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Sammanfattning
Bakgrund Unga vuxna har en sämre kosthållning än övriga befolkningen. Ett enormt
informationsflöde gör det svårt att avgöra vilken information som är sann, vilket kan påverka
livsmedelsval och befolkningens framtida hälsa.
Syfte Syftet med studien var att utforska ungdomars val av informationskällor när det gäller
kost och hälsa och hur de värderar dessa.
Metod En enkätundersökning genomfördes på tre gymnasieskolor i tre svenska städer.
Målgruppen var ungdomar mellan 15–20 år. Enkäten bestod av 20 frågor och besvarades av
134 deltagare. Resultatet analyserades med Chi-2, ANOVA och Kruskal-Wallis.
Resultat Det var mindre än hälften av ungdomarna som sökte eller läste information om kost
och hälsa. De informationskällor som ungdomarna använde sig mest av var familj,
dokumentärer/filmer och olika hemsidor. Huvudparten av deltagarna tyckte att det var lätt
att skilja på reklam, personliga åsikter och vetenskap. Fysisk prestation var en viktig anledning
till att deltagarna sökte information om kost vilket även visades i ett samband mellan hög
aktivitetsnivå och intresse för kost (p<0,001). En majoritet av deltagarna önskade mer
utbildning om kost.
Slutsats. Vid val av källa prioriterade ungdomarna en upplevd trovärdighet för personen eller
dokumentären som förmedlade informationen, att källan var lättillgänglig och hade ett tydligt
innehåll. Majoriteten upplevde inga svårigheter med att tolka medias budskap, vilket kan vara
problematiskt då inlägg och artiklar ofta vinklas. Om ungdomarna överskattar sin förmåga att
tolka media och inte är medvetna om agendan finns risk att de tar till sig felaktiga kostråd.
Därför skulle ett större fokus på utbildning inom kost behövas för att ungdomar självständigt
ska kunna hitta relevant information om kost men även planera och tillaga närings- och
energianpassade måltider.

Abstract
Background Young adults have a less healthy diet than the rest of the population. An
enormous amount of information makes it difficult to determine which information who tells
the truth, and that may affect food choices and thus the future health of the population.
Objective The purpose of the study was to explore the reasons for young people's choice of
information sources regarding the subject of diet and health.
Method A survey was conducted at three upper secondary schools in three cities in Sweden.
The target group were adolescents between the ages of 15-20. The questionnaire were
answered by 134 participants. The result was analyzed using Chi-2, ANOVA and Kruskal-Wallis.
Results Less than half of the adolescents searched or read information about diet and health.
The sources of information that the adolescents used the most were family,
documentaries/movies and different websites. The majority of the participants found it easy
to distinguish between advertising, personal opinions and science. An important reason for
seeking information about diet was physical performance. This reason was also shown in an
association between high activity levels and interest in diet (p= <0,001). A majority of the
participants wished for more education about diet.
Conclusion When selecting source the adolescents prioritized a perceived credibility of the
person or documentary conveying the information, that the source was easy accessible and
had a clear content. There was no experience of difficulty in interpreting media messages,
which may be problematic as news posts and articles are often angled. If the adolescents
overestimate their ability to interpret the media and are unaware of the agenda, there is a
risk that they will receive incorrect dietary advice. Therefore, a greater focus on dietary
education would be needed to enable adolescents to independently find relevant dietary
information, but also plan and prepare healthy meals.
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1 Bakgrund
Idag är information om kost lätt att hitta då den förmedlas av många olika källor som
exempelvis livsmedelsindustrin, media och forskare (1). Problemet är att informationen som
ges ofta har olika perspektiv, vinklingar och agenda vilket kan vara en bidragande orsak till
upplevd förvirring kring kostråd hos individer. Risken ökar att människor tar till sig råd och
budskap som inte är vetenskapligt underbyggda när mängden av information är stor och
enkelt kan spridas (2, 3). Den stora mängden kan även leda till att information med bra
kvalitet negligeras. Kunskap om hur man sorterar sann information från falsk är viktigt för att
skapa sin egen åsikt och därmed göra bra val, såväl inom kostfältet som andra områden (4).
Det totala medieförtroendet hos befolkningen har minskat (5). Flera studier, uppsatser och
undersökningar har dock visat att det inte alltid är den källan man litar på som man väljer att
använda sig av (6-9). Vid val av källa prioriteras lättillgänglighet och en enkel hantering för att
hitta den informationen man letar efter (9, 10). Kontakt med professionella yrkesgrupper
inom ämnet kost kräver ofta stor egen ansträngning vilket gör att de mer lättillgängliga
källorna som Internet eller vänner oftare används, oavsett kvalitet på informationen som ges
(6, 10). I en studentuppsats hade deltagarna en tendens att förlita sig på personer i deras
närhet, både fysiska personer som familj och vänner och virtuella som t.ex. en känd person
som följdes via sociala medier (6).
Bra matvanor och övriga hälsorelaterade vanor grundläggs i unga år (11, 12). Efter 18 års blir
man ofta tvungen att börja ta mer ansvar för sig själv och då är det viktigt att sen innan ha en
bra grund (11-13). Det är därför viktigt att sätta in resurser för att främja hälsa tidigt i livet för
att i det långa loppet få en friskare befolkning (12, 13).
För att nå fram till unga människor är det viktigt att informationen förmedlas på rätt plattform
(14). Ungdomars val av källor när de söker information har en stor variation men Internet är
ofta förstahandsvalet när det gäller media (15). Idag har 89–96 % av ungdomar mellan 15–24
år tillgång till en bärbar dator eller en smart telefon, det finns alltså en konstant tillgång till
information (16). Sociala medier som Facebook och Instagram används i snitt två timmar per
dag av ungdomar mellan 15 och 24 år (17). På dessa plattformar kan vem som helst lägga ut
och dela information på ett enkelt och snabbt sätt (2, 3). På sociala medier går det även att få
hälsorelaterad support av andra användare (18). Ungdomar kan snabbt få hjälp och stöd och
att prata genom en datorskärm kan kännas mer fördomsfritt och lättsamt än att fysiskt träffa
någon (2).
Andra vanliga informationskällor ungdomar använder sig av när det gäller kost och hälsa är
vänner, föräldrar och andra vuxna (6, 14, 15). För att öka ungdomars kunskapsnivå inom kost
behövs inte bara mediala källor av god kvalitet utan även att vårdnadshavare och andra vuxna
i deras närhet har en kunskap och därmed kan lära ut rätt (14, 15, 19). Hos ungdomar ses en
skillnad i kön när det gäller användning av icke-mediala källor vid frågor om hälsa (15). Pojkar
vänder sig helst till vänner av samma kön eller ingen alls och flickorna vänder sig helst till sin
mor. Dietister och andra professioner inom ämnet kost ses ofta som tillförlitliga och passande
för att inhämta bra information (6, 10).
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Dietister och andra professioner som arbetar med kost och hälsa bör aktivt förse
befolkningen med objektiv, vetenskaplig information om kost och även informera om vikten
av källkritik (20, 21). De måste även vara uppdaterade inom vetenskapen och gärna hålla koll
på när felaktig information skrivs och motverka detta (20). För att nå ut med kostbudskap
som alla förstår måste forskare och media samarbeta (1). Det är av betydelse att innehåll och
val av plattform att förmedla information på anpassas till vår nutida befolknings vardag och
vanor (14). Ungdomar är ofta först med att anamma ny teknologi vilket gör att det för denna
grupp är extra viktigt att hitta aktuella val av plattformar och passande upplägg.
En stor del av Sveriges vuxna befolkning (18–80 år) har en bristande mathållning med ett för
lågt intag av frukt, grönt och fullkorn och ett för högt intag av söta och feta livsmedel som
innehåller mycket mättat fett och salt (11). Endast hälften når rekommendationerna för fysisk
aktivitet (22) och andelen individer som har övervikt ökar (11). Idag klassas 57 procent av de
svenska männen och 42 procent av kvinnorna som överviktiga eller feta. Unga vuxna i
åldrarna 18–30 år har de sämsta matvanorna. Jämfört med befolkningen över 30 år äter de
mindre frukt, grönsaker, fibrer och fullkorn och mer tillsatt socker. Dessa vanor förhöjer
risken för livsstilsrelaterade sjukdomar som fetma och diabetes vilket innebär en belastning
på både individen och samhället (23). Många kvinnor blir även gravida mellan 18–30 år vilket
ökar betydelsen av en näringsrik kost (11).
För att kunna förebygga framtida ohälsa är det således viktigt att ungdomar får lättillgänglig
och korrekt information. Detta bekräftar en tidigare studie som kom fram till att tillgänglighet
är viktigt vid val av informationskälla (10). Det är därför av relevans att fördjupa sig i vad som
avgör när man väljer källa. Med en ökad kunskap om ungdomars informationskällor kan
hälsobudskap lättare förmedlas och kostvanor förbättras.

