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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Ylva Mattsson-Sydner och Pernilla Sandvik för 

ett gott tålamod och många värdefulla råd som varit mycket givande under hela 

uppsatsarbetet.  

 

Vi vill även tacka våra nära och kära för både stöttning och hjälp med spridning av enkät.  

 

Slutligen är vi oerhört tacksamma för alla respondenter som gjort denna studie möjlig att 

genomföra.  
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Titel: Kostråden på en minut 

Författare: Jenna Mäkilä & Hannah Waldron 

 

Sammanfattning  
 
Bakgrund: Människor i väst lever längre och den vuxna befolkningen i Sverige når inte upp till 

näringsrekommendationerna (Riksmaten, 2011). För att förebygga ohälsa hos den åldrande 

befolkningen är ett preventivt folkhälsoarbete av stor vikt. Syftet med Livsmedelsverkets kostråd är att 

uppmuntra den svenska befolkningen till att äta hälsosammare och således förebygga 

livsstilsrelaterade sjukdomar, dock är kännedom om och förtroende för kostråden en förutsättning för 

att de ska följas. 

 

Syfte: Att undersöka vad män och kvinnor i åldersgruppen 45 år och äldre har för attityder i form av 

förtroende, kännedom samt följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd. Syftet är även att jämföra 

kännedom och följsamhet mellan kön och utbildningsnivå. 

 

Metod: Denna kvantitativa studie utfördes som en tvärsnittsstudie och datainsamling genomfördes 

med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten spreds till svensktalande personer, 45 år eller äldre, med 

hjälp av ett snöbollsurval, 118 respondenter svarade. Resultatet analyserades med ett oberoende t-test. 

 

Resultat: Majoriteten av respondenterna hade en positiv attityd till Livsmedelsverkets kostråd. Det 

genomsnittliga antalet angivna kända kostråd var nio av tio. Det genomsnittliga antalet angivna följda 

kostråd var fem av tio. En större diskrepans kunde observeras mellan kännedom om och angiven 

följsamhet för kostråden ”minska intaget salt”, ”byt ut feta mejeriprodukter till magra”, ”minska 

intaget av alkohol” och ”byt ut smör och smörbaserade matfetter mot vegetabiliska oljor, oljebaserade 

matfetter”  Ingen signifikant skillnad kunde observeras mellan kön eller mellan utbildningsnivå vad 

gäller angiven följsamhet av samt kännedom om Livsmedelsverkets kostråd. 

 

Slutsats: Studiens resultat indikerar på att det finns ett behov för ytterligare insattser som arbetar för 

att underlätta följsamheten av Livsmedelsverkets kostråd för personer i åldersgruppen 45 år och äldre. 
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Title: One minute dietery advice 
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Abstract 

Background: People in the West live longer and the adult population in Sweden does not meet the 

nutritional recommendations (Riksmaten, 2011). Preventive public health work is of great importance 

to prevent ill-health in the aging population. The purpose of the Swedish Food Agency's dietary advice 

is to encourage the Swedish population to eat healthier and thus prevent lifestyle-related diseases, 

however, awareness of and confidence in the dietary advice is a prerequisite for them to be followed. 

Aim: The aim of the study was to investigate what men and women in the age group 45 years and 

older have for attitudes in the form of confidence, awareness and adherence to the Swedish Food 

Agency's dietary advice. The aim is also to compare awareness and compliance between the sexes and 

the level of education. 

Method: This quantitative study was conducted as a cross-sectional study and data collection was 

conducted using a web-based survey. The questionnaire was distributed to Swedish-speaking people, 

45 years or older, with the help of a snowball selection, 118 respondents responded. The result was 

analyzed with an independent t-test. 

Results: The majority of respondents had a positive attitude to the Swedish Food Agency's dietary 

board. The average number of known dietary advice was nine out of ten. The average number of stated 

dietary advice was five out of ten. A greater discrepancy was observed between the awareness and 

stated adherence to the dietary advice "reduce consumed salt", "replace fat dairy products to lean", 

"Reduce alcohol intake" and "replace butter and butter-based food fats with vegetable oils, oil-based 

food fats" No significant difference was observed between gender or between education level 

regarding stated adherence to and knowledge of the Swedish Food Agency's dietary advice. 

Conclusion: The study's results indicate that there is a need for additional efforts to facilitate 

compliance with the Swedish Food Agency's dietary advice for people in the age group 45 years and 

older.  
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1.Introduktion 

I västvärlden lever människor längre än vad de någonsin gjort tidigare och andelen européer 

över 65 år förväntas öka med nästan 40% mellan åren 2010 och 2030 (Wendin, Kylefors, & 

Mjörnell, 2014). Den ökade livslängden medför inte enbart positiva effekter, utan innebär 

även påfrestningar för individen och för samhället i stort. Med stigande ålder ökar nämligen 

risken för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar 

och diabetes typ 2 (Lim et al, 2012). Resultatet av detta blir en än mer ansträngd sjukvård 

vilket är en av anledningarna till varför ett välfungerande preventivt folkhälsoarbete spelar en 

fundamental roll för framtidens hälsoarbete. 

 

I det preventiva folkhälsoarbetet är goda matvanor en viktig del. Att matvanor har en stor 

inverkan på hälsan har bevisats i ett flertal studier, bland annat av Lim et al. (2012) där man 

undersökt samband mellan olika riskfaktorer och livsstilssjukdomar. En god kosthållning 

bidrar till att upprätthålla ett hälsosamt Body Mass Index, BMI. Då fetma och övervikt är 

starkt korrelerat med livsstilssjukdomar kan individer, som upprätthåller ett hälsosamt BMI, 

minska risken för att insjukna och förhoppningsvis hålla sig friska livet ut (WHO, 2018b). 

Enligt World Health Organization (WHO, 2018b) är nästan hälften av de västerlänningar som 

avlider till följd av livsstilssjukdomar i åldersgruppen 30-69 år. Detta ställer ett högre krav på 

att utveckla ett fungerande preventivt folkhälsoarbete, bland annat i form av kostråd, till 

personer i medelåldern eller äldre.  

 

1.1 Näringsrekommendationer och kostråd 

 

Människans livsförutsättningar är under ständig förändring, följaktligen även kostråden. 

Under 1800-talet låg fokus främst på att förebygga undernäring. Tillgången på mat har sedan 

dess ökat markant, vilket har resulterat i att nutidens näringsrekommendationer snarare 

bygger på att motverka övervikt och fetma samt att tillfredsställa olika individers 

näringsbehov (Qvarsell, 2005). Dagens kostråd är baserade på de aktuella 

näringsrekommendationerna och används för att förebygga livsstilssjukdomar samt främja 

god hälsa. WHO (2018a) skriver att en hälsosam kosthållning skyddar mot malnutrition och 

livsstilssjukdomar. WHO uppmanar bland annat till att äta minst 400g grönsaker per dag, 

begränsa intaget av salt till 5g/dag och att begränsa intaget av socker till högst 10 % av det 

dagliga intaget.  De amerikanska hälsomyndigheterna anger i de amerikanska kostråden, 

Dietary Guidlines For Americans (DGA) (U.S. Department of Health and Human Services 

and U.S. Department of Agriculture, 2015) att det är statens ansvar att skydda befolkningens 

hälsa genom att förebygga sjukdom och övervikt. Den myndighet som på uppdrag av staten 

förser Sveriges befolkning med kostråd är Livsmedelsverket (2018). Livsmedelsverket 

beskriver kostråden som ett verktyg för att må bra och hålla sig frisk livet ut. Kostråden består 

av råd och vardagstips som underlättar upprätthållandet av goda och hållbara matvanor med 

hänsyn till både hälsa och miljö (Livsmedelsverket, 2018). Kostråden är till stor del baserade 

på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR, 2012). På Livsmedelsverkets hemsida 

skriver man att näringsrekommendationerna ”omfattar referensvärden för intag av energi, 

protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler” (Livsmedelsverket, 2018). Dessa utformas 

sedan till rekommendationer som riktar sig till en så kallad genomsnittsperson som 

representerar olika grupper, exempelvis barn, äldre, gravida eller ammande. De svenska 

kostråden skiljer sig inte märkbart från WHOs kostråd (2018a) eller de amerikanska kostråden 
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(DGA) (2015) som samtliga fokuserar på ett adekvat näringsintag för att upprätthålla en 

hållbar livsstil. 

