
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Kostråd från 

sjuksköterska till patient 
En kvantitativ studie om sjuksköterskors kännedom 

om och förmedling av Livsmedelsverkets kostråd till 

patienter 
 

 

Sophia Lindqvist och Signe Svanfeldt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för kostvetenskap 

Box 560 

Besöksadress: BMC, Husargatan 3 

751 22 Uppsala 

Examensarbete C, 15hp 

 

                                       Grundnivå 

                   VT 2018 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det finns idag vetenskapligt bevisade samband mellan en rad sjukdomar och 
ohälsosamma levnadsvanor. Svenskarnas relativt stora förtroende för sjukvården gör 
den till en betydelsefull plattform för sjukdomsförebyggande arbete. Samtidigt vittnar 
sjukvårdspersonal om hur området för kost är ett där kompetens saknas. 
Livsmedelsverket formulerade år 2005 fem stycken generella vetenskapligt baserade 
kostråd som sammanfattar det viktigaste för en hälsosam kosthållning. År 2015 
reviderades dessa med målet att se till helheten, det vill säga matvanorna i stort. Den 
nya rapporten, ”Hitta ditt sätt”, ser inte endast till enskilda livsmedelsgrupper eller 
näringsämnen.  
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kännedomen om Livsmedelsverkets 
fem kostråd bland svenska sjuksköterskor och huruvida dessa förmedlades till patienter 
och orsaker till varför de inte gjorde det. 
Metod: Studien är en tvärsnittsstudie där en webbaserad enkät utformades och delades 
ut till svenska sjuksköterskor på Facebook. Totalt deltog 198 individer och resultatet 
redovisas med hjälp av deskriptiv statistik. 
Resultat: De kostråd som flest hade kännedom om var ”Välj i första hand fullkorn när du 
äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris” och ”Ät fisk 2-3 gånger i veckan” där 87 % av 
sjuksköterskorna hade kännedom om respektive råd. Det kostråd som deltagarna hade 
sämst kännedom om var ”Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen”. Den 
främsta anledningen till varför kostråden inte förmedlades var brist på tillräcklig 
kunskap om råden. 
Slutsats: Kännedomen om samtliga fem kostråd hos sjuksköterskorna var överlag god 
men andelen som förmedlade kostråden till patienter var låg. Det kostråd som 
deltagarna hade sämst kännedom om var dock det råd som i störst utsträckning 
förmedlades till patienter. De två främsta orsakerna till varför de inte förmedlas är på 
grund av att kunskapen om kostråden upplevs otillräcklig och att förmedling av 
kostråden ansågs ligga utanför respondentens ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Background: There is significant evidence today about the relation between unhealthy 
diet and several diseases. The relatively high trust in the healthcare system among 
Swedes makes it an important platform for health promoting interventions. The health 
care professionals, however, have expressed the need for further knowledge in the area 
of nutrition. The National Food Agency (Livsmedelsverkets) formulated five dietary 
recommendations in 2005, that summarize the most important aspects of a healthy diet. 
In 2005, these recommendations were revised to address healthy food habits as a whole. 
The new report, “Find your way”, does not only focus on specific food groups or 
nutrients. 

Aim: The aim of this study was to investigate the knowledge of Livsmedelsverket’s five 
dietary recommendations among Swedish nurses, whether they convey these to patients 
and the reasons if they don’t. 

Method: This is a cross-sectional study where a web based survey was conducted 
among Swedish nurses through selected Facebook groups. The number of participants 

were 198 and descriptive statistics was used to analyze the results.  
Results: 87 % of the participants had knowledge about the recommendations “Choose 
whole grains when eating bread, cereal, grain, pasta and rice” and “Eat fish 2-3 times per 
week”. The least proportion of participants had knowledge about the advice “Eat a lot of 
fruit and vegetables, preferably 500 grams a day” (64 %). The main reason why the 
recommendations were not conveyed to patients was a lack of knowledge. 
Conclusion: The knowledge of the five recommendations among nurses was good but 

the percentage that conveyed them to patients was low overall. The advice that the 
nurses had the lowest knowledge of, was unexpectedly also the one they conveyed most 
often to patients. The two main reasons why the recommendations were not conveyed 
were a lack of sufficient knowledge and that the task was considered outside the area of 

responsibility.  
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Introduktion 

 

De vetenskapligt bevisade sambanden mellan vissa levnadsvanor och livsstilssjukdomar 
som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancertyper (Folkhälsomyndigheten, 
2014), gör det sjukdomsförebyggande arbetet till ett livsavgörande sådant. Kostens 
förebyggande kraft anses vara stark, men kräver samtidigt kunskap och forum där den 
kan förmedlas på ett korrekt och effektivt vis. Sjukvården är inte bara en plattform för 
behandling av sjukdom, utan utgör även en plats där preventivt arbete ofta står i 
centrum. Allmänheten förlitar sig till stor del på experters vägledning och förtroendet 
för sjukvården hos svenskarna är relativt stort (Mohseni & Lindström, 2007). Med detta 
i åtanke kan man inte blunda för de möjligheter sjukvårdspersonalen har att förmedla 
betydelsen av en hälsosam kost. Ändå vittnar sjukvårdspersonal om hur kostrådgivning 
känns som något mycket komplext och utgör ett område inom vilket kompetens saknas 
(Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012). 

Undersökningar och interventioner som har gjorts i andra nordiska länder visar ett 
tydligt behov och en önskan att utöka sjuksköterskors kunskap inom nutrition (Bjerrum, 
Tewes & Pedersen, 2012). Denna önskan speglas tydligt i rådande forskning. En studie 
gjord vid Rigshospitalet i Köpenhamn, visade att en ökad kunskap om 
nutritionsriktlinjer hos sjuksköterskorna samt implementering av dessa i sin tur gav 
patienterna en förbättrad nutritionsstatus (Pedersen, Tewens & Bjerrum, 2012). En 
amerikansk studie belyser även den sjuksköterskors betydelsefulla roll i att förbättra 
den fysiska hälsan hos individer i behov av sjukvård. Inom ramen för sin 
yrkesverksamhet kan sjuksköterskor med rätt verktyg förmedla grunderna för en 
hälsosam livsstil inte bara till patienter, men även till deras anhöriga (Monahan, 2012). 

Vad dessa studier har gemensamt, är att de främst riktar in sig på patienter vars 
sjukdomstillstånd kräver nutrition som en del av den medicinska behandlingen. Det 
finns emellertid sparsamt med forskning som fokuserar på sjuksköterskors kunskap om 
de generella kostråden; de som även kan ges till patienter som inte kräver särskild 
kostbehandling. Socialstyrelsen har i sina nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande arbete lyft fram vikten av att hälso- och sjukvården inte endast 
styr kostråden åt vissa riskgrupper utan även inkluderar vuxna generellt 
(Socialstyrelsen, 2017). 

Samtidigt som kunskapen om människors näringsbehov har ökat, är det svårt för 
individen att ha kännedom om livsmedels specifika hälsofrämjande ämnen. Detta gör 
råd om livsmedelsval viktiga i det förebyggande hälsoarbetet. Livsmedelsverkets fem 
kostråd kan ses som ett verktyg i detta arbete. De grundar sig i vetenskap och beprövad 
erfarenhet med målet att vara lättförståeliga och lättillgängliga för alla. Att förmedla 
dem kräver ingen specialkompetens. 