2 Syfte
Syftet med studien var att utforska ungdomars val av informationskällor när det gäller kost
och hälsa och hur de värderar dessa. Följande frågeställningar avsågs att undersökas:
• Vilka källor använder ungdomar sig av och varför?
• Anser ungdomar att de kan skilja mellan personliga åsikter, reklam och vetenskap?
• Vad anser ungdomar om skolan som en källa till kunskap om kost och hälsa?

3 Metod
För att svara på studiens syfte användes en kvantitativ metod. Denna metod var passande då
syftet i stor grad handlade om frekvensen av olika företeelser och inte om personliga åsikter
eller detaljerad information (24). En målsättning genom studien var att få många deltagare
med varierande bakgrund.

3.1 Urval
Målgruppen för studien var ungdomar mellan 15–20 år. Deltagarna rekryterades på tre olika
gymnasieskolor varav en i Göteborg, en i Örebro och en i Umeå. Målet med urvalet av skolor
var att få stor variation i utbildningsval, kön, ålder och fritidsintressen. Det externa bortfallet
är okänt.
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3.2 Tillvägagångssätt
En fysisk enkät skapades i Microsoft Word och därefter genomfördes en pilotstudie för att
säkerhetsställa om enkätens utformning, frågor och svarsalternativ svarade på syftet och var
lämplig för målgruppen. Pilotstudien bestod av en digital version av enkäten med 20 frågor
som besvarades av totalt tolv personer. Urvalet var ett bekvämlighetsurval av våra vänner och
bekanta. Sju av dessa passade in i vår målgrupp på 15–20 år och resterande fem var mellan
21 och 30 år. Efter pilotstudien justerades den fysiska enkäten till en slutgiltig version (Bilaga
1). De ändringar som gjordes från pilotstudieenkäten till den färdiga var:
• Vilka informationskällor som inkluderades i enkäten ändrades efter
pilotstudiedeltagarnas önskemål.
• Rangordningsskalan angående användning och trovärdighet av informationskällor
ändrades till likert-skala.
Den färdiga enkäten bestod av 18 slutna frågor och två öppna. Fem av de slutna frågorna
hade ett kommentarsfält där deltagarna kunde fylla i ett eget svar. Enkäten innehöll allmän
information om deltagaren, val av informationskällor angående kost, trovärdighet till dessa
källor och avslutades med frågeställningar om undervisning. För att ta reda på deltagarnas
nivå av fysisk aktivitet användes en frågeställning från Folkhälsomyndighetens undersökning
”Hälsa på lika villkor” (25). På försättsbladet till enkäten beskrevs syftet, målgrupp,
anonymitetsskydd och var resultatet kommer publiceras (Bilaga 2). Dock uppmärksammades
det under insamlingstillfället att många av deltagarna hoppade över detta blad. Tydlig
information gavs om frivilligheten att delta och hur genomförandet skulle gå till.
Genom mejl kontaktades totalt 30 gymnasieskolor och av dessa gavs godkännande från
rektorer på de tre skolor som studien genomfördes. Vi utförde datainsamlingen enskilt i de
olika städerna. Plats för insamling var skolans allmänna ytor vilket innefattade korridor, café
och utanför aula. Deltagarna satt i grupper vid genomförandet. Fysiska enkäter delades ut
utanför lektionstid från klockan 10:00-13:00. Ungdomar som befann sig på dessa platser
tillfrågades om att delta i studien tills det efterfrågade antalet på 100 deltagare med marginal
hade uppnåtts. Varje skola besöktes en gång och det samlades totalt in 134 svar på enkäten,
varav 60 svar från Göteborg, 40 svar från Örebro och 34 svar från Umeå.

