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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Idag finns det en uppsjö av informationskällor med kost- och hälsobudskap som
man utsätts för både frivilligt och ofrivilligt. Det finns också många olika åsikter gällande
vilken kost som är bra och mindre bra för kroppen och hälsan. Studier har visat att bland
annat statliga myndigheter, media och förebilder kan påverka inställningen till intag av vissa
komponenter i kosten. Det är en intressant fråga vad man anser vara en pålitlig källa till
kostinformation och vilka av dessa som används mest.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka de mest använda källorna till kostinformation
är samt hur deras trovärdighet upplevs av individer som tränar på gym i åldern 18-28 år.
Metod: En kvantitativ enkätstudie med 123 deltagare genomfördes. Enkäten innehöll ett
attitydformulär om hur man ställer sig till olika källor om kostinformation. Svaren
analyserades i Microsoft Office Excel.
Resultat: Internet var den källa till kostinformation som användes mest och vetenskapliga
artiklar hade där högst trovärdighet. Trovärdigheten för dietister och personliga tränare visade
sig vara hög. Mer än hälften angav att de känner till Livsmedelsverkets rekommendationer
och majoriteten ansåg dem vara i ganska hög eller i hög grad trovärdiga.
Slutsats: Många olika källor till kostinformation används trots varierande grad av
trovärdighet. Utöver detta var en relevant aspekt att lyssna till sin egen kropp för att avgöra
hur man själv ska uppnå välbefinnande.
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ABSTRACT
Background: Today there are various sources of information that provides health and
nutrition messages, which people are exposed to, both voluntary and involuntary. There are
also many different opinions regarding what diet is, or is not good for the body and health.
Studies have shown that state agencies, the media and role models can influence attitudes to
intake of certain components in the diet. It is an interesting question what is considered to be a
reliable source of information about nutrition and which of these that is most often used.
Objective: The aim of this study was to investigate the sources of nutrition information used
among individuals who exercise at gym facilities aged 18-28 years, and the reliability of these
sources.
Method: A quantitative survey study with 123 participants was conducted. The survey
contained an attitude questionnaire about different sources of nutrition information. The
responses were analyzed in Microsoft Office Excel.
Result: The Internet was the most common used source of nutrition information and scientific
articles were the source with the highest credibility. The credibility in dietitians and personal
trainers turned out to be high. More than half indicated that they are familiar with the National
Food Agency (NFA) recommendations and the majority considered them to have a fairly high
or high degree of credibility.
Conclusion: Many different sources of nutrition information were used despite varying
degrees of credibility. An additional aspect of what sources are used, is listening to your own
body to determine how to achieve wellness.
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1. Introduktion
Idag finns det en uppsjö av informationskällor med kost- och hälsobudskap som man utsätts
för både frivilligt och ofrivilligt (Knobloch-Westerwick, et al., 2013). Det finns också många
olika åsikter gällande vilken kost som är bra och mindre bra för kroppen och hälsan. Studier
har visat att olika faktorer kan påverka inställningen till val av kost (Sanders Thompson,
2013) (Hesse, et al., 2005) (Richthoff & Alldén, 2011). Möjligheten och kunskapen att kritiskt
kunna utvärdera alla dessa olika källor är varierande (Dillen, et al., 2003) och det blir då en
intressant fråga vad man anser vara en pålitlig källa till information och vilka av dessa som
används mest (Dutta-Bergman, 2009).

2. Bakgrund
2.1. Förtroende ur ett historiskt perspektiv
Mat är något som påverkar alla, utan mat går det inte att överleva. Men vilken mat som väljs
att äta är en individuell fråga där den subjektiva uppfattningen om värderingar och normer
spelar in. Enligt Qvarsell så har makten över den medicinska vetenskapen varierat ur ett
historiskt perspektiv. Under efterkrigstiden styrdes vården i Sverige av personer inom
vetenskapen, politiken och av myndigheter. På 1900-talet skedde dock en förskjutning av
makten då den naturvetenskapliga medicinens inflytande över hälsa och sjukdom fick större
konkurrens från kommersiella och sociala krafter och massmedia började styra samhället och
individers syn på hälsa (Qvarsell, 2007). Olika källor på internet gör information kring kost
tillgänglig för allmänheten i större utsträckning. Det är inte längre nödvändigt att ta sig till ett
bibliotek eller köpa en tidsskrift för att få reda på den information man söker. På internet finns
hemsidor med reklamannonser och på bloggar och forum finns det mängder av skribenter som
kommer med nya tips och idéer kring hur vi ska äta. Med all denna exponering kring olika
hälsobudskap är det inte lätt att veta vad eller vem som är pålitlig.
En studie har visat att ju mer hälsosamt individer lever, desto mer tid spenderar de på att söka
information som främjar dessa beteenden medan ju mindre hälsosamt de lever desto mer tid
lägger de på att läsa om hälsosamma beteenden, förmodligen för att motivera sig själva till
engagera sig i nya vanor. Hälsobudskap läses alltså både för att motivera till en fortsatt
hälsosam livsstil, men även för att motivera till att göra en förändring mot en hälsosammare
livsstil. Hälsobudskap som främjar de standardiserade hälsobeteendena hade högre följsamhet
när källan ansågs ha hög kredibilitet, vilket var myndigheter och hälsoorganisationer
(Knobloch-Westerwick, et al., 2013). Dock har förtroendet för sådana källor varierat under
årens lopp (Qvarsell, 2007). I en tidigare undersökning där frågan om hur stort förtroende
Livsmedelsverket har bland Sveriges befolkning visade det sig att 67 % hade ganska stort
förtroende för myndigheten (Boije, 2008). Med detta som bakgrund är det intressant att
undersöka kredibiliteten för Livsmedelsverket idag.

2.2. Att välja mellan dagens informationskällor
I dagens samhälle finns ett stort utbud av medier som alla kan förmedla budskap och
information om hälsa i olika former. Som Hesse (2005) visade är läkare fortfarande den källa
som man har störst tilltro till när det gäller rådgivning om sjukdomar. Däremot påvisades att
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internet är den flitigast använda källan, om än inte den med högst kredibilitet (Hesse, et al.,
2005). Utbudet gör det möjligt att använda flera olika källor för att söka information inom
samma område och att jämföra källornas trovärdighet blir då högst aktuellt. Informationen
som finns publicerad kan vara av varierande kvalitet och kan även innehålla felaktiga
påståenden (Pellechia, 1997). Detta problem är särskilt påtagligt när det gäller källor på
internet då det ofta inte finns någon instans som kontrollerar vad som faktiskt publiceras.
Läsarna blir influerade av detta då de bildar sig en uppfattning om ämnet de söker information
om. Detta trots förmåga att vara källkritisk och att faktorer som väger för eller emot ett
arguments riktighet vägs in vid bedömningen av trovärdigheten. Om det inte finns något i
texten som verkar helt osannolikt, tar läsaren till sig det som verkar sanningsenligt
(Lewandowsky, et al., 2012). På internet finns många olika typer av källor, till exempel
hälsoorganisationers hemsidor, bloggar, forum och även vetenskaplig litteratur. Bloggar och
forum på internet är webplatser där andra människor delar med sig av sina egna erfarenheter,
vilket är en starkt bidragande faktor till vilken uppfattning läsaren bildar om ämnet (Sanders
Thompson, 2013). Informationen i vetenskapliga artiklar bygger på forskning utförd enligt
vetenskapliga metoder. Dessa metoder är inte kända för alla vilket kan innebära svårigheter
för vissa att tillgodogöra sig informationen i texten (Miller, 2004). Källan har alltså stor
betydelse för hur en läsare kan ta till sig och påverkas av information, i både positiv och
negativ bemärkelse.