Detta arbete har sin utgångspunkt i sjukvården som en plattform för preventivt arbete, 
där sjuksköterskor spelar en betydelsefull roll i informationsutbytet med patienterna. 
Det blir därför relevant att undersöka kännedomen om Livsmedelsverkets fem kostråd 
bland sjuksköterskor inom den svenska sjukvården. Vidare är det av betydelse att 
undersöka om kostråden de facto förmedlas till patienterna och eventuella orsaker till 
varför de inte gör det. 
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Tillbakablick över svenska kost- och näringsrekommendationer 

 
Sedan början av 1900-talet har nationella kost- och näringsrekommendationer funnits i 
ett flertal länder. Dessa har sedan reviderats och vidareutvecklats i takt med att 
kunskapen om människors näringsbehov har ökat. På 1930-talet gjordes en 
socialmedicinsk undersökning i Sverige – Norrlandsundersökningen – som rapporterade 
om samband mellan matens sammansättning och hälsa. Fynden i undersökningen låg till 
grund för skriften Norrlandshusmoderns hjälpreda, som gavs ut av dåvarande 
Medicinstyrelsen (nu Socialstyrelsen). Skriften utgjordes av råd gällande matens 
sammansättning, beredning och förvaring. Som ett resultat av ytterligare 
uppmärksamhet kring matens bristande näringsinnehåll, gavs rapporten Betänkande i 
näringsfrågan ut år 1938. Detta var samma år som Statens institut för folkhälsan 
inrättades, nuvarande Livsmedelsverket. 

År 1968 blev de nordiska länderna bland de första att gå ut med så kallade food-based 
dietary guidelines. Dessa baserades på sambanden mellan kost och hälsa och 
publicerades i rapporten Medicinska synpunkter på folkkosten i de nordiska länderna. 
Läkare och näringsfysiologer i Sverige, Danmark, Finland och Norge gjorde där följande 
uttalande om födoämnesval: 

·    ”att kaloritillförseln i kosten i många fall bör sänkas så att man förebygger 
övervikt; 

·    att totalkonsumtionen av fett reduceras från omkring 40 % till mellan 25 
och 35 % av totalkalorierna; 

·    att användningen av mättat fett minskas och att konsumtionen av 
fleromättat fett samtidigt ökar; 

·    att konsumtionen av socker och sockerhaltiga produkter minskas; 
·  att man ökar konsumtionen av grönsaker, frukt, potatis, skummjölk, fisk, 

magert kött och spannmålsprodukter.” 

I början av 1970-talet bedrev Socialstyrelsen av kost- och motionskampanj som främst 
riktade sig till industrin och storhushåll. Den första kampanjen som riktade sig till 
allmänheten var ”Börja dagen bättre” år 1973. Resultatet av Socialstyrelsens kost- och 
motionskampanj var en viss förbättring av svenskarnas konsumtion. Idag är det flera 
statliga myndigheter som inom olika ansvarsområden arbetar för att förbättra och 
upprätthålla en god hälsa hos den svenska befolkningen (Abrahamsson & Friedl, 2013). 

   

Livsmedelsverkets kostråd 

 
Livsmedelsverket är Sveriges kontrollmyndighet av livsmedel och en central myndighet 
för främjandet av bra matvanor inom folkhälsoarbetet. De arbetar med frågor på 
uppdrag av riksdag och regering, och agerar ur konsumenternas intresse. I arbetet ingår 
bland annat att informera företag, konsumenter och andra intressenter i 
livsmedelskedjan om aktuella kostråd, regler och andra viktiga aspekter inom 
livsmedelsområdet. Ett annat av Livsmedelsverkets ansvarsområden är att ansvara för 
nutritionsområdet och arbeta för goda matvanor, samt att informera andra statliga 
myndigheter om goda matvanor (SFS 2009:1426). 



7 

 

 

 

 

Livsmedelsverket formulerade år 2005 utifrån de nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR) fem generella kostråd riktat till friska, vuxna 
individer med målet att vara lättförståeliga och tillgängliga för alla 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Kostråden skulle fungera som en övergripande 
vägledning för att främja befolkningens hälsa genom att påverka mottagarens beteende. 
De fem kostråden från 2005 var (Folkhälsomyndigheten, 2016): 

 
1.  Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar 

till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker. 
2.  Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och 

ris. 
3.   Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 
4.   Ät fisk ofta, gärna 2-3 gånger i veckan. 
5.   Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen. 
  

På Livsmedelsverkets hemsida fanns även kompletterande information till råden om att 
begränsa intaget av läsk, snacks, godis och bakverk, att äta regelbundet och att röra på 
sig dagligen. Dessa komplement räknas dock inte som officiella kostråd. (Abrahamsson 
& Friedl, 2013) Om man jämför dessa kostråd med de från 1968, kan man se att de 
överensstämmer väl. Den främsta skillnaden är att de nuvarande råden inte är lika 
detaljerade. 
  
 

Hitta ditt sätt 

 

År 2015 kom Livsmedelsverket ut med en ny rapport, “Hitta ditt sätt”, där man istället 
för att endast fokusera på enskilda livsmedelsgrupper och näringsämnen, ville belysa 
betydelsen av helheten i kosten. Rapportens råd innefattar tio livsmedelsgrupper och 
råd om energibalans och fysisk aktivitet. Rapporten behandlar även livsmedels 
miljöpåverkan. Liksom de tidigare fem kostråden, har “Hitta ditt sätt” sin vetenskapliga 
grund i NNR 2012 (Livsmedelsverket, 2015). Det som rapporten berör gällande intag av 
frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning samt fett vid matlagning, går i linje 
med de tidigare fem kostråden från 2005, men har formulerats om för att bättre passa 
den helhetssyn som Livsmedelsverket nu anser viktigt. “Hitta ditt sätt” ger också råd 
gällande andra livsmedel, till exempel kött, charkuteriprodukter och nötter. För dessa 
livsmedel har även vetenskaplig forskning efter år 2012 vägts in (Livsmedelsverket, 
2015).  
 
Frukt och grönt: I kategorin frukt och grönsaker inkluderas frukt, grönsaker, bär och 
rotfrukter med undantag för potatis. Frukt och grönsaker har många hälsofördelar. De 
innehåller rikligt med vitaminer, mineraler, antioxidanter samt kostfibrer. Det har i 
flertal tidigare studier visats att ett högt intag av frukt och grönsaker minskar risken för 
hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, hög halt LDL-kolesterol i blodet och 
ett antal typer av cancer (Livsmedelsverket, 2018). Riksmaten vuxna 2010-11 visade att 
det genomsnittliga intaget av frukt och grönt var 339 gram/dag. Endast 17 % hade ett 
dagligt intag på 500 gram eller mer (Livsmedelsverket, 2012). 
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Fullkorn: Med fullkorn avses hela kärnan av spannmål. Så länge spannmålsslagens 
proportionella fördelning av beståndsdelar förblir den ursprungliga, får kärnan krossas, 
malas eller dylikt (LIVSFS 2015:1). När hela kornet används är innehållet rikligt av 
vitaminer, mineraler och fibrer jämfört med om man tar bort delar av spannmålet. 
Fullkornsprodukter innehåller rikligt med järn, kalium, folat, magnesium och 
antioxidanter. Det har påvisats att ett högt intag av fullkorn minskar risken för hjärt-
kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Dessutom innehåller fullkorn även växtsteroler som 
minskar upptaget av kolesterol i tarmen, vilket medför en lägre halt av LDL-kolesterol i 
blodet. Fullkornsprodukter innehåller även mycket kostfibrer som har 
blodtryckssänkande egenskaper. Livsmedelsverket rekommenderar ett intag på 70 
gram fullkorn per dag för kvinnor och 90 gram per dag för män (Livsmedelsverket, 
2017a). Riksmaten 2010-11 visade att nio av tio svenskar äter för lite fullkorn 
(Livsmedelsverket, 2012). 
  
Nyckelhålet: Nyckelhålet är en registrerad märkning som ska underlätta för 
konsumenter att välja hälsosammare livsmedel. Märkningen ägs av Livsmedelsverket 
och togs fram år 1989 (Livsmedelsverket, 2017b). Är ett livsmedel nyckelhålsmärkt, 
innebär det att det innehåller en mindre mängd socker, salt och fett samt högre mängd 
fiber än likvärdiga produkter. Att använda symbolen på livsmedel är avgiftsfri och 
frivilligt, men används den måste reglerna kring märkningen följas (LIVSFS 2015:1). 

