej enligt 

rekommend

ationer). 

 

     

 

Mat i 

skolan. 

 

”…maten 

som 

serveras av 

skolan [är] 

mer 

hälsosam 

än den som 

barn har 

med sig 

hemifrån”.  

 

Barn som har 

med sig mat 

till skolan 

hemifrån har 

med sig 

sämre mat än 

den som 

serveras i 

skolan. Stöd 

för planering 

av matsäck 

eller skolmat 

kan vara ett 

alternativ (se 

även 

”Mönster 6” 

). 
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Planering/ 

kalenderdel 

Recept Matvanor Allergi Skafferi Fakta Beställ Övrigt 

 

Övrigt 

 Om recepten 

passar 

brittiska 

marknaden är 

oklart 

eftersom de 

ej har 

granskats 

eller testats. 

Även om den 

typ av mat 

som britter 

traditionellt 

äter kan 

skilja sig från 

recept som 

finns i 

systemet så 

kan ny mat 

enligt 

litteraturen 

bidra till 

omväxling 

eller bli ny 

trend. 

___________ 

Recepten i     

systemet        

passar de       

basråd som    

ges och om    

basråden        

ändras så bör 

även               

recepten        

anpassas        

efter detta      

samt efter det 

utbud som     

finns i            

Storbritannie

n eftersom     

det kan se      

olika ut          

mellan            

länder.            

  

Matallergier 

är inte 

specifika för 

Sverige så 

den funktion-

aliteten borde 

passa även i 

Stor-

britannien 

 

Funktion-

alitet som 

gör att 

ingredien-

ser som 

man har 

hemma inte 

läggs i 

inköpslista 

gör att man 

inte köper 

hem 

onödigt 

mycket av 

en vara 

borde inte 

vara 

negativt för 

varken 

britter eller 

svenskar. 

 Snabbmat och 

lättillgänglig-

het verkar vara 

två problem 

när det gäller 

för informanter 

och britter 

generellt att äta 

hälsosamt. 

Genom att göra 

bra mat 

lättillgänglig 

genom att 

beställa den 

kan vara ett 

alternativ (se 

även ”Mönster 

4”). 

 

Storbritannien 

är ett 

mångkulturellt 

land och två 

informanter 

kom från 

Zimbabwe. 

Tillägg för att 

ställa in 

kulturella 

preferenser kan 

vara ett 

alternativ för 

att passa fler 

användare med 

mer än en 

kulturell 

bakgrund. 
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6.3 Delar för lokalisering 

De delar av matristabellen ovan som kan behöva anpassas för lokalisering (orange) presenteras 
nedan tillsammans med eventuella förslag för lokalisering. Viktigt att notera är att detta är 

föreslagna ändringar (Goodwin, 2009) och är baserat på det som framkommit under studien.  

6.3.1 Planering/Kalenderdel 

Vilken mat man äter är en faktor som påverkar hälsa. Britter är till stor del överviktiga, både 
vuxna och barn, och barn påverkas av vuxnas val. De flesta informanter hade även med sig mat 
till skolan och barn som tar med sig skolmat äter sämre mat än den som serveras i skolan (enligt 

Harrison m.fl., 2011). Syftet med PlanEatSmile är att stödja bra matval och att stödja bra matval 
även i skolan bör inte var ett undantag. Denna typ av lokalisering bör därför prioriteras högt då de 

flesta barn är i skolan flera dagar i veckan. 
 
Stöd för planering av matlådor eller matsäck kan vara ett alternativ i planeringsdelen av 

webbplatsen. Idag finns inget stöd för att planera in olika typer av måltider. Därför kan 
lokalisering i Storbritannien vara att ge användaren möjlighet till stöd i planering av skollunch. 

