Examensarbete C, 15hp

Grundnivå
VT 2015

Attityder till Livsmedelverkets
kostråd hos fysiskt aktiva vuxna

En kvantitativ studie angående kännedom,
följsamhet och attityder till Livsmedelsverkets
kostråd

Arvid Nybrant & Andreas Sundmark

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

0

Uppsala Universitet
Institutionen för kostvetenskap
Examensarbete C, 15hp
Grundnivå

VT 2015

Titel: Attityder till Livsmedelverkets kostråd hos fysiskt aktiva vuxna
Författare: Arvid Nybrant och Andreas Sundmark

Sammanfattning
Bakgrund: Ökad fysisk aktivitet ställer ett högre krav på energi och näringstillförsel vilket gör att
individer som idrottar som grupp har ett energi- och näringsbehov som skiljer sig mot den övriga
befolkningen. Det cirkulerar dock många dieter och kostråd i träningskretsar och i media som är
långt ifrån det som Livsmedelsverket rekommenderar. För individer kan det därför vara svårt att
veta vad som är evidensbaserat och vad som inte är det när det existerar ett stort informationsbrus.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka kännedom, självskattad följsamhet och attityder kring
Livsmedelsverkets kostråd hos en grupp fysiskt aktiva vuxna.
Metod: En kvantitativ studie gjordes där en enkät distribuerades via mail till operativ personal på
Storstockholms Brandförsvar (SSBF) samt via Facebook (gruppen Kost & Träning). Efter
exkludering av data erhölls 127 besvarade enkäter. All data som erhölls bearbetades och
analyserades sedan med hjälp av statistiska metoder.
Resultat: Respondenterna i undersökningen visade sig ha bra kännedom om kostråden. Attityden
gentemot dessa varierade då den skattade följsamheten till dessa varken var hög eller låg då det
fanns en stor variation. Vissa kostråd följdes betydligt mer än andra. Respondenterna upplevde att
vetenskaplig förankring var viktigt för att man skulle ta till sig kostråd. Tilltron till kostråd från
olika aktörer varierade stort, högst tilltro fanns till dietisters kostråd och lägst hos kvällstidningars.
Det verkade även finnas ett samband mellan utbildningsnivå och vems kostråd som upplevdes
trovärdiga. Livsmedelsverkets fem kostråd upplevdes ej vara speciellt optimala för hälsa och
träning.
Slutsats: Respondenternas attityd verkade skilja sig från det faktiska handlandet. Trots att
Livsmedelsverket uppfattades vara en trovärdig källa till kostråd verkade inte respondenterna följa
deras råd eller tycka att dessa var optimala för prestation eller hälsoändamål.
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Abstract
Background: Interest in health has been shown to be correlated with good eating habits and higher
physical activity. Physically active individuals have higher dietary needs as opposed to the general
population. Despite the relatively good level of knowledge in relation to the Swedish National
Food Agency, NFA dietary guidelines consumers have difficulty interpreting dietary guidelines
that can be derived from several sources and often from different perspectives.
Aim: The purpose of this study was to investigate awareness, compliance and attitude toward the
NFA's dietary guidelines addressing a group of physically active adults. More specifically, if they
consider that the current advice from NFA is good for training, and how credible mediators of
dietary advices this authority is.
Method: A quantitative study was done with a survey distributed via email to staff at Stockholm
Fire Brigade (SSBF) and via Facebook. After exclusion of the obtained data 127 surveys where
included in the study. The data obtained were processed and then analyzed using statistical
methods.
Results: The participants in the study seemed to very well recognize the food-based
recommendations. The compliance to the recommendations had a high variance for each
recommendation. Some of the recommendations seemed to have more compliance than others
though. The participants all believed that the NFA was an institution whose recommendations were
trustworthy. They also believed scientific support behind the dietary guidelines was an important.
There seemed to be an association between degree of education and trust to different sources of
food-recommendations. The highest trust was found for dieticians and the lowest for newspapers.
Conclusion: The result seemed to be a bit contradictory. While the participants found high trust
in the NFA they didn’t tend to follow their advice. They didn’t either think their advices were very
good for neither performance nor health purposes.
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1 Inledning
Övervikt och fetma har under de senaste decennierna ökat hos befolkning såväl i Sverige som
i övriga världen (Kelly, Yang, Chen, Reynolds & He, 2008). Statistik från Statistiska
centralbyrån visar att andelen överviktiga i Sverige ökat från ca en tredjedel av befolkningen
1989 till ca 46 % 2011(Statistiska centralbyrån, 2013). Hos denna grupp utgörs 58 % av män
vilket säger att prevalensen av fetma är större just där. Fetmaproblemet i befolkningen medför
ökad risk för ett flertal negativa hälsoeffekter som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2diabetes, sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancerformer (Kark, Tynelius & Rasmussen,
2010). En av de primära orsakerna till den ökade folkhälsoproblematiken är kosthållning samt
otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2009).
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som arbetar med livsmedelssäkerhet, säker hantering
av livsmedel samt verkar för bra matvanor. Livsmedelsverket har presenterat generella kostråd
riktade till den svenska befolkningen baserade på de Nordiska näringsrekommendationerna,
NNR (Livsmedelsverket, 2013b). NNR fastställer riktlinjer för kostsammansättning och
rekommenderade intag av näringsämnen som ligger till grund för de nationella
kostrekommendationerna i de nordiska länderna (Livsmedelsverket, 2013b). De nordiska
länderna har haft gemensamma näringsrekommendationer sedan 1980 som är framtagna av en
nordisk expertgrupp och ges ut av Nordiska Ministerrådet. Befolkningen i de nordiska länderna
har liknande matvanor och liknande sjukdomsmönster vilket är grunden för att kunna ha
gemensamma näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2013b). Livsmedelsverket
koordinerar NNR nationellt och ger ut råd om kost, liksom om fysisk aktivitet i linje med NNR
(Livsmedelsverket, 2013b). I den senaste versionen av Riksmaten tydliggjordes att det faktiska
intaget understeg många av NNRs rekommendationer (Livsmedelsverket, 2012; NNR, 2012).
Senaste utgåvan av NNR framhåller ökat fokus på helheten i kosten samt vilka kostmönster
som är hälsosamma. Fokus ligger också på vilken sorts fett och kolhydrater som bör ätas snarare
än mängd. Rekommendationen för det totala fettintaget har justerats till 25-40 procent av
energiintaget (tidigare 25-35 E%) där utrymmet för enkelomättat fett har ökats något.
Rekommendationen för kolhydratintaget ändras till 45-60 procent av energiintaget (tidigare 5060 E%) generellt kan sägas att energifördelningen har blivit mer flexibel i och med att gränserna
har vidgats (NNR, 2012).
För att motverka det ökande folkhälsoproblemet krävs livsstilsförändringar med fokus på en
mer hälsosam kosthållning och en ökad mängd fysisk aktivitet (Lagerros & Rössner, 2013).
Enligt undersökningar har invånarna i Sverige i allmänhet god kunskap om de svenska
kostrekommendationerna men trots detta äter de flesta inte efter dessa (Enghardt Barbieri, 2013;
Jansson, 1993). Det är betydelsefullt ur ett samhälls- och individ perspektiv att minimera olika
typer av kostrelaterade problem då de innebär en belastning för såväl samhället som för den
enskilde individen. Första ansatsen till en förbättrad folkhälsa är förändrad attityd och ökat
intresse om hälsosamma matvanor där studier påvisar att hälsointresse är positivt korrelerat till
attityd och matvanor (Koldolinsky, Harvey-Berino, Berlin, Johnson & Reynolds, 2007).
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2 Bakgrund
2.1 Identitet och attityd
Det har visat sig vara svårt för individer att skapa sig en föreställning om vad denne skall
äta vilket kan kopplas till svårigheter att tolka kostråd som kan härledas från flera olika
källor och ofta med olika perspektiv (Goldberg & Sliwa, 2011; Rosenbloom, 2014). Enligt
HFS, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (2014) kan det även ses att det finns
en svårighet att ta till sig kostråd då varje människa äger sina matvanor vilket betyder att
matvanor är något personligt och i många fall kopplat till personens identitet och attityd.
En individs olika identiteter förändras över tid och varierar utifrån sammanhang. Inom
sociologin diskuteras två former av identitet, social identitet samt personlig identitet. Den
sociala identiteten kännetecknas utav de attribut som omgivningen tillskriver en individ
utifrån ett kollektivs ramverk, t.ex. gruppen styrketränande eller gruppen löpare (Giddens,
2007). Social identitet uppstår genom grupptillhörighet och utmärker hur olika individer
liknar och förhåller sig till varandra. Den personliga identiteten skapas utifrån individens
relationer till andra människor samt utifrån ens persona, den personliga identiteten gör
varje människa unik och skiljer individer åt (Giddens, 2007).
Som individer har människor praktiskt taget attityder till allt i sin omgivning. Dessa är
generellt sett värde-laddade och kan vara såväl positiva som negativa och påverkas av den
sociala miljö vi lever i (Sjödén, 1980). En individs positiva eller negativa attityder leder
ofta till benägenheten att handla efter attityden (Sjödén, 1980). Socialpsykologin har sedan
1920-talet använt attityd som begrepp för att beskriva beteende och menar att attityd kan
ses som både yttre och inre fenomen (Rosén, 2012a). De yttre aspekterna påverkar
samarbete och sociala funktioner i samhället och de inre påverkar det mentala tänkandet
och styr handlande. Den idag vanligaste definitionen av attityd innebär en individs
bestående inställning till något baserat på dennes erfarenheter (Rosén, 2012a).
Konsumenter uppfattar ofta kostbudskap som komplext och ibland som motsägelsefull
information vilket ställer krav på förmedlaren av budskapet (Ward, Henderson, Coveney
& Meyer, 2011).

