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SAMMANFATTNING 

Bakgrund I dagsläget finns mycket forskning om tarmflorans koppling till vår hälsa, däremot 

finns begränsat med forskning om hur insatta konsumenter är i frågan. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka människors medvetenhet om tarmflora och om de 

gör aktiva val för att förbättra sin tarmflora. 

Metod En kvantitativ metod användes. Data samlades in med hjälp av en webbaserad enkät 

som spreds på det sociala nätverket Facebook och studentplattformen Cambro. Studien 

inkluderade personer från 18 år och uppåt. Databearbetning och analys gjordes i programmet 

IBM SPSS Statistics version 25. Data analyserades genom Chi-2-test och Mann-Whitney U-

test. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

Resultat I studien deltog 184 personer. De flesta var kvinnor och över hälften av deltagarna 

hade kostbakgrund. Kvinnor och personer med högskoleutbildning hade signifikant högre 

kännedom om begreppet ”Probiotika”. Personer med kostbakgrund hade signifikant högre 

kännedom om begreppen “Goda tarmbakterier”, “Tarmflora”, “Probiotika”, “Prebiotika” och 

“Synbiotika”. Av deltagarna gjorde 58% aktiva livsmedelsval för att förbättra sin tarmflora. 

Äldre personer gjorde i större utsträckning livsmedelsval utifrån tarmfloran jämfört med 

yngre. Den mest använda källan för information om tarmflora var kritiskt granskade 

internetsidor. Män och personer utan kostbakgrund använde i större utsträckning icke kritiskt 

granskade internetsidor. 

Slutsats Studien visar att personer i allmänhet har låg medvetenhet om tarmflora och därmed 

behöver få mer kunskap om detta där två grupper som det särskilt behöver fokuseras på är 

män och yngre personer. Dietisten har här en viktig roll i spridandet av kunskap men även att 

informera om lämpliga informationskällor så att befolkningen ökar sin medvetenhet och 

kunskap om tarmflora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background Today, there is a lot of research about the relationship between intestinal flora 

and our health, however research about how informed consumers are is limited.  
Objective The purpose of this study was to investigate peoples’ awareness regarding the 

intestinal flora and if they make active choices to improve their intestinal flora. 

Method A quantitative research method was used. Data were collected using a web-based 

survey that was spread across Facebook and the student platform Cambro. The study included 

people from 18 years of age and above. Data were analyzed by Chi-2 test and Mann-Whitney 

U test. Significance level was set to p < 0,05. 

Results The study involved 184 people. Most of the participants were women and more than 

half of the participants had a dietary background. Women and participants with a college 

degree had a higher level of awareness about the concept of probiotics. Participants with 

dietary background had a higher awareness of all terms related to intestinal flora. In total, 

58% of the participants made active food choices to improve their intestinal flora. Older 

people made to a greater extent active food choices to improve their intestinal flora than 

younger persons. The most commonly used source of information about intestinal flora was 

critically reviewed web pages. Men and people without dietary background used to a greater 

extent non-critically reviewed web pages to find information.  

Conclusion The study shows that people generally have low awareness about intestinal flora 

and therefore need to develop their knowledge about this, where men and younger people in 

particular need to be focused on. The dietitian has an important role to increase the awareness 

of intestinal flora in the population by spreading knowledge and informing about appropriate 

sources of information.    
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1 BAKGRUND 

Magtarmkanalen innehåller en sammansättning av mikroorganismer som till största del 

utgörs av bakterier, vilken ofta benämns som tarmflora (1). Under de senaste åren har 

studier om tarmfloran ökat och är idag ett populärt forskningsområde. Genom studierna 

har det visats att mikroorganismerna i tarmen inte är passiva invånare utan bär på en 

mängd biologiska funktioner som har betydelse för individens nutrition och hälsa. Även 

hos konsumenter har intresset för tarmflora ökat markant och detta har bland annat visat 

sig genom ökat antal frågor om tarmflora och kost till Livsmedelsverket (2). 

1.1 Tarmflorans bakterier 

Hos vuxna domineras populationen av bakterier i tjocktarmen av Bacteroidetes och 

Firmicutes följt av bland annat Proteobakterier och Aktinobakterier (1). En välmående 

tarmflora innehåller bland annat en större mängd Bacteroidetes och färre Firmicutes än en 

tarm med fattigare tarmflora (3). Bakteriefloran i tjocktarmen fermenterar substanser som 

tagit sig igenom digestionen i övriga mag-tarmkanalen (4). Dessa substanser inkluderar 

resistent stärkelse, icke digererbara kolhydrater, oligosackarider, andra kolhydrater och 

proteiner/aminosyror. De främsta produkterna av bakteriernas kolhydratmetabolism är de 

kortkedjiga fettsyrorna acetat, propionat och butyrat. Butyrat är en viktig källa till energi 

för colonocyter och har även antitumöra och antiinflammatoriska egenskaper och stärker 

immunförsvaret (4, 5). Propionat och butyrat hjälper bland mycket annat till att reglera 

mättnaden.  

