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SAMMANFATTNING  

Bakgrund Cancer är en vanlig sjukdom i Sverige och för de som genomgår behandling är det 
viktigt att tillgodose energi- och proteinbehovet. Olika budskap kring vad som är bra och 
dåligt att äta relaterat till cancer är vanlig förekommande på internet. Det kan öka risken för 
att flertalet livsmedel utesluts, och att behovet blir svårare att uppnå. Kunskap om hur olika 
livsmedel uppfattas är därför av värde för sjukvårdspersonal. 
Syfte Att undersöka vilken information om kost och cancer som individer med en relation till 
cancer tagit del av samt vilka informationskällor som använts.  
Metod En pappersenkät samt en webbenkät användes och deltagarna, individer med en 
cancerrelation, rekryterades via två onkologiska mottagningar samt via Facebook-grupper 
med koppling till cancer. Totalt samlades 154 svar in och av dessa användes 133 i den 
statistiska analysen. Insamlad data analyserades med Chi 2-test, One way-ANOVA samt 
Spearman Correlation  
Resultat Internet var den absolut vanligaste informationskällan bland deltagarna (n=114, 
86%). Enbart hälften så många hade fått information via sjukvården (n=55, 41%). Deltagarna 
gjorde ingen skillnad på vad som var bra eller dåligt preventivt respektive under sjukdom. 
Drygt hälften av deltagarna upplevde att den information de fått påverkade matvanorna. De 
som använt böcker (p=0,001), slutna Facebook-grupper (p=0,001), bloggar (p=0,011) samt 
hemsidan ”Läkare för framtiden” (p=0,028) upplevde i större utsträckning av matvanorna 
påverkats.  
Slutsats Då internet var en stor informationskälla vad gäller kost och cancer behöver 
sjukvården kunna hänvisa patienter till pålitliga hemsidor. Att livsmedel minskas eller utesluts 
under sjukdom och behandling kan innebära svårigheter att uppnå energi- och proteinbehovet 
vilket i sin tur kan leda till minskad livskvalitet och avbrott i behandlingen. 
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ABSTRACT  

Background Cancer is a common disease in Sweden and for those undergoing treatment, 
meeting the energy and protein requirements is important. Different statements about what’s 
good or bad to eat related to cancer are a frequent phenomenon on the Internet. It can increase 
the risk of a reduced diet and make it more difficult to achieve the requirements. For health 
care professionals, knowledge about how different kind of food is perceived is important.  
Objective To examine the information on diet and cancer that individuals with a relationship 
to cancer have received and what kind of information sources that has been used.  
Method(s) A paper questionnaire and a web-based questionnaire were used and the 
participants, individuals with a relation to cancer, were recruited by two oncology clinics and 
through groups, with a connection to cancer, on Facebook. A total of 154 replies were 
gathered and of these 133 were used in the statistical analysis. Collected data were analyzed 
by using Chi-2 test, One Samle-ANOVA and Spearman Correlation. 
Results The most common source of information among the participants was the Internet 
(n=114, 86%). Only half as many had received information through the healthcare system 
(n=55, 41%). The participants made no divergence between what was good or bad 
preventively and during cancer. More than half of the participants felt that the information 
they received affected their eating habits. A higher proportion of the participant who had used 
books (p=0,001), private Facebook-grups (p=0,001), blogs (p=0,011) or the website ”Läkare 
för framtiden” (p=0,028) said their eating habits had been affected.  
Conclusion Since the Internet was a major source of information about diet and cancer, 
health care professionals need to refer patients to reliable websites. A reduced diet can make it 
difficult in achieving energy and proteins needs, which may lead to lower quality of life and 
interruptions of treatment.  
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1. BAKGRUND 
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 sjukdomar med tillhörande undergrupper (1). Mer 
än var tredje person som lever i Sverige idag kommer under sin livstid att få en 
cancerdiagnos. År 2013 diagnostiserades 60 000 nya fall av cancer. Ungefär en tredjedel av 
alla cancerfall, vad gäller de vanligaste cancerformerna, skulle kunna förebyggas med 
hälsosamma levnadsvanor, så som vardagsmotion, hälsosam vikt och näringsrik mat (2).  

!
1.1 Kost och cancerprevention 
Det är svårt att få fram tillräckligt mycket och tillräckligt bra vetenskapligt underlag kring 
sambandet mellan olika kostfaktorer och cancer (3). Sambandet mellan cancer och olika 
kostmönster i stort har studerats (4), likaså cancer och specifika livsmedelsgrupper som 
exempelvis rött kött (5), tillsatt socker (6), kolhydrater (7) och mejeriprodukter (8,9). 
Resultaten kan vara motstridiga och ofta konstateras att fler studier behövs. Varför resultaten 
skiljer sig åt kan exempelvis bero på att forskningen som berör sambanden mellan kost och 
hälsa görs med olika metoder (10). Det är ofta långtidseffekterna som är mest intressanta, då 
eventuella samband mellan kost och cancer beror på matvanor under en längre period. Dock 
är det svårt att mäta hur mycket som konsumeras av olika livsmedel, och ju längre en studie 
pågår, desto svårare blir det. Charkuterier har konstaterats vara cancerframkallande samtidigt 
som rött kött troligen är det (11). En annan starkt bidragande faktor till cancer är 
alkoholhaltiga drycker (3). Som exempel på livsmedel som kan minska risken nämns vitlök, 
mat som innehåller fibrer, frukt, grönsaker samt kaffe. 

!
1.2 Kostråd under cancerbehandling 
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN, publicerade nyligen 
uppdaterade riktlinjer gällande nutrition hos cancerpatienter (12). Riktlinjerna sammanfattar 
det senaste vetenskapliga underlaget vad gäller hur malnutrition och förlorad muskelmassa, 
två vanliga tillstånd hos cancerpatienter, bör identifieras, förebyggas och behandlas. Några 
råd vad gäller vad som bör och inte bör ätas ges inte i dessa riktlinjer. Istället är bibehållen 
god nutritionsstatus i fokus, med uppnått energi- och proteinbehov som mål.  

 

1.3 Information via internet!
Mat, med olika rubriker om vad som är bra och dåligt att äta, förekommer ofta i media (tv, 
radio, tidning och internet) (13). Det kan vara svårt att förhålla sig till alla de budskap, ofta 
motsägande sådana, som media förmedlar. Samtidigt står media för mycket av den 
information, till exempel om nya koststudier, som allmänheten tar del av. År 2015 använde 91 
% av svenska befolkningen internet (14). Hela 70 % har någon eller flera gånger sökt 
information om hälsa på internet. 
 
En sökning på ”kost och cancer” via sökmotorn Google ger över 500 000 resultat. 
Cancerfonden, som många känner igen, är en av de sidor som återfinns högt upp på träfflistan. 
Där finns också en hel del andra sidor som, till skillnad från Cancerfonden, sällan hänvisar till 
några källor, med råd både vad gäller att minska risken för cancer samt vad man bör och inte 
bör äta under en cancersjukdom. Det kan till exempel vara att alla animaliska livsmedel 
innebär en ökad risk för cancer (15) eller att läsk, energidryck, fruktjuicer och frukt bör 
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uteslutas i samband med en cancersjukdom (16). Med information och råd som säger emot 
varandra kan det vara svårt för en individ att förhålla sig till den information som finns om 
kost och cancer på internet. Den absolut största delen av den information som finns 
tillgänglig, handlar om kostråd för att minska risken för cancer. Det är således egentligen inte 
råd som är ämnade för de individer som har en pågående cancersjukdom. 
 

