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Sammanfattning 

Bakgrund 
Dagligen sprids kostbudskap i samhället via exempelvis media och hälsoförfattare. Deras inte sällan 
spektakulära kostbudskap och rykten om hur olika livsmedel påverkar hälsan kan underminera 
sakkunnigas råd. Kostråd om fett och kolhydrater är idag en aktuell debatt i samhället. Kost och hälsa 
är centrala bitar vid fysisk aktivitet och på senare tid har högfettkost ökat i popularitet bland aktivt 
idrottande.  

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka om samhällsdebatten angående kolhydrater och fett kan återspeglas 
bland tränande individer på ett gym i Uppsala. 

Metod 
Studien utfördes genom en kvantitativ tvärsnittstudie med en enkätundersökning som 
datainsamlingsmetod. Enkäten delades ut på ett gym i Uppsala, enligt ett bekvämlighetsurval. 
Populationen var tränande individer (n=159) som delades in i två grupper, de som tränade <6,5 tim/v 
och de som tränade ≥6,5 tim/v. Dataanalyser genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS, 
version 20.0, och resultatet presenteras genom beskrivande statistik. 

Resultat och slutsatser 
Intresse för kost och hälsa var större bland de som tränar ≥6,5 tim/v (grupp B) än de som trände 
mindre än 6,5 tim/v (grupp A). Den vanligaste kostinformationskällan bland tränande individer var 
hemsidor (40 %) och bekantskapskrets (40 %). Grupp B använde informationskällor som rankades 
med högt förtroende av deltagarna i studien, i större utsträckning än grupp A. En kost med 
energifördelning likt SNR ansågs av majoriteten vara mest fördelaktig ur hälsosynpunkt (83 %). Det 
var även vanligt att försöka begränsa intaget av total mängd kolhydrater, tillsatt socker och 
lightprodukter.  Större tendens till återspegling av samhällsdebatten angående en högfettkost sågs i 
grupp A (8,3 %) än grupp B (6,4 %). Samhällsdebatten angående fett och kolhydrater verkar tas med 
försiktighet av tränande individer. 
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ABSTRACT 

Background 
Daily nutrition information is distributed through mass media and by health editors. Their 
extravagant and impressive information and rumors may contribute to undermine expert’s advice. 
Today’s nutritional recommendations regarding fat and carbohydrates are current debate in the 
community. Health and nutrition are central parts of physical activity and lately diet high in fat has 
gained popularity among sportsmen.  

Aim 
The purpose of this study was to examine whether the public debate about carbohydrates and fats 
can be reflected in trained individuals at a gym in Uppsala. 

Methodology 
A quantitative cross-sectional study with survey design. The survey was conducted at a gym in 
Uppsala. The population was individuals training (n = 159) who where divided into two groups; those 
who worked out <6,5 h/w and those who worked out ≥6,5 h/w. All statistical analyses were 
performed with SPSS, version 20.0, and the results are presented by descriptive statistics. 

Result and Conclusions 
The most common sources of dietary information were websites (40%) and advice from 
acquaintances (40 %). Trained individual who reported working out ≥6,5 h/w (group B) were 
associated with a greater interest in nutrition and health than those reporting working out less than 
6,5 h/w (group A). Group B used information sources ranked with higher confidence according to the 
population of the study, to a greater extent than group A. The majority (83 %) believed a diet most 
healthy were a diet with macro nutrients distributed according to the Swedish nutrition 
recommendations. It was common to try to limit the intake of total amount of carbohydrates, added 
sugars and light products. The public debate about a high fat diet tend to be reflected slightly more in 
group A (8,3 %) than in group B (6,4 %), but the debate about fat and carbohydrates seem to be 
taken with caution by trained individuals. 
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1 Introduktion 

1.1 Kostbudskap i samhället 
Dagligen sprids kostbudskap i samhället via exempelvis media och hälsoförfattare om vad som är rätt 
eller fel att äta ur hälsosynpunkt, ofta utan koppling till vetenskapliga bevis (Larsson, Magnusson, 
Rothenberg, 2008). Detta gör att tillgången till kunskap baserad på vetenskaplig fakta är viktig 
(Livsmedelsverket [SLV], 2011a). Det kan vara svårt att skilja på egna erfarenheter och vad som är 
vetenskapligt belagt, personliga upplevelser är inte generaliserbara och därmed inte tillräckligt 
underlag för rekommendationer om kost och fysisk aktivitet (Larsson et al., 2008). Därmed borde 
aktörer i samhällskommunikationen ta ett ansvar för att informationen de förmedlar om kost och 
hälsa är sanningsenlig (Larsson et al., 2008, Oakes, 2004). Professionen inom hälsa står inför nya 
utmaningar p.g.a. den ökade onlinekommunikation (Simunaniemi, Sandberg, Andersson, Nydahl, 
2011), då privata webbsidor innehållande hälsoinformation är mer besökta än de officiella (Miller, 
West, 2007). Syftet hos medicinska bloggare är i huvudsak att genom delgivning av kunskap påverka 
andras tankesätt (Kovic et al., 2008) och delar ofta ett dilemma som återfinns i andra medier (“New 
media, old media,” 2010). Medias ekonomiska intresse leder till spektakulära kostbudskap och rykten 
kan underminera sakkunnigas råd (Rozin, Ashmore, Markwith, 1996), råd vilka syftar till att optimera 
hälsa och undvika kostrelaterade sjukdomar (SLV, 2011a). Tidigare studier visar att massmedia är den 
vanligaste källan till nutritionsinformation, från vilken nästan en tredjedel av vuxna personer (över 18 
år) i USA får sin information från (International Food Information Council, 2007). En annan studie 
visar att de vanligaste kostinformationskällorna är TV/radio (29 %), magazin (27 %), tidningar (27 %), 
olika professioner som arbetar med hälsa (26 %) och bekantskapskrets (22 %) (Lappalainen, Kearney, 
Gibney, 1998).  
 
En amerikansk studie visar att befolkningen är dåligt förberedd för att kunna hantera exponeringen 
av det ständiga kostbudskapet och gör att befolkningen därmed gör val som inte överrensstämmer 
med de egna hälsomålen (Rozin et al., 1996). För att hantera informationen tillämpas 
förenklingsstrategier där mat kategoriseras som bra eller dåliga (Rozin et al., 1996). Samtidigt 
framhåller ofta media fördelar eller farligheter med mat utan att se till helheten. Detta kan få 
negativa effekter då råd från respekterade källor inte stämmer överens med florerande rykten. En 
amerikansk studie visar att om mat väljs utifrån rykten kan det leda till malnutrition (Oakes, 2004). 
Förenklingsstrategierna innebär även en sorts ”mängdokänslighet” (Rozin et al., 1996). Detta innebär 
en inställning om att näringsämnen som är farliga för kroppen i stora mängder även är farliga i små 
mängder (Rozin et al. 1996). Att tillsätta fett, socker eller salt är ett sätt att få mat att uppfattas som 
ohälsosam (Oakes, 2004). Tillsättningen innebär en sorts smittsamhet som gör att hela livsmedlet 
uppfattas som dåligt. När media framställer t.ex. kolhydrater som ohälsosamma skapas problem då 
människor inte har kunskap om vad som är nödvändiga näringsämnen (Rozin et al. 1996). Frukt är i 
detta sammanhang ett bra exempel. Kvällstidningen Expressens har t.ex. gått ut med en alarmerande 
artikel med rubriken (2009) “Frukt gör dig fet” (bilaga 1). I denna artikel sammanfattas en studie 
gjord på läskedrycker som innehåller fruktos som sötningsmedel. Fruktos finns även i frukt, vilket 
medför att frukt hamnar på svarta listan. Christer Enkvist, Överläkare i Trollhättan kommenterar: 

Frukt som mellanmål är förmodligen direkt skadligt genom att det ger oss insulinkickar, som 
bland annat hela tiden ökar fettbildningen i kroppen och gör att vi blir fetare och fetare. Frukt 
innehåller fruktos. Och fruktos har visat sig skapa bukfetma och mer insulinresistens – ett 
förstadium till diabetes, menar Christer Enkvist. 

Media är en viktig källa till nutritionsinformation och studier i England visar att hälsotidningar har ett 
mycket högt inflytande i befolkningen gällande kostinformation (Eliasson, White, McElhone, 2011). 
Då är det oroväckande att information som ges inte går i fas med rekommendationerna från 
regeringen och att fakta saknar vetenskapliga bevis men framhålls som om det har det (Eliasson et al. 
2011).  
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1.2 Debatten om fett och kolhydrater 
Kostråd om fett och kolhydrater är en aktuell debatt i samhället (SLV, 2011a). Åsikterna går isär bland 
självuttalade “hälsoexperter”, legitimerade professioner och Svenska näringsrekommendationer 
(SNR). SNR utgår från tillgängliga vetenskapliga underlag (SLV, 2011b), där majoriteten av befintliga 
studier ligger i linje med kostråden (SLV, 2011b). Rådande rekommendationer har stöd som visar att 
mängden mättat fett bör minskas för att reducera risken för hjärt-kärlsjukdomar (SLV, 2011a) som i 
västvärlden är den vanligaste orsaken till död (SLV, 2011a, Astrup et al., 2011). I svenska 
näringsrekommendationer förespråkas ett intag av 25-35 energiprocent (E%) fett. Av detta bör 10-15 
E% komma från enkelomättade fettsyror, 5-10 E% från fleromättade fettsyror och intaget av mättat 
fett begränsas till 10 E%. Ett intag på 50-60 E% kolhydrater rekommenderas varav renframställda 
sockerarter inte bör överstiga 10 E% och 25-35 g kostfiber per dag bör intas (SLV, 2011c).  

