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SAMMANFATTNING
Bakgrund

Kostrelaterade sjukdomar är idag ett stort samhällsproblem. Att effektivisera dietetikens
kommunikation och få människor att följa rådande kostråd genom att använda moderna
kommunikationskanaler är viktigt för att främja folkhälsan. Det är vanligt förekommande att
människor använder internet för att hitta hälsoinformation och kostråd. Verktyg på internet och i
mobiltelefoner har i studier visat sig kunna underlätta självbehandling hos deltagarna och kan
motivera till bättre kosthållning och mer motion. Objektiv hälsoinformation och kostråd kan
dock vara svårt att erhålla då kvaliteten varierar, utbudet är stort och kunskap om vart man ska
vända sig är begränsad.
Syfte

Syftet med undersökningen var att undersöka intresset för en mobilapplikation/webbplats där
man kan ställa kostrelaterade frågor samt tillhandahålla personliga kostupplägg. Hur stort
intresse finns det för en sådan tjänst och hur vill potentiella användare att tjänsten ska vara
utformad? Vad kan vara en rimlig prissättning? Hur stor betydelse har det för användare vilken
utbildning personerna bakom tjänsten har? Vilka områden inom kost och träning är potentiella
användare av tjänsten mest intresserade av?
Metod

En kvantitativ undersökning genomfördes där en enkät med totalt 15 frågor skickades ut via epost till 180 personer som tidigare använt sig av webbplatsen Kostupplysningen.se’s tjänster.
Webbplatsens besökare kunde även svara på enkäten via en länk på startsidan.
Resultat

Totalt 102 personer (75 % kvinnor, 24 % män, 1 % okänt, medelålder 39,5 ± 19,99 år) svarade
på enkäten. En majoritet, 86 % av respondenterna, uppgav att de använder internet för att söka
hälsoinformation/kostråd. Av respondenterna angav 88 % att de inte använde sig av någon
mobilapplikation för att få hälsoinformation/kostråd, 55 % skulle kunna tänka sig att använda en
för att få hälsoinformation/kostråd. Väldigt få av respondenterna över 50 år använde sig av
mobilapplikationer, en del kan dock tänka sig att använda en mobilapplikation för att få
hälsoinformation/kostråd.
Slutsats

Resultatet visar att det finns intresse för en tjänst som förmedlar hälsoinformation och kostråd
via mobilapplikation och webbplats. Majoriteten av respondenterna uppgav att man inte ville
betala för tjänsten, men det anses ändå finnas alternativ till finansiering.

2

Title: Health and nutritional advice via website and mobile application: Women and men under 50 want access to
health information and dietary guidelines through their mobile phone
Author: Fredrik Andersson, Gustav Josefsson, Daniel Persson
Supervisor: Agneta Andersson, Department of Food, Nutrition and Dietetics, Uppsala University

ABSTRACT
Background

Diet-related diseases are now a major social problem. Invigorate diet ethics communication and
get people to follow current dietary guidelines by using modern communication channels are
important for promoting public health. It is common that people use the internet to find health
information and dietary advice. Tools on the internet and in mobile phones have shown in studies
to facilitate self-treatment of participants and can motivate better nutrition and more exercise.
Objective health and dietary advice can be difficult to obtain since the quality varies, the range is
vast and knowledge of where to turn is limited.
Objective

The purpose of the study was to investigate the interest in a mobile application/website where
you can ask nutrition-related questions and provide personal diet approach. How much interest is
there for such a service and how would potential users of the service like it to be designed? What
would be a reasonable pricing? How important is it for users what education people behind the
service have? Which areas of diet and exercise are potential users of the service most interested
in?
Method

A quantitative survey was conducted with a questionnaire with a total of 15 questions. The
questionnaire was sent out via email to 180 people who previously had used the website
Kostupplysningen.se’s services. Visitors on the website could also respond to the survey through
a link on the homepage.
Result

A total of 102 individuals (75% women, 24% men, 1% unknown, mean age 39 ± 19,99 years)
responded to the survey. A majority, 86% of trial participants, said they use the Internet to seek
health/nutritional advice. Of the respondents, 88% did not use any mobile application to get
health/dietary advice, 55% would consider using one to get health/nutritional advice. Very few
of the trial participants over 50 years made use of mobile applications, however some of the
participants may be willing to use a mobile application to get health/nutritional advice.
Conclusion

The results suggest that there is interest in a service that conveys health information and dietary
advice via mobile application and website. The majority of the respondents stated that they
would not pay for the service, although options to financing are considered to exist.
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Bakgrund
Kostrelaterade sjukdomar som fetma är idag mycket vanligt förekommande och innebär för den
drabbade ökad risk för ytterligare sjukdomar (1) samtidigt som det leder till ekonomisk
belastning, både för individen och för samhället (2). Ett vanligt förekommande problem har visat
sig vara människors oförmåga att uppskatta sitt eget energiintag i förhållande till
energiförbrukning. Underskattning av energiintaget kan leda till överkonsumtion av livsmedel
vilket i kombination med oförmåga eller ovilja till fysisk aktivitet ökar risken för övervikt. Det
har för vissa människor till och med visat sig räcka med bara tanken på fysisk aktivitet för att de
ska vara mer benägna till att överäta (3). En undersökning där man använde sig av
mobiltelefoner visade att man kan öka motivationen till att motionera mer (4) samtidigt som man
sett positiva utfall då man genom ett internetbaserat program försökt motivera studiedeltagare att
äta mer hälsosamt (5). Att använda sig av internet har visat sig vara ett mycket vanligt alternativ
för den som letar hälsoinformation och kostråd (30,31). Vanligt är till exempel att man använder
internet när man vill få hjälp med att gå ner i vikt. Att människor väldigt ofta gör detta istället för
att vända sig till hälsovården gör att potentialen till att utnyttja internet till ändamål som dessa är
enorm. Då man söker information på detta sätt tar man även en risk då källorna kan vara
otillförlitliga, och på internetforum har det visat sig att de som frågar efter hjälp i samband med
viktminskning i vissa fall riskerar att få felaktiga och även direkt skadliga råd från andra
användare. (6) Tanken med denna undersökning är att se intresset för en oberoende
mobilapplikation/webbplats där man kan få objektiva svar på sina frågor om kost och träning och
hur potentiella användare vill att en sådan tjänst ska vara utformad.
Primär hälsoinformation riktar sig till friska personer och är tänkt att förebygga uppkomst av
ohälsa. Människor ges möjlighet att frivilligt ändra sitt beteende angående kost och träning och
syftet med hälsoinformationen är att den ska stärka individens kunskap, självkänsla och vilja (7).
Idag kan konstateras att primär hälsoinformation angående kost och träning finns i oerhörd
kvantitet men av varierande kvalitet. Detta gör det svårt för konsumenter av sådan information
att veta var de skall vända sig i sitt sökande och det resulterar ofta i ett sökande bland osäkra
informationskällor likt internet, familj, vänner och kvällspressen vilket kan ge en bristfällig och
ibland subjektivt förmedlad kunskap (8). För primär information om vård ser det annorlunda ut,
där finns ofta objektiv information både lättillgänglig och lättförmedlad (9). Det stora utbudet av
hälsoinformation på internet kan leda till ambivalens och sedermera inaktivitet, ignorans eller att
konsumenten vänder sig till sjukvården istället. Detta resulterar i en onödig överbelastning då
konsumenten i många fall kunde få sitt ärende löst tidigare (10).