Följande tankekarta (eng. mindmap) på nästa sida visar på tre olika förslag eller möjligheter som 
kan ges till användaren i användningen av webbplatsen gällande planering. Varje steg i 
tankekartan är en utveckling av det som föreslagits i föregående steg. 
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Karta 2. Tankekarta för förslag. 
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Förslag 1 och 2 kan användas separat eller tillsammans eftersom kalenderns utformning och i 
vilken kategori användare letar efter recept inte är beroende av varandra men fungerar 
tillsammans. Även förslag 3 och 1 kan användas separat eller tillsammans (förslag 3 är 

visserligen ”ingen specifik lokalisering” men ytterligare kategori för recept bör fungera som 
inspiration oavsett land, ”där minsta möjliga lokalisering” kan vara namnet ”skollunch”). 

Hur förslag 1 och 2 kan se ut exemplifieras med skisser nedan (skisserna är på svenska eftersom 
uppsatsen är skriven på svenska):  
 

Förslag 1. Göra det möjligt för användaren att hitta/söka efter recept som passar som skollunch 
eller matsäck (vad det är för typ av mat eller recept kommer ej att undersökas vidare i denna 

uppsats). 
 

 
Skiss 1. Förslag 1. 

Både Children´s Food Trust och British Nutrition Foundation har tips för hälsosam matsäck (eng. 
packed lunches). Att PlanEatSmile också har det genom recept är ett alternativ för att ha all 

information samlad för användaren. 
 

Förslag 2. Göra det möjligt för användaren att planera in recept som specifikt skollunch i 
planeringsdelen/kalendern. 
 

Förslag 2.1. Recepten i PlanEatSmile har idag en färgmarkering för att visa vilken 
huvudingrediens de har. Att även markera ett recept som skollunch (oavsett 
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huvudingrediens) är ett alternativ för att i kalendern visa att det är ett skollunch-
recept. 

I Skiss 2 ligger två olika typer av recept i kalendern (till vänster) en med en cirkel 

och två utan. Cirkeln kan visa att det är ett specifikt recept och recept kan markeras 
genom att man exempelvis klickar på det. Till vänster på Skiss 2 visas när 
muspekaren klickar på förslag 3. I cirkeln visas ett utdrag av kalendern där förslag 3 

är markerat. Denna typ av funktionalitet kan användas för att markera recept som 
skollunch eller användas för andra typer av måltider, exempelvis om man ska ut och 

äta eller äter borta aktuell dag. Markeringen behöver inte vara en cirkel. 

Skiss 2. Förslag 2.1. 
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Förslag 2.2. Ge användare möjligheten att planera in i mer än en kalender. I 

skissen/förslaget nedan återfinns två flikar på kalendern, ”Skola” och ”Hemma”. Detta för 

att illustrera att planering är möjlig i två olika kalendrar. Övrig funktionalitet som finns på 

webbplatsen idag bör vara möjlig att använda i båda flikarna. På bilden visas även recept 

som är hittade under kategori ”Skollunch”. 

 

Alla i en familj går troligtvis inte i skolan och att ha en separat flik för skolbarnen i 

familjen är ett alternativ som inte blandar ihop skolluncher med övrig matplanering 
för hela familjen.  

 

Skiss 3. Förslag 2.2. 
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6.3.2 Recept 

Ytterligare kategorier för att hitta recept som passar användarens preferenser kan vara ett 

alternativ om användare exempelvis vill hitta billiga recept. Som i förslag ovan där man kan hitta 
recept efter kategorin ”Skollunch”. Det är oklart om detta är typiskt för enbart britter. Det kan 
även vara något som exempelvis svenskar också kan uppskatta eftersom möjligheten att hitta 

budgetrecept inte borde vara landsspecifikt.  
 

Recepten i systemet passar de basråd som ges nu och om basråden ändras så bör även recepten 
anpassas efter detta. De behöver även anpassas efter det utbud eller komposition/sammansättning 
av livsmedel som finns i Storbritannien eftersom det kan finnas skillnader mellan länderna. 