3.3 Databearbetning/Analys
Google drive kalkylark användes för att sammanställa svaren och IBM SPSS Statistics version
24 användes för analys. Med hjälp av histogram och jämförelse av median och medelvärde
bedömdes att deltagarnas ålder var normalfördelad och därför användes medelvärde som
centralmått och standardavvikelse (SD) som spridningsmått. Median och 25–75 percentilen
användes för att presentera svar på frågor med likert-skala. Signifikansnivån sattes till p <0,05.
För att analysera resultatet användes statistiska test i form av Chi-2 för grupperade variabler
och ANOVA samt Kruskal-Wallis för kontinuerliga variabler.
Variabler på nominal- och ordinalnivå har grupperats om för att uppfylla kriterier för Chi-2
test.
• Könsidentitet grupperades in i tre kategorier istället för fem genom att ”osäker”,
”annat alternativ” och ”vill ej svara” slogs ihop till en gemensam grupp.
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•

Aktivitetsnivå har grupperats från sju svarsalternativ till tre grupper innehållande hög
fysisk aktivitet: minst 240 minuter/vecka, medel fysisk aktivitet: 120–239
minuter/vecka och låg fysisk aktivitet: 0–119 minuter/vecka.
• Alternativen ”ganska svårt” och ”mycket svårt” när det gällde hur deltagarna tyckte
det var att skilja reklam, personliga åsikter och vetenskap från varandra slogs ihop till
enbart ”svårt”.
• Slutligen har utbildningsprogrammen slagits ihop till följande grupper: ”natur”,
”samhäll/handel”, ”estet”, ”teknik/IT” och ”bygg/el och energi”.
I Microsoft Word har svar på öppna frågor sammanställts och kategoriserats utifrån
övergripande likheter och skillnader.
3.3.1 Internt bortfall
I studien uppgav 18 deltagare att de aldrig sökte eller läste information om kost och sedan
ändå gett svar på de fyra efterföljande frågorna trots anvisningar om att inte göra det. Dessa
felaktigt genomförda svar har exkluderats från studien men deltagarnas resterande svar har
inkluderats. I några frågor hade deltagare kryssat i två alternativ när bara ett efterfrågades,
deltagarnas svar på frågan har i dessa fall exkluderats. Utöver detta inkluderades alla svar. Ett
högt internt bortfall förekom på likertskalorna som användes i enkäten. I resultatet redovisas
antal deltagare på respektive fråga och i Tabell 1 redovisas även antalet saknade svar.

3.4 Förförståelse
Det finns en risk att vi genom vårt eget kostintresse och vår erfarenhet av att söka
information om ämnet kan ha påverkat enkätens frågor och svarsalternativ. Ett exempel är
vilka informationskällor som inkluderades som svarsalternativ. Vi minskade den risken genom
att utföra en pilotstudie. En hypotes fanns innan studiens start att den fysiska aktivitetsnivån
hos deltagarna skulle ha inverkan på resultatet vilket medförde att detta undersöktes. Detta
medförde också att svarsalternativ som inriktade sig på fysisk aktivitet inkluderades. Vi hade
innan studiens början en åsikt om att vår egen skolgång inte hade tillfredsställt behovet av
kunskap om varken kost eller källkritik. Därför valdes frågor om undervisning att tas med i
enkäten för att undersöka om ungdomarna hade liknande uppfattning.

3.5 Etiska aspekter
Vid insamlingstillfället informerades deltagarna skriftligt på försättsbladet och muntligt om att
undersökningen var frivillig och att medverkan kunde avbrytas när som helst. Det
informerades också om att all insamlad data skulle hanteras konfidentiellt och att svaren inte
skulle gå att spåras till enskild deltagare. En viktig aspekt till den nedre gränsen på 15 år var
att undvika behovet av vårdnadshavares samtycke till medverkan. Stor vikt vid utformandet
av enkäterna lades på att undvika etiska frågeställningar, detta för att säkerhetsställa
ungdomarnas trygghet med att genomföra enkäten. Ett exempel på detta är frågan om kön
där svarsalternativen togs från en beprövad källa (26) i hopp om att alla deltagare skulle
känna sig inkluderade. Vid utformning av enkätfrågor som handlade om kroppsvikt eller
förändring av matvanor lades tanke på att använda ett icke-dömande språk.

4 Resultat
Sammanlagt besvarade 134 personer enkäten. Majoriteten av deltagarna var män, gick i
årskurs 1 och var elever från Göteborg (Tabell 1). De två utbildningsprogram som dominerade
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bland deltagarna var natur och teknik/IT. Av de deltagare som angav att de sökte eller läste
information om kost och hälsa (n=64 av 134) svarade hälften att de sökte eller läste
”någon/några gånger/månad”.
Tabell 1. Fördelning på ålder, ort, årskurs och utbildningsprogram i relation till könsfördelning
hos deltagarna i studien (n=134), Göteborg, Örebro och Umeå, hösten 2017.
Totalt
(n=134)

Ålder
Ort

Årskurs

Utbildningsprogram

Medelvärde
± SD
16,4 ±1,0

Antal
(%)

Man
(n=78)
Medelvärde
± SD
16,4 ±1,0

Osäker,
Annat alternativ,
Vill ej svara
(n=8)

Kvinna
(n=48)
Antal
(%)

Medelvärde
± SD
16,6 ±1,0

Antal
(%)

Medelvärde
± SD
15,8 ±0,5

Antal
(%)

Göteborg
Örebro
Umeå
Saknas

60 (45)
40 (30)
33 (25)
1 (1)

34 (44)
26 (33)
17 (22)
1 (1)

23 (48)
13 (27)
11 (25)
0

3 (38)
1 (12)
4 (50)
0

1
2
3
Saknas

80 (60)
33 (25)
20 (15)
1 (1)

52 (67)
16 (21)
9 (12)
1 (1)

20 (42)
17 (35)
11 (23)
0

8 (100)
0
0
0

Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Estet
Teknik/IT
Bygg
Handels
El & energi
Saknas

29 (22)

20 (26)

7 (15)

2 (25)

23 (17)

9 (12)

14 (29)

0

21 (16)
31 (23)
11 (8)
6 (4)
12 (9)
1 (1)

11 (14)
16 (21)
11 (14)
0
10 (13)
1 (1)

9 (19)
14 (29)
0
4 (8)
0
0

1
1
0
2
2
0

(12)
(13)
(25)
(25)