Kostrådgivning på distans
Dietister är idag en överbelastad yrkeskår vilket resulterar i långa väntetider och att alla inte får
chansen att träffa en dietist (11). Inom sjukvården har man integrerat en lösning för att undvika
detta problem genom att inom vissa landsting erbjuda så kallad sjukvårdsrådgivining. Där ger
sjuksköterskor kvalificerade råd per e-post och telefon vilket kan fungera som en slags prescreening av patienter. Här ger man en snabb och effektiv rådgivning vilket resulterar i mindre
belastning på sjukhus och sjukhuspersonalens e-post samt telefon. I en studie kunde cirka 40%
av alla samtal till en sjukvårdsrådgivning lösas via telefon utan att behöva hänvisa till en läkare
(12). I en sådan här tjänst är tanken att kunskapen skall vara objektiv och levereras på ett
opartiskt, snabbt och effektivt sätt till konsumenten så att denne skall kunna få en lösning på sina
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frågeställningar och eventuella problem. Personliga möten inom sjukvården ska bara tillämpas i
de situationer där det verkligen krävs. Om lättlösta problem och frågor i större grad skulle
besvaras på internet skulle det avlasta en idag redan överbelastad yrkeskår (11).
Det finns mycket tidigare forskning på internetanvändning i samband med kostråd och
hälsoinformation. Vid litteratursökningen, som genomfördes i Pubmed (13), hittades ett flertal
intressanta studier som tyder på att internetanvändning i samband med kostråd och
hälsoinformation kan vara fördelaktig. Man har i flera tidigare studier sett fördelar vid
användandet av webbaserade interventioner gentemot icke webbaserade interventioner gällande
kunskap om nutritionsstatus (14).
Internet och e-post är bra metoder för att leverera instruktioner till patienter vid program för
viktminskning (15-16) och genom att lägga rådgivning via e-post till en vanlig
internetintervention har man sett signifikant förbättrad viktnedgång jämfört med samma
intervention utan rådgivning via e-post (17).
I och med att tillgången till internet samt att antalet internetanvändare ständigt ökar kan kostråd
och hälsoinformation förmedlade via internet komma att bli allt mer användbara i arbetet för
folkhälsan (18). Med hjälp av internet når man ut till många på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt (19). Experter inom nutrition är inte nödvändigtvis experter på att bedöma om deras kunskap
tillämpas av konsumenterna. Att effektivisera dietetikens kommunikation och få människor att
följa rådande kostråd i praktiken genom att använda moderna kommunikationskanaler är viktigt
för att främja folkhälsan (20). Det är viktigt att nå personerna i en målgrupp på ett effektivt sätt
för att få dem att lyssna på de råd som förmedlas. (21) Mobilapplikationer är väldigt
användarvänliga då mobiltelefonen är något som ofta finns nära till hands. Internet och
mobilanvändning har en förmåga att kunna motivera människor att motionera mer och äta
nyttigare (5).
Tidigare studier visar också att det är möjligt att behålla personer i webbaserade studier i ett år,
och om de deltar kan de göra förbättringar gällande kosthållning, fysisk aktivitet och viktstatus.
För att ta itu med det folkhälsoproblem fetman är idag och dess konsekvenser kommer det krävas
insatser på flera nivåer där webbaserad hälsoinformation och kostråd kan spela en roll. (22)
Man har i studier på diabetespatienter sett att mobiltelefoner har potential att i realtid förbättra,
förenkla och ge stöd vid självbehandling. I lyckade fall har positiv hälsoeffekt visat sig genom
förbättrad glykemisk kontroll hos patienten, men till vilken grad man sett effekt har visat sig bero
på hur interventionen är utformad. Man tror att det i framtiden, då design och teknologi
förbättrats, kan vara lika effektivt med automatiserade system som de system där personlig
kontakt utgör en större del. Det kommer även att vara fördelaktigt sett ur ett ekonomiskt
perspektiv. (23)

Trender inom mobilvärlden
Smarta mobiltelefoner (eng: smarthphones) är något som växt dramatiskt i popularitet och
användning under senare år (24). Idag kan man göra mycket på en smartphone som man tidigare
behövde ha en större dator till. Mobila enheter har idag betydligt oftare tillgång till mobilt
internet än för bara några år sedan, något som beror på bland annat utbyggnaden av 2G- och 3G6

näten i Sverige och övriga världen samt att mobiloperatörernas kostnader för mobilt internet
minskat och därmed blivit tillgängligt för en större grupp människor. Den ökade användningen
av smartphones har lett till en stor ökning av användandet av mobilapplikationer och
mobilanpassade hemsidor. Analysföretaget Gartner spår att mobila applikationer kommer laddas
ner 21646 miljarder gånger år 2013 och ge en total förtjänst på 29 479,30 miljarder dollar
världen över (25). Detta har lett till att många företag och organisationer, som komplement till en
ofta redan existerande hemsida, investerat i att bygga antingen en hemsida anpassad för
smartphones eller en mobilapplikation för att underlätta användandet av företagets eller
organisationens tjänster. En mobilapplikation ger användarna tillgång till en tjänst var man än
befinner sig. Vid valet att satsa på en mobilapplikation måste man också välja vilket eller vilka
mobila operativsystem man vill att applikationen ska fungera på. Första kvartalet år 2011 var det
i fallande ordning Android, Symbian, Ios och Research in motion’s Blackberry OS som var de
mest sålda mobila operativsystemen i världen. Android och Ios har på senare tid ökat sina
marknadsandelar medan Symbian har tappat (24). Operativsystemet Blackberry OS används inte
i någon större utsträckning i Sverige. En applikation tillverkad för ett operativsystem fungerar
normalt sett inte på de andra vilket medför att man noga måste välja vilket eller vilka man vill
inrikta sig på på grund av kostnader för utveckling.