Ytterligare studier över utbud och komposition av livsmedel behövs för att vidareutveckla detta 
och kommer således inte att undersökas vidare i denna studie även om det är en del som är viktig 

för att passa lokalen. 

6.3.3 Fakta 

Mattraditioner ser olika ut i olika länder och länder har sina egna rekommendationer gällande bra 

mat. Att använda fakta som användarna är vana vid sedan innan och som passar ”landet” borde 
användas för att undvika dissonans. Även om råden mellan länderna är lika så bör de troligtvis 

vara så specifika som möjligt för lokalen eftersom det då kan vara lättare för användaren att 
härleda det till sin omgivning. Modeller för representation av bra matval är även olika och bör 
ändras av samma anledningar. Detta bör troligtvis prioriteras och det uppenbara åtgärdsförslaget 

eller lokalisering som bör göras är att byta ut och revidera informationen. 

6.3.4 Övrigt 

Nedan presenteras exempel för övriga förslag. 

6.3.4.1 Kostnadsförslag? 

 
Kostnad kan avgöra vad som inhandlas eller inte enligt mönster från informanter. 

Kostnadsförslag eller liknande är inte avgörande för sidans syfte eller funktionalitet utan kan  
snarare ses som en ”bonusfunktionalitet” och kommer inte att utvecklas vidare i denna  
uppsats mer än med exempel nedan: 

 
Exempel: Samarbete med matvarubutik och tillgång till databas över  

livsmedelspriser kan användas för att räkna ut vad livsmedlen i hela eller delar av 
inköpslistan kan komma att kosta innan man handlar. Ytterligare alternativ är 
möjlighet att hitta recept under kategori för billiga recept (som förslag under 

”Recept”) för att få billigare alternativ att planera in i kalender.  
 

6.3.4.2 Individanpassning? 

 

Storbritannien är ett mångkulturellt land och två informanter kom även från Zimbabwe.  
Tillägg för att ställa in kulturella preferenser kan vara ett alternativ för att passa fler  
användare. Kultur kan vara ett brett begrepp och att hantera mångkultur eller personer med mer 

än en kulturell bakgrunds preferenser i ett land är inte inom ramen för denna studies syfte. Syftet 
är snarare att hantera användbarhet eller lokalisering för befolkningen generellt. Ett exempel för 
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att hantera dessa aspekter är dock att ge användaren möjlighet att ställa in personliga preferenser i 
webbplatsen för att göra det individanpassat. Se exempel för individanpassning nedan. 

 

Exempel för individanpassning: Reinecke och Bernstein (2011) har utvecklat ett  
verktyg för planering vars gränssnitt kan anpassas efter användarens preferenser. 

Alltså, preferenser som påverkas av ens kulturella bakgrund. Ens kulturella 
bakgrund kan exempelvis bestå av den kultur man befinner sig i nu,  
vilken kultur man verkat i tidigare samt vilken kultur ens föräldrar kommer  

ifrån. Systemet förvärvar en användares kulturella bakgrund genom att ta  
hänsyn till olika kulturella influenser som kan påverka användarens preferenser 

gällande gränssnittet. Till skillnad från en klassisk lokalisering så blir verktyget 
snarare individualiserat/individanpassat. 

 

Möjlighet för individanpassning eller lokalisering mot andra lokaler är inte syftet för denna studie 
och detta kommer, som sagt, inte att utvecklas vidare i denna uppsats. 
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7 Slutsatser 
Ovan har olika delar för lokalisering tagits upp samt förslag på ändringar som ej behöver vara 

lands- eller kulturspecifika beskrivits. De slutsatser som studien drar i samband med ställda 
frågeställningar beskrivs nedan. 

Frågeställning 1: Hur ser brittiska familjers vanor kring kost och matlagning ut? 

