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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Svenska livsmedelsverkets rekommendation att minska konsumtionen av 
mättat fett har på senaste tiden ifrågasatts. Kritiker anser att det saknas belägg för att 
mättat fett och hög fettkonsumtion ökar risken för övervikt och hjärt- kärlsjukdom. 
Debatten har figurerat i media där kostbudskapen ofta är förenklade och motsägelsefulla 
vilket kan ha skapat en förvirring hos konsumenterna. 
Syfte Syftet var att undersöka deltagarnas val av matfett och fetthalt i mejeriprodukter, 
attityder kring fett och hälsa, förtroendet för olika kostinformationskällor, samt 
skillnader mellan kön-, ålder- och utbildningsgrupper.  
Metod En enkätstudie genomfördes utanför tre matbutiker i Umeå. Enkäten bestod av 
tio sak- och attitydfrågor. Även kön, ålder och utbildningsnivå tillfrågades för att 
möjliggöra en jämförelse mellan dessa grupper. Data bearbetades och analyserades i 
SPSS 20.0 med chi-2 test. Signifikansnivån sattes till p<0,05.  
Resultat Deltagarantalet uppgick till 126 stycken varav 65 kvinnor och 61 män. Flest 
deltagare valde mellanmjölk, vispgrädde, smörgåsmargarin med 75 % fett respektive 
olja. Uppemot hälften av deltagarna hade gjort förändringar i val av matfett och 
mejeriprodukter, varav fler åt det magrare hållet. Kvinnorna uppgav sig mer 
hälsomedvetna gällande konsumtion av mejeriprodukter och matfett och valde 
signifikant oftare vispgrädde jämfört med männen. I övrigt sågs inga skillnader mellan 
kön, ålder samt utbildningsnivå i valet av mejeriprodukter och matfett. Däremot ansåg 
signifikant fler äldre än yngre att magra mejeriprodukter är hälsosammast och fler låg- 
än högutbildade att mer fett och mindre kolhydrater bör eftersträvas. Mindre än hälften 
av deltagarna sa sig ha förtroende för livsmedelsverkets och dietisters kostbudskap. 
Slutsats Mediedebatten kan ha påverkat konsumenternas inställning till fett och hälsa. 
Yrkesverksamma inom kostområdet bör därför ta mer plats i media, och framförallt 
rikta sig till de grupper som tenderar att ta till sig kostbudskap därifrån. Ytterligare 
studier krävs för att klargöra om fettdebatten i media har förändrat synen på fett och 
hälsa hos populationen. 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
Background The Swedish National Food Agency´s recommendation to reduce the 
consumption of saturated fat has lately been questioned. Critics consider that there is no 
evidence that saturated fat and high fat consumption increases the risk for obesity and 
cardiovascular disease. The debate has appeared in the media in which dietary messages 
are often simplistic and contradictory, which may have created confusion among 
consumers.  
Objective The aim was to investigate the participants' choices of cooking fat and fat 
content in dairy products, and attitudes towards fat and health, confidence in different 
sources for dietary messages and differences between gender, age and education groups.  
Method A questionnaire study was conducted outside three grocery stores in Umeå. 
The questionnaire consisted of ten fact and attitude questions. Also gender, age and 
educational level were questioned to allow a comparison between these groups. Data 
were processed and analyzed with SPSS 20.0 Chi-2 test. The significance level was set 
at p <0.05.  
Results The number of participants amounted to 126, with 65 women and 61 men. Most 
participants chose semi-skimmed milk, whipping cream, margarine with 75 % fat and 
oil. Nearly half of the participants had made changes in the type of cooking fats and 
dairy products, whom more to the lower fat direction. The women reported themself 
more health conscious regarding the consumption of dairy products and cooking fats 
and chose significantly more often whipping cream compared with the men. Otherwise, 
there were no differences between gender, age and level of education in the selection of 
dairy products and cooking fats. However did significantly more older than younger 
consider that low-fat dairy products are the healthiest and more less educated than 
highly educated that more fat and less carbohydrates is to be strived after. Less than half 
of the participants said they had confidence in the National Food Agency and dietitians' 
nutrition messages. 
Conclusion The media debate may have affected the participants’ attitude regarding fat 
and health. Professionals in the field of nutrition should therefore appear more in the 
media, and especially target those groups that tend to absorb nutrition messages from 
there. Further studies are required to clarify whether the fat debate in the media has 
contributed to a changed view of fat and health in the population. 
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1 BAKGRUND 