2.3. Influenser till val av kost
Utöver media kan även individer i en persons umgängeskrets ha stark påverkan på attityd och
livsstilsval (Nesbit, 2013) (Mackey, et al., 2001). En tidigare studie har visat att individer som
tränar på gym och har människor i sin närhet som råder till att äta mycket protein, i större
utsträckning själva är mer positiva till ett högre proteinbehov (Richthoff & Alldén, 2011).
Personliga tränare har som främsta arbetsuppgift att ge gyminstruktioner och sätta ihop ett
träningsprogram för sina kunder (Studiekanalen, 2013). Idag finns flertalet utbildningar till
yrket och de flesta anordnas på skolor som inte ger akademiska meriter (Studentum, 2014).
Enligt Hutson (2013) uppfattas personliga tränare med vältränade kroppar symbolisera en
stark karaktär och man antar att de är hälsosamma, har god moral och god kunskap inom
hälsa. Eftersom utseendet ofta är vad som eftersträvas av klienterna blir tränarens ”kroppsliga
kapital” ett bevis på dennes kompetens (Hutson, 2013). Efter avslutad utbildning erhålls ett
certifikat som berättigar till att titulera sig personlig tränare. En relevant fråga i detta
sammanhang är hur trovärdig man anser att en personlig tränare är i sina råd. Att det finns
forskningsintresse i frågan märks när till exempel Richthoff och Alldén (2011) belyser vilka
bakomliggande faktorer som styr styrketränande individers attityd till protein, vilka personer
som påverkar detta och var informationen kommer ifrån (Richthoff & Alldén, 2011).
Attityder gentemot hälsobudskap kan påverkas av att läsa om kost och dess inverkan på
kroppen. Enligt Hormes (2013) kan individer som läser samma information om kost
upprepade gånger påverkas till den grad att det genererar en beteendeförändring. Om
exponeringen upphör kan tiden göra att förändringen avtar och man återgår till gamla invanda
mönster (Hormes, et al., 2013). Är det möjligt för individer att vara källkritiska bland alla
medier som finns idag och kan de bedöma trovärdigheten bland dessa? Caruana (2013)
undersökte tv-nyheter, bloggar och internetbaserade nyhetstidningar och visade på att man
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påverkas olika beroende på vilken plattform som nyheten kommer från. Medierna skiljde sig
inte åt i trovärdighet men innehållet på de olika plattformarna tilltalar individer på olika sätt.
Det visade sig att innehållet på nyhetstidningars hemsidor upplevdes som mest omtyckt
(Caruana, 2013).

2.4. Livsmedelsverkets rekommendationer
Vidare är Livsmedelsverkets roll i frågan intressant då det är en statlig myndighet som arbetar
med att säkra livsmedelshantering genom kontroller samt med att informera om bra matvanor
(Svenska livsmedelsverket (SLV), 2014a). Hur Livsmedelsverket förhåller sig till
rekommendationer om kost vid träning går att läsa på deras hemsida där rekommendationerna
kring kost vid träning främst är inriktade på energi och protein. Där står det att det är lagom
att 10-20 procent av energin vi äter kommer från protein. Mängden protein som motsvarar 1020 % av energin är 82-165 g, vilket per kg kroppsvikt blir 1.1 - 2.2 g. Vidare kan man läsa att
rekommendationen på populationsnivå är 0.8 g protein per kg kroppsvikt för vuxna (World
Health Organization (WHO)) men att för den som tränar mycket hårt är proteinbehovet större.
Så pass att elitidrottare kan behöva 1.4 - 1.8 g protein per kg kroppsvikt (SLV, 2013b).
Livsmedelsverket hänvisar även till Riksidrottsförbundet för rekommendationer kring vad
olika idrottsutövare bör äta (SLV, 2014c). Livsmedelsverket visar därmed på att det finns
utrymme för att äta mer protein än vad rekommendationerna för populationen ligger på.
Tidigare studie har påvisat en positiv attityd till ett högre intag av protein vid träning
(Richthoff & Alldén, 2011). Livsmedelsverkets rekommendationer är därmed i linje med de
tränande individernas åsikter från denna studie. Därför är trovärdigheten för Livsmedelsverket
inom denna grupp intressant att undersöka.

2.5. Debatt om kostråd
LCHF (Low Carb High Fat) är en diet som har fått stor genomslagskraft under åren då den
resulterat i att individer som följt den tappat i vikt snabbt, under en period på sex månader
(Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2013). Enligt Livsmedelsverket innebär
LCHF att man utesluter kolhydratrika produkter som pasta, bröd, ris, gryn, läsk, godis och
bakverk och istället äter fettrika livsmedel som olja, smör, kött och feta mejeriprodukter. Den
räknas alltså som en strikt lågkolhydratskost. LCHF användes först som bantingsdiet men
idag används den även som vardagskost. Livsmedelsverket rekommenderar dock att inte äta
denna diet under längre tid, då det finns undermåligt vetenskapligt stöd för dieten och att
konsekvenserna av ett sådant stort fettintag med fokus på mättat fett är outforskade (SLV,
2013d). Detta har lett till att Livsmedelsverket fått kritik för att de påstås mörka studier som
visar att mättat fett inte leder till allvarliga konsekvenser för hälsan (Dagens Medicin, 2013).
Nagler (2013) visar att när människor utsätts för inkonsekvent information kring vilka föroch nackdelarna är för intag av ett ämne så påverkar det gemene man till att få ökad misstro
för näringsexperters råd i allmänhet (Nagler, 2013).
Som dietist har man specifik kunskap för att utreda och behandla nutritionsproblem och
utbilda andra inom nutrition, alltså att ge kostråd till människor för att främja hälsa
(Dietisternas riksförbund, 2014). Man genomgår en treårig universitetsutbildning och kan vid
examen ansöka om yrkeslegitimation. Frågan är hur dagens debatt kring kost påverkat det
allmänna förtroendet för dietister? I ropet kring debatten om LCHF gjordes det 2013 en
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svensk studie om fett och påverkan på hälsan, som visade på att förtroendet för
Livsmedelsverket i den yngre generationen var hög. Trots detta fynd äter inte ungdomarna
efter dessa rekommendationer. En teori som författarna för fram är att ungdomarna helt enkelt
inte vet hur rekommendationerna lyder (Byström & Larsson, 2013). Thackeray (2012) anser
att för att få ut sina hälsobudskap måste hälsoorganisationer och myndigheter veta hur deras
målgrupp söker information. Enligt Hanson (2011) finns det en positiv inställning hos
hälsoutbildare till att använda sociala medier inom sitt yrke för att arbeta för hälsofrämjande
insatser (Hanson, et al., 2011). Det handlar dock inte bara om att distribuera information utan
även om att läsaren måste kunna sätta det i en kontext. Detta görs genom att engagera sig med
folkmassan och skapa konversation (Thackeray, et al., 2012). Därför är det intressant att
undersöka om Livsmedelsverket når ut med sina kostråd.

3. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka de mest använda källorna till kostinformation är
samt hur deras trovärdighet upplevs av individer som tränar på gym i åldern 18-28 år.
·
·
·
·

Vilka källor till kostinformation används mest av målgruppen och hur trovärdiga anses
olika källor vara?
Vilken tilltro tillskrivs dietister utifrån dagens kostdebatt?
Vilken tilltro tillskrivs personliga förebilder och umgänge?
Hur väl känner individer i målgruppen till Livsmedelsverket och hur stor tilltro har de
till det?

4. Metod och material
4.1. Val av metod
Metoden som valdes för studien var en kvantitativ enkätstudie gällande vilka källor individer
som tränar på gym använder sig av när de söker information om kost. Detta både för att
relatera till den tidigare studien (Richthoff & Alldén, 2011) samt för att erhålla ett brett
material med så stor spridning som möjligt.

4.2. Datainsamling och material
4.2.1. Pilotstudie
En pilotstudie gjordes på enkäten där den testades på sju personer som var bekanta till
författarna och tillhörde målgruppen. Efter genomförandet reviderades enkäten med bland
annat förtydligande av vissa frågor efter synpunkter från försöksdeltagarna.
4.2.2. Urval av försökspersoner
Målgruppen för undersökningen var individer som tränar på gym och som frivilligt ville delta
i studien. Individerna avgränsades till att vara i åldern 18-28 år gamla för att kunna knyta an
till tidigare studie (Richthoff & Alldén, 2011) där samma målgrupp studerats och där man
också efterfrågat och diskuterat var deras attityder och föreställningar om kost kommer ifrån.
Dessutom hade det blivit extra arbete att ha med deltagare under 18 som inte är myndiga då
godkännande från förmyndare krävs. Respondenterna som rimligen ansågs vara inom
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målgruppen valdes genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012), eftersom det inte var möjligt
att styra vilka som passerade vid just den tidpunkten. Någon förteckning över individer i
målgruppen fanns heller inte tillgänglig.
4.2.3. Urval av träningsanläggningar
Studien valdes att genomföras i Stockholm och Uppsala då författarna själva bor där och
avståndet till anläggningarna därmed underlättade utförandet. Träningsanläggningarna som
kontaktades valdes genom obundet slumpmässigt urval (Trost, 2012). Författarna valde
etablerade kedjor inom olika prisklasser och som de själva kände till. På kedjornas hemsidor
lokaliserades anläggningar i olika delar av städerna för att få ett så brett urval som möjligt. De
kontaktades i förväg för godkännande att utföra studien på deras anläggning. Dock var det
inte möjligt att använda alla de i förväg valda anläggningarna då många tillfrågade tackade
nej. Istället tillämpades bekvämlighetsurval och de tio stycken som godkände sitt deltagande,
bestämdes som platser för utdelning av enkäterna. Alla anläggningar hade både gym och
gruppträning i sitt utbud.
4.2.4. Utdelning av enkäten
Vid utdelningen av den slutgiltiga enkäteten närvarade endast en av författarna på respektive
anläggning. Försöksdeltagarna kontaktades personligen på träningsanläggningar i Stockholm
och Uppsala, där de tillfrågades om de ville delta i studien. Författarna var placerade antingen
mellan omklädningsrummen och träningsområdet, eller i foajén. Anläggningspersonalen
bestämde vad de ansåg lämpligast. Dels för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt samt
undvika att enkäterna fylldes i med brådska. Datainsamlingen skedde vid olika tidpunkter på
dagen för att uppnå en så stor variation av besökarna på anläggningarna. Besökarna
tillfrågades om de var villiga att delta i en studie om kostinformation. Det blev totalt 130
enkäter utdelade på sex olika anläggningar. 123 enkäter samlades in och analyserades vilket
gav ett bortfall på 5 %. Vissa frågor från enkäten redovisas inte i resultatet då de efter
dataanalysen ansågs irrelevanta för studien

4.3 Utformning av enkät
4.3.1. Enkät
Enkäten valdes att göras i pappersform. Frågorna i enkäten utformades med syfte att besvara
frågeställningarna för studien.
4.3.2. Missivbrev och etiska aspekter
Som försättsblad till enkäten skrevs ett missivbrev med information till deltagarna om studien
och hanteringen av enkäten (Bilaga 2). Detta utformades med stöd av de forskningsetiska
principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1991) och
uppfyller därmed dessa krav. Brevet inleds med en beskrivning av undersökningen och dess
syfte. Det uppgavs att undersökningen var anonym och att svaren endast användes för
uppsatsens ändamål. Det informerades även om att deltagandet var frivilligt samt att man när
som helst kunde avbryta utan att behöva ge anledning till detta. Med hänsyn till etiska
aspekter var frågorna om ålder, kön och utbildningsnivå de enda som var personliga. Dessa
kunde dock inte knytas till enskild deltagare.
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4.3.3. Enkätutformning
Enkäten inleddes med slutna frågor om träningsfrekvens och mål med träningen. Dessa
följdes sedan av sakfrågor där respondenterna angav vilka källor de använde sig av när de
söker information om kost. Frågorna kunde besvaras både med fasta svarsalternativ för att
underlätta för den svarande (Burell, 2003) och ett öppet svarsalternativ om de övriga inte
passade. Det var möjligt att ange flera svarsalternativ. För att besvara frågan vad deltagarna
ansåg om olika källors trovärdighet utformades på den efterföljande sidan en matrisfråga där
14 exempel på källor fanns som skulle graderas på en fyragradig skala (Burell, 2003).
Därefter ställdes en öppen fråga om deltagaren ville lyfta en källa de använde men som inte
nämnts i enkäten. Formuläret avslutades med demografiska frågor gällande ålder, kön och
utbildningsnivå. Åldern angavs i år, kön med tre fasta svarsalternativ och högsta avslutade
eller pågående utbildning med tre fasta svarsalternativ och ett öppet.