Fisk: Fisk innehåller rikligt med vitamin D, jod och selen. Fet fisk som lax och makrill 
innehåller även omega-3; en essentiell fettsyra vilken är viktig för hjärnans funktion och 
utveckling. Dessutom minskar ett adekvat intag av omega-3 risken för 
hjärtkärlsjukdomar. Äter man fisk 2-3 gånger i veckan får man även i sig många viktiga 
näringsämnen som man annars riskerar ett bristfälligt intag av (Livsmedelsverket, 
2018a). Riksmaten vuxna 2010-11 visade att endast tre av tio åt fisk minst två gånger i 
veckan (Livsmedelsverket, 2012). 

Matfetter: Livsmedelsverkets rekommendationer gällande intaget av fett har liksom de 
övriga kostråden sin grund i NNR. Där nämns att intaget från enkelomättade fettsyror 
bör utgöra 10-20 E %, fleromättade 5-10 E %, att mättade fettsyror bör begränsas till 
max 10 E % och att intaget av transfettsyror bör vara så lågt som möjligt (se tabell 1). 
Många studier har visat på att om man byter ut mättade fettsyror mor enkelomättade 
eller fleromättade sänker man LDL-kolesterolet i blodet. Byter man ut de mättade 
fettsyrorna mot enkelomättade och fleromättade medför det även en minskad risk för 
hjärt- och kärlsjukdomar (Schwab et al, 2014). Konsistensen på matfettet beror på dess 
fettsyrasammansättning. Ett fett som är kompakt och hårt i kylskåpstemperatur är 
mättat, och de som är flytande har ett högt innehåll av enkel- eller fleromättade fettsyror 
(Abrahamsson, Andersson, Nilsson, 2013). Att utgå från matfettets konsistens är således 
ett enkelt sätt för konsumenten att välja ett hälsosamt alternativ, och därför har 
Livsmedelsverket tagit fram rådet att flytande fetter är att föredra vid matlagning. I 
Sverige använder sig sex av tio vuxna av olja eller flytande margarin när de lagar mat 
(Livsmedelsverket, 2012). 
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De nordiska näringsrekommendationerna 

 
Livsmedelsverkets kostråd grundar sig i NNR som är gemensamt framtagna av de 
nordiska länderna och utgör riktlinjer för kosten och det rekommenderade intaget av 
näringsämnen. NNR fungerar även som en viktig utgångspunkt i livsmedels- och 
nutritionspolitiken. Den femte upplagan, utgiven år 2012, lyfter fram helheten i kosten 
och tar dessutom upp vikten av fysisk aktivitet. NNR är resultatet av en omfattande, 
systematisk genomgång av det vetenskapliga läget inom mat och hälsa (NNR, 2012). 
Rekommendationerna från NNR för vuxna friska människor sammanfattas i tabell 1. 
 

Tabell 1. NNR 2012 rekommenderade intag av näringsämnen för friska vuxna individer (NNR, 2012) 

Fett • Cis-enkelomättade fettsyror 10–20 E %. 
• Cis-fleromättade fettsyror bör vara 5–10 E %, varav n-3-
fettsyror bör bidra med minst 1 E %. 
• Cis-enkelomättade och cis-fleromättade fettsyror bör utgöra 
minst två tredjedelar av den totala mängden fettsyror i kosten. 
• Mättade fettsyror bör begränsas till mindre än 10 E %. 
• Transfettsyror bör vara så lågt som möjligt. 
• Rekommendationen för totalt fett är 25–40 E % och baseras på 
de rekommenderade intervallen för de olika 
fettsyrakategorierna. 

Kolhydrater •  Kolhydrater 45-60 E % 
• Kostfibrer vuxna minst 25-35 g/dag eller 3 g/MJ 
• Tillsatt socker Under 10 E% 

Protein • Vuxna & barn 10-20 E %. 
• >65 år 15-20 E %. 

Salt •  Mål <6 g salt/dag, vilket motsvarar 2,4 g natrium/dag 

Alkohol • Bör ej överstiga 10 g alkohol/dag kvinnor, 20 g/dag män. 
• Bör ej överstiga 5 E %. 

  
  

Konsumenters kännedom om Livsmedelsverkets kostråd 
  
Kunskap innebär förståelse som tillkommit genom studier eller erfarenheter (NE, u.å), 
kännedom å andra sidan, är att känna till eller vara medveten om något, utan en djupare 
insikt (Wiktionary, 2017). 
 
2011 utförde Livsmedelsverket en förtroendeundersökning om kännedomen om de fem 
kostråden bland svenska konsumenter i åldern 16–75 år. Resultatet visade att en 
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majoritet (80 %) kände till eller hade hört talas om kostråden. 14 % svarade att de följer 
råden och av dessa var majoriteten kvinnor. Man kunde även se en skillnad mellan olika 
åldersgrupper där de i åldern 16–29 år hade sämst kännedom. De tillfrågade fick också 
möjlighet att svara på vilket av Livsmedelsverkets kostråd de först kom att tänka på. Det 
råd som nämndes oftast var ”ät 6–8 skivor bröd om dagen”, vilket formulerades av 
Socialstyrelsen på 1970-talet. 35 % av deltagarna kunde inte nämna något kostråd alls. 
Slutsatsen blev att kunskapen om vad som är hälsosamma matvanor är större än 
kunskapen om varifrån kostråden kommer. 
  
I samma undersökning ville man även se hur stort intresset för kostråd var bland 
konsumenterna. På en femgradig skala där 1 representerade ”inte alls intresserad” och 5 
”mycket intresserad” svarade 50 % att de var antingen intresserad eller mycket 
intresserad av att få kostråd eller information om goda matvanor. När de sedan frågades 
var de skulle vända sig för att få information eller råd om bra matvanor svarade 15 % 
vårdcentral/husläkare. Ungefär lika många svarade att de skulle vända sig till en 
dietist/kostrådgivare. Den största andelen (45 %) skulle använda sig av sökmotorer på 
Internet. Endast 5 % svarade att de skulle vända sig till Livsmedelsverket 
(Livsmedelsverket, 2013). 

 

Att förmedla råd om mat och hälsa 

  
Att ge information och råd om hälsosamma matvanor är idag en svår uppgift. Åsikterna 
om var ansvaret ligger, individuella skillnader och samhällets ständigt förändrande 
värderingar samverkar för att göra det hälsofrämjande arbetet komplext. Det ständigt 
växande utbudet av livsmedel och förädlade produkter, ställer också högre 
kunskapskrav på individen (Abrahamsson & Friedl, 2013). Forskning visar att 
individens möjlighet till att göra bra matval är en kombination av kunskap om de 
rådande kostrekommendationerna och hur väl dessa sedan kan appliceras på olika 
livsmedel (Parmenter, Waller & Wardle, 2000). För att individen ska kunna skaffa och 
tillgodogöra sig kunskap om bra matvanor anses åtgärder på samhällsnivå vara av stor 
vikt (Abrahamsson & Friedl, 2013). I EU-kommissionens vitbok rörande bland annat 
kost, lyfter man fram samhällets betydande roll för att underlätta individens chanser att 
fatta bra beslut (Socialdepartementet, 2007). I Socialstyrelsens riktlinjer för hälso- och 
sjukvårdens hälsofrämjande arbete belyses vikten av kostrådgivning (Socialstyrelsen, 
2017). 
  