1.3 Lågkolhydratkost 
LCHF (low carb high fat) är en metod där kosten rekommenderas bestå av upp mot 75 E% fett och 
max 5-10 E% kolhydrater. Detta innebär mellan 20-30 gram kolhydrater jämfört med 200-300 gram i 
en SNR-kost innehållande 2000 Kcal (SLV, 2011c). LCHF rekommenderas både till friska, överviktiga 
och diabetiker och förespråkas i hög grad bland de som föredrar en hög andel fett i kosten. Den 
framställs  i media och bloggsammanhang som en väg till snabb viktminskning och ett sätt att äta 
naturlig mat (Dietisternas Riksförbund [DRF], 2010). Ekologiska produkter förespråkas och livsmedel 
så som potatis, pasta, bröd, flingor och andra spannmålsbaserade livsmedel rekommenderas att helt 
avstå från (Dahlqvists, 2009). Likaså bör hårt margarin och tillsatt socker uteslutas helt och intaget av 
bönor, linser, frukt, nötter, mandlar och charkprodukter begränsas. Livsmedel som förespråkas är 
bland annat standard-mjölkprodukter, (yoghurt, ost, crème fraiche, grädde, smör, majonnäs etc.), 
nötkött, fläskkött, kyckling, lamm, fisk, skaldjur, grönsaker, raps- eller olivolja, kokosfett, ägg 
(Dahlqvists, 2009). LCHF anses inte tillräckligt testad i vetenskapliga studier, långtidseffekten är oklar 
och risk för biverkningar föreligger (DRF, 2010). Studier pekar på att ett lågt kolhydratintag och ett 
högt proteinintag ökar risk för förtidig död och hjärt- och kärlsjukdomar (Trichopoulou, Psaltopoulou, 
Orfanos, Hsieh, Trichopoulos, 2007) . Men det finns studier som inte visar på någon ökad risk (SLV, 
2011a). Oklarheterna nödvändiggör en medicinsk uppföljning av personer som följer LCHF- dieten, 
vilket sällan görs då informationen inte når individen direkt från informatören utan via andra medel i 
samhället (Larsson et al., 2008). Det som lyfts fram i media är oftast de positiva hälsoeffekterna som 
följer av viktnedgång oavsett metod (Larsson et al., 2008). Riskerna med en lågkolhydratkost är 
kopplade till det samtidigt ökade proteinintaget och intaget av mättat fett, men även till de livsmedel 
man inte får i sig (SLV, 2011a.) Ett lågt fiberintag kan leda till förstoppning och öka risken för 
coloncancer (World Cancer Research Found, 2007). Det begränsade intaget av frukt och grönsaker 
kan leda till näringsbrist samt öka risken för hjärt-kärlsjukdom och cancer då man inte får i sig de 
bioaktiva ämnena som finns i dessa livsmedel (SLV, 2011c). På marknaden finns litteratur som 
förespråkar LCHF författad av legitimerade läkare såsom “Dahlqvist LCHF, guide och kokbok” och 
“Matrevolutionen, ät dig frisk med riktig mat”. Läkare är en profession som genom sin innehavande 
kunskap har en stor makt inom den svenska sjukvården och som människor i samhället har stort 
förtroende för (Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2007). 

1.4 Ifrågasatta näringsrekommendationer 
SNR:s nuvarande rekommendationer för energifördelning av näringsämnen är från flera håll 
ifrågasatt samtidigt som forskare ser ett behov av granskning och ytterligare forskning inom flera 
områden (Astrup et al., 2011). Studier förekommer som motsäger sig kostråden, men dessa utgör en 
minoritet och vid en revidering kommer alla studier att vägas in (SLV, 2011a). I motsats till SNR’s 
rekommendationer om intaget av mättat fett visar en meta-analys från 2010 att det inte finns något 
som tyder på att mättat fett skulle öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Siri-Tarino, Sun, Hu, 
Krauss, 2010). Med anledning av att nya forskningsrön ifrågasatt de mättade fettsyrornas roll hölls 
ett symposium vid Köpenhamns universitet 2010, där forskare granskade de nya rönen samt tidigare 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sun%20Q%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sun%20Q%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krauss%20RM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krauss%20RM%22%5BAuthor%5D
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forskning. De kom fram till att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar om mättade fettsyror byts 
mot fleromättade (Astrup et al., 2011). Däremot ses ingen eller mycket liten fördel i att ersätta 
mättat fett med kolhydrater, möjlig fördel om kolhydraterna är oraffinerade med lågt glykemiskt 
index. Slutsatsen efter mötet blev bland annat att fler biomarkörer för risken för hjärt- och 
kärlsjukdom än low density-lipoprotein (LDL) är nödvändiga för en helhetsbild. Att mer forskning 
behövs där man inte tittar på kolhydrater relaterat till mättat fett som en stor grupp, utan de olika 
kolhydratstypernas inverkan (Ibid).  

1.5 Fysisk aktivitet och intag av fett och kolhydrater 
Energi och näring är viktiga delar för god hälsa såväl som för prestation och uppbyggnad vid fysisk 
aktivitet. Svenska Olympiska kommittén (SOK) är en stödorganisation inom idrotten som bidrar till att 
förstärka de satsningar idrottsförbunden gör (SOK, 2011). Organisationen har utformat en kostpolicy 
som vilar på aktuellt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet (SOK, 2009). Elitaktiva personer 
har specifika krav vad gäller energi- och näringsintag men rekommenderad energifördelning i SOK’s 
kostpolicy överresstämmer med SNR (Ibid.). För idrottsmänniskor har kost med högt 
kolhydratinnehåll varit allmänt vedertaget, (Jeukendrup, 2003) där optimala glykogenlager förbättrar 
prestationen (Jeukendrup, 2003, Burke & Deakin, 2010), men extrem uppladdning är inte nödvändig 
utan kan däremot öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Jeukendrup, 2003). På senare tid har 
högfettkost ökat i popularitet (Ibid). Med tanke på de potentiellt negativa hälsoriskerna för bl.a. 
hjärt- och kärlsjukdomar har sådan kost tagits med försiktighet bland tränande individer (Brown & 
Cox, 1998). För att undersöka effekterna på blodfetter genomfördes en studie under 12 veckor på 
uthållighetscyklister, som tränade >6h/v, med en högfettkost och en högkolhydratkost. Slutsatsen 
man drog från studien var att den höga träningsnivån hade en avtrubbande effekt på kolesterolet 
från mättat fett. Resultatet visade att en kost med upp mot 50E% fett under perioder med 
uthållighetsträning och högt energibehov inte resulterar i skadliga förändringar av lipoproteiner i 
plasma för undersökt grupp (Ibid). Horowitz och Klein (2000) har beskrivit substratutnyttjandet vid 
fysisk aktivitet som en kombination av kolhydrater och fett, där intensitet och varaktighet i stora drag 
är det avgörande för hur stor del av olika substrat som kroppen har möjlighet att använda för 
energiutvinning. Vidare att både fett och kolhydrater har fördelar vid fysisk aktivitet. Att fett ger mer 
energi per gram, men tillgängligheten av oxiderat triglycerol inte sker tillräckligt snabbt vid 
intensiteter över 75 % av VO2-max, då tillhandahållen energi måste kompletteras med 
kolhydratoxidation. Enligt Horowitz och Klein (2000) visar en studie att jämfört med otränade 
individer har personer som är tränade i uthållighetsträning vid samma intensitet en högre 
fettoxidation utan att ha en ökad lipolys . Sammanfattningsvis behövs mer forskning (Ibid). 
    Flera studier har gjorts där idrottare ökat andelen fett i kosten för att titta på påverkan på 
prestation vid uthållighetsidrott. Av åtta studier där kosten innehöll minst 40E% fett och pågick under 
fyra veckor eller mer påvisade majoriteten av studierna inte på någon skillnad i uthållighetsprestation 
jämfört med en kolhydratrik kost (Phinney et al., 1983, Pogliaghi & Veicsteinas, 1999, Vogt et al., 
2003, Horvath et al., 2000, Helge et al., 1998). Två studier visade på en negativ effekt (Fleming et. al., 
2003, Helge et. al., 1996) och en även på ett positivt resultat (Hoppeler et. al., 1999). Studier som 
pågått under kortare tid (2-4 v) har dock visat på en förbättring av uthållighetsförmågan vid 
jämförelse mellan en kolhydratrik och en fettrik kost (Lambert et. al., 1994, Rowland & Hopkins, 
2002, Goedecke et. al., 1999). Dessa tre studier genomfördes på cyklister och innehöll 69-70E% fett.  

1.6 Hälsokommunikation bland fysiskt aktiva 
Enligt näringsfysiolog Linda Bakkman som ingår i SOK’s resursteam påverkas de idrottsaktiva av den 
dagliga exponeringen av kostråd i samhället angående hur vi skall äta för att få perfekta kroppar 
(SOK, 2011). Näringsfysiologen menar att de aktiva tar intryck av denna information även om den 
inte direkt riktar sig till dem (SOK, 2011). Björn Ferry, framgångsrik skidskytt, har skrivit boken “Ferry 
food: LCHF” där han anger att han optimerat sin träning och prestation via en kost med högre andel 
fett (Schück, & Ferry, 2011). Jonas Colting, flerfaldig VM-medaljör i triathlon, är mycket aktivt 
debattör inom området “kost och hälsa” och skriver både böcker och bloggar. Han förespråkar 
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“stenålderskost” och menar i sin blogg att gemene man definitivt bör minska intaget av kolhydrater, 
framförallt raffinerade produkter (Colting Blogg, 2011): 

Problemet är väl för helvete inte att svenska idrottare äter för LITE kolhydrater! Problemet är 
väl att vi har en sockermissbrukande idrottspopulation som sedan legitimerar samma 
missbruk för gemene man som ser varje spinningpass som en ursäkt att ladda med pasta och 
käka energikakor till förbannelse. 

Jonas Colting vänder sig till “dig som gillar att träna och vill veta lite mer, men bli mycket bättre”, till 
“träningsintresserade som vill öka eller minska i vikt, till de som vill bli starkare eller förbättra sin 
kondition” (Colting Blogg, 2011). 