Svenskarnas användning av datorer och internet
Baserat på statistik från Statistiska Centralbyrån över den svenska befolkningen år 2011 hade 94
% av befolkningen tillgång till dator och 93 % tillgång till internet (26). Inom åldersgruppen 1654 är en mycket stor majoritet regelbundna internetanvändare medan åldersguppen 55-74 har
något mindre regelbundna internetanvändare (26). Den senare åldersgruppen har dock ökat
andelen regelbundna användare från 55 % till 76 % sedan 2004. Sett till kön så använder kvinnor
och män internet ungefär lika mycket. Mobila anslutningar utanför hemmet är något vanligare
bland män. Mobiltelefon med 3G/3G+/4G anslutning använder 32 % av männen och 21 % av
kvinnorna. Att söka hälsoinformation på internet är vanligare bland kvinnor. Mer än varannan
kvinna i åldern 16-54 år gör detta medan siffran för män i samma ålder är 40 %. Bland äldre (6574 år) var detta något ovanligare, 29 % för kvinnor och 17 % för män. (26)

Om Kostupplysningen.se
Våren 2011 startades hemsidan Kostupplysningen.se (se bilaga 1) av fem dietist/kostvetarstudenter som ett projekt i kursen Dietetik och folkhälsa vid Uppsala universitet.
Utöver grundarna har studenter från Uppsala universitet inom programmen Dietistprogrammet,
Kostvetarprogrammet och Sjukgymnastprogrammet tillsammans med
legitimerade/utexaminerade från dessa utbildningar efter hand involverats till att svara på
allmänhetens inskickade frågor. Enligt skaparna riktar sig sidans frågefunktion främst till de som
vill ha en objektiv instans att vända sig till då man har funderingar kring områdena kost och
träning. För att skicka in en fråga fyller man i ett formulär där första steget är att välja vilken
kategori ens fråga tillhör. Totalt tio kategorier inom områdena kost och träning finns tillgängliga.
Kategorierna är Allmänt om livsmedel, Livsmedelshygien, Kosttillskott, Näringslära, Tillagning
och förvaring, Träning, Träningskost, Vikt, Överkänslighet och allergi och Övrigt. Nästa steg är
att bifoga e-postadress med syfte att frågeställaren då blir underrättad via e-post då inskickad
fråga blivit besvarad. Detta steg är dock frivilligt. Tredje steget är att formulera sin fråga och
sedan klicka på “Skicka”-knappen som gör att frågan sparas i Kostupplysningens databas.
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Frågan besvaras sedan av någon eller några inom Kostupplysningens nätverk. Då svaret enligt
minst två frågesvarare anses vara korrekt publiceras det på hemsidan. Allt eftersom nya frågor
skickats in och blivit besvarade hamnar de i ett arkiv tillsammans med tidigare besvarade frågor.
Det finns i framtiden planer på att utöka tjänsten genom att erbjuda allmänheten personliga kostoch träningsupplägg. Vad dagens besökare på Kostupplysningen.se anser vara viktigt och vilka
tjänster de skulle kunna tänka sig att använda i framtiden är i nuläget okänt. Huruvida
användarna skulle kunna tänka sig att betala för sådana tjänster är också okänt.

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka intresset för en mobilapplikation/webbplats där
man kan ställa kostrelaterade frågor samt tillhandahålla personliga kostupplägg. Hur stort
intresse finns det för en sådan tjänst och hur vill potentiella användare att tjänsten ska vara
utformad? Vad kan vara en rimlig prissättning? Hur stor betydelse har det för användare vilken
utbildning personerna bakom tjänsten har? Vilka områden inom kost och träning är potentiella
användare av tjänsten mest intresserade av?

Material/Metod
Tillvägagångssätt
Utformning av enkät
En kvantitativ undersökning genomfördes där totalt 15 frågor formulerades utifrån
undersökningens syfte. En webbenkät utformades med hjälp av Google Drive (32) (tidigare
Google Docs). På Google Drive kallas själva enkäten för ett formulär. En pilotstudie
genomfördes genom att enkäten skickades ut till slumpvis utvalda personer på ett stort socialt
nätverk. Det slutgiltiga urvalet gick till på ett annat sätt, se rubriken Urvalsmetoder nedan. Totalt
kontaktades ett 50-tal personer och 27 svar inkom. Utifrån svaren utvärderades enkätens frågor
och de som ansågs vara överflödiga eller på annat sätt inte tillföra något till undersökningen
ändrades eller togs bort. En modifierad enkät sattes ihop för att bättre passa studiens syfte. Det
blev till slut 14 frågor, varav två rörande deltagarnas ålder/ kön, en avslutande öppen fråga med
möjlighet till kommentar och övriga frågor däremellan gällde undersökningens frågeställningar.
Den slutgiltiga enkäten hittas i bilaga 2.
Urvalsmetoder
Det slutgiltiga urvalet i undersökningen bestod av personer som i olika utsträckning förmodas ha
intresse för områdena kost och/eller träning. Urvalet bestod av personer som tidigare eller under
undersökningens gång besökt Kostupplysningens hemsida. Resultatet är tänkt att användas för att
vidareutveckla Kostupplysningens tjänster på bästa sätt, detta urval ansågs därför passande.
De som någon gång sedan lanseringen av Kostupplysningen.se besökt hemsidan för att ställa en
fråga samt frivilligt uppgivit sin e-postadress kontaktades via denna. Det fanns vid
undersökningens början 180 stycken e-postadresser lagrade i Kostupplysningens databas. En
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hyperlänk till enkäten skickades ut till de 180 e-postadresserna tillsammans med ett kort
meddelande om vad undersökningen gick ut på, se bilaga 3. Det visade sig att sju av epostadresserna inte var i bruk. Dessa e-postadresser var antingen felaktigt angivna eller så fanns
de inte längre i bruk när e-postmeddelandet skickades. En hyperlänk till formuläret i form av en
knapp placerades också på Kostupplysningen.se’s startsida. Knappen försågs med texten “Klicka
här” samt tillhörande förklaring “Hjälp oss bli bättre genom att delta i vår undersökning”.
Oavsett om enkäten förmedlats till studiedeltagare via e-post eller om denne klickat sig till
enkäten via knappen på Kostupplysningen.se var länken och enkäten exakt densamma. Svaren
registrerades i ett och samma kalkylark som sedan kunde exporteras till ett Microsoft Exceldokument.
Utskick av påminnelse
När cirka två veckor gått sedan e-postutskicket skickades en påminnelse ut, se bilaga 4. Eftersom
det inte fanns någon möjlighet att se vilka som svarat på enkäten skickades påminnelsen till alla
180 e-postadresser. Vid denna tidpunkt hade så pass få svar kommit in att detta bedömdes som
nödvändigt. Texten i meddelandet utformades precis som det första meddelandet utifrån
Ejlertssons bok och hans förslag på hur ett sådant meddelande bör se ut (27).
Analys av frågor
Databasen av alla tidigare inkomna frågor på Kostupplysningen.se analyserades för att undersöka
vilken typ av frågor som är vanligast förekommande. Alla inkomna frågor har som tidigare
nämnts indelats i kategorier och på så sätt fanns möjlighet att utläsa vilka kategorier som flest
frågor hamnat i. För att kategorierna inte skulle vara tomma vid lanseringen av webbsidan
innehöll varje kategori 8 frågor och svar skapade innan lanseringen. I samtliga kategorier utom
“Träning” räknades därför 8 frågor bort eftersom de inte hade skickats in av webbsidans
besökare. I kategorin “Träning” räknades 45 frågor bort av samma anledning. Även vilka
kategorier som besökts flest gånger sedan lanseringen av webbplatsen undersöktes med hjälp av
statistik från Google Analytics (33).