Vilken typ av information en individ tagit del av är intressant då det kanske finns en risk att 
flera livsmedelsgrupper utesluts för att det står så på en av alla hemsidor som går att hitta på 
Google. Om vårdpersonal ska sträva efter att upprätthålla god nutritionsstatus hos en individ 
under pågående cancerbehandling, med eventuell minskad aptit som biverkan, behövs mer 
kunskap kring vilken information som personer med någon typ av cancer, eller dess 
närstående, tagit del av. Om information, råd och påståenden som finns tillgängliga på 
internet når individen och också påverkar dennes matvanor, kanske ofördelaktigt, behöver 
dessa påståenden kunna bemötas på bästa sätt av sjukvårdspersonal. 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka vilken information om kost och cancer som individer 
med en relation till cancer tagit del av samt vilka informationskällor, med fokus på internet, 
som använts. Följande frågeställningar var avsedda att besvaras: 

• Vilka informationskällor har använts för att inhämta information om hur olika faktorer 
i kosten påverkar risken för cancer eller vad som bör ätas eller inte under en 
cancersjukdom?  

• Vilka livsmedel, och andra kostrelaterade ämnen, har individen uppfattat som bra eller 
dåliga utifrån den information de tagit del av? 

• Fanns det skillnader gällande vilka livsmedel individen uppfattat som bra eller dåliga 
utifrån vilka informationskällor som använts?  

• Upplevde individen att den information som tagits del av kring kost och cancer 
påverkat matvanorna? 

3. METOD 
En kvantitativ metod valdes då ett stort antal respondenter önskades och känslor kring det 
valda ämnet inte omfattades av studiens frågeställningar. För att nå ut till en bred målgrupp 
användes både en webbaserad enkät samt en pappersenkät (bilaga 1).  
 

3.1 Tillvägagångssätt 
Enkäten utformades i Google formulär. De deltagare som svarade att de under senaste året 
mottagit information om olika livsmedel och cancer fick besvara mer detaljerade frågor om 
livsmedel, övriga kostrelaterade ämnen, information via internet samt andra 
informationskällor (bilaga 1). I det följebrev som medföljde fick deltagaren information om 
bland annat studiens syfte, anonymitet och frivilligt deltagande (bilaga 2). Innan de slutgiltiga 
versionerna av såväl webbaserad- som pappersenkät gjordes en pilotstudie som inkluderade 
dietister och sjuksköterskor vid ett sjukhus i södra Sverige. Pilotstudien inkluderade tolv 
personer där sju personer svarade på pappersenkäten och resterande på den webbaserade 
enkäten. Utifrån de synpunkter som framfördes reviderades sedan enkäten. Frågor om 
kostrelaterade ämnen som kolhydrater, protein, sötningsmedel och liknande i relation till 
cancer lades till enkäten. De frågor som berörde livsmedel delades i webbenkäten upp i fler 
frågor än pappersenkäten för att svarsalternativen skulle fungera optimalt. 
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Den webbaserade enkäten delades i Facebook-grupper med koppling till cancer. För att hitta 
lämpliga grupper gjordes en sökning på ”cancer” på Facebook. Med hjälp av tips från 
administratörer i dessa grupper kunde en ytterligare grupp, utan just ordet cancer i 
gruppnamnet, ”Apollons Gudinnor”, kontaktas. I grupperna ”Ung Cancer - drabbade” och 
”Cancertjejer” lade gruppens administratör ut en notis om studien tillsammans med en länk 
till webbenkäten. I de två grupperna ”Cancer - drabbad själv eller som anhörig” samt 
”Anhörig till någon med cancer” skrev författaren själv ett kortare inlägg om studien, dess 
syfte och tillhörande länk till webbenkäten. Där gjorde administratören ett inlägg om studien 
tillsammans med länken till webbenkäten. Webbenkäten var öppen för svar från början av 
oktober till början av november. Dock delades inte länken samtidigt i de olika grupperna och 
således har inte enkäten varit tillgänglig lika länge för alla. 
 
Pappersenkäten lades ut i väntrummen på onkologmottagningen och onkologiska 
dagsjukvården på två olika sjukhus i södra Sverige. Deltagarnas ifyllda enkäter lades i kuvert 
som förseglade lämnades till personal på mottagningen. Personal på mottagningarna 
uppmärksammade i viss utsträckning patienter på att det fanns en enkät och uppmuntrade till 
att fylla i denna om de ville. Enkäten var tillgänglig under tre respektive fyra veckor på de två 
olika sjukhusen.   

 

3.2 Urval och bortfall 
Studiens målgrupp var främst personer som på något sätt hade en relation till cancer, 
exempelvis att själv vara drabbad, vara närstående eller liknande. Det externa bortfallet i 
studien är okänt. Vad gäller den webbaserade enkäten finns enbart uppgifter om antalet 
medlemmar i de olika grupperna. Hur många, av de totalt 1983 medlemmar i de fem utvalda 
grupperna, som såg inlägget och således hade möjlighet att svara på enkäten går inte att svara 
på. Detsamma gäller för pappersenkäten då uppgifter kring hur många patienter och anhöriga 
som befunnit sig på onkologmottagningen och dagvården under perioden då enkäten fanns 
tillgänglig ej samlats in. Det går inte heller att svara på hur många som uppmärksammat att 
enkäten fanns tillgänglig på dessa platser.  
 
Totalt samlades 157 enkäter in via webbenkäten (n=146) och pappersenkäten (n=11). Det 
interna bortfallet blev totalt 24 enkäter. Alla svar som inkommit via webbenkäten 
kontrollerades och i de fall svaren på samtliga öppna frågorna var identiska exkluderades en 
av de två enkäterna då det antogs att samma person skickat enkäten två gånger (n=4). Vid 
identiska svar på övriga frågor med svarsalternativ granskades tidpunkten för påbörjad enkät. 
Ett av de två svar som återfanns med enbart några minuters skillnad vad gällde påbörjad enkät 
exkluderades. I de svar som samlades in via pappersenkäten valdes en enkät bort inför 
analysen då relationen till cancer inte innefattade personen själv, familj, nära vän eller bekant. 
Ytterligare 17 webbenkäter och en pappersenkät exkluderades då de svarat att de antingen 
inte mottagit någon information om kost och cancer senaste året (n=9) eller att de inte visste 
om de hade det (n=9). Dessa deltagare var mellan 19-69 år med en medelålder på 47 år 
(SD=14,9). Fjorton deltagare vars svar exkluderades var kvinnor och 4 var män. Ett internt 
bortfall noterades även på frågan om ålder (n=5). Dessa enkäter användes vid samtliga 
statistiska analyser förutom de som berörde ålder.  
!
3.3 Analys 
Majoriteten av insamlad data var kvalitativ. En del av de data som innefattade fler än ett svar 
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grupperades om. Deltagarna grupperades, gällande relation till cancer, i de fyra grupperna 
”Har cancer” ”Har haft cancer”, ”Har eller har haft cancer själv och känner någon som har 
eller har haft cancer” samt ”Känner någon som har eller har haft cancer”. De grupperades 
även utifrån de som själva haft eller hade cancer eller om de var anhöriga till någon med 
cancer. Deltagare födda år 1966 eller tidigare grupperades till ”äldre” medan de som var 
födda senare grupperades till ”yngre”. För de frågor som berörde de livsmedel uppfattats som 
bra alternativt dåliga att äta i förebyggande syfte eller under en cancersjukdom, valdes enbart 
de fem mest förekommande svaren ut för jämförande analyser (grönsaker, frukt, bär, te och 
fisk gällande bra livsmedel samt ”vitt” socker, sötade drycker, rött kött, charkprodukter och 
margarin gällande dåliga livsmedel). Materialet analyserades med statistikprogrammet IBM 
SPSS Statistics (SPSS), version 24. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 
 
För att se om data var normalfördelad gällande deltagarnas ålder användes Q-Q plots samt 
central- och spridningsmått. De statistiska test som användes vid jämförelser mellan grupper 
var chi-2-test alternativt Fischer’s Exact Test och One Way-ANOVA. Spearman Correlation 
användes som korrelationstest. Medelvärde och standardavvikelse (SD) användes som 
central- respektive spridningsmått.  
 