2.2 Matvanor
Hälsorelaterade levnadsvanor är något som i stor utsträckning varierar mellan olika
socioekonomiska och kulturella grupper (Gray, Armstrong & Farley, 2003; Abrahamsson,
2011). Detta går att förklara genom att levnadsvillkoren och förutsättningar ofta skiljer sig
mycket åt mellan t.ex. grupper med olika inkomst och utbildning. En högre utbildning är
då ofta associerad med högre inkomst och bättre levnadsvanor. Det finns ett tydligt mönster
som visar hur utbildning och fetma korrelerar negativt med varandra (Socialstyrelsen,
2013).
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Matvanor och livsmedelsval har i flera svenska undersökningar visat sig ha en tydlig
koppling till dessa socioekonomiska faktorer som nämnts ovan. Individer med högre
inkomst äter i regel bättre och har större kunskap om vad som är bra matvanor
(Livsmedelsverket, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2010). Detta mönster är vanligt
förekommande i västvärlden då studier kopplat just matvanor till socioekonomiska
faktorer.
Australienska studier har bland annat funnit samband mellan inkomst och livsmedelsval
och samband mellan inkomst och psykosociala faktorer (McKinnon, 2014). I en brittisk
studie framkom det att grupper med lägre socioekonomisk status i större utsträckning köper
en större andel livsmedel från mindre hälsosamma livsmedelsgrupper medan grupper med
högre socioekonomisk status inhandlar och konsumerar större andel hälsosamma
livsmedel (Pechey, Jebb, Kelly, Almiron-Roig, Conde, Nakamura & Shemilt, 2010).
Matvanor i sig är kopplat direkt till hälsa då hälften av de tio största riskfaktorerna har en
direkt association till vad vi äter (WHO, 2002). För att få en bild av matvanorna i
befolkningen har undersökningar som Riksmaten utförts (Livsmedelsverket, 2012). En
huvudindikator som använts är hur stor andel av den vuxna befolkningen som intar minst
500g frukt eller grönsaker per dag vilket är ett av Livsmedelsverkets kostråd
(Folkhälsomyndigheten, 2005). Andelen som följer denna i den vuxna befolkningen har
ökat under sen slutet av 90-talet. Då det finns fler avgörande faktorer som påverkar kosten
i helhet har inte svenskarna nödvändigtvis börjat äta bättre då dåliga vanor som intag av
sötsaker har ökat (Livsmedelsverket, 2012).
Det finns andra faktorer som påverkar matvanor än själva kunskapsnivån om mat och hälsa
i befolkningen. Studier har visat att människor sällan är rationella när det kommer till hur
livsmedel väljs och konsumeras. Detta kan ge stöd till varför aktuella kostundersökningar
visat att intaget var undermåligt trots att mycket tyder på att människor vet vad som är
dålig mat (Enghardt Barbieri, 2013; Jansson, 1993). Kunskap leder därmed inte alltid
automatiskt till bättre matvanor (Mattisson, Eneroth & Becker, 2012).
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2.3 Fysisk aktivitet och näringsbehov
Fysisk aktivitet är ett komplext beteende som rent fysiologiskt definieras som all
kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den energiförbrukning en person har i
vila. Fysisk aktivitet används, vid hälsoarbete, som ett överordnat begrepp och innefattar
kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar
(Folhälsomyndigheten, 2013). Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på
människors hälsa och på folkhälsan i stort (Folhälsomyndigheten, 2013).
NNR (2012) presenterar riktlinjer som menar att vuxna bör engagera sig i minst 150
minuter av måttlig fysisk intensiv aktivitet under hela veckan eller delta i åtminstone 75
minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet under hela veckan eller delta i en likvärdig
kombination av måttlig och kraftfull intensiv aktivitet företrädesvis utspridd under veckan.
Denna aktivitetsnivå som motsvarar en ”aktiv livsstil.”
Fysisk aktivitet är en av många dagliga sysslor som påverkar hälsan i synnerhet när det
sätts i relation till matvanor (Satcher, 1996). Dessa två aspekter kopplas tydligt ihop med
livsstil. Det finns även mer specifika problem som kan yttra sig när en individ följer en
kosthållning och supplementering som saknar vetenskapligt stöd. I kontrast mot de mer
generella folkhälsoproblemen som fetma och höga blodfetter finns de problem som
drabbar grupper och individer som har speciella behov.
En grupp som har ett näringsbehov som skiljer sig gentemot befolkningen generellt är till
exempel personer som har en avsevärt högre fysisk aktivitet, än den av NNR (2012)
definierade nivån, yttrar sig i ett ökat energibehov samt ökat behov av vitaminer och
mineraler (Abrahamsson, 2011) Det ökade näringsbehovet för denna grupp brukar sällan
vara ett stort problem i sig då ökad fysisk aktivitet oftast leder till ökad hunger. Däremot
kan det vara direkt kontraproduktivt för syftet med fysisk aktivitet att avvika från
vetenskapligt belagda kostråd då det inte ger de optimala förutsättningarna (Rosenbloom,
2014).
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2.4 Kosthållning och kosttillskott
Måltidsforskaren Richard Tellström menar i en artikel i Dagens Nyheter (Johansson, 2012)
att kosthållning är ett sätt att visa vem man är, ett sätt att bygga ett eget personligt
varumärke. Han framhåller även att kosthållning är starkt kopplat med laddade värderingar
och att hänge sig åt en viss kosthållning, en diet, skapar en känsla av kontroll över den
egna kroppen, samtidigt som det lyfter fram den egna uppfattningen om oss själva.
Det går tydligt att se kosthållningens betydelse för en individs identitet när den betraktas i
sociala sammanhang. När en person väljer att gå från det som kan klassas som normal
kosthållning till att följa en diet medföljer oftast en livsstil-förändring. Kosthållning bidrar
till ett identitetsskapande i och med att en individ gör aktiva val i sitt konsumtionsmönster.
Dessa val påverkar beteenden i sociala sammanhang och vardagliga situationer
(Hammarén & Johansson, 2009).
Det råder ständigt stor debatt gällande dieter och kosttillskott trots att det finns
evidensbaserade rekommendationer för vad som är optimalt för fysiskt aktiva. Flera studier
visar att just fysiskt aktivas användande av kosttillskott för prestationshöjande ändamål är
högt (Šterlinko, Stubelj, Besednjak-Kocijančič & Golja, 2011; Bianco, Mammina, Paoli,
Bellafiore, Battaglia, Caramazza, Palma, Antonio, Jemn &, Monèm, 2011; Buell, Franks,
Ransone, Powers, Laquale & Carlson-Phillips, 2013; Maughan, Depiesse & Geyer, 2007).
Detta trots att det finns vetenskapliga belägg för att kosttillskott inte ger ytterliggare
hälsofördelar. Däremot finns det evidens för att vissa kategorier av kosttillskott kan vara
positiva för prestationsrelaterade syften (Sveriges Olympiska Kommitté, 2009). Även om
dieter, under kortare perioder, sällan är farliga kan det vara kontraproduktivt att följa en
diet som i sig kan motverka positiva resultat från fysisk aktivitet samt att överkonsumtion
av kosttillskott kan medföra hälsorisker (Riksidrottsförbundet, 2015).
Studier har visat att konsumenternas förändrade livsstil har haft en betydande inverkan på
efterfrågan på livsmedel som upplevs som hälsosamma och näringsrika. Vidare framhölls
att konsumenter idag i allt högre grad använder kost som ett sätt att förbättra sin hälsa och
sitt allmänna välbefinnande (Gray et al. 2003). Livsmedelsverket framhåller att de flesta
får i sig tillräckligt med mineraler och vitaminer genom att äta vanlig mat, även om det
som äts inte alltid är nyttigt (Livsmedelsverket, 2014b). Kosttillskott avser livsmedel som
är avsedda att komplettera en normal kost och här har Livsmedelsverket en central roll i
egenskap av den myndighet som reglerar klassificering av kosttillskott enligt
Livsmedelslagen (Livsmedelsverket, 2013a; Livsmedelsverket, 2014b).
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Både Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF) avråder
generellt användandet av kosttillskott då de menar att det inte finns vetenskapliga bevis för
att det behövs på generell basis. Dock har ett ökat intresse för kopplingen mellan mat och
hälsa skapat en stor efterfrågan på produkter som ger hälsofördelar utöver de basala
näringsbehoven (Sveriges Olympiska Kommitté, 2009; Riksidrottsförbundet, 2015; Gray
et al., 2003).
Dagens globala kunskapssamhälle erbjuder ny information i en ökande takt och inte minst
information om kost/hälsa och hälsotrenden i samhället innebär en ökad efterfrågan på
produkter inom detta område. Det har visat sig att ett stort antal konsumenter inhämtar
information om kosttillskott från okvalificerade källor snarare än genom evidensbaserade
råd samt att i många fall saknas kunskap om i vilka mängder dessa supplement bör
konsumeras (Bianco et al., 2011; Bianco, Zucco, Nobile, Pileggi & Pavia, 2013; Maughan
et al., 2007). Mat kan kopplas ihop med gemenskap och måltider skapar relationer, ger en
social dimension av begreppet där kost och dieter påverkar individers identitetsskapande
(Holm & Tange Kristensen, 2012). Att följa en diet har många likheter med att följa en
religion – båda har regler för vad som får ätas och inte, maten är ett sätt att bygga en
identitet, därför kan människor tendera att vara mycket känsliga när deras kosthållning blir
ifrågasatt (Rosenbloom, 2014).