Demografiska data för respondenter
Totalt 102 personer svarade på enkäten. Av dessa var 76 kvinnor och 24 män. Två personer
angav inte kön, dessa personers svar togs ändå med i resultatet. Åldern sträckte sig från 16 till 79
år, medelåldern var 39,5 ± 19,99 år. Två personer valde att inte ange sin ålder. Fördelningen
mellan åldrar finns att se i figur 5 i resultatdelen, den mest frekventa åldersgruppen var 20-30 år
som stod för 32 % av svaren.

Statistisk analys
Samband mellan variabler som ansågs vara intressanta undersöktes genom att resultatet från
enkätundersökningen importerades i programmet Statistica (28) För att analysera och redovisa
övriga resultat, tabeller och diagram användes befintliga statistikverktyg i Google Drive.
Kategoriserade histogram, stapel- och cirkeldiagram samt tabeller användes för att illustrera
resultaten.
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Etiska aspekter
Det samlades under undersökningens gång inte in någon information som kan knytas till enskilda
personer. Inga kontaktuppgifter samlades in och den enda personliga information som det
frågades efter i enkäten var kön och ålder. Det var frivilligt att delta i undersökningen, något som
det också informerades om. Frågorna var av sådan natur att svaren inte ansågs som känslig
information. E-postmeddelanden skickades ut till tidigare användare av Kostupplysningens
tjänster men det fanns inget sätt att koppla svaren på enkäten till enskilda e-postadresser.
Enkäten var även öppen för vem som helst att svara på via en hyperlänk på Kostupplysningen.se.
Det korta meddelandet i e-postmeddelandet utformades med hjälp av boken Enkäter i praktiken
av Göran Ejlertsson och hans exempel på hur ett sådant meddelande bör vara utformat för att
vara etiskt korrekt (27).

Resultat
Svar på enkäten
En stor majoritet (86 %) av de tillfrågade uppgav att de använder internet varje dag medan
motsvarande siffra för mobilapplikationer var 27 %. Av respondenterna uppgav 86 % att de
använder internet för att söka hälsoinformation/kostråd medan resterande 14 % uppgav att de
inte gjorde detta. Av respondenterna uppgav 10 % att de redan använder en mobilapplikation för
att få hälsoinformation/kostråd. De som uppgett detta ombads att ange namnet på den
applikationen. De som uppgavs var ShapeUp (4 personer), Viktväktarna (2 personer),
Matdagboken (2 personer) och Sats (1 person). Av respondenterna uppgav 41 % att de ville ha
hjälp med kostupplägg (med t.ex. kaloriberäknade måltider för att nå sina mål), 45 % uppgav att
de ville ha hjälp med träningsupplägg (med träningsschema för att nå sina mål), 69 % uppgav att
de ville ha hjälp med att få svar på enskilda frågor (om max 300 tecken) om kost och träning
medan 10 % uppgav att de inte ville ha hjälp med något. Av respondenterna uppgav 65 % att de
har ganska eller mycket stort förtroende för dietister/kostvetare när det kommer till
hälsoinformation/kostråd. Endast 10 % uppgav att de har ganska eller mycket litet förtroende. 25
% uppgav att de varken hade litet eller stort förtroende.
Av de som svarade på enkäten var 24 % män och 75 % kvinnor. Det var 1 % av respondenterna
som inte svarade på frågan om kön. Av respondenterna var störst andel (32 %) mellan 20-30 år
gamla. Nästan hälften (48 %) av respondenterna var mellan 10-30 år gamla.

Figur 1. Könsfördelningen respondenterna (n = 102).
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Figur 2. Åldersfördelningen över de som svarade på enkäten (n = 102).

Figur 3 visar skillnaden mellan kön gällande hur ofta de använder mobilapplikationer. Det är
procentuellt fler män än kvinnor som använder sig av mobilapplikationer på alla de olika
alternativen som innefattar någon form av användning av mobilapplikationer, och således fler
kvinnor än män som aldrig använder sig av mobilapplikationer bland respondenterna.

Figur 3. Visar hur män respektive kvinnor svarade på frågan “Hur ofta använder du mobilapplikationer?” (n = 102).
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Något som syns tydligt i figur 4 och figur 5 är att en majoritet (55 %) av respondenterna skulle kunna
tänka sig att använda en mobilapplikation för att få hälsoinformation/kostråd, men att en majoritet (88 %)
av respondenterna vid svarstillfället inte använde någon mobilapplikation för att få
hälsoinformation/kostråd.

Figur 4. Respondenternas svar på frågan “Skulle du kunna tänka dig att använda en mobilapplikation för att få
hälsoinformation/kostråd?”. Fördelning angiven i procent (%) (n = 102).

Figur 5. Respondenternas svar på frågan “Använder du redan en mobilapplikation för att få
hälsoinformation/kostråd?”. Fördelning angiven i procent (%) (n = 102).

Figur 6 visar att respondenter under 50 år använder mobilapplikationer i större utsträckning än de
över 50 år, det är endast 4 stycken över 50 år som använder mobilapplikationer. De som
använder mobilapplikationer mest frekvent av respondenterna är i ålder 20-30 år, något som
bland annat har att göra med att just åldersgruppen 20-30 år är den som flest svarande tillhör, se
figur 5.
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Figur 6. Kategoriserat histogram över ålder och hur ofta respondenterna använder mobilapplikationer (n = 102).

Figur 7 visar att respondenter i hela åldersspannet, från 16 till 79 år, skulle kunna tänka sig att
använda en mobilapplikation för att få hälsoinformation/kostråd. Det är dock fler under 50 år
som är positiva till att använda sig av mobilapplikationer i syfte att få hälsoinformation/kostråd.

Figur 7. Kategoriserat histogram över ålder och om respondenterna skulle kunna tänka sig att använda en
mobilapplikation för att få hälsoinformation/kostråd (n = 102).
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Figur 8 visar att det inte är någon större skillnad mellan könen när det kommer till frågan om de
skulle kunna tänka sig att använda en mobilapplikation för att få hälsoinformation/kostråd.

Figur 8. Visar hur män respektive kvinnor svarade på frågan “Skulle du kunna tänka dig att använda en
mobilapplikation för att få hälsoinformation/kostråd?” (n = 102).

Figur 9, 10 och 11 visar hur mycket respondenterna var villiga att betala för ett kostupplägg,
träningsupplägg och en enskild fråga. Gemensamt för alla tre frågor på enkäten angående pris
var att störst del av respondenterna valde alternativet ”inget”. Det var dock fler som var villiga
att betala för kostupplägg och träningsupplägg än för en enskild fråga.

Figur 9. Svar på fråga 8. “Hur mycket är du villig att betala i kronor för ett sju dagars personligt kostupplägg (med
t.ex. kaloriberäknade måltider) som förmedlas via internet eller mobilapplikation av en
dietist/kostvetare?” (n = 102).
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Figur 10. Svar på fråga 9. “Hur mycket är du villig att betala i kronor för ett sju dagars
personligt träningsupplägg (med träningsschema för att nå dina mål) som förmedlas via internet eller
mobilapplikation av en sjukgymnast?” (n = 102).

