Examensarbete C, 15hp

Äldres rapporterade tilltro till egen
handlingsförmåga, avsikt och
handlingsplanering för att äta enligt
Livsmedelsverkets kostråd för
frukt och grönsaker samt fisk.

JENNIFER AF PETERSENS
ALICJA CLASON

Institutionen för kostvetenskap
Box 560
Besöksadress: BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala

Grundnivå
ht 2016

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för kostvetenskap
Examensarbete C, 15 hp
Grundnivå

HT 2016

Titel: Äldres rapporterade tilltro till egen handlingsförmåga, avsikt och
handlingsplanering för att äta enligt Livsmedelsverkets kostråd för frukt och
grönsaker samt fisk
Författare: Jennifer af Petersens & Alicja Clason
SAMMANFATTNING
Bakgrund: Sverige har ett växande antal äldre medborgare vars medellivslängd ökar. Det blir
allt viktigare att förebygga ohälsosamma matvanor hos äldre för att de ska kunna leva inte bara
längre, utan också friskare liv så långt det är möjligt.
Syfte: Syftet var att undersöka äldres kännedom om och följsamhet till Livsmedelsverkets
kostråd för frukt och grönsaker samt fisk. Vidare var syftet att undersöka den rapporterade
tilltron till egen handlingsförmåga, avsikt och handlingsplanering hos äldre i ordinärt boende att
äta enligt dessa kostråd samt om det finns samband mellan samtliga ovan nämnda faktorer.
Metod: Kvantitativ pappers och webbenkät delades ut efter ett bekvämlighetsurval. Tre
ovannämnda faktorer av beteendeförändringsmodellen Health Action Process Approach (HAPA)
undersöktes.
Resultat: Enkäten besvarades av 210 personer. En stark majoritet (82,5%) hade kännedom om
varför rekommendationer finns för frukt och grönt samt för fisk (87%). Endast ett fåtal (6%)
rapporterade att de följde Livsmedelsverkets rekommendation om 5 portioner frukt och grönt per
dag. Samtidigt rapporterade över hälften (52%) att de följde den rekommenderade mängden 2-3
portioner fisk i veckan. En majoritet av respondenterna angav att de hade en avsikt och även
tilltro till egen handlingsförmåga att äta både frukt och grönt och fisk enligt
rekommendationerna. Av respondenterna angav 43 % att de planerar för att äta frukt och grönt
enligt rekommendationen om 5 portioner per dag och 50 % angav att de planerar för att äta fisk
enligt rekommendationen om 2-3 portioner per vecka. Sambanden var svaga och positiva. Sex
av dessa var statistiskt signifikanta (p<0,001).
Slutsats: Majoriteten av de äldre rapporterade att de hade kännedom om kostråden samtidigt var
det färre som rapporterade att de följde dessa. Majoriteten av de äldre har en hög rapporterad
tilltro till egen handlingsförmåga och en hög rapporterad avsikt att äta enligt kostråden för både
frukt och grönt samt fisk, men det var färre äldre som rapporterade att de handlingsplanerade för
det. De svaga och positiva sambanden visar att det i princip inte fanns någon korrelation mellan
faktorerna. En mera omfattande studie behövs för att undersöka om stärkande av
respondenternas handlingsplanering skulle få flera att följa kostråden.
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ABSTRACT
Background: Sweden has a growing older population with a rising average life expectancy. It is
therefore increasingly important to prevent illness among the elderly so that they can live not
only longer, but also healthy lives for as long as possible.
Aim: The aim was to investigate the elders knowledge about and compliance of the dietary
advice from the Swedish National Food Administration regarding fruits, vegetables and fish.
Furthermore the aim was to investigate the reported action self-efficacy, will and action planning
among elderly who live at home to eat according to the dietary advice and if there is a
correlation between all the above factors.
Method: Quantitative paper and web questionnaires were distributed following a convenience
sample.Three factors of the behavior change model Health action process approach (HAPA)
were investigated.
Result: The questionnaire was answered by 210 people. A strong majority (82.5%) knew why
the recommendations are for fruit and vegetables, as well (87%) for fish.
Only a few (6%) reported that they followed the Food Administration's recommendation of five
servings of fruits and vegetables per day. At the same time over half (52%) reported that they
followed the recommended amount of 2-3 servings of fish a week. Of the respondents 43%
stated that they plan to eat fruit and vegetables according to the recommendation of five servings
per day och 50% stated that they plan to eat fish as recommended 2-3 servings per week
Conclusion: The majority of the elderly reported that they had knowledge about the dietary
advice, at the same time fewer reported that they followed them. The majority of the elderly
have a high reported confidence in their action self-efficacy to act and a high reported will to eat
according to the dietary guidelines for both fruits and vegetables and fish, but there were fewer
elderly who reported that they were planning for it. The weak and positive relationships show
that there was basically no correlation between the factors. A more extensive study is needed to
investigate whether the strengthening of respondents’ action plans would make more people
follow the dietary guidelines.
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1. BAKGRUND:
Denna studie av hälsofrämjande arbete för äldre i ordinärt boende syftar till att bidra till en
omsorg som kan stärka de äldres egenvård.

1.1 Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete
År 1920 definierade Charles-Edward Winslow folkhälsa som “vetenskapen om, och konsten att,
förebygga sjukdom, förlänga liv och främja fysisk hälsa och produktivitet”. Även om vi idag vill
lägga psykisk hälsa till definitionen, bottnar folkhälsoarbete i idén att vetenskap kan omsättas i
praktik och att människor därigenom kan leva friskare, längre och mera fullvärdiga liv.
Kartläggning av befolkningens hälsa är det första steget i ett strategiskt folkhälsoarbete. Den är
ett underlag för prioriteringar av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser, liksom ett
redskap för planering av sjukvården. I strategiskt folkhälsoarbete identifieras de stora problemen
och det vetenskapliga stödet för verksamma insatser. Eventuella glapp mellan “vad vi vet” och
“vad vi gör” undersöks (Stockholms läns landsting, 2015).
Sedan år 2003 har Sverige en ny folkhälsopolitik med 11 målområden. Dessa ska vägleda
folkhälsoarbetet inom de olika samhällssektorer som berör folkhälsan. Målområde 10 berör goda
matvanor och säkra livsmedel. I området understryks att maten har en avgörande betydelse för
hälsan. Målområde 6 berör en hälso- och sjukvård som mer än idag prioriterar förebyggande
insatser. Ett mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela
hälso- och sjukvården och vara en självklar del av vård och behandling. Detta skulle få stor
betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Det är i de vardagliga mötena som hälso- och
sjukvården ska bidra till mindre sjuklighet och dessutom förebygga sjukdom. Detta ska ske
genom att ge stöd åt individer eller grupper med ökad sårbarhet där äldre ingår, men även genom
att på befolkningsnivå stödja en jämlik hälsoutveckling. Det är en stor utmaning för vården att
forma strategier som utvecklar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete (Ewles &
Simnett, 2005).
I Europa ställer den åldrande befolkningen sjukvården och välfärdssystemet inför nya
utmaningar. Olika politiska alternativ för att förbättra och öka hållfastheten inom hälsa och
omsorg i Europa måste komma till stånd och verka för att hjälpa människor göra hälsosamma
val och hålla sig aktiva i hög ålder. Dessa politiska val inkluderar bland annat förebyggande och
hälsofrämjande vård samt bättre egenvård (Bernd, Grundy, Robine, Cylus, Mackenbach, Knai,
& McKee, 2013). Dessa investeringar i hälsosamt åldrande innebär satsningar på att främja och
bevara hälsan som inte bara ökar livskvaliteten för den enskilde, utan även bidrar till minskade
samhällskostnader för vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten, 2016b).

1.2 Kostens betydelse för hälsan
Enligt Institute for Health Metrics and Evaluation (2015) står ett begränsat antal folksjukdomar
och skador för merparten av sjukdomsbördan i Sverige, mätt i summan av år levda med sjukdom
samt förtida död. En stor del av sjukligheten förklaras av kända riskfaktorer. Mer än hälften av
dödsfallen och mer än en tredjedel av den totala sjukdomsbördan i Sverige har hälsobeteenden
som orsak. Exempel är matvanor och/eller metabola riskfaktorer som högt blodtryck och högt
Body Mass Index (BMI). I Sverige står ohälsosamma matvanor sammantaget för omkring 11 %
av sjukdomsbördan. De tre viktigaste kostrelaterade riskfaktorerna i Sverige är högt saltintag och
låg konsumtion av frukt och grönsaker. Att ändra på detta skulle på sikt leda till minskad
förekomst av fetma, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, cancer och andra kroniska sjukdomar
(Stockholms läns landsting, 2015). Ett lågt intag av frukt och grönsaker finns även med på
världshälsoorganisationen WHO:s lista över de tio största riskfaktorerna för både män och
kvinnor i höginkomstländer (WHO, 2004). Forskning av MacDonell och medarbetare (2016)
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visar på en möjlig association mellan kostmönster och benskörhet hos äldre. Samtliga sju studier
rapporterade att en kosthållning som motsvarade medelhavskost ledde till minskad risk för
benskörhet hos äldre. Studier av Atkins och medarbetare (2014) har visat att medelhavskost som
är rik på bland annat frukt, grönsaker och fisk är förenad med lägre risk för kardiovaskulära
sjukdomar och andra dödsorsaker hos äldre män. De visade också att hälsofördelar kan uppnås
genom att motivera äldre vuxna att äta medelhavskost vid kardiovaskulära sjukdomar. Enligt en
studie i elva europeiska länder ledde medelhavskost och andra livsstilsfaktorer till över 50 %
minskning i hjärt- och kärldödlighet och i totaldödlighet hos personer i åldrarna 70–90 år
(Knoops, de Groot, Kromhout, Perrin, Moreiras-Varela & Menotti, 2004). Av alla i Sverige som
dör i en hjärt- eller kärlsjukdom är 96 % av kvinnorna och 89 % av männen över 65 år. Omkring
två tredjedelar av alla som insjuknar i cancer är 65 år eller äldre. Över hälften av både kvinnor
och män över pensionsåldern 65 år är överviktiga. Bland de “äldre äldre” finns också många
underviktiga och en ofrivillig viktförlust bland äldre kan vara ett tecken på undernäring eller
sjukdom (Socialstyrelsen, 2009).

1.3 Demografisk bakgrund
Sveriges ökade välfärd under 1900-talet har lett till att medellivslängden ökat markant. Sveriges
befolkning blir allt äldre och antalet äldre växer. I Sverige har medellivslängden aldrig tidigare
varit så hög som i dag (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Medellivslängd används ofta som ett
välfärdsmått. För att bättre förstå medellivslängdens förändringar är dödligheten i olika åldrar
och dödsorsakernas utveckling till hjälp. Efter år 1950 för kvinnor, och efter år 1980 för män,
har dödligheten minskat mer bland äldre än bland yngre. På grund av den minskade dödligheten
från år 1950 har den återstående förväntade medellivslängden vid 65 års ålder fortsatt att öka,
och vid 65 års ålder är den återstående förväntade medellivslängden för kvinnor idag 21,25 år
och för män 18,64 år (Statistiska centralbyrån, 2016).
Under senare decennier är det minskad dödlighet från hjärt- och kärl-sjuk-domar, främst
hjärt-infarkt och stroke, som har bidragit mest till ökad medel-livs-längd och då främst bland
äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Det är däremot mer oklart hur trenderna ser ut för psykisk
ohälsa, demens, nedsatt kognitionsförmåga, synbesvär, besvär från rörelseorganen och andra
tillstånd som påverkar livskvalitet och oberoende hos äldre (Ahlbom, Drefahl, Lundström, 2010,
november). Befolkningsstorlek, sammansättning och utveckling har avgörande betydelse för
bland annat hälso- och sjukvården och i framtiden förväntas befolkningens åldersstruktur i
Sverige förändras. Den största ökningen beräknas i den äldsta åldersklassen 65 år och äldre. År
2060 förväntas antalet invånare i dessa åldrar vara drygt 1,3 miljoner (9,4 %) fler än idag
(Statistiska centralbyrån, 2015).

1.4 Ett hälsosamt åldrande
Det handlar inte bara om att bli gammal utan om att få vara frisk under ålderdomen. Enligt
Livsmedelsverkets rapport 2011 är levnadsvanor något individer i större eller mindre
utsträckning kan påverka själva. Till de viktigaste av dessa vanor räknas mat, fysisk aktivitet och
rökning. Intag av antioxidativa näringsämnen från bland annat frukt och grönsaker anses vara av
betydelse för att minska cellulära skador orsakade av oxidativ stress. Särskilt oxidativa skador på
mitokondriellt DNA anses ha betydelse för åldrandet. Mat och näring har därför stor betydelse
för hälsa och livskvalitet vid hög ålder, då risken för sjukdom, skador och
funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder och därmed ökar också risken för
sjukdomsrelaterad undernäring. Sjukdom påskyndar i sin tur åldrandet. Nedsatt muskelmassa
och muskelfunktion gör att funktionsförmågan och möjligheten till ett oberoende liv minskar.
Undernäring är vanligt i samband med kronisk sjukdom och orsakas av minskat intag och/eller
ökad omsättning av energi och näringsämnen, på grund av nedsatt aptit och ökad
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vävnadsnedbrytning (Rothenberg, 2014). Kostnaden för sjukdomsrelaterad undernäring
uppskattas enligt en brittisk undersökning till runt 10 procent av sjukvårdsbudgeten, omräknat
till svenska förhållanden innebär det mer än 21 miljarder (Rothenberg, 2014; Stratton, 2007).
Aptiten avtar på grund av ändrad balans i aptit- och mättnadsreglering samt ålders- och
sjukdomsrelaterad inflammation (Livsmedelsverket, 2011). Det är här som kosten är
betydelsefull för att förebygga sjukdom. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2000 anses en bra
näringstillförsel vara avgörande, både för att inte insjukna och för att tillfriskna. En viktig
målsättning för samhällsplaneringen och för individens livsplanering är att skapa förutsättningar
för det som kallas ”compression of morbidity”, vilket innebär fördröjning av ofrånkomlig
sjukdom och åldersbräcklighet så långt som möjligt samt att förkorta sjukdomstiden så långt det
är möjligt fram till livets slutskede (Livsmedelsverket, 2011).