4.1 Informationskällor och källkritik
De trovärdigaste källorna var enligt deltagarna generellt vårdprofessioner, skola och
livsmedelsverket, medans sociala medier hade låg trovärdighet (Figur 1). Ingen av dessa
informationskällor låg högst upp när det gällde vilka källor deltagarna oftast använde när de
sökte eller läste information (Figur 2). Den källa som alla deltagare ansåg vara trovärdigast var
”dietist/läkare eller annan person inom vården” med ett medianvärde på 10 (9–10, Figur 1).
Könsgruppen ”osäker, annat alternativ, vill ej svara” skilde sig dock från männen och
kvinnorna med anledning att de klassade ”dietist, läkare eller annan person inom vården”
lägre på skalan och även i samma nivå som många andra informationskällor (p= 0,001).
Därefter placerades ”Livsmedelsverket” med ett medianvärde på 9 (7–10), ”skola” med ett
medianvärde på 7 (5–9) och ”dokumentärer”, även den med ett medianvärde på 7 (5–8). Det
fanns ingen skillnad mellan deltagarnas ålder och hur trovärdiga de tyckte
informationskällorna var (p= 0,211–0,984).
De informationskällor som deltagarna använde mest frekvent var ”familj”, ”film/dokumentär”,
”Instagram”, ”vänner” och ”hemsidor på Internet” (Figur 2). Det hittades skillnader mellan
könsgrupperna då männen använde sig mindre av ”Instagram” (p= 0,002) och deltagarna i
gruppen ”osäker, annat alternativ, vill ej svara” använde sig mindre av ”familj” (p= 0,029).
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Figur 1. Medianvärde över trovärdighet (0= inte alls trovärdig och 10=
mycket trovärdig) för olika informationskällor avseende kost hos
gymnasieungdomar, presenterat för kön och totalt antal, Göteborg,
Örebro, och Umeå, hösten 2017.
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Figur 2. Medianvärde över användningsfrekvens (0= använder aldrig, 10=
använder mycket ofta) av olika informationskällor avseende kost hos
gymnasieungdomar, presenterar för kön och totalt antal, Göteborg,
Örebro, och Umeå, hösten 2017.

Årskurs 2 använde sig mer av ”familj”, ”Instagram” och ”tidningar” än årskurs 1 och 3 (p=
0,019–0,046). För övriga informationskällor hittades ingen skillnad mellan årskurserna. Det
hittades heller ingen skillnad på ålder och användningsfrekvens (p= 0,115–0,931). Deltagare
som valde att specificera vilka hemsidor de besökte och ansåg vara mest trovärdiga angav
exempelvis ”Youtube” och ”Xtraining” som svar. ”Innehållsförteckning på
produkter/livsmedel” och ”tränare/coach” är exempel på informationskällor som angavs
under kategorin ”annat”.
De mest frekventa orsakerna till val av informationskälla var trovärdiga förmedlare och att
informationen var tydlig (Figur 3). Varje deltagare kunde välja upp till tre orsaker.
Texten är
välformulerad och
Sidan står högst lättläst, 2.9%
upp i söklistan,
5.2%

Bilderna är
proffsiga, 1.1%

Snygg design, 0.6%
Personen som
förmedlar
informationen
känns trovärdig,
21.8%

Det finns en
hänvisning till vart
informationen är
hämtad, 6.9%
Lättillgängligheten,
10.9%

Internetsidan som
förmedlar
informationen
känns trovärdig,
16.1%

Informationen är
tydlig, 16.7%

Dokumentär/film
som förmedlar
informationen
känns trovärdig,
13.2%

Bok/tidning som förmedlar
informationen känns trovärdig, 4.6%

Figur 3. Deltagarnas (n=61) skäl till val av informationskällor redovisat i procent, Göteborg,
Örebro och Umeå, hösten 2017.
Deltagarna fick ta ställning till om de tyckte att det var lätt, svårt eller varken eller att skilja
mellan personliga åsikter, reklam och vetenskap (Tabell 2). En klar majoritet (n=83 av 125)
angav att de tyckte det var ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att skilja mellan personliga åsikter,
reklam och vetenskap. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor (p= 0,206) och det
fanns heller ingen skillnad på medelålder för de olika svarsalternativen (p= 0,433).
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Tabell 2. Ställningstagande angående hur det är att skilja mellan personliga åsikter, reklam
och vetenskap, uppdelat i man och kvinna (n=125) och även medelålder för svarsalternativen
(n=132), Göteborg, Örebro och Umeå, hösten 2017.
Könsidentitet

Medelålder
(SD)

Man
Kvinna
(n=78)
(n=47)
Antal (%)
Hur tycker du att det
är att skilja mellan
personliga åsikter,
reklam och vetenskap?

Mycket lätt

18 (23)

6 (13)

16,4 (1,1)

Ganska lätt

37 (47)

22 (47)

16,4 (1,0)

Varken lätt eller svårt

20 (26)

13 (28)

16,4 (1,0)

3 (4)

6 (13)

15,9 (0,7)

Ganska svårt/Mycket svårt
P-värde
a)

Statistiskt test: Chi-2

b)

Statistiskt test: ANOVA

a

p = 0,206

p = 0,433b

4.2 Medias påverkan på valet av kost
Det var 37 av 132 deltagare som hade ändrat något i vad de äter på grund av vad som skrivs
eller sägs i media och 33 av dessa specificerade vad. Förändringarna som gjorts handlade om
tre övergripande ämnen.
• Nya kostvanor (n=14): Media hade påverkat deltagarna att äta mer frukt och
grönsaker, mer protein och mindre kolhydrater och sötsaker.
• Förändrad kosthållning (n=10): Flera av deltagarna hade bytt till en vegansk eller
vegetarisk kosthållning samt gjort kostval utefter mängd tillsatser, miljöpåverkan och
ekologiska aspekter.
• Nya/trendiga produkter (n=9): Deltagarna angav att ett byte gjorts till mjölk- eller
laktosfria produkter. Även kosttillskott, proteinpulver och grövre bröd hade provats
efter någon slags påverkan av media.

4.3 Önskan om utbildning
Undervisning om kost har enligt 99 av 134 deltagare förekommit under skoltiden. Det var fler
deltagare som ville ha utbildning om kost i skolan än som inte ville det (n=63 av 104). Det
fanns en skillnad mellan utbildningsprogram och önskan om undervisning om kost (p= 0,007,
Figur 4). Det var en majoritet av eleverna i utbildningsprogrammen ”Natur” (n=14 av 23) och
”Bygg/El och energi” (n=10 av 17) som inte önskade mer utbildning om kost medans de elever
som läste ”Samhäll/Handels” tydligt önskade mer (n=19 av 22). Det fanns även en skillnad
mellan kvinnor och män där kvinnorna ville ha mer undervisning (p= 0,034) men däremot
inget samband mellan fysisk aktivitetsnivå och önskan om kostundervisning (p= 0,188).
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ANTAL
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0
Natur

Samhäll/Handels

Ja, önskar mer undervisning om kost

Estet

Teknik/IT

Bygg/El och energi

Nej, önskar ej mer undervisning om kost

Figur 4. Fördelning av utbildningsprogram och deltagare som tagit ställning till om de vill ha
mer undervisning om kost eller inte (n=104), Göteborg, Örebro och Umeå, hösten 2017.
Det var många (n=52) som skrev förslag på vad de önskat mer utbildning i när det gäller kost,
dessa kommentarer har delats in i övergripande kategorier.
• Bra och dåliga val för hälsan (n=22): Det mest frekventa ämnet som togs upp var olika
frågeformuleringar på vad som är positivt och negativt för hälsan. Hur man får en god
hälsa och varför ett livsmedel är bra eller dåligt var kunskaper som efterfrågades.
• Kostens påverkan på kroppen (n=13): Det fanns ett stort intresse av hur kosten
påverkar kroppen och två kommentarer från deltagarna var ”hur olikt man måste äta
för att uppnå olika saker” samt ”vad som händer när man äter onyttigt”.
• Träning (n=11): Det fanns många tankar och funderingar kring hur man bör äta för att
uppnå egen träningspresentation, mängd mat i förhållande till motion och användning
av olika kosttillskott.
• Tillagning, planering och kostnader (n=6): Det framgick tydligt att deltagarna hade velat
ha mer kunskap om dessa aspekter av hälsosam mat. Exempelvis hur man skapar en
billig och näringsrik måltid.