Enligt Svenska livsmedelsverket är fett en viktig del av en hälsosam kost men ett för 
högt fettintag och en ogynnsam fettsammansättning ökar risken för övervikt och hjärt- 
kärlsjukdom (1). De rekommenderar därför ett begränsat intag av mättat fett och ett 
större intag av omättat fett, exempelvis genom att välja mjuka fetter och använda olja 
eller flytande margarin istället för smör. En annan rekommendation är att välja magra 
mejeriprodukter och nyckelhålsmärkta livsmedel vilka har en bättre fettsammansättning. 
  
Livsmedelsverkets rekommendationer om fett har under senare tid ifrågasatts (2,3,4). 
Kritikerna anser att det saknas belägg för att en större andel fett och mättat fett i kosten 
ger en ökad risk för övervikt och hjärt- kärlsjukdom. Förenta nationernas fackorgan för 
livsmedel- och jordbruksfrågor (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO) har 
sammanställt en rapport av den senaste forskningen på området (5). Rapporten visar att 
det förmodligen inte finns något samband mellan det totala fettintaget och hjärt- 
kärlsjukdom. När man tittade specifikt på det mättade fettet och en eventuell ökad risk 
för hjärt-kärlsjukdomar samt högt blodtryck, var bevisen för ett samband otillräckliga. 
Man såg däremot en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom om det mättade fettet byttes ut 
mot fleromättat, samt att blodfettsbilden förbättras om mättat fett byts ut mot fler- och 
enkelomättat fett. 

1.1 Fettdebatten i media 
Människors matvanor och livsmedelskonsumtion är trendkänsliga och förändras 
ständigt över tid (6). En av de viktigaste faktorerna som påverkar denna förändring är 
media. Medias rapportering har stor inverkan på människors kunskaper, attityder och 
beteenden kring hälsa och matvanor och har alltså i förlängningen betydelse för 
folkhälsan (7). Idag rapporteras det mer än någonsin om mat och hälsa i svenska medier 
och det är vanligt att budskapen är motsägelsefulla (Bilaga 1). I det massiva utbudet av 
motsägande information blir det svårt för den enskilde individen att tolka informationen 
och veta vad hen ska lita på, vilket kan leda till en osäkerhet (6,7) Undersökningar har 
visat att hälsa är ett ämne som skapar mycket uppmärksamhet och därför alltid är 
aktuellt och tacksamt att rapportera om (8). Dags- och kvällstidningar har ofta 
hälsospalter och särskilda bilagor om kost och hälsa och det finns en mängd 
specialtidningar i ämnet, till exempel Må bra, Topphälsa och iForm. På TV avlöser 
matlagningsprogrammen varandra tillsammans med en rad olika reality-program där 
överviktiga deltagare får råd om kost och träning, såsom Biggest loser och Du är vad du 
äter. Det är även vanligt att ämnet debatteras i både TV och tidningar. Många gånger är 
det de uppseendeväckande och ovanliga dieterna som får utrymme på bekostnad av de 
enkla och alldagliga (7). "Low carb high fat" (LCHF) är den metod som fått mest 
uppmärksamhet på senare tid (9). Varningstexter om metodens farliga konsekvenser har 
vid vissa tillfällen prytt löpsedlarna för att andra gånger presenterats med ett betydligt 
positivare budskap (Bilaga 1). LCHF-metoden går ut på att man äter ytterst lite 
kolhydrater och istället ökar andelen fett i kosten, genom att bland annat välja feta 
mejeriprodukter och använda mycket matfett (10). 