Materialet sammanställdes även utifrån de kommentarer som deltagarna kunnat lägga till, 
främst i och med enkätens sista fråga där deltagaren fick lägga till något övrigt som berörde 
kost och cancer om så önskades. Kommentarerna samlades i ett Word-dokument och 
grupperades utifrån om de berörde kost, sjukvård eller media.  
!
3.4 Etiska aspekter 
De som deltog i studien informerades om att enkäten var anonym, att det var frivilligt att delta 
och att de när som helst kunde avbryta. Att enkäten var anonym skrevs även i de inlägg som 
lades ut i Facebook-grupperna. Ingen av respondenterna var under 18 år. Enkätsvaren 
hanterades konfidentiellt och insamlad data gick inte att spåra till vem som svarat.  
 
Då kost kan upplevas som ett känsligt ämne, kanske framför allt i kombination med en 
sjukdom, har utformningen av frågorna och dess svarsalternativ gjorts med eftertanke, 
framför allt för att undvika eventuell känsla av skuldbeläggning. Av denna anledning önskade 
administratören i en av grupperna där enkäten delades att författarens yrke och arbetsplats 
skulle nämnas. I största möjliga mån har fokus i enkäten lagts på information om kost och 
cancer. Således har frågorna handlat om vilka livsmedel som individen hört eller läst om. I 
pappersenkätens följebrev samt tillhörande text till webbenkäten lades information om att de 
livsmedel och andra alternativ som nämndes i enkäten enbart var exempel och inte behövde 
ha någon koppling till cancer överhuvudtaget. Dock är inte det en garanti för att det ändå kan 
ha funnits de som tagit illa vid sig och eventuellt funderat kring om de borde äta annorlunda. 
Detsamma gäller de specifika hemsidor som valdes som svarsalternativ i enkäten. De som 
tidigare inte varit medvetna om dessa hemsidor kan eventuellt ha besökt dem efter att ha 
svarat på enkäten. Detta fanns i åtanke under enkätens utformning och av just den 
anledningen valdes en av hemsidorna att benämnas med ”Petrafoundation”, hemsidans 
avsändare, och inte ”Anticancerdieten” som hemsidan benämns som på Google.  
!
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4. RESULTAT 
Totalt 133 personer svarade att de mottagit information om kost och cancer det senaste året. 
Medelåldern bland deltagarna vad 46 år (SD 12,4) och 95% var kvinnor. Majoriteten hade 
själva drabbats av cancer (tabell 1). 
 
Tabell 1. Köns- och åldersfördelning i förhållande till cancerrelation hos deltagarna i studien 
(n=133), hösten 2016. Varje deltagare tillhör enbart en grupp. 
 Har cancer 

(n=44) 
Har haft cancer 

(n=34) 
Har/Har haft 

cancer samt har 
närstående med 
cancer (n=48) 

Har endast 
närstående med 

cancer (n=7) 

Kön Kvinnor 
(n=125) 

42 32 45 6 

Män (n=8) 2 2 3 1 

Ålder  
p = 0,663a 

Min-Max  21-69 28-64 23-78 30-69 
Medel (SD)  48 (11,9) 44 (11,1) 45 (13,2) 45 (17,2) 

a) One Way-ANOVA 

 

4.1 Information om kost och cancer 

4.1.1 Informationskällor  
Då deltagarna svarat vilka källor de främst använt för information om kost och cancer var 
internet vanligast (n=114, 86%) följt av sjukvårdspersonal (inklusive dietist, n=55, 41%). 
Många har också fått information från familj, vänner och bekanta (n=52, 39%), tv (n=33, 
25%) samt hälsomagasin (n=32, 24%). En större andel av de äldre deltagarna (≥ 50 år, n=54) 
hade fått information via tv (p=0,019), radio (p=0,008) och böcker (p=0,038) i jämförelse 
med de yngre (< 50 år, n=76). Däremot hade betydligt större andel av de yngre deltagarna fått 
information från sjukvården jämfört med de äldre (p=0,003). För övriga informationskällor 
sågs ingen skillnad (p=0,087-1,000). Den mest använda informationskällan på internet var 
slutna Facebook-grupper följt av Cancerfonden och 1177 – vårdguiden (tabell 2). 
 
Tabell 2. Använda internetkällor (flera alternativ fick väljas) då deltagarna sökt information 
om kost och cancer, hösten 2016 (n=100).  

Internetkälla Antal 
Slutna Facebook-grupper 64 

Cancerfonden 60 

1177 - Vårdguiden 53 
Bloggar skrivna av privatpersoner 45 

Kostdoktorn 33 
Livsmedelsverket 28 
Läkare för Framtiden 10 
FoodPharmacy 9 
Petrafoundation 0 
Dina Mediciner 0 
Annan 8 
 
Andra internetkällor som deltagarna nämnt är till största del amerikanska bloggar men några 
har också svarat att de läser vetenskapliga artiklar och söker på Google. Den enda skillnaden 
som noterades utifrån äldre respektive yngre deltagare var användandet av cancerfonden där 
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en större andel av de äldre svarat att de fått information via hemsidan jämfört med de yngre 
(p=0,026).  
 
Många av de som skrivit kommentarer och berört just information har nämnt både anhöriga 
och media. En av deltagarna skriver att ”det finns alldeles för mycket kvacksalveri och ren 
dårskap gällande kost och cancer numera, vilket välmenande vänner, bekanta och ibland 
fullkomliga främlingar gärna lyssnar till för att sedan dela med sig av sina guldkorn till intet 
ont anande cancerpatienter”. Vad gäller media tyckte deltagarna främst att det skrivs mycket 
och ofta motstridiga saker vilket leder till förvirring och, ibland, en känsla av skuld. Ord som 
använts i kommentarer kring all information är exempelvis ”överfallen” och ”översköljd”. En 
deltagare kommenterade att en hemsida ”med råd som har faktisk vetenskaplig grund som 
vore guld värd”. 
 

4.1.2 Information om livsmedelsgrupper 
Frukt, bär och grönsaker sågs som bra livsmedel medan vitt socker, sötade drycker och rött 
kött sågs som dåliga, både preventivt och under sjukdom (figur 1).  
!

!
Figur 1. Antal respondenter (n=133), som valt angivna livsmedel, utifrån enkätens alternativ, 
som bra eller dåligt att äta/dricka för att förebygga risken för cancer alternativt under en 
cancersjukdom, hösten 2016.  
 
De äldre deltagarna uppgav i större utsträckning, i jämförelse med de yngre, att de fått 
information om att grönsaker var bra att äta under sjukdom (p=0,034). Några andra skillnader 
mellan äldre och yngre noterades inte varken för livsmedel som uppfattats som bra (p=0,095-
0,996) eller dåliga (p=0,067-1,000). De deltagare som själva hade eller haft cancer (n=126) 
uppgav i större utsträckning att te var bra preventivt (n=48, p=0,048) samt att bär (n=96, 
p=0,014) och grönsaker (n=105, p=0,023) var bra under sjukdom, i jämförelse med anhöriga 
till någon med cancer. 
 