Figur 11. Svar på fråga 10. “Hur mycket är du villig att betala i kronor för att få svar på en enskild fråga (om max
300 tecken) om kost och/eller träning som förmedlas via internet eller mobilapplikation och beroende på frågans
karaktär besvaras av en sjukgymnast eller dietist/kostvetare?” (n = 102).

Analys av frågor
Om man tittar i tabell 1 på antalet frågor som kommit in sedan lanseringen av Kostupplysningens
hemsida och i vilka kategorier dessa hamnat i kan man få en uppfattning om vad besökarna är
mest intresserade av. Flest frågor finns i fallande ordning i kategorierna Vikt, Allmänt om
livsmedel, Tillagning och förvaring, Träningskost. Om man tittar på resultatet från enkäten i
figur 12 är de mest intressanta kategorierna Allmänt om livsmedel, Näringslära, Träning,
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Träningskost. Tittar man på statistiken i Google Analytics (33) så är ordningen Vikt, Tillagning
och förvaring, Träning, Träningskost, Se tabell 2 för en överblick.
Tabell 1. Kategorierna och antal inkomna frågor från webbplatsens besökare.

Namn på kategori

Allmänt om livsmedel
Livsmedelshygien

Antal inkomna frågor

35
8

Kosttillskott

15

Näringslära

23

Tillagning och förvaring

35

Träning

15

Träningskost

33

Vikt

42

Överkänslighet och allergi

14

Övrigt

19

Figur 12. Svar på frågan ”Vilka kategorier är du mest intresserad av?”. Flera val kunde markeras. Fördelningen är
angiven i procent (%) (n = 102).
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Tabell 2. Visar de fyra populäraste kategorierna på hemsidan vid olika sätt att uppskatta det på. Högst upp (siffran 1)
är populärast och sedan i fallande ordning.
“Antal inkomna frågor” – De vanligaste kategorierna som besökarna på hemsidan väljer för sina frågor.
“Svar från enkäten” – Vanligaste svaren på flervalsfrågan “Vilka kategorier är du mest intresserad av?”.
“Mest besökta kategorier” – De mest besökta kategorierna sedan lanseringen av hemsidan, enligt Google Analytics.

Antal inkomna frågor

Svar från enkäten

Mest besökta kategorier

1

Vikt

Allmänt om livsmedel

Vikt

2

Allmänt om livsmedel

Näringslära

Tillagning och förvaring

3

Tillagning och förvaring

Träning

Träningskost

4

Träningskost

Träningskost

Allmänt om livsmedel

Kommentarer på enkäten
Urval av kommentarer som lämnades på frågan “Har du andra önskemål eller tankar om hur en sådan här
tjänst bör vara utformad”
“Skulle önska en app med förklaring av alla E-nummer som finns i maten, så man snabbt kan kolla upp
vad det är man köper”
“Borde vara Inriktad på olika dieter och matstilar att välja mellan som tex Rawfood, GI etc.så det passar
alla”
“Med kostråd borde ni enligt mig ge användaren möjlighet att själv välja vilken livsstil eller diet man vill
följa. Själv äter jag enligt lchf och har därför inget förtroende för "klassiska" dietister. Det borde gå att
välja mellan ex GI, Lchf, vegetariskt...”
“Gratis - om den behövs. Google kan idag erbjuda det mesta, så det får väl ses som en framtida möjlig
konkurrent.”
“Skall jag betala för att te x. få svar på en speciell fråga vill jag ha enbart ett personligt svar till min
mail, och det skall inte publiceras för andra...då skulle jag inte använda en sådan tjänst...”
"Om man ska betala för tjänsten behöver man känna att upplägget passar dig och inte bara en generell.
Det innebär att kostrådgivaren/sjukgymnasten måste ställa vissa frågor som gör att han/hon kan bedöma
vad som passar mig. Då är det värt att lägga ner lite mer pengar."
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Diskussion
Metoddiskussion
Utformning av enkäten
I den del av enkäten där de kategorier man var mest intresserad av skulle markeras kan viss
osäkerhet ha uppstått hos studiedeltagare angående vad som egentligen innefattades i varje
kategori, då inga närmre förklaringar av kategorierna fanns att tillgå. Till exempel kan det tänkas
vara oklart vad “Näringslära” innebär eller vad som är skillnaden mellan “Tillagning och
förvaring” och “Livsmedelshygien”. Det fanns heller inte formulerat på Kostupplysningen.se hur
de olika kategorierna skiljer sig åt utan kan på enklaste sätt upptäckas genom att läsa de frågor
och svar som finns tillgängliga inom varje kategori.
De enkätfrågor som innehåller begreppet, som egentligen är två hopsatta begrepp,
“hälsoinformation/kostråd” kan i vissa fall vara svåra att besvara då det inte finns något
alternativ om man endast vill välja antingen hälsoinformation eller kostråd. Då tjänsten ändå är
tänkt att kunna erbjuda båda delarna spelar detta inte någon betydande roll i sammanhanget.
Ytterligare två begrepp som formulerades som ett är “dietist/kostvetare”. Det kan till exempel
skilja sig åt huruvida man har förtroende för en dietist eller kostvetare. Tanken med tjänsten är
dock att kostrelaterade tjänster ska kunna skötas av både dietister och kostvetare. Antagandet att
dietist är något som fler människor vet vad det är gjordes och det ansågs som lättare för
allmänheten att förstå innebörden om dessa två begrepp slogs ihop. Det finns dock en risk att
studiedeltagare inte vet innebörden av något av begreppen och därmed inte kan svara på frågan,
ingen mer utförlig information angående detta fanns att ta del av.
Vid utformandet av enkäten hade vi redan valt vilka kommunikationskanaler som vi ville
använda oss av vid utformandet av tjänsten, nämligen internet och smartphones. Till skillnad
från konceptet med targeting där man väljer kommunikationskanal efter målgruppens
egenskaper var alltså tillvägagångssättet i princip omvänt (20). Det vi ville få svar på var vilka
målgrupper som potentiellt kan tänkas använda valda kommunikationskanaler. Enkäten hade inte
någon fråga om ifall respondenterna har en så kallad smartphone eller inte, bara om de använder
sig av mobilapplikationer. Anledningen till en sådan fråga utelämnades beror på att vi tror att det
många gånger kan vara svårt för användare av mobiltelefoner att avgöra ifall just deras modell
klassas som en smartphone eller inte. Att ha med en sådan fråga skulle innebära att man skulle
behöva definiera en smartphone, vilket skulle kunna förvirra deltagarna och leda till inkorrekta
svar.
Inga så kallade “forced answers” användes i enkäten vilket innebar att studiedeltagare om de
ville kunde hoppa över frågor. Detta hände i ett fåtal fall men anses inte vara något som påverkar
resultatet märkbart.
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Urvalsmetoder
Det visade sig vara svårt att få besökarna på Kostupplysningens hemsida att svara på enkäten.
Även om hemsidan vid undersökningens början hade ca 100 unika besökare varje dag och ett
antal återbesök så var det en väldigt liten andel som klickade på knappen som ledde till enkäten
och sedan fyllde i den. Knappen var placerad mitt på startsidan bredvid vanligen använda
funktioner och var lätt att se. Det innebär ett visst arbete för besökarna att svara på enkäten och
förfrågningar om att delta i undersökningar på olika webbsidor och via e-post är vanligt
förekommande. Att vid upprepade tillfällen bli tillfrågad om att delta i diverse undersökningar
tror vi kan leda till att man till slut tröttnar och väljer att ignorera dessa. Det finns andra sätt att
locka deltagare till undersökningar på webben. Något som ofta används är ett så kallat popupfönster eller helt enkelt en ruta som ligger ovanpå den hemsida man besöker, i vägen för det
egentliga innehållet på hemsidan. Detta är något som besökare ofta upplever som störande (34).
Vi valde att göra det på ett diskretare sätt i och med användningen av en knapp vid sidan av
huvudinnehållet för att minska risken att besökare blir irriterade av att någonting är i vägen för
innehållet och aktivt måste klickas bort. En lösning som popup-fönster hade kanske lett till högre
svarsfrekvens, men hade även kunnat ses som något övervägande negativt, vilket till exempel
kan leda till färre besök på hemsidan i framtiden. Urvalet gör det svårt att göra en generalisering
av resultatet eftersom det inte kan anses vara representativt för hela befolkningen. Ett naturligt
steg vore att undersöka intresset för tjänsten i en bredare kontext där man inte vet lika mycket
om respondenternas intresse för kost och träning.