 Britter i allmänhet verkar inte äta hälsosamt eller följa rådande matråd. Många britter är 

överviktiga, både barn och vuxna, och dåliga matval påverkar att fetma och övervikt är 
vanligt i Storbritannien. Informanter i intervjustudien äter inte helt hälsosamt och 

upplever stressmoment i samband med planering och matvanor.  

Frågeställning 2: Hur skiljer sig dessa vanor från svenska familjers vanor? 

 Skillnader mellan vanor finns när det gäller skolmat eftersom brittiska barn inte är 
garanterade mat från skolbespisning vilket svenska barn är. Skillnader finns även när det 

gäller hur information gällande matråd som främjar bra matvanor är utformade i de olika 
länderna. 

Frågeställning 3: Hur påverkar dessa skillnader hur delar av ett svenskt 
måltidsplaneringsverktyg bör lokaliseras (för den brittiska marknaden)? 

 Britter kan bli hjälpta av PlanEatSmile genom stöd för bra matvanor och 
beteendeförändring. Lokalisering av fakta bör prioriteras eftersom det finns skillnader 
mellan den information som befolkningarna kan tillgodogöra sig i de olika länderna. Extra 

stöd för planering av skollunch är en landsspecifik funktionalitet som kan lokaliseras 
eftersom barn går i skolan flera dagar i veckan och skolmat är en del av vardagen som kan 

behöva planering och maten bör vara hälsosam. 
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8 Diskussion 
Nedan följer diskussion angående metod/er som använts i denna studie samt angående resultat. 

8.1 Metoddiskussion 

Att genomföra en studie enligt fallstudiestrategi för att komma fram till designförslag för 
lokalisering har haft sina fördelar i och med att fallstudier tillåter datatriangulering och kan 
hantera olika typer av data och metoder. Att genomföra en studie med enbart en typ av 

datainsamling hade troligtvis inte gett samma bredd. Exempelvis att enbart göra intervjuer och 
inte jämföra rekommendationer och vanor. Studiens validitet stärks i och med datatriangulering. 

 
Uppmärksammat tidigare i uppsatsen så studeras kulturer ofta genom etnografiska 
undersökningar. Utgångspunkten i en etnografisk undersökning är att tolka och förstå kulturen 

men syftet med denna studie har som sagt varit att undersöka hur de olika kulturerna eventuellt 
skiljer sig åt. Därför har även fallstudie lämpat sig som övergripande forskningsstrategi.  

 
Gruppintervjuer är ett alternativ istället för enskilda intervjuer för att exempelvis skapa 
diskussion mellan informanter. I denna studie har inte gruppintervjuer varit ett alternativ utan 

informanternas egna utsagor har varit av intresse och för att inte riskera att informanter inte 
kommer till tals så har enskilda intervjuer varit det enda alternativet.  

 
Urvalet i intervjuer är inte helt representativt för populationen barnfamiljer i Storbritannien 
eftersom de inte har mycket gemensamt med uttalad målgrupp. Denna studie har dock, som 

tidigare påpekats, undersökt britters matvanor från två olika typer av källor. Dels litteratur och 
intervjuer där vissa mönster i intervjuer har fått stöd från litteratur, vilket stärker studiens 
reliabilitet. Andra mönster hade kanske identifierats om en mer heterogen grupp hade undersökts.  

Även intervjuer av brittiska barnfamiljer i Storbritannien är ett alternativ för ytterligare eller 
framtida studier och hade i denna studie ökat reliabiliteten eftersom de är de som är uttalad 

målgrupp för webbplatsen.   
 
Jämförelse av kostråd har inte skett på näringsnivå eftersom de råd som webbplatsen 

PlanEatSmile vid tiden för studien, använder sig av och förmedlar inte är på näringsnivå. De 
bygger istället på basala råd och matrekommendationer (basråden i sin tur bygger visserligen på 

näringsrekommendationer). Därför har de jämförts mot samma typ av råd som finns i 
Storbritannien. Denna studie har kommit fram till att rekommendationerna skiljer sig på 
detaljnivå. Eftersom en undersökning av skillnader mellan utbud och livsmedel inte har gjorts i 

denna studie kan även det vara ett alternativ i framtida studier.  
 