 

I takt med att nya vetenskapliga bevis etableras, utvecklas och förbättras således även de 

nationella kostråden. De fem kostråden är Livsmedelsverkets senaste kostråd. Dessa beskrivs i 

Axelsson & Kallerhult (2012) examensarbete som: Ät gärna 500 gram frukt och grönt om 

dagen, välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. Välj gärna 

nyckelhålsmärkta livsmedel, ät fisk ofta och använd flytande margarin eller olja i 

matlagningen (Axelsson & Kallerhult, 2012). Även dessa har reviderats ett flertal gånger 

sedan de först publicerades år 2005. Kostråden på en minut (figur 1) är en utveckling av De 

fem kostråden och publicerades i Livsmedelsverkets rapport, Hitta ditt sätt, 

(Livsmedelsverket, 2017) som riktar sig till friska vuxna individer som är bosatta i Sverige. 

Syftet med kostråden är att presentera förslag till förändring i kostvanor som kan vara enkla 

för individen att ta till sig. Dessa är: ät mer frukt och bär, grönt och baljväxter, fisk och 

skaldjur, nötter och frön. Ät mindre: rött kött, salt, socker och alkohol. De uppmanar även till 

att byta ut mindre hälsosamma livsmedel till livsmedel som är mer gynnsamma för hälsan. 

Dessa är: byt ut vitt mjöl till fullkorn, smörbaserade matfetter till växtbaserade matfetter och 

feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2017). 

 

 

Figur 1. Livsmedelsverkets kostråd ”Kostråden på en minut” som  
publicerades i rapporten Hitta ditt sätt (Livsmedelsverket, 2017). 

 

 

1.2 Attityder i förhållande till kostvanor 

Med ökad levnadsstandard, samt en ökad tillgång till livsmedel, ställs individen dagligen inför 

många val angående sina kostvanor. Dessa val påverkas i stort av de attityder individen har 

gentemot de alternativ som finns tillgängligt (Ajzen, 2015). Attityder har länge varit ett 

populärt ämne, därför har flertalet studier genomförts för att försöka förstå människans 

beteende och tankegångar. Orsaken till detta är enligt Kraus (1995) att attityder ofta påverkar, 

formar samt förutser det mänskliga beteendet. Även Glasman och Albarracín (2006) menar att 

beteendet är tätt sammankopplat med individens attityder. Flera faktorer påverkar hur dessa 

attityder utvecklas och hur attityderna uttrycker sig i beteende. Modellen ”ABC-model of 

attitudes” är en modell som beskriver uppkomsten av människors attityder till olika händelser 

och objekt (Breckler, 1984). I förhållande till modellen beskriver Breckler en attityd som 
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individens respons på stimuli, det vill säga hur individen reagerar på till exempel en 

upplevelse eller information. ABC-modellen delar in attityder i tre komponenter. Dessa 

komponenter benämns affect (A), behavior (B) och cognition (C).”Affect”, den första 

komponenten i ABC-modellen beskrivs som den känslomässiga responsen på ett objekt eller 

en händelse. Detta är till exempel respons på ett visst stimuli eller verbala uttryck av känslor. 

Denna komponent är speciellt viktig då man undersöker attityder till kost, eftersom känslorna 

ofta styr individens matval menar Jiang, King och Prinyawiwatkul (2014). Med den andra 

komponenten, ”behavior”, menar Breckler ett aktivt beteende eller ett verbalt påstående av det 

man gör eller har gjort, bland annat individens matbeteende och de val den gör i vardagen. 

Den sista komponenten i modellen,”cognition”, beskriver Breckler (1984) som övertygelser, 

kunskap samt tankar om ett objekt, som bland annat växer fram utifrån den information som 

individen har om till exempel maten denne äter. 

  

Livsmedelsverket nämner i sin rapport ”Synen på bra matvanor och kostråd- en utvärdering 

av Livsmedelsverkets råd” (2013) att målet med deras kostråd är att förbättra befolkningens 

matbeteende. För att kostråden skall tjäna sitt syfte måste befolkningen ha kännedom om 

dem, förtroende för dem samt de måste följas. I denna studie kommer individers attityder till 

Livsmedelsverkets kostråd därmed undersökas. ABC-modellen enligt Breckler kommer att 

användas samt anpassas i enlighet med denna studies mål, därav kommer modellens tre 

komponenter att benämnas som förtroende (A), följsamhet (B), samt kännedom(C). 

Kännedom samt förtroende för kostråden är väsentligt för att de skall följas, därav kommer 

modellens komponenter att behandlas i ordningen kännedom (C), förtroende (A) samt 

följsamhet (B). 

1.3 Kännedom, förtroende samt följsamhet för Livsmedelsverket 

och dess kostråd 

För att kostråden skall följas är det viktigt att befolkningen känner till dem. Livsmedelsverket 

har undersökt kännedomen om kostråden vid flera tillfällen. I Livsmedelsverkets rapport 

(2013) angav majoriteten av deltagarna i åldern 45 år och äldre, både män och kvinnor att de 

hört talas om kostråden, men att de inte känner till dem så väl. Dock var det flera kvinnor än 

män som angav att de känner till kostråden och har använt sig av dem. Deltagarna blev även 

ombedda att nämna ett kostråd som de förknippade med Livsmedelsverket. Kostrådet som i 

största utsträckning förknippades med Livsmedelsverket, enligt rapporten, var kostrådet om 

att äta 6-8 skivor bröd om dagen, som togs fram i en kampanj av Brödinstitutet och 

godkändes av Socialstyrelsen på 70-talet. Detta kostråd nämndes främst av personer över 30 

år. Resultatet av undersökningen visade även att 35% av respondenterna inte kunde ange ett 

enda av Livsmedelsverkets kostråd. Livsmedelsverket rapporterade i samma dokument även 

att män samt personer med endast grundskoleutbildning hade svårare att ange ett kostråd. Den 

låga kännedomen förklaras i rapporten med att respondenterna känner till kostråden, men att 

de inte förknippar dem till Livsmedelsverket. 

  

Även förtroende för kostråden samt den myndighet som tagit fram dem kan påverka 

följsamheten av kostråden. Enligt Lindsay (2010) är förtroendet för statliga myndigheter lågt 

världen över. Däremot hävdar Rothstein (2010) i sin artikel om korruption, lycka, socialt 

förtroende och välfärd, att befolkningen i de nordiska länderna har bevisats ha en allmänt 

högre grad av förtroende för staten och dess myndigheter. Ett ökande förtroende för statliga 

myndigheter bekräftas av Livsmedelsverket då man i en förtroendeundersökning år 2016 

visade en ökning av förtroende till svenska myndigheter inklusive till 

Livsmedelsverket jämfört med resultat från 2013 (Livsmedelsverket, 2016). I undersökningen 
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framkom att i åldersgruppen 45 år och äldre ansåg majoriteten av deltagarna att de hade ett 

“ganska stort” förtroende för Livsmedelsverket (2016). Både män och kvinnor angav i 

undersökningen att de hade ett “ganska stort förtroende” för Livsmedelsverket. Enligt en 

amerikansk studie utförd av Li och Fung (2012) ökar det allmänna förtroendet med åldern. 

Dock var det flera personer i åldrarna 16-29 år som angav att de hade ett mycket högt 

förtroende för Livsmedelsverket, till skillnad från personer i åldersgruppen 45 år och äldre där 

förtroendet var lägre i jämförelse med Livsmedelsverkets förtroendeundersökning (2016). I 

Livsmedelsverkets rapport från 2013 sågs även en stor skillnad i förtroendet mellan de olika 

kostråden. De sockerrelaterade samt grönsaks- och fruktrelaterade kostråden hade deltagarna 

högst förtroende för medan kostråden som uppmanar till att byta ut feta mejeriprodukter mot 

magra fick lägst förtroende (Livsmedelsverket, 2013).  

  

Trots att majoriteten av deltagarna i Livsmedelsverkets förtroendeundersökning (2016) angav 

att de hade ett ganska stort förtroende för Livsmedelsverket söker sig de flesta till andra källor 

för kostråd. I  Livsmedelsverkets rapport 2013 framkommer det att endast fem procent av 

deltagarna vänder sig till Livsmedelsverket för information om kost och hälsa. Enligt 

rapporten förlitar sig nästan hälften av den svenska befolkningen på sökmotorn Google, samt 

närmare en femtedel söker information via släkt och vänner. Av deltagarna angav 15% att de 

vänder sig till sin husläkare eller vårdcentral vid frågor om kost. Även i en SIFO 

undersökning (2018), på uppdrag av viktväktarna svarade endast tre procent av deltagarna att 

Livsmedelsverkets rekommendationer har en inverkan på deras matvanor. Enligt 

undersökningen var män i högre grad mer osäkra än kvinnor kring vart man bör vända sig för 

att hitta adekvata kostråd och 30% uppgav att de inte visste vart de skulle vända sig. 