1.2 Konsumtion av mejeriprodukter och matfett. 
De senaste åren har konsumtionen av feta livsmedel ökat i den svenska populationen. 
(9). Inom livsmedelsgrupperna mejeriprodukter och matfett har det skett stora 
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förändringar. Under 80-och 90-talet var trenden en minska andelen fett i kosten. Från 
mitten av 2000-talet är trenden den motsatta vilket märks bland annat på försäljningen 
och utbudet av mejeriprodukter. Försäljningen av smör, grädde och standardmjölk har 
ökat samtidigt som försäljningen av lättmjölk och lättmargarin minskat. Dessa trender i 
fettintag syns tydligt i Västerbottenprojektet, där man har undersökt matintag, 
kolesterolhalt och Body Mass Index (BMI) på män och kvinnor i Västerbotten mellan 
åren 1986 och 2010 (11). Studien visade på ett starkt samband mellan totalt intag av fett 
och intag av mättat fett. Höjda kolesterolvärden sågs i samband med att fettintaget 
ökade i populationen och genomsnittligt BMI ökade markant hos både män och 
kvinnor. 
  
Med tanke på den rådande mediedebatten och den ökade konsumtionen av mättat fett 
vill vi undersöka vad konsumenterna väljer för typ av mejeriprodukt och matfett, samt 
hur deras attityder till livsmedelsverkets fettrekommendationer ser ut. 
 
2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas val av matfett och fetthalt i 
mejeriprodukter, samt hur deras attityder kring fett och hälsa såg ut. 
  
Följande frågor ska belysas: 

• Hur ser deltagarnas val av matfett och fetthalt i mejeriprodukter ut idag och har 
de förändrats under de senaste åren? 

• Finns det någon skillnad i val och attityder med avseende på kön, ålder och 
utbildningsnivå? 

• Vilka informationskällor har konsumenterna förtroende för gällande 
kostbudskap? 
 

3 METOD 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter som verktyg för datainsamlingen. 
Denna metod valdes eftersom det är ett enkelt sätt att nå en större urvalsgrupp (12). 
Metoden passade studiens syfte då ett stort urval underlättar för att kunna göra 
jämförelser och se skillnader och samband mellan olika grupper. 

3.1 Urval 
Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Målgruppen för studien var 
vuxna med eget hushåll som konsumerar mejeriprodukter och matfett. Författarna valde 
att inkludera 150 deltagare i undersökningen, med en så jämn könsfördelning som 
möjligt. Detta uppnåddes genom att enkäterna sorterades och kontrollräknades med 
jämna mellanrum under insamlingstillfället. Personer som inte talade svenska 
exkluderades från studien. Anledningen var svårigheter för författarna att göra en rättvis 
översättning samt för att garantera deltagarnas anonymitet. 
 
Av de 150 enkäter som samlades in var bortfallet 24 stycken (16 %). Orsaken till 
bortfallet var att man hade missat att fylla i baksidan på enkäten alternativt missat att 
ange i kön eller ålder.  
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3.2 Tillvägagångssätt 
Enkäten (Bilaga 2) utformades med hjälp av "Enkätboken" (12). Det bestod av tio sak- 
och attitydfrågor kring deltagarnas konsumtion av mejeriprodukter, förtroende för olika 
källor till kostbudskap, samt åsikter om fett och hälsa. Även kön, ålder och 
utbildningsnivå tillfrågades.  
Innan den slutgiltiga undersökningen genomfördes en pilotstudie där sju personer 
deltog. Tre av dessa var vänner till författarna utan betydande kostkunskap och fyra var 
andra studenter på kostinstitutionen. Deltagarna fick svara på enkäten och ge feedback. 
Därefter reviderades enkäten för att säkerställa att den uppfattades rätt och var enkel att 
besvara för den slutgiltiga målgruppen. 
  
Under insamlingen delades enkäten ut personligen av författarna utanför tre matbutiker i 
Umeå, varav två ICA-butiker och en Konsumbutik. Undersökningen utfördes vid olika 
tidpunkter, för- respektive eftermiddag, under två dagar. Anledningen till detta var att 
man strävade efter en så bred spridning på deltagarna som möjligt då det kan tänkas att 
olika konsumentgrupper befinner sig i livsmedelsbutiker vid olika tillfällen på dagen. 