Energi och näring är centrala bitar vid fysisk aktivitet där kosten även fyller funktioner för 
uppladdning, optimering av träning, tävling och immunförsvar (Burke & Deakin, 2010). SNR siktar på 
att ge riktlinjer för en kost som utgör underlag för en god hälsa (SLV, 2011c) vilket även SOK’s 
kosthållning bland annat syftar till (SOK, 2009). Om individer använder sig av råd som saknar 
vetenskapligt stöd och oklara långtidseffekter för olika ändamål kan det bli ohälsosamma 
konsekvenser. Svenska elitidrottare påverkas av hälsokommunikationen i samhället (SOK, 2011) 
samtidigt som intresset för en högfettkost i samband med fysisk aktivitet ökat (Jeukendrup, 200). En 
studie från Sangamon State University, Illinois, där studenter ombads ranka hälsofrämjande 
aktiviteter efter intresse visade resultatet att träning och viktkontroll delade första platsen och 
följdes av intresse för kost (Williams, 1992). Medför kostens stora betydelse vid kombinerat med ett 
eventuellt ökat intresse hos tränande individer, att denna grupp i högre grad är mottagliga för 
samhällsdebatten eller bidrar detta till att de själva hämtar information från mer tillförlitliga källor? 
Vilka källor har tränande individer förtroende för och går detta i linje med vilka de använder sig av? 
Om elitidrottare påverkas av samhällsdebatten gällande intag av fett och kolhydrater, i vilken 
utsträckning återspeglas då samhällsdebatten bland motionärer? Om ett samband finns mellan 
intresset för kost och intresset för träning, ökar kostintresset med träningsfrekvens? Dagens 
hälsodebatt är till stor del dikotomiserad där kolhydrater och fett förkastas eller framhålls som 
nyttigt. Kan denna samhällsdebatt återspeglas bland tränande individer på ett gym i Uppsala genom 
deras inställning till och val av kolhydrater och fett. 

2 Syfte  
Denna studie syftar till att undersöka om samhällsdebatten om kolhydrater och fett kan återspeglas 
bland tränande individer på ett gym i Uppsala. 

3 Metod 
Data insamlades genom en kvantitativ enkätundersökning vid tre tillfällen under november 2011.  

3.1 Metod för litteraturgenomgång 
Vetenskapliga publikationer söktes huvudsakligen via databaserna  PubMed, SveMed+ och Google 
Scholar. Artiklar söktes även genom tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Sökord som 
användes var bl.a. ”nutrition and exercise”, ”media influence on nutrition”, ”nutrition information 
sources”, ”fat and exercise” och “carbohydrate and exercise”. Annan relevant information hämtades 
från hemsidor av Svenska Olympiska Kommittén, Livsmedelsverkets, Dietisternas Riksförbund samt 
Idrottsnutritionsböcker. 

3.2 Urval 
Målgruppen för studien var tränande individer. För att nå dessa personer valdes populationen inom 
ramen av ett gym. Kriterierna för ramen var att elementet skulle representera ett träningsutbud som 
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inkluderade konditionsträning såväl som styrketräning genom olika former av aktiviteter och med 
varierande intensitet för att nå en allmänt tränande grupp. Ytterligare krav ställdes att inkludera 
minst 150 personer i studien, både män och kvinnor, med en spridning i ålder från 16 år och uppåt. 
Minimiåldern sattes till 16 år eftersom de flesta tidigare studier är utförda på vuxna personer och då 
gym som regel har 16 år som åldersgräns. En etisk synvinkel låg också bakom valet av ålder då 
personer under 15 år måste ha målsmans medgivande för att få delta i studien (Vetenskapsrådet, 
2002). Att organisationen hade kontroll över vilka som kommer in i lokalerna var av betydelse 
eftersom uteslutande fysiskt aktiva personer var av intresse för studien och eftersträvan av en 
homogen grupp. Efter granskning av olika organisationers hemsidor valdes ett lämpligt gym utifrån 
de uppsatta kriterierna. Vid datainsamlingen användes ett icke-sannolikhetsurval i form av 
bekvämlighetsurval där de personer som fanns på plats tillfrågades att delta i studien. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Val av metod 

En deskriptiv kvantitativ undersökning valdes med enkätundersökning som instrument för 
datainsamlingen. Kvantitativ undersökning ansågs mest passande för att metoden innefattar verktyg 
som gör det möjligt att mäta variabler och beskriva eventuella skillnader samt möjlighet till att 
statistiskt påvisa vilken relation som finns mellan begrepp (Bryman, 2011). Enkätundersökning valdes 
då det är ett instrument som är snabbt och billigt att administrera jämfört med strukturerade 
intervjuer som är ett annat vanligt instrument för datainsamling vid kvantitativa studier (Bryman, 
2011). Vidare kan enkäter delas ut och samlas in på plats vilket också sparar på ekonomiska och 
tidsmässiga resurser. De minskar risken för intervjuareffekter och ger möjlighet att fånga upp ett 
större urval. Nackdelar med enkät kan vara att uppföljnings- och sonderingsfrågor inte kan ställas, 
samt att antalet frågor som upplevs oviktiga för respondenten bör begränsas vilket kan minska 
omfattningen av insamlat material (Bryman, 2011). Vidare passar det inte alla respondenter att fylla i 
en enkät och det finns risk att all information inte kommer med (Ibid.). Betydelsefullt för studiens 
kvalitet är att replikerbarheten förbättras med en enkätundersökning eftersom en upprepning av 
undersökningen lättare kan genomföras med enkäten (Dahmström, 2005). Ansträngning har gjorts 
för att säkerställa att det som ska mätas verkligen mäts (validitet) samt att undersökningen ger 
tillförlitliga resultat (reabilitet) (Bryman, 2011). Detta genom genomförd pilotstudie, val av ram, 
tydlighet i utformning av enkätfrågor, närvaro vid undersökning av ansvariga samt information om 
anonymitet till deltagarna. Hänsyn har även tagits till de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002) genom satt åldergräns och med hjälp av ett följebrev ihop med 
enkätfrågorna som informerade respondenterna om studiens syfte, att deltagande i studien var 
frivilligt samt att deltagandet var anonymt. Respondenterna informerades inte om författarnas yrke 
för att minska risken för prestigebias (Ibid.).  

3.3.2 Utformning av enkät 

Enkäten begränsades till 19 frågor (17 slutna och 2 öppna). För många frågor ökar benägenheten att 
slarva hos försökspersonerna vilket sänker kvalitén (Körner, 2005) . Sociodemografisk data 
inkluderade kön och ålder. Generella frågor ställdes angående träningsfrekvens och huvudsaklig 
träningsform i syfte att utifrån detta kunna se likheter eller olikheter med andra variabler. Enkäten 
utformades därefter i två delar. Första delen innehöll frågor gällande inställning till och intresse för 
kost och hälsa, samt förtroende för och användning av informationskällor. Detta för att se hur 
förtroendet för olika källor stämmer med användningen av desamma, vidare att kunna analysera 
respondenternas intressen och attityder till kost och hälsa ihop med andra relevanta variabler. Den 
andra delen behandlade det faktiska intaget, där frågorna utformades efter kärnpunkter i kostråden 
angående intag av kolhydrater och fett. 

Genomsnittligt antal träningstimmar per vecka ställdes som en öppen fråga. Intresse för kost och 
hälsa besvarades med hjälp av en femgradig likert-skala från ”mycket litet” till ”mycket stort”. Källor 
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för kostinformation fördefinierades och respondenterna ombads kryssa för de tre främsta 
inhämtningskällorna utan rangordning. Respondentens förtroende för var och en av samtliga 
fördefinierade kostinformationskällor angavs på en femgradig likert-skala från ”väldigt litet” till 
”väldigt stort” och kompletterades med svarsalternativet ”ingen åsikt” då ett möjligt val ska finnas 
för alla och i syfte att minska risken för bortfall (Bryman, 2011). Om respondenterna begränar intaget 
av fett eller kolhydrater bedömdes genom att tillfråga om de av hälsoskäl undviker eller begränsar 
intaget av några förutbestämda alternativ så som av fett eller kolhydrater i stort, fullkornsprodukter, 
produkter med lågt fiberinnehåll, tillsatt socker eller lightprodukter. För åsikt gällande fördelning av 
kolhydrater och fett i kosten fick respondenterna välja en av tre cirklar med olika energifördelning av 
makronutrienter; en högkolhydratkost (80 E% kh, 5 E% fett, 15 E% prot.), en SNR-kost (55 E% kh, 30 
E% fett, 15 E% prot.) eller en högfettkost (5 E% kh, 80 E% fett, 15 E% prot.). Andelen protein var 
densamma i de olika kosterna. De olika energifördelningarna benämns i resultatet som 
“kostgrupper”. Alternativet “vet ej” fanns för att minska internt bortfall (Bryman, 2011). I samma 
syfte utformades en fråga där respondenten ombads ange, ur hälsosynpunkt, hur de anser det vara 
mest fördelaktigt att äta av olika delar i kosten, när det kommer till fettkvalité, kolhydrater, fiber och 
frukt . Frågan besvarades genom en femgradig liktert-skala. För det faktiska intaget fick 
respondenterna kryssa i förbestämda alternativ för olika produkter med varierande fetthalt, 
fettkvalité, kolhydratkälla och fiberinnehåll vilka kompletterades med alternativen “vet ej” och 
“annan”. 