  

Följsamhet till kostråden är en förutsättning för att de skall uppfylla sitt syfte som ett verktyg 

vid preventivt folkhälsoarbete. Enligt en studie skulle närmare 7000 dödsfall kunna fördröjas 

eller förhindras om den svenska befolkningen följde de nationella kostråden under en 

ettårsperiod (Saha et al., 2019). Intresset för att undersöka följsamheten av de nationella 

kostråden har, förutom i Sverige, återfunnits i ett flertal länder världen över. I länder som 

Belgien och USA har man sett att människor tenderar att konsumera för stor volym energitäta 

och näringsfattiga livsmedel samt ett för lågt intag av näringstäta livsmedel i förhållande till 

de nationella kostråden (Bel et al., 2019; Krebs-Smith, Guenther, Subar, Kirkpatrick, & Dodd, 

2010).  Detta kan även bekräftas av andra amerikanska studier. Bland annat rapporterar 

(Rehm, Peñalvo, Afshin, & Mozaffarian, 2016) att endast drygt 10% av deltagarna i studien, 

nådde upp till rekommendationen om frukt och grönt samt under 5% av deltagarna nådde upp 

till rekommendationerna gällande kostfiber. Denna tendens har även observerats bland den 

svenska befolkningen, då Saha et. al (2019), kom fram till att konsumtionen av frukt, 

grönsaker och kostfiberhaltiga livsmedel var lågt hos svenska män och kvinnor i relation till 

det rekommenderade intaget. I studien av Saha et al. (2019) observerades även ett högre intag 

av mättade fettsyror än det rekommenderade intaget samtidigt som intaget av enkel- och 

fleromättade fettsyror var lägre än de officiella rekommendationerna. Även konsumtionen av 

salt var högt hos både män och kvinnor.  

  

I likhet med studien gjord av Saha et. al (2019) rapporterar även Riksmaten 

(Livsmedelsverket, 2011) att deltagarna i studien, inkluderat deltagarna i åldersgruppen 45 år 

och äldre, inte når upp till de officiella näringsrekommendationerna. I Riksmaten 

(Livsmedelsverket, 2011) framkommer även vissa skillnader i matvanor mellan olika 

befolkningsgrupper. Deltagarna i åldersgruppen 18-44 hade enligt undersökningen sämre 

matvanor än deltagarna i åldersgruppen 45 år och äldre. Trots detta nådde varken de yngre 

eller de äldre deltagarna upp i den rekommenderade mängden gällande bland annat grönsaker, 

https://docs.google.com/document/d/1t_5tdrCW8j0LW2MH-DgDT-Qrc9XCp0gKhQLPY9xJfWE/edit#_msocom_5
https://docs.google.com/document/d/1t_5tdrCW8j0LW2MH-DgDT-Qrc9XCp0gKhQLPY9xJfWE/edit#_msocom_6
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frukt samt fullkorn (Livsmedelsverket, 2011). Deltagarna i åldersgruppen 45 år och äldre hade 

ett genomsnittligt intag av 360g frukt och grönt av den dagliga rekommenderade mängden 

500g. Den rekommenderade mängden fullkorn för kvinnor är 70g samt för männen 

90g.  Kvinnorna i åldersgruppen 45 år och äldre hade ett genomsnittligt intag av 42g fullkorn 

medan männen hade ett genomsnittligt intag av 50g fullkorn per dag (Livsmedelsverket, 

2011). I undersökningen framkom även en skillnad i matvanor mellan kvinnor och män. 

Kvinnor hade i större utsträckning bättre matvanor än män, vilket bland annat kunde ses i 

männens rapporterade köttkonsumtion som var nämnvärt högre än kvinnornas. Likaså var det 

rapporterade intaget av grönsaker, frukt och fisk lägre hos män än hos kvinnor. Detta har även 

uppmärksammats i en italiensk artikel av Masella och Malorni, (2017). I artikeln framkommer 

att kvinnor äter mera frukt och grönt än män, men att de även intar mera sötsaker. Männen 

däremot har enligt samma artikel ett större intag av feta produkter samt alkohol än kvinnor. I 

den nationella folkhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten, 2018) anger hälften av deltagarna, 

både män och kvinnor, att de äter frukt och grönt max tre gånger per dag. I Riksmaten 

(Livsmedelsverket, 2011) kunde även en skillnad mellan utbildningsnivåer observeras. Till 

exempel hade kvinnor med högskoleutbildning som högst avslutad utbildning ett högre 

rapporterat intag av bland annat grönsaker och frukt än kvinnor med en lägre utbildningsnivå. 

Alkoholintaget hos kvinnor med en högre utbildning var dock högre än hos kvinnor med lägre 

utbildning enligt Riksmaten. Även män med högskoleutbildning hade ett större intag av frukt 

och grönt än män med en lägre utbildningsnivå enligt samma undersökning 

(Livsmedelsverket, 2011). Dock var intaget av feta livsmedel bland annat ost högre bland 

män och kvinnor med högre utbildningsnivå. Liknande resultat kunde även observeras i 

Finland i undersökningen ”Findiet” år 2012 (Helldán et al., 2013) där männen med högre 

utbildning intog mera fett än männen med en lägre utbildningsnivå. I motsatts till detta 

observerade Wagner et al. (2017) i sin studie om socioekonomiska skillnader i matvanor hos 

män och kvinnor i södra Brasilien, ett lägre rapporterat intag av mättat fett samt kolesterol hos 

högutbildade män. Denna tendens kunde även observeras hos kvinnor i studien ”Findiet” 

(2012) där kvinnor med högre utbildningsnivå hade ett lägre fettintag. Trots Riksmatens 

(Livsmedelsverket, 2011) resultat om skillnader i intag av frukt och grönt mellan 

utbildningsnivåer var det rapporterade intaget av frukt och grönt mellan utbildningsnivåerna 

tämligen lika i den nationella folkhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten, 2018). I 

undersökningen framkom att cirka hälften av deltagarna oberoende av utbildningsnivå anger 

att de äter frukt och grönt max tre gånger om dagen.  

 

 2.Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad män och kvinnor i åldersgruppen 45 år och äldre har 

för attityder, i form av förtroende, kännedom samt följsamhet till Livsmedelsverkets kostråd. 

Syftet är även att jämföra kännedom och följsamhet mellan kön och olika utbildningsnivå. 

 

Studiens frågeställningar: 

-Anger målgruppen att de känner till Livsmedelsverket och dess kostråd? 

-Anger målgruppen att de har förtroende för Livsmedelsverket och dess kostråd? 

-Anger målgruppen att de följer Livsmedelsverkets kostråd? 

-Finns det en diskrepans mellan kännedom och följsamhet för de olika kostråden? 

-Finns det en skillnad mellan kön och utbildningsnivå i relation till kännedom och följsamhet 

av kostråden? 
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3.Metod 

Denna kvantitativa studie utformades som en tvärsnittsstudie eftersom materialet samlades in 

under ett enda tillfälle. Som datainsamlingsmetod användes en enkät bestående av slutna och 

öppna frågor. 

 

3.1 Målgrupp 

Till denna undersökning valdes en målgrupp av män och kvinnor i åldersgruppen 45 år och 

äldre. Denna åldersgrupp valdes baserat på ”Svensk Mesh” (Karolinska institutet, 2019) 

definition av medelåldern, från 45 år. ”Svensk Mesh” är ett akademiskt verktyg som 

definierar medicinska begrepp och ger förslag till relevanta sökord för att underlätta 

litteratursökning i databaser. 

 

Studien begränsade deltagandet till svensktalande individer då enkäten var utformad på 

svenska. Denna begränsning ansågs lämplig eftersom Livsmedelsverket är en svensk 

myndighet och dess kostråd är nationella. Inga ytterligare geografiska begränsningar ansågs 

vara nödvändiga.  

 

Urvalet till denna studie gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval 

då det ansågs vara en lämplig metod att nå ut till möjliga respondenter. Inledningsvis valdes 

relevanta respondenter ut utifrån grad av tillgänglighet, det vill säga genom ett 

bekvämlighetsurval. Dessa respondenter spred sedan vidare den webbaserade enkäten till 

relevanta kontakter, förfarandet beskrivs av Bryman (2011) som ett snöbollsurval. Personer 

som hjälpte till att sprida enkäten var familj, vänner och bekanta till uppsatsens författare. 