Det fanns vissa mönster mellan de informationskällor deltagarna använde och uppfattningen 
kring de olika livsmedlen preventivt och under sjukdom, (tabell 3). Internet kunde kopplas till 
mindre tilltro till frukt som bra preventivt (p=0,023) och under sjukdom (p=0,024), radio till 
större tilltro till te preventivt (p=0,025) och under sjukdom (p=0,024), kvällstidningar till 
mindre tilltro till bär och grönsaker preventivt (p=0,033, p=0,027) samt böcker till större 
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tilltro till grönsaker, bär, fisk och te preventivt (p=0,002-0,025) och bär och te under sjukdom 
(p=0,009, p=0,024). 
 
För de livsmedel som deltagarna nämnt som dåliga noterades bland annat att en större andel 
av de som använt böcker som informationskälla svarat att rött kött var dåligt preventivt 
(p=0,0,044) och under sjukdom (p=0,035) jämfört med de som inte använt böcker. Detsamma 
gällde för charkprodukter (p=0,041, p=0,017). Det noterades även en skillnad utifrån om 
deltagaren mottagit information från dietist eller inte, där en mindre andel av de som fått 
information från dietist uppfattat margarin som dåligt (p=0,014).  
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Tabell&3.!Andel!respondenter!som!uppfattat!utvalda!livsmedel!som!bra!alternativt!dåligt!utifrån!den!informationskälla!använts/inte!använts,!
hösten!2016.!Skillnader&analyserade&med&chitvåtest&eller&Fischers’&exact&test&(markerat&med&*).&Signifikanta&skillnader&markerade&med&fetstil.&
! !

Informationskanal&som&tagits&del&av:&Ja/Nej,&%&&

Livsmedel&

&
Internet,!
n=114&

&
Böcker,&
n=23&

Radio,&
n=11&

TV,&&
n=33&

DagsR
tidning,&
n=13&

KvällsR
tidning,&
n=18&

&
HälsoR&
magasin,&
n=32&

&
Sjukvård,&
n=43&

&
Dietist,&&
n=23&

&
Närstående,&
n=52&

M
in
sk
a&
ris
ke
n&
pr
ev
en

tiv
t&

Grönsaker,&
n=110&

82%/91%&
p=0,364*&

100%/80%!
p=0,014*!

91%/83%&
p=0,691*!

81%/84%!
p=0,63!

75%/84%&
p=0,418*!

66%/86%!
p=0,027*!

77%/85%&
p=0,301!

85%/83%&
p=0,693!

80%/84%&
p=0,744*!

88%/81%&
p=0,274&

Bär,&n=97& 72%/82%&
p=0,285&

100%/68%!!
p=0,002*

82%/73%&
p=0,727*!

71%/75%!
p=0,695!

75%/74%&
p=1,000*!

50%/77%!
p=0,033**

68%/76%&
p=0,391&

73%/74%&
p=0,928!

70%/74%&
p=0,685!

78%/71%&
p=0,380&

Frukt,&n=81&
57%/82%!
p=0,023*

74/%59%&
p=0,184!

73%/61%!
p=0,530*!

61%/62%!
p=0,962!

&
58%/62%&
p=1,000*!

44%/64%&
p=1,116&

48%/66%&
p=0,083&

71%/58%&
p=0,151!

65%/61%&
p=0,738!

62%/61%&
p=0,949&

Te,&n=49& 35%/46%!
p=0,417!

57%/32%!
p=0,025*

73%/33%*
p=0,017*

43%/34%!
p=0,439!

33%/37%&
p=1,000*!

19%/39%&
p=0,124&

33%/37%&
p=0,612!

32%/39%&
p=0,482!

37%/36%&
p=0,912!

37%/36%&
p=0,987&

Fisk,&n=47& 35%/36%&
p=0,983&

57%/30%!
p=0,015*

27%/35%&
p=0,747*!

26%/37%!
p=0,241!

17%/36%&
p=0,216*!

31%/35%&
p=0,765!

29%/36%&
p=0,458&

34%/35%&
p=0,943!

35%/35%&
p=0,966!

30%/37%&
p=0,388&

Ö
ka
&ri
sk
en

&p
re
ve
nt
iv
t&

Vitt&socker,&
n=116&

87%/87%&
p=1,000*!

91%/86%&
p=0,736*!

73%/89%&
p=0,149*!

84%/88%&
p=0,544*!

75%/89%&
p=0,183*!

81%/88%!
p=0,431*!

90%/86%&
p=0,761*&

93%/85%&
p=0,208!

85%/88%&
p=0,721!

86%/88%&
p=0,744&

Sötad&dryck,&
n=111&

85%/78%&
p=0,537*&

91%/82%&
p=0,364*!

64%/85%&
p=0,084*!

84%/83%&
p=0,944!

75%/84%&
p=0,418*!

69%/86%&
p=0,142*!

90%/81%&
p=0,240!

88%/82%&
p=0,368!

75%/85%&
p=0,325*!

86%/82%&&
p=0,54&

Rött&kött,&
n=106&

81%/74%&
p=0,568*&

96%/76%!
p=0,044**

64%/81%&
p=0,233*!

84%/78%&
p=0,510!

83%/79%&
p=1,000*!

63%/82%&
p=0,094*!

87%/78%&
p=0,242!

88%/76%&
p=0,121!

80%/80%&
p=1,000*!

72%/84%&&
p=0,087!

Chark,&n=99& 76%/65%&
p=0,265!

91%/71%!
p=0,041*

64%/75%&
p=0,471*!

74%/75%&
p=0,972!

75%/74%&
p=1,000*!

69%/75%&
p=0,554*!

77%/74%&
p=0,664!

76%/74%&
p=0,836!

60%/77%&
p=0,108!

66%/80%&&
p=0,083!

Margarin,&n=65& 53%/30%&
p=0,052!

65%/46%&
p=0,085!

46%/49%&
p=0,813!

55%/47%&
p=0,448&

42%/50%&
p=0,601!

38%/50%&
p=0,332!

48%/49%&
p=0,951!

39%/53%&
p=0,129!

45%/50%&
p=0,707!

48%/49%&&
p=0,744&
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#
#

! & Informationskanal&som&tagits&del&av:&Ja/Nej,&%&

&
&

Livsmedel&

Internet,
n=114&

&
Böcker,&
n=23&

&
Radio,&
n=11&

&
TV,&&
n=33&

&
DagsR
tidning,&
n=13&

&
KvällsR
tidning,&
n=18&

HälsoR&
magasin,&
n=32&

&
Sjukvård,&
n=43&

&
Dietist,&&
n=23&

&
Närstående,&
n=52&

Br
a&
un

de
r&s
ju
kd
om

&

Grönsaker,&
n=108&

80%/87%&
p=0,565*!

96%/78%&
p=0,075*!

82%/81%&
p=1,000*!

81%/81%&
p=0,458!

83%/81%&
p=1,000*!

69%/83%&
p=0,182!

74%/83%&
p=0,254!

85%/79%&
p=!0,412&

80%/81%&
p=1,000*!

80/%62%&&
p=0,783!

Bär,&n=98&
72%/83%&
p=0,285!

96%/69%!
p=0,009*

91%/72%&
p=0,287*!