1.2 Pro- pre- och synbiotika 

På marknaden finns idag ett ökat utbud av produkter som stimulerar tarmfloran såsom 

bakterier i form av probiotika i kapslar eller fermenterade livsmedel och olika typer av 

fibertillskott, också kallat prebiotika (6). Synbiotika är en kombination av probiotika och 

prebiotika (7). Functional food är en benämning på mat med tillsatta ämnen utvecklade för 

att ge hälsofördelar för konsumenten, tex yoghurt med tillsatt bakteriekultur (8).  

  

En studie som undersökte yoghurtkonsumenters medvetenhet och kunskap om pro- och 

prebiotika visade att det fanns låg medvetenhet och kunskap om vad pro- och prebiotika 

betyder (9). Andra studier tog även upp att det fanns en låg medvetenhet om probiotika 

och livsmedel med probiotisk effekt (10, 11). Konsumenter valde helst produkter som de 

tror är hälsosamma (8). Ett påstående att livsmedel med ”functional ingredients” kan ge 

ytterligare hälsofördelar stärkte konsumenternas tilltro till den aktuella produkten. Den 

huvudsakliga anledningen till att dessa produkter valdes var dess möjliga bidrag till att må 

bra överlag. 

1.3 Sambandet mellan tarmflora, kost och sjukdom 

En variationsrik, rätt sammansatt tarmflora har visat sig främja hälsa och motverka 

sjukdom genom sitt samspel med immunförsvaret (2, 3, 12-15). Antibiotikaanvändning 

och då särskilt bredspektrumantibiotika är en faktor som på ett mycket negativt sätt 

påverkar tarmflorans mångfald (16). Mångfalden påverkas även av faktorer såsom en hög 

andel fett, snabba kolhydrater och större mängd animaliskt protein i kosten (3, 17). 

Forskning har visat på att det finns samband mellan en fattig tarmflora och ökad risk för 

ett flertal sjukdomar som fetma, högt blodtryck, cancer, irritable bowel syndrom och olika 
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psykiatriska sjukdomar (2, 12, 18, 19). Antalet sjukdomar med detta samband ökar 

ständigt. Resultat från studier på ett flertal av dessa sjukdomar tyder på att tillskott av 

olika typer av probiotika skulle kunna lindra vissa symtom och motverka att sjukdom 

uppstår (20-23). Om sammansättningen av tarmbakterier är av god kvalitet och har en stor 

mångfald förbättras tarmens barriärfunktion (5). 

 

Förutom tillskott av probiotika är även prebiotika viktigt. En hög konsumtion av frukt och 

grönsaker ger tillskott av fibrer, däribland inulin som är en av de fibrer som har prebiotisk 

effekt (3, 5). Komponenter i inulinet kan även extraheras och tillsättas till andra produkter 

för prebiotisk effekt (5). En typ av inulin är inulin-type fructans vilken har en särskild 

positiv effekt på Bifidobakterier och butyratproducerande bakterier såsom Roseburia. 

Andra livsmedel som ger ökad förekomst av Roseburia och Bifidobakterier är valnötter 

och mandel (24, 25). 

  

I dagsläget finns mycket forskning om tarmfloran, dess koppling till vår hälsa och kostens 

betydelse. Däremot finns begränsat med forskning om hur medveten den allmänna 

befolkningen är om forskningsresultaten och om de i så fall gör medvetna val för att 

förbättra sin tarmflora. Genom att identifiera vilka grupper/individer som har mindre 

kunskap om tarmflora kan det i framtiden riktas information till denna grupp. Att 

dessutom identifiera vilka informationskällor om tarmflora som befolkningen använder 

sig av ger en uppfattning om var det är mest relevant att sprida denna kunskap.  

2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka människors medvetenhet om tarmflora, om de gör 

aktiva val för att förbättra sin tarmflora och var de inhämtar information om tarmflora. 

Skiljer sig detta mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper, olika utbildningsnivåer och 

mellan personer med kostbakgrund och personer utan kostbakgrund? 

3 METOD 

3.1 Val av metod 

Till denna studie valdes kvantitativ metod för att samla in och bearbeta data. Detta val 

gjordes då en kvantitativ metod passar bäst för att uppskatta och jämföra 

befolkningsparametrar, vilket stämde överens med studiens syfte (26, s. 22-23). En 

webbaserad enkät användes för att på ett snabbt och enkelt sätt få in många svar på kort tid 

(Bilaga 1). 