1.5 Food insecurity
Ett brett spektrum av faktorer på många olika nivåer påverkar och styr människors hälsa (Ewles
& Simnett, 2005). Enligt Wolfe et al. (1996) definieras food insecurity som att en individ eller
ett hushåll inte har säker, näringstät eller acceptabel mat av tillräcklig mängd. Definitionen
utökades enligt Wolfe et al. (2003) till att inkludera att en individ har problem med
införskaffning, tillgång och användning av mat. Faktorer som kan leda till food insecurity är
dålig fysisk hälsa, begränsad rörlighet, begränsad familjekontakt och assistans. Andra faktorer är
otillräcklig hälsoförsäkring, avsaknad av disponibel inkomst eller besparingar samt oväntade
kostnader (Wolfe, 2003). Äldre kan få svårt att införskaffa och laga mat i sitt hem. De väljer
därför ofta att ha hemtjänst så att de kan stanna i sina hem (Keller, Dwyer, Edwards, Senson &
Edward, 2007). En god hälsa är därför viktig för självständigheten hos äldre
Sverige var ett av de länder som ingick i det europeiska projektet Food in Later Life. Det pågick
från år 2003 till 2005 och undersökte vilka faktorer som bidrog till att äldre åt en varierad kost.
Resultaten visade att det fanns skillnader beroende på hushållssammansättning. De som levde
med en partner åt en mer varierad kost än de som levde ensamma. Individernas hälsotillstånd var
även av betydelse, de som hade en bättre hälsa åt en mer varierad kost. De som hade tillgång till
bil och god ekonomi åt också en mer varierad kost. Vidare att nära tillgång till en mataffär,
kunskaper om mat, god aptit samt stöd från närstående var signifikanta prediktorer för en
varierad kost (Dean, Raats, Grunerts & Lumbers, 2009). Familj, tilltro till egen förmåga och
finansiell säkerhet var de mest rapporterade resurserna hos äldre. Personliga resurser såsom ens
tilltro till egen förmåga, optimism och kunskap, sociala och finansiella resurser rapporterades
mer sällan av sköra äldre, äldre med komplexa vårdbehov och äldre som var mentalt sjuka
(Boehlen, Herzog, Schellberg, Maatouk, Saum, Brenner & Wild, 2016).

1.6 Kosthållning och nutritionsstatus hos äldre i ordinärt boende
Studier har visat att matintaget och intaget av vissa mineraler och vitaminer hos hemmaboende
äldre tenderar att vara lägre än det som rekommenderas (Volkert et al. 2004; Andersson, 2002;
Gustavsson, 2002). I en kanadensisk studie kom man fram till att vanliga näringsrelaterade
problem berodde på lågt intag av frukt och grönt samt lågt intag av mjölk (Keller & Hedley,
2002). Donkin et al. (1998) undersökte ett hemmaboende i Nottingham som visade att en äldre
persons kön och boendesituation var avgörande för konsumtionen av frukt och grönt. Äldre med
lägre utbildning åt mindre grönsaker och de med lägre inkomst och social status åt mindre frukt.
Baker & Wardle (2003) visade att färre män än kvinnor i England kände till den nuvarande
rekommendationen för intag av frukt och grönt och att färre män var medvetna om att
konsumtion av frukt och grönt är sjukdomsförebyggande. Det visades även en klar skillnad i
nutritionskunskap, där män hade mindre kunskap än kvinnor. De Abreu & Guessous (2013) har
visat att följsamheten till kostrekommendationerna hos vuxna i Schweiz är låg. Enligt studien
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behövs fortsatta insatser för att öka befolkningens medvetenhet om vikten av en hälsosam och
balanserad kost. Dickson-Spillmann & Siegrist (2011) i Schweiz visar att det finns många
missuppfattningar om vad som är hälsosam mat. Även begreppet en balanserad kost och
betydelsen av att öka konsumtionen av frukt- och grönt är det många äldre som inte känner till.
Data gällande matvanor, konsumtionsmönster och följsamhet av matguider är begränsade i
Schweiz. Det behövs mer kartläggning av dessa för att hjälpa de äldre till egenvård, så att de kan
möta dagens rekommendationer. Eftersom äldre sällan använder och förstår olika matguider
måste nya sätt att nå gruppen tas fram, enligt en studie av Doreen et al. (2011). Enligt flera
vetenskapliga studier saknas det fortfarande kunskap om konsumtionen av frukt och grönsaker
bland vissa grupper i Sverige och Europa (Simunaniemi, Andersson & Nydahl, 2009;
Schmidhuber & Traill, 2006).

1.7 Svenskarnas matvanor enligt nationella undersökningar av matvanor
Eftersom äldres matvanor har studerats i en begränsad omfattning tas här istället upp fyra
nationella undersökningar som berör vuxna svenskars matvanor. De har genomförts av
Socialstyrelsen (2009), Livsmedelsverket (2010/2011), Stockholms läns landsting (2015) och
Folkhälsomyndigheten (2016). Nedan presenteras utvalda delar av resultatet från respektive
undersökning som berör vuxna och i vissa stycken äldre svenskars matvanor .

Socialstyrelsen: Folkhälsorapport 2009
Sveriges befolkning äter alltför lite frukt och grönsaker samt fisk jämfört med
Livsmedelsverkets rekommendationer. Mindre än en av tio personer äter frukt och grönsaker
fem gånger om dagen. Konsumtionen motsvarar mindre än 200 gram per person och dag, vilket
är betydligt under de 500 gram som rekommenderas. Kvinnor har bättre matvanor än män.
Högutbildade har bättre matvanor än lågutbildade. Enligt rapporten är det angeläget att
konsumtion av produkter som frukt, grönsaker och fisk ökar mer än hittills. Endast 1 av 10 äter
fisk som huvudrätt 3 gånger i veckan. I genomsnitt äter man fisk och skaldjur som huvudrätt 1,4
gånger per vecka (Socialstyrelsen, 2009).

Livsmedelsverket: Riksmaten 2010/11
Nära 1800 personer mellan 18 och 80 år deltog. I undersökningen registrerade deltagarna allt de
åt och drack under fyra dagar. Dessutom ingick en enkät i undersökningen med ett femtiotal
frågor. Resultaten visar att två av tio äter 500 gram eller mer av frukt och grönsaker per dag.
Medelkonsumtionen mellan 65-80 år är cirka 174 gram grönsaker, baljväxter och rotfrukter per
dag samt 167 gram frukt per dag. Det motsvarar ca 300 gram eller 3 portioner per dag. Tre av tio
äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. De äldre (65-80 år) åt nästan dubbelt så
mycket fisk som de yngre. Medelkonsumtionen var 53 gram per dag. Det motsvarar 370 gram
eller 3 portioner per vecka. Men siffrorna säger inget om fördelningen av intaget mellan
deltagare. Deltagare med högre utbildning åt också mer grönsaker än de med lägre utbildning.
Undersökningen visar att matvanorna bland vuxna i Sverige har blivit bättre jämfört med
tidigare undersökningar gjorda av Livsmedelsverket, men de är fortfarande inte tillräckligt bra i
ett folkhälsoperspektiv enligt myndigheten. Enligt Riksmaten är frukt och grönt samt fisk det vi
äter minst av. Ökad frukt-, grönt- och fiskkonsumtion kan minska förekomsten av de stora
folksjukdomarna, som hjärt- och kärlsjukdom, fetma, typ 2-diabetes och cancer
(Livsmedelsverket, 2012).

Stockholms läns landsting: Folkhälsorapport 2015
Två enkäter delades ut. En till 16–66 åringar med 103 frågor och en till personer 67 år eller äldre
med 83 frågor. Totalt antal svarande var 22 250 personer. Matvanorna mättes med frågor som
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fångar hur ofta man konsumerar ett antal utvalda livsmedel eller en grupp av livsmedel, bland
annat grönsaker, frukt och fisk. Den visar att kvinnor jämfört med män oftare äter grönsaker,
frukt/bär samt fisk och att kvinnor följer gällande kostrekommendationer i högre utsträckning än
män. Den visar även att personer med högre utbildning äter mer frukt och grönsaker än de med
lägre utbildning. Endast 10 % av de medverkande kvinnorna och 4 % av männen äter dock
frukt/bär eller grönsaker 5 gånger per dag eller mer. Det är ungefär vad som behövs för att nå
rekommendationen om 500 gram eller 5 portioner per dag. En majoritet av kvinnorna (63%) och
ännu fler män (79%) har ett intag under tre gånger per dag. En knapp majoritet av de
medverkande uppger att de äter fisk eller skaldjur som huvudrätt minst två gånger per vecka.
Andelen yngre som äter frukt och grönsaker är generellt högre än andelen äldre, men äldre
kvinnor och män äter fisk oftare än yngre.
I undersökningen saknas frågor om mängder. När det gäller grönsaker och frukt är rådande
definition att en vanlig portion motsvarar 100 gram. Om man antar att endast hela portioner
rapporteras kan svaret räknas om till gram per dag och därmed kan intaget jämföras med
rekommendationen (500 g eller 5 portioner dag). Det finns dock en risk att detta överskattar
portionsstorleken och intaget och därmed också andelen som uppnår rekommendationen. Data
som är självrapporterade tenderar dessutom att ge en mer positiv bild av matvanorna än vad som
faktiskt intas (Stockholms läns landsting, 2015).

Folkhälsomyndigheten: Folkhälsan i Sverige 2016
I denna nationella folkhälsoenkät mättes matvanorna med frågor som fångar hur ofta man
konsumerar bland annat frukt och grönsaker. Enkäten visar att 12 % av kvinnorna och 6 % av
männen konsumerar frukt, bär och grönsaker enligt rekommendationen 500 gram eller 5
portioner per dag. Även här är ett högre frukt- och grönsaksintag förenat med kvinnligt kön och
högre utbildningsnivå. Av rapporten framgår att bland de äldre mellan 65-84 år som
konsumerade minst frukt och grönsaker, dvs. mindre än 1.3 portioner per dag, var fler män
(30 %) än kvinnor (17 %). (Folkhälsomyndigheten, 2016; 2016c).

1.8 Livsmedelsverkets evidensbaserade kostråd
Livsmedelsverket har som uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel,
redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Myndigheten är ansvarig på
nutritionsområdet, verkar för bra matvanor och samordna statliga myndigheters information om
bra matvanor (Förordning 2009/1426; Livsmedelsverket, 2015a). Livsmedelsverket baserar sina
allmänna kostråd på Nordiska näringsrekommendationer (NNR), femte upplagan från 2012,
finansierad av Nordiska ministerrådet. Ledande forskare och experter inom varje område, främst
från de nordiska länderna, deltog i revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga
studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen,
livsmedel och matvanor påverkar hälsan. På basis av NNR har Livsmedelsverket sammanfattat
vad som är bra livsmedelsval för vuxna, barn och gravida (NNR, 2012). De allmänna kostråden
gäller för friska vuxna (Livsmedelsverket, 2015b). Även baserat på nationella vetenskapliga
undersökningar om svenskarnas matvanor rekommenderar Livsmedelsverket ökad konsumtion
av frukt och grönt till 500 gram eller 5 portioner per dag, det vill säga en fördubbling från
nuvarande uppskattad medelkonsumtion som ligger på cirka 250-300 gram per dag och person.
Vidare rekommenderas ökad konsumtion av fisk till 2-3 gånger per vecka. Målsättningen med
rekommendationerna är att tillgodose näringsbehovet och samtidigt minska förekomsten av
övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och vissa former av cancer (Socialstyrelsen, 2009).
Ett av Livsmedelsverkets allmänna kostråd om hälsosamma matvanor innefattar frukt och
grönsaker. På myndighetens hemsida förklaras varför kostråden finns och där står bland annat.
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“Frukt och grönsaker innehåller mycket vitaminer, mineraler, antioxidanter och fibrer. De olika
färgerna kommer från skyddande anti-oxidativa ämnen. Därför är det inte bara vackert utan
också bra för hälsan att äta färgglatt. Frukt och grönsaker är dessutom rika på fibrer, som har
olika positiva effekter i kroppen. Fibrer mättar och håller magen igång. Den som äter mycket
grönsaker och frukt minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer
av cancer. Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av minst 500 gram frukt och grönsaker om
dagen. Det motsvarar till exempel två generösa nävar grönsaker, rotfrukter och baljväxter och
två frukter. Men även en liten ökning är bra för hälsan. Potatis ingår inte i mängden 500 gram”.
(Livsmedelsverket, 2016b).
Ett annat av Livsmedelsverkets allmänna kostråd som går att hitta på deras hemsida är att äta
fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan. Verket rekommenderar en variation mellan fet och
mager miljömärkt fisk. De skriver bland annat “Den som äter fisk 2-3 gånger i veckan och
varierar mellan olika sorter kan enklare tillgodogöra sig många av de näringsämnen som behövs
för att må bra. Fisk är en god källa till mineraler som jod och selen. I fet fisk finns till exempel
D-vitamin och fisk som lax, sill och makrill är rika på nyttiga omega-3-fetter. Dessa kan minska
risken för hjärt- och kärlsjukdom och är viktiga för hjärnans utveckling och funktion”
(Livsmedelsverket, 2016c).