3.3.3 Genomförande 

En pilotstudie med ett tillfällighetsurval bestående av sex stycken fysiskt aktiva personer 
genomfördes innan enkäten delades ut på gymmet. Genom en sådan studie kan fel och brister 
upptäckas och på så sätt efter korrigering öka validiteten och därmed även reliabiliteten (Bryman, 
2011). Personerna fick besvara enkäten och ge respons. Av pilotstudien framgick att några frågor 
ansågs sakna svarsalternativ samt att enkäten innehöll för många frågor. Enkäten korrigerades sedan 
efter dessa åsikter. 
    Valt gym i Uppsala tillfrågades och tillåtelse för att utföra studien bland dess medlemmar erhölls 
från organisationen tio dagar innan enkäten delades ut. En affisch utformades med information om 
studiens syfte, information om ansvarigas namn och uppmanande till deltagande och sattes upp vid 
tillfällen för utdelning och insamling. Ett icke sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval 
genomfördes genom enkätutdelning på plats. Utdelningen skedde vid tre tillfällen under två efter 
varandra följande vardagar. Första dagen mellan kl 15:00 – 21:00 och påföljande dag mellan 12:00- 
13:30 samt 15:30-19:00. Ansvariga för studien placerade sig vid samtliga undersökningstillfällen 
strategiskt innanför receptionen, så att alla förbipasserande godkänts som medlem eller betalat i 
receptionen och därmed var definierade som “tränande individer”. Placeringen utgjorde en central 
plats av lokalen som passerades oavsett aktvitet, innan, under och efter träningen. De personer som 
för tillfället fanns tillgängliga tillfrågades att medverka. Samtidigt försäkrades att de ej besvarat 
enkäten tidigare för att minska risken för mätfel. Ansvariga fanns på plats under hela undersökningen 
då enkäterna delades ut och kunde därmed reda ut eventuella oklarheter. Respondent nummer 10-
159 erhölls muntliga instruktioner till fråga nummer tio, där de instruerades att fokusera på fett- och 
kolhydratinnehållet snarare än proteininnehållet. Deltagarna erbjöds ”ersättning” i form av godis på 
plats, för att locka till deltagande i studien (Bryman, 2011). 
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3.4 Analysmetod 
För att kunna bearbeta data kodades variablernas värden i enkäten. För variabeln kön kodades 
alternativet man med nummer ett och alternativet kvinna med nummer två. 

För frågorna rörande begränsning i kosten och informationsinhämtning där flera svarsalternativ är 
tillåtna betraktades varje svarsalternativ som en separat dikotom variabel. Detta för att kunna ange 
andelen personer som valt alternativet samt att kunna se denna andel för andra variabler 
(Dahmström, 2005). Variablerna fick därmed värdet ett om förkryssat och värdet noll om inte. Det är 
önskvärt att eftersträva en enhetlig kodning (Dahmström, 2005), av dikotoma variabler, samt att det 
finns en risk med att värdet noll förväxlas med blanksvar, men då värdet noll här står för att 
alternativet inte är förkryssat fyller detta en underlättande funktion vid bearbetningen. 

Frågor om träningsform, energifördelning, intagsfrekvens av frukt och grönt och livsmedelsval med 
ett svarsalternativ kodades med en siffra för varje alternativ från ett och uppåt. För attitydfrågor med 
värdeskala kodades alternativen i stegrande följd med heltal från siffran ett. Detta gällde frågorna 
om intresset för kost och hälsa, hur viktig maten är för olika ändamål, förtroendet för 
informationskällor samt om man skall äta mer eller mindre av vissa delar i kosten. 

Efter kodningen fördes data in i dataprogrammet SPSS (version 20.0, 2011.) för bearbetning. Grundlig 
genomgång av data genomfördes och relevanta variabler jämfördes för att ta fram frekvenser och 
kartlägga eventuella mönster gällande skillnader och samband mellan grupper. Indelning efter 
träningsfrekvens, vald energifördelning, träningsform, intresse för kost och hälsa och begränsningar 
av total mängd kolhydrater och fett i kosten utgjorde grupperingar för olika jämförelser av kostval, 
attityder och informationskällor. De tre aktuella energifördelningarna (högfettkost, högkolhydratkost 
och SNR-kost) i undersökningen benämns kostgrupper.  

Respondenterna delades i grupper efter träningsfrekvens där grupp A tränade 0,5 -6 timmar/vecka 
och grupp B tränade 6,5 timmar/vecka och uppåt. Denna indelning grundade sig på en studie som 
visade att en högfettkost inte hade en negativ inverkan på blodfetterna hos uthållighetscyklister som 
tränade mer än sex timmar per vecka. För att se samband mellan intresse för kost och hälsa och 
vilken informationskälla som används jämfördes gruppen med mycket stort intresse för kost och 
hälsa och gruppen där intresset var varken litet eller stort. Få respondenter har mycket lågt eller lågt 
intresse för kost och hälsa, därför ansågs de grupperna inte vara relevanta att jämföra med övriga. 

Resultatet presenteras genom deskriptivt statistik i text, tabeller och figurer. 
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4 Resultat 

4.1 Deltagarna 
Antalet deltagare i studien var 159 personer, varav 55 % män. Åldersintervallet var 18 till 69 år med 
en medelålder på 31 år (SD ±10) och median 29 år. Intervallet för träningstid sträckte sig från 0,5-20 
timmar/vecka där genomsnittlig träningstid var 5,77 (SD ±3,38) timmar/vecka. Fler respondenter 
angav att de tränade enbart styrketräning än enbart konditionsträning men störst andel angav att de 
tränade lika mycket av båda formerna (43 %). Intresset för kost och hälsa var för 84 % av deltagarna 
ganska eller mycket stort. Bland dem som tränade ≥6,5 tim/v hade alla ett intresse för kost och hälsa 
som var ganska eller mycket stort förutom 1 person (2 %) som angav sitt intresse vara varken stort 
eller litet (fig. 1).  

 

Figur 1 Antal träningstimmar och intresse för kost och hälsa  
Träningstimmar= 0,5-20 tim 
Intresse för kost och hälsa på en skala från 1-5 där 1 = ”Mycket litet” och 5 = ”mycket stort” 
 

Bland deltagarna som tränade <6,5 tim/v (grupp A) var det vanligast att träna lika mycket av både 
kondition och styrketräning (44 %). I den här gruppen var det vanligare att träna enbart styrketräning 
(32 %) än enbart kondition (24 %). Bland de som tränade ≥6,5 tim/v (grupp B) tränade mer än 
varannan person mestadels styrketräning (52 %). Ytterst få (10 %) tränade huvudsakligen 
konditionsträning och andelen som angav att de tränade lika mycket av båda utgjordes av 38 % i 
grupp B. 

Varannan respondent instämde inte alls eller i mycket liten grad att det var viktigt att maten hjälpte 
dem att minska i vikt. På frågorna om det var viktigt att maten mättade väl och var till hjälp för att 
hålla vikten var det vanligaste svaret på samtliga variabler ”instämmer fullständigt” (tabell 1). 

Tabell 1 Hur viktigt tränande individer ansåg det vara att ”maten de äter…” 

 Median Typvärde 

hjälper dem att minska i vikt 2 1 

hjälper dem att hålla vikten 4 5 

är hälsosam 4 4 

hjälper dem att optimera träningsresultat 4 4 

mättar 4 5 

 Skala 1-5 där 1 motsvarar ”instämmer inte alls” och 5 motsvarar ”instämmer fullständigt”.  
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4.2 Informationskällor och förtroende 
De vanligaste källorna till kostinformation bland samtliga respondenter (n = 156) angavs vara 
hemsidor, bekantskapskrets, tränare och böcker (tabell 2). Dietister, läkare, kostrådgivare och 
livsmedelsverkat angavd av få respondenter som huvudsaklig informationskälla, samtidigt som 
förtroendet för dessa rankades högst (tabell 2). 

 

Informationskälla Antal användare (%) Informationskälla Förtroendegrad 

Hemsidor 63 (40) Läkare 5 

Bekantskapskrets 62 (40) Dietister 5 

Tränare 40 (26) Kostrådgivare 5 

Böcker 36 (23) Tränare 4 

TV-program 31 (20) Livsmedelsverket 4 

Magazin/veckotidning 26 (17) Böcker 4 

Kostrådgivare 21 (13) Hemsidor 4 

Bloggar 21 (13) Bloggar 3 

Dagstidning 20 (13) Radio 3 

Livsmedelsverket 17 (11) Magazin/Veckotidning 3 

Läkare 14 (9) Dagstidning 3 

Dietister 12 (8) Bekantskapskrets 3 

Reklam i TV/radio 7 (4) TV-program 3 

Kvällstidning 6 (4) Kvällstidning 1 

Radio 3 (2) Reklam i TV/Tidning 1 

 
I indelning efter kostgrupp (vilken typ av kost de ansåg mest hälsosam i valet mellan SNR-kost, 
högfettkost eller högkolhydratkost, vidare beskrivet under rubrik 4.3) var hemsidor en av de topp tre 
främsta informationskällorna i samtliga tre grupper (tabell 3). Gruppen högkolhydratkost skiljde sig 
från de två andra grupperna genom att de i större utsträckning hämtade information från TV-
program och magasin/veckotidning. De andra två grupperna inhämtade i större utsträckning 
information från bekantskapskrets, tränare, och böcker jämfört med gruppen högkolhydratkost. Vid 
indelning av respondenterna efter begränsning av kolhydrater respektive fett valde de som 
begränsade intaget av kolhydrater informationskällor i likhet med gruppen högfettkost men angav 
även bloggar som en av de främsta källorna (tabell 3). De som begränsade intaget av fett hade 
samma topp tre informationskällor som SNR-kostgruppen. 

I träningsgrupp A och B var hemsidor och bekantskapskrets de vanligaste källorna med den högsta 
andelen i grupp A (tabell 4). Informationsinhämtning genom tv-program och dietister förekom i 
högre grad i grupp A jämfört med grupp B. I grupp B användes tränare, böcker, kostrådgivare och 
läkare som informationskällor i högre grad än i grupp A. De som hade ”mycket stort intresse för kost 
och hälsa” (”Intressegrad 5”) använde sig i större utsträckning av källor som de hade ”högt” eller 
”väldigt högt” förtroende för (tabell 4). De med ”varken stort eller litet” intresse för kost 
(”Intressegrad 3”) använde sig av källor rankade med lägre förtroende (förtroendegrad 2-3).  De fem 
främsta källorna i grupp B och gruppen ”intressegrad 5” visade sig vara desamma, där samtliga källor 
hade förtroendegrad 4 eller 5 förutom bekantskapskrets som hade förtroendegrad 3 (tabell 3 & 4). 