3.2 Urval och tillvägagångssätt 

För att rekrytera deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval (26, s. 31). Detta 

tillämpades genom delning av enkäten på den sociala nätverkssidan “Facebook” 

(https://sv-se.facebook.com/). Då det var av intresse att inkludera personer med 

kostbakgrund utifrån en av frågeställningarna i studien lades enkäten även upp i Umeå 

universitets studentportal “Cambro”, för dietist-, kostvetar- och hemkunskapslärar-

studenter (https://www.cambro.umu.se). Inklusionskriterium var att personer med åldern 

18 år och uppåt fick delta i studien. Enkäten lades upp som statusuppdatering på privat 

Facebooksida där den sedan delades av privatpersoner ett antal gånger. Enkäten fanns 

tillgänglig att besvara under 10 dagar. Ett följebrev (Bilaga 2) bifogades med information 

https://sv-se.facebook.com/
https://www.cambro.umu.se/
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om studiens syfte, målgrupp, hur svaren skulle behandlas och publiceras samt information 

om dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

En webbaserad enkät utformades via verktyget Google Forms utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, flervalsfrågor, en likertfråga samt 

öppna frågor. Vissa frågors svarsalternativ hade olika utgångar vilket innebar att de 

deltagare som utförde enkäten inte alltid fick svara på alla frågor beroende på vad de 

svarat på föregående fråga. Anledningen till de olika utgångarna var att deltagarna skulle 

slippa svara på frågor som inte var relevanta för dem. Ett öppet svarsalternativ fanns på 

samtliga flervalsfrågor. Majoriteten av frågorna gjordes obligatoriska för att utesluta 

risken för internt bortfall. De frågor som inte gjordes obligatoriska var öppna frågor i syfte 

att låta respondenterna komma med ytterligare synpunkter. Frågorna visades en och en vid 

besvarande av enkäten. 

 

Innan den slutgiltiga enkäten var färdig för utskick gjordes en pilotstudie där nio 

respondenter deltog. Deltagarna i pilotstudien bestod av vänner och familj som 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Efter pilotstudien gjordes vissa ändringar i 

enkäten. Antalet steg på likertfrågan “Hur väl känner du till följande begrepp?” 

reviderades från 5 till 4 och benämningar lades till på samtliga steg jämfört med tidigare 

då enbart det första och sista steget benämndes, detta för att förtydliga frågan. Vissa 

omformuleringar gjordes och frågan om ålder reviderades från att fråga efter födelseår till 

att fråga efter den aktuella åldern.  

 

Det externa bortfallet var inte möjligt att fastställa då inte ett givet antal personer 

tillfrågats om att delta i studien. Det blev inget internt bortfall, däremot plockades en 

dubblett bort. 

 
3.3 Databearbetning/Analys 

Insamlad data överfördes till ett Excel kalkylark och därifrån till programmet IBM SPSS 

Statistics version 25. I SPSS kodades aktuella textvariabler om till numeriska variabler. 

Olika grupperingar gjordes utifrån ålder, utbildningsnivå och kostbakgrund. Ålder 

presenterades som median med spridningsmåttet 25:e - 75:e percentilen  samt grupperades 

utifrån detta till variablerna “≤32 år” och “>32 år”. Utbildning grupperades efter om de 

hade högskole-/universitetsutbildning eller inte. De som för tillfället studerade något eller 

hade en examen inom kost, sjukvård och annat inom kost slogs ihop till gruppen 

“kostbakgrund” medan resten blev gruppen “utan kostbakgrund”. De med bakgrund inom 

sjukvård inkluderades i “kostbakgrund” då deras utbildningar ofta innehåller undervisning 

om kost och mag-tarmkanalen. Vid analys där variabeln kön ingick plockades 

svarsalternativet “Annat” bort då den gruppen var för liten för att kunna utföra tester på 

(n=1). Svaren på frågan om när respondenterna använde pro-, pre- och synbiotika kodades 

om till de nya variablerna “Dagligen”, “Vid specifika tillfällen och “Aldrig”. 

Svarsalternativen “Vid sjukdom”, “Vid antibiotika”, “Vid utlandsresa” samt “Annat” 

inkluderades i variabeln “Vid specifika tillfällen”. Därefter analyserades data genom Chi-

2-test och Mann-Whitney U-test. Jämförelser gjordes utifrån kön, utbildningsnivå, ålder 

och personer med och utan kostbakgrund. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 
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3.4 Etiska aspekter 

I utformandet av studien togs hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (27). I följebrevet informerades det om att 

deltagandet i enkäten var frivilligt och kunde avbrytas utan någon angiven anledning. 

Deltagarna fick ange en personlig kod på åtta tecken som möjliggjorde tillbakadragande 

av svaret. Samtycke gavs genom att klicka i en kryssruta i anslutning till information om 

GDPR. På grund av att webbaserad enkät användes kunde inte deltagandet ske anonymt 

då IP-adresserna kunde spåras. Däremot ansågs studien vara konfidentiell. Enkäten 

utformades med syfte att undvika etiskt känsliga frågor rörande hälsa. 

3.5 Förförståelse 

Författarna till denna studie hade en tidigare förförståelse i form av fem terminers studier 

på dietistprogrammet vid Umeå Universitet. I dietistprogrammet ingår kurser i fysiologi 

där området tarmflora behandlas. Dessa tidigare kunskaper kan ha haft en inverkan på hur 

frågorna i enkäten formulerades. Författarna hade även intresse för kost i relation till 

tarmflora som kan ha påverkat enkätfrågornas utformning. Uppfattningen innan studien 

genomfördes var att människor generellt skulle ha låg kunskap om tarmflora och 

kringliggande kostfaktorer. 