De källor som använts för att jämföra rekommendationer har haft liknande karaktär för att 
underlätta jämförelse mellan länder. Även om Livsmedelsverket är en statlig myndighet och 
British Nutrition Foundation är en välgörenhetsorganisation beskriver de rekommendationer på 

ett lättillgängligt och liknande sätt och baserar sina råd på aktuell nutritionsforskning.  
 

I analys av intervjuer gjordes kategorisering enligt praxis beskriven av Goodwin (2009) och som 
också liknar grundad teori-analys. Att kategorisera data underlättar jämförelse mellan informanter 
och tillåter att trender eller mönster träder fram. Eftersom detta är en deskriptiv studie har denna 
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metod lämpat sig eftersom det är en beskrivande process och trender/mönster mellan informanter 
har varit av intresse.  
 

Jämförelse mellan vanor och rekommendationer har skett genom att undersöka vilka råd som 
presenteras och ifall befolkningen verkar följa dem. Detta har legat till grund för att främst 

undersöka om skillnader påverkar lokalisering. Skillnaderna var inte stora utan befolkningen i 
stort, i båda länderna, verkar inte följa råden. Intervjuer med svenskar och/eller jämförelse mellan 
intervjuer av informanter från de olika länderna är ett alternativ för att undersöka om det finns 

andra skillnader. Detta gjordes inte inom ramen för denna uppsats men kan vara ett alternativ för 
framtida studier. Dock har intervjuer och denna studies helhet visat att funktionalitet eller 

innehåll kan behöva ändras i PlanEatSmile om webbplatsen ska lanseras i Storbritannien. Vilket 
inte bör ignoreras eftersom lokalisering kan förbättra användbarheten.  
 

Som svensk forskare i intervju med britter har det krävts att vara extra uppmärksam och, i vissa 
fall, upprepa svar för att vara säker på vad som sagts. Valet av att undersöka lokalisering för 

Storbritannien grundar sig dels i att det finns en önskan hos grundaren av PlanEatSmile att 
lansera webbplatsen i andra länder än Sverige. Att det specifikt blev Storbritannien i denna studie 
skedde i samspråk med grundaren eftersom jag ville arbeta med informanter som jag kunde ha en 

direkt kommunikation med. Genom att prata engelska med britter så blir eventuella missförstånd 
genom språk minimerade än om jag exempelvis skulle intervjua någon annan som också har 

engelska som andraspråk alternativt behövt använda en tolk. Detta förutsäger inte att 
missförstånd kan ha uppkommit, samtidigt kan det uppkomma i alla typer av intervjuer. 
 

Resultat och analys för hela studien presenterades i avsnitt 6. Som analysstrategi användes en 
matristabell för att komma fram till och visa vad som kan behöva lokaliseras. Genom att motivera 

och beskriva varför, hur och vad som behöver lokaliseras så kan läsaren följa den tankegång jag 
haft som forskare. Detta ger även en transparens till läsaren.  
 

Den förförståelse jag har haft som forskare är att jag tidigare arbetat i projekt i samarbete med 
PlanEatSmile och studerar kognitionsvetenskap med interaktionsdesign som huvudämne. 

Förutom att jag hade viss kunskap om att skolmat generellt inte serveras gratis i Storbritannien 
(som det görs i Sverige) har jag inte haft specifik förförståelse inför Storbritanniens 
matrekommendationer eller britters vanor innan denna studie genomfördes.  