Enkäten mailades ut, vidarebefordrades med hjälp av kontaktpersoner och publicerades på 

Facebook. Som inklusionskriterier valdes svensktalande personer i åldersgruppen 45 år eller 

äldre. Personer med sjukdomar som påverkar matbeteendet till exempel ätstörningar lever-, 

njur-, cancer- eller tarmsjukdomar valdes att exkluderas vid hanteringen av enkätsvaren.  

 

 

3.2 Konstruktion av enkät 

 
För insamling av data skapades en webbenkät i verktyget Google forms (bilaga 1).   

 

3.2.1 Enkät 

Enkäten bestod av sammanlagt 15 frågor. Dessa frågor konstruerades med inspiration från 

Axelsson & Kallerhult (2012) enkät som ingick i examensarbetet De fem kostråden. Enkäten i 

ovannämnda examensarbete granskades och inspirerade till hur frågorna i denna studie skulle 

formuleras samt på vilket sätt svarsalternativen skulle anges.  

 

Efter inspiration konstruerades de fyra inledande frågorna i enkäten. Dessa var 

bakgrundsfrågor som behandlade ålder (45 år och äldre), kön (man, kvinna, annat, vill ej 

svara), högst avslutad utbildning (grundskola, gymnasieskola, universitet/högskola, inget av 

ovanstående) samt varifrån respondenterna hämtar information om kost. Syftet med dessa var 

att samla in material för att kunna utföra statistiska skillnadstest och besvara några av studiens 

frågeställningar samt att beskriva studiens deltagare. 
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Av övriga enkätfrågor behandlade sex stycken ABC- modellens tre delar: kännedom (C), 

förtroende (A) och följsamhet (B) (Beckler, 1984). Dessa sex frågor bestod av fasta 

svarsalternativ men fyra av dessa kompletterades även med ett öppet svarsalternativ. Detta för 

att få en djupare inblick i respondenternas resonemang. 

 

För att besvara frågeställningen hur väl män och kvinnor i åldersgruppen 45 år och äldre 

känner till Livsmedelsverket formulerades frågan “Hur väl känner du till Livsmedelsverket”, 

där deltagarna fick välja hur väl de uppfattar att de känner till Livsmedelsverket på en 

femgradig Likertskala (Ejlertsson, 2012), från inte alls (1) till mycket väl (5). 

 

För att undersöka hur väl målgruppen känner till Livsmedelsverkets kostråd formulerades 

frågan “Har du hört talas om något av dessa kostråd?”. Respondenterna fick här ange de 

kostråd som de hade hört talas om. Även svarsalternativet; jag har inte hört talas om någon av 

dessa kostråd, kunde väljas. Observera att frågorna; “Varför följer du kostråden?”/ “Varför 

följer du inte kostråden?”, “Varifrån hämtar du information om kost”, “Har du hört talas om 

någon av dessa kostråd?” samt vilken/ vilka av kostråden deltagaren följer var flervalsfrågor, 

dvs. deltagaren kunde välja fler än ett svarsalternativ. 

 

För att undersöka respondenternas förtroende till Livsmedelsverkets kostråd konstruerades 

frågorna “Varför följer du kostråden?” och “Varför följer du inte kostråden?”. 

Svarsalternativen till frågorna som berörde varför man följer eller inte följer kostråden var 

påståendena; de är hälsosamma/ ohälsosamma, de är pålitliga/opålitliga samt de är 

realistisk/orealistiska. Frågan kunde även besvaras med att beskriva varför man följer/ inte 

följer kostråden i ett öppet svarsalternativ.  

 

För att undersöka respondenternas angivna följsamhet av kostråden utformades frågan “följer 

du något av dessa kostråd?” då kostråd på en minut presenteras som figur. Om respondenten 

svarade ja fick denne även svara på frågan ”om ja, vilken/ vilka?”. Respondenten uppmanades 

att välja en eller flera alternativ från figuren Kostråd på en minut (figur 1) (Livsmedelsverket, 

2019). 

 

För att tillämpa exklusions- och inklusionskriterierna formulerades en fråga som undersökte 

eventuell kostrestriktion hos respondenterna. ”Har du någon sjukdom/ begränsning som 

påverkar din kosthållning?”. Om respondenterna uppgav att den hade en kostrestriktion 

uppmanades den att besvara en öppen följdfråga kring vilken typ av begränsningar 

respondenten hade. Om respondenten uppgav att denne hade en kostrestriktion som kan 

tänkas påverka följsamheten av Livsmedelsverkets kostråd valdes dessa att exkluderas. Då 

enkäten inte enbart spreds ut av studiens författare var det inte möjligt att granska externt 

bortfall. Internt bortfall minimerades genom att göra de flesta frågor obligatoriska att 

besvara.  

 

Den slutgiltiga enkäten granskades av statistiker, verksam vid företagsekonomiska 

institutionen vid Uppsala universitet, för att säkerställa att materialet var möjligt att behandla i 

statistiskt verktyg. Efter granskning ändrades svarsalternativen för ålder från färdiga 

grupperingar till en kontinuerlig variabel (Ejlertsson, 2012). Även frågan om kännedom av 

Livsmedelsverket ändrades från en tregradig skala till en femgradig skala.  

 

3.2.2 Pilotstudie 

Inledningsvis konstruerades en pilotstudie med syftet att identifiera eventuella fel och 

otydligheter i enkäten. Elva personer i åldrarna 18-42 deltog i pilotstudien och fick således 



13 
 

möjlighet att kommentera sin uppfattning av enkäten. Vid analys av pilotstudien framkom ett 

flertal fel som sedan korrigerades i den slutgiltiga versionen. Ändringar som gjordes var: flera 

alternativ till frågan som berörde varifrån man hämtar kostinformation samt till frågan som 

berörde speciella kosthållningar, där respondenten fick möjlighet att kryssa i om denne följer 

kosthållningar som exempelvis LCHF-dieten, vegansk kosthållning eller en glutenfri 

kosthållning. Pilotenkäten uppskattades ta mellan två till fem minuter att genomföra. 

 

3.3 Statistisk databehandling  

Statistikprogrammet SPSS, version: 25.0.0.0 år 2019, användes för att sammanställa och 

analysera materialet. Enkätens variabler kodades för inmatning i programmet.  

 

Variablerna kön och utbildning delades in i två grupper för vidare analys. Variabeln kön 

delades in i grupperna; kvinna och man, och variabeln utbildning delades in i två grupper; 

förgymnasial eller gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. I gruppen 

eftergymnasial utbildning inkluderades de som angivit universitet eller högskola som högst 

avslutad utbildning. I gruppen förgymnasial eller gymnasial utbildning inkluderades 

resondenter som angivit gymnasie- eller grundskola som högst avslutad utbildning. Även 

respondenter som svarat “inget av ovanstående” inkluderades i denna grupp (n=1).  

       

För att besvara frågeställningen “finns det en diskrepans mellan följsamhet och kännedom för 

de olika kostråden?” räknades ett enligt Ejlertssons (2012) metod medeltal för antalet kända 

kostråd samt för antalet följda kostråd hos samtliga grupper.  

 

För att undersöka om kännedom och följsamhet om kostråden skiljer sig mellan kön och 

utbildningsnivå användes ett oberoende t-test, som jämförde medeltalen i samtliga grupper. 

En signifikansnivå på 5% ansågs lämpligt för denna studie. Tabeller utformades med hjälp av 

SPSS för att beskriva det insamlade materialet. De öppna frågorna analyserades enskilt med 

hjälp av en enkel sammanställning. 

 

3.4 Bortfall  

I enkätfrågan “Har du hört talas om någon av dessa kostråd, kryssa i alla de alternativ du 

känner till” hade svarsalternativet “öka intag av fisk och skaldjur” fallit bort. Därmed 

exkluderades även svarsalternativet från frågan “Följer du något av dessa kostråd? Om ja 

vilket/vilka”, för att undvika missvisande resultat.  

 

3.5 Etiska reflektioner  

Vetenskapsrådets fyra etiska huvudprinciper har varit vägledande i genomförandet av denna 

studie (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet uppfylldes genom ett bifogat 

informationsbrev i början av enkäten (bilaga 2). Detta brev informerade respondenterna om 

studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Respondenterna informerades även om att inga kontaktuppgifter kommer sparas, att resultaten 

kommer analyseras på gruppnivå samt att alla uppgifter kommer förstöras vid studiens 

slutförande. Uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter bifogades för eventuella frågor. 
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Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna fick fylla i sitt godkännande att 

medverka i studien, vilket samtliga respondenter gjorde. Nyttjandekravet uppfylldes då 

materialet enbart användes vid utförandet av denna studie. Inga person- eller kontaktuppgifter 

registrerades under studien, därmed uppfylldes även konfidentialitetskravet.  

