
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete C, 15 hp   Grundnivå vt 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilse i kostrådsdjungeln 
En kvalitativ studie om källor till kostinformation  

 

 

FREDRIKA APPELGREN, 

LINNÉA JOHANSSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för kostvetenskap 

Box 560 

751 22 Uppsala 

Besöksadress: BMC, Husargatan 3 



Examensarbete C, 15 hp  VT 2016 

Appelgren, Johansson  Uppsala Universitet 

  Institutionen för kostvetenskap 

 

1 

 

 

Tack  

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare 

Paulina Nowicka för kloka råd, engagemang och motiverande handledning. Vi 

vill även tacka våra informanter som tog sig tid att medverka i studien samt Elin 

Lövestam och Nicklas Neuman som tog sig tid att hjälpa oss med våra 
funderingar. 

 

Fredrika och Linnéa,  

Uppsala, maj 2016 

  



Examensarbete C, 15 hp  VT 2016 

Appelgren, Johansson  Uppsala Universitet 

  Institutionen för kostvetenskap 

 

2 

 

UPPSALA UNIVERSITY 

Department of Food, Nutrition and Dietetics 

Bachelor thesis, 15 ECTS credit points 

Title: Lost in the jungle of dietary guidelines 

Author: Appelgren, F., Johansson, L. 

Abstract 

 

Introduction: The diet-related illness continues to increase at the same time health promotion 

authorities often are contradicted by self-proclaimed diet experts. The level of scientific 

expertise related to dietary information and guidelines varies substantially between the 

various media channels. 

 

Aim: This study aims to investigate factors behind choices of sources for dietary information 

and guidelines. 

 

Methods: Semi-structured interviews with six informants (50% women, age 21-28 years). 

 

Results: Three themes were identified: “accessibility”, “safety” and “design”. The 

informants’ active searches for dietary information were done through the internet as the main 

channel. The most important reason was related to convenience. Trust increased acceptability 

of advice from family, friends, people with expert titles as well as from established brands. 

Well mediated and designed information was also associated with increased credibility. 

Knowledge and interest in the subject appears to affect the informants’ information search. 

Printed sources generally had high level of trust, but the timeliness was shown to be 

prioritized. The informants’ knowledge of the authorities like Livsmedelsverket has in this 

study shown to be low, which is also seen in previous studies of this age group. 

 

Conclusion: Several factors affect the choice of source. Convenience was identified as the 

most important factor for among this group of informants, followed by design. Critical 

thinking existed among the informants but wasn’t decisive for the final choice. These results 

suggest that focus should be paid to how the information is designed and rhetorically 

mediated since this seemed to play an essential role for the informants. 
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Sammanfattning 

 

Introduktion: Den kostrelaterade ohälsan ökar kraftigt samtidigt som hälsofrämjande 

myndigheter motsägs av självutnämnda kostexperter. I vilken utsträckning de olika kostråden 

baseras på vetenskap varierar.  

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka faktorer bakom val av källor till kostinformation. 

  

Metod: Semistrukturerade intervjuer med sex informanter (50% kvinnor, ålder 21-28 år). 

 

Resultat: Tre teman identifierades i analysen: ”tillgänglighet”, ”trygghet” och ”förpackning”. 

Aktiva sökningar efter kostinformation gjordes främst via internet av bekvämlighetsskäl. 

Grundat i tillit tar många utan vidare funderingar till sig råd förmedlade av familj, vänner, 

personer med experttitlar samt starka varumärken. Väl förpackad information ökar 

trovärdigheten. Kunskapsnivå och intresse för ämnet påverkade informanternas 

informantionssökande. Tryckta källor hade generellt högt förtroende, men aktualitet  

prioriterades över detta. Informanternas kännedom om Livsmedelsverket har i denna studie 

visats vara låg, vilket även stämmer överens med tidigare studier gällande denna åldersgrupp.  

 

Slutsats: Flera faktorer påverkar valet av källa till kostinformation. Den faktor som var 

viktigast för denna grupp informanters val av källa var bekvämlighet, följt av informationens 

förpackning. Ett källkritiskt förhållningssätt fanns hos informanterna men var inte avgörande 

för vilken källa som tillslut valdes. Resultaten från denna studie föreslår att fokus kan riktas 

mot hur informationen förpackas samt retoriskt förmedlas eftersom det visats spela en 

avgörande roll för informanternas val av källa. 
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1.0  Introduktion 
Idag ställs vi inför stora utmaningar gällande ohälsa skapat genom livsstil, inte minst med 

kostrelaterad sådan som övervikt, fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar (WHO, 2015; 

Cederholm & Rothenberg, 2016). Myndigheter som arbetar för förbättrad folkhälsa, som till 

exempel Livsmedelsverket, har under de senaste åren fått utstå en hel del kritik (Holmberg, 

2015). Mest kritiska är självutnämnda experter, som ofta är individer med stort personligt 

intresse för kost och näringslära men som har begränsad eller saknar relevant formell 

utbildning inom dessa områden. Med starkt tyckande och god retorik förmedlar dessa kritiker 

istället sina egna kostråd på bloggar, hemsidor och andra sociala medier (ibid). De kostråd 

människor kommer över genom dessa flöden kan skilja sig mycket åt, och till och med helt 

motsäga varandra, vilket kan skapa förvirring kring vad som är hälsosam mat. Vissa av dessa 

kostråd kan vara rent hälsofarliga. Antalet informationskällor accelererar stadigt i och med 

ökad användning av sociala medier. Många nya så kallade kostexperter dyker upp med egna 

råd och uttalanden kring vad som är hälsosamt att äta. Debatten polariseras ytterligare i och 

med att de olika källorna inte sällan motsäger varandra i frågan (Cederholm & Rothenberg, 

2016; Holmberg, 2015). 

Många medier använder sig av olika “expertutlåtanden” för att förstärka trovärdigheten i sina 

nyheter eller inslag, men tyvärr kommer dessa sällan från källor med vetenskaplig grund 

(Sandberg, 2004). Hur man får människor att ta till sig kostinformation är något som är 

nödvändigt att känna till när man ska förmedla kostråd, detta inte minst när konkurrensen 

hårdnar i ämnet och kostrelaterad ohälsa ökar. Denna studie syftar till att undersöka 

faktorerna bakom val av källor till kostinformation för att möjliggöra effektiv förmedling av 

kostråd. 

1.1 Bakgrund 
Detta avsnitt avser ge grund samt skapa förståelse för de fenomen och begrepp som diskuteras 

och undersöks i studien. 

1.1.1 Vad är kostinformation och kostråd? 
Kostråd har förmedlats från myndigheter sedan 1920-talet för att öka befolkningens hälsa och 

reducera risken för kostrelaterade sjukdomar. Kostråden är baserade på bedömningar av den 

samlade aktuella forskningen kring samband mellan näringsintag, kostmönster, fysisk 

aktivitet och hälsa. Råden och rekommendationerna uppdateras regelbundet för att säkerställa 

att de motsvarar det aktuella kunskapsläget (Nordiska Ministerrådet, 2012). De kostråd som 

förmedlas från svenska myndigheter, som Livsmedelsverket, är baserade på de Nordiska 

Näringsrekommendationerna (NNR) som är framtagna av Nordiska ministerrådet (Nordiska 

Ministerrådet, 2012). NNR innefattar rekommendationer för enskilda näringsämnen. Dessa 

omarbetas till kostråd som bygger på hur man kan äta för att tillgodose de rekommenderade 

intagen. Kostråden är även anpassade till landet som de förmedlas till då matvanor, traditioner 

och utbud kan se olika ut för nordiska länderna (Livsmedelsverket, 2013a). 

Kostinformation innefattar i detta arbete bred information om kost och hälsa utan att 

nödvändigtvis vara utpräglade råd. Med kostråd avses aktivt förmedlade råd kring hur man 

bör äta och vad man bör undvika i kosten. 
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1.1.2 Var finns kostinformation? 
I detta avsnitt presenteras olika källor till kostinformation samt förklaring av hur några 

vanliga informationskällor och kanaler definieras i detta arbete. 

1.1.2.1 Begrepp 
Media: Detta begrepp avser en kanal som innefattar följande källor: tidningar (dagstidningar, 

kvällstidningar och magasin, såväl tryckta tidningar som webbtidningar), tv-program (såväl 

tv-sändningar som webbsända program eller inslag), radio, anslag och all form av reklam.  

Information från media: Information som sprids via mediakanaler, se ovan. 

Internet: Avser i detta arbete en av de kanaler som elektronisk information kan spridas 

genom. Källorna kan härstamma från många olika aktörer, och huruvida informationen är 

granskad varierar. Från denna kanal hämtas information vanligen från olika webbplatser, 

såsom bloggar, hemsidor och sociala medier, vilka kan hittas bland annat genom sökmotorer 

(exempelvis Google).  

Sociala medier: Avser webbplatser och mobilapplikationer där människor kan interagera med 

varandra i sociala nätverk och bidra med innehåll som delas med varandra. Exempel kan vara 

Facebook, Instagram och Twitter. 

Tryckta källor: Med detta begrepp menas källor som är fysiskt tryckta, i form av böcker och 

tidskrifter, dvs. ej elektroniska källor. 