4.4 Fysisk aktivitetsnivå, kost och källkritik – finns det ett samband?
När deltagarna som sökte eller läste information om kost (n=67) fick svara på vad anledningen
var till detta handlade det om allmän kunskap, fysisk aktivitet eller vikt. Det var 36 personer
som angav ”allmänt nyfiken” och därefter kom ”prestera bättre vid fysisk aktivitet” med 25
personer. På plats tre kom ”vill öka i muskelmassa” med 19 personer och sedan ”vill minska i
vikt” med 15 personer. Varje deltagare kunde välja obegränsat med svarsalternativ.
Intresset för hur kosten påverkar kropp och hälsa hade ett starkt samband med deltagarnas
fysiska aktivitetsnivå. Ju högre aktivitet, desto större intresse (p= <0,001, Figur 5). Det fanns
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inget samband mellan fysisk aktivitetsnivå och hur lätt eller svårt man tyckte det var att skilja
personliga åsikter, reklam och vetenskap från varandra (p= 0,796).

p = < 0,001a

120

2.4 %

100

9,5 %
19.5 %

30 %

80

Antal i %

36.5 %

26.8 %

60

46.7 %
40

36.5 %
51.2 %

20

13.3 %
17.5 %

0

Hög fysisk aktivitet
>240 min/vecka
Ja, väldigt mycket
a)

Medel fysisk aktivitet
120-239 min/vecka
Ja, ganska mycket

Varken mycket eller lite

10 %

Låg fysisk aktivitet
0-119 min/vecka
Nej, ganska lite/inget alls

Statistiskt test: Chi-2

Figur 5. Samband mellan deltagarnas (n=134) intresse av hur kosten påverkar deras kropp och
hälsa och deras fysiska aktivitetsnivå, Göteborg, Örebro och Umeå, hösten 2017.

5 Diskussion
5.1 Metoddiskussion
Det finns både styrkor och svagheter med enkätundersökningar. En styrka är att svaren inte
kan spåras tillbaka till en enskild person, vilket kan leda till mer ärliga enkätsvar då deltagarna
känner trygghet i anonymiteten (24). Det kan även kännas tryggt att besvara frågor skriftligt
och att inget krav på muntlig kommunikation ställs. Vår närvaro under datainsamlingen
möjliggjorde att deltagarna kunde ställa frågor angående enkätutformningen. Denna
möjlighet kan även bidra till fler fullständigt ifyllda enkäter då författarnas närvaro påverkar
socialpsykologiska faktorer hos deltagarna som exempelvis viljan att hjälpa till (26). En
svaghet med att vara fysiskt närvarande vid insamlingen är att kroppsspråk och ordval vid
presentation av studien kan påverka deltagarna. En styrka med enkätundersökningar är att
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alla deltagare svarar på samma frågor vilket gör att man med ett statistikprogram kan
undersöka frekvenser, skillnader och samband.
En styrka med en enkätundersökning är att alla frågor är förbestämda och därmed ställs inga
följdfrågor som kan påverka deltagaren. Enkäten innehöll frågor med givna svarsalternativ på
informationskällor vilka var utvalda av oss. Ett sådant val kan vara problematiskt då vår
förförståelse får stor inverkan över resultatet. Försök till att motverka denna eventuella
inverkan på resultatet gjordes genom pilotstudien där målgruppen fick svara på om det var
någon informationskälla de saknade eller inte såg som relevant. Det fanns också öppna
kommentarsfält där deltagarna kunde fylla i ett eget svar på alla frågor som hade givna
alternativ vilket ökar validiteten. För att ta reda på deltagarnas aktivitetsnivå användes en
beprövad frågeställning vilket ökar reliabiliteten.
Gymnasieskolor är en passande plats att hitta ungdomar mellan 15–20 år och för att skapa en
geografisk spridning bland deltagarna utfördes denna studie i tre olika svenska städer.
Variation i ålder, årskurs, kön, utbildningsval och fritidsintressen ger en ökad bredd hos
svenska ungdomar. När man rekryterar deltagare på deras fritid, oavsett om det är en fysisk
insamling eller på Internet finns det en risk att intresse för ämnet styr valet att delta vilket gör
resultatet mindre generaliserbart. Tidigare kunskap inom ämnet kan dock göra att individen
väljer att delta och det ger även en ökad möjlighet till förståelse av frågorna i enkäten. En
ökad kunskapsnivå kan i slutändan generera fler fullständigt ifyllda svar (27). Trots strävan
efter variation av deltagare i denna studie blev resultatet av urvalet en klar majoritet av män i
årskurs 1 vilket försämrar validiteten. Ett bättre tillvägagångssätt hade förmodligen varit att
välja ut årskurser och utbildningsprogram att utföra undersökningen på. En svaghet med
denna enkätundersökning var att den genomfördes på skolans allmänna platser. En sådan
plats kan ses som ett stressmoment då höga ljud och passerade människor kan distrahera och
påverka individens svar. Alla ungdomar som deltog i studien stod bredvid varandra när de
svarade på frågeställningarna. Detta gav möjlighet till öppna diskussioner vilket kan ha lett till
förändrade tankegångar och enkätsvar som motsvarade gruppens men inte individens åsikt.
En positiv aspekt av att genomföra insamlingen utanför lektionstid är att det blir tydligt för
deltagarna att det är frivilligt att medverka.
Ett högt internt bortfall förekom i studien. Det hade kunnat undvikas om deltagarna inte fått
anvisningen att hoppa över frågor i enkäten. Det kan även ses som en styrka att enbart
deltagare som uppfyllde kraven för frågorna har svarat. Ytterligare förklaring över vad som
menas med att söka eller läsa information om kost hade nog behövts då över hälften svarade
att de inte gjorde det, vilket var förvånande då vi upplever att kost och hälsa är ett aktuellt
ämne som berör många. Det användes även två likert-skalor i enkäten som deltagarna hade
svårt att besvara på ett korrekt sätt vilket resulterade i ett högt internt bortfall på dessa
frågor. För att förenkla likert-skalan hade en mindre skala kunnat användas alternativt att
svarsalternativen istället stod i ord från aldrig till ofta. Likert-skalorna gjorde att enkäten blev
lång vilket också kan ha påverkat antal enkätsvar. En orsak till blanka enkätsvar kan vara att
deltagarna inte läste igenom försättsbladet. Därmed missades informationen om anonymitet
och tystnadsplikt och utan den vetskapen kan det ha känts mindre tryggt att svara.
Anonymiteten i undersökningen minskade genom att ett möte skedde mellan oss och
deltagarna vilket också kan ha påverkat det interna bortfallet.
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Denna studie är gjord i tre städer och inkluderar 134 deltagare vilket innebär att den inte går
att generalisera till Sveriges ungdomar. Dock ger den en ingång på ämnet och möjlighet till att
hjälpa ungdomar i denna djungel av kost- och hälsobudskap.