1.9 HAPA-modellen
Priset för en beteendeförändring kan för den enskilda individen vara högt. Det kostar att avstå
från njutningar som god mat och dryck (Ewles & Simnett, 2005). Det finns flera
beteendeförändringsmodeller som försöker förklara hur beteendeförändringsprocessen går till
(Söderkvist, 2013). Beteendeförändringmodellen Health Action Process Approach (HAPA) som
är utvecklad av Ralf Schwarzer från Tyskland utgår från den psykologiska beteendeteorin , som
anses kunna förutsäga och förklara förändringar i människors beteenden, exempelvis
kostförändringar (Sutton, 2005). Modellen kan även appliceras på andra beteendeförändringar
och den har tidigare använts för att ändra kostvanor. HAPA-modellen som är skriven på
engelska (Figur2) har översatts av författarna till svenska (Figur1) Modellen består av en
motivationsfas som leder till en beteendeavsikt och en handlingsfas som leder till ett faktiskt
beteende (Figur1).
I modellens inledande fas: motivationsfasen ingår faktorerna riskuppfattning,
resultatförväntningar och tilltro till egen handlingsförmåga, dessa faktorer kan i sin tur övergå
till utvecklandet av faktorn avsikt för att ändra ett beteende (Figur1) (Luszczynska & Schwarzer,
2005). I denna studie har författarna fokuserat på det som i modellens engelska version beskrivs
som “intention” (Figur2), och som översatts till det svenska begreppet “avsikt”. Kopplat till
detta finns även begreppet “vilja” som i studiens enkät använts som synonymt med “avsikt”. I
aktuell studie undersöks även det engelska begreppet “action self-efficacy” (Figur2) som
översatts med “tilltro till egen handlingsförmåga”. Tilltron till den egna handlingsförmågan på
engelska kallat “self-efficacy” är i aktuell studie den man själv upplever och inte den faktiska
uppmätta egna förmågan som går att mäta.
Individens tilltro till sin egen förmåga påverkar alla faktorer i HAPA-modellen (Bandura, 1997).
Individer med en optimistisk känsla av sin egen förmåga visualiserar positiva scenarion och kan
därför hålla ut vid motgångar samt snabbt återhämta sig vid oförutsedda svårigheter (Luszcynska
& Schwarzer, 2005). Individens riskuppfattningar som även omfattar fördelar (Figur1) anses ha
en avgörande betydelse tidigt i motivationsfasen. Detsamma gäller för individens
resultatförväntningar (Figur1), som främst är viktiga i motivationsfasen när personer balanserar
för- och nackdelar av beteenden till dess att ett beslut har fattats.
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Motivationsfasen följs av en handlingsfas där beteendeavsikten övergår till detaljerade
instruktioner för hur man ska utöva det önskade beteendet. I handlingsfasen ingår faktorerna
planering samt påbörjande, upprätthållande och återhämtning av det nya beteendet (Figur1).
När det nya beteendet har påbörjats, måste det därefter upprätthållas. Återhämtning innebär att
man återgår till det goda beteendet igen, om man tillfälligt skulle falla tillbaka i det gamla
beteendet (Luszczynska & Schwarzer, 2005; Marlatt et al., 1995; Sutton, 2005).
I modellen (Figur1) delas planering in i handlingsplanering och strategiplanering. I aktuell
studie undersöks det engelska begreppet “action planning” (Figur2), som översatts av
författarna till handlingsplanering. Handlingsplanering anger i detalj hur och under vilka
situationer och omständigheter som en avsedd handling genomförs. En handlingsplanering
består vanligtvis av konkreta ideer om “när,” “var”, och “hur” man ska agera för att uppnå målet
med avsikt. Efter att personer överväger när, var, och hur de ska handla så kan de föreställa sig
eventuella barriärer som hindrar dem från att utföra det avsedda beteendet. Detta leder till
strategiplanering där de utvecklar en eller flera strategier för att kunna hantera sådana
utmanande situationer (Scholz, Sniehotta, Burkert, & Schwarzer, 2007; Sniehotta et al, 2005;
Luszczynska, 2006; Luszczynska, Tryburcy & Schwarzer, 2007; Holm, 2009).

Figur 1. En översättning av beteendeförändringmodellen HAPA från engelska till svenska. De faktorer i
modellen som är i grått är de som har undersökts i aktuell studie; tilltro till egen handlingsförmåga, avsikt
och handlingsplanering.
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Figur 2. Schematisk bild av beteendeförändringsmodellen Health Action Process Approach (HAPA)
(Schwarzer, 2008).

Studier som har använt sig av HAPA-modellen har visat att avsikt kan resultera i ett hälsosamt
kostbeteende och att individers planering av frukt- och grönsaksintag har betydelse för
möjligheten att omvandla avsikt till handling. Individer som upplevde avsaknad av egen
förmåga att förändra sitt beteende lyckades mer sällan att realisera sina planer. Studien visar att
om tilltro till egen förmåga saknas är det mindre sannolikt att individer gynnas av att förbättra
sin avsikt och planering vad gäller kost (Richert, Reuter, Wiedemann, Lippke, Ziegelmann &
Schwarzer, 2010).
Enligt Gollwitzer & Sheeran (2006) är det mer sannolikt att avsikt övergår i ett nytt beteende om
man planerar när, var och hur man ska utföra den önskade handlingen. Avsikt främjar planering
och planering underlättar beteendeförändring.
Ziegelmann & Lippke (2007) undersökte samspelet mellan planering och strategiplanering
inom ramen för HAPA. Att använda sig av strategier gjorde att människors planering fungerade
bättre. Interventioner som påverkar människors planering och användning av olika strategier
kan få människor att öka sin träning.
Lippke & Schwarzer. (2005) visade att individens tilltro till egen förmåga spelar en stor roll och
att riskuppfattning var viktig i bildandet av avsikt för individer som inte hade någon avsikt
tidigare. När dessa faktorer kunde identifieras, kunde i sin tur nästa faktor i
beteendeförändringsprocessen förutsägas och detta visade betydelsen av en individuell
utformning av problemlösningar. Vidare beskriver studien betydelsen av att använda sig av de
olika faktorerna och att ta hänsyn till varje faktors specifika behov för att skräddarsy
interventioner.
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Renner & Schwarzer (2000) undersökte graden av individers riskuppfattningar och
resultatförväntningar baserade på deras ålder och vikt. Studien visade att när man åldras tar
individer större hänsyn till sin ålder och kroppsvikt vid bedömningen av sin hälsa. Individer
rapporterar en större följsamhet till en hälsosam kost och även bättre matvanor när de åldras och
går upp i vikt. Det visar enligt Renner att äldre individer fortfarande kan ha optimistiska
riskuppfattningar gällande sin hälsa. Personer i de olika åldrarna i studien kunde dock inte
föreställa sig att de riskerade att drabbas av hälsorisker, resultatförväntningar, fastän de förstod
att andra kunde drabbas.
Falko et al. (2005) undersökte hur avsikt övergår till handling när ett nytt beteende ska påbörjas.
Steget mellan avsikt och handling benämner de som “avsikt-beteende-gapet”. Studien visade att
planering, tilltro till egen förmåga och påbörjande, upprätthållande samt återfall av ett
beteende (Figur1) är viktiga faktorer och dessa hade alla varsin roll som en fungerade medlare
mellan individers tidigare motions-avsikter och senare fysiska aktivitet, handling.

1.10 Self-efficacy: Tilltro till egen förmåga
Begreppet Self-efficacy kan översättas som en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett
speciellt beteende i en specifik situation (Bandura, 1986; 1997; Vivianco, 2009). Bandura menar
att en individs uthållighet och ansträngningar att uppnå ett specifikt beteende är nära relaterat till
dennes nivå av tilltro till egen förmåga. En viktig del i teorin om tilltron till den egna förmågan
är att ju starkare tro en individ har på sin egen förmåga att utföra en rad handlingar, desto större
sannolikhet är det att individen vill påbörja och upprätthålla den givna aktiviteten. De som har
en lägre nivå av tilltro till sin egen förmåga anstränger sig ofta mindre och kan därmed ha en
större tendens att överge sina försök utan att nå sina mål (Bandura & Cervone, 1983). Bandura
(1986) baserar sin forskning om beteendeförändring på två centrala teorier: tilltro till sin egen
förmåga och resultatförväntningar. (Figur1). Tron på sin egen förmåga anses ha stor betydelse.
Även om en individ anser att vissa handlingar kommer ge ett specifikt resultat så kan hon eller
han välja att inte fortsätta med dessa handlingar, om denne inte anser sig ha tillräcklig egen
förmåga för att uppnå resultat (Bandura, 1977). Enligt Bandura spelar det ingen roll om man har
relevanta kunskaper eller färdigheter, eftersom känslan av självsäkerhet och tilltro till sin egen
förmåga att förändra ett beteende kan vara tillräcklig för att påbörja det. Personer med en stark
tilltro till sin egen förmåga sätter tydliga mål, har självtillit och anstränger sig för att nå sitt mål.
Likaså kan det antas att en stark tilltro till egen förmåga främjar övergången från planering till
handlande.
Mot denna bakgrund har författarna till denna studie valt att inrikta sig på äldre i ordinärt boende
som “inhandlar och lagar sin egen mat”. Slutsatsen av alla de ovan citerade
matvaneundersökningarna är att Sveriges befolkning skulle kunna dra nytta av att förbättra sina
matvanor genom att öka sitt intag av frukt, grönsaker och fisk. Orsakerna till att kostråden i
samtliga av dessa nationella matvaneundersökningar följs i så låg utsträckning är multifaktoriell.
Det är därför viktigt att genomföra vetenskapliga studier som kan förbättra hälsofrämjande
arbete. Aktuell studie har mot denna bakgrund om kostens betydelse för hälsan för att motverka
ohälsa valt ut två av Livsmedelsverkets allmänna kostråd, frukt och grönsaker samt fisk och
undersöker råden i relation till äldres tilltro till egen handlingsförmåga, avsikt och
handlingsplanering att följa dessa.

2. SYFTE
Syfte var att undersöka äldres kännedom om och följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd för
frukt och grönsaker samt fisk. Vidare var syftet att undersöka den rapporterade tilltron till egen
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handlingsförmåga, avsikt och handlingsplanering hos äldre i ordinärt boende att äta enligt dessa
kostråd samt att undersöka om det finns samband mellan samtliga ovan nämnda faktorer.

2.1. Frågeställningar
● Känner äldre personer till kostråden från Livsmedelsverket om frukt och grönsaker samt
fisk?
● Har äldre personer kännedom om hälsoeffekter av att äta frukt och grönsaker samt fisk
enligt kostråden?
● Hur ser äldres självrapporterade intag för frukt och grönsaker samt fisk ut?
● Har äldre avsikten att äta enligt rekommendationerna för frukt och grönsaker samt fisk?
● Planerar de äldre för när, var och hur de ska äta av fisk samt frukt och grönsaker?
● Har äldre tilltro till egen handlingsförmåga att äta enligt rekommendationerna för frukt
och grönsaker samt fisk?
● Finns det några statistiskt signifikanta samband mellan faktorerna kännedom om
kostråden, konsumtion enligt kostråden, avsikt, handlingsplanering och tilltro till egen
handlingsförmåga?

3. METOD OCH MATERIAL
För att möjliggöra replikation och evaluering av studien följer nedan en närmare beskrivning av
litteratursökning, metodval, respondenter, enkäten, tillvägagångssätt, definitioner samt
databehandling och analys. Metodvalet utgick efter aktuell studies syfte och frågeställningar som
inspirerats av en tidigare studie, Richert et al. (2010). Denna har använt sig av HAPA-modellen
och resulterade i aktuell studie i en kvantitativ metod med enkät.

3.1 Litteratursökning
Litteratursökningen genomfördes med hjälp av söktjänsten på Uppsala Universitets
biblioteksportal. Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar utfördes där på databaserna
Scopus och PubMed. Även utvalda artiklars referenslistor granskades och relevanta artiklar
därifrån Sökorden som användes var: “Nutrition AND elderly AND/OR home”, “Healthy
ageing”, “Dietary recommendations”, “Nutrition knowledge”, “Health information AND
elderly” “Motivation AND behavior change”. Det gjordes även andra delsökningar med
sökorden “Health communication older”, “Health promotion older”, “Self-efficacy”,
“Intentions”, “Planning” AND “Dietary behavior OR “physical activity” OR “Nutrition”, “Selfefficacy” och “Food insecurity”. Litteratursökningen för resterande litteratur utfördes på olika
myndigheters hemsidor t.e.x Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och
Statistiska centralbyrån med sökorden “Hälsofrämjande arbete”, “Matvaneundersökningar”,
“Befolkningsstatistik SCB”, “Kostråd Livsmedelsverket”,“Riksmaten” och “Folkhälsoarbete”.
Efter litteratursökningen utvaldes och analyserades bland annat de vetenskapliga artiklar som är
baserade på beteendeförändringmodellen HAPA. Kurslitteratur som använts vid institutionen för
kostvetenskap vid Uppsala Universitet under Dietistprogrammet har nyttjats t.e.x Bryman,
(2011); Ejlertsson, (2012); Ewles & Simnett, (2005). Ingen hänsyn togs till var studierna var
genomförda, dock undersöktes det vetenskapliga underlaget specifikt i Europa för att erhålla mer
överförbar data.