1.1.2.2 Så får vi kostinformation 
Matvanor och dieter är för många ett sätt att identifiera sig och visa upp sin livsstil. Intresset 

och kunskapen om matpolitik har ökat i Sverige under det senaste decenniet och därmed har 

även dieter och hälsodiskussioner blivit allt vanligare och mer sofistikerade (Holmberg, 

2015). I takt med internet och de sociala mediernas utveckling har det blivit lättare för 

allmänheten att hitta information om kost och även kunna sprida sina egna kunskaper, åsikter 

och erfarenheter. Sociala medier har blivit ett stort forum för kostdiskussioner. Ett typiskt 

exempel på hur mycket uppmärksamhet en diet kan få är fenomenet LCHF (Low Carb High 

Fat) som till och med öppet blev omdebatterat mellan förespråkare och Livsmedelsverket 

(Holmberg, 2015). Livsmedelsverket deltar sällan i debatter om trendiga dieter, men i detta 

fall kritiserades både de Nordiska Näringsrekommendationerna och Livsmedelsverket så hårt 

att det inte kunde lämnas okommenterat. De största förespråkarna för LCHF har fått sin 

popularitet genom sin verksamhet och aktiva närvaro på sociala medier. Etablerade 

nutritionsforskares kommunikationskanaler är istället främst de vetenskapliga tidskrifter som 

publicerar forskningsresultaten. Länge har medicinsk och nutritionsrelaterad information 

endast tryckts i textböcker eller vetenskapliga tidskrifter och då inkluderat de noggranna 

faktakontroller som på många ställen försvunnit helt på internet (ibid). 

 

Även media är en aktiv förmedlingskanal av kostinformation till befolkningen. Hos 

tidningsläsare värderas ofta morgontidningen som en mer pålitlig och trovärdig källa än den 

lösnummersålda kvällspressen som ständigt publicerar nya uppseendeväckande rubriker. En 

viktigt faktor som journalister måste ta hänsyn till i media är huruvida läsaren kan 

tillgodogöra sig informationen. Läsaren kan exempelvis ha bristande förkunskaper eller 

intresse som påverkar hur innehållet tolkas. Tolkningar är lättast att ta till sig om de sätts in en 

vardaglig kontext snarare än i ett vetenskapligt resonemang. Dock har forskning 

uppmärksammat att det finns en bristande förmåga hos journaliststyrkan att förmedla 

forskningsinformation då de bland annat ofta har svårt att skilja på frekvenser och 
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proportioner. Detta kan leda till direkt felaktiga slutsatser (Sandberg, 2004). En stor fördel 

med kostinformation i media är dock att de tydliggör hälsoriskerna för befolkningen på ett 

förenklat sätt och pekar på utvägar och riskreducerande åtgärder som sällan finns med i 

vetenskapliga artiklar, som till exempel kopplingen mellan ohälsosam kost och hjärt-

kärlsjukdom. Medie- och riskforskning har visat att detta är en väldigt viktig funktion då det 

ofta är dessa som är avgörande för allmänhetens upplevda oro, riskuppfattning och agerande. 

Det är ofta de hälsoproblem som är störst i landet som får synas mest i media, till exempel har 

övervikt varit väldigt synligt i media under lång tid i USA och England (ibid). 

 

Kostinformation är även, likt mycket annat, något som människor delar med varandra i 

sociala relationer. Detta utgörs inte bara av diskussioner utan även beteendeförändring följer 

ofta. Mellan vänner i ungdomen tenderar ofta vanorna att påverkas i en riktning mot 

ohälsosamma sådana även långsiktigt, främst bland pojkar. Bästa vänners totala energiintag är 

enligt studier korrelerat. Även viktrelaterade beteenden som ohälsosamt viktkontrollbehov 

hos flickor (som till exempel bulimi och anorexi) och fysisk aktivitet hos pojkar sprids lätt i 

kompisgäng (Sawka et. al., 2015). 

 

För att allmänheten inte ska bli vilseledd eller lurad av falska kostråd har Livsmedelverkets 

avdelning för råd och beredskap som uppgift att bearbeta och förmedla kostråd på ett sätt som 

är enkelt att förstå och använda för befolkningen i vardagen (Livsmedelsverket, 2015). 

Livsmedelsverkets huvuduppgift är således att som myndighet värdera, hantera och 

kommunicera nytta och risker med mat till befolkningen för att sprida goda matvanor och 

förbygga hälsorisker. De Nordiska Näringsrekommendationerna som är grunden till 

Livsmedelsverkets kostråd, är framtagna genom strukturerade litteraturundersökningar och 

expertutlåtanden från oberoende forskare. Litteraturen som granskats innefattar studier av hög 

vetenskaplig kvalitet som undersöker kostens och livsmedelsgruppers påverkan på hälsan och 

risk för sjukdomar. Råden utformas sedan baserat på uppskattningar om befolkningens 

matvanor, livsmedelsutbud och mattradition och värderas sedan ur ett risk- och 

nyttoperspektiv (Livsmedelsverket, 2015, Nordiska Ministerrådet, 2012). Denna process är 

noggrann och blir därmed utdragen vilket kan orsaka en uppfattning om att Livsmedelsverkets 

verksamhet är eftersatt då andra plattformar för kostinformation kan publicera nya  

forskningsresultat mycket snabbare. 

 

Livsmedelsverket gjorde år 2011 en förtroendemätning hos konsumenter och kostarbetare 

som tydligt visade på att oenigheten bland experter som uttalar sig om kost och livsmedel är 

förvirrande för konsumenterna. De flesta konsumenter och kostarbetare söker efter 

information om bra matvanor på internet, konsumenter tar även i stor utsträckning råd från 

släkt och vänner, men vid personlig rådgivning vänder sig de flesta till vården. De kostråd 

från Livsmedelsverket som flest kände till var bland annat att sockerintaget bör minskas. 

Dock visade undersökningen att det fanns bristande kunskaper kring vilka mängder som var 

rimliga inom en hälsosam kosthållning. 20 procent av de som deltog i Livsmedelsverkets 

förtroendemätning uppgav att de aldrig hört talas om Livsmedelsverkets kostråd. Sämst 

kännedom hade personer i åldersgruppen 16-26 år. Dock verkar kännedomen om vad som är 

hälsosamt vara stor, men de flesta vet inte att råden kommer från Livsmedelsverket. Endast 

hälften av de tillfrågade anser att de i stor utsträckning kan lita på informationen från 

Livsmedelsverket. Äldre är mest skeptiska, de anser att man inte kan lita alls på 

informationen. Dock är det bara fyra procent som inte tycker att råden stämmer överens med 

deras uppfattning om vad man bör äta, utmärkande för dessa personer är även att de anser sig 

vara ointresserade av informationen om bra matvanor (Livsmedelsverket, 2013b). 
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Myndigheter och större organisationer har sällan möjlighet att interagera direkt med 

målgruppen. De får istället använda sig av masskommunikation i form av publikationer på 

sina hemsidor, olika trycksaker samt media som vidareinformatörer, vilka kan anpassa och 

förmedla informationen till enskilda personer. Kommunikationen kan också ske genom 

kampanjer för att förstärka viss information (Livsmedelsverket, 2013b). När 

Livsmedelsverket publicerade kampanjen “5 kostråd” spreds detta genom ett flertal olika 

kanaler. Dels gick Livsmedelsverket ut med publikationen som en nyhet som presenterade de 

nya råden, dels tryckes de upp på vykort som fanns att beställa gratis från Livsmedelsverkets 

webbutik, vilka fick stor spridning inom vård och skola. Kampanjen publicerades även på 

Livsmedelsverkets hemsida vilket är den kanal som når ut till flest konsumenter (ibid). 

 

Forskning har påvisat att nyheter genom livfulla eller dramatiska mediekanaler, som 

talkshows eller sensationella nyhetsinslag, har en stor möjlighet att påverka en persons 

beteende (Sandberg, 2004). Sociala medier är en kraftfull kanal då informationen som flödar 

genom olika verktyg anpassas till det som användarna är intresserade av. Diskussionen kring 

mat och hälsa är på många ställen väldigt intensiv med många deltagande aktörer och åsikter 

med varierande kvalitet. Webbplatser och bloggar som publicerar information och kostråd 

förmedlar ofta väldigt starka uppfattningar och budskap som uttrycks med stark emotionell 

laddning (Kim, Kiousis & Molleda, 2015; Cederholm & Rothenberg, 2016). Inte sällan 

förkastas eller föraktas de officiella kostråden genom vinklade verklighetsbeskrivningar och 

förenklade bilder. Förespråkare som är aktiva i medier och ligger bakom budskapen iträder i 

många fall en akademisk titel för att öka sin trovärdighet, i vissa fall är titeln helt utan 

betydelse för området som diskuteras. Dessa bloggare syns även i seriösa medier då deras 

budskap blir attraktiva då de är enkla att förstå. Dock kan information från studier de lutar sig 

mot många gånger ha hamnat ur kontext på grund av kunskapsbrist hos förmedlaren, vilket 

kan leda till direkt felaktiga råd (Cederholm & Rothenberg, 2016).  

 

1.1.3 Varför vetenskap? 
Kostråd som förmedlas endast baserat på rådgivarens tyckande utan vetenskaplig grund kan i 

värsta fall leda till hälsoproblem hos mottagaren. Kroppens fysiologi är komplex och kostens 

påverkan på hälsan kan variera för olika befolkningsgrupper och individer beroende på en rad 

faktorer som ålder och hälsotillstånd (Cederholm & Rothenberg, 2016). För att kunna ge 

trygga kostråd krävs att den kunskap som kommuniceras kan säkerställas vara av god kvalitet. 

Detta kontrolleras hos myndigheter, som Livsmedelsverket, genom att vetenskapliga studier 

granskas av oberoende experter genom strukturerade litteraturstudier. Utifrån dessa 

kontrollerade forskningsresultat kan säkra kostråd utformas (Livsmedelsverket, 2015 a). Att 

ge råd endast utifrån ett begränsat underlag riskerar skapa en snedvriden bild och därmed 

vilseleda (Livsmedelsverket 2012). De modedieter som ofta florerar i media kan ibland till 

viss del grundas i evidens, medan andra delar eller vissa tolkningar helt kan sakna 

vetenskapligt stöd. De utvärderingar som gjorts på dessa dieter är ofta få och framförallt inte 

gjorda under tillräckligt lång tid. Den påverkan på långvarig hälsa som dieten orsakar beaktas 

sällan utan det är den synliga kost- och viktförändringen som anses viktig (Eiben & Mårild, 

2014). Att enbart se till en eller ett fåtal studier kan medföra felaktigt dragna slutsatser. Det är 

därför viktigt att se till helheten i kunskapsläget för att säkerställa samband. I vetenskapliga 

studier ställs även krav på reliabilitet och validitet vilket höjer kvaliteten och reducerar bias 

(Livsmedelsverket, 2012).  