5.2 Resultatdiskussion
Denna studie visade att ungdomarna inte använde sig av den källa som de ansåg mest
trovärdig. Trygghet, tydlighet, lättillgänglighet och en upplevd trovärdighet var en prioritet
när de skulle välja informationskälla. Deltagarna ansåg sig kunna skilja vetenskap, reklam och
personliga åsikter från varandra samtidigt som de ville ha mer utbildning om kost.
Informationskällan ”Livsmedelsverket” ansågs i denna studie vara en trovärdig källa som sällan
användes. Lättillgänglighet har en stor betydelse när människor ska välja Internetsida att leta
information på, vilket gör att sökmotorer som t.ex. Google används ofta (9). Det är viktigt att
det finns informationskällor med god kvalitet, skapade efter populationens behov.
Livsmedelsverket är en sida där information som ges är av god kvalitet men den skulle behöva
synliggöras mer för att tilltala exempelvis ungdomar. Genom en ökad aktivitet på aktuella
sociala medier som Instagram skulle fler ungdomar kunna uppmärksamma det positiva med
att inhämta sin information om kost på Livsmedelsverket hemsida. Informationstillfällen på
skolor och andra platser där ungdomar befinner sig skulle också kunna ge uppmärksamhet till
myndigheten.
Deltagarna tyckte att “dietister/läkare och andra professioner inom ämnet” och “skola” var
två av de mest trovärdiga informationskällorna men de låg långt ner på listan över mest
använda. Dock måste man ta hänsyn till att människor oftast inte vänder sig till
vårdprofessioner när de är friska vilket kan ha bidragit till resultaten angående
informationskällan ”dietist/läkare och andra professioner inom ämnet”. I kontrast till det var
trovärdighet för exempelvis personen eller dokumentären som förmedlar informationen
viktigast när deltagarna fick ange de främsta anledningarna vill varför de väljer en källa. En
tidigare studie har visat liknande resultat där det fanns en medvetenhet hos deltagarna över
det positiva med att använda mänskliga resurser som dietister, läkare och lärare som
informationskälla men att man hellre lärde sig självständigt med hjälp av lättillgängliga,
materiella källor som Internet eller böcker (10). Det var förvånande att trovärdighet var
viktigast för deltagarna i denna studie när de valde källa då de samtidigt inte valde den källa
de ansåg som trovärdigast. Är trovärdighet och upplevd trovärdighet två skilda saker?
Ett annat förvånansvärt resultat var att dokumentärer/filmer skattades högt på både skalan
över trovärdighet och hur ofta deltagarna använde en källa. Detta skulle kunna bero på
ökningen av dokumentärer som vill förmedla olika ideologiska budskap som t.ex.
köttindustrins påverkan på miljön (28). Lättillgängligheten på olika streamingtjänster kan vara
en anledning till ökningen men även att dokumentärer är ett snabbt och enkelt sätt att lära
sig på. Tydlighet och trovärdighet var viktigt när deltagarna valde sin informationskälla. Dessa
kriterier är dokumentärer och filmer bra på att skapa då de konstrueras till att visa världen ur
ett visst perspektiv som även är lätt att förstå (29, 30). Det finns ofta även en strävan att
påverka tittarens tankesätt och känslor (28). För att åstadkomma detta finns en betald
yrkesgrupp som ser till att det uppfylls, oavsett ärlighet i budskapet (29, 30). Ett
förmedlingssätt som engagerar, skapar tankeverksamhet och väcker känslor är generellt sett
viktigt för att attrahera ungdomar som målgrupp.
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Ytterligare ett viktigt resultat var att deltagarna hade en tendens att använda människor i
deras närhet som informationskällor. Resultaten från denna studie tycks överensstämma med
annan forskning som funnit att ungdomar helst vänder sig till föräldrar, syskon och vänner för
att få hälsorelaterad information (14, 15). Det är möjligt att dessa resultat beror på att det är
både lättillgängligt och tryggt att få information av personer som man har en relation till,
vilket även kan vara en förebild på exempelvis Instagram.
En majoritet av deltagarna tyckte att det var ganska lätt eller mycket lätt att skilja personliga
åsikter, reklam och vetenskap från varandra. Det skulle kunna bero på att deltagarna har ett
överdrivet självförtroende när det gäller deras egna förmåga och vana att använda mediala
källor (10). En okunskap om att reklam, personliga åsikter och vetenskap kan blandas i samma
inlägg eller nyhetsartikel skulle kunna förklara att deltagarna ansåg uppdelningen som lätt.
Tidningar har ofta för kort innehåll av information för att läsaren ska förstå helheten och även
vinklingar av nyheter är vanligt för att skapa uppmärksamhet (1, 20). Oavsett om man tycker
det är lätt eller svårt att granska information behöver man ta ställning till om information är
sann, vilket kan vara problematiskt då man redan har gjort ett val av informationskälla.
Majoriteten av deltagarna ville ha mer skolundervisning om ämnet kost för att vara bättre
förberedda inför framtiden. Ämnen som deltagarna eftersträvade mer information om var
exempelvis mängd i förhållande till mat, planering, tillagning och kostnader. Tidigare studie
har visat att man genom att förse individen med rätt verktyg, såväl teoretiska som praktiska
kan skapa en ökad självständighet och ett hälsosamt beteende (1). I läroplanen för hem- och
konsumentkunskap i grundskolan anges som syfte att eleverna ska ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och
sammanhang (31). Detta syfte svarar bra på deltagarna i denna studies önskningar och visar
på att grundskolan inte tillfredsställer dessa behov. Därmed öppnas frågan om hemkunskap
också bör införas i gymnasiet. Hemkunskap är även det ämne som har minst lektionstid med
totalt 118 timmar under grundskolans nio år, vilket är förvånansvärt då kunskap som
förmedlas på dessa lektioner kan påverka både individens hälsa, ekonomi och miljö men även
samhällets hållbara utveckling i stort (32). Det pågår en undersökning i Europa där eleverna
under skoltid får använda sig av en webbaserad utbildning om kost och hälsa där det även
finns möjlighet att ställa personliga frågor (33). Undersökningen är ett försök till att ge ut
vetenskaplig näringskunskap till ungdomar i tidig ålder i hopp om att lyckas skapa förbättrade
livsstilsvanor och framtida hälsa. Om man saknar kunskap om ämnet kost kan det vara svårt
att urskilja vad som är sant i en faktabaserad historia, artikel eller ett inlägg. En webbaserad
utbildning som är både obligatorisk under lektionstid men även tillgänglig utanför skoltid
skulle kunna ge en möjlighet att alltid ha tillgång till information om kost med bra kvalitet.
Det fanns ett starkt samband hos deltagarna mellan fysisk aktivitetsnivå och intresse av hur
kosten påverkar ens kropp och hälsa där hög fysisk aktivitetsnivå innebar ett större intresse.
Skäl till varför deltagarna sökte information om kost och hälsa handlade också mycket om
prestation och fysisk aktivitet. Träning och kost har ett nära förhållande och med en kunskap
inom båda områdena ökar man sina chanser för prestation (34). I en tidigare studie, gjord på
kvinnliga atleter uppgav deltagarna att de saknade lättillgänglig information med god kvalitet
(10). Fysisk aktivitet och kostintresse går ofta hand i hand vilket gör att man är mer mottaglig
för information och då är det också viktigt att kunna få tillgång till information med hög
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kvalitet. Dock fanns det inget samband hos deltagarna mellan fysisk aktivitetsnivå och om
man vill ha mer undervisning om kost i skolan vilket gör det än mer komplext. Deltagare med
hög fysisk aktivitet kanske inte ser skolan som den bästa informationskällan för sitt syfte och
därför hellre vänder sig någon annanstans.