4.4 Definitioner
4.4.1. Internetkällor
Under frågan som handlar om vilka källor på internet som används gavs fyra fasta
svarsalternativ; bloggar, forum, vetenskapliga artiklar och Livsmedelsverkets hemsida.
Definitionerna som följer är författarnas. Med bloggar avses sidor där en privatperson eller ett
företag löpande skriver inlägg utifrån sina egna intressen. Bloggarna har oftast ett
kommentarsfält för varje inlägg där det är möjligt för läsaren att kommentera inlägget. Forum
på internet är sidor där användarna kan läsa, skriva egna och kommentera inlägg i en löpande
tråd. Dessa sidor är mer uppbyggda som en diskussion jämfört med bloggar. Med
vetenskapliga artiklar avses artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. För att kunna
läsa dessa behöver man ofta ett konto eller en inloggning alternativt krävs en betalning. Det
finns dock vissa som är tillgängliga för alla. Livsmedelsverkets hemsida är sidan där den
svenska statliga myndigheten tillhandahåller information om kost och näring med
vetenskaplig grund (SLV, 2014e).
4.4.2. Litterära källor
Under frågan om vilken typ av böcker som används gavs tre fasta svarsalternativ; medicinsk
litteratur, kokböcker och livsstilsböcker. Definitionerna som följer är författarnas. Med
medicinsk litteratur menas böcker som används i medicinskt utbildande syfte. Kokböcker
definieras som böcker vars innehåll domineras av recept men som även kan innehålla
information om näringslära. Med livsstilsböcker menas litteratur som är inriktade inom en
viss genre, till exempel kost eller träning. I dessa ger författaren sina egna tips och råd om
livsstil och hälsa.
Under vilken typ av tidningar som används som källor finns tre fasta svarsalternativ;
kvällstidningar, morgontidningar och livsstilsmagasin. Här står i enkäten exempel på vilka
tidningar som avses i varje kategori. Exemplen är tidningar som säljs i hela Sverige.
Kvällstidningar exemplifieras av Aftonbladet och Expressen, morgontidningar av Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet samt livsstilsmagasin av ELLE, KING, Fitness Magazine och
Topphälsa. Under livsstilsmagasin har respondenten även möjlighet att ange om det är något
särskilt magasin som används.
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4.4.3. Begrepp
Studien avsåg att undersöka vilka källor till kostinformation som individer i målgruppen
använder sig av. Efter utdelning av enkäten upptäcktes en inkonsekvens i användandet av
begrepp där både kostråd och kostrekommendationer också hade använts för att syfta till
kostinformation. På grund av detta redovisas, i resultatet, svaren på enkätfrågorna efter vilket
begrepp som använts i varje enskild fråga men alla syftar dock på kostinformation.

5. Analys
Svaren från enkäterna matades in och analyserades i Microsoft Office Excel. Varje fråga och
svarsalternativ numrerades och varje enkäts svar fördes sedan in i en tabell. De öppna
frågorna som saknade fasta svarsalternativ registrerades separat. Frågorna analyserades sedan
i grupper som var relevanta för syftet och frågeställningarna. Resultatet redovisas via
deskriptiv statistik. Analysen visade att vissa delar av resultatet var irrelevant för
frågeställningarna och därför exkluderades dessa ur rapporten.

5.1. Analys av källanvändning
Frågorna som behandlade vilken typ av källor på internet, samt vilka böcker och tidningar
man använder sig av, analyserades var för sig. Detta för att de tre frågornas svarsalternativ
skulle jämföras för att kunna undersöka vilken typ av varje källa som var den mest använda.
Under svarsalternativet ”Annan” summerades antalet likadana svar för att utläsa om det fanns
en gemensam källa som användes mest. Därefter gjordes analys av den gemensamma
nämnaren genom en internetsökning. Tre sökord valdes ut som ansågs kunna generera i
kostinformation målgruppen söker.

5.2. Analys av förtroende
För att analysera matrisfrågan i enkäten, som frågar om olika källors trovärdighet, isolerades
varje källa och svaren summerades för att se hur hög trovärdigheten för var och en av källorna
var bland deltagarna.

6. Resultat
6.1. Kännedom om Livsmedelsverkets rekommendationer
Resultatet från enkäterna visade att 61 % av deltagarna angav att de känner till
Livsmedelsverkets rekommendationer (Figur 1). Respondenterna som svarat ”Nej” hade
möjlighet att ange hur det kommer sig att de inte kände till rekommendationerna. Det mest
förekommande svaret var då att de inte känner till kostrekommendationerna eller att de inte
var intresserade av informationen.
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Känner du till SLV:s rekommendationer?

39%

Ja
Nej

61%

Antal svarande (n=122)
Figur 1. Svarsfördelning på frågan ”Känner du till Livsmedelsverkets rekommendationer?”

6.2. Livsmedelsverkets trovärdighet
Det visade sig även att 110 av de 119 svarande i frågan om Livsmedelsverkets trovärdighet
ansåg dem vara i ganska hög eller i hög grad trovärdiga (Figur 2).
Trovärdighet SLV

Antal svarande

70
60
50

62
48

40
n=119

30
20
8

10

1

0
I hög grad

I ganska hög grad

I ganska låg grad

Inte alls

Figur 2. I vilken grad respondenterna ansåg Livsmedelsverket vara trovärdigt i fråga om kostråd.

6.3. Användande av källor på internet och deras trovärdighet
De mest använda källorna på internet visade sig för respondenterna vara bloggar och
vetenskapliga artiklar (Figur 3). Under kategorin ”Annan” på denna fråga som var ett öppet
svarsalternativ, angav deltagarna egna alternativ. Det mest frekventa svaret här var Google
men även dagstidningars hemsidor nämndes. Här angavs även om mediet inte används.
Respondenterna ansåg till ganska låg grad bloggar vara trovärdiga som källor till kostråd
(Figur 4). Angående vetenskapliga artiklar ansåg respondenterna dessa vara i hög eller ganska
hög grad trovärdiga som källor till kostråd (Figur 5). Vidare ansåg respondenterna i ganska
låg grad forum på internet vara trovärdiga som källor till kostråd (Figur 6).
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Vilka källor på internet använder du dig av när du söker
kostinformation?
Antal svarande

60

55

53

50

42
34

40
30

20

20

n=204

10
0
Bloggar

Forum

Vetenskapliga
artiklar

SLVs hemsida

Annan

Figur 3. Vilka källor på internet respondenterna använde sig av. Under kategorin ”Annan” var det mest
frekventa svaret ”Google”.
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Figur 4. I vilken grad respondenterna ansåg bloggar vara trovärdiga i fråga om kostråd.
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Trovärdighet vetenskapliga artiklar
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72

48
n=122

I hög grad

I ganska hög grad

1

1

I ganska låg grad

Inte alls

Figur 5. I vilken grad respondenterna ansåg vetenskapliga artiklar vara trovärdiga i fråga om kostråd.
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Trovärdighet forum på internet
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Antal svarande

70
60
50

39

40
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I ganska hög grad

I ganska låg grad

Inte alls

Figur 6. I vilken grad respondenterna ansåg forum på internet var trovärdiga i fråga om kostråd.