 



Examensarbete C, 15 hp  VT 2016 

Appelgren, Johansson  Uppsala Universitet 

  Institutionen för kostvetenskap 

 

9 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka faktorer bakom val av källor till kostinformation. 

 

Frågeställningar:  

 Vilka faktorer påverkar informanternas val av källor till kostinformation? 

 Hur värderar informanterna källor till kostinformation? 

2.0  Metod 
Detta avsnitt ämnar förklara hur studien genomförts för att förtydliga de förhållanden under 

vilka data samlats in. 

 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien har genomförts utifrån en intensiv undersökningsstrategi, vilket innebär en strävan 

efter att undersöka på djupet med enbart ett fåtal informanter. I arbetet har ett induktivt 

teoretiskt perspektiv använts (Braun & Clarke, 2006). 

 

2.2 Urval 
Empirin baserades på sex intervjuer. Antalet anpassades för att ge ett tillräckligt stort underlag 

för att kunna utforma teman i analysen men ändå bli hanterbart med hänsyn till de 

resursbegränsningar arbetet genomförts utifrån. Redan vid intervjuer med sex till åtta 

deltagare ur en särskild grupp ökar säkerheten att få ett material som blir relativt oberoende av 

enskilda individers uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2012). 

 

Deltagarna till undersökningen rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Studien 

annonserades via det sociala mediet Facebook samt genom e-postutskick till personer som 

rekommenderats. De åtta första som anmälde sitt intresse bokades in för intervju. Vid 

annonsering av studien valdes tillvägagångssättet att exkludera studiens exakta syfte då risk 

att enbart fånga deltagare som ansåg sig ha särskilda kunskaper eller åsikter kring ämnet 

fanns. Annonsen innehöll därmed enbart allmän information om att undersökningen handlar 

om matvanor och förfrågan om man var villig att diskutera dessa under en intervju. 

 

2.2.1 Avgränsningar 
Eftersom studiens syfte grundas i konkurrensen mellan olika källor, däribland sådana som 

kommuniceras på sociala medier, har valet gjorts att rikta urvalet till en grupp som är vana att 

använda dessa kanaler. Personer med sjukdomar som avsevärt påverkar kostmönstret 

exkluderades, liksom gravida och barn. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Arbetet inleddes med en litteratursökning efter vetenskapliga publikationer inom ämnet. 

Sökning har skett i databaserna Google Scholar och PubMed samt i referenslistor till artiklar 

och uppsatser. Sökord: “food recommendations in media”, “design credibility”, “layout 

credibility”, “brand awareness”, “branding”, “trust”, ”management trust”, “communication”, 

“visuell retorik”, “dietary guidelines”, “convenience”, “internet + information search”, “blogs 

as information source”, “family + friends + trust”, ”vetenskaplig grund”, “evidens”, 

“evidensbaserad”, “förtroende”, “tillit till myndigheter”. Utöver material från 

databassökningen har vi även använt oss av viss kurslitteratur samt övriga relevanta 



Examensarbete C, 15 hp  VT 2016 

Appelgren, Johansson  Uppsala Universitet 

  Institutionen för kostvetenskap 

 

10 

 

publikationer vi fått rekommenderade av vår handledare. Sökningen gjordes huvudsakligen 

under mars och april månad 2016. Kompletteringar i sökningen skedde i maj månad samma 

år.  

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med informanter i Uppsala och Stockholm. En 

intervjuguide utformades som utgångspunkt för intervjutillfällena och till denna lades även 

relevanta följdfrågor under intervjuernas gång. Intervjuguiden testades i enlighet med 

Brymans (2014) rekommendation i en mindre pilotstudie, i detta fall bestående av två 

intervjuer, innan den egentliga studien påbörjades. Materialet från dessa intervjuer 

inkluderades ej i det empiriska underlaget. Intervjuguidens frågor justerades något efter dessa 

för att öka tydligheten i formuleringarna. Pilotstudien gav även möjligheten att öva 

intervjusituationen och prova upplägget att vara två deltagande intervjuare, med en aktiv och 

en mer passiv. 

 

Intervjuerna inleddes med generella frågor kring bland annat ätmönster, bakgrund, och 

livsmedelsval och sedan leddes diskussionen successivt mot källor till kostinformation. Frågor 

angående åsikter om socker och sötningsmedel användes för att ge en bild av hur 

informationen från olika källor uppfattats av informanterna och även för att få svar från var 

viss specifik information har uppkommit ifrån. Upprepning av frågor användes i de fall då det 

bedömdes att informanterna inte svarat tillräckligt detaljerat eller uttömmande, liksom i de fall 

då osäkerhet uppstod efter motsägelsefulla svar (Ahrne & Svensson, 2012). Informanterna 

intervjuades vid ett tillfälle var, och ett intervjutillfälle tog i genomsnitt cirka 45 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in efter deltagarnas samtycke. Varje intervjutillfälle avslutades 

med en kortare sammanställning av anteckningar och hur intervjun gått. Vid intervjutillfällena 

deltog båda uppsatsförfattarna vilket gav möjligheten att tillsammans hjälpas åt att täcka in 

samtliga frågeställningar, dock ansvarade en person åt gången för respektive tillfälle. Detta 

tillvägagångssätt valdes för att underlätta samtalet och strukturen under intervjun. Den andre 

förde anteckningar och hjälpte till att följa upp. 

 

Då Ahrne & Svensson (2012) beskriver att val av plats kan riskera att påverka hur den 

intervjuade reagerar på frågor och framställer sig själv, genomfördes intervjuerna i en lugn, 

neutral och ostörd miljö. Detta har i många fall resulterat i att intervjuerna genomförts i 

hemmiljö, antingen hemma hos intervjuaren eller informanten. Undvikande av miljöer med 

direkt professionell eller akademiska anknytning har gjorts då risken att informanten valt att 

framställa sig själv ur en sådan roll annars kan finnas (ibid).  

 

2.4 Analysmetod 
Analysen genomfördes utifrån en kvalitativ, tematisk analysmodell som utgår från Braun & 

Clarkes (2006) artikel med riktlinjer för analysprocess.  

 

Tabell 1 Analysprocess för tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 87) 
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Analysarbetet inleddes med en noggrann transkribering av de ljudinspelade intervjuerna, 

vilket Braun & Clarke (2006) beskriver som ett utmärkt sätt att börja lära känna sitt material. 

Transkriberingen genomfördes i nära tidsmässig anslutning till intervjutillfällena vilket gjorde 

att det var lättare att minnas hur saker sagts under intervjun. Arbetet med transkriberingen 

delades lika mellan författarna, och den person som varit aktiv intervjuare ansvarade för 

transkribering av respektive intervju. När transkriberingen var färdig kontrollerades den av 

den andra författaren, som vid tillfället även lyssnade på inspelningen. Transkriberad data 

skrevs ut i två exemplar och lästes därefter igenom en gång av författarna enskilt innan 

kodningen började, vilket framställs vara idealt av Braun & Clarke (2006). 

 

Teman och koder är i analysarbetet för denna studie datadrivna vilket innebär att de är 

skapade utifrån fynd som gjorts i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Författarna kodade 

materialet först enskilt innan det diskuterades och kategoriserades. En kod är något som 

identifierar särdrag i data som upplevs intressanta och betydelsefulla för analysen (ibid). 

Kodningen skrevs ned tillsammans med en liten mängd omgivande data för att undvika att 

koden tappade sammanhanget när det lyftes ur den helhet som den totala textmassan innebar 

(ibid).  

 

Kategoriseringen av materialet gjordes för en kategori i taget, så att materialet lästes igenom 

minst en gång till per kategori. Tillsammans samlade därefter författarna det kategoriserade 

materialet till teman genom diskussion. I enlighet med Braun & Clarkes (2006) 

rekommendationer har visuella hjälpmedel använts i analysarbetet, i detta fall i form av 

överstrykningspennor i olika färger. En färg fick i det utskrivna datamaterialet representera en 

kategori. En färgguide med de samlade kategorierna och deras respektive färger fanns nära till 

hands under arbetets gång för att säkerställa att koderna markerades i korrekt färg. Nedan 

följer en tabell som tydliggör analysprocessen. 

 

Tabell 2 Databearbetning, processöversikt. 
Textmassa: Kondensering: Kategori: Tema 

”min mamma har lärt 

mig massor om vad 

som är bra att äta, det 

är min sanning även 

fast jag inte vet var 

hon fått det ifrån, men 

jag litar på henne 

Litar på sin mamma 

trots medvetenhet om 

att informanten inte 

vet källan till 

informationen. 

Tillit Trygghet 
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Efter tematiseringen gjordes på nytt en genomgång av de olika teman som identifierats. Enligt 

inrådan från Braun & Clarke (2006) utfördes detta utifrån kriterierna att data inom ett tema 

meningsfullt skall höra samman, och att det skall finnas tydliga och identifierbara skillnader 

mellan de olika teman som skapats. När teman fastställts återgick arbetet till kodning för att 

upptäcka om någon information tidigare missats vid den första kodningsprocessen. En 

översiktlig tematisk karta över teman och underliggande kategorier (se figur 1) skapades vid 

tematiseringen (ibid). 

 

Analysarbetet avslutades med så kallat “define and refine”-arbete. Processen innebar 

identifikation av kärnan i varje tema, vad de handlade om, samt bestämmande kring vilken 

aspekt av datamaterialet som respektive tema fångade (Braun & Clarke, 2006). Varje tema 

analyserades detaljerat med tonvikt på vad som är av intresse med just det och varför. Arbetet 

avslutades när varje tema klart kunde identifieras vad de innebar och vad de inte inkluderade. 