3.3 Databearbetning 
Varje enkät kodades med en siffra för att underlätta sammanställningen av data. All 
inmatat data kontrollerades en extra gång med insamlingsdata för att garantera att dessa 
stämde överens, sedan analyserades det i SPSS 20.0. Chi-2-test användes för att 
undersöka eventuella signifikanta samband eller skillnader mellan kön-, ålder samt 
utbildningsgrupperna som studerades. Signifikansnivån fastställdes till p<0,05. 
Procenttal där decimaler förekom avrundades enligt följande: <0,5 avrundades till heltal 
neråt och ≥0,5 avrundades till heltal uppåt. 
  
För att lättare kunna se statistiska samband mellan olika utbildningsnivåer delades 
deltagarna in i grupperna "Lågutbildad" (grund-, gymnasieskola, kvalificerad 
yrkesutbildning samt annat) respektive "Högutbildad" (högskole- samt 
universitetsutbildning). För att se deltagarnas åldersfördelning delades de in i fyra 
åldersgrupper (18-29 år, 30-44, 45-64, 65-80). Eftersom denna åldersfördelning dock 
gjorde det svårt att se statistiska samband delades deltagarna även in i grupperna 
“Yngre” (18-44 år) och “Äldre” (45-80 år). För att kunna sätta deltagarnas val i relation 
till hälsomedvetenhet delades deltagarna in i två grupper baserat på frågan “När jag 
väljer fetthalt på mejeriprodukter och matfett gör jag det ur hälsosynpunkt". De som valt 
“alltid” och “ofta” definierades som mer hälsomedvetna och sammanfördes därför till 
en grupp (Alltid/ofta), medan de som valt “sällan” och “aldrig” sammanfördes till en 
grupp som ansågs mindre hälsomedvetna (Sällan/aldrig).  
 
Påståendefrågan (Bilaga 2, fr. 7) delades upp i två kategorier beroende på om påståendet 
stämde överens med livsmedelsverkets kostrekommendationer eller inte. Detta gjorde 
det möjligt att tydligt kunna studera deltagarnas attityder till de rådande 
rekommendationerna. Svaren på påståendefrågorna delades in i tre grupper vid vissa 
test. Första gruppen innefattade de som svarade “instämmer helt” och “instämmer 
delvis”, andra gruppen de som svarade “instämmer något” och “instämmer ej” och 
tredje gruppen de som svarat“ vet ej”. “Vet ej”-gruppen valdes att uteslutas eftersom 
dessa deltagare ansågs sakna en åsikt i frågan, i övriga frågor var dessa deltagare alltid 
medräknade. Frågorna angående allergier/överkänslighet eller diet-kost valdes att inte 
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analyseras separat eftersom antalet deltagare som svarat ja på dessa frågor var färre än 
vad som krävdes för att signifikanta samband skulle kunna påvisas.  

3.4 Etiska aspekter 
Varje individ informerades via ett följebrev om syftet med studien samt att deltagandet 
var frivilligt och när som helst kunde avbrytas (Bilaga 2). I följebrevet framgick även att 
deltagandet var anonymt och att data hanterades konfidentiellt. Deltagarna fick själva 
lämna enkäten i en insamlingslåda för att författarna inte av misstag skulle se svaren. 
 
4 RESULTAT 

Deltagarantalet uppgick till 126 personer, varav 65 kvinnor och 61 män. Deltagarnas 
åldersspridning var 18 till 80 år (Figur 1) med en medelålder på 42 år (SD ±19).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1. Deltagarnas åldersspridning, Umeå, september 2012 

 
Nästintill hälften av deltagarna (49 %) hade genomfört en högskole- eller 
universitetsutbildning. De resterande (51 %) hade grundskoleutbildning, 
gymnasieutbildning, kvalificerad yrkesutbildning eller annan utbildning. 
  