Att formulera kostråd är ett sätt att nå ut med information om goda matvanor men ger 
ingen garanti för att folk faktiskt följer dem. De finns en mängd olika faktorer som 
påverkar hur väl kostråden implementeras av mottagaren. Socioekonomisk status och 
den sociala och fysiska miljön påverkar individers livsstil. Hur väl man förstår råden 
påverkas bland annat av utbildningsnivå och intresse. Information och kunskap hänger 
sedan samman med både beteende och motivation. Vilken typ av information som 
konsumenten vill ha och hur den ska utformas på bästa sätt är två viktiga delar i det 
hälsofrämjande arbetet (Abrahamsson & Friedl, 2013). När Livsmedelsverkets fem 
kostråd formulerades år 2005 gjordes det med bakgrund i både 
kommunikationsvetenskap och retorik. De skulle poängtera det viktigaste när det 
kommer till bra matvanor och samtidigt uppfattas som realistiska (Livsmedelsverket, 
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2013). Livsmedelsverket vill med “Hitta ditt sätt” ta bort pekpinnar och öppna för 
individen att själv kunna göra hälsosamma val (Livsmedelsverket, 2015). 

  

Sjuksköterskor och Livsmedelsverkets kostråd 

 
I Livsmedelsverkets förtroendeundersökning från 2011 inkluderades förutom 
konsumenter också gruppen kostarbetare, däribland sjuksköterskor, som i sin 
profession arbetar inom området för goda matvanor. På frågan om var de skulle vända 
sig för att få information om kostråd var det vanligaste svaret bland sjuksköterskor 
Livsmedelsverket (48 %). Sjuksköterskor och dietister var de grupper som var mest 
positiva till Livsmedelsverkets kostråd. 70 % av sjuksköterskorna uttryckte även att de 
har haft stor eller mycket stor användning av hur råden är formulerade. 
Livsmedelsverket har de senaste åren utökat sitt arbete med flera yrkesgrupper för att 
nå ut med kostråd som främjar goda matvanor. De har bland annat riktat in sig på 
primärvården som ses som en betydelsefull vidareförmedlare av kostråden 
(Livsmedelsverket, 2013). Arbetet som följer kommer bland annat att undersöka den 
aktuella kännedomen om de fem kostråden hos svenska sjuksköterskor. Även om 
Livsmedelsverket 2015 valde att omformulera råden, har vi i denna studie valt att 
använda de fem kostråden från år 2005, eftersom de går i linje med de nya råden om 
frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkningar och val av matfett vid matlagning. 
De fem kostråden från 2005 är tydligt formulerade, korta och koncisa vilket gör dem  
lämpliga att använda i en undersökning som denna.  

Syfte 
 
Att undersöka sjuksköterskors kännedom och kunskap om Livsmedelsverkets kostråd, 
samt huruvida dessa råd förmedlas till patienter och orsakerna till varför de inte gör det. 
 

Frågeställningar 

 
1. Har sjuksköterskor kännedom om Livsmedelsverkets kostråd gällande frukt 

och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning samt val av fett vid matlagning? 

2. Förmedlar sjuksköterskor kostråden till patienter? 

3. Om kostråden inte förmedlas, vilka är orsakerna till detta? 

Metod 

 
Den aktuella studien är en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats som tillämpade en 
webbaserad enkätundersökning som datainsamlingsmetod.  
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Urval 
  
Då forskningsfrågan ämnade undersöka sjuksköterskors kännedom om 
Livsmedelsverkets kostråd angående frukt och grön, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning 
samt val av fett vid matlagning, samt ifall de förmedlar dessa till sina patienter och 
eventuella orsaker till varför de inte gör det, var ett inklusionskriterie att alla deltagare 
hade fullgjort en sjuksköterskeutbildning. Ett annat krav var även att de vid tidpunkten 
för undersökningen var verksamma som sjuksköterskor. Samtliga specialistutbildningar 
inkluderades i urvalet. Då enkäten och följebrevet endast fanns tillgängliga på svenska, 
exkluderades således de sjuksköterskor som saknade läskunskap i det svenska språket. 

  

Litteratur 

 
När studiens huvudsakliga ämnesområde var bestämt, utfördes en litteratursökning i 
syfte att få en översiktlig bild över forskningsläget samt identifiera ett eventuellt 
forskningsgap. Sökningen pågick mellan 2018-03-28 till 2018-04-02 och genomfördes 
via Uppsala Universitets bibliotekstjänst. De sökord som användes var nurses, 
nutritional guidelines, nutritional healthcare, knowledge och implementation. Sökningen 
avgränsades till att endast innefatta vetenskapligt granskade publikationer som fanns 
tillgängliga i fulltext. Ingen geografisk avgränsning gjordes. Valet av artiklar utfördes i 
två urvalssteg där det första bestod av en titelbedömning där de som ansågs irrelevanta 
för den aktuella frågeställningen sorterades bort. I det andra urvalssteget lästes 
artiklarnas abstracts som också bedömdes utifrån hur väl de motsvarade detta arbetes 
syfte. 

 
Enkät 

 
Enkäten utformades i det kostnadsfria webbaserade programmet Google Formulär. 
Frågorna skapades av uppsatsförfattarna och utgick således inte från någon färdig mall. 
Frågorna formulerades i linje med studiens syfte och frågeställningar. Tillsammans med 
enkäten fick deltagarna tillgång till ett följebrev med information om studien (se bilaga 
2). Enkäten inleddes med enklare frågor såsom ålder, kön och var de arbetade. Därefter 
följde frågor gällande de aktuella forskningsfrågorna (se bilaga 4). Språket i enkäten var 
av enkel karaktär. Elva av enkätens tolv frågor hade fasta svarsalternativ, där endast en 
var numerisk; vilket var frågan gällande ålder. Alla de frågorna med fasta svarsalternativ 
var frågorna slutna, men två innehöll även ett öppet svarsalternativ där deltagaren själv 
kunde skriva sitt svar på frågan ifall något av de angivna alternativen inte ansågs 
tillräckliga. 

 

Pilotstudier 

 
Inledningsvis genomfördes en pilotstudie där en första version av enkäten skickades ut 
till sju verksamma sjuksköterskor. I detta steg tillämpades ett bekvämlighetsurval, som 
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kortfattat består av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 
2008). Deltagarna, som för forskarna var kända, kontaktades genom det sociala mediet 
Facebook via dess meddelandefunktion, där länken till det elektroniska formuläret 
bifogades. Det första utkastet av enkäten innehöll 13 stycken frågor. Frågorna var 
formulerade på så sätt att samtliga fem kostråd skrevs ut i sin helhet och där 
respondenten sedan skulle ange kännedomen om respektive råd och huruvida rådet 
förmedlades till patienter (se bilaga 3). De kommentarer som respondenterna hade, 
förmedlades direkt till forskarna via samma meddelandefunktion där enkäten hade 
delgivits dem. 

Efter insamlade data från den första pilotstudien, ansågs det nödvändigt att revidera 
frågorna betydligt. Därför byttes tio av frågorna ut med målet att bättre kunna besvara 
studiens frågeställning och syfte. Istället för att skriva ut de fullständiga kostråden, 
ombads nu respondenterna välja korrekt råd bland fem alternativ. Dessutom adderades 
ett sjätte alternativ till varje kostråd; “Vet ej”. Enkäten kompletterades även med 
ytterligare en fråga gällande deltagarnas demografi (se bilaga 4). Studiens frågeställning 
utökades även efter pilotstudien till att innefatta en tredje forskningsfråga, i syfte att 
utöka arbetets omfattning. Efter modifiering av enkäten utfördes en andra pilotstudie, 
vilken skickades ut till sju nya deltagare som representerade ett bekvämlighetsurval, 
även denna gång via Facebook. Denna version av enkäten blev den slutgiltiga då 
deltagarna inte hade några synpunkter och förstod samtliga frågor samt hur de skulle 
besvaras. 