6.4. Personers trovärdighet
I frågan om hur trovärdig familjen är som källa till kostråd och även i frågan om hur
trovärdiga vänner är som källa till kostråd var respondenterna delade (Figur 7 och 8).
Respondenterna ansåg i hög grad både en dietist och personlig tränare vara trovärdiga som
källor till kostråd (Figur 9 och 10). Respondenterna var delade i frågan om hur trovärdiga
personliga förebilder är som källa till kostråd (Figur 11).
Trovärdighet familj
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Figur 7. I vilken grad respondenterna ansåg deras familj vara trovärdig i fråga om kostråd.
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Trovärdighet vänner
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Figur 8. I vilken grad respondenterna ansåg deras vänner vara trovärdiga i fråga om kostråd.
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Figur 9. I vilken grad respondenterna ansåg en dietist vara trovärdig i fråga om kostråd.
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Figur 10. I vilken grad respondenterna ansåg en personlig tränare vara trovärdig i fråga om kostråd.
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Trovärdighet personlig förebild
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Figur 11. I vilken grad respondenterna ansåg en personlig förebild vara trovärdig i fråga om kostråd.

6.5. Övriga resultat
Under den öppna frågan om andra källor till kostrekommendationer angavs vänner som
frekvent använd källa. Här lyfte också många att de lyssnade på sin egen kropp och valde att
äta det de tyckte sig må bra av. Övriga svar som angavs på denna fråga kommer inte redovisas
då de inte fanns tillräckligt många gemensamma nämnare för att ha någon relevans för
studien. Under kategorin internet var Google det mest frekventa svaret på alternativet
”Annan”. Författarna ansåg det därför intressant att undersöka vilka slags källor som faktiskt
genererades genom en sökning på Google. Sökorden var ”Kost vid träning”. Sökningen
genomfördes den 4/12-2013 och gav träffar på sidor med tips om träning, hemsidor för
träningsanläggningar, bloggar, forum samt produktsidor.

7. Diskussion
Internet var den mest använda källan till kostinformation och vetenskapliga artiklar hade där
högst trovärdighet. Förtroendet för dietister och personliga tränare visade sig vara högt. Mer
än hälften angav att de känner till Livsmedelsverkets rekommendationer och majoriteten
ansåg dem vara i ganska hög eller i hög grad trovärdiga. Trovärdigheten för familj, vänner
och personlig förebild var av olika grad.

7.1. Metoddiskussion
7.1.1. Val av metod
En kvalitativ metod hade kunnat ge en djupare förståelse för hur man söker kostinformation.
Fokusgrupper eller intervjuer hade varit aktuella metoder. Vid dessa metoder skulle
deltagarna kunna utveckla sina svar och tankar mer ingående än vad som är möjligt i enkäten.
Dock valdes en kvantitativ metod på grund av att intervjuer och fokusgrupper skulle ge ett
mycket mer begränsat deltagande samt att respondenterna skulle behöva avsätta mer tid för att
kunna delta. Det faktum att författarna fanns på plats och kunde svara på frågor när deltagarna
fyllde i enkäten, gjorde att den kunde få mer utförliga svar. Detta ger svaren mer kvalitativ
karaktär i jämförelse med vad som hade varit möjligt med en webenkät.
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7.1.2. Urvalsmetoder
För att kunna relatera till tidigare studie (Richthoff & Alldén, 2011) valdes en liknande
målgrupp med individer som tränar på gym och inom samma åldersspann. Dessutom är denna
ålderskategori en grupp med individer som vuxit upp med internet och fri tillgång till all
information i dagens massmediala samhälle. Även personer yngre än 18 år kan vara aktuella
dock skulle det medföra komplikationer för studien då det skulle behövas målsmans tillåtelse
för att uppfylla de etiska kraven för samhällsvetenskapliga studier. För att optimera
deltagandet ansågs det mest effektivt att kontakta potentiella respondenter personligen.
Urvalet av träningsanläggningar kan vara snedvridet då inte alla de ursprungligen valda
anläggningarna deltog. Författarna kan även ha påverkat urvalet då de endast tillfrågade
individer som genom subjektiv bedömning rimligen ansågs vara inom målgruppens ålder.
Enligt Bryman (2011) är detta inte en optimal urvalsmetod för kvantitativa studier, dock fanns
någon förteckning över individer i målgruppen inte tillgänglig. På grund av
bekvämlighetsurvalet kan man inte säga att urvalet är representativt för en population.
7.1.3. Utformande av enkät och missivbrev
Pappersversionen valdes för att man via webenkät har möjlighet att spåra respondenter genom
deras IP-adress och därmed inte håller dem anonyma (McKee, 2013). Dessutom förväntades
deltagandet bli högre. Missivbrevet utformades på ett sätt som skulle göra det lättillgängligt
för deltagarna, därför användes ett vardagligt lättsamt språk. Vid första utdelningstillfället
visade sig svarsalternativen oklara på frågorna om vilka källor som används till
kostinformation. Respondenterna efterfrågade ytterligare ett fast svarsalternativ som skulle
ange att mediet inte användes. Efter diskussion författarna emellan beslutades att alternativet
”Annan” skulle användas till detta. En teori är att oklarheterna kring svarsalternativen
resulterat i att respondenterna inte visste hur de skulle svara om de inte använder mediet och
därför lämnat frågan blank. Att författarna fanns på plats vid utdelning av enkäten borde dock
ha minimerat detta alternativ då respondenterna hade möjlighet att när som helst ställa frågor.
Detta framkom även i missivbrevet. I missivbrevet uppgavs att svaren endast skulle användas
för uppsatsens ändamål. Dock användes ett felaktigt begrepp, forskningsändamål, vilket borde
justerats i förväg. Forskningsändamål syftar till studier som genomgått etikprövning vilket
denna inte har gjort. Detta kan missleda deltagarna och bör därför inte ha använts.
Frågan som behandlar olika källors trovärdighet ansågs av flera respondenter krånglig. Det
var svårt att utläsa de olika raderna och det var många som frågade om förtydligande om
personlig förebild. Under utformandet var denna fråga i stort fokus då den var så omfattande.
Det diskuterades om att öka mellanrummet mellan raderna på denna fråga men detta hade
gjort enkäten längre än två sidor vilket hade kunnat vara avskräckande för respondenterna och
kanske minskat deltagandet. Den slutgiltiga versionen ansågs vara det mest tydliga och
effektiva sättet att framställa den på. Dock upptäcktes i efterhand en inkonsekvent
begreppsanvändning. Tre olika begrepp för kostinformation användes. Dessa var
kostinformation, kostråd och kostrekommendationer. Innebörden avses vara densamma men
kan upplevas förvirrande. Det hade varit fördelaktigt att endast använda ett begrepp och även
definiera detta för respondenterna.