74%/74%&
p=0,941!

83%/73%&
p=0,731*!

&
63%/75%&
p=0,363*!

68%/76%&
p=0,391!

&
73%/74%&
p=0,928!

60%/76%&
p=0,132!

78%/71%&&
p=0,380!

Frukt,&n=76& 53%/78%!
p=0,024*

&
70%/55%&
p=0,186!

64%/57%&
p=0,757*!

52%/59%&
p=0,477!

58%/57%&
p=0,930!

38%/60%&
p=0,090!

48%/60%&
p=0,261!

66%/53%&
p=0,175!

50%/58%&
p=0,484!

58%/57%&&
p=0,877!

Te,&n=53& 40%/39%!
p=0,937!

61%/36%!
p=0,024*

73%/37%!
p=0,026**

45%/38%&
p=0,490!

33%/41%&
p=0,438*!

25%/42%&
p=0,196!

32%/42%&
p=0,324!

39%/40%&
p=0,897!

25%/43%&
p=0,141!

40%/40%&&
p=0,978!

Fisk,&n=55&
41%/44%&
p=0,820!

57%/38%&
p=0,104!

&
36%/42%&
p=1,000*!

39%/42%&
p=0,733!

25%/43%&
p=0,358*!

31%/43%&
p=0,382!

32%/44%&
p=0,240!

49%/38%&
p=0,246!

45%/41%&
p=0,719!

46%/39%&&
p=0,398!

Då
lig
t&u

nd
er
&sj
uk
do

m
&

Vitt&socker,&
n=113&

82%/83%&
p=1,000*!

91%/80%&
p=0,248!

82%/82%&&
p=!1,000*!

84%/81%&
p=0,751!

92%/81%&
p=0,693*!

81%/82%&
p=1,000*!

81%/82%&
p=0,829!

73%/86%&
p=0,079!

80%/82%&
p=0,759*!

80%/83%&&
p=0,649!

Sötad&dryck,&
n=108&

81%/83%&
p=1,000*!

87%/80%&
p=0,565*!

73%/82%&
p=0,432*!

84%/80%&
p=0,664!

&
92%/81%&
p=0,463*!

88%/80%&
p=0,735*!

84%/80%&
p=0,664!

78%/83%&
p=0,534!

65%/84%&
p=0,061!

92%/81%&&
p=0,783!

Rött&kött,&n=91& 70%/61%&
p=0,392!

87%/65%!
p=0,035*

46%/71%&
p=0,101*!

77%/66%&
p=0,218!

67%/69%&
p=1,000*!

63%/69%&
p=0,587!

74%/67%&
p=0,430!

71%/67%&
p=0,702!

65%/69%&
p=0,721!

68%/69%&&
p=0,935!

Chark,&n=87&
68%/52%&
p=0,142!

87%/61%!
p=0,017*

&
46%/67%&
p=0,188*!

71%/64%&
p=0,458!

58%/66%&
p=0,751*!

63%/66%&
p=0,794!

61%/67%&
p=0,582!

63%/66%&
p=0,746!

50%/68%&
p=0,116!

62%/68%&&
p=0,521!

Margarin,&n=67& 54%/35%&
p=0,100!

65%/47%&
p=0,118!

27%/53%&
p=0,110!

52%/50%&
p=0,875!

42%/51%!
p=0,527!

38%/52%&
p=0,272&

45%/52%&
p=0,507!

42%/54%&
p=0,170!

25%/55%!
p=0,014*

46%/53%&&
p=0,433!



! 14!

Då deltagarna själva fick tillägga om det var något annat som de hört eller läst är bra nämndes 
i fler än ett svar bland annat gurkmeja (n=22), ingefära (n=16), citron (n=6), grönsaksjuicer 
(n=4) och aprikoskärnor (n=4). En del nämnde också hälsokostpreparat som björkaska och 
chaga. Även kolloidalt silvervatten fanns med bland kommentarerna. Då deltagarna svarat på 
om det fanns något annat som de hört eller läst var dåligt nämndes främst kostrelaterade 
ämnen som gluten, sötningsmedel, tillsatser och liknande.  
 

4.1.3 Information om kostrelaterade ämnen 
Precis som för enskilda livsmedelsgrupper noterades ett tydligt mönster gällande andra ämnen 
relaterade till kost, kring vad som ses som bra och dåligt (figur 2). Det som ansågs bra eller 
dåligt preventivt gjordes så även under sjukdom (p=0,001).  

! !
Figur 2. Antal respondenter (n=133), som uppfattat angivna ämnen relaterade till kost som 
bra, dåligt alternativt varken eller att äta/dricka under en cancersjukdom, hösten 2016.  
!
Flera samband noterades mellan de olika ämnena. De som nämnt något av alternativen 
kolhydrater, gluten, sötningsmedel, tillsatser och alkohol som dåligt tyckte också att de övriga 
nämnda alternativen var dåliga (p=0,001-0,019). Motsvarande samband observerades 
gällande de livsmedel som många istället valt som bra, som protein, omättat fett och 
antioxidanter (p=0,001-0,026).!
 

4.2 Påverkade matvanor utifrån mottagen information 
Drygt hälften (59 %, n=78) upplevde att den information de fått påverkat vad de äter. Av 
dessa har 70 personer givit exempel på hur informationen påverkat dem. Framför allt hade 
informationen bidragit till att olika livsmedelsgrupper minskats eller uteslutits (n=55). De 
som minskat eller uteslutit olika livsmedel, eller annat som är relaterat till mat, nämnde främst 
socker, gluten, vitt mjöl, kött, alkohol, mjölkprodukter samt sötningsmedel och tillsatser. Vad 
som även nämndes var att äta för att hålla kroppen så basisk som möjligt, vegankost, utesluta 
friterad eller stekt mat, undvika lightprodukter samt att välja ekologiskt. Frukt, bär och 
grönsaker var de vanligaste livsmedlen där intaget istället ökats. Några deltagare skrev också 
kommentarer om en känsla av dåligt samvete vid intag av livsmedel innehållandes socker.  
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En tydlig skillnad vad gällde påverkade matvanor noterades för de som använt respektive inte 
använt slutna Facebook-grupper, bloggar samt hemsidan ”Läkare för framtiden” (p=0,001, 
p=0,011 och p=0,028). De som använt nämnda källor uttryckte i större utsträckning att 
informationen påverkat matvanorna. Detsamma gällde böcker som informationskälla i 
jämförelse med de som inte använde böcker (p=0,001). Samtliga deltagare av de som använt 
böcker (n=23) och hemsidan ”Läkare för framtiden” (n=10) svarade att informationen 
påverkat deras matvanor. För information från sjukvården noterades det motsatta, där de som 
fått information i mindre utsträckning upplevde att informationen påverkat matvanorna, 
jämförelse med de som inte fått information (p=0,017).  
 

4.3 Deltagarnas övriga kommentarer om kost och cancer 
Sammanlagt valde 52 personer att skriva en kommentar kring området kost och cancer. I 
kommentarerna noterades stora variationer i tankar och funderingar kring information som 
ofta upplevs motsägelsefull, kost under behandling och vad som önskas av sjukvården. Bland 
annat har en del nämnt exempel på vad som bör uteslutas och tyckt att sjukvården borde 
informera om det. Andra har istället skrivit om kost under behandling och att det är ”viktigare 
att fokusera på att uppnå nödvändigt intag av kalorier, oavsett livsmedel – än att bara stirra 
sig blind på allt man bör utesluta”.  

!