 

Enkätutskick 

 
I den slutgiltiga studien kontaktades deltagarna på Facebook, denna gång genom dess 
gruppfunktion. På Facebook finns en mängd grupper inom olika områden, där 
medlemmarna har möjlighet att dela information och föra diskussioner. Genom 
Facebooks sökfunktion, kunde grupper specifikt ämnade för sjuksköterskor identifieras 
(se tabell 2), där den slutgiltiga enkät som användes delades. Endast slutna grupper 
valdes, med ett medlemsantal på minst 200 stycken, där ett godkännande av gruppens 
administratörer krävdes för tillträde. Totalt skickades en tillträdesförfrågan till sex 
stycken grupper och i de tre grupper där förfrågan godkändes lades enkäten ut som ett 
inlägg och blev då synligt för gruppens samtliga medlemmar. Inlägget inleddes med ett 
kort förklarande stycke om studiens syfte och efterföljdes av en länk till enkäten, där 
svaren registrerades automatiskt. Eftersom svarsfrekvensen var låg vid det första 
utskicket skickades den ut på nytt några dagar senare i samtliga tre grupper. Enkäten 
var tillgänglig under perioden 2018-04-18 till 2018-04-29 vartefter den stängdes ned 
och ej längre kunde besvaras. 
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 Tabell 2. Information om Facebookgrupper för enkätutskick 

Namn på grupp Typ av grupp Antal medlemmar 

Sjuksköterskor ryter ifrån, 
nu får det vara nog! 

Sluten 7542 

Sjuksköterska 30000 Sluten 1549 

Sjuksköterska i Sverige Sluten 289 

  

Dataanalys 

 
För analys av insamlade data användes datorprogrammet SPSS vilket är en plattform för 
statistisk analys. Deskriptiv statistik tillämpades för att sammanfatta och karaktärisera 
insamlade data på ett överskådligt vis. Vid inmatningen i programmet markerades 
interna bortfall som “Missing data”. För presentation användes grafiska illustrationer 
och visas under avsnittet “Resultat”. Frågan gällande ålder, var i enkäten en öppen fråga. 
Vid bearbetning av datan delades deltagarna in i fem stycken ålderskategorier. 

På fråga 12 i enkäten som handlade om varför kostråden inte förmedlades till patienter, 
fanns även ett öppet svarsalternativ där deltagarna själva fick möjlighet att ange ett svar. 
De öppna svaren som samlades in kodades om, där liknande insamlade svar 
sammanställde. Detta gav upphov till tre nya kategorier, övriga öppna svar ansågs falla 
under de redan existerande kategorierna. 

 

Etiska reflektioner 

 
De etiska övervägandena utgår från de fyra forskningsetiska principerna utformade av 
Vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska få fullständig information 
gällande studiens syfte, genomförande samt vetskapen att de när som helst får avbryta 
deltagandet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska bestämma över om de 
vill medverka eller ej. Konfidentialitetskravet ska garantera att alla uppgifter om 
deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet ska försäkra 
deltagarna att informationen som samlas in vid undersökningen endast ska användas 
för undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, u.å). 

I denna undersökning har deltagarna givits fullständig information om undersökningen 
och dess syfte i det följebrev som följde enkäten. Där informerades respondenterna om 
att deltagandet var frivilligt och på eget initiativ kunde avbrytas när som helst. De 
uppgifter som erhölls kunde inte identifiera enskilda deltagare och hanterades endast av 
de två som utförde undersökningen. Informationen som samlades in vid denna 
undersökning användes enbart för forskningens ändamål. 
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Resultat 

 
Deltagarnas demografi 

 
Av de 228 personer som deltog i enkätundersökningen var det 198 som svarade “Ja” på 
frågan “Arbetar du för närvarande som sjuksköterska”, och inkluderades därmed i 
undersökningen. Deltagarna representerade alla Sveriges landsting/regioner. De 
vanligast förekommande svarsalternativen var Stockholms läns landsting med 37 % 
(n=73), Västra Götaland med 10 % (n=20), Uppsala med 7 % (n=14) och Skåne med 6 % 
(n=12). 56 % (n=111) av deltagarna hade inte någon specialistutbildning. Den 
specialistutbildning som var vanligast bland deltagarna var Distriktsköterska, vilken 
erhölls av 7 % (n=14). 93 % (n=184) av deltagarna var kvinnor, 7 % (n=14) män och 
ingen som identifierade sig som “Annat”. De medverkandes åldrar var mellan 21 till 70 
år. Medelåldern var 36,5 år och medianen 33 år. 

 
Har svenska sjuksköterskor kännedom om Livsmedelsverkets kostråd 
gällande frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning samt val 
av fett vid matlagning? 

 
I figur 1 redovisas sjuksköterskornas kännedom om kostråden. På enkätfrågan gällande 
frukt & grönt var det korrekta svaret “Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om 
dagen”, vilket hade en svarsfrekvens på 64 % (n=126). På frågan gällande 
Livsmedelsverkets rekommendation gällande spannmål var det korrekta svaret “Välj i 
första hand produkter med fullkorn”. Andelen korrekta svar var 87 % (n=172). På 
frågan om kostrådet gällande livsmedelsmärkning kände 80 % (n=158) till det korrekta 
rådet, vilket lyder “Välj gärna Nyckelhålsmärkta livsmedel”. Svaren på frågan gällande 
konsumtion av fisk visade att 87 % (n=172) av deltagarna kände till Livsmedelsverkets 
råd gällande det rekommenderade intaget av fisk, “Ät fisk 2-3 gånger per vecka”. På 
kostrådet gällande matfett, valde 74 % (n=147) det korrekta alternativet “Välj flytande 
margarin eller olja”. 
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Figur 1.  Andelen deltagare som svarat korrekt svar på frågorna gällande Livsmedelsverkets fem kostråd 
n=198  

 
Vid jämförelsen av sjuksköterskor utan specialistutbildning och de med, framkom det 
ingen större skillnad i kännedom om de fem kostråden. På frågan om kostrådet gällande 
frukt och grönt svarade 65 % (n=75) av deltagarna utan specialistutbildning rätt, och för 
de med specialistutbildning uppgick andelen korrekta svar till 63 % (n=52). På frågan 
gällande spannmål var andelen som svarade rätt 88 % (n=101) hos de utan 
specialistutbildning, och 87 % (n=72) hos de med specialistutbildning. På kostrådet om 
livsmedelsmärkning svarade 84 % (n=97) av de utan specialistutbildning rätt och 78 % 
(n=65) av de med specialistutbildning. På rekommendationen gällande fett svarade 73 
% (n=84) av de utan specialistutbildning rätt, och 74 % (n=61) av de med 
specialistutbildning. Den största skillnaden i kunskap om kostråden mellan de två 
grupperna konstaterades i frågan om kostrådet gällande fisk. Av de utan 
specialistutbildning svarade 90 % (n= 104) rätt och motsvarande siffra för de med 
specialistutbildning var 84 % (n=70) (se figur 2). 
 
  

  
Figur 2. Fördelningen av korrekta och felaktiga svar på kostrådet gällande fisk uppdelat på de med 
specialistutbildning n=83, och de utan specialistutbildning n=115  
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Förmedlar sjuksköterskor kostråden till patienter? 

 

På frågan vilka kostråd som deltagarna förmedlade till patienter, vilket var en 
flervalsfråga, framkom det att rådet om frukt och grönt förmedlades av störst andel 
deltagare, 37 % (n=91). Därefter följde rådet gällande spannmål, vilket 26 % (n=64) av 
deltagarna förmedlade till patienter. Kostrådet gällande fisk förmedlades av 20 % 
(n=49) av deltagarna, rådet gällande matfett av 16 % (n=39) och kostrådet gällande 
livsmedelsmärkningar av 10 % (n=25) (se figur 3). 

 
 
Figur 3.  Andelen kostråd (varje respondent kan ange fler svar) som förmedlas till patienter n= 246 

 
Gällande frågan om förmedling av de olika kostråden, kunde man se att en övervägande 
majoritet av samtliga åldersgrupper inte förmedlade något av Livsmedelsverkets 
kostråd. Den åldersgrupp där störst andel ej förmedlade råden var 61-70 år, där 100 % 
av deltagarna i gruppen svarade att de ej förmedlade råden. Av de som förmedlade 
kostrådet gällande livsmedelsmärkningar var samtliga i åldersgruppen 21-30 år och de 
kostråd som förmedlades mest var det gällande var frukt och grönt. 