Majoriteten av deltagarna (85 %) uppgav att de inte hade någon allergi eller sjukdom, 
eller åt enligt någon specifik diet (95 %) som påverkade konsumtionen av 
mejeriprodukter. Bland de deltagare som uppgav att de hade allergi/sjukdom nämndes 
laktosintolerans, diabetes, hjärtkärlsjukdom, mjölkproteinallergi, glutenintolerans och 
IBS. De specifika dieterna som nämndes var GI (Glykemiskt index), Medelhavskost, 
LCHF och sockerfritt. 

4.1 Valet av mejeriprodukter och matfett 
Av 126 deltagare uppgav hälften (53 %) att de oftast väljer mellanmjölk vid konsumtion 
av mjölk (Figur 2). Smörgåsfett med 75 % i fetthalt valdes också av en majoritet (57 %) 
av deltagarna. Totalt var det två tredjedelar av deltagarna som använde flytande matfett 
i matlagning (44 % olja och 22 % flytande margarin). Vispgrädde var den vanligaste 
gräddprodukten i matlagning (37 %) medan mellangrädde användes av minst antal 
deltagare (8 %). De kvinnliga deltagarna valde signifikant oftare vispgrädde i 
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matlagningen jämfört med de manliga (p=0,043). Förövrigt sågs inga signifikanta 
skillnader mellan kön-, ålder- och utbildningsgrupperna i valen av mejeriprodukter och 
matfett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Deltagarnas val av mejeriprodukt och matfett uppdelat på kön, Umeå, september 2012  
 
Lite mer än hälften av deltagarna (52 %) uppgav att de alltid/ofta väljer mejeriprodukter 
och matfett ur hälsosynpunkt (Figur 3). Bland dessa var en signifikant större andel 
kvinnor än män (p=0,023). Mellan deltagarna som angav sig mer respektive mindre 
hälsomedvetna i denna fråga observerades ingen signifikant skillnad i valet av 
mejeriprodukter och matfett. I båda grupperna var olja det vanligaste matfettet, följt av 
flytande margarin. Däremot var det fler deltagare bland de mer hälsomedvetna (51 %) 
som valde olja jämfört med de mindre hälsomedvetna (38 %) men inte heller här sågs 
någon signifikant skillnad. 
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Figur 3. Deltagarnas (n=124) frekvens av hälsomedvetenhet vid val av mejeriprodukter och 
matfett uppdelat på kön, Umeå, september 2012. 

4.2 Förtroendet för kostbudskapskällor 
Bland kostbudskapskällorna valde flest deltagarna (58 %) läkare, följt av 
livsmedelsverket (49 %) och dietister (46 %) som de källor de hade mest förtroende för 
gällande hälsosamma kostbudskap (Figur 4). Bland mediekällorna fick 
matlagningsprogram (19 %) och dagstidningar (18 %) störst förtroende. Några deltagare 
valde annan som alternativ och nämnde då “forskning”, “internet”, “mig själv”, 
“vänner” och “släktingar”. Det sågs en tendens till att fler yngre deltagare (56 %) hade 
förtroende för livsmedelsverket jämfört med de äldre (41 %), men detta var inte 
signifikant (p=0,100). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figur 4. Deltagarnas förtroende för olika kostbudskapskällor, Umeå, september 2012. 
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4.3 Förändringen av fetthalt i mejeriprodukter 
Uppemot hälften (45 %) av deltagarna hade förändrat sina val av mejeriprodukter med 
avseende på fetthalt de senaste åren (Figur 5). Av de som hade förändrat sina val (n=56) 
var det 64 % som numera valde magrare produkter medan 36 % valde fetare. 
Förändringen i val av fetthalt verkade vara oberoende av kön, ålder och utbildningsnivå 
då inga signifikanta skillnader kunde observeras mellan dessa grupper.  

Figur 5. Deltagarnas (n=125) svar på förändring i val av fetthalt i mejeriprodukter uppdelat på 
kön, Umeå, september 2012. 