 

 3.6 Litteratursökning 

Vid litteratursökning har databaserna Google Scholar, Cinahl samt Uppsalas 

universitetsbiblioteks sökverktyg använts. Vid sökning av vetenskapliga artiklar som berör 

kroniska sjukdomar har sökord som exempelvis: NCD and prevalence och NCD and age, 

använts. Vid sökning som berör attityder samt följsamhet av kostråden användes sökord som 

exempelvis: Adherence and dietary guidelines, Compliance and dietary guidelines samt 

Attitude to and guidelines. Sökord som bland annat education and diet, gender and diet samt 

sociodemographics and diet användes för att hitta relevanta artiklar om skillnader i matvanor 

mellan personer med olika utbildningsnivå och mellan olika kön. En tidsbegränsning på tio år 

användes vid sökning av litteratur, dock med ett fåtal undantag. Detta för att insamla så 

uppdaterat material som möjligt.  

 

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av respondenter 

I studien deltog sammanlagt 118 personer, varav 3 exkluderades baserat på 

exkluderingskriterierna. Av de inkluderade respondenterna (n=115) identifierades 57% som 

kvinnor (n=65) och 44% som män (n=50). Majoriteten, 47 % (n= 54), av respondenterna var 

mellan 50 och 60 år. De yngsta respondenterna var 45 år (n=5) och de äldsta var 70 år (n=3). 

Av respondenterna hade 73% (n= 84) en eftergymnasial utbildning och 27% (n= 31) en 

förgymnasial eller gymnasialutbildning. De flesta respondenter, 96% (n=111), hade inte en 

pågående eller avslutad utbildning inom området kost.  

  

Av de 115 inkluderade respondenterna svarade 70% (n=80) att de inte följer någon speciell 

kosthållning. LCHF dieten följdes av 8% (n=9) av respondenterna, 3% av respondenterna 

(n=3) åt en vegetarisk kost, samt 2% (n=2) åt en vegansk kost. Av respondenterna angav 6% 

(n=7) att de följde en glutenfri kosthållning samt 21% (n=24) angav att de följde en annan 

kosthållning än de angivna svarsalternativen.  

 

På frågan om varifrån respondenterna hämtade sin information gällande kost kunde flera 

alternativ anges. Av respondenterna uppgav lite mer än hälften (n=64) att de hämtade kostråd 

från vänner och familj. Nästan hälften (n=51) av deltagarna uppgav att de hämtar kostråd från 

tv-program och ungefär en tredjedel (n=40) uppgav att de hämtar kostinformation från 

kvällstidningar eller magasin. En tredjedel (n=40) angav att de hämtade information från 

böcker och lite mer än en fjärdedel (n=34) angav att de hämtade kostinformation från 

vetenskaplig litteratur. Av respondenterna angav en femtedel (n=23) att de söker sig till 

Livsmedelsverket för att ta del om kostinformation. Endast fyra % (n=5) av respondenterna 

sökte kostinformation via podcast. Nästan en femtedel (n=21) uppgav att de inte aktivt söker 

efter kostinformation. 
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4.2 Kännedom om Livsmedelsverket samt dess kostråd 

Utifrån den Likert-skala som presenteras vid frågan “Hur väl känner du till 

Livsmedelsverket”, beräknades medianvärdet för kvinnor, män samt 

utbildningsnivåerna.  Skalan var uppdelad i en 5-gradig skala från “känner inte alls till 

Livsmedelsverket (1)” till “känner mycket väl till Livsmedelsverket (5)”. För gruppen kvinnor 

var medianvärdet 3,0 och för män var medianvärdet 2,5. Både gruppen förgymnasial- och 

gymnasial utbildning samt gruppen eftergymnasial utbildning hade ett medianvärde på 3,0. 

Medianvärdet 3 kan i denna fråga tolkas som att respondenterna “till viss del” känner till 

Livsmedelsverket. 

  

Det genomsnittliga antalet kända kostråd för studiens målgrupp var nio av de sammantaget tio 

kostråd, efter exkludering av kostrådet “öka mängden fisk och skaldjur”. Både kvinnor och 

män kände i genomsnitt till nio kostråd. Det genomsnittliga antal kända kostråd för gruppen 

med förgymnasial och gymnasial utbildning var åtta. Respondenterna med eftergymnasial 

utbildning kände i genomsnitt till nio kostråd. Av de respondenter som angett att de inte 

känner till något av kostråden (n=2) ingick en i gruppen med eftergymnasial utbildning samt 

en i gruppen med förgymnasial och gymnasial utbildning. Ingen signifikant skillnad kunde 

ses varken mellan könen eller mellan utbildningsnivåerna vad gäller kännedom av kostråden. 

Medelvärde, konfidensintervall samt p-värde för både kön och utbildningsnivå gällande 

kännedom om kostråden presenteras i tabell 1. 

  

Kostråden var i allmänhet mycket kända bland respondenterna, men de kostråd som hade 

högst kännedom var “öka mängden grönsaker och baljväxter” samt kostrådet ”begränsa 

drycker och livsmedel med tillsatt socker” som bägge kändes till av 96% av respondenterna. 

Kostrådet ”begränsa charkprodukter och rött kött” kändes till av 94% av respondenterna, samt 

“begränsa mängden alkohol” av 92%. Kostråden som hade lägst kännedom bland målgruppen 

var “byt ut feta mejeriprodukter mot magra mejeriprodukter”, som kännes till av 76%. 

Kostrådet “byt ut smör och smörbaserade matfetter mot vegetabiliska oljor, oljebaserade 

matfetter” kändes till av 77% av respondenterna. Kännedomen om kostråden presenteras i 

tabell 2, observera att rådet om att öka intaget av fisk och skaldjur inte är inkluderat på grund 

av tidigare nämnt bortfall. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1t_5tdrCW8j0LW2MH-DgDT-Qrc9XCp0gKhQLPY9xJfWE/edit#_msocom_4
https://docs.google.com/document/d/1t_5tdrCW8j0LW2MH-DgDT-Qrc9XCp0gKhQLPY9xJfWE/edit#_msocom_5
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 Tabell 1. Medelvärde, konfidensintervall samt p-värde ( signifikansnivå 5%) för jämförelse 

av angiven kännedom om och följsamhet till kostråden mellan olika utbildningsnivåer samt 

män och kvinnor.   

Variabel Kännedom 

om kostråd  

  
Följsamhet 

till kostråd  

  

 
Medelvärde* Konfidensintervall p-

värde 

Medelvärde* konfidensintervall p-

värde 

Utbildning 

Förgymn. 

och gymn. 

Eftergymn. 

 

    8 

    

    9 

Nedre         Övre 

8                    9 

 

8                    9 

,5   

     5 

     

     5 

Nedre         Övre 

5                   6 

 

4                   6 

,4 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

    9 

    9 

Nedre         Övre 

8                    9 

8                    9 

,8   

     6 

     5 

Nedre         Övre 

  5                6 

  4                5 

,1 

* Medelvärdet av kända samt följda kostråd där max antal kostråd är 10 st. Observera att 

kostrådet om att öka intaget fisk och skaldjur inte är inkluderat på grund av tidigare nämnt 

bortfall. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1t_5tdrCW8j0LW2MH-DgDT-Qrc9XCp0gKhQLPY9xJfWE/edit#_msocom_8
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Tabell 2.  Antalet respondenter som känner till samt följer respektive kostråd, i faktiskt antalet 

respondenter samt procentuellt. 
 