 
Om kostråden inte förmedlas, vilka är orsakerna till detta? 

 

Den främsta anledningen till varför kostråd inte förmedlades till patienter var på grund 
av att deltagarna upplevde att de saknade tillräckligt med kunskap om kostrådet, vilket 
26 % (n=70) av deltagarna uppgav (se figur 4).  Av deltagarna svarade 17 % (n=46) att 
de ansåg att det låg utan deras ansvarsområde. 13 % (n=35) ansåg kostrådet omodernt 
och 11 % (n=30) angav att de saknar kunskap om hur de ska förmedla kostrådet.  
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Figur 4. n= 271. Fördelade anledningar till varför kostråd ej förmedlas till patient (varje respondent kan 
ange flera svar) 

 
De öppna svarsalternativen från enkäten gav uppgav tre nya kategorier; känns sällan 
relevant att ge kostråd, brist på tid och rutiner samt använder mer specifika kostråd på 
min arbetsplats. 
 
Efter indelning av deltagarna i ålderskategorier kunde ingen större skillnad ses 
angående kunskapen om de olika kostråden. Den största skillnaden som framkom var 
om Livsmedelsverkets kostråd gällande konsumtionen av fisk där 25 % i åldersgruppen 
41-50 år svarade fel (se figur 5). De övriga åldersgrupperna hade 14 % eller lägre andel 
fel på kostrådet gällande fisk.  
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Figur 5. Andel korrekta och inkorrekta svar på frågan om kostrådet gällande konsumtion av fisk, uppdelat 
i ålderskategorier n=198 
 

Gällande frågan om förmedling av de olika kostråden, kunde man se att en övervägande 
majoritet av samtliga åldersgrupper inte förmedlade något av Livsmedelsverkets 
kostråd. Den åldersgrupp där störst andel ej förmedlade råden var 61-70 år, där 100 % 
av deltagarna i gruppen svarade att de ej förmedlade råden. Av de som förmedlade 
kostrådet gällande livsmedelsmärkningar var samtliga i åldersgruppen 21-30 år och de 
kostråd som förmedlades mest var det gällande var frukt och grönt. 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
De huvudsakliga resultaten från denna studie är att sjuksköterskorna hade god 
kännedom om Livsmedelsverkets kostråd angående frukt och grönt, fisk, fullkorn, 
livsmedelsmärkning och val av fett vid matlagning. Däremot var förmedlingen av 
samtliga kostråd låg. De främsta anledningarna till varför kostråden inte förmedlades 
var brist på tillräcklig kunskap om råden, att förmedling av kostråden låg utanför sitt 
ansvarsområde samt att kostråden ansågs omoderna. 
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Har sjuksköterskor kännedom om Livsmedelsverkets kostråd 
gällande frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning samt val 
av fett vid matlagning? 
  
Kännedomen om de undersökta kostråden var god hos respondenterna, med vissa 
skillnader råden emellan. De kostråd som störst andel av deltagarna kände till var “Välj i 
första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris” och “Välj gärna 
nyckelhålsmärkta livsmedel” (se figur 1). Andelen som svarade korrekt på dessa frågor 
var 87 % vardera vilket kan tolkas som en hög andel och därmed en god kännedom om 
råden hos urvalet. Anledningen till varför dessa kostråd har den högsta andelen 
korrekta svar kan denna undersökning inte visa. Eftersom information om varifrån 
deltagarna har fått sin kunskap om kostråden saknas, kan man heller inte se kunskapen 
som ett direkt kvitto på att Livsmedelsverket har lyckats med sin 
informationsförmedling. Den förtroendeundersökning som genomfördes av 
Livsmedelsverket 2008 visar dock att nästan varannan sjuksköterska vänder sig dit för 
råd om hälsosamma matvanor (Livsmedelsverket, 2013) och det kan vara så att 
kunskapen bland vissa deltagare i denna studie har hämtats därifrån. Andra 
respondenter kan även ha fått sin kunskap under sin grund- och/eller vidareutbildning 
eller på egen hand tagit reda på informationen.  
 
Det kostråd som deltagarna hade sämst kännedom om var “Ät mycket frukt och grönt, 
gärna 500 gram om dagen” (64 %). Det som skiljde alternativen i enkätfrågan åt var 
mängden frukt och grönt som rekommenderas, och alternativen kan därför anses likna 
varandra. Detta kan eventuellt skapa en osäkerhet hos respondenten. Men eftersom 
frågan ville visa den faktiska kännedomen om kostrådet, borde frågornas likheter inte i 
så stor utsträckning ha påverkat de som hade kunskap om rådet. Ett exempel på detta är 
frågan om fisk, där svarsalternativen också liknade varandra, men det var ett av de två 
kostråd som störst andel deltagare hade kunskap om (87 %).  

 
Förmedlar sjuksköterskor kostråden till patienter? 

 
Överlag var förmedlingen av kostråden relativt låg, trots att kännedomen var god. Det 
kan bero på att deltagarna i denna studie, liksom de i studien av Magnusson et. al 
(2012), anser att förmedling av kostråd är något mycket komplext och undviker det 
därför. En jämförelse som är värd att göra är den mellan kännedomen om respektive 
kostråd och förmedlingen av dem. Vad som utmärker sig är då kännedomen om rådet 
om frukt och grönt, som var den lägsta (64 %), och andelen som sades förmedla det, 
vilket var den högsta (37 %) av de fem kostråden. Detta kan indikera att även om 
kunskapen om rådet var relativt låg, är det ändå många som inser betydelsen av att äta 
frukt och grönt och finner det relevant att förmedla detta vidare. 

Resultatet visade att 100 % av deltagarna i åldersgruppen 61-70 inte förmedlade något 
av de fem kostråden. Kunskapen om kostråden inom denna åldersgrupp var god och 
anledningarna de angav till varför de inte förmedlade kostråden varierade. Det går 
därför inte att dra någon slutsats om varför förmedlingen av kostråden i just denna 
åldersgrupp är obefintlig.  
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Ett resultat som utmärkte sig när deltagarna delades in i ålderskategorier var att de i 
åldersgruppen 41-50 år hade sämst kunskap om kostrådet gällande fisk. 25 % i denna 
åldersgrupp hade svarat fel alternativ. Kostrådet gällande fisk, var också det kostråd där 
den största skillnaden i kunskap kunde ses mellan de med en specialistutbildning och de 
utan. Dock var skillnaden mellan grupperna endast 6 procentenheter. Anledningen till 
varför går inte att säga utifrån den aktuella undersökningen. Av de som förmedlade 
kostrådet gällande fisk, var majoriteten i åldersgruppen 41-50 år. Även detta skulle 
kunna knytas an till det som tidigare nämnts om frukt och grönt, att vetskapen om att 
livsmedelsgruppen är hälsosam, men att exakt kunskap om rådet saknas.  

Att man har kännedom om kostråd är inget bevis på att råden faktiskt efterlevs och 
detta går därför inte uttala sig om. Vad man dock kan säga är att kännedom om råden är 
en förutsättning för att de ska kunna förmedlas och sedan efterlevas (Grunert et al, 
2012). Studien visar heller inte sjuksköterskors generella kunskapsnivå om kost, utan 
har begränsats till kännedomen om Livsmedelsverkets kostråd angående frukt och 
grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkningar samt val av fett vid matlagning. Deltagarna 
kanske således förmedlar andra kostråd till sina patienter. Livsmedelsverkets 
förtroendeundersökning visade ett stort intresse för kostråd bland konsumenter 
(Livsmedelsverket, 2013) vilket kan betyda att intresset bland patienter också är stort. 
Om den överlag goda kännedomen om kostråden hos sjuksköterskor är ett resultat av 
Livsmedelsverkets ökade satsning på primärvården, så visar denna studie att mer 
arbete bör läggas på att betydelsen av att förmedla dessa vidare till patienter. 
 