 

 

Tabell 2 Informationskällor, användningsfrekvens och procent samt förtroendegrad för informationskällan. 
n = 156. Förtroendegrad typvärde, skala 1-5 där 1 = väldigt litet och 5 = väldigt stort. 
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Tabell 3 Informationskälla, antal användare och andel (%) användare inom gruppen 
* = Mest använda informationskälla i gruppen 

Informationskälla SNR-kost 
n = 106 (%) 

Högfett-kost 
n = 12 (%) 

Högkolhydrat-
kost n = 8 (%) 

Begr. intag av 
kolhydrater 
n = 43 (%) 

Begr. Intag av 
fett 
n = 26 (%) 

Hemsidor 44 (42)* 7 (58)* 5 (63)* 19 (44)* 13 (50)* 

Bekantskapskrets 50 (47)* 6 (50)* 2 (17) 16 (37)* 9 (35)* 

Tränare 33 (31)* 2 (17) 2 (25) 12 (28)* 9 (35)* 

Böcker 28 (26) 4 (33)* 1 (13) 12 (28)* 6 (23) 

TV-program 22 (21) 2 (17) 3 (38)* 9 (21) 6 (23) 

Magazin/veckotidning 19 (18) 2 (17) 3 (38)* 8 (19) 4 (15) 

Kostrådgivare 17 (16) 2 (17) 1 (13) 6 (14) 2 (8) 

Bloggar 17 (16) 1 (8) 4 (33) 12 (28)* 3 (12) 

Dagstidning 13 (12) 1 (8) 1 (13) 8 (19) 3 (12) 

Livsmedelsverket 17 (16) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 4 (16) 

Läkare 10 (9) 1 (8) 0 (0) 7 (16) 5 (19) 

Dietister 8 (8) 1 (8) 1 (13) 4 (10) 5 (19) 

Reklam i TV/radio 5 (5) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 

Kvällstidning 5 (5) 0 (0) 1 (13) 2 (5) 0 (0) 

Radio 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Tabell 4 Informationskälla, antal användare och andel (%) användare inom gruppen 
Intressegrad 3 = ”varken stort eller litet intresse för kost och hälsa” 
Intressegrad 5 = ”mycket stort intresse för kost och hälsa” 
* = Mest använda informationskälla i gruppen 

Informationskälla Träningsgrupp A 
n = 94 (%) 

Träningsgrupp B 
n = 45 (%) 

Intressegrad 3 
n = 17 (%) 

Intressegrad 5 
n = 52 (%) 

Hemsidor 46 (49)* 17 (38)* 10 (59)* 18 (35)* 

Bekantskapskrets 45 (48)* 16 (36)* 9 (53)* 12 (23) 

Tränare 22 (23) 18 (40)* 3 (18) 19 (37)* 

Böcker 21 (22) 15 (33)  2 (12) 17 (33)* 

TV-program 25 (27)* 5 (11) 4 (24)* 10 (19) 

Magazin/veckotidning 18 (19) 8 (18) 1 (6) 11 (21) 

Kostrådgivare 10 (11) 11 (24) 0 (0) 14 (27)  

Bloggar 14 (15) 7 (16) 0 (0) 10 (19) 

Dagstidning 13 (14) 7 (16) 3 (18) 10 (19) 

Livsmedelsverket 12 (13) 5 (11) 1 (6) 9 (17) 

Läkare 6 (6) 8 (18) 2 (12) 5 (10) 

Dietister 10 (11) 2 (4) 0 (0) 4 (8) 

Reklam i TV/radio 4 (4) 2 (4) 3 (18) 1 (2) 

Kvällstidning 5 (5) 1 (2) 4 (24) 1 (2) 

Radio 3 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 

 

4.3 Syn på en hälsosam kost 
I frågan om vilken energifördelning respondenterna ansåg vara mest fördelaktig ur hälsosynpunkt, 
utgjordes svarsalternativen av en kost med högt fettinnehåll (80 E% fett), en kost med högt 
kolhydratinnehåll (80 E% kolhydrater) samt en SNR-kost.  Av respondenterna ansåg 83 % att en SNR-
kost var mest fördelaktig, 9 % kolhydratrik kost och 8 % en högfettkost.  

Sett till kostgrupperna ansåg majoriteten i både grupp A och B (85 % resp. 81 %) att en SNR-kost var 
mest fördelaktig ur hälsosynpunkt. Andelen som ansåg att en hälsosam kost borde innehålla mycket 
fett var i grupp A 8,3 % och i grupp B 6,4 %. I grupp B ansåg fler (13 %) än i grupp A (6 %) att en 
högkolhydratkost var mest fördelaktig.  



 
 

16 
 

Fler än hälften av alla deltagare (57 %) ansåg att kosten ur hälsosynpunkt borde innehålla mindre 
mättat fett och 14 % tyckte kosten borde innehålla mer. De flesta ansåg att kosten de åt ur 
hälsosynpunkt borde innehålla mer omättat fett, fibrer, frukt och långsamma kolhydrater. Att intaget 
av snabba kolhydrater borde minskas ansåg 80 % (fig. 5).  

 

Figur 5 Vad tränande individer ansåg att en hälsosam kost ska utgöras av, procent av svarande 
KH = kolhydrater 

4.4 Begränsning av fett och kolhydrater 
Totalt angav var femte respondent att de försökte undvika eller begränsa intaget av total mängd fett. 
Av de som huvudsakligen tränade styrketräning begränsade 22 % sitt totala intag av fett, jämfört 
med 13 % av de som huvudsakligen utövade konditionsträning. I träningsgrupp A angav 16 % att de 
försökte undvika/begränsa intaget av fett och i träningsgrupp B försökte 27 % undvika/begränsa 
intaget av fett. 
Nära var tredje svarande angav att de försökte begränsa intaget av kolhydrater. Bland 
styrketränande var det vanligare att begränsa intaget av kolhydrater (40 %) jämfört med bland 
konditionstränare (27 %). I träningsgrupp A angav 30 % att de försökte begränsa intaget av 
kolhydrater, och 37 % i träningsgrupp B angav detsamma.  
Av de som ansåg en SNR-kost vara mest hälsosam försökte 28 % begränsa intaget av total mängd 
kolhydrater och 17 % begränsade sitt intag av total mängd fett (fig. 6). I SNR-gruppen angav även 
majoriteten (71 %) att de försökte begränsa intaget av tillsatt socker och nästan varannan (47 %) 
begränsade intaget av lightprodukter. 
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Figur 6 Andel (%) inom kostgrupperna som försökte begränsa intaget av kolhydrater, 
fett, tillsatt socker och lightprodukter 



 
 

17 
 

Bland de 156 svarande var det vanligast att utesluta eller begränsa intaget av tillsatt socker (74 %), 
lightprodukter (48 %), mättat fett (44 %) och kolhydratskällor med lågt fiberinnehåll (42 %). 

4.5 Intag av fett 
Vid val av mejeriprodukter (mjölk, yoghurt, fil, crème fraiche) angav nära varannan person att de 
huvudsakligen åt mellanprodukter (fig. 7). Vid matlagning med grädde angav en tredjedel att de 
huvudsakligen använde grädde med 15 % fett och en fjärdedel att de huvudsakligen använde grädde 
med 40 % fett (fig. 8). I val av smörgåsmargarin valde störst andel (37 %) fetthalt 75 % (fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indelat i kostgrupperna (högkolhydratkost, SNR-kost, högfettkost) kunde vissa skillnader ses i de tre 
grupperna gällande val av mejeriprodukter, grädde, smör och olja: 

 Högkolhydratkost SNR-kost Högfettkost 

Mejeriprodukt 
 
 

42 % mellanprodukter 
33 % lättprodukter 

47 % mellanprodukter 
26 % lättprodukter 
22 % standard 

42 % standardprodukter 

Grädde fetthalt i 
matlagning 
 

45 % lagar ej mat med grädde 
33 % använder 15 % matgrädde 

30 % lagar med 15 % fett 50 % lagar med 40 % fett 

Smör/ 
smörgåsmargarin 

42 % använder smörgåsmargarin 
med 75 % fetthalt 

34 % använder smörgåsmargarin 
med 75 % fetthalt 

36 % använder smörgåsmargarin 
med 40 % fetthalt * 

Matfett vid  
matlagning 

92 % olja/flytande margarin 66 % olja/flytande margarin 50 % olja/flytande margarin 

*Observerar stor spridning i gruppen; 27 % fetthalt 75 %, 18 % fetthalt 80 %, 18 % använder ej smörgåsmargarin. 
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Figur 9 Val av smörgåsmargarin/matfett, andel svarande % 
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Figur 8  Val av grädde vid matlagning, andel svarande % 



 
 

18 
 

Vanligaste matfettet i matlagning i alla tre grupper var olja/flytande margarin. Bland de som angav 
att de använde smör i matlagning var det vanligast att de även använda standardmejeriprodukter (34 
%), grädde 40 % fett (46 %) och smör med 80 % fett på smörgåsen (36 %). 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