Slutgiltiga namn på teman i rapportskrivningen fastställdes. 

 

2.5 Etiska aspekter 
Arbetet har skett med hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Informanterna blev inför intervjutillfället informerade om att deltagandet är helt frivilligt samt 

att det är tillåtet att hoppa av när som helst under studiens gång. Bestämt innan studiens start 

var att material genererat från informanter som valde att avsluta sin medverkan helt skulle 

exkluderas från både resultat och analys och ej citeras, vilket deltagarna även fick veta inför 

sin medverkan. Ett följebrev med information om studien, konfidentialitet, nyttjande och 

anonymitet skickades ut till samtliga som anmält intresse att delta. Samtliga informanter fick 

därefter samtycka till sitt deltagande innan intervjun genomfördes. 

 

Anonymisering skedde under arbetets gång genom att deltagarna i materialet endast 

identifierades genom kodning. Kön, sysselsättning, ålder, aktivitetsgrad och boendesituation 

identifierar informanten i resultat- och analysavsnittet. 

3.0  Resultat & Analys 
Detta avsnitt ämnar presentera undersökningens resultat samt analys av detta med hjälp av  

teman som identifierats. För att belysa resultaten har citat från intervjuerna inkluderats. 

 

Informanterna är mellan 21-28 år och har intervjuats i Stockholm och Uppsala. Sex intervjuer 

genomfördes då två informanter ställde in på grund av tidsbrist. Vilken informant som står  

bakom respektive citat förklaras med informantsiffra, se tabell nedan. 

 

Tabell 2 Kortfattad översikt av informanter 

 kön ålder sysselsättning aktivitetsgrad boendesituation 

Informant 1 kvinna 21 student tränar mycket bor själv 

Informant 2 man 24 kock tränar regelbundet bor med en kompis 

Informant 3 man 28 student tränar inte bor med två kompisar 

Informant 4 kvinna 21 student tränar regelbundet  sambo 
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Informant 5  kvinna 23 student tränar sällan sambo 

Informant 6 man 25 tjänsteman tränar mycket sambo 

 

I analysarbetet identifierades ett antal olika teman vilka har använts som utgångspunkt för att 

skapa förståelse, tolka och beskriva. Nedan följer en översiktsfigur över dessa samt de 

underliggande kategorierna.  

 

 
 

Figur 1 En översiktlig tankekarta över teman samt underliggande kategorier  

 

 

3.1 Tillgänglighet 

Inom temat ”tillgänglighet” presenteras citat och tolkningar kring hur informanterna uttryckt 

sig om hur de kommer över kostinformation från olika kanaler. Inom temat är kategorierna 

”bekvämlighet”, ”acceptans” och ”intresse” samlade. Bekvämlighetskategorin samlar 

uttalanden kring hur lättillgänglig informanterna upplever informationen, till exempel hur stor 

tids- och resursåtgång som krävs för att nå information från olika källor. Kategorin 

”acceptans” innefattar tolkningar av hur informanterna i olika grad väljer att acceptera 

information de kommer över, och vad det beror på. ”Intresse” belyser hur informanternas 

intresse för kost och hälsa påverkar deras syn på hur tillgänglig informationen är, vilken 

betydelse har intresse för valet av källa. 

 

3.1.1 Bekvämlighet 
I studien framkom att internet var den vanligaste informationskanalen bland de intervjuade. 

Internetkällorna utgjordes av såväl diverse företags egna hemsidor som olika hemsidor som 

placerats högt vid Google-sökningar. Ingen av informanterna uppgav att de aktivt följde 

någon kostrelaterad blogg eller dylikt, men ändå kom de via sociala medier över information 

som delats från sådana kanaler. Även media har lyfts fram som en vanligt förekommande 

källa, i form av dokumentärfilmer, nyhetsartiklar och tv-sändningar. Alla informanter har vid 

någon del i intervjun svarat att det finns någon typ av begränsning i det aktiva sökandet efter 

kostinformation. De väljer av bekvämlighetsskäl att inte ta sig tiden att göra djupare 

informationssökning, men i vilken utsträckning begränsningen sker skiljer sig åt. För vissa 
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blir informationssökandet övermäktigt och begränsningar sätts vid hur mycket tid och energi 

man vill spendera. Det blir för mycket information som ger ett brus, som informant 4 säger: 

 
“Det finns ju jättebra människor som faktiskt har koll på allting men jag 

pallar inte. Jag googlar inte upp det, jag går inte det steget.” (Informant 4) 

 

Flera informanter har svarat att de ofta formulerar en Google-sökning kring det ämne de söker 

och sedan väljer att nöja sig med att läsa resultatet som presenteras i de översta sökträffarna. 

Informant 6 uttrycker stort förtroende för träffarna i sökmotorn Google på frågan på hur 

enkelt han tycker att det är att hitta kostinformation:  

 
“Jag tycker att det är lätt. Jag brukar bara googla och ta det som kommer 

 upp. Det som kommer upp som första. Ja alltså jag är inte så jättenoga  

med att titta efter, jag är ganska lättköpt [skrattar].” (informant 6)  

 

Flera av de andra informanterna har också uppvisat en liknande tankegång, då de beskrivit hur 

enkelt det är i dagens samhälle att till exempel söka information direkt i sin mobiltelefon, när 

som helst och var som helst.  

 

Användandet av tryckta källor beskrevs av samtliga informanter som mycket begränsat, även 

om många uttrycker högt förtroende för just dessa. Trots att de flesta informanterna anser att 

en bok många gånger är mer tillförlitlig än en hemsida så är det ingen som uppger att de 

skulle välja att gå till ett bibliotek för att söka information kring vad de bör äta. Samtliga 

menar att de alltid väljer att söka på internet om de aktivt söker efter information. Informant 1 

menar att det känns onödigt att göra sig besväret att ta sig till ett bibliotek när man har 

information tillgänglig via internet:  

 
“Det är ju inte jättemånga som kanske går till biblioteket direkt och tänker  

”nu ska jag se här vad som är nyttigt att äta.” Det blir ju mest smidigt att  

göra en sökning på internet när man alltid har tillgång till det.” (informant 1) 
 

Brist på kunskap kan också påverka omfattningen av informationssökandet då korrekt 

information kan kännas svårtillgänglig och övermäktigt besvärlig att finna. Informant 3 

beskriver sina svårigheter med att veta vart han ska hitta tillförlitlig information trots att han 

gärna vill finna vetenskapliga källor:  

 
“Sen hade jag väl tänkt att nu ska jag leta upp artiklar, vetenskapliga artiklar, 

 men vet inte riktigt vad jag skulle leta efter då.” (informant 3) 

  

Informanterna beskriver även hur de i vardagen överöses med information utan att behöva 

söka efter den, inte sällan genom sociala mediekanaler. Även debatten kring socker som 

ständigt upplevs florera i media har på samma sätt uppmärksammats av samtliga, oavsett 

intresse för kost och hälsa. Den generella uppfattningen som tolkats från intervjuerna kring 

relevansen i att ta upp socker som en hälsofara i media var att det var en viktig diskussion att 

föra, då överkonsumtion ansågs vara ett problem i samhället. Informant 6 delgav sina 

funderingar kring den rådande debatten om sockerskatt, vilket tyder på engagemang i frågan 

trots att han egentligen inte ansåg sig vara särskilt intresserad, men trots det ändå fått 

informationen:  
 

“Det är väl bra tycker jag, vi äter alldeles för mycket socker. Det har ju diskuterats, 
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 det här med att ha en sockerskatt, jag tycker att det är bra.”  (informant 6) 

 

I datan från intervjuerna tyder resultaten på att informanterna och personer i deras närhet har i 

första hand valt att söka sig till mediekällor för att finna bot på sin egen ohälsa framför att 

träffa en dietist. Råden från media lockar med slagkraftiga budskap och löften om att enkelt 

gå ner i vikt och må bättre. De presenterar även allt som behövs på ett ställe: recept, 

information och bilder som visar på ett lyckat resultat. Mottagarna upplever därigenom att de 

slipper besväret med att göra egen research, vilket kan öka risken att de blir indragna i dieten 

eller råden utan att stanna upp, fundera och ifrågasätta. Informant 4 nämner sina föräldrar som 

typiska mottagare för denna process men uttrycker samtidigt ett förakt mot det:  

 
“Jag tror att det är jättesvårt att hitta rätt i den här djungeln av alla dieter 

 som finns. Jag vet ju att mamma och pappa har haft jättesvårt att hitta. Min 

 pappa är överviktig och har haft hjärtinfarkter, och då tänker de att det är 

 jättebra att käka LCHF, medan jag kanske inte skulle rekommendera det,  

“Neej, du ska inte bara käka bacon och såser”, “Jo, han går ner i vikt av det”.  