4 RESULTAT 

I studien deltog 184 personer. Medianåldern bland deltagarna var 32 år (25:e - 75:e 

percentilen: 25 år respektive 49 år). Majoriteten av deltagarna var kvinnor (85%) och 

drygt hälften av deltagarna hade kostbakgrund (56%). Över hälften (67%) av deltagarna 

hade avklarade studier på högskole-/universitetsnivå. Det var ingen signifikant skillnad 

mellan könen vad gäller kostbakgrund och utan kostbakgrund (p=0,078), utbildningsnivå 

(p=0,705) och ålder (p=0,436). Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan 

personer med kostbakgrund och utan kostbakgrund vad gäller utbildningsnivå (p=0,615). 

Det fanns däremot en signifikant skillnad mellan de med kostbakgrund jämfört med de 

utan kostbakgrund vad gäller ålder där 61% av deltagarna med kostbakgrund var yngre (≤ 

32 år) jämfört med de utan kostbakgrund där 40% var yngre (p=0,004). Det var en 

signifikant skillnad mellan hög- och lågutbildade för ålder där 65% av de lågutbildade var 

yngre (≤ 32 år) jämfört med de högutbildade där 45% var yngre (p=0,012).   

4.1 Deltagarnas skattade kännedom om begrepp som rör tarmfloran 

Samtliga deltagare fick på en fyrgradig likertskala (1 = “Inte alls”, 4 = ”Har god 

kännedom om begreppet och dess innebörd”) skatta hur väl de kände till begreppen “goda 

tarmbakterier”, “tarmflora”, “probiotika”, “prebiotika” och “synbiotika” (Figur 1). De tre 

begrepp som deltagarna kände till bäst var “goda tarmbakterier”, “tarmflora” samt 

“probiotika” (Figur 1). 
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Figur 1. Deltagarnas (n=184) kännedom om begreppen “Goda tarmbakterier”, 

“Tarmflora”, “Probiotika”, “Prebiotika” och “Synbiotika” där 1 motsvarade ”Inte alls” 

och 4 motsvarade “Har god kännedom om begreppet och dess innebörd”, enkätstudie om 

människors medvetenhet om tarmflora, hösten 2018. 

 

Det var en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller hur väl de kände till 

begreppet ”probiotika” (p=0,046). Av kvinnorna var det 31% som hade god kännedom om 

begreppet jämfört med männen där 15% hade god kännedom. För resterande begrepp 

fanns ingen signifikant skillnad mellan könen. 

 

Mellan åldersgrupperna fanns en signifikant skillnad i hur väl de kände till begreppet 

“goda tarmbakterier” (p=0,027). Bland personer som var ≤ 32 år hade 63% god kännedom 

om begreppet och bland personer som var > 32 år hade 26% god kännedom om begreppet. 

Det var ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna för övriga begrepp. 

  

Personer med kostbakgrund hade signifikant högre kännedom om samtliga begrepp 

jämfört med personer utan kostbakgrund. För begreppet ”goda tarmbakterier” var det 48% 

av personerna med kostbakgrund som hade god kännedom om begreppet medan 

motsvarande siffra för personer utan kostbakgrund var 16% (p < 0,001). Motsvarande 

siffror var för ”tarmflora” 53% respektive 17% (p < 0,001), ”probiotika” 42% respektive 

11% (p < 0,001), ”prebiotika” 33% respektive 4% (p < 0,001) samt för ”synbiotika” 19% 

respektive 1% (p < 0,001). 

  

Det var en signifikant skillnad mellan personer med högskole-/universitetsutbildning 

jämfört med de utan högskole-/universitetsutbildning vad gäller hur väl de kände till 

begreppet ”probiotika” (p=0,032). Av deltagarna med högskole-/universitetsutbildning 

hade 32% god kännedom om begreppet jämfört med 20% av de utan högskole-

/universitetsutbildning. Bland de andra begreppen fanns ingen signifikant skillnad för 

deltagarna med olika utbildningsbakgrund. 
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4.2 Livsmedelsval för att främja tarmfloran 

Av alla respondenter svarade 58% att de gjorde aktiva livsmedelsval för att förbättra sin 

tarmflora. Personer i den äldre åldersgruppen gjorde i större utsträckning livsmedelsval 

utifrån tarmfloran (67%) än den yngre gruppen (50%) (p=0,014). Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna utbildningsnivå, med och utan kostbakgrund och kön när det 

gällde om de gjorde aktiva val för att förbättra sin tarmflora. På frågan om vilka specifika 

livsmedelsval deltagarna gjorde var det 47% av de som gjorde aktiva livsmedelsval som 

angav alternativet frukt och grönsaker som en av de saker de gjorde för tarmfloran vilket 

då blev svaret som flest angav, följt av fullkornsprodukter (78%) och baljväxter (72%). 