5.3 Samhällsrelevans
Ett konstant flöde av information på traditionella och sociala medier gör det lätt att söka och
läsa om kost och hälsa (1). Detta bidrar till att det blir svårare för individen att hitta relevant
information om kost som bidrar till att uppnå en god hälsa (4). Missvisande information om
livsmedel och kost kan även leda till onödiga och dyra inköp (20). I denna studie hade
deltagare förändrat sina kostvanor utifrån medias budskap genom att köpa trendiga
livsmedel. Utökade kostnader på exempelvis trendiga livsmedel för ungdomar och unga vuxna
som redan har en begränsad budget kan skapa negativa inköpsvanor som kan påverka
framtida matvanor (35) och även framtida ekonomi (36).
För att kunna tolka missvisande information är det obligatorisk med kurser i
undersökningsmetodik och att lära sig att vara källkritisk på universitet och högskola. Denna
egenskap är viktig för att kunna tolka nya råd och rön om kost. Det är 21 procent av
befolkningen i åldern 19–24 år som läser på universitet och högskola och 42 procent i åldern
25–64 som har en eftergymnasial utbildning (37, 38). En fråga som behöver ställas är om den
övriga vuxna befolkningen lär sig att ifrågasätta om kostinformation är sann eller inte. Det är
noga utrett att personer med enbart förgymnasial utbildning har sämre hälsa än personer
med eftergymnasial utbildning (39). Den upplevda hälsan är även sämre hos personer med
gymnasial utbildning än de med eftergymnasial. Lägre utbildning leder ofta till yrken med låg
inkomst och det i samband med en mindre kunskap om källkritik gör att förutsättningarna för
en framtida god hälsa minskar. Unga vuxna i åldern 18–30 har sämre matvanor jämför med
resten av Sveriges vuxna befolkning (11), vilket ytterligare bidrar till att ett det bör läggas ett
fokus på denna grupps matvanor för att utjämna skillnader och även förbättra befolkningens
hälsa i stort. Grundskolan, gymnasium, universitet och högskolor är bra plattformar för att
utbilda om kost och hälsa och det bör finnas i kursplanen hela vägen. Fler informationskällor
behövs dock för att nå ut med relevant kostinformation och även kunskap om källkritik till de
som inte studerar eller har studerat.
Dietister har en specialkompetens inom ämnet kost och skulle kunna vara ett stöd i skolan för
exempelvis hemkunskapslärare och skolsköterskor. Regelbundna möten med dessa
yrkesgrupper om ny forskning, utdelning av material och liknande skulle kunna skapa en ny
arbetsplats och en möjlighet att synas för oss som dietister. En ökad synlighet på fler forum
och information om var man ska vända sig för att få kontakt med en dietist kan också bidra till
att yrkesrollen stärks. Som tidigare nämnt bör hemkunskap införas som obligatoriskt ämne
även i gymnasiet då det är en tid i livet då man troligen både vill och måste börja ta mer
ansvar för sig själv och då kan kunskap om gynnsamma kostval göra stor skillnad.

6 Slutsats
Resultatet visade att en upplevd trovärdighet för person eller dokumentär som förmedlade
informationen, att källan var lättillgänglig och hade ett tydligt innehåll var viktigast vid val av
källa. Det visades dock att färre än hälften av ungdomarna faktiskt sökte eller läste
information om kost och hälsa. Majoriteten av ungdomarna upplevde inga svårigheter med
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att skilja mellan kostinformation i form av reklam, personliga åsikter och vetenskap, vilket kan
vara problematiskt då media ofta blandar dessa format i sina inlägg och artiklar samtidigt som
det ofta finns en vinkling av budskapet. Om ungdomarna överskattar sin förmåga att tolka
media och inte är medvetna om agendan finns en risk att de tar till sig felaktiga kostråd.
Därför skulle ett större fokus på utbildning inom ämnet kost behövas för att förbereda våra
ungdomar för att självständigt kunna hitta relevant information om kost men även planera
och tillaga närings- och energianpassade måltider.

7 Författarnas bidrag
Vi har tillsammans utformat och genomfört enkäten, bearbetat resultatet och författat
uppsatsen.

8 Tack
Vi vill ge ett stort tack till de medverkande skolornas rektorer och skolledning som gav oss
möjlighet till genomförandet av enkätundersökningen och inte minst tack till alla ungdomar
som deltog!
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Bilaga 1
Enkät

Bilaga 1

Enkätundersökning om kost och informationskällor
Med kost menar vi mat och dryck i form av livsmedel/produkter och vi är speciellt intresserade av dess
koppling till kroppen och hälsa. Vi vill att du inte inkluderar receptsökningar och liknande.