Sannolikhetsurval inbegriper ofta förberedelser, och man kan därför välja att inte använda den typen 
av urval på grund av de kostnader och den tid som krävs (Bryman, 2011). I syftet ligger ej att jämföra 
enheter med varandra, därav valdes endast ett gym där medlemskapets storlek (3364 medlemmar) 
möjliggjorde att få in tillräckligt stort stickprov inom befintliga tidsresurser via en enkätundersökning 
på plats. Det var inte praktiskt genomförbart att utföra ett slumpmässigt urval av element, då satta 
kriterier begränsade urvalet till ett fåtal gym, varav ett element ansågs lämpligare än de andra. 
Resultatet från denna undersökning är bara unikt för aktuellt urval eftersom alla medlemmar vid 
organisationen ej fanns tillgängliga vid undersökningstillfället (Bryman, 2011). En aspekt blev vikten 
av och den egentliga möjligheten att kunna generalisera med tillgängliga resurser. Även om ett 
sannolikhetsurval hade gjorts ansågs tidsmässig och ekonomisk tillgång för begränsad för att kunna 
göra en generalisering. Dessutom var syftet med undersökningen att se om en företeelse i samhället 
går att återspegla här och nu. Samhällskommunikation är en dynamisk företeelse och ett 
slumpmässigt urval skulle också ha en tidsgräns för sin giltighet (Bryman, 2011). En kartläggning och 
uppfattning av ett mönster var viktigare än möjligheten att generalisera för att koppla till tidigare 
studier och möjligtvis påvisa ett behov av ytterligare forskning och åtgärder. 
    Via vald ram uppfylldes en av inklusionskriterierna för försökspersonerna att vara aktivt tränande. 
Endast medlemmar tilläts träna i lokalerna och för att kontrollera detta fanns alltid en receptionist 
som välkomnade medlemmarna och registrerade dem. Möjlighet att träna för ickemedlemmar fanns 
dock, men kostade 120 kronor vilket kunde ses som ett hinder för att oaktiva människor skulle 
befinna sig i lokalen. Detta ökade validiteten i vår undersökning genom säkerställning av att vi genom 
rätt målgrupp kunde mäta aktuella variabler, vilket i sig ökar reliabiliteten (Bryman, 2011). Beslut om 
urvalets storlek var en kompromiss mellan tid, pengar och behov av precision. Då författarna ansåg 
att populationens homogenitet var relativt hög antogs variationerna vara mindre än för t.ex. en hel 
nation eller stad. Detta kräver färre stickprov (Bryman, 2011) varvid minimum sattes vid 150 stycken 
svarande. Syftet med studien innebar en ögonblicksbild utan tidsaspekter framåt eller bakåt i tiden. 
En tvärsnittsstudie med enkätundersökning genomfördes inom vald ram. Då kriteriet att vara aktivt 
tränande i sig utesluter en stor mängd människor, hade en undersökning via en annan ram t.ex. 
befolkningen i Uppsala stad krävt ett mycket stort urval då alla människor inte uppfyller kriteriet. 
Alternativt kunde register från idrottsföreningar använts, men då hade syftet att skåda en allmänt 
tränande grupp frångåtts. De resurser i form av tid och kostnader för att skicka ut och få tillbaka 
enkäter och påminnelser ansågs för stora i förhållande till tillgängliga resurser, vilket kan vara en 
begränsande faktor (Bryman, 2011). 

5.1.2 Genomförande 

Att få tillgång till organisationens medlemsregister var inte aktuellt. Därmed uppstod svårigheter i att 
få fram ett representativt stickprov. Ett bekvämlighetsurval genomfördes via enkätutdelning då 
tillgängliga personer tillfrågades att delta. Inga medvetna personliga faktorer påverkade vilka som 
tillfrågades och ansvariga för undersökningen styrdes ej av hur vänligt inställda passerande personer 
gav intryck av att vara. Vid ett bekvämlighetsurval som detta är det egentligen inte relevant att tala 
om externt bortfall (Bryman, 2011), men värt att nämnas är att det bortfall som lätt uppkommer vid 
postenkäter undviks. Genom att närvara vid undersökningstillfället kunde eventuella oklarheter 
redas ut, vilket respondenterna uppmuntrades att göra. Detta minskade risken för mätfel från valet 



 
 

19 
 

av mätmetod, vilket ökade kvalitén (Dahmström, 2005).  Därmed ökar validiteten och reliabiliteten 
(Bryman, 2011). Valet av dagar i följd baserades på syftet att nå så många individer som möjligt och 
undvika en situation där närvarande redan medverkat. Teorin var att två efter varandra följande 
dagar ökade närvaron av ”nya” individer, samt att de som redan medverkat i lägre grad fanns på 
plats under båda dagarna. Fler utdelningstillfällen än dagar möjliggjorde att dela ut under både 
förmiddag, eftermiddag och kvällstid. 

5.1.3 Enkätutformning 

Antalet frågor kan ha varit för stort då det tog vissa personer nästan 15 min att besvara enkäten.  
Enkäten var utformad med endast slutna frågor och med en kontinuerlig design med vertikala 
svarsalternativ för att underlätta besvaring (Bryman, 2011, Körner, 2005). Detta kan dock ha en 
effekt att tråka ut respondenten. Med slutna frågor underlättades bearbetningen av svaren (Bryman, 
2011). Men risk finns att svarsalternativen inte täcker alla möjligheter och svaren kan bli 
ogenomtänkta. Risken minskades genom att svarsalternativ så som ”övrigt, specificera:” eller ”vet ej” 
inkluderades. Bryman (2011) påpekar att enkäten ska innehålla tydliga instruktioner om hur 
svarandet ska gå till. I utformningen eftersträvades detta genom fetmarkeringar, att ange antal 
alternativ som skall kryssas eller att genom frågans utformning göra det tydligt vad som förväntas 
med efterföljande alternativ. Frågorna åtskiljdes tydligt och en och samma fråga delades aldrig upp 
på två olika sidor. Svårigheter uppstod under undersökningen för fråga nummer tio där 
respondenterna skulle ange hur de anser att kostens energifördelning för kolhydrater och fett bör se 
ut. Trots att proteindelen inte efterfrågades saknade flera respondenter ett passande alternativ för 
detta. Ett förtydligande i denna fråga med markerade delar av texten eller en annan utformning där 
protein inte fanns med kanske hade underlättat. Flera varianter av energifördelningar som 
presenterade en större bredd av kostmetoder hade kanske ökat möjligheten att hitta ett passande 
val. Alternativt kunde respondenterna själva fritt fyllt i önskad energifördelning.  När problematiken 
att förstå frågan framkom informerades daltagarna muntligt för att öka validiteten i frågan. Att 
deltagarna hade möjlighet att reda ut oklarheter ses som positivt för hela enkätens validitet, men ett 
dilemma uppstod dock vid fråga 11. Fler respondenter uttryckte okunskap om vilken fettkvalité som 
var den onda respektive den goda. Svårighet uppkom i att besvara individen utan att påverka valet. 
Om det inte tydligt framgick att respondenten faktiskt hade en åsikt om detta hänvisades till 
alternativet “vet ej”. 

5.1.4 Grupperingar i analys 

För att kunna besvara vissa frågeställningar delades deltagarna in efter träningsfrekvens (grupp A och 
B) och efter vald energifördelning (högfettkost, högkolhydratkost och SNR-kost). För enkätfrågorna 
angående begränsningar av livsmedel, val av informationskällor och förtroende för 
informationskällor gavs möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ. För sammanställning av detta 
behövs en analysmetod för flera variabler, vilket ej var genomförbart i denna studie. Varje alternativ 
användes därför som en separat variabel. För att materialet inte skulle bli för stort, spretigt och 
tidskrävande valdes de tydligaste och viktigaste variablerna ut för grupperingarna, vilket inte 
nödvändigtvis innebar samma variabler för båda grupperingarna.  

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet tyder på att huvuddelen av respondenternas inte inhämtar information om kost och hälsa 
från de källor de har högst förtroende för. I gruppen som tränar mest (grupp B) återfinns det  största 
intresset för kost och hälsa och denna grupp använder sig i större utsträckning av informationskällor 
de har förtroende för än grupp A som tränar mindre. Majoriteten av deltagarna anser att en SNR-
kost är mest fördelaktig ur hälsosynpunkt samtidigt som det är vanligt att begränsa intaget av total 
mängd kolhydrater, tillsatt socker och lightprodukter i kosten. En något större andel väljer 
högfettkost i träningsgrupp A än grupp B. 
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5.2.1 Deltagarnas intresse för kost och hälsa 

Majoriteten anger att de har ett stort intresse för kost och hälsa. Hälsa definieras enligt 
Världshälsoorganisationen som följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948). Träning och kost påverkar inte 
bara den fysiska hälsan utan även psykiskt och socialt välbefinnande. Att personer som tränar har ett 
stort intresse för kost och hälsa är därmed inte helt förvånande även om detta inte har påvisats i 
litteratursökning av tidigare forskningspublikationer. Resultat visar på att det finns ett större intresse 
ju högre träningsfrekvensen är. Bland de som tränar ≥6,5 tim/v. är intresset stort eller mycket stort, 
medan bland de som tränar <6,5 tim/v är det större spridning, från ganska litet till mycket stort. 
Trotts denna spridning har majoriteten som tränar <6,5 tim/v ett ganska stort intresse för kost och 
hälsa. Det höga intresset i hela urvalet  tillsammans med att en stor del anger att maten är viktig för 
optimering av träningsresultat visar på det centrala för kosten vid fysisk aktivitet.  

En stor del av respondenterna anger det vara viktigt att maten är hälsosam och hjälper dem hålla 
vikten. Det är även många som anser att maten är viktig för att optimera träningsresultaten, men då 
andelen som väljer en högfettkost är få tolkas detta som att optimering av träning tillgodoses på 
andra sätt än genom ett medvetet fokus på fett. Debatten angående fett fokuseras i samhället till 
stor del på viktförlust (DRF, 2010). Då träning underlättar att uppnå energibalans (Burke, 2010) kan 
behovet av att gå ned i vikt vara mindre bland tränande individer jämfört med övriga befolkningen, 
vilket kanske gör att fokuset rörande vikt för denna grupp snarare rör sig om att uppnå viktkontroll. 