8.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat är de identifierade och beskrivna lokaliseringsbehov och förslag för lokalisering 
som har presenterats. Dessa har utrönts från mönster från intervjuer, jämförelse mellan matråd 
och vanor samt annan litteratur. Viktigt att påpeka är att förslagen för lokalisering är förslag och 

testning för ytterligare verifiering behövs. Slutsatserna att lokalisering för fakta och skollunch bör 
prioriteras borde dock tillgodoses eftersom de är de största skillnader mellan Sverige och 

Storbritannien som har hittats i denna uppsats. Exakt hur denna lokalisering ska se ut bör dock 
testas och undersökas vidare. Om slutsatser går att generalisera över andra webbsidor med 
samma behov och syfte borde gå eftersom de inte borde bli annorlunda även om studien 

replikeras (om inte landet ändrar sina rekommendationer eller om mat i skolan ändras). En 
replikering av studien kan ge ett annat resultat gällande andra delar som kommit fram eftersom 

intervjuer av andra forskare med andra informanter kan ge andra svar och därmed resultat. 
Studien har replikerbarhet i avseende att det går att anta samma ansats och göra en liknande 
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undersökning. Dock kan resultaten skilja sig från varandra beroende på vem man väljer att 
intervjua. 
 

Några av resultaten i studien utvecklades genom att förslag genom skisser presenterades. Viktigt 
att poängtera är att en skiss inte är en prototyp utan används i ett tidigt stadium av idégenerering 

(Buxton, 2007). Skisserna som visats i denna uppsats är förslag i hur lokalisering kan yttra sig 
men ytterligare undersökning för hur lokaliseringsdelarna mer exakt bör designas kan behövas. 
Denna studie har undersökt specifika bakgrundsfakta som kan behövas inför lokalisering. Även 

andra faktorer som påverkar lokalisering bör undersökas innan den verkligen träder kraft och 
resultaten i denna studie kan alltså ses som ett tidigt stadium för idégenerering. 

 
Det som bland annat kom fram ur litteratur är främst att många britter är överviktiga. Det kan 
finnas andra kostrelaterade problem hos britter men som inte tagits upp i denna uppsats. I vilket 

fall har den litteratur som tagits upp i denna studie visat att det finns problem gällande kost och 
att behov av förbättring av kost finns.  

 
En annan sak som kom fram i studien var att skillnader mellan fakta och representation av fakta 
finns mellan länderna, även om de inte är fundamentalt stora. Exempelvis rekommenderas att 

man äter fett, kolhydrater och protein men skillnaden ligger hur mycket man bör äta eller hur 
rekommendationerna beskrivs. Det har tagits upp att skillnader kan bero på skillnader mellan hur 

utbud av livsmedel (bland annat) ser ut. Om det finns djupare skillnad på näringsnivå och hur de 
påverkar lokalisering bör eventuellt undersökas i samarbete med nutritionist eller liknande.  
 

Övriga fynd som kom upp som lokaliseringsförslag, förutom fakta och skollunch, har en större 
oklarhet om det finns skillnader mellan svenskar och britter. En del saker kan även svenskar ha 

nytta av och en del kan vara specifika för exempelvis enbart informanterna i intervjustudien.  
 
Fortsatt, när det gäller informanter, så finns en osäkerhet i svaret att vissa äter hämtmat. Det är 

osäkert exakt vad de faktiskt äter. Det finns hämtmat som är mer hälsosam än annan. Dock 
uttryckte alla informanter istället att de inte tycker att de äter helt hälsosamt. 

  
Att flera informanter bott i Sverige en tid verkar ha påverkat några av informanterna genom att de 
har mer tid till att laga mat samt att det är dyrare med mat i Sverige. Inga större skillnader har 

påträffats i denna studie och har därför ej utvecklats mer än det gjordes i tabell 4.  
 

Denna uppsats har som resultat presenterat designförslag till en unik webbplats och studien har 
varit riktad mot ett fall, nämligen lokalisering av PlanEatSmile och har inte främst ämnat att vara 
generaliserande. Det är även svårt att göra generaliseringar utifrån en fallstudie (Yin, 2007) och 

resultat kan förmodligen inte generaliseras till alla möjliga webbplatser. Informationen som 
kommit fram ur litteratur och mönster från intervjuer kan dock användas till andra projekt där 

samma information behövs. Exempelvis andra lokaliseringsprojekt från Sverige till 
Storbritannien gällande skillnader i matvanor. 
 