Känner till 

kostråd* 

 
Följer 

kostråd* 

 

Kostråd n= Procent n= procent 

Öka mängden grönsaker och baljväxter 109 96% 92 86% 

Öka mängden frukt och bär 101 88% 69 65% 

Öka mängden nötter och frön 93 81% 64 60% 

Byt ut spannmålsprodukter av vitt/siktat 

mjöl till spannmålsprodukter av fullkorn 

105 91% 55 51% 

Byt ut smör och smörbaserade matfeller 

mot vegetabiliska oljor, oljebaserade 

matfetter 

89 77% 40 37% 

Byt ut feta mejeriprodukter till magra 

mejeriprodukter 

66 76% 24 22% 

Begränsa charkprodukter och rött kött 108 94% 64 60% 

Begränsa drycker och livsmedel med tillsatt 

socker 

110 96% 96 90% 

Begränsa mängden salt 101 88% 34 32% 

Begränsa mängden alkohol 106 92% 55 51% 

 *observera att kostrådet om ett större intag av fisk och skaldjur inte inkluderats på grund av 

tidigare nämnd bortfall 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1t_5tdrCW8j0LW2MH-DgDT-Qrc9XCp0gKhQLPY9xJfWE/edit#_msocom_14
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4.3 Förtroende för Livsmedelsverkets kostråd 

Frågorna som behandlade respondenternas förtroende för Livsmedelsverkets kostråd var “om 

du följer något/några av Livsmedelsverkets kostråd, varför gör du det” samt “om du inte följer 

något/några av Livsmedelsverkets kostråd, varför gör du inte det”. Respondenterna kunde 

välja att kryssa i fler än ett svarsalternativ. De kunde även välja att besvara både frågan om 

varför de följer något eller några av kostråden samt varför de inte följer något eller några av 

kostråden. Av respondenterna angav 84% (n=97) att de följde något av kostråden samt att de 

hade en positiv inställning till dem. Med positiv inställning menas att respondenterna angett 

att de följer kostråden på grund av ett eller flera av svarsalternativen de är hälsosamma, 

pålitliga, realistiska eller övrig orsak. Den resterande delen av respondenterna (16%) angav att 

de inte följde något av kostråden samt att de hade en negativ inställning till dem. 

  

Av de 97 respondenter som angav att de följde något av kostråden uppgav majoriteten att de 

uppfattar kostråden som hälsosamma (tabell 3). Ungefär hälften angav att de uppfattar 

kostråden som realistiska och cirka en femtedel av respondenterna uppgav att de uppfattar 

kostråden som pålitliga. Av de respondenter som svarat övrigt på varför de följer 

Livsmedelsverkets kostråd (n=18) nämner lite mera än en tredjedel (n=7) att kostråden 

stämmer överens med deras uppfattning om hälsa och hållbarhet, men att de inte kopplade 

kostråden till Livsmedelsverket. 

  

Av de respondenter som angav att de inte följde något av kostråden (n=20) uppfattade cirka 

hälften dem som orealistiska och en femtedel dem som ohälsosamma. Även drygt en femtedel 

uppgav att de uppfattar kostråden som opålitliga. Ungefär 20% angav att de inte hört talas om 

Livsmedelsverket. Detta presenteras i tabell 3. Samtliga respondenter som svarat att de inte 

följer något av kostråden angav, i det öppna svarsalternativet, även en övrig orsak till varför 

de inte följde dem. Av de respondenter som svarat övrigt uttryckte en fjärdedel avsaknad av 

evidens för kostråden, fyra (20%) respondenter uppgav att kostråden inte stämmer överens 

med deras smakpreferenser samt 15 % (n=3) angav att de inte följde kostråden på grund av 

bristande intresse. 
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Tabell 3. Respondenternas givna anledningar till varför de följer/inte följer Livsmedelsverkets  

kostråd, i antalet respondenter samt den procentuella andelen av de som svarat att de följer/ 

inte följer kostråden. 

Följer Livsmedelsverkets 

kostråd: 

n= Svarsalternativ:* n= Procent 

 
97 De är hälsosamma 69 71% 

  
De är realistiska 49 50% 

  
De är pålitliga 20 20% 

  
Övrigt 18 18% 

Följer ej Livsmedelsverkets 

kostråd: 

20 De är ohälsosamma 4 22% 

  
De är orealistiska 8 44% 

  
De är opålitliga 4 22% 

  
Har ej hört talas om 

Livsmedelsverket 

4 22% 

  
Övrigt 20 100% 

*Respondenterna kunde ange fler än 1 svarsalternativ av de fasta svarsalternativen samt även 

ange ett övrigt öppet svar. 

 

 

 4. 4 Angiven följsamhet av kostråden 

För samtliga respondenter var det genomsnittliga angivna antalet följda kostråd fem av tio 

möjliga. Kvinnorna i studien angav att de i genomsnitt följer sex kostråd medan männen 

angav att de i genomsnitt följer fem av tio kostråd. Vid genomförande av skillnadstest mellan 

män och kvinnor angående följsamhet av kostråden visades ingen signifikant skillnad (p-

värde=0,053), mellan män och kvinnor vad gäller följsamhet av kostråden. Däremot kan man 

se en tendens till att män i genomsnitt anger att de följer färre råd än kvinnor. 

  

För respondenterna i samtliga utbildningsnivåer låg den genomsnittliga angivna följsamheten 

på fem kostråd. Av de åtta respondenter som svarat att de inte följer någon av 

Livsmedelsverkets kostråd hade sju (8%) respondenter eftergymnasial utbildning, samt en 
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(3%) respondent hade en förgymnasial eller gymnasial utbildning. Ett skillnadstest utfördes 

för att jämföra grupperna men ingen signifikant skillnad kunde observeras. Medelvärde, 

konfidensintervall samt p-värde för både kön och utbildningsnivå gällande angiven följsamhet 

av kostråden presenteras i tabell 1. 

  

Största andelen av respondenterna (90%) angav att de följde kostrådet “begränsa drycker och 

livsmedel med tillsatt socker”. Även kostrådet “öka mängden grönsaker och baljväxter” hade 

en hög angiven följsamhet (86%). Däremot var det bara drygt en femtedel av respondenterna 

som angav att de följde kostrådet “byt ut feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter”. 

Även kostrådet “begränsa mängden salt” hade en låg angiven följsamhet, då drygt en tredjedel 

av respondenterna angivit att de följer kostrådet (tabell 2).   

 

5. Diskussion 

De huvudsakliga resultaten från enkätstudien var att kännedomen och följsamheten av 

Livsmedelsverkets kostråd i allmänhet var hög. Majoriteten (84%) av respondenterna angav 

även att de hade en positiv inställning till dessa kostråd. Trots detta visade resultatet en viss 

diskrepans mellan angiven kännedom och följsamhet för några av kostråden. Det 

uppmärksammades ingen signifikant skillnad vad gäller olika kön och utbildningsnivå.  

5.1 Attityder till kostråden 

I den föreliggande studien svarade samtliga respondenter att de i genomsnitt kände till 

Livsmedelsverket till viss del, men trots detta sökte sig endast 20% av respondenterna direkt 

till Livsmedelsverket för att få information om kost. Detta kan i motsatts till Rothstein (2010) 

som nämner att befolkningen i de nordiska länderna har ett stort förtroende för myndigheter, 

tyda på att respondenterna har ett lågt förtroende för Livsmedelsverket. Dock kan det inte 

uteslutas att de respondenter som inte söker sig till Livsmedelsverket för information om kost 

och hälsa ändå tar del av deras kostråd genom bland annat familj och vänner. Jämfört med 

resultaten från Livsmedelsverkets rapport (2013) är 20 % en stor andel, då endast 5 % av 

deltagarna i Livsmedelsverkets förtroendeundersökning svarat att de söker sig till 

Livsmedelsverket för information om kost. Detta kan tyda på att förtroendet för 

Livsmedelsverket har ökat under åren, vilket även sågs i Livsmedelsverkets 

förtroendeundersökning som gjordes år 2016 (Livsmedelsverket, 2016). Dock kan man inte 

förbise att stickprovet i denna studie är betydligt mindre än stickprovet i Livsmedelsverkets 

förtroendeundersökning (2013).  

Trots att största delen av respondenterna i studien sökte information om kost från andra källor 

än Livsmedelsverket förhöll sig majoriteten positivt till kostråden. Nästan 20 procent av 

respondenterna angav dock att de inte följer ett eller flera av dem. En orsak till varför 

kostråden inte följdes var att de ansågs opålitliga. Utifrån resultaten i denna studie kan 

orsaken till detta inte fastslås men ett resonemang är att detta kan bero på att kostråden har 

ändrats under åren, vilket kan ha fått negativa konsekvenser för pålitligheten. Detta kan 

speciellt ha påverkat pålitligheten hos personer i åldern 45 år och äldre som blivit 

introducerade till flera olika kostråd under sin livstid. De äldre kostråden kan till viss del ha 

upplevts som olika i jämförelse med de nuvarande kostråden, vilket skapar osäkerhet om vilka 

kostråd som stämmer. Som ett exempel kan man ta upp det tidigare nämnda kostrådet om att 

äta sex-åtta skivor bröd per dag som många deltagare över 30 år förknippade med 
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Livsmedelsverket i Livsmedelsverkets rapport (2013). I motsatts till detta och trots den 

kontinuerliga uppdateringen av kostråden uppgav en del respondenter att kostråden upplevs 

som omoderna. Detta kan bero på den stora mängden hälsobudskap och modedieter som idag 

cirkulerar på internet och andra mediala kanaler. Att hälsobudskap som exempelvis LCHF- 

dieten har fått stor medial exponering kan ha lett till att de uppfattas modernare än 

Livsmedelsverkets kostråd som inte har fått samma mediala uppmärksamhet. Det kan även 

tänkas att personer utan en kostrelaterad utbildning kan uppleva vissa svårigheter att bedöma 

en källas trovärdighet.  