5.2.2 Informationskällor och förtroende  

Den vanligaste källan till kostinformation i alla gruppindelningar är hemsidor. Detta resultat kan 
liknas med tidigare forskning som anger att nästan en tredjedel av vuxna personer i USA använder 
massmedia som främsta kostinformationskälla (International Food Information Council, 2007). 
Hemsidor som främsta informationskälla kan även tolkas som att de tränande individerna genom sitt 
intresse för kost och hälsa själva letar upp informationen. Bland de som har ett mycket högt intresse 
för kost och hälsa (Intressegrad 5) inhämtas information även från böcker och tränare vilket kan ses 
som ett aktivt och delvis selektivt inhämtande och beror troligen delvis på tillgängligheten inom den 
miljö dessa aktiva befinner sig i. De som har varken stort eller litet intresse för kost och hälsa 
(Intressegrad 3) har TV-program och bekantskapskrets som främsta informationskällor, vilket jämfört 
med intressegrad 5 kan ses som ett mer passivt inhämtande av nutritionsinformation. Vid Jämförelse 
av grupp A och B ses en liknande tendens. Förutom hemsidor och bekantskapskrets som finns i båda 
grupperna finner vi i grupp A att TV-program är en vanlig informationskälla (passiv inhämtning) 
medan grupp B lyssnar till tränare i större grad. Studiens resultat pekar på att vid ett större intresse 
för kost och hälsa inhämtas information inte bara mer aktivt utan källan är i högre grad en källa som 
respondenterna generellt har högt förtroende för. Detta är positivt med tanke på risken för 
undermineringen av sakkunnigas råd av rykten i samhällskommunikationen (Larsson et al., 2008). 
Den förenklade perceptionen där människor tillämpar förenklingsstrategier påverkas bl.a. av 
uppfattad personlig kontroll över hälsorisken (av ämnen)(Rozin, 1996). Studien visar att de med ett 
lägre intresse använder sig av mindre tillförlitliga källor, vilket är ett tecken på en ond cirkel då denna 
grupp förmodligen är de med minst upplevd kontroll och därmed enligt tidigare studier har ett större 
behov av att kategorisera med en större mängdokänslighet. Olika hälsoprofessioner som 
kostinformationskälla används i låg utsträckning. Trots det är förtroendet för olika professioner inom 
hälsa mycket stort. Att tränare och kostrådgivare används mer än dietister och läkare trots det högre 
förtroendet för dessa, kan bero på att de förstnämnda yrkesgrupperna i större grad finns tillgängliga 
bland motionärer och tränande individer. Gymmet i fråga har kostrådgivare arbetande hos sig. 

5.2.3 Syn på en hälsosam kost 

I grupp B är det en något mindre andel som föredrar en högfettkost jämfört med grupp A. Detta 
skulle kunna ha ett samband med valet av källor och det något högre intresset i grupp B som aktivt 
tar del av kostråd. Men troligen speglar detta i första hand styrketränande personers kostval. 
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Resultatet visar att styrketränande väljer bort fett i större utsträckning än konditionstränande och de 
som tränar båda delarna. Resultaten visar att de som begränsar intaget av total mängd kolhydrater i 
större utsträckning använder bloggar som informationskälla än motsvarande grupp som begränsar 
det totala intaget av fett. Då studier i dagsläget granskas vad gäller mättat fett är det källor så som 
bloggar som för fram information som inte är vetenskapligt fastställda. Kanske är blogganvändandet  
i denna grupp ett tecken på att bloggares syfte att påverka andra människor genom delgivning av 
sina kunskaper och förmågor når fram/fungerar.  
    Resultaten visar inte på en tydlig återspegling av samhällsdebatten angående energifördelning av 
fett och kolhydrater bland de tränande på gymmet. Däremot ses en tendens till återspegling av 
debatten gällande intag av fett och kolhydrater då de som väljer en SNR-kost ändå begränsar sitt 
kolhydratintag i större utsträckning än fettintaget. Detta samtidigt som det är vanligt att, inom 
gruppen SNR-kost liksom för gruppen högfettkost, begränsa intaget av socker och lightprodukter 
vilket kan tolkas som en strävan efter att äta naturliga produkter. Att äta naturligt är någonting som 
kostmetoden LCHF förespråkar, men som även återkommer i samhällsdebatten från flera håll. 
Samhällsdebatten angående högt intag av fett verkar ha tagits med försiktighet av tränande individer 
i enighet med tidigare forskning (Brown & Cox, 1998). I störst utsträckning är det de som tränar <6,5 
tim/v som prövar högfettkosten. De som tränar ≥6,5 tim/v (grupp B) äter en högfettkost i något lägre 
utsträckning än grupp A, även om de som tränar i den högre frekvensen verkar ha lägre tendens att 
få förhöjda lipoproteiner i plasman enligt studien gjord av Brown & Cox (1998). Dock skall förtydligas 
att den studien gjordes på uthållighetstränande personer och säger ingenting om hur en högfettkost 
påverkar styrketränande individer, vilket grupp B huvudsakligen bestod av. Viktigt att poängtera är 
också att studien inte tar någon hänsyn till prestationsförmåga eller upplevd ork hos individerna, 
vilket är en viktig aspekt. 

Respondenterna har kunskap om att ett ökat intag av frukt och grönt är till fördel för en god hälsa. 
Detta är positivt då begränsningen av frukt, som LCHF rekommenderar, strider mot rådande 
rekommendationer. Resultatet indikerar att en viss förvirring finns bland deltagarna när det kommer 
till val av fettkvalité. Detta kan bero på okunskap där många har svårt att skilja på mättat och 
omättat fett, vilket kan ha bidragit till svårigheter att besvara enkätfrågan rörande detta och därmed 
gett missvisande resultat. Kanske hade benämningarna ”enkelomättat” och” fleromättat” fett istället 
för” omättat” fett lett till mindre möjlighet att blanda ihop fettkvalitéerna för deltagarna. 

I gruppen högfettkost framgår tydligt att de i deras val av mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt, crème 
fraiche) och grädde anser att fett bör ingå i stor utsträckning, i enlighet med en LCHF-kost (Dahlqvist, 
2009). Däremot är det kontroversiellt att de i högfettkosten äter smörgåsmargarin med 40 % fett i 
större utsträckning än både högkolhydratkosten och SNR-kosten, där det är vanligare att använda 
smörgåsmargarin med 75 % fett. I gruppen högkolhydratkost var det mest intressanta fyndet att så 
många som 45 % inte lagar mat med grädde. Denna grupp försöker begränsa intaget av total mängd 
fett i störst utsträckning av de tre kostgrupperna. I denna grupp använder få personer 
standardmerjeriprodukter men ändå använder majoriteten smörgåsmargarin med 75 % fett, vilket 
nämns ovan. Gruppen SNR-kost (som även är den största gruppen) kan tolkas som en grupp som 
försöker hålla sig till de allmänna kostrekommendationerna, men samtidigt är något ambivalenta, 
genom tecken på att de strävar efter att äta naturligt genom att undvika lightprodukter och begränsa 
den totala mängden kolhydrater i högre grad än den totala mängden fett. Resultaten visar att antalet 
respondenterna som  anser att intaget av de snabba kolhydraterna bör minskas är högre än antalet 
som tycker att intaget av långsamma kolhydrater bör ökas. Intressant vore att på en mer detaljerad 
livsmedelsnivå undersök hur respondenterna begränsar intaget av kolhydrater, vad anser de vara 
snabba respektive långsamma kolhydrater? Är det i enlighet med rekommendationerna från SNR; 
begränsat intag av rensframställda sockerarter till mindre än 10 E% per dag, eller utesluter de istället 
potatis, bröd, flingor, och andra spannmålsprodukter enligt LCHF. Undviker de frukt eftersom 
”fruktos gör dig tjock” eller är begränsningen i linje med Coltings bloggande ”kolhydrater i alla 
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former”, både sockerinnehållande produkter och raffinerade kolhydrater, samtidigt som de inte är 
rädda för att öka mängden fett?  

Tendensen att välja bort total mängd kolhydrater och kategorier av ämnen bland hela 
undersökningsgruppen är ett tecken på ett beteende som överrensstämmer med studier som 
handlar om människors riskhantering. Undvikandet av lightprodukter i resultatet tolkar vi som ett 
sätt att undvika onaturliga produkter. Valet av mejeriprodukter med mellanfetthalt kan vara ett sätt 
att välja det mer naturliga. Då detta jämfört med lättprodukter innebär ett högre intag av mättat fett 
strider det mot rådande rekommendationer och därmed möjligtvis även mot individens egna 
hälsomål (Rozin et al., 1996). Kategoriseringen lyfter också behovet av att se på olika kolhydrattypers 
inverkan och inte kategorisera kolhydrater som en stor grupp, vilket de samlade forskarna i Danmark 
fastslog (Astrup et al., 2011). Då andelen som föredrar en högfettkost är låg ses här ingen tendens till 
att medvetet försöka öka träningsprestationen genom ökad mängd fett. Däremot pekar valet och 
begränsningen av vissa ämneskategorier som går i linje med rekommendationerna för högfettkost på 
en möjlig återspegling av samhällsdebatten gällande fett. Fokuset på hälsa och viktkontroll pekar på 
att återspeglingen har en hälsosam snarare än en prestationsbaserad inriktning. 

6 Slutsats 
Resultatet från denna studie pekar på att tränande individer på ett gym i Uppsala tar debatten 
gällande kolhydrater och fett med försiktighet, men att debatten i denna grupp går att återspegla ur 
ett hälsomässigt perspektiv. Intresset för kost och hälsa, tendensen att aktivt inhämta information 
och användande av tillförlitliga källor är vanligare vid en högre träningsfrekvens. Även om resultaten 
som visar att gruppen som tränar färre antal timmar i veckan i högre grad väljer en högfett kost inte 
är signifikanta, är detta ett tecken på att träningsfrekvens, intresse och användandet av 
informationskällor kan ha ett samband som påverkar vilken information man tar till sig och därmed 
hur inställningen till kosten tar sig uttryck. Resultatet visar att förtroendet för olika  
informationskällor inte går i linje med vilka deltagarna använder sig av.  