3.2 Urval och respondenter
Valet av respondenter skedde genom ett bekvämlighetsurval med hänsyn till begränsad tid och
ekonomi vilket innebär att urvalet styrs av faktorer såsom lättillgänglighet och personliga
kontakter (Bryman, 2011). För att öka chansen till en större svarsfrekvens kombinerades
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utlämning av pappersenkäter med en webbaserad enkät. Det innebär enligt Bryman. (2011) samt
Kongsved och medarbetare (2007) inte några problem att kombinera dessa metoder.
Med “enkäten” avses den som delats ut fysiskt. “Webbenkäten” avser den som delats via
internet.
Respondenter uppsöktes på platser där ett större antal personer som med stor sannolikhet
uppfyller urvalskriterierna samlas. Deltagarna rekryterades på följande sätt:
● Via en kammarkör från Stockholm, där webbenkäten delades ut via körens interna mejl.
Dessa ingår i resultatet för webbenkäten.
● Via Facebooksidor tillhörande organisationen Kost och Näring samt författarnas egna
sidor
● Via två olika pensionärsföreningar
● Via två olika fritidscenter för äldre som besöktes i samband med utvalda aktiviteter som
gruppgympa, yoga och pardans.
Inklusionskriterierna var att respondenten var minst 60 år, bodde i ett ordinärt boende och som
själva ansvarade för att inhandla och laga sin egen mat. Det sistnämnda definieras i aktuell
studie som mathantering. Exklusionskriterierna var att respondenten var inlagd på sjukhus, hade
hemtjänst för hjälp med mathållningen eller på andra sätt fick hjälp med den egna mathantering.
Hit räknas matdistribution, matlådor, hjälp med inköp samt hjälp med tillagning av mat. För att
exkludera äldre som får hjälp med någon eller några utav dessa användes följande titel i enkäten:
“Hemmaboende äldre över 60 år - som inhandlar och lagar sin egen mat”. Det innebär att
personer som har hemtjänst inte uteslöts helt, då många äldre i ordinärt boende har hemtjänst i
olika utsträckning. Respondenterna kan ha haft hjälp av hemtjänst med till exempel städning
utan att det påverkat kravet att de skulle klara sin egen mathållning. Med “äldre äldre” menas i
aktuell studie de som är 80 år och över. Definitionen är hämtad från Faxén Irving et al, (2010).
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Figur 3. Schematiskt figur över urvalet (n= 210). 1

3.3 Tillvägagångssätt
En pilotstudie utfördes på tre pensionärer och ändringar i enkäten gjordes utifrån erhållen
respons (Bryman, 2011). Dessa tre personer uteslöts sen från undersökningen. En av
verksamhetscheferna på fritidscentra för seniorer och de som var ordförande i
pensionärsföreningarna kontaktades och delgavs information om studiens syfte. De söktes upp
via Solna kommun och Stockholms kommuns hemsida. Därefter delades enkäten ut av
författarna själva vid ett introduktionstillfälle på ett av fritidscentra då 15 pensionärer fick fylla i
den. Då enkäten vid introduktionen fungerade väl fattades beslut om att behålla den i befintligt
skick samt att inkludera de ifyllda enkäterna i studien. Insamlingen påbörjades den 22 november
och avslutades den 6 december 2016. På ovan nämnda platser delades enkäten ut vid utvalda
aktiviteter och samlades in vid samma tillfälle av författarna själva. Respondenterna som deltog i
aktiviteterna och som valde att delta i studien erhöll både muntlig och skriftlig information om
studiens syfte samt om de etiska grundprinciperna. Den muntliga information som gavs var
densamma som stod på introduktionen till enkäten (Bilaga 2). Vidare gavs tydliga instruktioner
om hur enkäten på ett korrekt sätt skulle fyllas i. Totalt blev det 4 utdelningstillfällen. Antalet
pappersenkäter som delades ut totalt var 210 stycken. Totalt besvarades 147 pappersenkäter.
Förutom personlig utdelning av pappersenkäter lämnades även 68 stycken av dessa enkäter samt
följebrev även i fritidscentrats lokaler som de äldre fritt kunde fylla i om de ville delta i studien.
Ifyllda pappersenkäter kunde lämnas tillbaka till receptionen. Av dessa besvarades 5 stycken
pappersenkäter som hämtades upp vid ett tillfälle. Webbenkäten delades ut enligt ovan och
besvarades av totalt 63 respondenter.

1 Den inkluderade kammarkören ingår i webbenkäten.
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3.4 Enkäten
Frågorna blev totalt 16 stycken. Svarsalternativen omfattade två eller fyra svarsalternativ med en
nedåtgående gradplacering och det fanns även alternativ utan gradering. Enkäten bestod av två
dubbelsidiga A4-sidor som var ihophäftade. Frågorna 1-4 berörde kön, ålder, utbildningsnivå
och hushållssammansättning. Frågorna 5 och 11 handlar om kännedom om kostråden. Frågorna
6 och 12 som handlar om kännedom om varför kostråden finns definierades rätt svar som att
respondenten hade “kännedom”. Frågorna 10 och 16 berörde äldres rapporterade tilltro till egen
handlingsförmåga. Frågorna 8 och 14 deras avsikt och frågorna 9 och 15 deras
handlingsplanering för att äta enligt rekommendationerna för fisk samt frukt och grönt. Dessa
sex frågor togs ifrån studien av Richert et al. (2010). Frågorna 7 och 13 berörde nuvarande intag
av frukt och grönt samt fisk. Dessa frågor som rörde respondentens dagliga och veckovisa intag
av frukt och grönt samt fisk exemplifieras i enkäten med en portion som “ett äpple, 1 dl juice
eller 1 näve grönsaker och en portion fisk som ca 125 gram”. Dessa två frågor togs från samma
studie av Richert et al. (2010). De resterande åtta frågorna skrevs av författarna själva. I aktuell
studie används definitionen “frukt och grönt”. Definitionen förekommer i en studie av
Simunaniemi et al. (2009). Kunskapsfrågorna på två av Livsmedelsverkets allmänna kostråd
hämtades från Livsmedelsverket (2016). Dessa utgick från fakta om Livsmedelsverkets fem
kostrekommendationer, där olika svarsalternativ arbetades fram på egen hand (Bilaga 2). I
enkäten används ordet hemmaboende äldre, som i den aktuella uppsatsen refereras till som äldre
i ordinärt boende, en definition enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. (2011).
Enkätens utformning inspirerades av Richert et al. (2010), som tillämpat HAPA-modellen och
använt sig av enkät med samma typ av frågor och skala som används i aktuell undersökning.
Richert och medarbetares undersökning utfördes på ett stort logistikföretag i Tyskland bland
n=411 anställda. De undersökte avsikten, på engelska “intention”, planering, på engelska,
“planning” och tilltro till egen förmåga på engelska, “self-efficacy” samt frågorna om
respondenternas matvanor, på engelska “Dietary behavior”. Begreppen har översatts från
engelska till svenska av författarna. Frågorna översattes till svenska i enkäten (Bilaga 2). De
engelska frågorna som togs från studien var:
1. “I intend to eat at least five servings of fruit or vegetable per day”,
2. “I have already planned when, where, and how to eat five servings of fruit or vegetables
throughout the day”
3. “I am confident that I can eat five servings of fruit and vegetables a day”.
4. “In the last 4 weeks, how many servings of fruit and vegetable did you eat on an average
day?”.
Skalan som användes var en 4-stegs skala som sträckte sig från “not at all true” (1), “not true”
(2), “a little true” (3) to “exactly true” (4) som översattes till (1) inte alls sant, (2) lite sant, (3)
delvis sant och (4) helt sant. Tilltro till egen förmåga, avsikt och planering som respondenterna
fick ange på skalan har slagits ihop i två grupper inför analysen: inte alls sant och lite sant samt
delvis sant och helt sant. I resultatredovisningen kommer resultatet att presenteras på detta sätt.
Skalorna slogs ihop eftersom en större resultatjämförelse inte kunde utföras samt för att
underlätta för läsaren.
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3.5 Databearbetning och analysmetod
De 147 enkäterna samlades in manuellt och kodades numeriskt för hand. De insamlade
enkäterna registrerades sedan manuellt på Googleformulär och därifrån överfördes svaren till
dataprogrammet Excel version 16,0. Av dessa 147 enkäter innehöll 14 interna bortfall som
kodades efter varandra, från 197 till 210 för att de skulle vara enkla att gå tillbaka till om det
skulle bli fel. Webbenkäterna som besvarades direkt i Google forms var totalt 63 stycken. Dessa
kodades och överfördes direkt till dataprogrammet Excel och all data presenterades sedan genom
deskriptiv statistik i form av Tabeller och diagram. När alla 210 enkätsvar var inmatade och
kodade överfördes dessa till Statistikprogrammet SPSS version 24 för fortsatt analys. Efter
samtal med statistikern Fredrik Johansson (personlig kommunikation, 14 december) valdes
förekomsten av eventuella samband mellan variablerna nämnda i frågeställningen att undersökas
med Spearmans rangkorrelation i SPSS (VERSION 24). Sambanden testades med två faktorer åt
gången. Samtliga 10 samband som testades finns i (Tabell 9). Korrelationsanalys innebär att ta
reda på hur väl vårt stickprov stämmer överens med en linje, om det visar ett linjärt samband.
Genom detta test fås korrelationskoefficienten mellan de undersökta variablerna som kan anta ett
värde mellan -1 och +1. Ju närmre dessa värden desto högre korrelation, det vill säga starkare
samband. Om korrelationskoefficienten hamnar nära 0 är korrelationen låg, det vill säga att
sambandet är svagt. Om den antar ett negativt värde innebär det att sambandet är omvänt
proportionellt och det motsatta om den antar ett positivt värde. Testet ger också ett p-värde som
visar om det är statistiskt signifikant eller inte (Ejlertsson, 2012). Signifikansnivån 5 % användes
för samtliga uträkningar.

3.6 Etiska överväganden
Med hänsyn till forskningsetiska principer (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011) fick de
organisationer som deltog i studien ett följebrev (Bilaga 3). Respondenterna fick också ett
kortare följebrev (Bilaga 2) som innehöll all relevant information i linje med informations-,
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. Respondenterna upplystes enligt dessa krav
om studiens syfte, att medverkan i studien var frivillig och att de kunde avbryta den när de ville
utan att ange skäl för detta. De upplystes också om att ingen enskild person kommer att kunna
identifieras, att ingen obehörig har åtkomst till deltagarnas uppgifter, att enkäterna är anonyma
och att de inte går att spåra till en enskild individ. Samt att alla data som samlats in kommer att
användas endast till denna uppsats som deltagarna informerats om.

4. RESULTAT
Antalet respondenter som besvarade både “pappersenkäten” och “webbenkäten” uppgick till
totalt (n= 210). Webbenkäten fick (n= 63) svar och pappersenkäten fick (n=147) svar. Det
externa bortfallet på “pappersenkäten” var (n= 63). De utgör 30 % av totalt 210 tillfrågade. Det
interna bortfallet redovisas på varje enskild fråga och kom från totalt 14 “enkäter”.

4.1 Beskrivning av respondenterna
Fråga 1: Av respondenterna var 158 (75%) kvinnor och 52 (25%) män.
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Lägst antal respondenter finns i åldersgrupperna 60-64 år och 65-69 år. Tillsammans utgjorde
dessa endast 17 %. Högst antal respondenter fanns i åldersgrupperna 70-74 år och 75-79 år.
Tillsammans utgjorde dessa en knapp majoritet, 52 %. (Tabell 2)
Tabell 2. Fråga nr 2. Respondenternas ålder (n= 210).
Ålder

Antal

Procent

60-64 år

7

3

65-69 år

30

14

70-74 år

51

24

75-79 år

58

28

80 år och över

64

31

Nästan hälften av respondenterna rapporterade att de hade en utbildning på universitetsnivå.
Den näst största gruppen angav att de hade en utbildning på grundskolenivå. (Tabell 3).
Majoriteten av respondenterna (77 %) rapporterade att de hade en utbildning över
grundskolenivå.

Tabell 3. Fråga nr 3. Respondenternas utbildningsnivå (n= 209).
Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Antal

Procent

Avslutad utbildning från universitet, högskola eller motsvarande

94

45

Avslutad grundskola, realskola eller folkskola

47

22,5

Avslutad, minst 3-årig gymnasieutbildning

35

17

Avslutad 2-årig gymnasieutbildning, yrkesutbildning, folkhögskola, flickskola eller
motsvarande

29

14

Avslutad doktorsgrad/forskarstudier

3

1

Saknar skolutbildning

1

0,5
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Lika många av respondenterna angav att det var gifta eller ensamstående (Tabell 4). Den näst
största gruppen var änka/änkling. Totalt bodde 55 % ensamma.
Tabell 4. Fråga nr 4. Hushållets sammansättning (n= 209).
Hushållets sammansättning

Antal

Procent

Gift och sammanboende

76

36

Singel

75

36

Änka/Änkling

34

16

Sambo

14

7

Särbo

7

3

Boende med en eller fler personer

3

2

4.2 Kännedom om rekommendationerna för frukt och grönt samt fisk
På fråga 5 om respondenterna (n=210) kände till Livsmedelsverkets rekommendation om att äta
frukt och grönt med 5 portioner om dagen svarade 72 % (n=152) “Ja” och 28 % (n=58) “Nej”.
På fråga 11 om respondenterna (n= 206) kände till Livsmedelsverkets rekommendation om att
äta fisk 2-3 gånger i veckan svarade 86 % (n=177) “Ja” och 14 % (n=29) “Nej”.
En stark majoritet av respondenterna svarade rätt på fråga 6 om “Vet du varför
rekommendationen att äta frukt och grönt finns”. Rätt svarsalternativ var “För att det minskar
risken för fetma, hjärt-och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer”. Ett mindre antal
respondenter svarade “Vet ej”. Betydligt färre respondenter uppgav något av de felaktiga
svarsalternativen (Tabell 5).
Tabell 5. Respondenternas svar på fråga 6: “Vet du varför rekommendationen att äta frukt och grönt med
5 portioner per dag finns?” (n=205).
Svarsalternativ:

Antal

Procent

För att det minskar risken för fetma, hjärt-och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer

169

82,5

För att det innehåller mycket järn och vitamin B12

9

4

För att det är främsta källan till protein

2

1

För att det innehåller mycket fullkorn

1

0,5

Vej ej

24

12

19

En stark majoritet av respondenterna svarade rätt på fråga nr 12 om “Vet du varför
rekommendationen att äta fisk finns”. Rätt svarsalternativ var, “För att det innehåller nyttiga
fetter”. Ett mindre antal respondenter angav “Vet ej”. Betydligt färre respondenter uppgav något
av de felaktiga svarsalternativen, (Tabell 6).
Tabell 6.. Respondenternas svar på fråga nr 12: “Vet du varför rekommendationen att äta fisk 2 till 3
gånger i veckan finns?” (n= 205).
Svarsalternativ:

Antal

Procent

För att det innehåller nyttiga fetter

178

87

För att det innehåller mycket c-vitamin och järn

4

2

För att det underlättar förmågan att ta upp vitamin B

4

2

För att det kan minska risken för leversjukdomar

1

0,5

Vet ej
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8,5

4.3 Konsumtion av frukt och grönt samt fisk
Ett litet antal av respondenterna följde Livsmedelsverkets rekommendation om 5 portioner frukt
och grönt per dag. Hälften svarade att de åt 1-2 portioner per dag. Något färre angav att de åt 3-4
portioner per dag. Ett fåtal rapporterade att de åt mindre än 1 portion per dag (Tabell 7).
Tabell 7. Respondenternas svar på fråga nr 7: Under den senaste månaden, hur många portioner
frukt och grönt har du i genomsnitt ätit under en dag? (n= 209).
Svarsalternativ:

Antal

Procent

5 eller fler portioner per dag

13

6

3-4 portioner per dag

81

39

1-2 portioner per dag

105

50

Mindre än 1 eller 0 portioner per dag

10

5
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Precis över majoriteten av respondenterna följde rekommendationen om 2-3 portioner fisk i
veckan. Mindre än hälften av respondenterna angav att de åt 1 portion fisk per vecka.
Få respondenter åt mindre än 1 portion per vecka, eller som angav skäl att inte äta fisk
överhuvudtaget (Tabell 8).
Tabell 8. Respondenternas svar på fråga nr 13: Under den senaste månaden, hur många portioner fisk har
du i genomsnitt ätit under en vecka? (n= 206).
Svarsalternativ:

Antal

Procent

2- 3 eller fler portioner per vecka

107

52

1 portioner per vecka

84

41

Mindre än 1 eller 0 portioner per vecka

10

5

Jag äter inte fisk då jag är t.ex. vegetarian, har fiskallergi, inte tycker om fisk

5

2

4.4 Äldres avsikt, handlingsplanering och tilltro till egen handlingsförmåga
att äta enligt rekommendationerna för frukt och grönt samt fisk.
Resultatet i texten nedan som är deltagarnas respons på påståenden presenteras med
svarsalternativen “delvis/helt sant” och “lite/inte alls sant” sammanslagna. I (Figur 4) och
(Figur 5) presenteras samtliga svarsalternativ var för sig.
Fråga 8. Respondenternas ställningstagande till påståendet
“Jag har en vilja att äta minst 5 portioner frukt och grönt per dag”. Över hälften av
respondenterna angav att de var delvis eller helt sant att de hade viljan att äta frukt och grönt
enligt rekommendationen 5 portioner per dag. Drygt en tredjedel av respondenterna angav att de
hade lite eller ingen vilja alls till det. Av de fyra svarsalternativen valde flest respondenter
alternativet “delvis sant” som ställningstagande till påståendet (Figur 4).
Fråga 9. Respondenternas ställningstagande till påståendet
“ Jag har redan planerat när, var och hur jag ska äta 5 portioner frukt och grönt per dag”.
Knappt hälften av respondenterna angav att de var delvis eller helt sant att de planerar för att äta
frukt och grönt enligt rekommendationen om 5 portioner per dag. Över hälften av
respondenterna angav att de planerade lite eller inte alls sant för det. Av de fyra
svarsalternativen valde flest respondenter alternativet “inte alls sant ” som ställningstagande till
påståendet (Figur 4)
Fråga 10. Respondenternas ställningstagande till påståendet
“Jag är säker på att jag har förmågan att äta 5 portioner frukt och grönt varje dag”. En klar
majoritet av respondenterna angav att det var delvis eller helt sant att de hade förmåga att äta
frukt och grönt enligt rekommendationen om 5 portioner per dag. Ungefär en tredjedel av
respondenterna angav att de hade lite eller ingen egen förmåga alls till det. Av de fyra
svarsalternativen valde flest respondenter alternativet “delvis sant” som ställningstagande till
påståendet (Figur 4).
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Figur 4. Respondenternas ställningstagande till påståendena, fråga 8 “jag har en vilja att äta minst 5
portioner frukt och grönt per dag” (n= 208), fråga 9 “jag har redan planerat när, var och hur jag ska
äta 5 portioner frukt och grönt per dag” (n= 203) och fråga 10 “ jag är säker på att jag har förmågan att
äta 5 portioner frukt och grönt varje dag” (n= 204). Figuren visar fördelningen mellan svarsalternativen
“inte alls sant”, “lite sant”, “delvis sant” och “helt sant”.

Fråga 14. Respondenternas ställningstagande till påståendet “Jag har en vilja att äta minst 2-3
portioner fisk i veckan”. En klar majoritet av respondenterna angav att de var delvis eller helt
sant att de hade viljan att äta fisk enligt rekommendationen 2-3 portioner per vecka. Nästan en
tredjedel av respondenterna angav att de hade lite eller ingen vilja alls till det. Av de fyra
svarsalternativen valde flest respondenter alternativet “helt sant” som ställningstagande till
påståendet (Figur 5).
Fråga 15. Respondenternas ställningstagande till påståendet “ Jag har redan planerat när, var
och hur jag ska äta 2-3 portioner fisk i veckan”. Hälften av respondenterna angav att de var
delvis eller helt sant att de planerar för att äta fisk enligt rekommendationen 2-3 portioner per
vecka. Hälften av respondenterna angav att de planerade lite eller inte alls för det. Av de fyra
svarsalternativen valde flest respondenter alternativet “delvis sant ” som ställningstagande till
påståendet (Figur 5)
Fråga 16. Respondenternas ställningstagande till påståendet “ Jag är säker på att jag har
förmågan att äta 2-3 portioner fisk i veckan”. En klar majoritet av respondenterna angav att det
var delvis eller helt sant att de hade förmågan att äta fisk enligt rekommendationen 2-3 portioner
per vecka. Nästan en fjärdedel av respondenterna angav att de hade lite eller ingen egen förmåga
alls till det. Av de fyra svarsalternativen valde flest respondenter alternativet “helt sant ” som
ställningstagande till påståendet (Figur 5)
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Figur 5. Respondenternas ställningstagande till påståendena fråga 14“jag har en vilja att äta minst 2-3
portioner fisk i veckan” (n= 204), fråga 15“jag har redan planerat när, var och hur jag ska äta 2-3
portioner fisk i veckan” (n= 206) och fråga 16“ jag är säker på att jag har förmågan att äta 2-3
portioner i veckan” (n= 206). Figuren visar fördelningen mellan svarsalternativen “inte alls sant”, “lite
sant”, “delvis sant” och”helt sant”.
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4.5 Statistiska samband
Samtliga 10 samband som undersöktes med Spearmans rangkorrelation finns i (Tabell 9). För att
ge svar på frågeställningen “Finns det några statistiskt signifikanta samband mellan faktorerna
kännedom om kostråden, konsumtion enligt kostråden, avsikt, handlingsplanering och tilltro till
egen handlingsförmåga ?”. I uträkningarna har inte svaren i de enkäter som hade ett internt
bortfall räknats med, för att underlätta beräkningen i SPSS.
I den statistiska analysen hittades sex statistiskt signifikanta samband mellan de olika aspekter
som undersöktes. En positiv korrelation fanns mellan respondenternas avsikt att äta frukt och
grönt samt fisk och deras angivna tilltro till egen handlingsförmåga att äta frukt och grönt samt
fisk enligt kostråden. Sambandet var statistiskt signifikant (p<0,001).
Positiva korrelationer fanns mellan respondenternas handlingsplanering för att äta frukt och
grönt samt fisk och deras avsikt till att äta frukt och grönt samt fisk enligt kostråden. Sambandet
var statistiskt signifikant (p<0,001).
En svagt positiv korrelation fanns mellan respondenternas handlingsplanering för att äta frukt
och grönt samt fisk och deras tilltro till egen handlingsförmåga till att äta frukt och grönt samt
fisk enligt kostråden. Sambandet var statistiskt signifikant (p<0,001).
En extremt svag positiv korrelation fanns mellan respondenternas kännedom om kostråden och
deras konsumtionen enligt kostråden. Det visade inget signifikant samband.
Tabell 9: Sammanställning av statistiska resultat för Spearmantesten sign 5%.
Samband mellan:

Spearman ρ

P-värde

1.Kännedom om kostrådet för frukt och grönt och avsikt att äta det

-0,072

0,313

2. Kännedom om kostrådet för fisk och avsikt att äta det

-0,166

0,020

3. Avsikt och tilltro till egen handlingsförmåga för frukt och grönt

0,525

0,000

4. Avsikt och tilltro till egen handlingsförmåga för fisk

0,610

0,000

5. Avsikt och handlingsplanering för frukt och grönt

0,445

0,000

6. Avsikt och handlingsplanering för fisk

0,588

0,000

7. Handlingsplanering och tilltro till egen handlingsförmåga för frukt
och grönt

0,315

0,000

8. Handlingsplanering och tilltro till egen handlingsförmåga för fisk

0,420

0,000

9. Kännedom om kostrådet för frukt och grönt och konsumtionen av det

0,134

0,061

10. Kännedom om kostrådet för fisk och konsumtionen av det

0,132

0,065
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5. DISKUSSION
Resultaten från respondenternas rapporterade tilltro till egen handlingsförmåga, avsikt och
handlingsplanering tolkas i diskussionen utifrån beteendeförändringsteorin HAPA. Totalt
svarade 210 personer på enkäten. En stark majoritet visste varför rekommendationer finns för
frukt och grönt (82,5%) samt fisk (87%). Dock endast ett fåtal (6%) rapporterade att de följde
Livsmedelsverkets rekommendation om 5 portioner frukt och grönt per dag. Samtidigt
rapporterade över hälften (52%) att de efterlevde den rekommenderade mängden 2-3 portioner
fisk i veckan.
Av respondenterna angav en klar majoritet att de till viss del eller helt och hållet instämde i att
de hade tilltro till sin egen handlingsförmåga att äta både frukt och grönt samt fisk enligt
rekommendation. En majoritet angav också att de hade en vilja att äta både frukt och grönt samt
fisk enligt rekommendationen. Strax under hälften av respondenterna, instämde till viss del eller
helt och hållet i att de handlingsplanerar för att äta frukt och grönt samt fisk enligt
rekommendation. Av respondenterna angav en klar majoritet att de till viss del eller helt och
hållet instämde i att de hade tilltro till sin egen handlingsförmåga att äta både frukt och grönt
samt fisk enligt rekommendation. En klar majoritet angav också att de hade en vilja att äta både
frukt och grönt samt fisk enligt rekommendationen. Hälften av respondenterna, instämde till viss
del eller helt och hållet i att de handlingsplanerar för att äta frukt och grönt samt fisk enligt
rekommendation. Samtliga sex samband mellan dessa faktorer var svaga och positiva. Dessa var
även statistiskt signifikanta (p<0,001).