Målgruppen för PlanEatSmile i Sverige är barnfamiljer och en slutledning är att behov av 
PlanEatSmile kan behövas i Storbritannien eftersom mat är del av en problematik gällande 

övervikt hos befolkningen. Många vuxna och barn är överviktiga och framtidsutsikterna ser inte 
positiva ut. Förändring av matvanor verkar behövas och PlanEatSmiles syfte är bland annat att 
stödja beteendeförändring och främja bra matvanor. Även om det alltså är oklart hur webbplatsen 
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skulle tas emot så verkar behov alltså finnas. Att överväga att utöka målgruppen i Storbritannien 
är en möjlighet eftersom informanterna, som alla var unga vuxna utan barn, också kan behöva 
bättre matvanor. 

 
Internationalisering tar bort nations- eller kulturspecifika delar av en produkt eller webbplats. 

Lokalisering i sin tur behövs eller används för att möta lokalens behov. I denna studie har det 
framkommit information att lokalisering, för att möta upp skillnader mellan Sverige och 
Storbritannien, behövs eftersom behov av annan eller ytterligare funktionalitet finns. Däremot har 

fynd gällande internationalisering inte undersökts eller funnits men det förutsäger inte att andra 
delar av webbplatsen specifikt behöver internationaliseras (eller lokaliseras).   

 
Urvalet i intervjudelen begränsades av att enbart utbytesstudenter svarade på annonsering efter 
informanter. En informant kom från Nordirland och fyra från England, vilket är olika delar av 

Storbritannien. Storbritannien består av England, Wales, Skottland och Nordirland och de har 
egna regeringar som har ansvarar för utbildning, kultur, miljö, transport och hälsa (GOV.UK 

[www]). Vilket kan antyda att områden i praktik kan ha olika syn på råd för hälsosam mat. Dock 
riktas British Nutrition Foundation mot alla delar och de lagar som finns gällande mat som 
serveras i skolan, är enligt BNF, liknande över de olika delarna. Även om enbart studier och 

rekommendation för skolmat som är med i denna studie främst är från England så kan 
informationen troligtvis generaliseras eftersom befolkningen i Storbritannien i stort är överviktig 

och har som sagt liknande lagar stiftade för skolmat. I vilket fall finns ett eventuellt behov av 
PlanEatSmile i Storbritannien oavsett om den skulle passa en del av landet mer än en annan.  
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9 Framtida studier 
Att låta användare i Storbritannien skriva måltidsdagbok över en längre tid för att ytterligare 

styrka vad som äts av informanter är ett alternativ för framtida studier. Informanter fick i denna 
studie beskriva exempel på vad de äter men detta upplevdes inte vara tillräcklig information 
eftersom informanterna hade svårt att beskriva från minnet exakt vad de äter. Detta togs därför 

inte med i denna uppsats men bör inte vara främmande för framtida studier.  
 

Även observationer i den faktiska kontexten, Storbritannien, är ett alternativ för framtida studier 
för att undersöka vilka varor informanterna köper och hur de faktiskt beter sig. Annat som bör 
undersökas på plats i Storbritannien är skillnader mellan livsmedel och liknande. 

 
Som det tidigare har påpekats i denna uppsats bör undersökning för andra delar av webbplatsen 

genomföras för att komma fram till ytterligare behov av internationalisering eller lokalisering. 
Exempelvis detaljdesign eller informationsdensitet med  mera kan behöva ändras.  
 