2.5 Förmedlare av kostråd
Kostråd är inte samma sak som näringsrekommendationer. Kostråd är en ”översättning”
av näringsrekommendationer till matråd vilket medför bättre förståelse för mottagaren hur
denne kan nå upp till näringsrekommendationerna (Mattisson et al., 2012). Med
framkomsten av sociala media och Internet har möjligheterna att ge ut råd och information
om kost och hälsa även ökat. I dagens samhälle finns det såväl en stor mängd formella
såväl som informella aktörer som ger ut både evidensbaserade samt subjektivt baserade
råd om kost. Detta har lett till att det existerar en stor mängd information om hur man bör
äta och vad man inte bör äta. Detta informationsbrus kan göra det komplicerat för den som
är i behov att hitta rätt bland all information som är tillgänglig (Goldberg et al., 2011). För
den som har bristande kunskap om vem som är en lämplig förmedlare av kostråd kan det
därför bli svårt att hitta kostråd som det finns evidens bakom.
Formella aktörer kan definieras som de aktörer som har någon sorts legitim behörighet att
styrka sin befogenhet att ge ut kostråd med. Till exempel kan en formell aktör vara en
dietist, en läkare eller licensierad personlig tränare. Det finns en viss variation av legitimitet
hos formella aktörer då en dietistutbildning ger mer legitimitet än en utbildning till
personlig tränare. I kontrast mot dessa formella aktörer finns de informella som består av
aktörer som saknar legitimitet till att utfärda kostråd. Dessa kan vara individer i
vänskapskrets eller familjen (Rosenbloom, 2014).
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2.6 Livsmedelsverkets kostråd
Livsmedelsverket formulerade år 2005 nya råd med syfte att hjälpa befolkningen äta mer
hälsosamt och därmed förbättra folkhälsan. Istället för att ge ut rekommendationer om
referensvärden för enstaka näringsämnen gavs livsmedelsbaserade kostråd. Genom att ge
ut livsmedelsbaserade råd tas även helheten av kosten i beaktan då kost i sig är mer
komplext än enstaka referensvärden. Resultatet av Livsmedelsverkets arbete blev fem
stycken kostråd och formulerades som följer (Enghardt Barbieri, 2013):
1.
2.
3.
4.
5.

Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen.
Välj i första hand fullkorn när det gäller bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel
Ät fisk ofta; två-tre gånger i veckan.
Använd flytande margarin eller olja i matlagningen

Attityden och kunskapen om kostråden har i undersökningar visat sig variera (Enghardt
Barbieri, 2013). Unga individer och just män har visat sig ha sämre kunskap om kostråden
från Livsmedelsverket. Detta beror på att intresset för hälsoinformation i dessa grupper är
lägre än för resten av befolkningen. Även undersökningar som Riksmaten har visat att just
dessa grupper äter sämre (Livsmedelsverket, 2012).
I en undersökning där kunskapen om Livsmedelsverkets råd för kost och hälsa undersöktes
visade det sig att 20 % av befolkningen aldrig hade hört talas om kostråden och 39 % hade
hört talas om dem någon gång men kände inte till dem såväl. Det var endast 14 % som
följde råden (Enghardt Barbieri, 2013). Vid en annan undersökning visade det sig att
följsamheten till kostråden var mycket låga då bland annat bara var 10 % som åt frukt och
grönsaker upp till 5 gånger om dagen (Becker, 2007). I senaste Riksmaten visade sig dock
den siffran ökat till 17 % (Livsmedelsverket, 2012).
Vid utvärderingar har det även visat sig att attityden mot kostråden skiljer sig åt mellan
råden. Livsmedelsverket har beslutat att 2015 ge ut nya kostråd baserade på den senaste
versionen av NNR, dock väntas inga större skillnader (NNR, 2012).
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3 Syfte
Syftet med uppsatsen var att undersöka kännedom, följsamhet och attityder kring
Livsmedelsverkets kostråd hos en grupp fysiskt aktiva vuxna.

3.1 Frågeställningar
Med det övergripande syftet som utgångspunkt ämnade undersökningen att besvara
följande frågor:
1. Anser fysiskt aktiva individer att de nuvarande råden från Livsmedelsverket är bra
för hälsa och prestation?
2. Vilka aktörer anses vara trovärdiga som förmedlare av kostråd hos fysiskt aktiva
vuxna?
3. Finns det något samband mellan utbildningsnivå och uppfattad trovärdighet till olika
aktörers kostråd.
4. Hur ser sambandet ut mellan attityder och självskattad kosthållning?

4 Metod
4.1 Litteratur
För att utreda kunskapsläget inom studiens område har en litteratursökning genomförts
mellan den 1 april och den 20 maj 2015 på databaserna PubMed, Diva samt Scopus.
Artikelsökning gjordes med sökningar på indexeringsord/nyckelord, sökord som användes
var bland annat: physical activity, dietary patterns, eating patterns, dietary guidelines,
attitude, identity, food intake, consumption. För att en artikel skulle inkluderas sattes ett
kriterium att den skulle vara tillgänglig i fulltext. De artiklarna som ansågs relevanta gick
igenom två stycken urval. I det första urvalet inkluderades artiklarna om titeln bedömdes
relatera till syftet med kommande undersökning. I det andra urvalet lästes abstract för att
avgöra om artikeln var av intresse utifrån uppsatsens syfte. Utifrån de vetenskapliga
artiklarna som relaterade till uppsatsens syfte identifierades ytterligare litteratur.
Ytterligare källor för arbetet är bland annat publikationer från Folkhälsomyndigheten,
Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, tryckta böcker samt Internet.

4.2 Metodval
En kvantitativ studiedesign valdes i form av en Internet-baserad enkät (Bilaga 3). Enkäten
implementeras på en nätplattform för enkäter och dataundersökningar,
http://www.typeform.com Respondenterna fick besvara enkäten direkt på plattformen via
en distribuerad länk. Enkät i digital form valdes som datainsamlingsmetod då det är ett
tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt att nå ett stort antal människor.
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4.3 Etiska aspekter
Det finns fyra grundläggande huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning. I denna
undersökning har dessa grundprinciper implementerats och tydliggjorts för
respondenterna. I samband med förfrågan om att vara med i studien informerades
respondenterna om undersökningens övergripande syfte och därmed uppfylls
informationskravet. Samtyckeskrav har uppfyllts genom att deltagandet var frivilligt och
respondenterna själva kunde välja om de vill delta eller ej. Konfidentialitetskravet uppfylls
då deltagandet skedde anonymt och enkätfrågorna inte bestod av frågor som kan identifiera
respondenten. Även nyttjandekravet uppfylls genom att respondenterna också är den
grupp som undersökningen gynnar (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2005).

4.4 Reliabilitet och Validitet
Validitet brukar beskrivas som att det som avses att mätas faktiskt är det som mäts
(Bryman, 2011; Ejlertsson, 2005; Trost, 1994). Vidare kan begreppet delas upp i intern
samt extern validitet (Psykologiguiden, 2015). Med intern validitet menas att det resultat
som erhålls återspeglar det man faktiskt avsett att mäta hos respondenterna. I studien
avsågs att mäta komplexa variabler som attityd, följsamhet och kännedom, därför kan det
bidra till att den interna validitet är relativt låg då just dessa variabler kan vara svåra att
fånga i en enkät. Ändå kan en enkät vara ett viktigt instrument då det är effektivt för att nå
större grupper och är enkelt att använda och medför en hög grad av standardisering. För
att bibehålla en hög intern validitet lades det fokus på att operationalisera från syfte till
frågeställningar och sedan vidare till enkätfrågor för att bibehålla mätbarheten i
instrumentet (Dahmström, 2014). Dock fanns det vissa svårigheter vid utformning av
frågor som var svåra att mäta. Detta i sig bidrog till en lägre validitet i helhet. Det gjordes
dock en pilotstudie för att förbättra den interna validiteten samt reliabiliteten i
undersökning.
När det kommer till extern validitet innebär det hur väl studiens resultat går att generalisera
till den aktuella populationen (Psykologiguiden, 2015). På grund av att det valdes att
använda bekvämlighetsurval i undersökningen blev därför generaliserbarheten begränsad
då respondenterna ej drogs slumpmässigt ur den aktuella ramen för målgruppen. Därmed
blir den externa validiteten låg i relativa mått. Studiens validitet i helhet kan därför ses som
något begränsad då det finns svårigheter inom just operationalisering samt generalisering.
Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet i det som mäts (Dahmström, 2014).
Då undersökningen syftade att fånga in komplexa variabler kan reliabiliteten brista då
precision kunde gått förlorad via operationalisering till förmån av mätbara variabler. För
att anpassa den interna konsistensen användes dels en pilotstudie som syftade till att
anpassa frågor och göra dessa så tydliga som möjligt. Till exempel försöktes det utformas
svarsalternativ som skulle bidra till att precisionen skulle öka i enkäten. Det finns dock
felkällor i enkäter som påverkar reliabiliteten när man frågar efter beteenden och
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frekvenser över dessa. Teleskopeffekten är en sådan, den innebär att respondentens minne
kan vara felaktigt när denna blickar tillbaka, därav kan respondenten i sig utgöra en felkälla
(Dahmström, 2014). Eftersom undersökningen syftade till att fånga attityder sjunker även
reliabiliteten då attityder inte alltid är varaktiga över längre tidsperioder. Det kan därför
vara svårt att bedöma den exakta reliabiliteten i studien.