Det fanns en signifikant skillnad mellan de två åldersgrupperna vad gällde om de uteslöt 

kött helt eller delvis eller inte. Det var 59% av de yngre som uteslöt kött helt eller delvis, 

motsvarande siffra bland de äldre var 41% (p=0,008). Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna utbildningsnivå, med och utan kostbakgrund och kön när det gällde val 

av specifika livsmedel för att förbättra tarmfloran. 

 
4.3 Tillskott av pro-, pre-, och synbiotika 

Av de 184 tillfrågade hade 37 personer tagit någon form av kapslar med pro-, pre-, 

och/eller synbiotika under det senaste året. Det var en signifikant skillnad mellan de med 

kostbakgrund och utan kostbakgrund för om de tagit tabletter/kapslar för att förbättra 

tarmfloran (p=0,020). Fler av de med kostbakgrund (n=27) hade tagit någon form av 

kapslar än de utan kostbakgrund (n=10). Mellan de andra grupperna fanns ingen 

signifikant skillnad. I gruppen som hade tagit tillskott av probiotika (n=37) tog de flesta 

tillskott dagligen (n=21), medan övriga tog det vid specifika tillfällen (n=16).  

 
4.4 Vanligaste informationskällorna 

Den vanligaste informationskällan bland alla respondenterna var “Kritiskt granskade 

internetsidor” (54%), därefter kom “Under min utbildning” (50%) och “Icke kritiskt 

granskade internetsidor” (40%) (Figur 2). Den källa som användes i lägst utsträckning var 

kvällstidningar vilken det var 20 deltagare som uppgav som informationskälla. Personer 

som svarade ”Övrigt” på frågan hade hämtat information från bland annat “Reklam”, 

“Matförpackningar” och “Kollegor inom vården”.  
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F igur 2. Deltagarnas val av informationskälla vid inhämtande av information om 

begreppen “Goda tarmbakterier”, “Tarmflora”, “Probiotika”, “Prebiotika” och 

“Synbiotika” där flera svarsalternativ var möjliga, enkätstudie om människors 

medvetenhet om tarmflora, hösten 2018.  

 

Det var en signifikant skillnad i inhämtandet av information från ej kritiskt granskade 

internetsidor, mellan de med och de utan kostbakgrund (p=0,026). Av de utan 

kostbakgrund använde 48% denna källa jämfört med 32% av de med kostbakgrund. Det 

var även en signifikant skillnad avseende inhämtandet av information under utbildningen 

(p < 0.001), där 77% av de med kostbakgrund och 14% av de utan kostbakgrund hade 

inhämtat information om tarmflora under sin utbildning. För övriga informationskällor 

fanns ingen skillnad mellan personer med och utan kostbakgrund. 

  

Personer utan högskole-/universitetsutbildning använde oftare kvällstidningar som 

informationskälla (18%) jämfört med personer med högskole-/universitetsutbildning (7%) 

(p=0,024). För övriga informationskällor fanns ingen signifikant skillnad mellan personer 

med och utan högskoleutbildning. 

  

Mellan män och kvinnor fanns signifikans rörande två olika informationskällor. Den ena 

var om de hämtat information om tarmflora från ej kritiskt granskade sidor på internet 

(p=0,007). Männen hade i större utsträckning (63%) hämtat information från ej kritiskt 

granskade källor på internet än kvinnorna (35%). Den andra var om de hämtat information 

om tarmflora under sin utbildning (p < 0,001). Kvinnorna hade i större utsträckning (55%) 

inhämtat information om tarmflora under sin utbildning än männen (19%). För övriga 

informationskällor fanns ingen signifikant skillnad mellan könen.  

  
Mellan åldersgrupperna ≤ 32 år och > 32 år sågs en skillnad då fler yngre (41%) än äldre 

(25%) hade inhämtat information från böcker (p=0,049). Vidare sågs en skillnad bland 

åldersgrupperna i inhämtandet av information från dagstidningar där det var de äldre 

(31%) som till större del använde denna källa än de yngre (14%) (p=0,015). Det sågs även 
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en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna i hur stor andel som hämtat information via 

sin utbildning där de yngre (62%) oftare gjorde det jämfört med de äldre (12%) (p < 

0,001). Bland resterande informationskällor var det ingen skillnad mellan åldersgrupperna. 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats med en webbaserad enkät som metod ansågs vara det mest lämpliga 

för att kunna svara på studiens syfte då en statistisk generalisering var önskvärt (28, s. 73-

74). För att kunna utföra en statistisk generalisering krävs dock att urvalet är slumpmässigt 

och att det är tillräckligt många deltagare (28, s. 73-74). Till vår studie användes ett 

bekvämlighetsurval vilket bidrog till att resultatet inte blev generaliserbart då urvalet inte 

kunde anses vara representativt för befolkningen i stort (29, s. 31-32). Webbaserad enkät 

användes för att samla in data, vilket är lämplig att använda som metod när begränsad tid 

för en studie förekommer (30, s. 205). Det var ett snabbt och smidigt sätt att samla in data 

på och överföringen av data till analysprogrammet SPSS kunde utföras relativt snabbt. 