4.4 Åsikter om livsmedelsverkets fettrekommendationer 
Majoriteten av deltagarna instämde helt eller delvis i alla påståenden som stämde 
överens med livsmedelsverkets rekommendationer angående fett (Tabell 1). I jämförelse 
mellan de olika grupperna kön och utbildningsnivå sågs inga signifikanta skillnader. 
Däremot sågs en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna i påståendet “Låg fetthalt i 
mejeriprodukter bör eftersträvas ur hälsosynpunkt” vilket de äldre deltagarna instämde 
mer i jämfört med de yngre deltagarna (p=0,003). 
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Tabell 1. Deltagarnas inställning till påståendena som stämmer överens med livsmedelsverkets 
rekommendationer, Umeå, september 2012. 

Påstående 
 

Instäm- 
mer helt 

n (%) 

Instäm- 
mer delvis 

n (%) 

Instäm-
mer något 

n (%) 

Instäm-
mer ej 
n (%) 

Vet  
ej 

n (%) 

Totalt 
 

n (%) 
Låg fetthalt i 
mejeriprodukter 
bör eftersträvas 
ur hälsosynpunkt 

34 (27) 33 (26) 26 (21) 23 (18) 9 (7) 125 
(100) 

Nyckelhålsmärkta 
produkter är bra 
val ur 
hälsosynpunkt 

43 (34) 37 (29) 21 (17) 5 (4) 19 (15) 125 
(100) 

En hög andel fett i 
kosten ökar risken 
för hjärt-
kärlsjukdomar 

60 (48) 31 (25) 24 (19) 4 (3) 7 (6) 126 
(100) 

 
Bland de påståenden som inte stämde överens med livsmedelsverkets 
rekommendationer var det överlag färre instämmande svar och fler som svarat "vet ej" 
(Tabell 2). Majoriteten av deltagarna ansåg dock att "Smör är bättre för hälsan jämfört 
med margarin". Däribland var fler kvinnor än män (81 % respektive 63 %), men det 
sågs inga signifikanta skillnader mellan könen i något av påståendena. Signifikant fler 
lågutbildade (45 %) jämfört med högutbildade (20 %) ansåg att man helt/delvis bör 
sträva efter mer fett och mindre kolhydrater i kosten (p=0,013). Utöver detta sågs inga 
signifikanta skillnader mellan utbildnings- och åldersgrupperna.  
 
Tabell 2. Deltagarnas inställning till påståendena som ej stämmer överens med 
livsmedelsverkets rekommendationer, Umeå, september 2012. 

Påstående Instäm-
mer helt 

n (%) 

Instäm- 
mer delvis 

n (%) 

Instäm-
mer något 

n (%) 

Instäm-
mer ej 
n (%) 

Vet ej 
 

n (%) 

Totalt 
 

n (%) 
Dagens kostråd 
angående fett och 
fettkvalitet är 
inaktuella 

9 (7) 32 (25) 25 (20) 20 (16) 39 (31) 125 (100) 

Man bör sträva 
efter mer fett och 
mindre 
kolhydrater i 
kosten 

6 (5) 28 (22) 31 (25) 43 (34) 16 (13) 124 (100) 

Smör är bättre för 
hälsan jämfört 
med margarin 

51 (41) 22 (18) 8 (6) 18 (14) 27 (21) 126 (100) 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Resultaten från denna studie kan inte anses som representativa för hela befolkningen i 
stort. Detta beror på ett lågt deltagarantal samt att ett bekvämlighetsurval användes (13). 
Studien hade ett internt bortfall på 16 %, vilket kan ha påverkat resultat då svaren från 
dessa enkäter kan ha sett annorlunda ut än de som inkluderades.  De personer som valde 
att tacka nej till att delta, samt de som missat att fylla i vissa frågor, kan ha svarat på ett 
annat sätt än den generella deltagaren. Utöver detta var åldersfördelningen relativt 
ojämn, med en överrepresentation av deltagare under 30 år, vilket ytterligare kan ha 
påverkat resultaten. Det var många deltagare som valde att tacka ja till att delta först 
efter att de fått reda på ämnet för undersökningen, men då ingen heller valde att tacka 
nej kan det förmodas att ett eventuellt intresse för ämnet inte har påverkat deltagandet. 
Vissa deltagare upplevdes stressade vid undersökningstillfället och det kan ha gjort att 
de svarade mindre noggrant på frågorna.  
  