De tecken på begränsningar i kosten som återfinns i studiens resultat, går inte i linje med rådande 
rekommendationer. Det större fokuset på begränsning av total mängd kolhydrater än fett samt 
intaget av mättade fetter via standard och mellanmejeriprodukter i strävan efter att äta ”naturligt” 
kan utgöra en risk för folkhälsan. Denna risk förstärks av att det i studien framkommer att förvirring 
föreligger angående fettkvalitéer. Sammantaget pekar detta på behovet av tillgänglighet av 
tillförlitliga källor vad det gäller kost och hälsa samtidigt som resultaten från denna studie visar att 
denna tillgänglighet inte finns för deltagarna.  

6.1 Framtida studier och åtgärder 
Sakkunniga såsom dietister återfinns till största delen inom sjukvården vilket minskar möjligheten för 
friska individer att få kostråd via denna profession.  För att nå ut till individer som har ett lägre 
intresse bör vikten av att professioner inom hälsa ”hörs” via passiva källor lyftas och ansträngningar 
göras för att nå ut med budskap utan kategoriseringar. Tillgängligheten av tillförlitliga källor bör 
ytterligare utforskas i syfte att ta fram underlag för åtgärder av problematiken som utgör en risk för 
folkhälsan. Detta som ett steg i att ta samhällskommunikationen av kost och hälsa på allvar och lyfta 
vikten av att sanningsenlig information ges och att sakkunniga inte undermineras av rykten. 
Påvisande av behov kan användas  som argument till att öka anställningen av professioner inom t.ex. 
träningsmiljöer såsom gymanläggningar för att på så vis öka tillgängligheten av säkra källor och nå 
friska grupper såsom tränande individer.  
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Foto: Torsten Pamp 

 

Ny studie: Frukt gör dig fet 
Under alla år har vi fått lära oss hur nyttigt det är med frukt. Och att äta frukt och grönsaker är ett 
bra sätt att gå ner i vikt. Men det är precis tvärtom, hävdar överläkare Christer Enkvist i 
Trollhättan. Man blir fet av frukt.  
 

Efter en ny studie går det knappast att hävda att det skulle vara så oerhört nyttigt, 

som Livsmedelsverket påstår, menar Christer Enkvist, överläkare i Trollhättan och 
medicinsk rådgivare vid Västra Götalandsregionen i en debattartikel i DN.  
 
Insulinkickar 
– Frukt som mellanmål är förmodligen direkt skadligt genom att det ger oss 
insulinkickar, som bland annat hela tiden ökar fettbildningen i kroppen och gör att vi 
blir fetare och fetare, menar Chrsiter Enkvist. 

Frukt innehåller fruktos. Och fruktos har visat sig skapa bukfetma och mer 
insulinresistens – ett förstadium till diabetes, menar Christer Enkvist. Han stödjer sig 
bland annat på en artikel i medicintidskriften Journal of Clinical Investigation, om en 

vetenskaplig studie. 
 
Fruktkorgar är dåligt 
– Alla tusentals fruktkorgar som står framme på så många svenska arbetsplatser 

som en fri löneförmån är förmodligen direkt sjukdoms- och fetmaskapande, skriver 
Christer Enkvist. 
Den amerikanska undersökningen gjordes visserligen på läskedrycker som innehöll 

fruktos som sötningsmedel, men Christer Enkvist menar att det inte spelar någon 
roll. Fruktos är fruktos oavsett om den finns i frukt eller läsk. 
 

 
 
Av Ulf Mossberg  
ulf.mossberg@expressen.se 
Publicerat 03 maj 2009 08:43  

Uppdaterad 03 maj 2009 10:29 
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Arbetsfördelning 

Arbetet har fördelats 50/50 av samtliga nedanstående punkter. 

 Planering av studien och uppsatsarbetet 

 Litteratursökning 

 Datainsamling 

 Analys 

 Skrivandet av uppsatsen 
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Intag av kolhydrater och fett hos tränande 

individer 
Detta är en enkätundersökning med syfte att studera om samhällsdebatten angående fett och 

kolhydrater återspeglas i tränande individers attityd och intag. 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet (Institutionen för Kostvetenskap) som just nu 

skriver examensarbete. Vi är intresserade av att studera hur den tränande individens 

inställning till och val av livsmedel påverkas av samhällsdebatten angående kolhydrater och 

fett. 

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild individs svar kan 

urskiljas. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Eventuella frågor kan ni ställa direkt på plats, då vi finns här idag. Fråga efter 

Erika Lindström eller Anna Reuterberg. 

 

 

1. Kön:            Kvinna         Man 

 

 

2. Ålder: ________ år. 

 

 

3. Hur många timmar i genomsnitt per vecka tränar du så att du blir 

svettig/anfådd?___________h/veckan. 

 

 

4. Vilken är din huvudsakliga träningsform? Endast ett alternativ ska kryssas.  

 Styrketräning 

 Konditionsträning 

 Lika mycket av båda 

 

5. Hur stort är ditt intresse för kost och hälsa?? 

 Mycket litet 

 Ganska litet 

 Varken litet eller stort 

 Ganska stort 

 Mycket stort 
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6. Det är viktigt för mig att maten jag äter… 

 

 

Hjälper mig att minska i vikt            

Hjälper mig att hålla vikten           

Stämmer överens med vad jag uppfattar 

som hälsosamt 
          

Hjälper mig att optimera träningsresultat 

och prestation 
          

Smakar gott           

Är enkel att tillaga           

Är mättande 

 

          

 

7. Försöker du av hälsoskäl undvika eller begränsa hur mycket du äter av följande? (bortsett 

från allergi eller ogillar)? Fler alternativ kan kryssas. 

 

 Tillsatt socker 

 Mättat fett 

 Fett total mängd 

 Kolhydrater total mängd  

 Rotfrukter (potatis, palsternacka, 

etc) 

 Fullkornsprodukter 

 Kolhydratkällor med lågt 

fiberinnehåll (t.ex. vit pasta, vitt 

bröd) 

 Lightprodukter 

 Annat, ange vad:___________ 

 Nej 

 

8. Från vilka tre källor inhämtar du främst information om mat och hälsa? OBS fyll i tre. 

 Bekantskapskrets 

 TV-program 

 Dagstidning (även online) 

 Kvällstidning (även online) 

 Reklam i TV eller tidningar 

 Magasin/veckotidning 

 Radio 

 Bloggar  

 Hemsidor  

 Böcker 

 Läkare 

 Dietister 

 Kostrådgivare 

 Tränare 

 Livsmedelsverket 

 Annat, ange vad  __________ 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

fullständigt 
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9. Hur stort är ditt förtroende gällande mat och hälsa för följande källor ?  

 Väldigt 

litet 

Ganska 

litet 

Varken 

stort eller 

litet 

Ganska 

stort 

Väldigt 

stort 

Ingen åsikt 

Bekantskapskrets             

TV-program             

Dagstidning (även 

online) 
            

Kvällstidning (även 

online) 
            

Reklam i TV eller 

tidningar 
            

Magasin/veckotidning             

Radio             

Bloggar             

Hemsidor             

Böcker             

Läkare             

Dietister             

Kostrådgivare             

Tränare             

Livsmedelsverket             
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10. Maten vi äter består av kolhydrater, fett och protein. Hur tycker du att energifördelningen 

av kolhydrater och fett bör se ut i en hälsosam kost? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

              Vet ej 

 

 

 

11. Ur hälsosynpunkt, hur anser du det vara mest fördelaktigt att äta av nedanstående delar i 

kosten?  

  

Mindre 

Varken mer 

eller mindre 

 

Mer 

 

Vet ej 

Mättat fett         

Omättat fett         

Kostfiber         

Frukt         

Snabba kolhydrater, tex 

vitt bröd, läsk, vit pasta 

etc. 

        

Långsamma kolhydrater 

tex fullkornsprodukter 

av bröd, pasta 

        

Fett 
30% 

Kolhydrater 
55% 

Protein 
15% 

Fett 
5% 

Kolhydrater 
80% 

Protein 
15% 

Fett 
80% 

Kolhydrater 
5% 

Protein 
15% 
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12. Vilken typ av mjölk och/eller mejeriprodukter väljer du oftast att äta? 

 Mini 

 Lätt 

 Mellan 

 Standard 

 Avstår helt från mejeriprodukter 

 Vet ej 

 

13. Om du lagar mat med någon form av grädde, vilken sort väljer du?  

 Vispgrädde 40 % 

 Matlagningsgrädde 27 % 

 Matlagningsgrädde 15 % 

 Matlagningsgrädde 4 % 

 Annan, ange fett %  ____ 

 Lagar ej mat med grädde. 

 Vet ej 

 

14. Vilken typ av smörgåsmargarin/matfett väljer du oftast?  

 Smörgåsmargarin mini (ca 28 % fett t.ex. Lätta Mini) 

 Smörgåsmargarin (ca 40 % fett, t.ex. Lätta, Flora, Lätt & lagom, Becel, Bregott 

Mindre) 

 Smörgåsmargarin (ca 75% fett, t.ex. Bregott, Milda)  

 Smör (80%) 

 Hushållsmargarin (80% fett, tex Milda, Carlshamn) 

 Äter varken smörgåsmargarin eller smör 

 Vet ej 

 

15. Vilket av följande använder du huvudsakligen i matlagning:  

   Olja eller flytande margarin 

   Smör 

   Använder båda lika mycket 

   Vet ej 
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16. Vilken typ av pasta väljer du huvudsakligen? 

 Med fullkorn 

 Utan fullkorn 

 Äter inte pasta 

 Vet ej 

 

 

17. Vilken typ av bröd väljer du huvudsakligen?  

 Med fullkorn /grovt bröd 

 Utan fullkorn 

 Äter inte bröd 

 Vet ej 

 

 

 

 

18. Hur många gånger per dag äter du frukt?  

   Ingen 

   Ibland, men ej varje dag 

   1-2 

   3-4 

   5 eller fler 

 

 

19. Hur många gånger per dag äter du grönsaker?  

   Aldrig 

   Ibland, men ej varje dag 

   1-2 

   3-4 

   5 eller fler 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