Ytterligare framtida arbete bör vara att fortsätta idégenerering och skissande för att komma på 
fler alternativ för hur designen kan se ut. Samt testa dem på användare. 
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Bilagor 

Bilaga 1-7 är kartor som visar översikt av webbplatsen PlanEatSmiles[www] olika delar. 
Kartorna visar vilka menyer eller vilket innehåll samt funktionalitet som finns på sidan. Kartorna 

är för varje gren hierarkiskt uppbyggd för att visa vilket innehåll som finns var och visar hur 
webbplatsen (PlanEatSmile [www]) var strukturerad 2013-04-17. 

Bilaga 8 är intervjudokument med frågor för intervjuer. 

Bilaga 1: Karta över Kalender 

På nästa sida visas karta över kalenderdelen på PlanEatSmile. Det som beskrivs i kartan är 

funktionalitet och innehåll. 
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Karta 3. ”Kalender”. 
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Bilaga 2:                       

Karta över                

Recept 

Kartan visar 
funktionalitet 

samt 
innehåll under 

menyvalet 
”Recept”. 

  

Karta 4. ”Recept”. 
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Bilaga 3: Karta över Matvanor 

Kartan visar funktionalitet under menyvalet ”Matvanor”.  

Karta 5. ”Matvanor”. 
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Bilaga 4: Karta över Allergi 

Kartan visar vilken funktionalitet som finns under menyvalet ”Allergi”.  

Karta 6. ”Allergi”. 
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Bilaga 5: Karta över Skafferi 

Kartan visar vilken funktionalitet som finns under menyvalet ”Skafferi”.  

Karta 7. ”Skafferi”. 
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Bilaga 6: Karta över Fakta  

I denna karta visas en översikt över den fakta som man kan läsa mer om på webbplatsen under 
menyn ”Fakta”.  

Karta 8. ”Fakta”. 
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Bilaga 7: Karta över Beställ 

Kartan nedan visar vilka möjligheter som finns under menyn ”Beställ”.  

Karta 9. ”Beställ”. 
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Bilaga 8: Intervjudokument  

Följande intervjudokument publiceras på svenska i denna bilaga eftersom uppsatsen är på 
svenska. Frågorna ställdes på engelska till informanter. 

Frågor 

Vart i Storbritannien kommer du ifrån? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Hur ser ditt familjeförhållande ut? 

Hur många år är du?  

Hur bor du i Storbritannien/Sverige? 

Berätta om dina vardagsvanor (både i Storbritannien och i Sverige) angående mat, matlagning 
och måltider. 

 Vilka måltider äter du?  
 Hur ofta äter du?  
 När äter du? 
 Vad äter du? Beskriv olika måltider eller situationer. 

 Brukar du laga mat?  
 Hur ofta lagar du mat? 

 Tycker du om att laga mat? 
 Vad äter du om du inte lagar mat själv?  
 Äter du något mellan dina huvudsakliga måltider?  

 Planerar du dina måltider i förväg? 
 Planerar du din matlagning i förväg?  

 När bestämmer du dig för att laga mat eller äta? 
 Äter du själv eller med andra?  

Berätta om dina vardagsvanor (både i Storbritannien och i Sverige) angående handling. 

 Hur ofta handlar du?  
 Har du någon strategi när du handlar?  

 När bestämmer du dig för att handla? Planerar du din handling i 
förväg? 

 Storhandlar du? Småhandlar du? Hur mycket köper du hem? 

Berätta om dina helgvanor? (Samma som ovan angående mat och handling.) 

Tog du med dig matsäck till skolan eller åt du skolans mat? (i Grundskolan) 

 Vad åt du, varför? 
 Vad serverades i skolan?  
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Tycker du att du äter hälsosamt? Tycker du att du är hälsosam?  

Vill du äta mer hälsosamt? 

Beskriv dina upplevda skillnader i matkultur mellan Sverige – Storbritannien? 

 Hur upplever du att det är i Storbritannien? 
 Hur upplever du att det är i Sverige? 

 Skiljer sig dina egna vanor i de olika länderna? 
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