Utöver opålitlighet ansåg en del av respondenterna att kostråden är orealistiska och därför 

följer de inte en eller flera av dem. Orsaker till varför kostråden upplevs orealistiska kan bero 

på faktorer som ekonomi, tid, smak och vanor. Vanor och sociala normer är tätt förknippat 

med matval vilket även Lindsay (2010) nämner i sin artikel som problematiserar kostråd och 

dess anpassning till vardagen. Även hon menar att kostråden ofta är orealistiska och svåra att 

kombinera med det sociala livet där mat och alkohol ligger i stort fokus. Eftersom majoriteten 

av respondenterna i denna studie söker information om kost från familj och vänner kan det 

sociala sammanhanget vara en stor orsak till att kostråden upplevs orealistiska. Till exempel 

kan matrelaterade traditioner och vanor skilja sig nämnvärt från de matval kostråden 

uppmanar till. Kristensen och Koster (2015) menar även att det kan vara en utmaning att 

kombinera matlagning med bland annat jobbschema, familjeliv och fritidsaktiviteter. Även 

detta är relevant för den föreliggande studiens målgrupp där majoriteten är i en arbetande och 

aktiv ålder. 

Då den föreliggande studien endast var begränsad till svensktalande personer kan inget 

antagande göras om respondenternas nationalitet och därmed måste även mångkulturalitet tas 

hänsyn till vid analys av resultaten. Därmed kan ytterligare en orsak till att kostråden upplevs 

som orealistiska vara att Sverige blir allt mer mångkulturellt. Enligt SCB (2019) har 

invandringen till Sverige ökat under 2000-talet vilket leder till att Sverige har blivit ett mer 

mångkulturellt land som innefattar flera olika matkulturer. Livsmedelsverkets kostråd är 

främst anpassat till västerländska matnormer. Detta kan bli ett problem vid anpassning till 

andra kulturer där de västerländska basråvarorna inte ingår i den dagliga matlagningen.  

5.2 Diskrepans mellan angiven kännedom och följsamhet för 

kostråden 

De ovannämnda faktorerna som påverkar individers förtroende för kostråden påverkar i sin 

tur även följsamheten av dem. Detta för att ett högt förtroende för kostråden är en 

förutsättning för att dessa ska följas. Att en stor del av respondenterna angav att de känner till 

att Livsmedelsverket uppmanar till att de bör minska intaget av salt, men desto färre angav att 

de följer kostrådet, kan förklaras med flera anledningar. En av dessa anledningar kan 

återfinnas i analys av de öppna svarsalternativet där respondenterna fått möjlighet att förklara 

varför eller varför inte de följer olika kostråd. Fler respondenter beskrev att en begränsning av 

saltkonsumtionen inte stämmer överens med deras smakpreferenser och att de därav bortser 

från att en överkonsumtion kan leda till hälsorisker. Detta bekräftas även av Kourouniotis et 

al., (2016) studie om smakens betydelse vid matval. 

 

I den föreliggande studien kunde en allmänt hög kännedom om kostråden observeras, med 

undantag för de fettrelaterade kostråden ”byt ut smör och smörbaserade matfetter mot 

vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter” samt ”byt ut feta mejeriprodukter till magra 

mejeriprodukter”. Det observerades även en större diskrepans mellan kännedom och 
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följsamheten för dessa kostråd. Orsaken kan även här vara den ökande trenden att följa olika 

modedieter. Gunnarsson och Elam (2012) menar att en del av dessa populära kosthållningar 

strider mot kostråd utformade av myndigheter. Som exempel nämns LCHF-dieten som står 

för en kost med en låg andel kolhydrater och hög andel fett, i motsats till de kostråd som 

utformats av bland annat Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2018). Att LCHF-dieten har 

fått så pass stort stöd beror till stor del på den uppmärksamhet och spridning den fått via 

medier, menar Gunnarson och Elam (2012). Den ökade mediala exponeringen av LCHF-

budskap kan vara en orsak till att de fettrelaterade kostråden inte är lika välkända som de 

övriga kostråden. Trots att andelen respondenter som angav att de följde LCHF-dieten var låg, 

utesluter det inte att fler respondenter har tagit till sig budskapet om ett högt fettintag. Det kan 

inte heller uteslutas att de respondenter som angav att de följer en annan kosthållning än de 

alternativ som presenterades i enkäten, följer en diet som förespråkar ett högt fettintag. Även 

Jordbruksverket (2011) har uppmärksammat en ökad konsumtionen av feta mejeriprodukter 

som bland annat smör, ost och grädde. Enligt Jordbruksverket kan det höga intaget av feta 

produkter bero på den rådande debatten om “naturliga” livsmedel. De menar på att trenden att 

äta “naturliga” livsmedel kan vara en bidragande orsak till att många människor väljer att 

konsumera feta mejeriprodukter före livsmedel med lägre fetthalt. De menar även att ett ökat 

matintresse kan påverka konsumtionen (Jordbruksverket, 2011). Vid analys av de öppna 

svaren nämndes smak som en orsak till att kostråden inte följs. Som tidigare nämnt beskriver 

Kourouniotis et al., (2016) att den goda smaken en bidragande orsak till det höga intaget av 

feta livsmedel. Detta kan i kombination med det ökade matintresset bidra till att fett i form av 

feta mejeriprodukter används som smakbärare i matlagning.  

 

Orsaker till att kostrådet ”minska intaget av alkohol” har en större diskrepans skulle kunna 

förklaras med de motsägelsefulla hälsobudskap som florerar i medier. Budskap som ”alkohol 

bra för mannens hjärta” (Stensson, 2009, 19 november), ”Forskare: ett glas vin om dagen är 

bra för hjärnan” (Wigen, 2018, 7 februari) eller ”därför är det nyttigt att dricka vin” (Råberg, 

2016, 21 januari) står i motsägelse till budskap som ”därför är påståendet om att vin ska vara 

nyttigt mestadels fel” (Wicklén, 2018, 3 november) och systembolagets ord, ”alkohol är 

troligen inte bra för hälsan, inte ens i små mängder.” (Systembolaget, 2018). Eventuellt kan 

detta bero på att dessa budskap skapar förvirring hos personer som inte vet hur de ska förhålla 

sig till de olika hälsobudskapen. Det kan tänkas att den eventuella osäkerheten kring vad som 

är rätt eller fel bidrar till att individens beteende förblir oförändrat. Det kan även finnas 

sociala strukturer som uppmuntrar till konsumtion av alkohol menar Lindsay (2010). Detta 

kan bero på att avstå från att dricka alkohol kan i vissa sociala sammanhang uppfattas som 

normavvikande, vilket leder till att vissa individer kan uppleva svårigheter med att motstå 

konsumtion av alkohol. En annan orsak kan vara att individen känner till hälsorisker med att 

konsumera alkohol men ändå väljer att fortsätta konsumtionen av exempelvis sensoriska, 

kulturella samt traditionsenliga skäl. 

5.3 Ingen skillnad mellan kön och utbildningsnivå 

Trots att kvinnor i större utsträckning har bättre matvanor och följer allmänt flera kostråd än 

män, enligt Riksmaten (Livsmedelsverket, 2011), förekom ingen signifikant skillnad mellan 

könen vad gäller följsamhet av samt kännedom om kostråden i den föreliggande studien. 