5 Material
5.1 Urval
För att besvara forskningsfrågorna gjordes en inriktning mot fysiskt aktiva vuxna. Med
“fysiskt aktiva vuxna” avsågs personer över 18 år som utövade fysisk aktivitet regelbundet
minst två gånger per vecka. I denna studie används begreppet “fysiskt aktiv” i enlighet
med NNRs (2012) definition (se kap. 2.3 Fysisk aktivitet och näringsbehov). Personer över
18 valdes just för att de anses vara den relevanta målgruppen med tanke på att ungdomar
generellt saknar samma resurser och frihet att köpa, laga och tillaga sina egna livsmedel på
samma sätt som vuxna och gruppen som sådan saknar därav relevans i sammanhanget.
Detta i sig ledde till att det fanns två inklusionskrav för att räknas in i studien, dels var
respondenten tvungen att vara minst 18 år och dels behövde denne vara fysisk aktiv minst
2 gånger i veckan. För att kunna avgöra att detta var fallet för respondenterna delgavs den
informationen i missivet kopplat till enkäten samt att det inkluderades frågor om ålder och
träningsfrekvens i enkäten som möjliggjorde exklusion.
Själva urvalsmetoden som användes var delvis ett bekvämlighetsurval. Att inget
sannolikhetsurval kom att användes beror på att det ansågs vara praktiskt omöjligt att
uppnå ett perfekt urval med tanke på brist på tid och resurser. För att nå respondenter
distribuerades enkäten via en Facebook-grupp för kost och träning samt till Storstockholms
Brandförsvars operativa styrka då alla dessa bedömdes bestå av målgruppen som
eftersträvades. De som fick ta del av enkäten hade sedan möjlighet att göra valet att
genomföra enkäten eller inte. Då enkäten gjordes helt anonymt fanns det ingen möjlighet
att identifiera antalet individer som rekryterats från Facebook eller SSBF då det inte fanns
en fråga i enkäten som gjorde att dessa skulle kunna särskiljas. Detta gjordes för att
säkerställa att respondenten förblev anonym för att ta hänsyn till god forskningsetik.
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5.2 Utformning av enkät
Konstruktion av enkäten gjordes på grundval av att frågorna avser att mäta respondentens
inställning som utgår från individuella referensramar (Bryman, 2011; Trost, 1994).
Enkäten utformades genom operationalisering av forskningsfrågorna. Varje fråga
bearbetades till nya frågor i enkäten för att denna skulle täckas fullständigt. Detta gjordes
för att de teoretiska begreppen skulle stämma bra överens med de mätbara variablerna i
studien och därmed höja validiteten (Dahmström, 2014). Frågorna bearbetades sedan för
att de skulle framstå som korrekta och enkla att förstå och på så sätt minska risken för
partiellt bortfall då respondenterna skulle tröttna och ge slentrianmässiga svar (Trost,
1994).
Enkäten i sig var uppbyggd av 31 stycken frågor fördelade i tre huvuddelar: Den första
delen, 3 frågor, avsåg att fånga in bakgrundsdata hos respondenten och innehöll frågor om
kön, ålder och utbildning. Den andra delen bestod av 13 frågor om fysisk aktivitet och
matvanor. Den tredje och sista delen innehöll 15 frågor som var strikt operationaliserade
ur forskningsfrågorna och berörde därmed frågor om livsmedelsverkets kostråd, förtroende
för olika aktörer samt kostråd i allmänhet.
Frågorna som användes var till största delen flervalsfrågor samt frågor där respondenten
fick möjlighet att besvara ett påstående med hjälp av en Likertskala från 1-7. Gällande
frågor angående respondentens syn på hälsa och kost fördelades skalan enligt: 1 = Inte alls
och 7 = Mycket. För forskningsfrågorna fördelades skalan enligt: 1= Inte alls och 7 =
Fullständigt. Enkäten innehöll endast 2 st. öppna frågor; “Vilken diet eller vilka kostråd
följer du?” samt “Vilken diet eller vilka kostråd har du följt?”, dessa frågetyper
minimerades dock medvetet för att de kan upplevas ansträngande och därmed skapa
partiellt bortfall (Dahmström, 2014).
Slutna frågor användes då det blir en mindre belastning för respondenten och därmed bidrar
till lägre partiellt bortfall (Dahmström, 2014). Därav hölls antalet öppna frågor nere just
för att undvika partiellt bortfall i så stor mån det gick. De öppna frågor som valdes att ha
med i texten ansågs vara nödvändiga då de bidrog med viktig information. För att hålla en
hög validitet och reliabilitet sågs frågorna över noggrant samt att svarsalternativen
anpassades efter frågorna. Ibland kunde till exempel Likertskala (Rosén, 2012b) vara
lämpligt vid jakande/nekande frågetyper så det ej gavs utrymme för varierande tolkningar
av respondenternas givna svar (Trost, 1994). Då syftet med studien var att studera attityder
bedömdes den valda metoden vara fördelaktig då den var anonym och bidrog till att
intervjuareffekten uteblev (Trost, 1997).
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5.3 Datainsamling
För insamlandet av data användes enkätplattformen Typeform som är en nätbaserad
plattform för enkäter och dataundersökningar. Enkäten skapades i denna och därefter
erhölls en distribuerbar länk. All data samlades in dels via sociala mediet Facebook men
enkäten skickades även ut via mail till operativ personal i Sveriges största brandförsvar,
SSBF. Själva aktiva fasen av datainsamlingen gjordes under en vecka då enkäten fanns
tillgänglig för respondenter, i slutet av veckan hade data från 144 respondenter erhållits.
5.3.1 Pilotstudie
För att stärka enkätens validitet och reliabilitet prövades enkäten initialt i en mindre
pilotstudie. En pilotstudie genomförs för att kontrollera att forskningsinstrumentet
fungerar som väntat och för att forskaren ska identifiera eventuella behov av
förändringar. Detta sker genom att deltagarna i pilotstudien uppmuntras att ge
konstruktiv kritik efter de utfört pilotstudien (Ejlertsson, 2005; Bryman, 2011).
Panelen i pilotstudien bestod av 10 st. män som samtliga uppfyller studiens
inklusionskriterier. Syftet var att utreda ifall enkätens struktur var passande samt att
frågeformuleringar och skalor var lättbegripliga för tänkta respondenter.
Paneldeltagarna och författarna diskuterade på plats enkätens och frågornas
utformning och detta resulterade i att vissa av frågorna formulerades om för att
tydliggöra frågeställningen. Under själva pilotstudien delades enkäten ut i fysisk
form (Bilaga 4) medan den slutgiltiga enkäten distribuerades i digital form över
Internet (Bilaga 3). På grund av delaktighet i pilotstudien informerades
paneldeltagarna om att de ej kunde delta i den slutgiltiga studien.

5.4 Data och Analys
All data som erhölls från enkäten exporterades från Typeform till ett Microsoft Exceldokument som bearbetades dels i Microsoft Excel men mestadels i statistikprogrammet
Minitab. I Minitab bearbetades data och kodades för att möjliggöra statistiska beräkningar.
Till största del användes deskriptiv statistik för analys av data, men även inferens användes
till viss del. För att mäta samband mellan utbildningsnivå och trovärdighet till olika
aktörers kostråd användes Spearmans rangkorrelationstest, vid hypotesprövning användes
en signifikansnivå på 0,05 som sattes efter lämplighet. Därefter tolkades data med
deskriptiv statistik och exporterades i grafer och tabeller. Eftersom all data var på nominal
samt ordinalskala valdes andelar samt median och kvartiler som central- samt
spridningsmått. Lämpliga grafer samt tabeller valdes därefter ut efter skalnivå på data och
exporterades därefter till rapporten.
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5.5 Bortfall
Det absoluta bortfallet blev i studien omätbart då enkäten länkades på bland annat
Facebook vilket medför att antalet individer som fått enkäten men valt att avstå från att
besvara den inte kunde mätas. Däremot gick det att uppskatta det partiella bortfallet när
data exporterats till Minitab som visade på att det förekom ett visst partiellt bortfall vid
enstaka frågor.
Detta bortfall var dock mycket lågt och det var i regel aldrig högre än 3 svar som gått
förlorade på en fråga. I de flesta av fallen rörde det sig om ett bortfall av 1-2 individer på
enstaka frågor. I och med att bortfallet var lågt användes ingen metod för imputation av
data utan de svar som var markerade som bortfall exkluderades för frågan som gällde.

6 Resultat
6.1 Svarsfrekvens och bortfall
Stickprovet som erhölls i undersökningen bestod av totalt 144 respondenter. Men på grund
av att vissa inte uppfyllde inklusionskraven exkluderades dessa vilket resulterade i att
antalet individer i stickprovet sjönk till 127 respondenter. Samtliga av de som exkluderades
hade för låg fysisk aktivitet för att kunna räknas som en fysiskt aktiv individ enligt studiens
kriterier.

6.2 Inledande frågor om kön, ålder & utbildning
Åldern hos respondenterna varierade stort då den gick från lägst 18 till högst 63 år.
Medianen för åldern i stickprovet var 38 år samtidigt som Q1 låg på 27 år och Q3 44 år.
Det fanns en viss variation hos åldern mellan de två olika könen. Av totalt 127 respondenter
var 97 stycken män och resterande 30 var kvinnor. Könsfördelningen var skev då ca 76 %
av respondenterna utgjordes av män medan 24 % utgjordes av kvinnor. För kvinnorna var
medianåldern 26 år medan den för män var 41 år.
Enbart andelen med universitetsutbildning bland respondenterna i undersökningen låg på
ca 42 %. Efter denna grupp var det vanligast att gymnasieutbildning var den högsta
utbildningen då 28 % svarat denna som högsta pågående/avklarade utbildning. Därefter
hade 25 % svarat yrkesutbildning. Övriga 5 % var fördelade över folkhögskola och
högstadium. Fördelning kan ses i nedanstående diagram:
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F IGUR 1. UTBILDNINGSNIVÅ HOS RESPONDENTERNA . ( N =127)

6.3 Fysisk aktivitet
Hos de respondenter som inkluderats i undersökningen var det vanligast att dessa utövade
fysisk aktivitet 4-5 gånger i veckan vilket gjordes av 39 % av respondenterna. Det näst
vanligaste var att utöva fysisk aktivitet 2-3 gånger i veckan som utövades av 38 %.
Resterande 23 % låg på 6 gånger i veckan eller mer.
Av samtliga som tränade var det vanligaste att dessa utövade flera olika sorters idrotter.
Den allra vanligaste träningsformen var att träna på gym vilket ca 76 % av respondenterna
gjorde. Därefter löpning med ca 54 %. Efter dessa kom följande former i ordningen:
cykling, lagsporter, träning i grupp och cross fit.
Det primära syftet med den fysiska aktiviteten som utfördes var att främja hälsan där 50 %
av respondenterna valt det som huvudsyfte med träningen. Därefter var
prestationsrelaterade syften vara det näst vanligaste. 17 % hade valt kondition som syfte
och 16 % hade valt styrka. Övriga syften med träningen kunde vara utseende, vikt och
hälsa.
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F IGUR 2 BOXPLOT ÖVER HUR VIKTIG HÄLSAN VAR FÖR RESPONDENTERNA PÅ EN SKALA FRÅN 1 – 7 DÄR 1 MOTSVARAR
INTE ALLS VIKTIG OCH 7 MYCKET VIKTIG . ( N =127)

Figur 2 visar att respondenterna svarade att hälsan generellt sett var väldigt viktig för dem.
Förutom de avvikande värdena på 4 och 2 har samtliga svarat mellan 5 och 7.