Tolkning av resultat
Respondenternas ålder och kön
Figur 6 visar att respondenter under 50 år använder mobilapplikationer i större utsträckning än de
över 50 år, det är endast 4 respondenter över 50 år som använder mobilapplikationer. Det går att
se en tydlig gräns vid 50 års ålder där respondenter som är äldre uppger att de nästan aldrig
använder mobilapplikationer. I figur 7 kan man dock se att flera respondenter över 50 år skulle
kunna tänka sig att använda en mobilapplikation för att få hälsoinformation. Detta kan bero på att
många av de respondenter som är över 50 år inte har tillgång till någon smartphone med
tillhörande mobilapplikationer, men att de skulle kunna tänka sig att använda en
mobilapplikation för att få hälsoinformation om de hade tillgång till en smartphone. Det är dock
fler under 50 år som är positiva till att använda sig av en mobilapplikation i syfte att få
hälsoinformation/kostråd. Hade vi gått efter principen med targeting hade en mobilapplikation
varit ett naturligt val av kommunikationskanal om uttalad målgrupp varit personer under 50 år
(20).
I Figur 3 går det att se att det är fler män än kvinnor som använder sig av mobilapplikationer
överlag och att de används mer frekvent bland män. Det är däremot ingen skillnad mellan könen
när det kommer till frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att använda en
mobilapplikation för att få hälsoinformation, som visas i figur 8. Detta kan likt ovan bero på att
kvinnor inte har smartphones i lika stor uträckning som män, men att de kan tänka sig använda
en mobilapplikation för att få hälsoinformation om de hade haft tillgång till en smartphone. Detta
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är dock endast spekulationer då undersökningen inte innefattar någon fråga angående
respondenternas tillgång till smartphone.
Respondenternas användning av liknande applikationer
De mobilapplikationer som studiedeltagarna uppgav att de använde för att få
hälsoinformation/kostråd var ShapeUp, Viktväktarna, Matdagboken och Sats. De nämnda
applikationerna granskades och det visade sig att Sats inte var en sådan applikation som
efterfrågades utan snarare en applikation för att boka tider hos en gymkedja. Det visade sig att
det inte fanns någon applikation utan endast en hemsida till tjänsten Matdagboken som verkar
vara en tjänst liknande ShapeUp där användarna kan registrera sitt dagliga intag av olika
livsmedel och sedan se hur de ska äta för att gå upp eller ner i vikt. Viktväktarnas applikation är
den som kommer vår fråga närmast, i denna kan användarna bland annat läsa nyheter samt få
tränings- och recepttips. De nämnda applikationerna kan inte eller bara delvis erbjuda de tjänster
som efterfrågas i enkäten och de flesta är till för att användarna ska få ett hjälpmedel vid
viktnedgång.
Respondenternas internetanvändning
Att regelbundet internetanvändande skulle vara någonting vanligt förekommande hos
respondenterna var väntat då detta är karakteristiskt för den svenska befolkningen, detta oavsett
ålder (26). Dessutom var internet den enda informationskanal som användes för att nå ut med
enkäten. Då internet i flera fall visat sig vara lyckosamt då man vill påverka människors kostoch motionsvanor (4-5, 14-17, 23) så verkar det som att det finns goda möjligheter att nå ut till
många utan att behöva prioritera bort kvalitet. I resultatet ser vi också att en stor majoritet
använde internet till att söka hälsoinformation/kostråd. Detta resultat ska man inte dra för stora
slutsatser av då urvalet i studien var personer som förutsätts ha ett intresse för kost och träning,
dock har tidigare studier visat att åtminstone vissa grupper är flitiga på att leta hälsoinformation
och kostråd på internet (30, 31).
Prissättning av tjänster
Intresset visade sig vara stort för både kost- och träningsupplägg förmedlade via internet eller
mobilapplikation, dock verkade priset spela stor roll då endast en fjärdedel av studiedeltagarna
kunde tänka sig att betala över 99 kr för ett sjudagars kostupplägg och ungefär lika många för ett
träningsupplägg. Att få svar på enskilda frågor om kost och träning från en dietist, kostvetare
eller sjukgymnast var något som 7 av 10 var intresserade av men även här spelade priset stor roll.
Mer än hälften av deltagarna kunde inte tänka sig att betala över huvud taget för att få ställa
frågor och mindre än en femtedel kunde tänka sig att betala 20 kr eller mer. Ska hänsyn tas till
hur mycket människor är beredda att betala för de funktioner som en potentiell framtida tjänst
kan erbjuda bör man se över hur lönsamheten kan tänkas bli. Om prisnivån måste sättas lågt
finns det anledning att se till att de som arbetar med tjänsten kan genomföra sina arbetsuppgifter
effektivt. Detta skulle till exempel kunna vara färdiga mallar med kost- och träningsupplägg som
sedan kan modifieras efter individens behov. Färdiga mallar är svårare att använda vid svar av
frågor då dessa kan variera väldigt mycket. Till Kostupplysningen har det dock förekommit att
frågor kommit in där skillnaden jämfört med vissa tidigare inkomna frågor varit mycket liten. I
dessa lägen finns möjligheten att spara tid och arbete genom att återanvända svar till gamla
frågor och om det behövs ändra så att svaret passar den nya frågan. Det skulle kunna vara så att
det bästa är att försöka tillhandahålla tjänsten gratis för användarna och att tjäna pengar på annat
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sätt, till exempel genom att visa reklam. Viktigt att tänka på om reklam ska användas är att den
inte får vara av sådan typ att verksamheten framstår som oseriös, det skulle exempelvis vara
opassande om det visades reklam för en viss tillverkares bröd då besökare kan misstänka att det
påverkar de råd som ges.
Intresse för kategorier
Ett viktigt steg i dietetikens kommunikation är att anpassa hälsobudskap efter mottagaren.
Mottagarens egenskaper, behov och attityd påverkar hur budskapet bör framföras för att
mottagaren ska ta till sig budskapet på ett bra sätt, något som kallas tailoring (20). Ett steg i att
anpassa hur budskapen framförs är att veta så mycket som möjligt om mottagaren. Ålder, kön
och vilka områden/kategorier användarna av tjänsten är som mest intresserade av gör det möjligt
att i åtminstone någon mån anpassa budskapen efter användarna genom att till exempel
formulera texter på ett visst sätt.
Både sett till Kostupplysningens besökare och deltagarna i denna studie kan man se att det verkar
finnas ett brett intresse för olika kategorier inom kost och träning. Man bör därför se till att
lämplig kompetens finns tillgänglig när det till exempel kommer till frågesvarande. Till samtliga
befintliga kostkategorier lämpar sig både dietister och kostvetare då de under sin utbildning bör
ha skaffat sig kompetens till att besvara olika typer av kostfrågor. Motsvarande gäller för
sjukgymnaster och träningsfrågor. Man kan även tänka sig att studenter inom dessa utbildningar
kan hjälpa till med frågesvarande, särskilt med översyn från någon legitimerad/utexaminerad
kostvetare, dietist eller sjukgymnast. När detta skrevs hade Kostupplysningen totalt 31 stycken
frågesvarare varav 24 svarade på kostfrågor och 7 på träningsfrågor. Den ojämna fördelningen
beror på att Kostupplysningen till en början endast svarade på kostfrågor.
Frågan vad besökarna på hemsidan är mest intresserade av är inte så lätt att besvara. I tabell 2
kan man utläsa detta på tre olika sätt. Om man tittar på antal inkomna frågor och antal besök
inom en viss kategori så är kategorin “Vikt” den som ligger som nummer ett. I resultatet från
enkäten finns dock inte “Vikt” med bland de topp 4 mest intressanta kategorierna. “Allmänt om
livsmedel” samt “Träningskost” finns med i alla tre listorna. “Vikt”, “Allmänt om livsmedel”
och “Träningskost” anses verkar vara de tre för besökarna mest intressanta kategorierna.
Analys av kommentarer
Att ta hänsyn till vissa av studiedeltagarnas önskemål som anpassning av kostupplägg efter
särskilda dieter (som Raw food, GI och LCHF) skulle kunna öka intresset för tjänsten, men
förutsätter även kunskap om dieten hos den som förmedlar kostupplägget. Önskemål som en
översikt av E-nummer skulle också vara genomförbart, dock finns redan applikationer till både
Ios och Android som fyller denna funktion, samt böcker och webbsidor. En annan kommentar
var “Gratis - om den behövs. Google kan idag erbjuda det mesta, så det får väl ses som en
framtida möjlig konkurrent”. Hälsoinformation angående kost och hälsa finns i oerhörd kvantitet
på internet, men av varierande kvalitet. Det gäller i detta fall att vara källkritiskt och veta vilken
information som är korrekt. “Skall jag betala för att t.ex. få svar på en speciell fråga vill jag ha
enbart ett personligt svar till min mail, och det skall inte publiceras för andra...då skulle jag inte
använda en sådan tjänst...”. När besökare betalar för att få svar på sina frågor kan man göra det
möjligt för dem att välja om frågan ska publiceras på sidan eller inte. En person kommenterade
och ville att kost- eller träningsuppläggen skulle vara individuellt anpassade och inte generellt
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utformade, något som kan vara värt att tänka på. Mallar kan säkert användas i viss utsträckning
men individuell anpassning kan krävas för att kunden ska bli nöjd. Övriga kommentarer som
lämnades var ej relevanta.
Externt och internt bortfall
Det går inte att säga något om svarsfrekvensen eller det externa bortfallet i enkätundersökningen
eftersom det gick att svara på enkäten via hemsidan. Det är alltså fler, än de 180 personer vars epostadresser som finns i databasen, som haft möjlighet att svara på enkäten och det finns inget
sätt att veta vilka som svarat. När det gäller det interna bortfallet anses det vara försumbart. I
väldigt få fall har någon valt att inte svara på en enstaka fråga, detta även fast inga “forced
answers” användes. Detta är ingenting som anses påverka resultatet.