Om kostråden inte förmedlas, vilka är orsakerna till detta? 

 
Den främsta anledningen till varför deltagarna inte förmedlade kostråden, var “Saknar 
tillräckligt med kunskap om kostrådet”, vilket 26 % av deltagarna angav. Detta kan 
förklara varför kännedomen om kostråden är relativt god, men förmedlingen låg. 
Livsmedelsverkets kostråd är korta och koncisa och ger ingen fördjupning i respektive 
råd. Även om man kan kostrådet i sig, är det möjligt att man undviker att förmedla det 
till patienter eftersom det då skulle kunna uppstå följdfrågor som kräver en djupare 
kunskap som saknas. En amerikansk studie visar att ett hinder för lyckad 
hälsokommunikation är det rikliga utbudet av information som finns tillgängligt och 
som ofta är motstridigt (Goldberg & Silwa, 2011). När man inte vet vilken information 
som är korrekt, kan det vara svårt att både veta var man ska vända sig och vilka kostråd 
som är bäst att förmedla. Detta kan vara en orsak till varför man upplever sin kunskap 
som otillräcklig. En studie gjord i Australien visar hur det stora informationsutbudet 
också ställer höga krav på förmedlaren av budskapet (Ward, Henderson, Coveney & 
Meyer, 2011). Kraven på att kostråden som förmedlas är väl förankrade och korrekta 
kanske då skapar en osäkerhet och gör att sjuksköterskor därför undviker att förmedla 
dem helt.   

Resultatet att sjuksköterskorna i denna undersökning upplevde sin kunskap om kostråd 
otillräcklig, är även i linje med tidigare forskning som nämns i introduktionen. Där 
vittnar sjukvårdspersonal om hur kompetens saknas inom kunskapsområdet kost 
(Magnusson et al, 2012) och att det finns ett tydligt behov och önskan om att utöka 
sjuksköterskors kompetens för kost och nutrition (Bjerrum et al, 2012). Eftersom 
människor i Sverige till stor del förlitar sig på den svenska sjukvården (Mohseni & 
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Lindström, 2007), bör man överväga möjligheterna att fördjupa svenska  
sjuksköterskors kunskap inom området. 

17 % svarade att de ansåg att förmedling av kostråden låg utanför sitt ansvarsområde. 
Det kan till exempel vara så att det på arbetsplatsen finns andra yrkesprofessioner som 
har till uppgift att ge kostråd. Det skulle dock vara fördelaktigt om generella kostråd, likt 
Livsmedelsverkets, även kunde förmedlas av sjuksköterskor som en del i sjukvårdens 
hälsofrämjande arbete. Då skulle informationen även nå patienter som inte kommer i 
kontakt med sjukvårdspersonal vars specifika uppgift är att ge kostråd. En problematik 
som kvarstår är vilka som har tid att ge kostråden under mötet med patienten. Ett 
tidigare kandidatarbete utfört på sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
vittnar om ett yrke som redan genomsyras av tidsbrist och stress (Lek, 2011). I den 
aktuella undersökningen angav 2 % att de saknar tillräckligt med tid och rutiner för att 
förmedla kostråden.  

Den tredje mest angivna orsaken var att kostråden ansågs omoderna. Orsaken till detta 
kan vara rådens mycket övergripande karaktär, att de utformas för att passa den 
heterogena gruppen “friska vuxna”. Det finns eventuellt de som anser att 
Livsmedelsverkets fem kostråd är alltför generella. Eftersom att kostråden är 
evidensbaserade kan de heller inte ta hänsyn till aktuella trender inom 
livsmedelsområdet. “Hitta ditt sätt” från 2015 kan eventuellt uppfattas mindre 
omodernt eftersom formuleringarna förändrats och öppnat mer för individens egna 
preferenser. 

80 % av deltagarna hade kunskap om kostrådet gällande livsmedelsmärkningar, ändå 
var det endast 10 % som förmedlade detta. Vid indelning i ålderskategorier och andelen 
kostråd som förmedlades, visade resultatet att 100 % av de som förmedlade kostrådet 
gällande livsmedelsmärkningar var i åldersgruppen 21-30 år. Man skulle kunna anta att 
denna åldersgrupp i högre grad än andra åldersgrupper har givits information om 
Nyckelhålets betydelse och relevans och därför förmedlar dessa till patienter. Varför 
övriga åldersgrupper inte förmedlar kostrådet om livsmedelsmärkningar, kan antas 
vara några av de mest förekomna anledningar till varför råden inte förmedlas; “Saknar 
tillräcklig kunskap om kostrådet”, “Anser att det ligger utanför mitt ansvarsområde”, 
“Anser kostrådet omodernt”. 

Vid det öppna svarsalternativet gällande varför kostråden inte förmedlades till 
patienter, uppgav 10 % av deltagarna (efter omkodning); “Känns sällan relevant att ge 
kostråd”. En förklaring till detta kan vara att de som anser det irrelevant arbetar som 
sjuksköterskor på avdelningar där patienterna inte är i behov av kostråd. Detta skulle 
exempelvis kunna vara fallet vid vård av väldigt sjuka patienter, där det primära fokuset 
ligger på att täcka patientens basala näringsbehov.   

  

Metoddiskussion 

 
Metodvalet styrdes av studiens frågeformuleringen och utifrån denna ansågs en 
kvantitativ ansats vara bäst lämpad. En webbaserad enkät användes för insamling av 
data, då det är en tids- och kostnadseffektiv metod som lämpar sig då man vill nå ut till 
ett större antal deltagare på kort tid. En annan fördel med enkäter är att risken för att 
forskaren påverkar resultaten minskas betydligt. Däremot kan bortfallet bli stort då 
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respondenterna inte har möjlighet att fråga forskaren i fall det råder några oklarheter 
kring frågorna (Bryman, 2008). I följebrevet som inledde enkäten fanns dock tillgång till 
de två forskarnas kontaktuppgifter, men processen att nå forskarna blir då mer 
omständigt än om de hade varit närvarande vid undersökningstillfället. Vad som inte 
heller går att garantera, är att respondenterna fyller i enkäten individuellt och utan 
eventuella informationshjälpmedel. I följebrevet tydliggjordes dessa krav, men eftersom 
uppsatsförfattarna inte bevittnade besvarandet av enkäten, går det inte att säga i vilken 
utsträckning direktiven efterföljdes. 
  
Vid utformningen av enkätfrågorna inleddes enkäten med enklare frågor med målet att 
bibehålla respondenternas intresse och samtidigt minska bortfall (Bryman, 2008). 
Senare i enkäten kom frågor gällande de fem kostråd som var centrala för arbetet och 
dess syfte. Enkäten bestod av totalt 15 stycken frågor, vilket av forskarna ansågs vara ett 
adekvat antal för att besvara studiens frågeställningar, men samtidigt inte trötta ut 
respondenten. Bortsett från en fråga var alla av sluten karaktär. Fördelen med slutna 
frågor är att de är enkla för respondenten att besvara, vilket i sin tur minimerar det 
interna bortfallet. En enkätundersökning tillåter dock inte följdfrågor eller frågor kring 
hur respondenterna uppfattar frågorna (Bryman, 2008). Intervjuer hade eventuellt givit 
ett djupare förståelse kring deltagarnas kännedom om kostråden men samtidigt inte 
möjliggjort den bredd som enkätundersökningen gav och som var nödvändig för att 
kunna besvara frågeställningarna. En validering av enkätfrågorna hade varit önskvärt, 
men tilläts inte i denna undersökning då en validering kräver betydande resurser. 
Eftersom undersökningen endast inkluderade verksamma sjuksköterskor, garanterades 
att samtliga deltagare har arbetat som sjuksköterskor efter det att de fem kostråden från 
Livsmedelsverket år 2005 formulerats. 
  