6.4 Matvanor i relation till kost och dieter
Vid frågan om hur viktig kosten/kosthållningen var för respondenten på en skala 1 – 7
svarade respondenterna som i diagrammet nedan. Figur 3 visar att totalt 75 % svarat fem
eller högre på skalan för hur viktig kosten är om avvikande värden exkluderas.

F IGUR 3 B OXPLOT ÖVER HUR VIKTIG KOSTEN VAR FÖR RESPONDENTERNA PÅ EN SKALA FRÅN 1 – 7 DÄR 1 MOTSVARAR
INTE ALLS VIKTIG OCH 7 MYCKET VIKTIG . ( N =127)
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Det visade det sig att två tredjedelar av respondenterna åt sina måltider på regelbundna
tider. Det var även relativt vanligt att äta kosttillskott vid sidan av maten.
35 % tog kosttillskott varje dag eller flera dagar i veckan. 15 % tog det någon gång i
månaden medan övriga aldrig använde sig av kosttillskott.
Bland respondenterna i studien var det 17 % som för tillfället gick på någon diet eller
vägledning av specifika kostråd. Hos dessa var det i princip tre dieter som förekom. Allra
vanligast var att äta någon variant av LCHF (Low Carb High Fat) eller
Paleo/Stenålderskost. Det var även ett fåtal som följde periodisk fasta.
När respondenterna fick frågan om de hade följt en specifik diet eller några speciella
kostråd tidigare svarade 43 % att de hade gjort det. Precis som för de som i nuläget gick
på en diet svarade de flesta LCHF, Paleo och Periodisk fasta. Dock fanns det en del andra
dieter som GI-kost (Glykemiskt Index) och individuella kostråd från personliga tränare.
De två mest frekventa syftena med att följa en diet var hälsa och viktnedgång som svarade
för 30 % var för sig. Det mest frekventa svaret efter dessa var att syftet var relaterat till
utseende. Därefter var det ett fåtal som åt för att optimera styrka respektive kondition. Av
alla som testat dieter eller kostråd hade 28 % fått informationen om kostråden från Internet.
27 % hade fått information från vänner och övriga hade fått den från tidningar, sociala
medier, familj eller annat.
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6.5 Attityd och kännedom om Livsmedelsverkets kostråd
Bland respondenterna hade 15 % inte hade hört talas om Livsmedelsverkets kostråd. 33 %
kände igen minst ett kostråd och hela 52 % kände igen alla fem kostråd som
livsmedelsverket gett ut.

F IGUR 4 BOXPLOT ÖVER SKATTAD FÖLJSAMHET AV LIVSMEDELSVERKETS 5 KOSTRÅD . K OSTRÅD 1 ÄR ATT MAN BÖR
FÖRSÖKA FÅ I SIG 500 G FRUKT OCH GRÖNT VARJE DAG ; KOSTRÅD 2, MAN BÖR FÖRSÖKA VÄLJA FULLKORNSALTERNATIV ;
KOSTRÅD 3, MAN KAN GÄRNA VÄLJA NYCKELHÅLSMÄRKT; KOSTRÅD 4, MAN BÖR GÄRNA ÄTA FISK 2-3GÅNGER I
VECKAN ; K OSTRÅD 5, MAN BÖR VÄLJA FLYTANDE MARGARIN OCH OLJA I MATLAGNING .

Figur 4 visar respondenternas självskattade följsamhet till Livsmedelsverkets fem olika
kostråd. Kostråden “Välj i första hand fullkornsalternativ” och “man bör välja flytande
margarin och olja i matlagningen” var bland de mer populära att följa medan kostråden
“man kan gärna välja nyckelhålsmärkt” och “man bör äta fisk ofta, gärna 2-3 gånger i
veckan” följdes i betydligt mindre utsträckning. Kostrådet att ”man bör försöka äta 500g
frukt och grönsaker om dagen” fick i median en fyra vilket innebär att hälften av
respondenterna hade kryssat i 4 eller högre på skalan. Andra hälften hade valt 4 eller lägre.
Kostrådet ” välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel” var det kostråd som följdes i lägst
utsträckning. 75 % av hade svarat 4 eller mindre vilket utmärker sig dåligt gentemot hur
de andra kostråden följdes. Endast 25 % hade markerat mellan 4 och 6 på skalan. Även
kostrådet ”man bör äta fisk ofta, gärna tre gånger i veckan” i låg utsträckning. 50 % av
respondenterna hade precis som på föregående kostråd markerat 3 eller mindre på skalan
över hur väl man följde kostrådet.
Av boxploten i figur 4 går det att urskilja att det kostråd som följdes mest var är att ”man
bör välja flytande margarin och olja i matlagningen”. Där hade hälften av respondenterna
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svarat mellan 5 och 7 på skalan. Av resterande hälften var variationen mycket högre då
dessa svarat mellan 5 och 1 på skalan.

F IGUR 5 BOXPLOT ÖVER HUR OPTIMALA LIVSMEDELSVERKETS KOSTRÅD UPPLEVDES VARA FÖR HÄLSA OCH PRESTATION
PÅ EN SKALA FRÅN 1 – 7 DÄR 1 MOTSVARAR INTE ALLS OPTIMALA OCH 7 HELT OPTIMALA . ( N =127)

Som figur 5 visar tyckte inte respondenterna i undersökningen att Livsmedelsverkets
kostråd var speciellt optimala för varken prestation eller för hälsa då det fanns en stor
variation och medianen var placerad ungefär i mitten på båda boxplotarna.

6.6 Aktörers trovärdighet och attityd till kostråd
Respondenterna i undersökningen visade sig ha mycket olika syn på trovärdigheten till
kostråd utgivna av olika aktörer. Medan vissa aktörers kostråd inte alls verkade trovärdiga
ansågs andra ha en hög trovärdighet vilket syns i diagram 5.
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F IGUR 6 BOXPLOTEN VISAR TROVÄRDIGHETEN TILL KOSTRÅD FRÅN OLIKA AKTÖRER SOM ÄR VERKSAMMA INOM
OMRÅDET . SKALAN GICK FRÅN 1 SOM VAR INTE ALLS TROVÄRDIGA TILL 7 SOM VAR MYCKET TROVÄRDIGA . (N=127)

Figur 6 visar att det var dietister som uppfattades ha högst trovärdighet när det kom till att
ge ut kostråd. Detta syns tydligt då 75 % av respondenterna svarade mellan 5 och 7 på
skalan om avvikande värden exkluderas. Det fanns dock en del avi som angivit både 3 och
1 på skalan. Livsmedelsverket var den aktör vars kostråd hade högst trovärdighet därefter.
Här hade hälften svarat mellan 5 och 7 på skalan.
Både läkare och personliga tränares kostråd upplevdes ha samma trovärdighet. Medianer
och kvartiler var identiska för båda grupper vilket innebär en identisk trovärdighet efter de
central- samt spridningsmått som användes. Efter dessa upplevde respondenterna en
relativt låg trovärdighet hos träningstidningars kostråd då hälften svarade mellan 3 och 4
på skalan. Det visade sig dock finnas avvikande värden både över och under detta intervall.
Lägst trovärdighet fick kostråd utgivna av kvällstidningar vilket var tydligt då alla
respondenter utom de som angett avvikande värden angav 1-3 på skalan.
När respondenterna fick frågan om vad som var viktigast för att dem skulle ta till sig
kostråd svarade 63 % vetenskaplig förankring. 14 % vardera tyckte att tydlig information
respektive tydliga hälsobudskap var viktigast. Resterande andelar var utspridda över
alternativ som miljö/ekologi, billiga att följa och snabba resultat. När det däremot kom till
vilken sorts kostråd som intresserade mest var det träningsrelaterade kostråd och därefter
matlagningsorienterade kostråd, råd om livsmedel och viktrelaterade kostråd. Totalt var
det 40 % som sökte aktivt efter kostråd.
För att undersöka om det fanns något samband mellan utbildningsnivå och förtroende
utfördes test för korrelation med hjälp av Spearmans rangordningskorrelation för ordinala
variabler. Resultatet visas i nedanstående tabell:
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T ABELL 1 K ORRELATION MELLAN UTBILDNINGSNIVÅ OCH FÖRTROENDE FÖR OLIKA KOSTRÅDGIVARES KOSTRÅD (α=0,05).

Utgivare av kostråd

Korrelation med utbildningsnivå

P-värde

Dietister

0,27

0,002*

Livsmedelsverket

0,22

0,012*

Läkare

0,07

0,431

Personliga tränare

-0,06

0,479

Kvällstidningar

-0,10

0,284

Träningstidningar

-0,11

0,209

Samband mellan utbildningsnivå och upplevd trovärdighet till olika aktörers kostråd visas
i tabell 1 där det går att se hur individer med hög utbildning upplever högre förtroende för
kostråd från formella aktörer med akademisk förankring. Detta kan utläsas då det blev en
statistiskt säkerställd korrelation (signifikansnivå på 5 %) mellan utbildningsnivå och
trovärdigheten till dietisters kostråd samt mellan utbildningsnivå och trovärdighet till
Livsmedelsverkets kostråd. Korrelationen för de statistiskt säkerställda sambanden var
dock relativt låg.
Vidare kunde det även ses att högutbildade hade lägre förtroende för kostråd från
kvällstidningar och träningstidningar. Där blev dock inte korrelationen statistiskt
säkerställd. Det verkade dock ej finnas något samband mellan förtroende för läkares
kostråd och utbildningsnivå samt förtroende för personliga tränares kostråd och
utbildningsnivå.
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7 Diskussion
7.1 Sammanfattning av huvudresultat
I studien visade det sig att kännedomen om Livsmedelsverkets fem kostråd var hög. Hela
52 % av respondenterna uppgav sig känna till samtliga kostråd. Attityden till kostråden var
dock att dessa varken var speciellt optimala för prestation eller för hälsa. Vetenskaplig
förankring ansågs vara mycket viktigt då hela 63 % av deltagarna tyckte att denna aspekt
var det viktigaste för att dem skulle ta till sig kostråd.
Dietister och Livsmedelsverket uppfattades ha högst trovärdighet att ge ut kostråd hos
respondenterna. Läkares kostråd visade sig inte alls få samma höga trovärdighet, dessas
kostråd upplevdes lika trovärdiga som personliga tränares kostråd. Lägst trovärdighet
uppfattades kostråd från träningstidningar samt kvällstidningar ha.
Det visade sig även att ju högre utbildning respondenterna hade ju trovärdigare uppfattades
kostråd från formella aktörer med relevant kompetens och desto mindre trovärdiga
upplevdes kostråd publicerade i tidningar. Just sambanden mellan utbildningsnivå och
förtroende för Livsmedelsverkets kompetens samt för dietisters kompetens visade sig vara
statistiskt säkerställda.