Val av mobilt operativsystem vid utformning av applikation
Vilka mobila operativsystem användarna på Kostuppplysningen.se använder var ingenting som
frågades efter i enkäten, det går därför inte att veta säkert vilket operativsystem som skulle vara
mest fördelaktigt att utveckla en applikation till utifrån denna. Det går dock att göra en
kvalificerad gissning genom att kolla på statistiken över vilka operativsystem som används mest
för att besöka hemsidan. Google Analytics (33) används för att spara statistik över besökarna.
Det mest använda mobila operativsystemet på Kostupplysningen.se det senaste året, april 2011 april 2012, var Apple’s Ios och därefter Google’s Android. Med stor marginal använder
besökarna på Kostupplysningen.se Ios och det går därför att anta att det bästa skulle vara att
utveckla en applikation till detta operativsystem. Det kan dock vara värt att tänka på att bara för
att flest mobila besökare använder Ios är det inte helt säkert att det är det bästa valet. Om en
applikation skulle finnas till både Ios och Android kan man inte med säkerhet veta vilken som
skulle användas mest. Innan man börjar utforma en mobilapplikation bör man titta på hur man
når ut till så många människor som möjligt. Då Ios är det klart mest använda operativsystemet på
Kostupplysningens hemsida bör det således även vara Ios som mobilapplikationen först och
främst utvecklas till. Utvecklar man även till Android, som har ökat i popularitet den senaste
tiden (24), har man gjort den tillgänglig för en mycket stor del av alla smartphoneägare.
Tekniken är under ständig utveckling och just smartphones är en avgrening som fått mycket
uppmärksamhet under de senaste åren och där utvecklingen gått framåt i närmast rasande fart.
Den snabba utvecklingen av både hårdvara och operativsystem är något som i allra högsta grad
påverkar applikationerna anpassade till de olika operativsystemen. En applikation utvecklad till
en version av ett operativsystem kan i värsta fall sluta att fungera på en nyare version av
operativsystemet. På grund av detta är det viktigt att hela tiden hålla applikationer uppdaterade så
att man kan fortsätta använda dem.