5.1 Metoddiskussion
Urval och metodval
Ett bekvämlighetsurval gjordes men för att kunna generalisera resultatet till populationen hade
ett klusterurval varit att rekommendera. Ett bekvämlighetsurval där man tar “första bästa”är med
stor sannolikhet inte representativt för hela populationen äldre i ordinärt boende (Bryman, 2012).
Att besöka flera pensionärsföreningar hade kunnat ge flera svar på enkäten, men det hade inte
påverkat urvalsmetoden. Då studier visar att internetanvändningen bland äldre är lägre än för
andra grupper (Heart, 2011; Amnéus et al, 2011) ska webbenkäten ses som ett komplement och
ett svarsalternativ, men även en möjlighet att få större spridning för enkäten. På grund av detta
användes båda enkätmetoderna istället för bara webbenkät som var tänkt från början. En
kvantitativ metod i form av en enkät är både tids- och kostnadseffektiv (Bryman, 2012).
Bortfallet är i regel stort när det kommer till enkätundersökningar vilket kan ge ett snedvridet
resultat och minska trovärdigheten för undersökningen (Bryman, 2012). I aktuell studie kan det
innebära att endast de äldre som är intresserade av kost och känner att de har kunskap inom
området har tagit sig tiden att svara på enkäten. Även de pensionärsföreningar och fritidscentra
som valde att delta i undersökningen kom från ett litet geografiskt område i Sverige och är inte
representativt för hela Sveriges äldre befolkning. Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i
denna undersökning, är relativt svag och resultatet skulle troligen inte bli detsamma om samma
undersökning skulle göras igen. Urvalet är litet och icke-systematiskt, på grund av detta finns det
en risk för att de skillnader som ses beror på slumpen eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2011)
Tidigare studier som nämns i uppsatsen Ziegelmann & Lippke (2007), Lippke & Schwarzer
(2005), Renner & Schwarzer (2000), Falko et al. (2005) och Richert et al. (2010) har använt sig
av HAPA- modellen. I dessa studier ingick en eller flera interventioner som mätte effekten av
utvalda faktorer från modellen. På grund av tidsbrist och begränsad ekonomi har ingen
intervention gjorts som hade kunnat mäta sådana effekter i denna studie. Aktuell studie har
endast med hjälp av utvalda faktorer från HAPA-modellen (Figur1) mätt hur respondenternas
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självupplevda faktorer ser ut just vid frågetillfället, det vill säga, det blev en tvärsnittsstudie. Det
hade varit intressant att göra en intervention på samma sätt som i ovannämnda HAPA-studier för
att se om frukt- och grönt samt fiskkonsumtionen kan påverkas.
I samband med undersökningen ville många äldre dela med sig av sina tankar och erfarenheter. I
efterhand skulle det vara intressant att ha utfört kvalitativa intervjuer. Intressant hade varit att ha
ett öppet kommentarsfält i enkäten där respondenterna fått kommentera nivåerna på avsikten,
handlingsplaneringen eller tilltro till egen handlingsförmåga.
Inklusions och exklusionskriterier
Utifrån enkätintroduktionen (Bilaga 2) och följebrevet (Bilaga 3) och i samband med utdelning
av enkäten har syftet och inklusionskriterierna förtydligats för samtliga respondenter som ville
delta i studien. I enkäten stod att det krävdes att man var hemmaboende samt inhandlar och lagar
sin egen mat. Detta utesluter inte att respondenter som ändå hade hemtjänst fick hjälp med
mathållningen, vilket kan ha lett till viss skevhet i aktuell studie. Det kunde ha varit en fördel att
redan från början utesluta dem som hade hemtjänst helt och hållet, istället för att försöka fånga
in så många äldre som möjligt med kriteriet “inhandla och laga sin egen mat”. Men samtidigt bor
många äldre idag allt längre i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2000). Ett annat alternativ hade
varit att utesluta äldre som har en behandling med energirik kost, då det också hade kunnat skapa
skevhet i resultatet. Ett annat sätt hade kunnat vara att ha en åldersbegränsning. Att exkludera de
“äldre äldre” eftersom risken att drabbas av sjukdom stiger med åldern och sjukdom påverkar i
sin tur äldres självständighet. De “yngre äldre” anses därför vara i större behov av
sjukdomsförebyggande kostråd.
Boehlen och medarbetare (2016) har visat att personliga resurser såsom ens tilltro till den egna
förmågan, optimism, kunskap, sociala och finansiella resurser rapporterades mer sällan av sköra
äldre, äldre med komplexa vårdbehov och äldre som var mentalt sjuka. Exklusionskriterierna i
aktuell studie var därför att de äldre var inlagda på sjukhus eller på egen hand inte kunde sköta
sin mathantering, då dessa olika grupper av äldre anses vara mer sårbara enligt begreppet food
insecurity. Samtidigt angav majoriteten av respondenterna i aktuell studie att de hade en stark
tilltro till sin egen handlingsförmåga som kan tyda på att de inte tillhör ovan nämnda grupper.
Kostråden riktar sig enligt Livsmedelsverket (2016) till friska vuxna. Det innebär att dessa inte
ska ha någon allvarlig sjukdom. Men respondenterna kan ha haft olika uppfattning om sina
hälsotillstånd. Författarna av aktuell studie diskuterade för- och nackdelar med att skriva “friska
vuxna” som villkor för inklusion i enkäten. Detta gäller särskilt frågor till en grupp äldre
människor som kan ha flera ålderskrämpor utan att det påverkar deras mathållning. Dessa skulle
i så fall välja att inte delta i studien. Detta att man kan sköta sin egen mathållning och själv
bestämmer vad man ska äta, var ett tillräckligt villkor för att inkluderas i studien.
Bortfall
Huvuddelen av enkäterna lämnades som nämnts ut direkt till respondenterna. För de extra 68
stycken pappersenkäter som lämnades kvar i fritidscentras lokaler uppstod ett stort externt
bortfall med 63 stycken av totalt 210 stycken utdelade pappersenkäter, som ger ett bortfall på 30
%. Det interna bortfallet kunde ha varit mindre om det förtydligats att enkäten bestod av två A4sidor med både fram- och baksida, och att respondenterna med en markering påmints om att det
fanns en nästa sida. Någon större bortfallsanalys kunde inte göras, då respondenternas namn och
adress fattades. Trots att respondenterna ombads lämna endast ett svarsalternativ på varje fråga
svarade ett fåtal på flera alternativ. Dessa svar exkluderades från analysen. Detta kanske hade
kunnat undvikas med större text i enkäten.
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Enkäten
Styrkan med webbenkäten är att fler personer kan nås och att hela enkäten fylls i, eftersom man
inte kan gå vidare till nästa fråga om respondenten inte besvarat en obligatorisk fråga. Däremot
kunde det inte förhindras att en och samma respondent svarar på enkäten mer än en gång.
Webbenkäten kan även leda till ökat externt bortfall. Svagheten är att det externa bortfallet inte
kan beräknas på grund av vald metod. En annan svaghet med webbenkäten är att många äldre
inte använder internet (Heart & Kalderon, 2011). De som svarade på webbenkäten representerar
inte majoriteten av de äldre, men webbenkäten bidrog till fler svar och att det blev en större
variation bland respondenterna. Webbenkäten hade inga interna bortfall. Till internt bortfall i
pappersenkäten enligt Ejlertsson (2012) räknades frågor som inte hade besvarats fullständigt, det
vill säga frågor som inte hade fyllts i eller där respondenten hade markerat fler än ett
svarsalternativ. För att minska risken för internt bortfall i pappersenkäten informerades det
under varje fråga att endast ett svar kan fyllas i.
En viktig aspekt att ta hänsyn till då enkät används för datainsamling är frågornas validitet, det
vill säga att frågan ställs så att den mäter det den avser att mäta. Korta frågor, stor text och ett
lättförståeligt språk användes i enkäten för att om möjligt undvika missförstånd (Bryman, 2011).
Enkäten (Bilaga 2) skulle inte ta för lång tid att fylla i. Därför fick den inte innehålla för många
frågor. I HAPA-modellen och i studien av Richert et al. (2010) används ordet på engelska
“intention” som översatt till svenska är avsikt. Avsikt definieras enligt Svenska
Nationalencyklopedin (NE) som att en handling utförs efter ett fattat beslut. I enkäten frågas
istället om respondenternas vilja att följa kostrekommendationer. I studien av Richert et al.
(2010) används begreppet “ I intend”, vilket i enkäten översattes till “jag har en vilja”. Vilja
definieras enligt (NE) som medveten kontroll och styrning av tänkande och handlande. Vid
genomförandet av pilottestet i aktuell studie blev det ingen skillnad i val av svarsalternativ hos
respondenterna beroende av ordvalet. Detta kan stärka frågornas validitet. Orden avsikt och vilja
kan uppfattas olika av olika respondenter. Att fråga om respondenternas vilja i enkäten, när
syftet är att undersöka deras avsikt, kan ifrågasättas, då det finns en risk att frågorna inte mätt det
man avsett att mäta, nämligen respondenternas intention, avsikt, vilja eller motivation till att
följa kostråden. Ordet avsikt kan uppfattas som mer av ett måste efter att individen har fattat ett
beslut. Medan vilja är något man själv vill utföra av egen fri vilja. Båda orden ansågs mäta det
som avses och utgår från tidigare utförd studie av Richert et al, (2010) som gjort på detta sätt.
Enligt HAPA-modellen är avsikt något man bygger upp med hjälp av tre andra faktorer (Figur1)
och den anses inte ensam kunna leda till ett beteende.
Författarna i aktuell studie har använt sig av samma skala som studien av Richert et al. (2010).
En direkt översättning av skalan från denna studie hade varit (1) inte alls sant, (2) inte sant, (3)
lite sant och (4) helt sant. Skalan uppfattades av respondenterna vid pilottestet som alltför
onyanserad. Därför valdes svarsalternativen att breddas för att passa aktuell studies syfte.
Dessutom bestämdes att svarsalternativen skulle slås ihop två och två för analys. Eftersom
ovanstående svarsalternativ liknar varandra, hade detta försvårat analysen av resultatet. Enligt
Bryman, (2011) ska skalan anpassas efter studien syfte.

Fråga 5 och 11 som handlade om kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd för frukt
och grönt samt fisk framgick av deltagarnas respons att 72 % hade kännedom för frukt och grönt
och 84% hade kännedom för fisk. Frågorna “Känner du till Livsmedelsverkets rekommendation
att äta 5 portioner frukt och grönt per dag?” eller “2-3 portioner fisk per vecka?”var inga
direkta kunskapsfrågor, eftersom frågan innehåller svaret. Frågan gällde om respondenten kände
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till rekommendationen, att denna kommer från Livsmedelsverket och de rekommenderade
mängderna. Många kan ha svarat att de kände till rekommendationerna eftersom svaret gavs i
frågan. När respondenterna har fått svaret i frågan kan det vara svårare att svara att de inte
känner till det. Många kanske inte heller har velat visa sig okunniga. Detta kan leda till bias.
Även om enkäten var tänkt att besvaras självständigt kan närvaron av aktuell studies författare
ha haft en påverkan på svarsinnehållet enligt social önskvärdhet (Bryman, 2011).
Kunskapsfrågorna var bara två, nummer 6 och 12. Om flera kunskapsfrågor om kostråd hade
ställts kanske rapporteringen hade sett annorlunda ut. Svarsalternativen kan ha varit för enkla.
Validiteten i att använda sig av enbart två frågor för att mäta kunskap kan ifrågasättas.
Respondenterna kan ha gissat på frågorna. Det kan också vara så att de felaktiga
svarsalternativen var utformade så att de verkade helt orealistiska jämfört med det rätta
alternativet. Tidigare studier har dock visat att många äldre har goda kunskaper om vad som är
nyttig mat, respektive vad som är mindre bra för hälsan (Rothenberg, Bosaeus & Steen, 1994).
Frågorna 10 och 16 som handlar om tilltron till den egna handlingsförmågan att äta enligt
rekommendationer för frukt och grönt samt fisk kunde tolkas på olika sätt av respondenterna, till
exempel vilket självförtroende och vilken fysisk förmåga individen har. Men båda tolkningarna
är relevanta för aktuell studie. Ju mindre tolkningsmöjlighet, desto större är chansen att frågan
leder till ett relevant svar (Ejlertsson, 2012). Det kunde också uppfattas som ekonomisk eller
sensorisk förmåga. Alla tolkningar är relevanta för aktuell studie eftersom att orsakerna till
tilltron av den egna handlingsförmågan inte undersöks då det handlar om individens tilltro till
egen handlingsförmåga och vad hon eller han anser det innebära. Tilltro till egen
handlingsförmåga på engelska “self-efficacy” är i aktuell studie den man själv upplever och inte
den faktiska uppmätta egna förmågan, som går att mäta fysiskt.

Reliabilitet och Validitet
Genom enkäten har aktuell studie fått svar på det syfte och de frågeställningar som ämnades att
undersökas och undersökningen har en ganska hög validitet. En viktig aspekt att ta hänsyn till då
enkät används för datainsamling är frågornas interna validitet, det vill säga att frågan ställs så att
den mäter det den avser att mäta (Bryman, 2011). Validiteten i frågorna som behandlar
respondenternas kännedom om kostråden och frågorna som behandlar konsumtion enligt
kostråden anses ha en lägre validitet. Flertalet respondenter kan ha ansett att det var svårt att
svara korrekt på frågorna som handlar om konsumtion enligt kostråden och frågorna om
kännedom om kostråden kan ha ansetts vara för lätta att svara på. Ju mindre tolkningsmöjlighet,
desto större är chansen att frågan leder till ett relevant svar (Ejlertsson, 2012).