Mer än 90% av Sveriges befolkning har tillgång till dator med internet (31, s. 47). Även 

om detta är en stor andel av befolkningen innebär det också att det fanns de som inte hade 

möjlighet till att delta i denna studie. Valet att dela enkäten på det sociala mediet 

Facebook gjorde att deltagandet begränsades ytterligare då det enbart var de som hade ett 

Facebookkonto som kunde delta. När en webbenkät delas på ett socialt media och 

deltagandet är frivilligt finns det en risk att de som svarar på enkäten är personer som är 

intresserade av området enkäten handlar om (30, s. 206). Ett intresse kan i sin tur påverka 

studiens resultat på så vis att ett intresse hos en deltagare innebär att den även kan ha 

högre kunskap kring området. Eftersom att enkäten delades på författarnas privata 

Facebooksidor innebar det att deltagarna till stor del bestod av personer från författarnas 

kontaktnät. Enkäten delades dock vidare av andra privatpersoner vilket gjorde att studiens 

deltagare inte enbart bestod av personer i författarnas umgängeskrets. Dessutom var en 

majoritet av deltagarna i denna studie kvinnor. En anledning till detta kan vara att 

författarnas kontaktnät bestod till större del av kvinnor. Kvinnor var överrepresenterade på 

kostutbildningarna på Umeå Universitet, vilket också kan vara en förklaring bakom det 

större antalet kvinnor i studien. 

 

Frågan om när deltagarna använde pro-, pre-, och synbiotika blev oväntat krånglig då 

denna var ställd så att de kunde ange flera svarsalternativ på samma fråga. Detta innebar 

att det blev många olika svarskombinationer som inte blev möjliga att analysera. 

Problemet löstes genom att svaren kodades om utifrån det svar som angav högst frekvens 

på intag av pro-, pre- och synbiotika. Sedan grupperades svaren till de nya variablerna 

“dagligen”, “vid specifika tillfällen” och “aldrig”. För att undvika detta vid en ny studie 

skulle frågan kunna omformuleras så att deltagaren endast kan ange ett svarsalternativ. 

Vid flervalsfrågan “Vilken/vilka av nedanstående livsmedelsval gör du för att medvetet 

förbättra tarmfloran?” gavs flera färdiga alternativ att välja bland. Syftet med frågan var 

att få fram om deltagarna gjorde medvetna livsmedelsval med sin tarmflora i åtanke och i 

så fall vad. Det gjordes en bedömning att denna fråga skulle kunna leda till att personer 

som gör dessa livsmedelsval t.ex. “frukt och grönsaker” men inte har deras tarmflora i 

åtanke, misstolkar frågan och svarar ändå. Lösningen på detta blev att först ha en 

inledande sakfråga som löd: “Gör du något/några specifika livsmedelsval för att medvetet 
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förbättra tarmfloran?” med ja eller nej som svarsalternativ. Svarade deltagaren “ja” kom 

den vidare till flervalsfrågan om livsmedelsval för tarmfloran, och svarade deltagaren nej 

hoppades flervalsfrågan över. Det finns dock ändå en risk att personer som kommit vidare 

till denna fråga kryssat i livsmedelsval som de äter men kanske inte medvetet för att 

förbättra sin tarmflora.  

  

Enkäten innehöll få frågor men tillräckligt många för att kunna besvara frågeställningarna. 

Att den innehöll få frågor kan ha varit en fördel för svarsfrekvensen då en för lång enkät 

med många frågor kan leda till att enbart de som känner ett större engagemang för enkäten 

orkar svara (30, s.158). Majoriteten av frågorna i enkäten var obligatoriska att svara på för 

att undvika internt bortfall. Detta skulle dock kunna leda till externt bortfall då deltagaren 

väljer att avbryta deltagandet vid en fråga denne inte vill svara på (29, s.140).  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Drygt hälften av deltagarna gjorde aktiva livsmedelsval för att förbättra sin tarmflora. 

Enligt Livsmedelsverkets rapport om risk- och nyttoprofil som rör interaktionen mellan 

mat och tarmflora har antalet frågor till dem rörande detta ökat (2). Trots att hälften av 

våra deltagare gjorde livsmedelsval med tarmfloran i åtanke och att frågor om detta ökat 

så finns anledning till att arbeta med att nå ut med information om tarmflora till människor 

då stark evidens finns för att en hälsosam tarmflora är av stor vikt för befolkningens hälsa 

(3, 12). 

 

Medvetenheten om begreppet probiotika var generellt ganska god bland deltagarna i 

studien. Resultatet stod i kontrast till tidigare studier som visat att kännedom om 

probiotika var låg (9, 10). En annan studie som studerade patienters erfarenheter av 

probiotika visade, likt vår studie, att medvetenheten om probiotika var ganska god (32). 