7.2 Metoddiskussion
En kvantitativ metod valdes då undersökningens mål var att få fram mätvärden för attityder
gentemot Livsmedelsverkets råd. Metodvalet tillät inga djupare kommentarer kring
respondenternas förhållningssätt, vilket en kvalitativ metod hade kunnat få fram (Bryman,
2011). Den kvantitativa ansatsen tillät dock att resultat och jämförelser i form av tabeller
och diagram kunde göras samt att digitala enkäter kunde nyttjas vilket var
kostnadseffektivt och tidssparande. Att distribuera enkäter över Internet var även ett
effektivt sätt för att nå ut till målgruppen då det gick att distribuera länkar enkelt via mail
och olika sociala medier. Vid denna studiemetod uteblir intervjuareffekten och
respondenterna kunde svara när och var de ville då enkätens digitala format tillät stor
flexibilitet i hur den kunde besvaras.
Den digitaliserade enkäten var konstruerad med ett kronologiskt flöde av frågor. Denna
struktur underlättade för respondenten då påföljande fråga automatiskt presenteras efter
ifyllande av svarsalternativ, denna implementering borde även rent teoretiskt minska
enkäternas bortfall då den förenklar respondentens ifyllande. Detta märktes framförallt
under pilotstudien då panelen gjorde samma enkät i pappersform och tvingades ställa
frågor kring enkäten när de var osäkra på hur man kunde besvara frågan och om man fick
välja fler alternativ än det var angivet. Genom att ha enkäten digitalt kunde detta undvikas.
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Nackdelar med en kvantitativ studie av detta slag är att det är svårt att bistå respondenterna
med hjälp vid eventuella frågor, för att motverka detta bifogades kontaktuppgifter till
författarna i missivet. En ytterligare nackdel är det inte går att säkerställa vem som faktiskt
besvarar enkäten samt att fasta svarsalternativ kan ha påverkat respondenten att svara på
ett visst sätt vilket i sin tur kan ha inverkat på resultatet (Ejlertsson, 2005). Att använda sig
av slutna frågor är dock ett effektivt sätt att få lägre partiellt bortfall då det blir en mindre
belastning för respondenten (Dahmström, 2014). Därav hölls antalet öppna frågor nere just
för att undvika partiellt bortfall i så stor mån det gick. De öppna frågor som valdes att ha
med i texten ansågs vara nödvändiga då de bidrog med viktig information.
De anmärkningar på enkäten som framkom vid pilotstudien eliminerades per automatik då
enkäten implementerades digitalt. Anmärkningarna från panelen handlade om oklarheter i
antal möjliga svarsalternativ i flervalsfrågorna vilket hanterades i den slutgiltiga enkäten
dels i förklarande text men även att frågan endast tillät ett visst antal markerade alternativ.
En stor fördel med en digitaliserad enkät var att respondenternas möjlighet att “hoppa” i
enkäten och läsa frågorna minimerades. Efter ifyllandet av enkäten hade respondenterna
möjlighet att gå igenom sina svar i enkäten om så önskades innan den skickades in.
Under pilotstudien upptäcktes att diskussioner uppstod efter att respondenterna lämnat in
enkäten, detta kan tolkas som att värdefull information skulle kunna fås genom att
komplettera enkäten med kvalitativa inslag, detta var väntat men enkäten var medvetet
utformad med minimalt antal öppna frågor på grund av risk för partiellt bortfall samt ovilja
att blanda ihop kvalitativ och kvantitativ metod. Genom att enkäten var digital
underlättades kodningen av enkäten och därmed gick det snabbare att föra in rådata i
Microsoft Excel och Minitab.
Enkäten var utformad enligt de riktlinjer som litteratur inom området förespråkar vilket
gav ett lågt bortfall vilket i sig leder till en lägre sannolikhet för systematiska fel. I enkäten
användes ett upplägg för fråga 15 där respondenten fick se Livsmedelsverkets kostråd och
sedan avgöra om de kände igen dessa. Att denna fråga håller en hög validitet förutsätter att
respondenten svarar sanningsenligt. Detta kan ha påverkat så att resultatet blev högre än
det borde.
Då ett bekvämlighetsurval användes i studien kunde resultatet ej ses som representativt för
den undersökta populationen. Däremot betyder det ej att svaret saknar relevans helt utan
studien kan ändå ge en indikation på hur fysiskt aktiva vuxna individers kännedom och
attityder till kostråden ser ut. Även jämförelser i form av tabeller och diagram kunde göras
som på ett tydligt sätt presenterade resultatet av den genomförda studien.
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För att nå respondenter inom den aktuella målgruppen skickades ett missiv (Bilaga 2) via
mail ut till Uppsalas största idrottsförening samt Storstockholms brandförsvars operativa
personal. Detta är ett bra sätt att ge information och öka intresset för att medverka på en
enkät (Patel & Davidson, 2011). Missivet gav negativt svar från föreningen som valde att
avstå medan SSBFs personal valde att delta i studien. För att få en jämnare könsfördelning
på respondenterna publicerades även samma missiv på en Facebook-grupp, Kost &
Träning, med inriktning mot kost, hälsa och träning.
Låg svarsfrekvens kunde bero på att missivet skickades till fel person eller att
undersökningen inte var tillräckligt intressant för respondenten. Det måste även beaktas
för risken för en överrepresentation av individer i urvalet med stort intresse för kostfrågor
i studien vilket kan påverka utfallet.