Dietister – en överbelastad yrkeskår
Yrkeskåren dietister är idag överbelastad och blir ofta hårt drabbade vid nedskärningar på
sjukhus, vilket resulterar i långa väntetider och att man inte får chansen att träffa en dietist i den
utsträckning man vill. Sjukvårdsrådgivningen är ett bra exempel på hur man inom sjukvården har
löst liknande problem med framgång (10). Information angående kost och även träning finns
idag i oerhörd kvantitet, särskilt på internet, dock av varierande kvalitet. Bland skeptiska
bloggare förekommer misstro gentemot myndigheters officiella näringsrekommendationer och
yrkesverksamma. I dessa bloggar fokuserar författaren ofta på specifika näringsämnen snarare än
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mer generella riktlinjer. Dessa bloggare försöker påverka sina läsare och övertyga dem om deras
uppfattningar. Ändå leder deras råd till mycket motstridiga slutsatser, som kan göra att läsaren
känner sig förvirrad. Dessa motstridiga råd gör det särskilt viktigt för anställda inom offentliga
sektorn att anpassa sig till befintliga och kommande kanaler för att kommunicera kostråd istället
för att försöka tvinga media användarna att acceptera mer traditionella metoder (20). En objektiv
instans likt Sjukvårdsrådgivningen med råd i linje med livsmedelsverkets rekommendationer och
råd som är grundade på den senaste forskningen inom kost och hälsa gör att konsumenterna får
korrekt information (9).

Grad av personlig involvering
Forskning har pekat på att webbaserade viktminskningsprogram kan vara mer eller lika effektivt
som klassiska upplägg där personliga möten krävs. Inslag av personlig kontakt är betydelsefullt
för viktminskningsprogram som genomförs via internet. Att följa upp användarnas beteende
genom lektioner varje vecka via internet där individuell återkoppling på matdagboken ges samt
terapeutledda chattsessioner kan ge bättre resultat än liknande, mer automatiserade upplägg (29).
Detta kan vara värt att ha i åtanke då man beslutar i vilken grad de personer som arbetar med
kostrådgivningstjänsten ska vara involverade i användarnas utveckling. Inslag av personlig
återkoppling kräver givetvis mer arbetskraft men kan i utbyte leda till att användarna lättare når
sina mål. Att en stor majoritet av respondenterna (86 %) uppger att de söker
hälsoinformation/kostråd på internet understryker vikten av att en instans där denna typ av
tjänster erbjuds eftersträvar objektivitet och så korrekt information som möjligt. Till exempel på
ett forum där användare fritt kan hjälpa varandra finns ofta mycket nyttig kunskap att hämta,
men det går heller inte att säkert veta kvaliteten på den kunskap som erbjuds och innebär också
att felaktigheter kan förekomma (6). För att undvika detta kan en väg att gå vara att låta
yrkesgrupper med lämplig kompetens och utbildning hjälpa användarna. Yrkena dietist och
kostvetare har i undersökningen stort eller ganska stort förtroende hos majoriteten av
respondenterna samtidigt som de som färdigutbildade förväntas besitta god kunskap inom
nutrition. Rent kostnadsmässigt vore det fördelaktigt att använda sig av en så automatiserad
tjänst som möjligt. Det gäller dock att se till att den design och teknologi som används är
tillräckligt sofistikerad så att tjänstens kvalitet inte blir lidande på grund av att användaren
märker av brist på personlig kontakt (23).

Slutsats
Resultatet visar att det finns intresse för en tjänst som förmedlar hälsoinformation och kostråd
via mobilapplikation och internet. Tidigare forskning visar att internetanvändning i samband med
kost- och hälsoinformation kan vara fördelaktigt, samt ger möjlighet att nå ut till många på ett
kostnadseffektivt sätt och kan därför komma att spela en viktig roll för folkhälsan i framtiden.
Förtroendet för dietister, kostvetare och sjukgymnaster är överlag högt, vilket i kombination med
deras yrkeskompetens gör dem lämpliga att tillhandahålla tjänsten. Man måste dock ta hänsyn till
att urvalet i denna undersökning har vissa begränsningar och det går inte att applicera resultatet
på en hel befolkning, vilket istället framtida undersökningar kan ge svar på. Majoriteten av
respondenterna var inte villiga att betala någonting alls för tjänsten, men då en del också kunde
tänka sig att betala utesluts inte alternativet att det är möjligt att ta betalt för tjänsten. Ett
alternativ är att tillhandahålla tjänsten gratis för användarna och tjäna pengar på annat sätt, till

23

exempel genom att visa reklam. Sett till urvalet så skulle man ha goda möjligheter att nå ut med
tjänsten som mobilapplikation framförallt till personer under 50 år. En webbsida skulle vara ett
bra komplement, framför allt för att nå lite äldre människor.

Vidare reflektioner
En uppföljning skulle kunna vara lämplig att genomföra vid den tidpunkt då tjänsten utformats
som antingen hemsida, mobilapplikation eller båda delar. Ett sätt att utvärdera skulle kunna vara
att under en period via tjänsten testa att leverera individuella kost- och träningsupplägg samt
besvara frågor, allt till ett fastställt pris. Efter periodens slut vänder man sig till klienterna och
undersöker vad som enligt deras tycke fungerat bra och mindre bra. Antalet användare kommer
att ge en överblick över hur stort intresse det finns för tjänsten. Det är också viktigt att vid denna
tidpunkt titta på hur stor lönsamheten varit och om arbetsbördan för de som arbetar med tjänsten
är rimlig.
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Från:
Kostupplysningen
Ämne:
Enkätundersökning från Kostupplysningen.se
Meddelande:
Hej!
Vi på Kostupplysningen skulle gärna vilja ha din hjälp att svara på
några frågor. Vi vill bli bättre på det vi gör och behöver
därför hjälp av våra besökare.
Dina svar bidrar till att framtida tjänster från oss blir utformade
på bästa tänkbara sätt. Vi är väldigt tacksamma om du lånar oss
lite av din tid (max 5 min) och besvarar enkäten som finns länkad här
under.
[Hyperlänk till webbenkäten]

Tack för din hjälp!
Vänliga hälsningar
Kostupplysningen.se
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Från:
Kostupplysningen
Ämne:
Påminnelse
Meddelande:
Detta påminnelsebrev skickas ut till alla deltagare i undersökningen. Har du redan skickat in ditt svar ber
vi dig bortse från denna påminnelse.
För ett par veckor sedan skickade vi ut ett frågeformulär till dig. Undersökningen är till för att vi vill bli
bättre på det vi gör och behöver därför hjälp av våra besökare. Det är en betydelsefull undersökning som
görs i samband med en C-uppsats vid Uppsala Universitet och vi hoppas att resultaten ska kunna
användas till att forma framtida tjänster på Kostupplysningen.se på bästa tänkbara sätt.
Om vi ännu inte fått något svar från dig, antar vi att du glömt bort eller inte haft tid att fylla i
frågeformuläret. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för
undersökningen kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Vi skulle därför vara tacksamma om
du ville besvara frågorna och skicka in dina svar via länken nedan.
Totalt 14 frågor. Tar ca 2-3 minuter.
[Hyperlänk till webbenkäten]

Tack för din hjälp!
Vänliga hälsningar
Kostupplysningen.se
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