18

7.1.4. Pilotstudie
Synpunkter gällande utformningen av frågorna under själva insamlingsfasen tyder på att en
upprepning av pilotstudien, som eventuellt skulle inkluderat fler testpersoner, kunde varit
fördelaktig.

7.2. Resultatdiskussion
7.2.1. Internetkällors användande
De källor på internet som var mest frekvent använda var bloggar och vetenskapliga artiklar. I
denna fråga var det möjligt att ange flera svarsalternativ. Under kategorin ”Annan” angav
flera av respondenterna sökmotorn Google. Bloggar och vetenskapliga artiklar kan ha ett
samband med Google, då det är en sökmotor som kan generera bloggar och vetenskapliga
artiklar vid sökning. Begreppet vetenskapliga artiklar definierades inte för respondenterna
vilket kan ha uppfattats som artiklar med vetenskapligt innehåll som skrivs i en tidning. Det
kan ha gett missvisande resultat. Livsmedelsverkets hemsida hade enligt de svarande låg
användningsfrekvens. Som Thackeray (2012) beskriver så måste hälsoorganisationer och
myndigheter veta hur deras målgrupp söker information för att kunna nå dem (Thackeray, et
al., 2012). En teori till att hemsidan har låg användningsfrekvens av respondenterna i denna
studie är att Livsmedelsverket inte anpassar informationen tillräckligt för att nå ut.
Vid sökning på Google med orden ”Kost vid träning” kom Livsmedelsverkets hemsida upp på
tredje sidan av sökresultaten, efter träffar på bloggar, företagssidor som sålde hälsokost samt
sidor som sålde personliga tränar-tjänster. Detta kan vara en anledning till att hemsidan inte är
så frekvent anv. Dock anpassar Google sökresultatet efter datorns sökhistorik och därmed
kunde en sökning på en annan dator genererat i ett annat resultat där SLVs hemsida kom
högre upp på träfflistan. Forum visade sig användas i relativt stor utsträckning vilket kan bero
på att man vill läsa om andras erfarenheter kring kost och träning samt att dela med sig av
sina egna. Som nämns i inledningen söker den som har en hälsosam livsstil, sig gärna till
likasinnade och utbyter erfarenheter för att utvecklas (Knobloch-Westerwick, et al., 2013).
Detta knyter även an till behovet att skapa konversation för att fånga intresse (Thackeray, et
al., 2012).
7.2.2. Trovärdighet
Livsmedelsverket
Enkäten visade att 61 % av deltagarna anger att de känner till Livsmedelsverkets
rekommendationer. Det är inte möjligt att utifrån denna studie dra någon slutsats om i vilken
utsträckning det handlar om. Det viktiga fyndet är dock att mer än varannan har någon slags
uppfattning om dem. Majoriteten av respondenterna angav att Livsmedelsverket i hög eller
ganska hög grad är trovärdigt i fråga om kostråd. Detta visar att förtroendet för
livsmedelsverket är högt bland de svarande men att de inte är helt övertygade om deras
trovärdighet. Resultatets utfall kan bero på olika faktorer, dels hos Livsmedelsverket, dels hos
respondenterna. Livsmedelsverket bidrar till utfallet genom vilka kanaler de använder för att
nå ut med sin information. Då studier har visat att olika kanaler ger olika respons och har
olika hög trovärdighet (Caruana, 2013), kan det vara av intresse att undersöka hur
Livsmedelsverket når ut med sin kostinformation. Å andra sidan angav en stor del av
deltagarna i studien att de inte känner till kostrekommendationerna eller att de inte var
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intresserade av informationen. Därmed kan ointresset vara en lika stor anledning till att man
inte känner till rekommendationerna, som att fel kanaler väljs för att nå ut med informationen.
Bloggar
En blogg kan skrivas av vem som helst och innehållet behöver inte källgranskas av
auktoriserad myndighet innan det publiceras. Detta kan vara en anledning till att bloggar har
ganska låg trovärdighet som källor till kostråd. Det är intressant att respondenterna angav
bloggar som mest använda källa till kostinformation trots att de samtidigt angav att
trovärdigheten var låg. En teori är att bloggar i allmänhet kan ha dåligt rykte för dess osäkra
innehåll men att en specifik förebilds blogg om kost och träning kan användas som
informationskälla. Bloggar med fyndiga texter och färgglada bilder kan göra dem intressanta
att läsa trots låg trovärdighet. Dock kan de upplevas delvis trovärdiga om det inte finns något i
texten som verkar helt osannolikt (Lewandowsky, et al., 2012). Dessutom kan berättelserna
om egna erfarenheter bidra till läsarens attityd till texten (Sanders Thompson, 2013). Det finns
även skribenter på bloggar som uttrycker kritik mot Livsmedelsverket (Dahlqvist, 2012)
(Eenfeldt, 2012). Som enkäten visat har Livsmedelsverket ganska hög eller hög trovärdighet
vilket kan sänka de kritiska bloggarnas kredibilitet. Samtidigt kan läsarna slitas mellan vad de
anser trovärdigt (Nagler, 2013).
Vetenskapliga artiklar
Vetenskapliga artiklar ansågs nästan uteslutande i hög grad eller i ganska hög grad trovärdiga
som källor till kostinformation. Resultatet är intressant då det kan innebära att det finns ett
stort stöd för forskning och att man litar på dess resultat. En studie (Miller, 2004) har visat att
gemene man saknar förmågan att förstå vetenskaplig forskning. Samtidigt utelämnar media
ofta viktiga delar av rapporteringen (Pellechia, 1997). På grund av detta kan fynd från studier
uppfattas felaktigt av allmänheten. Medias roll i hur vetenskapliga studiers fynd offentliggörs
kan inverka på studiernas trovärdighet. Nagler (2013) visar dock på motsatsen, att
trovärdigheten för vetenskapliga studier är hög. Då Livsmedelsverket baserar sina kostråd på
vetenskapliga studier (SLV, 2014e) kan det vara en anledning till att myndigheten fick så pass
hög trovärdighet. Detta förutsätter att respondenterna känner till vad som ligger till grund för
Livsmedelsverkets rekommendationer.
Internetforum
På ett forum samlas läsare och skribenter för att diskutera olika ämnen. Inlägg och
kommentarer är till stor del anonyma. Liksom bloggar används forum som källa till
kostinformation utav respondenterna, trots att trovärdigheten är ganska låg. En anledning kan
vara att anonymitet gör information svår att bedöma gällande trovärdighet. Däremot kan det
vara inspirerande att läsa om vad andra anser och kanske hitta något man känner igen sig i.
Det kan vara en anledning till att forum ändå används som källa utav respondenterna genom
att man samlar material därifrån och sedan väljer ut det innehåll som appellerar till en själv.
Personliga förebilder
Trovärdigheten för personliga förebilder var av varierande grad. Frågan om vem som var
respondentens personliga förebild var öppen vilket gav dem möjligheten att namnge personen.
För vissa kunde svaren vara en familjemedlem eller personlig tränare medan andra skrev en
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känd person. Frågan var utformad som så att respondenterna skulle ange i vilken grad de