7.3 Resultatdiskussion
7.3.1 Respondenternas fysiska aktivitet och hälsa
Med avseende på ålder utgjorde respondenterna en heterogen grupp då det fanns en
stor variation i denna variabel. Vidare utgjorde män en majoritet på 76 % av de som
var med i undersökningen. Detta medförde en viss begränsning i att jämföra de två
olika grupperna sinsemellan. Snedfördelningen för kön beror troligtvis på att en del
av respondenterna rekryterades via SSBF vilken är en mansdominerad yrkesplats.
Snedfördelningen påverkar då resultatet så det tenderar att i större utsträckning
återspegla mäns och deras attityder snarare än kategorin fysiskt aktiva människor.
Eftersom kvinnors kunskaper och attityd till hälsosamma kostvanor har visat sig vara
bättre än mäns i undersökningar kan snedfördelningen bland kön därför bidra till att
kunskapen var lägre bland respondenterna (Grunert, Celemín, Fernandez,
Lähteenmäki, Scholderer & Storcksdieck, 2012).
Resultatet visade att andelen högutbildade i undersökningen var stor. Enligt statistik
från Statistiska centralbyrån ligger andelen med eftergymnasial utbildning i Sverige
på ungefär 38,5 % (Statistiska centralbyrån, 2014). I undersökningen låg andelen
universitetsutbildade på 42 %. Den totala andelen med eftergymnasial utbildning var
troligtvis mycket högre än denna siffra men då den använda enkäten inte hade med
eftergymnasial utbildning som svarsalternativ. På grund av detta gick det ej att bilda
komparativ data. Då utbildningsnivå kan utgöra en indikator för mat- och
levnadsvanor skulle teoretiskt stickprovets hälsorelaterade vanor kunna antas var
högre än för den genomsnittliga befolkningen då andelen högutbildade var högre i
stickprovet. Studiens resultat visade att hälsa och kost var mycket viktigt för de
högutbildade deltagarna vilket stämmer överens med tidigare studier som visar
samband mellan utbildningsnivå och attityd till levnadsvanor (Grunert et al., 2012;
Socialstyrelsen, 2013).
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Den fysiska aktiviteten var hög hos deltagarna, hela 62 % utövade fysiskt aktivitet
över 4 gånger per vecka vilket får anses som högt jämfört med NNRs
rekommenderad minsta nivå för fysisk aktivitet på 150 minuter/vecka (utöver
normala dagliga aktiviteter)(NNR, 2012). Respondenterna utövade oftast ett flertal
träningsformer inom ramen av sin fysiska aktivitet. Träningsformerna som
utövades kunde variera, det allra vanligaste var att träna på gym och sedan
kompletterade det med andra idrottsformer som kunde vara allt från träning i grupp
till lagsporter.
Eftersom andelen med hög fysisk aktivitet (se kap.6.3 Fysisk aktivitet) var så pass
markant bland respondenterna tog sannolikt dessa sin träning seriöst och även sin
hälsa och kosthållning. Det bekräftades när hälften av respondenterna angav att
huvudsyftet med den fysiska aktiviteten var hälsa. Efter det var det allra vanligast
att man tränade för prestationssyfte. Respondenterna tyckte även att hälsan var
mycket viktig för dessa rent generellt vilket i överlag kan tolkas som att gruppens
mål och fokus låg på hälsa. Därmed borde gruppens handlingar i relation till kost ur
ett rationellt synsätt vara starkt kopplade till vad de upplever är ändamålsenligt med
hälsa och välmående.
7.3.2 Matvanor och dieter
Precis som det faktum att respondenterna tyckte att deras hälsa var mycket viktig
svarade de att även kosthållningen var viktig för dem, dock inte i samma utsträckning
som hälsan. Totalt åt ungefär två tredjedelar frukost, lunch och middag på
regelbundna tider. Att koppla det till hur viktig kosthållningen var för dessa är dock
svårt eftersom definitionerna för regelbundna måltider kan variera. Trots
rekommendationer att man ej bör ta kosttillskott visade det sig vara vanligt i studien
då drygt 35 % tog dessa varje dag eller flera dagar i veckan vilket stämmer bra
överens med resultat från tidigare studier som pekar på liknande siffror
(Livsmedelsverket, 2014b; Goston & Correia, 2010).
Detta resultat är intressant då det ej finns evidens för att kosttillskott skulle ge
fördelar rent hälsomässigt så länge näringsbrist ej förekommer. Vidare finns det
fördelar ur prestationssynpunkt med vissa kosttillskott (Sveriges Olympiska
Kommitté, 2009). Då det var ett vanligt förekommande syfte att man tränade för att
förbättra sin prestation skulle det då vara logiskt att de tillskott intogs med
prestationsförbättring som ändamål snarare än hälsa. Det går dock ej att säga att med
säkerhet då det ej gjordes skillnad på olika typer av kosttillskott i enkäten. Det kan
dock medföra potentiella risker med supplementering (Maughan, Grenhaff, Hespel,
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Det var vanligt bland respondenterna att dessa åt enligt en speciell diet. 17 % gjorde
det vid tillfället för undersökningen och 43 % hade följt en diet tidigare. Dieterna
som följdes eller hade följts var oftast mer vad som skulle definieras som
populärvetenskapliga “modedieter”, istället för kostråd utgivna av specialiserade
offentliga aktörer (Rosenbloom, 2014).
De mest frekvent förekommande dieterna var LCHF samt Paleo. Andra dieter som
var förekommande var olika varianter av intermittent fasta där uppläggen oftast var
5:2(dagar) eller 8:14(timmar) eller liknande. Det fanns också många som följt GI
tidigare men ingen som gjorde det i nuläget. Detta beror sannolikt på trender då GI
var populärt flera år tillbaka men sedan en tid nu har LCHF varit en av de mer
dominerande dieterna i träningskretsar. Detta beteende är ett frekvent förekommande
fenomen och en potentiell förklaring till att respondenterna verkade följa modedieter
istället för vetenskapligt förankrad kosthållning kan vara att dessa ofta marknadsförs
som mirakelmetoder för hälsa och prestation istället för att vara hälsosamma och
hållbara i längden (Rosenbloom, 2014).
Detta är ett negativt beteende och är sällan positivt ur ett hälsoperspektiv över en
längre tidsperiod. För respondenterna innebär ofta dessa dieter uteslutande av
livsmedelsgrupper vilket kan vara dåligt ur ett tränings- och hälsoperspektiv i
längden (Kurka, Buman & Ainsworth, 2014). Eftersom det saknas vetenskapligt stöd
för att dessa dieter ger hälsofördelar eller prestationsfördelar över en längre
tidsperiod jämfört med de traditionella evidensbaserade råden så var det
motsägelsefullt att respondenterna använde dessa men samtidigt prioriterade råd med
vetenskaplig förankring (Noakes, Volek & Phinney, 2014).
7.3.3 Kännedom kring Livsmedelsverkets kostråd
Undersökningen visade att kännedomen om Livsmedelsverkets fem kostråd var hög
vilket stämmer med tidigare studier som påvisat att kunskapen om nationella
kostrekommendationer är relativt bra i Sverige (Grunert et al., 2012). Endast 15 %
av respondenterna hade inte hört talas om kostråden tidigare, 33 % kände igen minst
ett kostråd och hela 52 % kände igen samtliga. Vid tidigare undersökningar har
kännedomen om kostråden visat sig vara något lägre, en undersökning 2011 visade
att 20 % av deltagarna aldrig hört talats om kostråd från Livsmedelsverkets förut,
hos individer som hade hört talas om kostråd från Livsmedelsverket var kunskapen
om de fem utgivna kostråden låg relativt låg jämfört med resultatet i denna
undersökning(Enghardt Barbieri, 2013). Att 52 % av deltagarna i denna
undersökning kände till dessa får då klassificeras som en relativt hög siffra. Att
kännedom om kostråden var så pass hög kan sättas i relation till målgruppen och
intresset för hälsa och träning vilket även påvisats i tidigare studier (Koldolinsky et
al., 2007; Grunert et al., 2012). En bidragande faktor skulle också kunna vara
utbildningsnivån som i denna undersökning var relativt hög hos respondenterna.
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7.3.4 Följsamhet och attityd till Livsmedelsverkets kostråd
Den självskattade följsamheten till kostråden bedömdes vara svårtolkad då det fanns
en stor variation i hur väl deltagarna följde kostråd både för enskilda kostråd och
dessa mellan. Den stora variationen för enskilda kostråd gjorde resultatet svårt att
tolka även om det kunde ses tydliga fördelningar för vissa kostråd. I helhet gick det
att säga att vissa skattade beteenden kunde urskiljas, dock var variationen så pass
stor att det kunde sägas att de fysiskt aktiva inte kan ses som en homogengrupp i hur
de följer Livsmedelsverkets kostråd.
Att besvara om följsamheten till kostråden beror på att Livsmedelsverket utfärdat
dessa eller om de beror på andra faktorer går inte helt att avgöra. Det kan till exempel
vara så att respondenternas kosthållning liknar kostråden oberoende av att
Livsmedelsverket utfärdat dem. Det skulle till viss del kunna förklara varför
kostrådet att man bör välja flytande margarin eller olja till matlagning följdes i störst
utsträckning då det går ihop med LCHF som visade sig vara en av de mer populära
dieterna att följa. Dock visade sig kännedomen om kostråden vara hög bland
respondenterna men andra faktorer kan även spela stor roll för följsamheten. I
överlag var det därför svårt att dra en exakt slutsats om hur väl respondenterna följde
råden. Det gick dock att få en relativt bra bild för hur väl råden följdes gentemot
varandra.
Tidigare undersökningar har visat att det finns en hög acceptans för kostråden att
man bör äta 500g frukt och grönsaker var dag, välja fullkorn i stor utsträckning samt
äta fisk 2-3 gånger i veckan (Enghardt Barbieri, 2013). Samtidigt har det visats råda
låg acceptans för kostråden att välja nyckelhålsmärkt samt flytande margarin eller
olja till matlagning. I denna undersökning stämde den självskattade följsamheten inte
helt överens med acceptansen funnen i tidigare undersökningar (Enghardt Barbieri,
2013). Visserligen var rådet om att man gärna kan välja nyckelhålsmärkt det som
följdes i minst utsträckning.
Rådet om att välja flytande margarin eller olja i matlagningen var dock det som
följdes mest vilket står i kontrast mot det som visats i tidigare undersökningar då folk
haft låg acceptans för det kostrådet (Enghardt Barbieri, 2013). Att man bör äta fisk
2-3 gånger i veckan uppvisade heller ingen hög följsamhet även fast acceptansen
visat sig vara hög i andra undersökningar (Enghardt Barbieri, 2013). Respondenterna
i överlag ansåg dock inte att råden var optimala för varken hälsa eller för prestation.
Det fanns en viss variation, men i överlag hade respondenterna svarat lågt. Detta är
ett intressant resultat då kostrådens främsta syfte är just att förbättra folkhälsan hos
den svenska befolkningen. Därmed verkar det råda skilda uppfattningar hos den
undersökta gruppen och Livsmedelsverket om vad kostråden faktiskt står för.
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7.3.5 Tilltro till olika aktörers kostråd
När det kom till upplevd trovärdigheten till olika aktörers kostråd kunde ett tydligt
mönster urskiljas bland respondenterna. Högst trovärdighet för att förmedla kostråd
uppvisades hos aktörer med formell utbildning och desto starkare aktörens koppling
var till kost ju högre tenderade trovärdigheten vara. Högst trovärdighet fann
respondenterna till dietisters kostråd. För dessa var variationen låg vilket tyder på att
respondenterna hade samstämmiga åsikter i den frågan. Näst störst trovärdighet
upplevdes Livsmedelsverkets kostråd ha. Variationen för dess trovärdighet var dock
större än för dietisters. Efter dessa två visade sig respondenterna ha lika högt
förtroende för läkare och personliga tränare vilket var förvånande med tanke på
läkares status som experter inom många hälsorelaterade frågor. Efter dessa var
träningstidningar de som fick näst lägst trovärdighet. Allra lägst trovärdighet fick
kvällstidningar vilket var förväntat då det råder en allmän uppfattning om att dessa
nyheter om kost och hälsa sällan är evidensbaserade utan tenderar att vara
populärvetenskapliga till sin karaktär.
Genom en analys av samband mellan utbildning och trovärdigheten till olika aktörers
kostråd kunde det urskiljas att högutbildade tenderade att uppleva högre trovärdighet
till formella kostrådgivares råd (Se tabell 1). Det uppvisades en statistisk säkerställd
korrelation mellan utbildningsnivå och tilltro till Livsmedelsverkets kostråd samt
utbildningsnivå och tilltro till dietisters kostråd. Det uppvisades även negativa
samband mellan utbildningsnivå och personliga tränare, kvällstidningar samt
träningstidningar. Där kunde ett mönster urskiljas där högutbildade litade mer på
aktörer som hade vetenskaplig bakgrund inom kost och mindre på kvällstidningar
och aktörer utan akademisk bakgrund. Detta stämmer överens med tidigare forskning
som visar att socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå påverkar attityder
(Grunert et al., 2012).
När respondenterna blev tillfrågade vad som var viktigast för att dessa skulle ta till
sig kostråd svarade 63 % vetenskaplig förankring vilken även förespråkar att en
akademisk legitimitet är viktigt för trovärdighet. Totalt sökte även 40 % av
respondenterna aktivt efter kostråd där det som intresserade mest var kostråd
relaterade till träning vilket var föga förvånande med tanke på studiens målgrupp
samt respondenternas bakgrund. Med tanke på att den självskattade följsamheten till
kostråden i absoluta tal ändå var relativt låg samt att de dieter som testats eller följdes
i nuläget var modedieter blev svaren från respondenterna något motsägelsefulla.
Gruppen i helhet tenderade alltså att inte att göra rationella val utifrån kännedom och
attityder man hade om vad som ansågs vara en lämplig aktör för kostrådgivning
(Mattisson, Eneroth & Becker, 2012).
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En förklaringsmodell som lyfts fram i tidigare studier för liknande resultat har då
vart att modedieter lockar mer då de marknadsförs som mycketfördelaktiga av de
som sprider dessa (Rosenbloom, 2014). Denna förklaringsmodell skulle kanske
stämma i denna situation då modedieterna var mer frekvent följda. I så fall verkar
det alltså som att respondenterna valde icke-evidensbaserade dieter även fast dessa
fann högre trovärdighet till kostråd från aktörer som dietister och Livsmedelsverket
som hade akademisk kompetens.
7.3.6 Resultaten i relation till kostvetarens profession
Flera studier visar på hur en positiv attityd till hälsosam mat och god kunskap är
förutsättningar för hälsosamma matvanor(Grunert et al., 2012; Koldolinsky et al.,
2007). Som kostvetare är det därför viktigt att förmedla information från säkra källor för
att undvika kostrelaterade missförstånd och därmed främja hälsosamma matvanor. I
studien visade det sig att kostråden inte uppfattades vara optimala för hälsoändamål
vilket inte stämmer överens med kostrådens syfte. Som verksam kostvetare är det alltså
viktigt att stå för vad dessa innebär för att reda ut missförstånd om vad kostråden står
för.
Vidare verkar vetenskapligt förankrade kostråd vara eftersträvade. Kostråd från dietister
och Livsmedelsverket värderades högt i undersökningen. Ändå verkade inte till exempel
Livsmedelsverkets kostråd vara populära i gruppen som undersöktes. Detta skulle i sig
kunna bero på att dessa inte marknadsförs på samma sätt som modedieter och inte heller
i samma utsträckning.
Då internet idag är den dominerande källan för inhämtning av kostråd tenderar mindre
intressanta kostråd att uppmärksammas i lägre utsträckning då det finns mycket att finna
(Cohen & Adams, 2011; Bianco et al., 2013). Då denna studie visade att vetenskaplig
evidens värderas högt när det rör sig om kostråd, fyller den kostvetenskapliga
professionen en viktig roll genom att hjälpa människor tolka och tillämpa den
kostinformation som finns tillgänglig.
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8 Slutsats
I studien visade sig kännedomen om Livsmedelsverkets kostråd vara hög. 52 % av
respondenterna visade sig kunna samtliga kostråd. Deras attityd till kostråden var dock att dessa
varken var speciellt optimala för prestation eller för hälsa. När svaren sågs över i helhet visade
sig dessa vara något motsägelsefulla, Livsmedelsverket uppfattades ha hög trovärdighet att ge
ut kostråd och vetenskaplig förankring ansågs vara mycket viktigt. Hela 63 % av deltagarna
tyckte även att vetenskaplig förankring var det viktigaste för att dessa skulle ta till sig kostråd.
Trots detta var den självskattade följsamheten till Livsmedelverkets kostråd relativt låg i
absoluta tal och resultatet visade att dessa kostråd inte följdes utan det var mer frekvent
förekommande att deltagarna gick på trenddieter som LCHF eller periodisk fasta.
Respondenterna uppfattade även dietisters kostråd ha hög trovärdighet. Läkares kostråd visade
sig inte alls få samma höga trovärdighet, dessas kostråd upplevdes lika trovärdiga som
personliga tränares kostråd. Lägst trovärdighet uppfattades kostråd från träningstidningar samt
kvällstidningar ha.
Det visade sig även att ju högre utbildning respondenterna hade ju trovärdigare uppfattades
kostråd från formella aktörer med relevant kompetens och desto mindre trovärdiga upplevdes
kostråd publicerade i tidningar. Just sambanden mellan utbildningsnivå och förtroende för
Livsmedelsverkets kompetens samt för dietisters kompetens visade sig vara statistiskt
säkerställda.
Gruppen i helhet tenderade att inte att göra rationella val när det kom till kosthållning utifrån
attityder för vad som ansågs vara en lämplig aktör för kostrådgivning. Snarare verkar det finnas
andra faktor som spelar en viktig roll.
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Bilaga 1: Arbetsfördelning
Arbetsfördelning: AS/AN
Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50
Litteratursökning: 60/40
Datainsamling: 70/30
Analys: 30/70
Skrivandet av uppsatsen: 50/50
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Bilaga 2: Missiv
Enkätundersökning om fysiskt aktivas attityd mot Livsmedelsverkets kostråd.
Hej!
Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats i kostvetenskap på Uppsala Universitet. Syftet med vår undersökning är
att ta reda på hur fysiskt aktiva vuxna ställer sig gentemot Livsmedelsverkets kostråd, mer specifikt hur kännedomen
är runt dessa och hur dessa upplevs i relation till fysisk aktivitet. Detta görs med enkäten som är länkad nedan.