4.3.1 Kommentarer om sjukvården !
I de kommentarer där sjukvården omnämnts har det bland annat skrivits att ”man kan få 
väldigt lustiga och konstiga råd av vården”. Ett genomgående tema för denna typ av 
kommentarer är att sjukvården uppmuntrar till att äta godis, skräp, socker och liknande. En av 
deltagarna tyckte att det hade varit bättre om sjukvården gav ut en folder med information om 
det basala som att ”ta bort socker och mjölkprodukter ur kosten”. Det har också nämnts att 
sjukvården har ett stort ansvar och utbildning har efterfrågats, både till patienter men också 
till läkare då ”dietister är låga inom sjukhushierarkin, de har knappast status”. Någon 
efterfrågade dietist till alla, inte bara till de som är riktigt sjuka. Andra tyckte istället att 
sjukvården borde samarbeta med, alternativt närma sig, alternativa behandlingar.  
!

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
En enkät medför både för- och nackdelar. En av de största fördelarna är att deltagarna förblir 
anonyma, framför allt de som svarat på den webbaserade enkäten. Risken att deltagarna 
påverkas av författaren till studien blir mindre vid en enkätstudie. Dock har deltagarna i 
pappersenkäten kanske inte känt samma anonymitet som de som svarat på webbenkäten. Det 
kan ha bidragit till att deltagarna inte svarat helt sanningsenligt. En del resultat kommer att ha 
påverkats av de förbestämda alternativen. Att hemsidan ”Petrafoundation” inte benämnts som 
i sökresultatet på Google, ”Anticancerdiet - Petrafoundation”, kan ha bidragit till att färre 
deltagare valt det alternativet som internetkälla då de inte känt igen benämningen. På samma 
sätt kan benämningar som ”tillsatser” bidragit till fler eller färre svar beroende på vad 
individen tolkar som tillsatser. En del av frågorna var väldigt lika vilket kan ha lett till att 
deltagaren blandat ihop dem, alternativt svarat detsamma om skillnaden inte noterats.  
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Det är inte heller säkert att deltagarna kommit ihåg allt de hört eller läst kring kost och cancer 
senaste året. Det kan ha bidragit till att färre livsmedel nämnts i de öppna kommentarerna. Det 
finns därför en risk att deltagarna inte skulle svara likadant vid ett senare tillfälle vilket sänker 
studiens reliabilitet. Fördelen med vald metod, främst webbenkäten, var däremot att 
deltagaren inte behövde känna någon tidspress utan hade möjlighet att svara då han eller hon 
hade tid. På så sätt har deltagaren också kunnat gå tillbaka och läsa frågan igen om det 
behövts. Då enkäten inte var validerad går det inte att säga något om studiens validitet även 
om pilotstudien minskat risken för att deltagarna uppfattat frågorna på olika sätt.  
 
Då urvalet var ett av bekvämlighetsval är inte resultatet generaliserbart på alla personer i 
Sverige med en relation till cancer. Att de allra flesta som deltagit i studien fått frågan via 
Facebook-grupper, kommer att ha påverkat resultatet, framför allt vid de frågor som berör 
information via internet. Antalet deltagare som svarat att de fått information om kost och 
cancer via Facebook-grupper blev sannolikt många fler än om deltagarna rekryterats på annat 
sätt. Fler deltagare har troligtvis också svarat att de använt internet i och med att de allra flesta 
deltog via webbenkäten.  
 
Att en övervägande majoritet av deltagarna var kvinnor beror sannolikt på att det var betydligt 
fler kvinnliga medlemmar i de Facebook-grupper där enkäten lades ut. Det kan också bero på 
att kvinnor i högre grad deltar i undersökningar på internet vilket noterats i en norsk studie där 
internetforum undersöktes (17). Eventuellt hade skillnader noterats utifrån kön om detta 
studerats i och med att det finns skillnader mellan könen både vad gäller risk för olika 
cancerformer (18, 19) samt kostmönster som påverkar risken, exempelvis frukt- och 
grönsaksintag (20). Fler demografiska frågor hade troligtvis behövt inkluderas i enkäten för 
att bättre kunna tolka resultatet, så som exempelvis utbildningsnivå då samband har setts 
mellan längre utbildning och bättre matvanor (21, 22). Även andra uppföljande frågor hade 
varit bra för en mer ingående analys av resultatet, som vilka böcker som använts och om 
deltagarna lyssnat på några specifika radioprogram.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Då de allra flesta deltagarna själva haft eller hade cancer (n=126) var det anmärkningsvärt att 
inte ens hälften så många av deltagarna i studien mottagit information om kost via sjukvården 
(n=55) som via internet (n=114). Många lämnas således, av sjukvården medvetet eller 
omedvetet, till att söka information själva.  
!
5.2.1 Informationskällor och påverkan!
Internet var den absolut vanligaste informationskällan som använts bland deltagarna vilket 
skulle kunna bero på att internet idag är lättillgängligt. Till exempel har en tysk studie visat att 
andelen bröstcancerpatienter som sökte information på internet ökade från knappt 27 % till 
drygt 37 mellan 2007 och 2013 (23). Vad gäller kostinformation och cancer så noterades stora 
kvalitetsskillnader för olika tyska internetkällor (24). Det ger anledning att tro att det är så 
även i Sveriges och sjukvården kanske därför behöver ta ett större ansvar. I de studier som 
undersökt hur pålitlig informationen via internet är, nämns att sjukvården behöver kunna 
hänvisa patienten till pålitliga internetsidor (25, 26). Det blir särskilt viktigt i och med att 
drygt hälften av deltagarna också uppgett att informationen de mottagit påverkat matvanorna, 
framför allt de som använt internet samt böcker. 
 
Vad gäller de skillnader, kring upplevd påverkan på matvanorna utifrån olika 
informationskällor, kan den person som levererat budskapet, och trovärdigheten för denna 
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person, ha påverkat. Om en läkare, som av många anses som en trovärdig källa (27), till 
exempel skrivit en bok eller en text till en hemsida, kan det ha bidragit till större trovärdighet 
för budskapet hos deltagaren. Det kan vara en anledning till att de som använt hemsidan 
”Läkare för framtiden” i större utsträckning uppgett att informationen de mottagit också 
påverkat vad de äter. Kanske har boken ”Anticancer”, skriven av en läkare (28) lästs. Om så 
är fallet är det även en tänkbar förklaring till att flest skillnader noterades kring bra och dåliga 
livsmedel beroende av om deltagaren använt böcker eller ej som informationskälla. En möjlig 
orsak till att de som använt Facebook-grupper och bloggar som informationskälla i större 
utsträckning angett att matvanorna påverkats kan vara att det är råd som fungerat för andra 
personer i samma situation. Tanken att ”fungerar det för någon annan fungerar det även för 
mig” kan vara lockande. Även vid andra diagnoser förekommer råd i olika internetforum (29) 
och det verkar anses lättare att använda olika forum på internet än att prata med en person 
ansikte mot ansikte, åtminstone vad gäller den mentala hälsan (17). Kanske bidrar det till 
större utrymme för tankar och åsikter i ett internetforum än under ett sjukvårdsbesök där två 
personer möts. Det är i så fall en tänkbar orsak till skillnaden mellan de som fått information 
via sjukvården respektive de som inte fått det, och hur det påverkat matvanorna. 