De går ju bara på det som står i Aftonbladet. “Kolla här, de gick ner 13 kg av 

 att käka LCHF.”[...] men man går ju på alla de här bilderna när folk håller  

ut sina förstora jeans. Tyvärr.“ (Informant 4) 
 

3.1.2 Acceptans 
Informanterna hade ibland svårt sätta fingret på var de hade fått sin information ifrån. Till 

exempel gavs flera svar som tydde på att de fått höra olika “sanningar” och sedan nöjt sig med 

dem och internaliserat utan att följa upp eller vara källkritiska. Informant 1 menar på att hon 

drar ner lite på kolhydraterna för att vara hälsosam men erkänner att det troligtvis är något 

hon bara hört från media  

 
“Jag kanske äter lite mindre kolhydrater än, om man tänker tallriksmodellen,  

jag tror att man har blivit påverkad från media, att det inte är bra.” (informant 1) 
 

Liknande menar flera andra deltagare att viss kostinformation inte behöver hänvisas till någon 

källa då det är en allmän sanning som funnits i samhället under lång tid. Informant 3 

diskuterar:  

 
“Gemene människa som bor i Sverige vet eller tror det är mycket socker i  

godis och att det inte är bra.” (informant 3) 

 

3.1.3 Intresse 
Det personliga intresset för området verkar inte bara påverka hur mycket tid och energi man 

är villig att lägga ned på sitt informationssökande, utan även vilka källor man anser vara 

tillförlitliga. Informant 2, som är intresserad av mat och tidigare studerat en del näringslära 

under sin utbildning, säger:  

 
“Kommer det några nya rön, eller någon ny kunskap som några av 

nyhetssajterna jag följer tar upp, då är jag intresserad av att läsa vidare 

studier. För att lära mig någonting nytt därifrån.” (informant 2) 

 

Genom detta uttalande avslöjas att han inte enbart läser nyheterna, utan även tack vare sitt 

intresse söker sig vidare och försöker leta upp de bakomliggande studierna. Informant 5 
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svarar på hur enkelt hon tycker att det är att undvika socker vilket åter igen påvisar hur 

intresset påverkar omfattningen på informationssökandet:  

 
“Utifrån min kunskap så helt okej då kanske, men som sagt så tror jag att det 

också finns i mycket som jag inte vet, vart sockret finns. Det är väl också därför 

 jag inte tänker så mycket på det heller, det är inget intresse jag har.” (informant 5) 

 

I detta citat kan tolkas hur hon själv är medveten om att hon säkerligen missar en del socker, 

men nöjer sig med att undvika det hon ser utifrån sin kunskap, just på grund av bristen på 

intresse för ämnet. Här kan även ses hur hon väljer att då nöja sig och acceptera situationen, 

både beroende på bristande intresse och kunskap. 

 

3.2 Trygghet 
Temat trygghet omfattar tolkning av faktorer som informanterna anser skapa förtroende till en 

källa. Kategorierna i detta tema är ”kunskap” och ”tillit”. Tolkning av källkritiska tankar, hur 

informanterna förhåller sig till vetenskap och den egna kunskapens påverkan har samlats 

under kategorin ”kunskap”. I kategorin ”tillit” inkluderas faktorer som identifierats påverka 

tillförlitligheten eller förtroendet för en källa. 

 

3.2.1 Kunskap 
Samtliga informanter medgav viss otrygghet i sina egna kunskaper kring kostinformation, till 

exempel informant 4. Hon berättar att hon försöker jämföra informationen från olika källor 

med den kunskap hon redan har, men att hon inte tycker att det är tillräckligt:  

 
“Jag tänker väl, jag utgår ju från mina egna kunskaper och avgör om 

 jag tycker att informationen verkar relevant eller ej. Men sen så har  

jag väldigt begränsade kunskaper, men utifrån de jag har så avgör jag 

 om jag litar på informationen eller inte.” (informant 4)  
 

Ett källkritiskt förhållningssätt noterades i informanternas berättelser. För att öka tryggheten i 

att informationen är tillförlitlig säger många att de gärna kontrollerar två källor mot varandra 

genom att söka efter påståenden som stämmer överens. Det kan innebära att två hemsidor 

kontrolleras mot varandra eller att en mindre trovärdig hemsida kontrolleras mot en som 

informanten känner stark tillit inför. Informant 4 känner förtroende för Vårdguidens hemsida 

och kollar därför gärna källor hon känner sig osäker på mot denna: 
 

“Kanske jag jämför med någon annan hemsida som jag litar på, som 

 exempelvis Vårdguiden.” (informant 4) 

 

Informanterna upplever även vissa specifika källor som direkt opålitliga och väljer bort dessa 

oavsett vad de ger för information. Här omnämns till exempel Wikipedia och internetforumet 

Flashback. Informant 1 berättar:  

 
“Men man får ju välja. Man kanske inte väljer att lita på Flashback,  

man kanske tar någon som känns mer, känns bättre.” (informant 1) 
 

På samma sätt väljer många informanter bort källor som misstänks vara vinklade och 

uppenbart inte opartiska. Informant 3 uttrycker sina upplevelser av ensidig eller skev 
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information och menar på att oavsett om han tycker att det verkar vara ett korrekt uttalande så 

väljer han ändå bort källor som har en tendens att vara partiska.  

 
“Jag vet inte, jag är ganska kritisk mot ganska mycket. Även om alla 

 dokumentärer alltid har ett syfte så har de här olika amerikanska som 

 sänds ett väldigt utpräglat syfte. Om de gör Supersize Me eller någon 

sockerdokumentärer är det väldigt ensidigt. Jag gillar inte när de är 

 ensidiga. Men även om jag kanske skulle hålla med så skulle jag vara 

kritisk.” (informant 3) 

 

Att flera personer står bakom ett uttalande eller en viss fakta har visats vara en aspekt som 

flera informanter anser ge en ökad trygghet och förtroende. Även påståenden om att till 

exempel ett forskningsresultat är välbeprövat från flera personer ger ökad tillit. Informant 2 

menar att båda dessa aspekter är avgörande för vilken information han har förtroende för:  

 
“Nja inte riktigt. Finns det tillräckligt många personer bakom det, att 

 det är många som stödjer det och att många har testat det, då skulle 

 jag lita på det.” (informant 2) 

 

Livsmedelsverket framkommer inte som en av de vanligt använda källorna bland 

informanterna. Endast en av informanterna, informant 3, nämnde under sin intervju 

Livsmedelsverket som en pålitlig källa till kostinformation men inkluderade trots detta inte 

myndigheten i de källor han använde sig av. Han uttryckte stark misstro till flera 

informationskanaler och menade flera gånger att han trots många råd för det mesta ansåg att 

han själv visste bäst om hur kosten påverkar hans hälsa:  
 

“Det [Livsmedelsverket] känns bättre, men skulle de komma upp med  

någonting om att man bara får äta kyckling en gång i veckan för att  

något ämne gör att du kanske får en stroke när du är 95 så kanske jag 

 inte hade brytt mig så mycket.” (informant 3) 

 

Dietistprofessionen, som förmedlar resultat från vetenskaplig forskning, verkar hos vissa 

upplevas som en yrkesgrupp som över socialamediekanaler fått försvagat förtroende i sina 

uttalanden. Informant 2 säger till exempel:  

 
“Kommer det från en dietist på någon blogg, då kan jag nog strunta i att 

 läsa det.” (informant 2) 

 

Dietister är dock en yrkesgrupp som anses pålitlig, om råden förmedlas genom andra kanaler. 

 

3.2.2 Tillit 
I intervjuerna framkom att användning av experttitlar påverkar förtroendet för 

kostinformationen och känslan av trygghet. En titel som signalerar hög status hos en rådgivare 

kan kraftigt öka tilltron till den förmedlade informationen, trots att titeln inte behöver vara 

förtjänt. Som informant 5 uttryckte sig:  

 
“Om någon skulle kalla sig för kostexpert, då skulle jag nog blint lita på  

vad de säger. Jag skulle tänka att de har en utbildning inom kost, som ni  

har [kostvetarprogrammet].” (informant 5)  
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Detta påvisar tydligt att titeln förväntas vara kopplad till en relevant akademisk utbildning, 

vilket inte alltid är fallet i realiteten. Vad som är relevant utbildning inom kostrelaterade 

frågeställningar, verkar dock inte helt lätt för informanterna att fastställa. Kvalificerade titlar 

och utbildningar med hög status, särskilt inom naturvetenskapligt anknutna ämnen, verkar 

ofta inge starkt förtroende, trots att kost står utanför det egentliga kompetensområdet. I en av 

intervjuerna framkommer exempelvis att informant 5 sätter tilltro till läkarprofessionen. Här 

belyses detta i ett exempel i diskussion om vad sötningsmedel är:  

 
“Jag har alltid hört från min mamma, att det där är som att äta samma 

  sak ändå, att det omvandlas till socker, men ja, mamma är ju inte  

 läkare.” (informant 5) 

 

Även personer under pågående högre utbildning med medicinsk inriktning förefaller kunna få 

ett ökat förtroende genom den kompetens de besitter inom sitt område, trots att det inte är 

direkt kopplat till kost. Informant 4 uttrycker sin tillit till sin vän som utbildar sig:  

 
“Jag brukar fråga min kompis. Hon är inte dietist men hon är väldigt smart. 

 Hon pluggar medicinsk biologi, masterprogram, så jag brukar fråga henne. 

 Hon är insatt i dieter och allt vad det kan vara. Hon är jätteduktig. Det är  

 min pålitliga källa.” (informant 4) 

 

Flera informanter i studien upplever att tryckt material, som böcker, snabbt blir inaktuellt. 