Denna skillnad i resultat skulle kunna bero på när studierna var gjorda där de som visade 

på låg kännedom var gjorda 2008 och 2010 medan den som visade på god kännedom var 

från 2014. Detta tillsammans med vår studie bekräftar den ökning av kunskap och intresse 

om probiotika som skett de senaste åren, och som bland annat Livsmedelsverket även 

vittnat om (2). Vår studie visade att kvinnorna hade högre kännedom om begreppet 

probiotika jämfört med männen. Detta stämmer överens med en tidigare studie som 

undersökte studenters medvetenhet om probiotika på fem olika universitet i Jordanien 

(11). Att kvinnorna hade högre kännedom om begreppet probiotika skulle kunna bero på 

att kvinnor generellt är mer hälsomedvetna och även mer benägna att följa 

kostrekommendationer (33-35). 

 

Vår studie visade att personer med kostbakgrund hade högre kännedom om alla begrepp 

relaterade till tarmflora jämfört med de utan kostbakgrund. En studie om uppfattningen 

om probiotika hos studenter inom medicinsk fakultet, där bland annat tandläkarutbildning, 

läkarutbildning och nutritionsutbildning ingick, visade att kunskapen om probiotika skilde 

sig mellan olika utbildningar där studenterna inom nutritionsutbildning hade högst 

kunskap om begreppet (36). I gruppen kostbakgrund ingick i vår studie dietister men även 

andra som läste eller läst någon form av utbildning där fysiologi och näringslära eller 

motsvarande ingick såsom läkarprogrammet, utbildning inom hem- och 

konsumentkunskap samt sjuksköterskeprogrammet. I studien vi jämfört med hade bland 

annat dessa utbildningar jämförts mot varandra och visade då att nutritionsutbildning gav 

högst kunskap om probiotika. Att det är dietiststudenterna som stod för den största delen 
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av de med kunskap även i vår studie verkade rimligt att anta då personer som utbildar sig 

eller har en utbildning inom kost mest troligt har ett ökat intresse för tarmflora och dess 

betydelse, dock är detta inget som studerats närmare och det går därför inte att med 

säkerhet säga att det var så.  

 

Vår studie visade även att personer med kostbakgrund i högre utsträckning tog tillskott av 

probiotika än personer utan kostbakgrund. En studie om konsumenters förväntningar på 

probiotika visade att en majoritet av de som tog tillskott av probiotika hade blivit 

rekommenderade att göra detta (37). De som inte tog probiotikatillskott uppgav att om de 

fick en rekommendation av hälso- och sjukvården skulle även de ta ett sådant tillskott.  

Vår studies resultat visade förvånande nog att de med kostbakgrund inte gjorde signifikant 

fler livsmedelsval med tarmfloran i åtanke än de utan kostbakgrund. Däremot tog personer 

med kostbakgrund i större utsträckning probiotikatillskott vilket tyder på att kunskap ger 

ökad konsumtion av tillskott som gynnar tarmfloran. 

 

Resultatet i vår studie visade att den mest använda informationskällan kring olika begrepp 

som rör tarmfloran var kritiskt granskade sidor på internet följt av under sin utbildning och 

icke kritiskt granskade sidor på internet. Rapporten “Svenskarna och internet 2010” visade 

att hälften av alla svenskar använder internet när de ska söka information om hälsa och 

vård (38). Av unga, högutbildade använde 80% internet som informationskälla när de 

sökte information. Vår studies resultat angående val av informationskällor stämde överens 

med denna rapports resultat. Internet är en viktig informationskälla för konsumenter att 

inhämta hälsoinformation från. Därmed kan det antas att internet i framtiden bör vara en 

primär källa att sprida hälsobudskap på. I en annan studie framkom det att vårdpersonal 

hade en viktig uppgift i att hjälpa patienterna hitta trovärdiga och säkra internetkällor för 

information angående hälsa (32). Detta för att motverka felaktig information då 

patienterna hade en önskan om att själva kunna leta information på internet. Vår studie 

visade att män använde sig av icke kritiskt granskade internetsidor i större utsträckning 

jämfört med kvinnor för att hitta information om tarmflora. Detta tyder på vikten av att 

vårdpersonal stödjer patienter i att hitta kritiskt granskade källor på internet där män i 

huvudsak är en grupp man bör fokusera på. 