1. Vilket kön är du?
Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.







Man
Kvinna
Annat alternativ
Osäker
Vill ej svara

2. Hur gammal är du?
____år

3. Hur ser din boendesituation ut?




Bor med vårdnadshavare/familj
Inneboende
Bor med annan släkting





Egen bostad/bor själv
Delar bostad med vän/vänner
Bor på elevhem

4. Vilken skola och program läser du på?


Går ej i skolan (gå vidare till fråga 6)

5. Vilken årskurs går du i?


Årskurs 1



Årskurs 2



Årskurs 3

6. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli
andfådd och svettas, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?
Om din aktivitet varierar under året, försök ta något slags genomsnitt.









0 minuter/ingen tid
Mindre än 60 minuter
60–119 min (1–2 timmar)
120–179 min (2–3 timmar)
180–239 min (3–4 timmar)
240–299 min (4–5 timmar)
5 timmar eller mer

7. Är du intresserad av hur kosten påverkar din kropp och din hälsa?






Ja, väldigt mycket
Ja, ganska mycket
Varken mycket eller lite
Nej, ganska lite
Nej, inget alls/väldigt lite

(1/4)

Bilaga 1

(2/4)

8. Brukar du söka eller läsa information om kost?

 Ja
 Nej
 Vet ej
Om du svarat Nej på denna fråga, gå direkt vidare till fråga 13.

9. Hur ofta söker eller läser du information om kost och hälsa?






Någon/några gånger/år
Någon/några gånger/månad
Ungefär 1 gång/vecka
Flera gånger/vecka
Varje dag

10. Vart vänder du dig om du vill veta något om kost?
Markera på skalan hur ofta du använder dig av respektive källa:
0 innebär att du aldrig använder dig av källan och 10 innebär att du använder den mycket ofta
Aldrig

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Familj
Vänner
Skola
Dietist/läkare eller annan
person inom vården
Böcker
Tidningar
Instagram
Facebook
Podcasts
Bloggar/Vloggar
Dokumentärer/Filmer
Livsmedelsverket
Hemsidor på Internet, ange
vilka:





         
         
         



         





















         

Annat:
Annat:




         
         

Aldrig

0

1










2










3










4










5










6

11. Varför använder du dig av de valda alternativen i fråga 10?
Du får välja max 3 svarsalternativ.

 Personen som förmedlar informationen känns trovärdig
 Boken/tidningen känns trovärdig
 Internetsidan känns trovärdig
 Dokumentären/filmen känns trovärdig
 Välformulerad och lättläst text
 Proffsiga bilder
 Tydlig information
 Snygg design
 Står högst upp i söklistan
 Vald källa hänvisar till vart informationen är hämtad
 Lättillgänglig
Annan___________________________________










7










8










9

Mycket ofta










10

Mycket ofta

Bilaga 1

(3/4)

12. Vad är anledningen till att du söker eller läser information om kost?
Du kan välja flera svarsalternativ










Allmänt nyfiken
Vill minska i vikt
Vill öka i vikt
Vill öka i muskelmassa
Prestera bättre vid fysisk aktivitet
Allergi/övrig sjukdom
Trendigt/modernt
Annan____________________________________

13. På olika medier (ex. tidningar, internet, Instagram), i skolan, bland familj och
vänner sprids mycket med information om vad man ska och inte ska äta.
Hur tycker du att det är att skilja mellan personliga åsikter, reklam och vetenskap?
 Mycket lätt
 Ganska lätt
 Varken lätt eller svårt
 Ganska svårt
 Mycket svårt

14. Hur trovärdiga tycker du informationskällorna från fråga 10 är när det gäller kost?
Det vill säga hur mycket du litar på informationen som står eller sägs.
Markera på skalan: 0 innebär inte alls trovärdig & 10 innebär mycket trovärdig
Inte alls
trovärdig

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Familj
Vänner
Skola
Dietist/läkare eller
annan person inom
vården
Böcker
Tidningar
Instagram
Facebook
Podcasts
Bloggar/Vloggar
Dokumentärer/Filmer
Livsmedelsverket
Hemsidor på Internet,
ange vilka:

          
          
          

Annat:
Annat:

          
          

Mycket
trovärdig

          



































































































          

Inte alls
trovärdig

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mycket
trovärdig

Bilaga 1

15. Har du ändrat något i vad du äter på grund av vad som skrivs eller sägs i media?
(ex. köpt en produkt, bytt till en laktosfri kost)



Ja



Nej



Vet ej

16. Om du svarat Ja på fråga 15, vilken förändring har du i sådant fall gjort?

17. Hur tycker du att information om kost och hälsa ska förmedlas (på bästa sätt)?
Du får välja max 3 svarsalternativ.










Genom undervisning i skolan
Genom föräldrar/förmyndare
Genom eget sökande på Internet
I faktaböcker
I tidningar
Via dokumentärer/filmer
Via sociala medier
Annat______________________________

18. Har undervisning om kost och hälsa förekommit under din skoltid?


Ja



Nej



Vet ej

19. Hade du velat ha mer undervisning om kost i skolan för att vara bättre förberedd
för framtiden? (ex. handla och tillaga din egen mat, veta vad bra & hälsosam mat är)
 Ja
 Nej
 Vet ej

20. Om du svarat Ja på fråga 19, vad hade du velat veta mer om?

Tack för din medverkan!

(4/4)
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Hej!
Vi är två dietiststudenter som läser vår sista termin på Dietistprogrammet vid Umeå
Universitet. I vårt examensarbete ingår det att skriva en C-uppsats och att utföra en
studie med inriktning mot kost. Via vår studie ska vi ta reda på vilka källor och plattformar
ungdomar mellan 15 till 20 år använder för att söka efter och läsa information om kost,
samt vilka källor de förlitar sig på.
Vi kommer att undersöka detta genom en enkät och vi skulle vara mycket tacksamma om
du som är mellan 15 och 20 år ville vara med och delta.
Det är frivilligt och anonymt att svara på enkäten så du behöver inte skriva ditt namn.
Insamlat material används endast i denna studie och det kommer inte gå att spåra
enskilda personers svar i den färdiga uppsatsen. Med din medverkan godkänner du att
slutresultatet av studien kommer att publiceras i DiVA portal, vilket är en söktjänst och ett
öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.
Enkäten beräknas ta ca 10–15 minuter att genomföra och vi ber dig att svara så ärligt
som möjligt. Om du har frågor gällande studien eller vill ta del av slutresultatet är du
varmt välkommen att kontakta någon av oss.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Rebecca Borg
r.borg90@hotmail.com
073-0742400

Alexandra Johansson
alexandrakimiko@hotmail.com
070-7161018