5.2 Resultatdiskussion
En majoritet av respondenterna i aktuell studie var kvinnor. Om detta har att göra med att
flertalet medlemmar i pensionärsföreningarna är kvinnor eller om kvinnor är mer
kostintresserade än män är okänt. Könsskillnader har även konstaterats i flera undersökningar
som vi tagit upp av Socialstyrelsen (2009), Stockholms läns landsting (2015),
Folkhälsomyndigheten (2016), Dickson-Spillmann et al. (2010), Donkin et al. (1998) och Baker
& Wardle (2003). I dessa visar sig kvinnor ha större nutritionskunskap än män, och äter också
bättre. Det är också så att majoriteten av de som väljer att delta i matvaneundersökningarna är
kvinnor.
Undersökningen omfattade flera “äldre äldre” så som det definierades av Faxén Irving et al.
(2010) och som fortfarande bor i ordinärt boende och som själva inhandlar och lagar sin egen
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mat. Enkäten delades ut i samband med olika aktiviteter som pardans, yoga och gruppgympa.
Dessa förutsätter en högre fysisk aktivitetsnivå. Det visar att enkäten har nått ut till äldre som
fortfarande har ett aktivt liv och klarar sig själva, men begreppet food insecurity är komplext och
respondenterna kan vara drabbade i olika omfattning. Störst internt bortfall fanns i gruppen
“äldre äldre” med 8 respondenter (4 %) vilket kan förklaras av olika funktionsnedsättningar
såsom sämre syn och hörsel. Äldre i ordinärt boende väljer ofta att ha hemtjänst så att de kan
stanna i sina hem samtidigt som de kan vara drabbade av flera faktorer enligt begreppet food
insecurity (Keller et al, 2007).
Majoriteten av de äldre i aktuell studie hade utbildning över grundskolenivå. Livsmedelsverkets
undersökning Riksmaten 2010/11 visar ett stort bortfall av personer med lägre utbildning, vilket
är vanligt förekommande i matvaneundersökningar (Livsmedelsverket, 2012) och det stämmer
överens med aktuell studie. Många studier visar att både män och kvinnor med högre utbildning
äter enligt rekommendationerna i högre grad än de med lägre utbildning (Socialstyrelsen, 2009;
Stockholms läns landsting, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2016; Donkin et al, 1998; DicksonSpillmann et al, 2010).
Majoriteten av respondenterna bodde ensamma. Studier har visat att hushållets sammansättning
har en påverkan på individers matvanor. Särskilt män i singelhushåll konsumerade mindre frukt
och grönsaker (Donkin et al, 1998). I aktuell studie var majoriteten singlar och änkor/änklingar.
Det kan delvis förklara varför kostrekommendationerna inte efterlevdes i större utsträckning, då
tidigare studier visat att de som lever med partner äter mer varierad kost än de som lever
ensamma (Food in Later Life, 2003-2005).
Har äldre personer kännedom om hälsoeffekterna av att äta frukt och grönt samt fisk
enligt kostråden i aktuell studie?
Svaren på frågorna 6 och 12 (Bilaga 2) om varför det finns rekommendationer för frukt och
grönt samt fisk visade att respondenterna hade hög kännedom om dessa. En stark majoritet valde
rätt alternativ på frågan om frukt och grönt. En ännu större majoritet valde rätt alternativ för fisk.
Respondenternas “kännedom ” om kostråden kan vara överskattad och ska därför inte ses som
något exakt. Kännedom om fördelar med att äta specifika livsmedel kan höja motivationen att
konsumera de enligt HAPA- modellens riskuppfattningar. Det innebär för- och nackdelar med
ett beteende, men även att tilltro till den egna handlingsförmågan och resultatförväntningar
spelar en roll för hälsobeteenden (Bandura, 1991). Samtidigt efterlevde de flesta respondenter
inte rekommendationerna för båda kostråden. Enligt Bandura (1997) räcker det inte med att ha
tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att förändra ett beteende.
Den höga rapporterade kännedomen om kostrekommendationerna kan också bero på en rad
andra faktorer som t.e.x. att flertalet deltagare var kvinnor, vilka enligt tidigare studier visat sig
ha en större kunskap om kostrekommendationer och hälsosam mat än män (Socialstyrelsen,
2009; Stockholms läns landsting, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2016; Baker et al, 2003; Donkin
et al, 1998 & Dickson-Spillmann et al, 2010). Enligt Renner & Schwarzer (2005) grundas
hälsosamma beteenden på bland annat individens avsikt och tilltro till egen förmåga när det
gäller att påbörja och fortsätta med en hälsosam kost. Det visar att kunskap och kostinformation
inte räcker och det stämmer med aktuell studies resultat. Människors kunskaper och attityder
behöver inte vara överensstämmande med deras handlande. Hälsoprogram och hälsokampanjer
kan många gånger vara effektiva när det gäller att öka kunskaper, men har en begränsad effekt
när det gäller beteende. Kunskap är nödvändig för beteendeförändringar men det räcker inte
(Klang Söderqvist, 2013).
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Studier har visat att den hälsofrämjande kommunikationen är komplex. Det räcker inte att endast
informera om ett hälsobudskap om informationen inte når ut. Att den inte når ut, eller når ut men
inte appliceras, kan ha flera anledningar, exempelvis att målgruppen som informationen riktar
sig till gör egna tolkningar eller att informationen inte förstås (Holmberg & Weibull, 1999).
Resultatet från den aktuella studien indikerar att den hälsofrämjande informationen har nått ut.
De äldre har kännedom om kostråden, men det betyder inte att de använder sig av informationen.
Det fanns inget samband mellan kännedom om kostråden och konsumtionen enligt kostråden på
signifikansnivån 5 %. Det kan fortfarande finnas samband som inte aktuell studie kunnat
identifiera med vald metod.
Hur ser äldres självrapporterade intag för frukt och grönsaker samt fisk ut i aktuell
studie?
Antalet respondenter som följde Livsmedelsverkets rekommendation om 5 eller fler portioner
om dagen var mycket lågt. Hälften av de tillfrågade åt 1-2 portioner frukt och grönt om dagen.
Det överensstämmer med tidigare matvaneundersökningar där väldigt få följer
rekommendationerna (Livsmedelsverket, 2012; Socialstyrelsen, 2009; Folkhälsomyndigheten,
2016; Stockholms läns landsting, 2015). Totalt är det 94 % i aktuell studie som inte följer
Livsmedelsverkets rekommendation, trots att kännedom om fördelarna finns. Vid
egenrapporterat matintag kan det finnas både underrapportering och överrapportering enligt
tidigare matvaneundersökningar (Livsmedelsverket, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2016;
Socialstyrelsen; 2009). Även om mängderna i rekommendationerna exemplifieras i enkäten i
den aktuella studien, kan det ändå ha varit svårt att uppskatta vad 5 portioner eller 500 gram
frukt och grönsaker per dag innebär eller vad 2-3 portioner i veckan av fisk eller 125 gram per
portion fisk innebär. Individen kan tycka att det låter mycket med 500 gram eller 5 portioner av
frukt och grönt och det är svårt att uppskatta både gram och portioner om man inte vet ungefär
vad maten man äter väger.
En knapp majoritet av respondenterna följde intaget av fisk upp till Livsmedelsverkets
rekommendation om 2-3 portioner i veckan. Något färre än hälften av respondenterna åt fisk 1
gång i veckan. I den aktuella studien följde respondenterna i högre grad rekommendationen för
intag av fisk än för frukt och grönsaker. Rapporterna från Folkhälsomyndigheten (2016) och
Livsmedelsverket (2012) visar att äldre från 65- 84 år äter mer fisk än yngre. Resultatet av
aktuell studie visar ändå att knappt hälften av de tillfrågade inte når upp till Livsmedelsverkets
rekommendation, trots att kunskapen om fördelarna finns. En studie av Pieniak och medarbetare,
(2010) visade att de tillfrågade ansåg det som hälsosamt att äta fisk, men ändå åts det sällan. Det
tyder på att det finns andra orsaker till varför personer inte äter fisk oftare.
Validiteten i mätningen av respondenternas konsumtion av frukt och grönt samt fisk kan vara
lägre. Mätningen ger en grov uppskattning av en individs intag av de nämnda livsmedlen. Andra
mätmetoder som används av Livsmedelsverket i rapporten Riksmaten, till exempel
kostregistrering, är en mer pålitlig metod för att mäta matvanor. En nackdel är att dessa är
mycket resurskrävande. Därför är resultaten i aktuell undersökning en grov uppskattning. Dessa
sätts i relation till vad tidigare stora matvaneundersökningar utförda av myndigheter har
rapporterat. Dessa matvaneundersökningar har alla visat att äldre äter mer fisk och mindre frukt
och grönt och det stämmer överens med resultatet av aktuell studie.
Enkätfrågorna 7 och 13 (Bilaga 2) som innehåller formuleringen “under den senaste månaden”
är tänkta att mäta den senaste månadens konsumtion av frukt och grönt samt fisk. Detta innebär
att individen uppskattar hur mycket han eller hon äter i genomsnitt per dag. Det är naturligt att
en viss variation förekommer från dag till dag. Genomsnittet per månad är ännu svårare att
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uppskatta än mängden per dag. Det kan även ha funnits respondenter som under den senaste
månaden t.e.x. upplevt hälsoproblem som påverkat matintaget, eftersom risken för sjukdom,
skador och funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder (Livsmedelsverket, 2011). Det kan
ha lett till skevhet i resultatet, då dessa individer på grund av sjukdom inte hade möjlighet att
följa kostråden och rapporterade på grund av detta en lägre följsamhet för kostråden. Detta
skulle delvis kunna förklara varför rekommendationerna efterlevdes i så låg utsträckning.
Har äldre i aktuell studie tilltro till egen förmåga att äta enligt rekommendationerna för
frukt och grönsaker samt fisk?
En klar majoritet av respondenterna angav att de hade tilltro till den egna handlingsförmågan att
äta 5 portioner frukt och grönt per dag. En betydande majoritet av respondenterna angav
dessutom att de hade tilltro till den egna handlingsförmågan att äta 2-3 portioner fisk per vecka.
Mer intressant var att fler respondenter också följde kostrådet för fisk. En hög rapporterad tilltro
till egen handlingsförmågan hos respondenterna visar att dessa tror på sin fysiska och/eller
mentala förmåga och/eller har en stark tilltro till egen handlingsförmågan att följa
kostrekommendationerna enligt begreppet self-efficacy. Tidigare studier har visat att en individ
som har en stark tilltro till egen förmåga ökar sina möjligheter att omsätta ett nytt beteende i
praktiken (Richert et al, 2010; Lippke et al, 2005). Enligt Bandura (1997) kan självsäkerhet och
tilltro till den egna förmågan ibland vara tillräckligt för att påbörja ett nytt beteende.
En mindre andel respondenter i aktuell studie svarade att de inte hade tilltro till egen
handlingsförmåga för att äta enligt kostrekommendationerna. Samtidigt svarade en hög andel
respondenter att de hade kännedom om varför kostrekommendationerna finns. De rätta
svarsalternativen på frågorna 6 och 12 innebar hälsofördelar. Det innebär att flera av
respondenterna har haft kännedom om hälsofördelarna men samtidigt inte haft tilltro till sin egen
handlingsförmåga för att följa kostråden. Detta visar att kännedom och information endast har
en begränsad effekt på människors beteende. En individs tilltro till egen förmåga och
resultatförväntningar (Figur 2) kan ibland också vara motsägelsefulla. Individer kan hålla med
om att det finns fördelar med en viss förändring, det vill säga resultatförväntningar (Figur 2).
Samtidigt kan de döma sig själva för att av olika orsaker inte vara kapabla att utföra
förändringen (Bandura, 1991). Om en individ inte anser sig ha egen förmåga får hon eller han
enligt HAPA-teorin inga fördelar av att planera sitt kostbeteende. En förutsättning är att
individen litar på sina egna resurser vad det gäller att ändra och upprätthålla en hälsosam kost
(Richert et al, 2010). Det innebär att de individer som i den aktuella studien angav att de inte
upplevde sig ha tilltro till egen handlingsförmåga inte skulle få några fördelar av att planera för
en kostförändring. Detta har inte undersökts i aktuell studie men vidare studier skulle vara
intressanta.
Äldre kan också ha en hög tilltro till sin egen handlingsförmåga att både mentalt och fysiskt
kunna följa kostrekommendationerna men ha andra begränsningar som inte undersöks i den
aktuella studien. Detta visar att metoderna för preventivt arbete alltid kan ifrågasättas, ibland hör
diskussion om levnadsvanor inte hemma i ett enskilt samtal mellan vårdpersonal och patient. Det
finns människor som lever under så socialt och psykologiskt pressade förhållanden att det finns
saker som kommer före frågor som rör deras levnadsvanor. Individens sociala tillhörighet har
stor betydelse för vilket handlingsutrymme individen har beträffande sin livsstil. Hälsa är inte
alltid självklart och inte alltid heller en prioritering hos individen (Klang Söderqvist, 2013).
Donkin och medarbetare (1998) har visat att äldre med lägre social status och inkomst åt mindre
frukt och grönsaker. Projektet med titeln Food in later life 2003-2005 har visat att individernas
hälsotillstånd var av betydelse, de äldre som hade en bättre hälsa åt en mer varierad kost (Dean
et al, 2009).
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Strukturerad kommunikation som t e.x motiverande samtal kan hjälpa äldre att öka sin tilltro till
den egna handlingsförmågan. Där ingår bland annat att stärka individens tilltro till sin egen
förmåga. Beteendeförändringen blir verklighet när individen känner tilltro till sin egen förmåga
och till en egen trovärdig plan för hur förändringen ska genomföras samt att öka individens
självtillit genom att uppmärksamma individens ansträngningar. Det handlar framförallt om att
möta människor i det stadium denne befinner sig i och varje stadium måste bemötas på sitt sätt
(Klang Söderqvist, 2013). Här kan HAPA-modellen vara ytterligare ett verktyg för att kunna
påbörja förändringsprocessen.
Har äldre i aktuell studie avsikten att äta enligt kostrekommendationerna för frukt och
grönsaker samt fisk ?
Majoriteten av respondenterna svarade att de hade en avsikt att äta 5 portioner om dagen enligt
rekommendationen för frukt och grönt. En ännu större majoritet av respondenterna svarade att
de hade en avsikt att äta fisk enligt rekommendationen 2-3 portioner per vecka. Tidigare studier
har visat att även om man har en avsikt är det inte nödvändigtvis så att den övergår till handling.
För att en avsikt ska övergå till handling krävs även planering, vilket fungerar som en medlare
mellan avsikt och handling (Richert et al, 2010; Bandura, 1997). Detta stämmer överens med
resultatet i aktuell studie, där en majoritet av respondenterna har en avsikt att äta enligt
kostrekommendationerna. Samtidigt var det få respondenter som följde kostråden. Det var fler
respondenter i aktuell studie som hade för avsikt att följa kostrekommendationerna, än de som
faktiskt följer dessa. Detta kan ha flera orsaker, eftersom flera faktorer som nämnt innan kan
leda till försämrat matintag och omöjliggöra införskaffningen av mat och därmed öka risken för
Food insecurity. Detta kan ha påverkat resultatet för både äldres konsumtion enligt kostråden,
avsikt, handlingsplanering och tilltro till egen handlingsförmåga (Wolfe et al., 1996; Wolfe,
2003). Flera respondenter har rapporterat en hög avsikt till att följa kostråden, men det kan
samtidigt finnas flera andra orsaker till varför en individs goda avsikter till att följa kostråden
ändå inte efterlevs i praktiken, trots att respondenten har självrapporterat en hög avsikt att göra
så.
I den aktuella studien var många av respondenterna “äldre äldre”. Studier har visat att matintaget
hos de “äldre äldre” i ordinärt boende var lägre vilket gör att intaget av vitaminer och mineraler
också minskar (Volkert et al, 2004; Andersson, 2002; Gustafsson, 2002). Detta stämmer med
aktuell studie eftersom en stark majoritet av respondenterna tillhörde de “äldre äldre” samtidigt
som en stark majoritet av respondenterna inte följde rekommendationerna för både frukt och
grönt samt fisk. Till exempel var respondenternas vanligaste rapporterade dagliga intag av frukt
och grönt, 1-2 portioner per dag. Samtidigt finns det lite underlag om olika subgruppers
nuvarande konsumtion av frukt och grönt enligt (Simunaniemi et al, 2009) och samtidigt visar
Livsmedelsverkets rapport att medelkonsumtionen mellan 65-80 år är cirka 300 gram eller 3
portioner per dag (Livsmedelsverket, 2012).
Enligt tidigare studier grundar sig hälsosamma beteenden bland annat på den egna avsikten när
det gäller att påbörja eller fortsätta att välja en hälsosam kost (Renner et al, 2005).
HAPA- modellen (Figur 2) visar att det inte bara är avsikten som är viktig, utan även de tre
faktorerna riskuppfattning, resultatförväntningar och tilltro till egen förmåga som individen
måste ha innan och som leder fram till avsikten.
Sex av korrelationerna mellan studerade faktorer var statistiskt signifikanta vid (p <0,001). Det
visar med 99,9 % att resultatet av aktuell studie inte beror på slumpen. Resultatet gäller för de
äldre i den aktuella studien och kan inte generaliseras till äldre på befolkningsnivå. Det fanns en
32