Hemsidors egenskap att kunna uppdateras ofta diskuteras både ur ett positivt och negativt 

perspektiv. De menar att det positiva är att informationen alltid kan hållas aktuell och att de 

senaste studierna kan publiceras snabbare. Det negativa, menar informanterna, är att 

informationen kanske inte hinner granskas innan den publiceras. En återkommande åsikt 

bland informanterna är att vad som helst kan publiceras på internet. Informant 6 formulerar 

sig enligt följande:  

 
“Man får anta att det är granskat det som står i böcker. Webbsidor  

 som kan uppdateras har både för och nackdelar. Man får fram nya  

 resultat snabbare, men jag skulle hellre kolla en bok.” (informant 6)  
 

Att en bok måste vara publicerad nyligen för att anses pålitlig inom ämnet kost förklaras av 

informanterna med att de anser att kunskapen inom detta område ständigt förändras vilket 

medför att “livslängden” på en bok blir kortare än inom andra ämnen. Informant 2, som 

tidigare studerat kostrelaterade ämnen under sin utbildning till kock, återkopplar till 

litteraturen han hade då: 

 
“Det finns en risk att det är utdaterat om det är i tryckt form, just för  

att det är ju så enkelt att uppdatera på internet. Jag menar i skolan,  

böckerna vi hade var fem år gamla. Det är ju mycket som hinner  

hända på den tiden, under fem år, speciellt inom kost och hälsa,  

nya studier som kommer hela tiden.” (informant 2) 

 

Informanterna visar stor tillit till välkända företag eller märkningar som informanterna har 

god kännedom om. Den tidigare nämnda processen, där informanterna gärna kontrollerade ett 

par olika källor mot varandra, avstannar när information hittas publicerad på en hemsida 

tillhörande ett välkänt företag inom relevant bransch. Korsvalidering av informationen anses 

plötsligt inte nödvändigt. Ingen av informanterna nämner någon oro eller skepsis kring att 

företaget är vinstdrivande. Informant 1 uttrycker sin tillit till livsmedelsföretag:  



Examensarbete C, 15 hp  VT 2016 

Appelgren, Johansson  Uppsala Universitet 

  Institutionen för kostvetenskap 

 

19 

 

 
“Lite det här med företag, om man känner igen det till exempel, 

 eller om man vet att de har någon märkning, att man vet att det 

 är bra eller vad man ska säga. Att de ändå liksom bryr sig om 

 korrekt fakta.” (informant 1) 

 

Flera informanter antyder att en stor del av deras kunskap kring kost har kommit från en vän 

eller någon i familjen. Råd från vänner och familj blir sällan motsagda då informanterna 

känner stark tillit i nära relationer. Informant 5 berättar hur hon litar på sin mamma trots 

medvetenhet om att hon saknar expertis inom området:  
 

“Min mamma har lärt mig massor om vad som är bra att äta,  

det är min sanning även fast jag inte vet vad hon fått det ifrån, 

men jag litar på henne.” (informant 5) 
 

3.3 Förpackning 
Förpackning är temat som behandlar hur förmedlingen påverkar mottagarnas intresse och 

skapar tillit. Temat är fördelat i kategorierna ”design & retorik” och ”identitet”. ”Design & 

retorik” förklarar vilka faktorer som rent utseendemässigt och retoriskt fångar uppmärksamhet 

hos mottagaren och genererar tillit. ”Identitet” innefattar aspekterna som gjort att 

informanterna uppfattar källor vara tillförlitliga genom att de kan identifiera sig med olika 

egenskaper som källan har, samt den tilltro en varumärkesidentitet skapar.  

 

3.3.1 Design & retorik 
Hur information är presenterad har i denna studie visat sig kunna vara avgörande för vilken 

källa som informanterna väljer. Att en hemsida eller blogg har en professionell och 

inbjudande design kan ge intrycket av att den information som publiceras är mer korrekt och 

tillförlitlig än vad den är. Detta kan då medföra att man som läsare inte blir lika kritisk och 

sökande efter informationens källor som man annars varit. Informant 1 beskriver fenomenet:  

 
“[om hemsidor] sen tycker jag att man kan se lite överlag om  

den ser dålig ut på designen.” (informant 1)  

 

Brist på genomtänkt och bearbetad design kan på liknande sätt få motsatt effekt, så att en källa 

väljs bort trots vetskapen om att informationen grundas på tillförlitliga källor, något som 

tydliggörs i intervjun med informant 4:  
 

“Man har 3 sekunder på sig att avgöra om man gillar en sida eller 

 inte om man kollar på första glance. Där är det designen som man  

kollar på mest. Om det är liksom ett tråkigt worddokument så kollar 

 jag inte på den. Även om det är en superbra sida så kommer jag gå 

 bort från den och hitta någon som ser bättre ut.”(informant 4)  

 

Att informanterna mycket väl är medvetna om att designen kan vara genomtänkt i syfte att 

påverka verkar inte heller göra att de förändrar sitt beteende. Detta belyses i intervjun med 

informant 3:  

 
“Även om det är en tillförlitlig källa som man vet, alltså om den är 

 jättetråkig blir man ju tyvärr inte så intresserad av att läsa, tyvärr.  

Det är ju kanske fel egentligen att tänka så man kan ju designa dålig 
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 fakta så att den ser bra ut också.” (informant 3) 

 

Att inkludera bilder, både för att väcka intresse för det som förmedlas, och för att understryka 

till exempel resultat, är en välanvänd metod som ofta får stor effekt. Ett exempel på detta som 

togs upp av flera informanter var de tydliga bilder som visar antal sockerbitar i olika 

produkter som florerat i olika kanaler.  
 

“Jamen så här många sockerbitar innehåller yoggi, såhär många 

 sockerbitar innehåller juice, såhär många sockerbitar innehåller  

en lingongrova. Jag vet inte när jag såg det men jag vet att jag har  

sett den här bilden att de ligger lingongrova och sen såhär många 

 sockerbitar bredvid. Jag vet att mamma slutade dricka juice efter 

 det.” (informant 1) 

 

Även användandet av laddade begrepp får inte sällan stor genomslagskraft. Det kan röra sig 

om titlar och annat som kännetecknar hög status hos författaren, men även vilka ordval som 

görs i själva formuleringen av informationen eller råden. Informant 5 beskriver:  

 
“Någon som har en blogg, som bara tycker att det är bra på att 

 laga mat, nä. Det beror nog på hur man väljer att marknadsföra 

 sig, vilka ord de använder, säkert. Kostexperter låter ju lite bra 

 till exempel.” (informant 5) 

 

3.3.2 Identitet 
Informanterna beskriver även hur information kan upplevas som mer attraktiv och trovärdig 

om den kommuniceras av en källa som de kan identifiera sig med eller ser upp till, alternativt 

någon som de känner förtroende för. Detta trots att uppgifter för att kontrollera huruvida 

informationen stämmer eller inte saknas, vilket kan förklaras genom en slags personlig tillit 

till källan. I intervjuerna beskrevs hur informanterna ibland tog till sig råd från personer som 

skapat sig starka varumärken. Informant 2 berättar om att han ofta följer profilen Paolo 

Robertos råd: 

 
“Jag tycker att hans idéer passar mig också. Man har kollat litegrann 

 på hans träningsstil och på hans matvanor. Tycker att det funkar för  

mig. Jag väljer att kolla på de som har samma stuk på det de gör som  

jag gör. Märker jag att det funkar så tänker jag att ja. det funkar för  

honom då kanske det funkar för mig just för att vi är ju, haha inte lika 

 så men [...] men det är väl mer en personlig liksom, vad ska man säga?  

Tillit. Men visst att om han hittar en studie så tror jag ju att han, om han 

 stödjer den, så tror väl jag att han skulle dela med sig av den. Men jag  

vet inte [...] jag tror jag gillar hans stil personligt sett mer än vad jag  

gillar många andra. Men inte tror jag att han har mer fakta bakom sig 

 än vad många andra har.” (informant 2) 

4.0 Diskussion 
Resultatet i denna studie analyserades utifrån tre teman: “tillgänglighet”, “trygghet” och 

“förpackning”. Studiens resultat visade i huvudsak att den vanligaste informationskanalen 

bland de intervjuade informanterna var internet, vilket främst förklarades grundat i 

bekvämlighetsskäl. Kunskapsnivå och intresse för ämnet visades påverka informanternas 

informationssökande. När en källa granskas påverkar designen intresset och förtroendet för 
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den. Även användningen av en professionell titel kunde förstärka trovärdigheten. De flesta 

informanter har ett källkritiskt tankesätt kring information om kost, men detta upphör delvis 

när informationen kommer från starka varumärken eller när råden kommuniceras från 

närstående eller andra de litar på. Tryckta källor hade generellt högt förtroende, men aktualitet 

gick före noggrann granskning. Informanternas kännedom om myndigheter som 

Livsmedelsverket har i denna studie påvisats vara låg, något som även setts för denna 

åldersgrupp i tidigare studier (Livsmedelsverket, 2013b).  

 

I enighet med vad som framkommit i tidigare undersökningar visar denna studie att 

informanterna främst använder internet som kanal när de skall söka efter information kring 

vad som är nyttigt att äta (Livsmedelsverket, 2013; IIS, 2014). Att just internet framkommer 

som den vanligaste informationskanalen kan kopplas till flera faktorer, bland annat att det är 

en mycket lättillgänglig sådan som inte kräver mycket vare sig tid eller ansträngning att söka 

sig fram genom (Biddix, Chung & Park, 2011). Många av informanterna i denna studie 

beskrev just bekvämligheten i att kunna söka snabbt, och att alltid ha tillgång till 

informationen, som förklaring till att de främst valde internetbaserade källor, ofta funna 

genom Google-sökningar. Att ge råd som inte når mottagarna förändrar uppenbart inte deras 

beteende. I resultaten från denna studie föreslås att främst de informanter med lägre intresse 

för ämnet behöver få informationen väl presenterad, då de tenderar att begränsa sitt sökande 

ännu mer än de som säger sig ha ett personligt intresse. Frustrationen som skapas på grund av 

den krävande procedur som behöver utföras för att avgöra vilka källor som är helt 

tillförlitliga, leder ofta till att man tillslut accepterar information man kommer över som 

trovärdig. Detta kan kännas igen i resultat från intervjuerna i denna studie, och har även 

redovisats i tidigare studier (ibid). 