 

Vårt resultat visade att även böcker var en viktig informationskälla, där yngre i större 

utsträckning hämtat information från böcker jämfört med äldre. Rapporten “Svenskarna 

och internet 2010” uppgav att 30 procent av svenskarna ansåg att böcker var en viktig 

informationskälla till hälsoinformation (38). Att böcker var en av de informationskällor 

som använts mest i vår studie skulle kunna bero på ökat antal kokböcker på marknaden 

med tarmflora i fokus. En annan orsak skulle kunna vara att många som deltog i studien 

studerade eller hade studerat något inom kost på universitetsnivå och därmed räknade in 

kurslitteratur i kategorin “böcker”. Den yngre åldersgruppen var överrepresenterad hos de 

med kostbakgrund och därmed skulle detta kunna vara en förklaring till varför fler yngre 

angav böcker som informationskälla. När information i framtiden ska spridas om 

tarmflora till den allmänna befolkningen kan internet med fördel användas, men även 

andra källor så att så många som möjligt i befolkningen får chans att ta del av 

informationen. 
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5.3 Samhällsrelevans 

Senare tids forskning har visat på vilken betydelse tarmfloran har för vår hälsa (2, 13-15). 

Nu när denna kunskap är på frammarsch är det av vikt att den kommer alla till gagn. Vår 

studie visar att nära hälften av deltagarna inte gjorde medvetna livsmedelsval för att 

förbättra sin tarmflora. Dock vet vi inte om de deltagare som inte gjorde medvetna 

livsmedelsval ändå gör livsmedelsval som gynnar deras tarmflora utan att det är ett aktivt 

val för tarmflorans skull. Således vet vi inte hur många av deltagarna som äter en kost som 

gynnar deras tarmflora medvetet och omedvetet. Kunskap om hur kosten påverkar 

tarmfloran ger individer en möjlighet att påverka sin tarmflora och kan bidra till att fler 

gör livsmedelsval med tarmfloran i åtanke vilket skulle kunna leda till en minskning av 

sjukdomar som har en koppling till tarmfloran (12, 18, 19). Digitaliseringen av vårt 

samhälle ökar ständigt och gör att information inom de flesta områden finns nära tillhands 

(38). Media använder till stor del internet som plattform och går ut med mycket 

hälsoinformation som kan vara missledande när det gäller kost då de vill få 

uppmärksamhet med säljande rubriker (39). Samtidigt finns mycket information om kost 

med vetenskapligt stöd tillgängligt på internet såsom myndighetssidor och vetenskapliga 

studier. Vår studie visade på att just internet är en stor källa till kunskap och information 

om tarmflora, och därmed kan användas till att nå en stor del av befolkningen.  

Vår studie har kommit fram till att män i högre utsträckning än kvinnor använde icke 

kritiskt granskade sidor vilket är olyckligt då detta kan leda till felaktig kunskap samt 

lägre kännedom om begrepp som rör tarmflora. Genom vår studie har vi även kunnat 

belysa att män har en lägre medvetenhet om probiotika än kvinnor. Att denna grupp har 

lägre medvetenhet kan bero på att män i lägre utsträckning än kvinnor intresserar sig för 

hälsofrågor (38). Denna skillnad mellan könen skulle i förlängningen kunna leda till att 

män i lägre utsträckning än kvinnor gör aktiva val för att förbättra sin tarmflora. 

Deltagarna ≤32 år gjorde i lägre utsträckning medvetna livsmedelsval för tarmfloran än 

deltagarna >32 år. Det har även tidigare visats att äldre generellt är mer hälsointresserade 

och måna om att följa kostrekommendationer än yngre (34). Den yngre gruppen kan 

därför vara en grupp som man bör arbeta mer aktivt med för att ge ökad kunskap kring 

tarmflora. Det som förvånar är att den yngre gruppen även bestod av signifikant fler 

deltagare med kostbakgrund med högre kännedom om de olika begreppen rörande 

tarmflora.  

  

Vår studie tyder på att det finns behov av att nå ut i samhället med information rörande 

kost som påverkar tarmflora både till den allmänna befolkningen men även riktat till 

specifika grupper så som män och yngre personer. Vårdpersonal i allmänhet och dietister i 

synnerhet är viktiga utbildare och kunskapsspridare i frågor som rör kost och tarmflora. 

Det är även viktigt för dietister och annan vårdpersonal att vara pålästa om och kunna 

förmedla var det är lämpligt för patienter och andra att leta ytterligare information om 

tarmflora på egen hand, då många vill läsa på själva. Utan dietistens och annan 

vårdpersonals hjälp riskerar de att leta på sidor som inte är kritiskt granskade.  

6 SLUTSATS 

Studien visade att personer i allmänhet hade låg medvetenhet om tarmflora och att 

personer med kostbakgrund hade högre medvetenhet om olika begrepp rörande tarmflora. 

För att öka personers medvetenhet om tarmflora kan internet vara en lämplig källa. 

Dietisten har en viktig roll för att sprida kunskap men även när det gäller att informera om 
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trovärdiga och säkra informationskällor, så att befolkningen ökar sin medvetenhet och 

kunskap om tarmflora. Två grupper som man specifikt bör fokusera på är män och yngre 

personer. För att styrka dessa resultat behövs fler studier på området. 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG 

Författarna har i lika stor utsträckning bidragit under utformandet av studien, insamlande 

av data och bearbetning av densamma. 

8 TACK  

Tack till er som svarade på enkäten och på så vis gjorde denna studie möjlig.   
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