svag positiv korrelation mellan respondenternas avsikt och handlingsplanering att äta frukt och
grönt samt en positiv korrelation för fisk. Det svagt positiva sambandet innebär att när
respondenternas angivna avsikt för att äta frukt och grönt samt fisk ökar, så ökar samtidigt deras
rapporterade handlingsplanering för det, men sambandet var svagt och i princip kan man säga
att det inte fanns någon korrelation mellan faktorerna.
Planerar de äldre i aktuell studie för när, var och hur de ska äta fisk samt frukt och
grönsaker ?
Mindre än hälften av respondenterna svarade att de planerar för när, var och hur de ska äta
rekommenderad mängd frukt och grönt. Majoriteten av respondenterna angav att de inte planerar
för det. Tidigare studier har visat att planering av frukt- och gröntkonsumtionen har betydelse för
att omvandla avsikt till handling, där planering för när, var och hur signifikant ökade
konsumtionen av frukt och grönt hos respondenterna (Richert. et al, 2010). Hälften av
respondenterna i aktuell studie svarade att de planerar för när, var och hur de ska äta
rekommenderad mängd fisk. Hälften svarade att de inte planerar för det. Respondenternas
rapporterade handlingsplanering för att äta frukt och grönt enligt rekommendationen var lägre än
den rapporterade handlingsplaneringen för att äta fisk. Samtidigt visar resultatet i aktuell studie
att en betydligt högre andel respondenter angav att de följer rekommendationen för fisk än för
frukt och grönt. Resultatet i aktuell studie visar att färre respondenter handlingsplanerar för när,
var och hur man ska följa kostråden jämfört med respondenternas rapporterade avsikt och tilltro
till egen handlingsförmåga att göra det. Om handlingsplaneringen för att följa kostråden hade
varit högre hos respondenterna hade detta kunnat öka följsamheten till rekommendationerna
(Richert et al, 2010). Det finns även en svag positiv samband mellan respondenternas tilltro till
sin egen handlingsförmåga och deras handlingsplanering för att äta frukt och grönt samt fisk.
Det svagt positiva sambandet innebär att när respondenternas angivna tilltro till den egna
handlingsförmågan ökar, så ökar samtidigt deras handlingsplanering för det, men sambandet var
svagt och i princip kan man säga att det inte fanns några korrelationer mellan faktorerna.
Tidigare studier visar att interventioner som lär ut planering och strategiplanering även för
andra beteendeförändringar såsom fysisk aktivitet, har avsedd effekt. Studien konstaterade att
planering är en viktig mediator för att avsikt ska kunna övergå till beteende (Ziegelmann et al,
2007). I studien av Richert et al. (2010) genomfördes interventioner som lär ut planering för att
öka frukt- och grönsakskonsumtionen. Detta visade sig öka konsumtionen av frukt och grönt hos
deltagarna. Eftersom planeringen att följa kostråden i aktuell studie var låg skulle
hälsofrämjande interventioner och metoder för preventivt arbete som lär ut planering ha avsedd
effekt på efterlevnaden av råden enligt HAPA-teorin. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder, (2011) rekommenderar kvalificerat rådgivande samtal vid
ohälsosamma matvanor. Detta innebär ett patientcentrerat förhållningssätt (Klang Söderqvist,
2013). I riktlinjerna lyfts åtgärder fram som ska minska patienters ohälsosamma levnadsvanor
där kost ingår och där poängteras vikten av att använda “kvalificerad rådgivning” såsom
strukturerad kommunikation, vilket innebär att använda någon kommunikationsmetod som t.e.x
motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2011).
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5.3 Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen
HAPA-modellen (Figur 2) är användbar för dietistprofessionen, där man dagligen arbetar för att
påverka och förbättra människors matvanor. Dietetikens kommunikation handlar bland annat om
hur dietister kan hjälpa människor att äta bättre och hur de ska förmedla detta på bästa sätt för att
råden ska följas. HAPA-modellen kan fungera som ett stöd i samtal med personer och identifiera
de problem och möjligheter kring de faktorer som ingår i HAPA-modellen och som dessa
personer har. Först då kan dietisten ge anpassade råd som tar hänsyn till individens utgångsläge,
vilket i sin tur ökar dennes möjlighet att förändra sina matvanor.
Om de hälsofrämjande interventionerna inte anpassas till individens behov så kan inte dietisterna
ge rätt verktyg för att informationen ska kunna omsättas i praktiken. Varje faktor som undersöks
i aktuell studie - tilltro till egen handlingsförmåga, avsikt och handlingsplanering - är viktiga
för att kunna påverka människor i just den livssituation de befinner sig i.
Resultatet i aktuell studie av respondenter som själva har avrapporterat visar att färre
respondenter planerar för att följa kostråden än deras självrapporterade avsikt att följa dessa och
färre respondenter planerar för att följa kostråden än deras självrapporterade tilltro till egen
förmåga att följa kostråden. Framtida studier får visa om kostråden hade efterföljts i större
utsträckning om respondenterna hade fått hjälp av en dietist som med ett kvalificerat rådgivande
samtal först kan utreda och identifiera deras “problem” med hjälp av HAPA-modellen som ett
verktyg för det och som sen kan hjälpa att stärka deras handlingsplanering för att följa
kostråden.

5.4 Slutsats
Aktuell studie visar att majoriteten av de äldre har kännedom om de två kostråden för frukt och
grönt samt fisk. Trots detta är det få som följer dessa råd. Det visar att kännedom om kostråden
inte räcker för att följa dessa. Sambanden mellan faktorerna var svaga, exempelvis var
sambandet mellan kännedom om kostråden och konsumtionen enligt dessa mycket svagt positivt.
De svaga sambanden visar att det i princip inte fanns några korrelationer mellan faktorerna.
Aktuell studie visar även att majoriteten av de äldre har en hög rapporterad tilltro till egen
handlingsförmåga och en hög rapporterad avsikt att äta enligt kostråden för både frukt och grönt
samt fisk, men att det var färre äldre som rapporterade att de handlingsplanerade för det. En
mera omfattande studie behövs för att undersöka om stärkande av respondenternas
handlingsplanering skulle få flera att följa kostråden.

5.5 Tack
Först och främst ett stort tack till alla de äldre som tog sig tid att besvara enkäten. Utan dem
hade det inte blivit någon undersökning. Ett stort tack till alla pensionärsföreningar och
fritidscentra som hjälpte till genom att presentera enkäten. Tack till Ingela Marklinder som
introducerade oss till HAPA-teorin. Slutligen ett stort tack till Fabian af Petersens som kommit
med värdefulla synpunkter.
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Arbetsfördelning

Bilaga 1

Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50
Litteratursökning 50/50
Datainsamling 50/50
Analys 50/50
Skrivandet av uppsatsen 50/50
Även om arbetet har varit jämt fördelat mellan författarna föll det sig naturligt att inneha
huvudansvar för olika delar av uppsatsen.
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Enkät

Bilaga 2

UNDERSÖKNING FÖR HEMMABOENDE ÄLDRE FRÅN 60 ÅR- som inhandlar och
lagar sin egen mat
Denna enkät är en del av ett examensarbete av dietiststudenten Jennifer af Petersens och
kostvetarstudenten Alicja Clason.
Syftet med arbetet är att få kännedom om äldres vilja, planering och förmåga till att äta enligt de
allmänna kostråden från Livsmedelsverket. Din medverkan kan öka samhällets kunskaper om
äldre för att kunna förbättra folkhälsan.
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta enkäten. I redovisningen av
resultaten kommer ingen enskild person att kunna identifieras och inga obehöriga kommer att få
tillgång till resultaten. Uppgifterna som du lämnar i enkäten kommer endast att användas till
denna studie.
Försök att svara på samtliga frågor. Tack för din medverkan!
*Obligatorisk
1. Kön *
Pricka för ett alternativ.
Kvinna
Man
2. Ålder *
Pricka för ett alternativ
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80 år och äldre
3. Vilken är din högsta genomförda utbildning? *
Pricka för ett alternativ
Saknar skolutbildning
Avslutad grundskola, realskola eller folkskola
Avslutad 2-årig gymnasieutbildning, yrkesutbildning, folkhögskola, flickskola eller motsvarande
Avslutad, minst 3-årig gymnasieutbildning
Avslutad utbildning från universitet, högskola eller motsvarande
Avslutad doktorsgrad/forskarstudier
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4. Hushållets sammansättning *
Pricka för ett alternativ
Änka/Änkling
Singel
Gift och sammanboende
Sambo
Särbo
Boende med en eller fler personer
Kollektiv
5. Känner du till Livsmedelsverkets rekommendation att äta frukt och grönt med 5
portioner per dag? *
Pricka för det alternativ som stämmer bäst.
Ja
Nej
6. Vet du varför rekommendationen att äta frukt och grönt med 5 portioner per dag finns?
*
Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
För att det minskar risken för fetma, hjärt-och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer
För att det är främsta källan till protein
För att det innehåller mycket järn och vitamin B12
För att det innehåller mycket fullkorn
Vet ej
7. Under den senaste månaden, hur många portioner frukt och grönt har du i genomsnitt
ätit under en dag? *
En portion = 100 g, t.ex ett äpple, 1 dl juice, 1 näve grönsaker.
Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
5 eller fler portioner per dag
3-4 portioner per dag
1-2 portioner per dag
Mindre än 1 eller 0 portioner per dag
8. Jag har en vilja att äta minst 5 portioner frukt och grönt per dag *
En portion = 100 g, t.ex ett äpple, 1 dl juice, 1 näve grönsaker. Pricka för det alternativ som
stämmer bäst med din uppfattning.
Inte alls sant
Lite sant
Delvis sant
Helt sant
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9. Jag har redan planerat när, var och hur jag ska äta 5 portioner frukt och grönt i veckan
*
En portion = 100 g, t.ex ett äpple, 1 dl juice, 1 näve grönsaker.
Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
Inte alls sant
Lite sant
Delvis sant
Helt sant
10. Jag är säker på att jag har förmågan att äta 5 portioner frukt och grönt varje dag" *
En portion = 100 g, t.ex ett äpple, 1 dl juice, 1 näve grönsaker.
Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
Inte alls sant
Lite sant
Delvis sant
Helt sant
11. Känner du till Livsmedelsverkets rekommendation att äta fisk 2-3 gånger i veckan? *
Pricka för det alternativ som stämmer bäst.
Ja
Nej
12. Vet du varför rekommendationen att äta fisk 2 till 3 gånger i veckan finns? *
Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
För att det underlättar förmågan att ta upp vitamin B
För att det innehåller nyttiga fetter
För att det kan minska risken för leversjukdomar
För att det innehåller mycket c-vitamin och järn
Vet ej
13. Under den senaste månaden, hur många portioner fisk har du i genomsnitt ätit under
en vecka? *
En portion fisk = ca 125 gram. Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
2- 3 eller fler portioner per vecka
1 portioner per vecka
Mindre än 1 eller 0 portioner per vecka
Jag äter inte fisk då jag är t.ex. vegetarian, har fiskallergi, inte tycker om fisk (hoppa över
frågorna 14, 15 och 16)
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14. Jag har en vilja att äta minst 2-3 portioner fisk i veckan
En portion fisk = ca 125 gram. Pricka för det svar som stämmer bäst med din uppfattning.
Inte alls sant
Lite sant
Delvis sant
Helt sant

15. Jag har redan planerat när, var och hur jag ska äta 2-3 portioner fisk i veckan
En portion fisk = ca 125 gram. Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
Inte alls sant
Lite sant
Delvis sant
Helt sant

16. Jag är säker på att jag har förmågan att äta 2-3 portioner fisk i veckan
En portion = ca 125 gram. Pricka för det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning.
Inte alls sant
Lite sant
Delvis sant
Helt sant
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Följebrev

Bilaga 3

Hej,
Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver ett examensarbete.
Vi som genomför undersökningen heter Alicja Clason som läser Kostvetarprogrammet och
Jennifer af Petersens som läser Dietistprogrammet.
Syftet är att få kännedom om äldres vilja, planering och förmåga till att äta enligt de allmänna
kostråden från Livsmedelsverket.
Viljan att i framtiden kunna målinrikta folkhälsoarbetet så att äldre ska kunna praktiskt
tillgodogöra sig informationen de får om en hälsosam kost. Samt belysa betydelsen av mat som
en del av en förebyggande medicinsk behandling till äldre för ett hälsosamt åldrande.
Vi är intresserade av målgruppen äldre från 60 år och uppåt som bor hemma och inhandlar och
lagar sin egen mat.
Vi har valt att besöka olika pensionärsföreningar där vi tror att vår målgrupp kan finnas.
Vi undrar om och när det skulle vara lämpligt att komma på besök för att kunna presentera
enkäten lite kort samt dela ut den och samla in den.
Vi är flexibla och kommer gärna i samband med redan bokade träffar lite före eller efter träffen
om det underlättar för er.
Enkäten har 16 frågor och tar ca 5min till max cirka 10 minuter.
Deltagandet är helt frivilligt och man kan när som helst avsluta enkäten. I redovisningen av
resultaten kommer ingen enskild person kunna identifieras och inga obehöriga kommer komma
åt resultaten. Uppgifterna som man lämnar i enkäten kommer endast användas till denna studie.
Vi skulle vara väldigt tacksamma för er hjälp.
Vid frågor kan ni kontakta oss på:
Kontaktuppgifter:
Jennifer af Petersens, Solnavägen 104a 169 51 Solna, 073-566 35 44,
Jenniferafpetersens@gmail.com.
Alicja Clason, Sveavägen 137, 113 46 Stockholm, 072- 921 44 83,
Alicja.clason@gmail.com.
Handledare: Ingela Marklinder, Postadress: Box 560 751 22 UPPSALA, Besöksadress: BMC
Husargatan 3, 752 37 Uppsala, 018-471 2312, ingela.marklinder@ikv.uu.se

Hälsningar Jennifer och Alicja
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