Vid de två pilotstudierna genomfördes ett bekvämlighetsurval för att så effektivt som 
möjligt få in svar från den grupp individer undersökningen avsåg. Fördelen med 
bekvämlighetsurval är att den passar vid småskaliga studier med begränsade resurser 
(Bryman, 2008). Till de båda pilotstudierna kontaktades samtliga respondenter via 
Facebooks meddelandefunktion, där enkäten enkelt kunde delas. Där kunde även 
eventuell feedback delges forskarna vilket kunde leda till en eventuell modifiering av 
enkäten. För utskick av den slutgiltiga enkäten, användes en metod som på ett 
resurseffektivt sätt kunde nå ut till det specifika urval som studien efterfrågade. Valet att 
endast använda Facebook begränsade dock möjligheten att medverka i studien till de 
som har ett medlemskap i det sociala mediet. 
  
Det externa bortfallet är svårt att beräkna. Respondenterna kontaktades genom tre 
Facebookgrupper, vilka totalt innehöll 9380 st medlemmar. Det är dock inte möjligt att 
ta reda på hur många av dessa medlemmar som har sett inlägget och därmed kunnat 
medverka i undersökningen. Det går däremot att se ett visst internt bortfall. Detta kan 
bero på att frågorna ej var markerade som obligatoriska, och det gick därmed att 
medverka i undersökningen trots att man inte besvarade samtliga frågor. Dock ansågs 
det interna bortfallet inte ha varit stort nog för att ha påverkat resultatet nämnvärt. 

Det sätt på vilket respondenterna drogs ur ramen för det valda urvalet var inte 
slumpmässigt vilket gör att resultatet från undersökningen ej kan generaliseras.  
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Demografiska skillnader: På grund av att den övervägande delen av deltagarna var 
kvinnor anses en jämförelse mellan könen inte aktuell. Statistik visar att andelen 
kvinnliga sjuksköterskor uppgår till 90 %, så könsfördelningen bland deltagarna var 
väntad (Krona, 17 april, 2017). Vad man även ska ha i åtanke, är att antalet individer i 
varje ålderskategori varierade. Jämförelser mellan åldersgrupperna och diskussion 
kring dessa är av intresse men grafiska illustrationer kan vara svåra att tolka och 
framstå som missvisande.  

 

Styrkor och svagheter 
 

En svaghet med denna studie är att resultatet inte går att generalisera eftersom urvalet 
inte var slumpmässigt. För ett icke slumpmässigt urval och ett generaliserbart resultat 
hade det krävts tid och resurser som inte fanns till förfogande. En annan svaghet är att 
de yngre åldersgrupperna var överrepresenterade hos studiens urval. Dock var detta 
inte oväntat med tanke på att det främst är yngre som använder Facebook (Pew 
Research Center, 2018). Detta påverkade åldersfördelningen bland deltagarna vilket i 
sin tur kan ha påverkat resultatet. Även kvinnor var överrepresenterade vilket gjorde en 
jämförelse mellan könen omöjlig.  

Även om formuleringen av de kostråd som låg till grund för undersökningen inte längre 
är aktuella kan kännedomen om kostråden från 2015 undersökas med hjälp av dem. 
Däremot kan man inte säga att sjuksköterskor har god kännedom om samtliga kostråd 
från Livsmedelsverket, eftersom denna undersökning endast innefattar de 
grundläggande råden om frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning och val av 
fett vid matlagning.  

Då undersökningens metod innefattade en webbaserad enkät som distribuerades via 
Facebook, kunde ett stort antal nås samtidigt. Detta gjorde även att undersökningen inte 
begränsades geografiskt, respondenterna arbetade således över hela landet och erhöll 
många olika typer av specialistutbildningar. Metoden för undersökningen var därför 
resurseffektiv.  

 

Slutsats 
 

Undersökningen visar att sjuksköterskors kännedom om Livsmedelsverkets kostråd 
angående frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning och val av fett vid 
matlagning är stor men att andelen som förmedlar kostråden till patienter är låg. De två 
främsta orsakerna till varför de inte förmedlas är på grund av att kunskapen om 
kostråden upplevs otillräcklig och att förmedling av kostråden ansågs ligga utanför 
respondentens ansvarsområde. 

 

 



25 

 

 

 

 

Resultaten i relation till kostvetarens profession 

 
Kunskap är en förutsättning för hälsosamma matvanor (Grunert et al, 2012). Som 
kostvetare är det därför väsentligt att den information som förmedlas kommer från 
trovärdiga källor och vilar på en evidensbaserad grund. Detta är också viktigt för att 
förhindra missförstånd kring kostråden och för att kostvetaren ska kunna stå för de råd 
som ges. I studien framkom det att förmedlingen av Livsmedelsverkets kostråd gällande 
frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning samt val av fett vid matlagning var låg 
bland sjuksköterskor och om detta även stämmer för förmedling av kostråd måste 
vikten av kostrådgivning belysas mer. Som kostvetare besitter man möjligheten att 
sprida kunskap om hälsosamma matvanor och att ge individen de verktyg som behövs 
för både tolkning och tillämpning av kostråd. Genom att samarbeta med och stärka 
kunskapen hos andra yrkesgrupper, kan kostvetare bidra till att information nås ut till 
fler, för att sedan resultera i hälsosamma val och i förlängningen också en förbättrad 
hälsa. 

Förslag till vidare forskning 

 
Då denna studie har visat att sjuksköterskors kännedom om Livsmedelsverkets kostråd 
om frukt och grönt, fisk, fullkorn, livsmedelsmärkning och val av fett vid matlagning är 
överlag hög, men att förmedlingen av dem är låg, hade det varit intressant att med en 
kvalitativ studie undersöka sjuksköterskors attityd till kostråden för att få en djupare 
förståelse varför de inte förmedlar dessa. Då skulle man även kunna diskutera kostråden 
var för sig, och eventuellt komma fram till om uppfattningen om de olika råden skiljer 
sig åt. En annan intressant aspekt att undersöka är varifrån sjuksköterskor får sin 
kunskap om kostråd. Då kan informationskällor identifieras och vid behov även 
utvecklas för att på ett effektivt vis nå ut till den givna målgruppen. Det hade även varit 
intressant att göra en mer utbredd undersökning som undersöker samtliga av 
Livsmedelsverkets uppdaterade kostråd. 
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Information om enkäten 

  
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Kostvetarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Vi skriver nu en kandidatuppsats som ämnar undersöka svenska sjuksköterskors 

kännedom om Livsmedelsverkets fem kostråd samt huruvida dessa förmedlas till patienter. Vi 

har utformat en enkät med 12 stycken frågor vars resultat kommer att ligga till grund för 

arbetet. Enkäten tar ca fem minuter att besvara. 

  

Deltagandet i denna undersökning är frivilligt, och du har när som helst rätten att avbryta din 

medverkan. Datan som samlas in är helt anonym och kommer endast att behandlas av de två 

studenter som utför studien. Informationen som samlas in kommer endast att användas för den 

aktuella undersökningens ändamål. 

  

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta undertecknade. 

  

Vi vore oerhört tacksamma för din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Signe Svanfeldt och Sophia Lindqvist 

  

  

  

  

  

  

  

  

Signe Svanfeldt 

 070-79 23 243 

 signe.svanfeldt.0343@student.uu.se  

Sophia Lindqvist 

 073-91 61 083 

sophia.lindqvist.6599@student.uu.se 

Bilaga 2. Följebrev till enkät 

mailto:signe.svanfeldt.0343@student.uu.se
mailto:sophia.lindqvist.6599@student.uu.se
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