Dock kunde det observeras att kvinnor tenderar att följa flera kostråd än män utifrån svar från 

enkätstudien. Den icke signifikanta skillnaden kan bero på att män idag följer flera kostråd 

och äter nyttigare än tidigare. Detta kan vara ett resultat av att fördelningen av 

hushållssysslorna blir allt mer jämlika (Evertsson, 2013), vilket även kan ge upphov till 

männens växande intresse för kost och matlagning.  
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Ingen signifikant skillnad kunde heller observeras mellan utbildningsnivåerna vad gäller 

följsamheten av och kännedom om kostråden, till skillnad från Riksmaten (Livsmedelsverket, 

2011) samt Livsmedelsverkets rapport (2013). Detta kan bero på att stickprovet i studien inte 

representerar den allmänna utbildningsnivån i Sverige. Enligt Statistikmyndigheten, SCB, 

(Statistikmyndigheten SCB, 2018) har endast 43 % av den svenska befolkningen studerat 

vidare efter gymnasiet vilket skiljer sig från 73 % som hade en eftergymnasial utbildning i 

denna studie.  

 

5.4 Metoddiskussion  

 

I denna studie användes kvantitativ metod i form en enkätundersökning med målet att få en 

mera generaliserbar bild av målgruppens kännedom till, samt angiven följsamhet av 

Livsmedelsverkets kostråd samt om dess attityder till kostråden. Det hade kunnat vara 

fördelaktigt att även inkludera kvalitativ metod i form av intervjuer för att få djupare kunskap 

om målgruppens attityder till kostråden. 

 

I den föreliggande studien användes ett bekvämlighetsurval i form av snöbollsurval. Bryman 

(2011) menar att bekvämlighetsurval är tidseffektivt men även att metoden minskar studiens 

generaliserbarhet. Den minskade generaliserbarheten är en av den föreliggande studiens 

svagheter. På grund av bekvämlighetsurvalet kunde inte heller det externa bortfallet beräknas. 

Enligt Bryman (2011) kan det externa bortfallet vid webbaserade enkäter vara relativt stort. 

Detta beror på att inbjudan till att delta inte är lika personligt som till exempel inbjudan att 

delta i postenkäter, och kan därmed lätt ignoreras. Detta kan leda till att de som valt att svara 

har ett större intresse för mat och kostråd och därmed även en högre kännedom om samt 

förtroende för kostråden.  

 

En svaghet angående urvalskriterierna är att målgruppens ålder skiljer sig från Riksmatens 

(2011) samt Livsmedelsverkets förtroendeundersökningens (2016) åldersgruppering. För att 

lättare kunna relatera studien till de ovannämnda studierna hade det varit gynnsamt om 

åldersgrupperingen hade varit densamma. Utbildningsnivån i stickprovet var inte 

representativt för Sverige enligt SCB (2018), vilket kan påverka studiens generaliserbarhet på 

målgruppen. Det var även flera kvinnor än män som svarade på enkäten. Dock kunde inga 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor samt utbildningsnivåerna observeras. Att 

enkäten formulerades på svenska begränsade deltagarna till personer med kunskaper inom det 

svenska språket.  

 

 

Enkäten utformades med hjälp av ”Google forms” för att underlätta spridningen via 

Facebook. ”Google forms” användes även för att deltagandet i enkäten skulle kunna vara 

anonymt, vilket är en av studiens styrkor. Men det finns även begränsningar med verktyget. 

Bland annat fanns inga möjligheter att hindra deltagarna från att svara på motsägelsefulla 

frågor, till exempel frågorna: “om du följer något/några av kostråden varför gör du 

det?”  samt “om du inte följer något/några av Livsmedelsverkets kostråd varför gör du inte 

det”. Dock kan respondenterna svarat på båda frågorna eftersom de följer en del av kostråden 

men inte andra, vilket inte framkommer av studien. Google forms möjliggjorde även att 

enkätfrågorna kunde göras obligatoriska vilket minskade det interna bortfallet.  

 



24 
 

Vid utformningen av enkäten togs inspiration från en tidigare utformad enkät (Axelsson & 

Kallerhult, 2012). För att höja studiens validitet hade några frågor kunnat formulerats 

annorlunda. Exempelvis hade det varit fördelaktigt att endast erbjuda öppna svarsalternativ på 

frågorna som berörde respondenternas förtroende till Livsmedelsverkets kostråd. Det kan 

tänkas att slutna svarsalternativ kan påverka respondenten att besvara frågan på ett sätt som 

inte stämmer överens med det individuella tyckandet. Dock kompletterades dessa frågor med 

ett öppet svarsalternativ. Att Livsmedelsverkets kostråd presenterades som en bild i enkäten 

skulle eventuellt även kunnat begränsa studiens validitet. Då studiens syfte var att undersöka 

hur väl respondenterna kände till Livsmedelsverkets kostråd, hur dessa följs samt förtroende 

till dessa hade det möjligen varit fördelaktigt att låta respondenterna, utan bilden ”kostråden 

på en minut, besvara vilka kostråd de känner till och följer. Att undersöka följsamhet till 

kostråden är även problematiskt då detta kan tolkas av respondenterna tämligen olika. Att 

definiera begreppet ”följer” samt ”följer inte” kan ha varit fördelaktigt för att få ett mera 

jämförbart resultat. Eftersom detta inte gjordes i enkäten har svaren behandlats som angiven 

följsamhet istället för faktisk följsamhet, eftersom respondenterna svarat utifrån deras egen 

uppfattning om vad som menas med ”följer” och ”följer inte”. Att enkäten som användes inte 

var en redan validerad enkät kan även påverka studiens validitet. Dock gjordes en pilotstudie 

vilket möjliggjorde att enkäten kunde revideras innan själva studien och därmed 

förhoppningsvis öka validiteten. Det kan tänkas att man med hjälp av en annan pilotstudie 

hade kunnat undvika bortfallet av svarsalternativet “öka mängden fisk och skaldjur”. 

Bortfallet av svarsalternativet kan ha påverkat resultaten och gjort dem missvisande.  

6. Slutsats 

Denna studie visar på att respondenternas attityder till Livsmedelsverket och deras kostråd är i 

allmänhet positiv. Studien avslöjar att det finns en hög kännedom samt förtroende för 

kostråden, vilket tyder på att Livsmedelsverket med framgång lyckats kommunicera ut sina 

kostråd till personer i åldersgruppen 45 år och äldre. Detta i likhet med Livsmedelsverkets 

förtroendeundersökning (2016) där det framgår att förtroendet ökat sedan 2013. Det finns 

dock fler faktorer än kännedom och förtroende som spelar roll huruvida kostråden följs eller 

inte, däribland sociala värderingar, normer och vanor. Detta är något som bekräftas i Lindsays 

artikel (2010). I motsatts till Riksmaten (Livsmedelsverket, 2011), samt andra studier som 

bland annat Wagner et al. (2017), Masella och Malorni (2017) samt Helldán et al. (2013), 

observerades inga skillnader mellan kön och utbildning vad gäller följsamhet samt kännedom 

om kostråden. Trots att respondenternas attityder till kostråden överlag var positiv, indikerar 

diskrepansen mellan kännedomen och följsamheten av kostråden att det behövs förstärkta 

insatser vad gäller att underlätta för människor att följa de framtagna kostråden. Då kostråd 

spelar en betydande roll i det preventiva folkhälsoarbetet, som behövs för att hålla den 

åldrande befolkningen så frisk som möjligt, är denna insatts nödvändig för att kostråden skall 

kunna fylla sitt syfte. För att en insatts skall vara av nytta krävs dock resultat från vidare 

forskning med ett större och mer generaliserbart stickprov. Vidare forskning, eventuellt med 

en kvalitativ infallsvinkel, skulle kunna generera en djupare förståelse om varför förtroendet 

för samt kännedomen om kostråden är högre än följsamheten till dem. 
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Bilaga 2. Följebrev 
 

Hej!  

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som arbetar på vårt examensarbete där vårt syfte 

är att undersöka attityder till Livsmedelsverkets kostråd hos personer från 45 år och uppåt. 

För att delta i vår studie måste du alltså vara 45 år eller äldre. Du behöver inte ha några 

förkunskaper inom ämnet kost. Enkäten består av 15 frågor och tar ca. 5 min att besvara.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas eller återkallas närsomhelst utan att ange 

orsak.  

Resultatet av studien kommer bara användas i undersökningssyfte och materialet kommer 

hanteras konfidentiellt. Deltagarnas namn och personuppgifter kommer inte lagras, resultaten 

kommer endast analyseras på gruppnivå. 

Det insamlade materialet kommer förstöras då uppsatsen är betygsatt, godkänd samt 

registrerad i universitetets studieregister. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Om du har frågor angående studien kan du kontakta oss via mail på : 

Jenna, student: jenna-maria.makila.3995@student.uu.se 

Hannah, student: hannah.waldron.3002@student.uu.se 
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