Enkäten består av ungefär 25-30 frågor beroende på hur man svarar och tar på ett ungefär 5-7 minuter att besvara.

Det är såklart frivilligt att vara med i undersökningen och det sker anonymt. All data kommer sedan att slås ihop för
bearbetning vilket i sig innebär att ingen enskilda data kommer redovisas för sig.

Länk till enkäten: https://arvid1.typeform.com/to/lMfLUIhttps://arvid1.typeform.com/to/lMfLUI

Vid frågor kontakta:

Arvid Nybrant
Mail: arvid.nybrant.0771@student.uu.se

Andreas Sundmark
Mail: Andreas.Sundmark.3162@student.uu.se

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3: Skärmdump på Enkät
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Bilaga 4: Frågorna som användes i enkäten
1. Kön?

(Markera ETT alternativ)
□ Man
□ Kvinna

2. Hur gammal är du?
År

3. Vilken är din högsta utbildning?

(Markera ETT alternativ)
□ Högstadium
□ Gymnasium
□ Folkhögskola
□ Yrkesutbildning
□ Universitet

4. Hur många gånger per vecka är du fysiskt aktiv?

Med fysisk aktiv avses fysisk träning eller motsvarande aktivitet(Markera ETT alternativ)
□ <1gång
□ 2-3gånger
□ 4-5gånger
□ >5gånger
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5. Vad tränar du?

(Markera MAX TRE alternativ)
□ Gym
□ Löpning
□ Lagsport
□ Crossfit
□ Grupppass (t.ex. bodypump)
□ Cykling
□ Övrig träning

6. Vad är ditt främsta syfte med träningen?

(Markera ETT alternativ)
□ Utseende
□ Styrka
□ Kondition
□ Avkoppling
□ Vikt
□ Hälsa
□ Annat

7. Hur viktig är din hälsa för dig?
Inte alls □ □ □ □ □ □ □ Mycket

8. Äter du under regelbundna tider?
□ Ja
□ Nej
□ Vet ej

9. Är kost/kosthållning viktigt för dig?
Inte alls □ □ □ □ □ □ □ Mycket
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10. Äter du utifrån speciella kostråd/diet nu?
□ Ja
□ Nej
□ Kanske

10.1 Om ja på fråga 10, vilken diet eller vilka kostråd följer du?

11. Har du följt specifika kostråd/diet tidigare?

(Markera ETT alternativ)
□ Ja
□ Nej
□ Kanske
□ Vet ej

11.1 Om ja på fråga 11, vilken diet eller vilka kostråd följer du?

12. Vad var det främsta syftet med kostråden/dieten?

(Markera ETT alternativ)
□ Vikt
□ Hälsa
□ Styrka
□ Kondition
□ Utseende
□ Avkoppling
□ Annat
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13. Var fick du informationen om kostråden/dieten?

(Markera ETT alternativ)
□ Familj
□ Vänner
□ Internet
□ Sociala medier
□ Jobb
□ Tidningar
□ Annat
□ Jag har ej fått information om kostråd

14. Hur ofta använder du kosttillskott?
Kosttillskott kan vara t.ex. vitaminer, proteintillskott, PWO, omega 3 etc. (Markera ETT alternativ)
□ Aldrig
□ Någon gång i månaden
□ Flera dagar i veckan
□ Varje dag

15. Nedan finns Livsmedelsverkets kostråd:

1. Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen.
2. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
3. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
4. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.
5. Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat.

Känner du till dessa kostråd?

(Markera ETT alternativ)
□ Ja
□ Nej
□ En del av dem
□ Vet ej
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16. Hur väl följer du dessa kostråd?
Kostråd 1: Inte alls

□ □ □ □ □ □ □ Helt

Kostråd 2:

□ □ □ □ □ □ □

Kostråd 3:

□ □ □ □ □ □ □

Kostråd 4:

□ □ □ □ □ □ □

Kostråd 5:

□ □ □ □ □ □ □

16. Hur väl håller du med om påståendet att dessa kostråd är optimala för hälsa?

Inte alls □ □ □ □ □ □ □ Helt

17. Hur väl håller du med om påståendet att dessa kostråd är optimala för prestation?

Inte alls □ □ □ □ □ □ □ Helt

18. Hur anser du trovärdigheten vara i kostråd utgivna av följande aktörer?

Livsmedelsverket: Låg □ □ □ □ □ □ □ Hög
Dietister:

□ □ □ □ □ □ □

Kvällstidningar:

□ □ □ □ □ □ □

Träningstidning:

□ □ □ □ □ □ □

Läkare:

□ □ □ □ □ □ □

Personliga tränare:

□ □ □ □ □ □ □

19. Vad är viktigt för dig för att du skall ta till dig information från kostråd?

(Markera ETT alternativ)
□ Vetenskaplig förankring
□ Miljö/Ekologi
□ Tydlig information
□Tydliga hälsobudskap
□ Snabba resultat
□ Billigt
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20. Vilken typ av kostråd intresserar dig mest?

(Markera ETT alternativ)
□ Råd inriktade mot träning
□ Viktrelaterade
□ Råd om tillskott
□ Råd om livsmedel
□ Allergier/överkänslighet
□ Livsstil/Matlagning
□ Annat

21. Söker du aktivt information om kostråd?

(Markera ETT alternativ)
□ Ja
□ Nej
□ Vet ej
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