  

I takt med de sociala mediernas utveckling ökar möjligheterna att finna information över 

internet, och det har skapat ett stort forum för kostdiskussioner och spridning av 

kostinformation (Holmberg, 2015). Genom sociala medier kan man dela material inte bara till 

vänner och bekanta, utan även finna likasinnade att ansluta sig till (ibid). Flera informanter 

beskriver fenomenet att de väljer att lita till nära vänner eller familj, trots att de vet att 

egentlig utbildning på området saknas. Även tidigare studier har visat att människor influeras 

av sammansättningen och dynamiken i sin sociala omgivning, det vill säga påverkas av familj 

och vänner samt den övriga sociala omgivningen (Sawka et. al. 2015; Livsmedelsverket, 

2013). Familjer och hushåll stod enligt resultat från Furst et al (1996) för en av de viktigaste 

relationsgrupperna som influerade matval. Detta skulle kunna förklaras genom tillit, att man 

känner sig säker på att de vill ens bästa och inte är ute efter att lura eller vilseleda (Piankov, 

Ashraf & Bohnet, 2006). Att dessa personer kanske i sin tur är vilseledda eller okunniga på 

området är inte något som man för några djupare reflektioner kring innan man tar till sig 

råden. Många informanter uttrycker även hur de känner trygghet i att många andra står bakom 

informationen de kommer över. Även detta skulle kunna kopplas till tillitsfunktionen. Lewis 

och Weigert (1985) beskriver sin teori kring tillit som grundat i en kognitiv process där vi 

väljer vilka vi litar på eller inte litar på i olika situationer utifrån vad som definieras som 

”tillräckligt goda anledningar”. Tilliten, när vi väljer att lita på någon, uttrycks när vi inte 

längre söker bevis för att säkerställa om informationen är trovärdig eller ej. Det kan till viss 

del härledas till individuella psykologiska orsaker, men det handlar framförallt om en 

kollektiv kognitiv uppfattning. När vi noterar att någon annan litar till något är det vanligt att 

även vi själva bestämmer oss för att göra det (ibid).  
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Som tidigare nämnt så avstannar enligt Lewis och Weigert (1985) vårt kritiska granskande när 

vi litar på någon. Detta har vi kopplat till tilliten många känner till vänner och familj, liksom 

större grupper av människor. Hur också stora, välkända företag lyckats vinna tillit är något 

som observerats i analysen av resultaten i denna studie. Kapferer (2012) beskriver hur tillit 

och förtroende byggs upp när konsumenter får kännedom om ett varumärke. Detta är något 

som skulle kunna förklara varför informanterna väljer att avstanna sin granskningsprocess när 

de får upp något som publicerats av till exempel ICA eller Arla, och istället då direkt lita på 

att informationen är korrekt. Att ingen av informanterna verkade reflektera över att både ICA 

och Arla är företag som har som huvudsakligt syfte att tjäna pengar på sin försäljning och 

ökar denna genom att publicera positiva inlägg om sina produkter, är något som starkt kan 

belysa vilken effekt varumärkeskännedomen får i detta fall. Inte bara stora livsmedelsföretag 

drar nytta av möjligheten att skapa sig ett varumärke, utan även mindre aktörer, som bloggare 

eller andra typer av förebilder, bygger sitt varumärke genom att bli associerad till för dem 

önskvärda ting. Genom den skapade imagen kan de sedan bygga upp ett förtroende som 

fungerar på samma sätt som för de stora företagen - tillit gör att läsarna slutar ifrågasätta 

(Lewis & Weigert, 1985). Flera exempel på detta har identifierats i denna studie, däribland 

exemplet med en av informanterna som beskrev sitt förtroende för profilen Paolo Roberto. 

Profilen upplevdes som trovärdig och pålitlig, men när det ifrågasattes huruvida han 

egentligen hade stöd för sina uttalanden förklarades att det inte var något som undersökts. 

 

Émile Durkheim (1893) menade att i ett avancerat samhälle kan individen inte utföra alla 

uppgifter själv utan måste finna tillit till andra som har ökad kompetens inom områden som 

individen själv inte behärskar. Detta går även att identifiera i denna studie då informanterna 

säger sig känna tillit till expertis där deras egen kunskap brister. Förmedlares titel förväntas 

innebära expertis i form av profession eller utbildning och anses hos flera informanter vara 

viktigt när de bedömer trovärdigheten. Att akademiska titlar ökar kredibiliteten har 

uppmärksammats sedan tidigare och inom kostområdet har identifierats att titelns relevans till 

ämnet inte behöver vara avgörande (Cederholm & Rothenberg, 2016; Holmberg, 2015). Detta 

kan även noteras i denna studie där ett par informanter har visat högt förtroende för läkare och 

en student inom medicinsk bioteknik när det gäller råd rörande kost. 

 

Plattformen där informationen sprids har nämnts som en avgörande faktor när det gäller 

tillförlitlighet. Oavsett om förmedlaren har en förtjänt professionstitel menar en informant att 

en plattform som till exempel en blogg drar ned trovärdigheten. I undersökningen av Parker & 

Plank (2000) identifierades kunskapsbrister i hur internetkällor bör användas, trots att internet 

är en välanvänd informationskanal. Som Holmberg (2015) menar saknar vissa källor på 

internet helt eller delvis granskning av innehållet vilket även är en känd uppfattning som 

också framkommer bland denna studies informanter. Flera av informanterna i denna studie 

väljer trots det att bedöma de första sökträffarna på Google som tillräckligt trovärdiga. Dock 

kräver några av informanterna en mer noggrann källkritisk kontroll av informationen, främst 

när det gäller information från källor som anses kända för bristande trovärdighet. Intressant är 

dock hur de källor som granskas mer kritiskt anses vara opålitliga av anledningen att de 

brister i kontroll av informationen, något som informanterna uttrycker gäller överlag när det 

handlar om källor som publicerats på internet, även de som tillslut anses vara trovärdiga. En 

förklaring till de grunda reflektionerna kring detta skulle kunna vara att man, i denna grupp 

med unga vuxna, ofta lärt sig i skolan att vissa specifika hemsidor ej bör användas som 

informationskällor. Att vissa särskilda källor betraktas ha låg trovärdighet framkom även i 

studien av Biddix et al (2011). Att sedan de översta träffarna vid en Google-sökning ibland 

har samma dåliga kontroll som dessa källor är något som förbises av bekvämlighetsskäl eller 
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en ökad trovärdighet genom design. Att informationen är aktuell är något som värderas 

mycket högt, till och med högre än att informationen är granskad, vilket även uppkommit i 

tidigare studier bland unga vuxna (ibid). Detta skulle kunna kopplas till föreställningen om att 

kunskapsläget inom nutritionsforskning ständigt förändras, att det hela tiden uppkommer nya, 

”revolutionerande” resultat, något som som även framkommer i flera av intervjuerna. Denna 

uppfattning uppkommer enligt Livsmedelsverket (2012) ofta när enbart delar av studier, eller 

enskilda artiklar studeras, där den begränsade frågeställningen inte kan ge någon helhetsbild.  

 

I dagens samhälle finns stor kunskap om marknadsföring och design, något som utnyttjas på 

många marknader för att tjäna stora pengar. Flera informanter i denna studie beskrev hur de, 

trots medvetenhet om att hemsidor ofta designades noga för att väcka intresse, kännas 

professionella och mer pålitliga samt vara lättillgängliga, ofta valde de webbsidor som hade 

en genomtänkt och professionell design för att de upplevde dem som mer pålitliga. Detta 

stämmer även väl överens med tidigare studier, exempelvis den omfattande studien av Fogg et 

al (2003) som undersökte hur den visuella designen på en webbsida påverkade dess 

trovärdighet. Där framkom att nästan 50 % av kommentarerna rörande vad som skapade 

trovärdighet var relaterade till webbsidornas design. Flera gånger i vår studie nämndes även 

hur informanterna, trots vetskapen om att en hemsida var tillförlitlig, kunde söka sig någon 

annanstans för att designen kändes amatörmässig eller tråkig. Detta understryker även hur 

viktigt tillgängligheten är idag, inte bara var man söker sig för att leta efter information, utan 

också vad man finner. Informationen ska vara lättillgänglig och inte kräva för stor 

ansträngning att sätta sig in i. 

 

Information från media beskrevs mer vara sådan som informanterna passivt kom över än 

sådan de aktivt sökte upp. Mediernas genomslagskraft verkade främst utgöras av 

bekvämlighetsfakorer, då exempelvis praktiskt förpackade råd, ofta innehållande färdiga 

recept och tydliga resultatbilder, var de som mest tacksamt togs emot. Enkla och 

lättförståeliga budskap är hos de flesta något som väljs före mer ingående och vetenskapligt 

formulerande texter (Biddix et al, 2011). Bilders funktion att anses talande är inte något nytt. 

Alla har väl någon gång hört ordspråket “en bild säger mer än tusen ord”. I studien 

framkommer hur bilder, till exempel i medias diettips, fångar intresse och förstärker 

trovärdigheten i de resultat som utlovas. Detta överensstämmer med hur Kjeldsen (2008) 

beskriver bilders förmåga att fånga intresse, förtydliga samt göra budskap lättare att komma 

ihåg. 

 

Informanter som påvisat ett högt intresse för kost har uttryckt att de gärna läser vetenskapliga 

studier. Hälften av informanterna uppfattades ha ambitionen att finna vetenskaplig 

information om kost och hade god kunskap om vikten av vetenskaplig forskning. Sökandet 

begränsades dock ändå av bekvämlighetsskäl samt kunskapsbrist i hur sökandet skulle gå till 

för att säkerställa källornas tillförlitlighet. Denna begränsning framkom även i studien av 

Biddix et al (2011). Tidigare forskning har visat att allmänheten har stort förtroende för 

myndigheter när det gäller frågor om kost och hälsa (Sandberg, 2004) och detta är inte något 

som denna studie motsäger. Dock är kännedomen om Livsmedelsverket låg, vilket även kan 

tydas i denna studies resultat, då få informanter nämnt Livsmedelsverket, och att ingen av 

dem sagt att de brukar vända sig dit i sitt sökande. Detta trots strävan om råd grundade på 

vetenskap. Detta tyder på att ett ökat arbete med att marknadsföra myndigheten och 

kostinformationen är nödvändigt i denna grupp av unga vuxna. 
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4.1 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
I denna undersökning framkommer en rad olika faktorer som kan påverka vart människor 

vänder sig när de vill finna information och råd kring kost. Baserat på resultaten från denna 

studie kan det föreslås att det skulle vara fördelaktigt att i kostvetarutbildningen inkludera 

undervisning i hur man förmedlar kostinformation med god retorik. Detta i syfte att 

vetenskapligt grundade råd ska få möjlighet att mer effektivt nå ut till befolkningen som en 

självklar och pålitlig källa till kostinformation. Som kostvetare har vi viktig kunskap om 

näringslära och kost relaterat till hälsa, vilken hjälper oss att kritiskt granska de olika rön som 

ständigt publiceras, bland annat i media. Att allmänheten ofta saknar denna kunskap, gör att 

vårt arbete blir viktigt för att minska risken för kostrelaterad ohälsa.  