ansåg en personlig förebild vara trovärdig gällande kostråd. Om man tolkar frågan som att det
är en förebild inom kost och hälsa, skattar man antagligen trovärdigheten för en personlig
förebild högt. Om man däremot tolkar frågan som att en personlig förebild kan vara vem som
helst utan någon anknytning till kost och hälsa, är trovärdigheten förmodligen varierande.
Formuleringen på svarsalternativet kunde ha specificerats mera genom att tydliggöra att
förebilden inte behövde vara engagerad inom kost och hälsa.
Familj och vänner
Respondenterna var delade i frågan om hur trovärdig familjen är som källa till kostråd.
Familjekonstellationer ser olika ut och förhållandet till föräldrar och syskon kan vara mer eller
mindre personligt. Ett nära band kan göra att man diskuterar kost och träning med varandra i
större mån och meningsutbytena kan influera trovärdigheten. Till vilken grad
familjemedlemmarna till respondenterna är insatta inom kost och hälsa kan också påverka
trovärdigheten. Tidigare studie har visat att individer i en persons umgängeskrets ha stark
påverkan på livsstilsval (Nesbit, 2013). Man kan alltså influeras av de i sin närhet till att
engagera sig inom ett ämne. En förälder eller syskon som arbetar med träning har förvärvat
kunskap genom både utbildning och arbetslivserfarenhet. Om en familjemedlem är fysiskt
aktiv i stor utsträckning har den individen praktisk erfarenhet om vad den mår bra av och kan
inspirera familjens övriga medlemmar. Det vore intressant att forska kring vilka yrken som
finns i individernas familjer samt i vilken grad de är fysiskt aktiva för att dra paralleller till
familjens trovärdighet gällande kostråd. Med studien från Mackey (2001) som bakgrund
skulle ytterligare en aspekt kunna vara att vissa familjemedlemmar kan ses som auktoriteter
och är så pass respekterade av övriga familjemedlemmar att deras åsikter värderas med hög
trovärdighet (Mackey, et al., 2001).
Även vänner är i olika utsträckning insatta inom kost och hälsa. Vänner angavs som källa
under den öppna frågan om övriga källor till kostrekommendationer. Ändå var respondenterna
delade i frågan om trovärdighet. Detta kan bero på att man kan ha många vänner och alla är i
olika grad insatta inom kost och träning. Om många i ens vänkrets inte är intresserade utav
kost och träning kanske man inte rankar dem som högt trovärdiga. Om flertalet däremot är
intresserade inom området så anger man förmodligen vänner som högt trovärdiga. På grund
av den varierande nivån av kostkännedom som en svarandes vänner kan inneha, kan det vara
svårt för den svarande att i enkäten bedöma alla sina vänner under en enda kategori. Detta kan
vara en anledning till att svaren blivit spridda.
Personliga tränare
Personliga tränare fick övervägande hög eller ganska hög trovärdighet gällande källa till
kostråd. Flera utav respondenterna som namngav en personlig förebild, skrev där sin
personliga tränare. Att en personlig tränare får så hög kredibilitet och att de även blir
förebilder är högst intressant. Här kan man tillämpa teorin om att de som arbetar inom hälsa
och träning kan påverka individens inställning (Hutson, 2013). Ens tränare kan bli en förebild
på grund av sin fysik och karaktär. Dessutom kan praktisk erfarenhet inom området väga
tungt bland individer som tränar på gym. Att utbildningen inte ger några högskolepoäng men
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att yrket anses ha hög trovärdighet kan innebära att vilken utbildning en rådgivare inom kost
har, inte spelar någon roll för respondenterna.
Dietister
Dietister ansågs av de svarande i hög grad vara trovärdiga som källa när det gäller kostråd.
Dock fanns det avvikande svar i denna fråga där vissa svaranden hade angett att dietister i
ganska låg grad eller inte alls var trovärdiga. Det vore då intressant att undersöka varför de
inte anses trovärdiga trots att de innehar en akademisk utbildning och yrkeslegitimation.
Dietister är i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att arbeta utifrån vetenskaplig
grund och berövad erfarenhet. Även livsmedelsverkets kostråd inriktade på
folkhälsoprevention utgår från en vetenskaplig bas med de nordiska
näringsrekommendationerna som utgångspunkt. Därför borde graden av trovärdighet för de
båda rimligtvis följas åt. Dock har de svarande angett att dessa två har olika grader av
trovärdighet. Detta tros bero på att de svarande då inte är medvetna om hur förhållandet
mellan dietistkåren och Livsmedelsverket förhåller sig. Alternativt skiljer sig förtroendet
mellan dessa då det ena är en yrkeskår och det andra en statlig myndighet. En annan aspekt
kan vara att majoriteten av legitimerade dietister arbetar inom sjukvården. Därmed är det
möjligt att allmänheten uppfattar att det finns en distans mellan dietistens arbete och kost vid
träning.
Både dietister och personliga tränare ansågs ha hög trovärdighet vilket är intressant då dessa
har olika utbildningar och arbetsuppgifter. Skillnaden är att dietister arbetar mer teoretiskt i
form av patientsamtal och personliga tränare arbetar praktiskt med den fysiska träningen.
Utbildningsnivån hos en som arbetar med kost verkar därför inte påverka förtroendet hos
respondenterna. Dock kan personliga tränare ge kostråd utan att det får yrkesmässiga
konsekvenser (Hutson, 2013). Till skillnad från en dietist som vid felaktigt utförande av
arbete kan mista sin yrkeslegitimation. Det är möjligt att respondenterna inte är medvetna om
denna skillnad och därför likställer yrkena med varandra.
7.2.3 Övrig diskussion
Resultaten i denna studie kan användas som en förlängning till den tidigare studien på en
liknande målgrupp (Richthoff & Alldén, 2011). Fynden visar delvis vilka influenser som
påverkar målgruppens individers attityd till kost men skulle kunna fördjupas i ytterligare
studier.
En faktor som kan ha påverkat utfallet av studien är den geografiska. Enkäten delades ut på
gym i två olika städer, Stockholm och Uppsala. Stockholm är en storstad medan Uppsala kan
kategoriseras som en universitetsstad. Detta är relevant då utbildningsnivån kan variera
mellan de svarande i de olika städerna. Med utbildningsnivån kan även val av källor till
kostinformation variera. Då med tanke på att högskoleutbildade kan ha vetenskapliga artiklar
närmare tillhands än lägre utbildade.
Viktigt att diskutera är svaren på den avslutande öppna frågan om andra källor till
kostrekommendationer som respondenterna tycker är viktig. Det mest förekommande svaret
var att lyssna till sin kropp och känna efter vad man själv mår bra av. Som tidigare nämnts är
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det kroppsliga kapitalet produkten av en livsstil. En hälsosam kosthållning som är bra för
kroppen ger då rimligtvis en frisk, välmående kropp. Individen kan alltså avgöra kvaliteten på
sin kost genom att känna sitt eget välbefinnande.