 

5.2.2 Bra och dåliga livsmedel!
Att deltagarna inte tyckts göra någon skillnad på vad som är bra och dåligt preventivt 
alternativt under en cancersjukdom är värt att notera då de flesta råd handlar om risken ökad 
eller minskad risk för cancer, primär- eller sekundärpreventivt (3, 15). De riktlinjer för 
nutrition hos cancerpatienter som ESPEN tagit fram, nämner inte några specifika livsmedel 
överhuvudtaget under behandling (12). Däremot nämns hälsosamma matvanor som viktigt för 
de personer som friskförklaras. Då det som nämns som ”Anticancerdieten” studerats 
konstaterades att evidens saknas och restriktioner kring vad som inte bör ätas kan leda till 
otillräckligt energiintag (30). Att följa en diet som kan innebära minskat energiintag 
rekommenderas inte i ESPEN då målet under behandling är att minska risken för malnutrition 
och att bibehålla muskelmassa (12). Det är således viktigt att göra skillnad på mat preventivt 
och mat under en sjukdom och behandling. Varför många av deltagarna inte gör någon 
skillnad kan bero på att det är lätt att tänka att det som inte bör ätas i preventivt syfte, heller 
inte bör ätas under en cancersjukdom. Det kan också bero på att deltagarna svarat i 
sekundärpreventivt syfte. Under en behandling är det av värde att upprätthålla god 
nutritionsstatus för så bra effekt som möjligt av behandlingen (31). Då behövs stöttning av 
sjukvården. Ju fler livsmedel och andra kostrelaterade ämnen som utesluts, vilket i studien var 
vanligt, desto svårare att tillgodose energi- och näringsbehovet.  
 
Frukt, bär, grönsaker, te och fisk har fått flest ”röster” som bra livsmedel, preventivt och 
under sjukdom, av deltagarna som mottagit information om kost och cancer det senaste året. 
Av dessa nämns enbart frukt och grönt i Cancerfondens skrift om cancerprevention (3). Ett 
högt frukt- och grönsaksintag anses skydda mot cancer, framför allt för de med lågt intag (32, 
33). Vad gäller frukt och internet, där fler som inte använt internet ansåg att frukt var bra, kan 
tänkas att informationen som finns på internet, om att det är bra utesluta frukt (15), är 
orsaken. För te, som av flera valdes som ett bra livsmedel, finns inte evidens för att det 
skyddar, även om positiva effekter noterats i enstaka studier (34). Vid en sökning på ”te” och 
”cancer” via Google finns såväl hemsidor och tidningsartiklar som nämner te som både bra 
och dåligt. Att grönt te är bra nämns i det som beskrivs som ”Anticancerdiet” (35), vilket kan 
vara en anledning till att många valt te som bra livsmedel. På samma sida skrivs även att det 
är bra att äta mer fisk. Det kan ha bidragit till flera deltagare angett fisk som bra. Samtidigt 
kanske andelen varit högre, om det inte vore för att det också finns hemsidor som uppmanar 
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till att även utesluta fisk (15). Vad gäller fisk och cancerrisk finns inga klara samband, 
åtminstone inte vad gäller cancer i exempelvis magsäcken (36).  
 
 I Cancerfondens skrift nämns charkuterier som en livsmedelsgrupp som kan öka risken för 
cancer samt att rött kött troligtvis gör det (3). Charkprodukter och rött kött var också med 
bland de livsmedel som fått flest ”röster” gällande dåliga livsmedel preventivt och under 
sjukdom. Dessa livsmedel nämns, förutom i Cancerfondens skrift, även på andra hemsidor 
(15, 16). De flesta deltagarna ansåg även att ”vitt” socker och sötade drycker var dåligt. Några 
säkra samband mellan socker eller sötad dryck och cancerrisk finns inte i nuläget (37, 38) 
men sötad dryck nämns som något som bör minskas på för undvika att gå upp i vikt (39). Det 
skulle kunna vara en orsak till att så många valt sötad dryck som dåligt då en hälsosam vikt 
nämns som positivt i preventivt syfte. Det kan också bero på att det finns de som skriver att 
socker ”göder” cancercellen (16). På hemsidan ”Läkare för framtiden” går att läsa att 
margarin rekommenderas att ta bort ur kosten, bland annat för att det ”tar plats på tallriken” 
från livsmedel som kan minska risken för cancer (15). I samma text nämns även socker, vitt 
mjöl och vitt ris som kan ha bidragit till att många upplevde kolhydrater som dåligt. Att 
utesluta kolhydrater, sötningsmedel och alkohol nämns dock även på en annan hemsida, under 
”Anticancerdiet” (16). Således finns information på internet som kan ha bidragit till att flera 
deltagare nämnt tillsatser, sötningsmedel och alkohol som dåligt. Att alkohol ökar risken för 
cancer nämns även av Cancerfonden (3). Sötningsmedel kunde, i en översiktsartikel från 
2015, inte konstateras cancerframkallande även om begränsat stöd noterades för några 
cancerformer vid ett högt intag (40).  

!

5.3 Samhällsrelevans 
Sjukvården behöver kunskap om vilken uppfattning som idag finns kring olika livsmedel för 
att kunna bemöta patientens eventuella funderingar. En strävan mot att upprätthålla ett 
adekvat energi- och näringsintag är av värde för ökad livskvalitet och minskad risk för avbrott 
i behandlingen (12). Om internet ska fortsätta vara den dominerande informationskällan bör 
sjukvården kunna hänvisa patienten till pålitliga internetkällor.  
 

6. SLUTSATS 
Internet var den dominerande informationskällan kring kost och cancer. Inte ens hälften så 
många hade fått information om kost via sjukvården som via internet. Om sjukvården inte 
själva ger patienten information bör de hänvisa till pålitliga internetkällor. Det noterades ett 
tydligt mönster gällande vilka livsmedel och andra kostrelaterade ämnen som uppfattades som 
bra respektive dåligt. Deltagarna tycktes dock inte göra skillnad på vad som är bra eller dåligt 
preventivt eller under sjukdom, något som sjukvården bör ha i åtanke. Ett begränsat urval av 
livsmedel skulle kunna leda till att energi- och proteinbehovet blir svårare att uppnå. Då drygt 
hälften av deltagarna dessutom svarat att den information de mottagit påverkat matvanorna, 
och det främst handlade om att minska på eller utesluta något, blir det än mer viktigt. Dock 
behövs större studier för att kunna dra en slutsats kring huruvida den här studiens resultat 
speglar andra cancerpatienters användning av informationskällor och uppfattningar om 
livsmedel.  
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7. TACK 
Författaren vill rikta ett stort tack till personal på onkologen och alla som deltagit i studien 
och de som agerade testpiloter för enkäten. Författaren vill även tacka familj och vänner som 
stöttat under hela processen, under både bättre och sämre dagar.!
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Kost och cancer – Avsnitt 1 
 
Jag är… 

o Man 

o Kvinna 

o Annat/vill ej ange 

 
 
Vilket år är du född?  
Ange årtal med fyra siffor, ex. 1972 
 
________________ 
 
 
Kryssa i de alternativ som stämmer angående din relation till cancer.  
Du kan välja flera alternativ. 

o Jag själv har cancer 

o Jag själv har haft cancer 

o En familjemedlem har/har haft cancer (ex. barn, förälder, syskon, sambo, 

mor/farförälder) 

o En nära vän har/har haft cancer 

o Någon annan i min närhet har/har haft cancer 

o Jag arbetar som vårdpersonal på ex. sjukhus/vårdcentral/inom kommunen 

och träffar personer med cancer 

o Inget av ovanstående stämmer 

 
Har du det senaste året hört/läst om livsmedel eller livsmedelsgrupper som 
är bra/mindre bra att äta förebyggande eller under en cancersjukdom?  
Frågan avser all typ av information som berör kost och cancer på något sätt, så som 
hemsidor på internet, tidningsartiklar, nyheter på tv, råd från vårdpersonal eller information 
från exempelvis familj och vänner. 
 