 

Under arbetet med denna uppsats har våra ögon öppnats för olika påverkande faktorer som är 

viktiga att beakta när kostinformation förmedlas. Vi har insett att det inte bara är viktigt att 

känna till korrekt information, allmänhetens matkultur och den sociala miljön, utan även 

förstå bakgrunden till vad som påverkar vilka informationskällor som uppfattas vara pålitliga 

och trygga och vilka som väljs att söka sig till. Intressant i framtida studier vore att i större 

skala vidare undersöka de fynd vi i denna studie fått fram, samt att ytterligare fördjupa sig i de 

bakomliggande faktorerna och vad allmänheten saknar i den informationsförmedling som 

finns att tillgå. Exempelvis vore det mycket intressant att fördjupa sig i hur stora varumärken 

påverkar tilliten till kostråd, samt hur frågeställningar liknande de som undersöks i detta 

arbete skulle besvaras om man studerade en mer heterogen grupp, kanske bestående av anda 

åldrar och kulturer. 

 

4.2 Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ studie grundades i möjligheten att uppnå studiens mål som är att 

beskriva, förklara och skapa förståelse (Ahrne & Svensson, 2012). Vissa frågeställningar 

besvaras bäst genom användandet av kvalitativa metoder, som till exempel kvalitativa 

intervjuer eller fokusgrupper. Detta gäller framförallt sådana som behandlar människors 

upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten (ibid). Eftersom studien ämnar 

undersöka bakomliggande faktorer till val, samt personliga åsikter eller inställningar, valdes 

individuella intervjuer. Detta då författarna sökte den individuella förståelsen och 

eftersträvade djup i resultatet. Fokusgruppsintervjuer ger ofta mer bredd än djup i materialet 

och passar därför bättre för andra syften där man eftersträvar att kartlägga delade förståelser 

kring ett fenomen. Till studien valdes en semistrukturerad intervjumodell för att skapa 

möjlighet att styra intervjuerna men samtidigt kunna få uttömmande svar genom hjälp från 

följdfrågor (Bryman, 2014).  

 

Beslutet att vara två närvarande intervjuare vid samtliga intervjutillfällen grundades både i 

möjligheten att mer noggrant följa diskussionen med följdfrågor samt fördelen att vara en 

extra person som kunde föra anteckningar. Att båda författarna var närvarande vid samtliga 

tillfällen innebar även möjligheten att plocka upp fynd från tidigare intervjuer att inkludera i 

de efterföljande intervjuerna. Den interindividuella variation som kunnat uppstå om vi istället 

valt att göra till exempel hälften av intervjuerna var, utan den andre författarens närvaro, hade 

kunnat påverka intervjuresultaten på så vis att frågorna ställts på olika sätt och även resulterat 

i olika typer av svar (Bryman, 2014). Nackdelen med det valda tillvägagångssättet kan till 

exempel innebära att informanten kan känna sig mer utsatt och sluta sig vid diskussion om 

känsliga ämnen (ibid). Studiens syfte och ämne ansågs dock inte vara av känslig natur, vilket 

gjorde att fördelarna i detta fall bedömdes vara övervägande. 
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Att välja deltagare genom bekvämlighetsurval, liksom att enbart låta resultaten grundas på ett 

fåtal intervjuer, beslutades vara godtagbart för denna studie då syftet inte var att kunna 

generalisera resultatet till en större population. Urvalet behövde av den anledningen inte vara 

representativt. I analysen tolkades kännedomen om Livsmedelsverket hos denna grupp 

informanter bestående av unga vuxna vara låg, något som stämmer väl överens med resultat 

från Livsmedelsverkets (2013) tidigare undersökning. Om intervjuerna genomförts med andra 

informanter, till exempel ur en annan åldersgrupp, hade resultatet mycket väl kunnat bli 

annorlunda. Meningen här utgörs dock främst av att väcka intresse för området och skapa 

grund för fortsatt forskning. Det bortfall som skedde vid datainsamlingen anses inte ha 

påverkat undersökningens resultat av tidigare nämnd anledning.  

 

Braun & Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en relativt enkel form av kvalitativ 

analys som inte kräver samma detaljerade teoretiska och tekniska kunskap som till exempel 

diskursanalys. De anser den därför lämplig när man är nybörjare eller fortfarande lär sig 

kvalitativa tekniker. Då denna studie är begränsad både i tid, resurser och erfarenhet hos 

författarna bedömdes metoden vara passande. Den tematiska analysens flexibla natur 

betraktas ofta som en fördel. Det kan dock även innebära en nackdel då resultatet kan bli 

relativt subjektivt, något man bör ha i åtanke när man tillämpar den (ibid). Som alltid när 

kvalitativa metoder används, gäller det att vara medveten om att forskarna är en del i 

processen. Detta gäller både datainsamlingen och analysen av materialet. Beroende på hur 

data tolkas skulle materialet säkerligen kunna kodas på olika sätt, något man bör ha i åtanke 

när man tar del av resultaten.  

5.0 Slutsats 
Flera faktorer påverkar valet av källa till kostinformation. Ett källkritiskt förhållningssätt 

fanns hos samtliga informanter vid värdering av informationskällor, men tillit framkom vara 

viktigast för informanterna. Huruvida informanternas källkritiska granskning bedömde en 

källa vara tillförlitligt var dock inte avgörande för vilken källa som slutligen valdes, utan där 

påverkade även andra faktorer. Den faktor som i denna studie framkom vara viktigast för 

informanterna var bekvämlighet, följt av hur informationen förpackats. Förmedlare av 

vetenskapligt grundad kostinformation, som exempelvis Livsmedelsverket, kan därför 

förslagsvis vidare undersöka om ytterligare resurser bör investeras för att öka synligheten och 

tillgängligheten för att bättre nå ut i bruset. Fokus bör även riktas mot hur informationen 

designas och retoriskt förmedlas, då dessa resultat tyder på att det för denna grupp 

informanter har stor betydelse för hur informationen tas emot.  
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7.0 Bilagor 

 

7.1 Följebrev 
 

Tack för att du visat intresse att delta i intervjustudien till vår C-uppsats! 

Studien syftar till att undersöka inställningen till och valen kring mat. 
 

Vi kommer att intervjua dig samt 5-8 andra personer som även de visat intresse för studien 

efter annonsering. Det är givetvis helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att ange skäl till varför. 
 

Vi önskar genomföra intervjun någon gång under tidsperioden 18 april - 8 maj, och skulle 

därför gärna vilja veta vilka tider under perioden som passar dig. Vi räknar med att intervjun 

tar cirka 30-45 minuter, och den görs vid ett tillfälle. 
 

Materialet från intervjun kommer givetvis att behandlas helt konfidentiellt och du kommer 

inte att kunna identifieras av utomstående.  
 

Vi som genomför studien och skriver uppsatsen är Fredrika Appelgren och Linnéa Johansson. 

De data som samlas in kommer enbart att användas i studiens syfte. Om du har några frågor 

eller funderingar, tveka in att höra av dig till oss! 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

_____________________________  _____________________________ 

Fredrika Appelgren    Linnéa Johansson 

Fredrika.appelgren@gmail.com   linnea.e.joh@gmail.com 

0735 36 71 71    0768 48 97 55  
 

mailto:Fredrika.appelgren@gmail.com
mailto:Fredrika.appelgren@gmail.com
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7.2 Intervjuguide 
Observera att följdfrågor läggs till under intervjuns gång samt att formuleringarna anpassas 

för att passa in i samtalet, då det rör sig om semistrukturerade intervjuer. 

 

 Vill du berätta lite kort om dig själv?  

 Vi ska ju prata lite om mat idag är det tänkt…  

o Har du något exempel på någonting du brukar äta en vanlig dag? 

o Vad brukar du tänka på när du väljer vad du ska äta? 

o Har du ändrat din kost på något sätt under senaste tiden? Hur i såna fall? 

o Hur åt ni i ditt barndomshem? 

o Äter du eller någon i din närhet någon speciell diet/specialkost?  

o Var hittar du matinspiration? 

o Vad har du för tankar när du väljer mat på restaurang? 

o Vad är mest viktigt för dig när du ska köpa en ny produkt? 

o Vad undviker du? (Har du alltid undvikt det?) 

 Nu har jag några frågor om socker, känns det okej? 

o Vad associerar du socker till? 

o Var tror du det finns mest socker? 

 Hur kommer det sig att du tänker så? 

 Är det någonstans du har läst/hört det? 

o Vad tycker om sötningsmedel?  

o När jag säger sötningsmedel, vad tänker du på då? 

o Tycker du socker debatteras i media tillräckligt mycket? (vad tycker du om 

det?) 

o Hur uppfattar du mängden socker i olika produkter? 

o Om socker undviks: Hur svårt tycker du att det är att undvika socker? 

 Var brukar du få tag i information kring kost? 

o Vad tycker du om den informationen/källan?  

o Varför väljer du den källan? 

 Hur bedömer du om en källa är tillförlitlig? 

 Hur värderar du tillförlitligheten om du jämför en hemsida och en bok? 

  Tycker du att det är lätt att hitta råd om hur du ska äta? 

 Tror du att det är lika lätt för andra att hitta? 
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7.3 Arbetsfördelning 

 
Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50 

Litteratursökning: 50/50 

Datainsamling: 50/50 

Analys: 50/50 

Skrivandet av uppsatsen: 50/50 