8. Slutsats
Studien visar att internet är den vanligaste källan till kostinformation inom målgruppen. De
källorna som angivits mest använda på internet är vetenskapliga artiklar och bloggar men
även forum var frekvent använt. Livsmedelsverket har enligt studien i hög eller ganska hög
grad trovärdighet bland respondenterna. Däremot är deras hemsida inte en av de mest använda
källorna på internet, inom målgruppen. Vetenskapliga artiklar hade bland respondenterna hög
trovärdighet medan både bloggar och forum hade ganska låg. När det gäller trovärdigheten till
personer så hamnade dietister och personliga tränare högst och personliga förebilder lägst.
Målgruppen var delad i fråga om vänner och familj. Det mest förekommande svaret när
respondenterna tillfrågades om källor i en öppen fråga var att de lyssnade till sin egen kropp
och kände efter vad de mådde bra av.
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Arbetsfördelning
Planering av studien och uppsatsarbetet
Marina: 30%
Ellinore: 70%
Litteratursökning
Marina: 70%
Ellinore: 30%
Datainsamling
Marina: 50%
Ellinore: 50%
Analys
Marina: 50%
Ellinore: 50%
Skrivandet av uppsatsen
Marina: 50%
Ellinore: 50%
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Primä ra kä llor till
kostrekommendationer och deras
trovä rdighet
En tvärsnittsstudie om val av källor till kostrekommendationer baserat på
deras upplevda trovärdighet, bland individer som tränar på gym i
åldersspannet 18-28 år.
Vi är dietiststudenter vid Uppsala universitet som skriver ett examensarbete om tränande individers
uppfattning kring trovärdiga källor för kostinformation. Metoden vi använder i undersökningen är en
enkät som delas ut till individer som tränar på gym och är mellan 18-28 år.
Undersökningen görs helt anonymt då inga namn eller personuppgifter samlas in. När du är klar med
ifyllnaden av enkäten lämnas den i lådan hos studenterna på plats. Efter att all data för studien
samlats in kommer den att matas in i ett datorprogram för analys. Resultatet från analysen kommer
att presenteras som statistik och det kommer inte vara möjligt att utläsa enskilda svar. Syftet med
datainsamlingen är att besvara vår frågeställning och svaren kommer endast att användas för
forskningsändamål.
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta om du inte längre önskar delta,
utan att behöva ange anledning till detta.
Vid frågor, kontakta någon av oss studenter. Detta kan göras personligen, via telefon eller mail.
Ellinore Svensson
ellinore.svensson.2910@student.uu.se
070-774 55 19
Marina Olai
marina.olai.2708@student.uu.se
070-299 88 93
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Frågor
Om inget annat anges besvarar du frågorna genom att kryssa i det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig.
1. Hur ofta tränar du på gymmet?
□
7 eller fler ggr/vecka
□
5-6 ggr/vecka
□
3-4 ggr/vecka
□
1-2 ggr/vecka
□
Mer sällan
2. Vad är ditt mål med att träna på gymmet? (Flera svarsalternativ är möjliga)
□
Att vara hälsosam
□
Att bygga muskler
□
Att få bättre kondition
□
Att gå ner i vikt
□
Annat:
3. Vilka källor på internet använder du dig av när du söker kostinformation?
□
Bloggar
□
Forum
□
Vetenskapliga artiklar
□
Livsmedelsverkets hemsida
□
Annan:
4. Vilken typ av böcker använder du dig av när du söker kostinformation?
□
Medicinsk litteratur
□
Kokböcker
□
Livsstilsböcker
□
Annan:
5. Vilken typ av tidningar använder du dig av när du söker kostinformation?
□
Kvällstidningar (Ex. Aftonbladet, Expressen)
□
Morgontidningar (Ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet)
□
Livsstilsmagasin (Ex. ELLE, KING, Fitness magazine, Topphälsa)
Någon särskild?:
□
Annan:
6. Känner du till Svenska livsmedelsverkets kostrekommendationer?
□
Ja
□
Nej
Om nej, hur kommer det sig?:
7. Har du någon gång besökt en dietist för kostråd?
□
Ja
□
Nej
Var god vänd för fler frågor
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8. Ange till vilken grad du anser nedanstående källor vara trovärdiga gällande kostråd
I hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad
a) Bloggar
□
□
□
b) Vetenskapliga artiklar
□
□
□
c) Forum på internet
□
□
□
d) Böcker
□
□
□
e) Tidningar
□
□
□
f) Familj
□
□
□
g) Vänner
□
□
□
h) Dietist
□
□
□
i) Personlig tränare
□
□
□
j) Personlig förebild,
□
□
□
ge gärna exempel:
k) Offentlig person,
□
□
□
ge gärna exempel:
l) Läkare
□
□
□
m) TV/Radio
□
□
□
n) Svenska livsmedelsverket
□
□
□

Inte alls
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

9. Finns det någon annan källa till information om kostrekommendationer som du tycker är
viktig?

10. Ange din ålder:
11. Ange ditt kön
□
□
□

år

Kvinna
Man
Annan

12. Ange din högsta avslutade/pågående utbildningsnivå
□
Grundskola
□
Gymnasie
□
Högskola/universitet
□
Annan:
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