o Ja (fortsätt till nästa sida, avsnitt 2) 

o Nej (gå direkt till sista sidan) 

o Vet ej (hoppa över avsnitt 2 & 3, börja på avsnitt 4 – sidan 8) 
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Kost och cancer  - avsnitt 2 
 
Vilka av följande livsmedel har du hört/läst är bra att äta eller dricka 
förebyggande eller under en cancersjukdom? 
Lämna tomt vid de livsmedel du ej hört/läst något om 
 
 Bra att äta i 

förebyggande 

syfte 

Bra att äta vid 

cancersjukdom 

Potatis   

Ris   

Pasta   

Juice   

Sötade drycker   

Mjölk   

Rött kött (nöt/fläsk/lamm/vilt)   

Kyckling   

Fisk   

Charkprodukter (ex. korv, 

salami, leverpastej) 

  

Margarin   

”Vitt” socker   

Ägg   

Frukt   

Bär   

Grönsaker   

Te   

Kaffe   

 

 

Finns det något annat livsmedel du hört/läst är bra, för att förebygga 
cancer eller under cancersjukdom? 
Om inte kan du lämna tomt 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Kost och cancer  - avsnitt 2 
 
Vilka av följande livsmedel har du hört/läst är dåliga att äta eller dricka 
förebyggande eller under en cancersjukdom? 
Lämna tomt vid de livsmedel du ej hört/läst något om 
 Bör inte ätas/minskas i 

förebyggande syfte 

Bör inte 

ätas/minskas vid 

cancersjukdom 
Potatis   

Ris   

Pasta   

Juice   

Sötade drycker   

Mjölk   

Rött kött (nöt/fläsk/lamm/vilt)   

Kyckling   

Fisk   

Charkprodukter (ex. korv, 

salami, leverpastej) 

  

Margarin   

”Vitt” socker   

Ägg   

Frukt   

Bär   

Grönsaker   

Te   

Kaffe   

 
 

Finns det några andra livsmedel du hört/läst är dåliga och/eller bör 
minskas eller uteslutas, för att förebygga cancer eller under 
cancersjukdom? 
Om inte kan du lämna tomt 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Följande alternativ är på ett eller annat sätt relaterade till olika livsmedel. 
Fyll i om du hört/läst att alternativet är bra, dåligt eller varken eller/vet ej 
vad gäller att förebygga cancer. 
Har du ej hört/läst något väljer du "Varken eller/vet ej" 

 
 Bra Dåligt Varken eller/vet 

ej 

Kolhydrater    

Mättat fett (ex. smör, grädde, ost)    

Omättat fett (ex. olja, nötter)    

Protein    

Sötningsmedel (ex. aspartam)    

Gluten    

Tillsatser (ex. konserveringsmedel, 

färgämne) 

   

Laktos    

Antioxidanter    

Omega-3    

Alkohol    

!
!
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Fyll i om du hört/läst att alternativet är bra, dåligt eller varken eller/vet ej 
under en cancersjukdom. 
Har du ej hört/läst något väljer du "Varken eller/vet ej" 

 
 Bra Dåligt Varken eller/vet 

ej 

Kolhydrater    

Mättat fett (ex. smör, grädde, ost)    

Omättat fett (ex. olja, nötter)    

Protein    

Sötningsmedel (ex. aspartam)    

Gluten    

Tillsatser (ex. konserveringsmedel, 

färgämne) 

   

Laktos    

Antioxidanter    

Omega-3    

Alkohol    

!
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Kost och cancer – avsnitt 3 
 
Påverkar den information du fått om olika livsmedel och ökad och minskad 
risk för cancer dina matvanor? 

o Ja 

o Nej 

!
Vid ja-svar, fortsätt till frågan nedan. Vid nej, fortsätt till nästa sida. 
 
Skriv gärna på vilket sätt den information om kost och cancer som du tagit 
del av påverkat dina matvanor (vilket/vilka livsmedel du äter mer/mindre 
eller utesluter helt). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
!
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Kost och cancer – avsnitt 4 
 
Har du någon gång sökt information om kost och cancer via internet? 

o Ja 

o Nej 

 
Vid ja-svar, fortsätt till frågorna nedan. Vid nej, fortsätt till nästa sida.  
 
Har du använt några av följande sidor på internet för att få information om 
kost och cancer - i så fall, vilka? 
Du kan välja flera alternativ. 

o Cancerfonden 

o Läkare för Framtiden 

o Petrafoundation 

o 1177 - Vårdguiden 

o Livsmedelsverket 

o Kostdoktorn 

o Dinamediciner.se 

o Food Pharmacy 

o Bloggar skrivna av privatpersoner 

o Slutna facebook-grupper 

o Har inte använt något av dessa alternativ 

 

Finns det andra sidor på internet du använder eller har använt och, i så fall 

vilka? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Kost och cancer – avsnitt 5 
 
Vilka av följande alternativ är dina största källor till information om kost 
och cancer? 
Du kan välja flera alternativ. 

o Internet 

o Tv 

o Radio 

o Kvällstidning (ex. Aftonbladet/Expressen) 

o Dagstidning (ex. DN, Svenska Dagbladet) 

o Hälsomagasin (ex. MåBra, ToppHälsa, iForm) 

o Böcker 

o Dietist 

o Sjukvården (annan vårdpersonal än dietist, broschyrer, etc) 

o Vänner/Familj/Bekanta 

 

 

Använder du några andra källor som berör information om kost och 
cancer, i så fall, vilka? 
Om inte kan du lämna tomt 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
!
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Finns det något som berör information om kost och cancer som du skulle 
vilja delge är du varmt välkommen att skriva ett par rader här: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
Tack för din medverkan! 

!
!
 
!
!



! ! !
!

!
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Hej! 
 
Jag heter Nikki och är student vid Umeå Universitet där jag läser mitt fjärde år inom ämnet 
kostvetenskap. Den här enkäten är en del av en magisteruppsats inom området kostvetenskap. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka källor som används när det gäller 
information om kost och cancer samt vilka livsmedel som benämns som bra eller mindre 
bra i den information som finns. För att undersöka detta vore jag mycket tacksam om du 
vill fylla i denna enkät. Målgruppen för studien är främst du som på något sätt har en relation 
till cancer, oavsett om du själv har en cancersjukdom eller om du är anhörig.  
 
Observera att de livsmedel och andra alternativ relaterade till olika livsmedel som nämns i 
enkäten enbart är exempel och inte är behöver ha någon koppling till cancer överhuvudtaget.  
 
Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Enkäten är anonym och det är frivilligt att delta. Du 
kan när som helst avbryta din medverkan.  
 
Resultaten kommer att sammanställas i uppsatsen och presenteras vid Umeå Universitet. Inga 
enskilda svar kommer att kunna identifieras.  
 
Då du fyllt i enkäten lägger du den i medföljande kuvert, klistrar igen, och lämnar till 
sjuksköterska/undersköterska på mottagningen/dagvården.  
 
Vill du hellre göra enkäten via internet kan du använda följande webbadress: 
https://goo.gl/forms/epaKKlptpupRVOG33 
 
Vid frågor är du välkommen att mejla till nikr0014@student.umu.se 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar  
Nikki Kristiansson  
Student, Umeå Universitet 
 