Metodens styrka låg i att det var möjligt att göra statistiska generaliseringar och se 
samband för urvalet. Dessa kunde sedan sättas i relation till tidigare forskning. Studien 
kan anses ha en hög reliabilitet och validitet eftersom en pilotundersökning 
genomfördes före den slutgiltiga undersökningen. Enkäten reviderades utifrån 
oklarheter och synpunkter som framkom vid pilotundersökningen. Frågeformuläret 
hölls kortfattat för att underlätta för deltagarna att behålla fokus och för att svaren skulle 
bli så tillförlitliga som möjligt (12). Detta var viktigt eftersom undersökningsplatsen var 
en matbutik där det kan tänkas att många har begränsat med tid. Att författarna fanns 
närvarande vid själva undersökningen så att deltagarna kunde ställde frågor ökade 
validiteten, samt att deltagandet var helt anonymt då deltagarna själva fick lämna sin 
enkät i en låda med lock. Varje fråga hade svarsalternativen “vet ej” eller “annat”, för 
att deltagarna inte skulle uppleva att de tvingades ta ställning till något de inte anse sig 
ha kunskap om, samt för att undvika eventuella blanksvar.  
 
Enkäten borde ha haft tydligare instruktioner för hur den skulle fyllas i korrekt. 
Bortfallet hade förmodligen minskat om det tydligt hade framgått att det även fanns 
frågor på baksidan av frågeformuläret. På frågorna angående val av mejeriprodukter och 
matfett borde det också funnits tydligare information om att man endast skulle kryssa i 
ett svar. Vissa deltagare hade kryssat i flera alternativ på några av frågorna och valdes 
därför att exkluderas från dessa frågor. Det är viktigt att ha i åtanke att frågorna gällande 
val av olika mejeriprodukter och matfett inte tar hänsyn till vilken mängd som 
konsumeras eller hur ofta. På påståendet “dagens kostråd angående fett och fettkvalitet 
är inaktuella” hade många deltagare svarat “vet ej” (n=39). Det hade eventuellt kunnat 
vara ett lägre antal om det tydligare framgått att det handlar om livsmedelsverkets 
kostråd. Eftersom påståendet inte var specificerat finns det en risk att vissa deltagare 
missförstod och antog att det handlade om andra kostråd. 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Deltagarnas val av mejeriprodukter och matfett 
Studiens resultat av konsumtionsval stämde bra överens med andra svenska 
konsumtionsstudier (14, 11). Smörgåsfett med 75 % fett var det vanligaste smörgåsfettet 
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följt av lättmargarin, något som även livsmedelsverkets undersökning Riksmaten 2010 
visade (14). Även deltagarnas val av matfett stämde överens med resultaten från 
Riskmaten då flytande matfett, såsom olja och flytande margarin, tillsammans var 
överlägset vanligast. När det gäller matfett väljer alltså deltagarna i linje med 
livsmedelsverkets råd “byt till flytande fett i matlagning” som är en del i att få 
konsumenter att minska mängden mättat fett i kosten och öka mängden enkel- och 
fleromättat fett (1).  
 
Enligt Riksmaten är mejeriprodukter den största källan till mättat fett i den svenska 
kosten (14). I Västerbottenprojektet såg man att ett högt intag av mättat fett samt att val 
av mejeriprodukter och matfett med hög fetthalt relaterade till ett högt totalt fettintag 
(11). Då även denna studie är gjord i Västerbotten och då en stor andel deltagare uppgav 
att de använde vispgrädde i matlagning och smörgåsmargarin med 75 % fett, skulle man 
kunna anta att en betydande andel har ett högt intag av fett och mättat fett. Men 
eftersom den här studien inte undersökte mängder kan man dock inte dra några säkra 
slutsatser om detta. 

  
Kvinnorna uppgav att de valde fetthalt på mejeriprodukter och matfett ur hälsosynpunkt 
betydligt oftare än männen. Även andra studier som tittat på könsskillnader kring 
hälsosamma matval har sett liknande resultat (15, 16, 17). De kvinnliga deltagarna 
tenderade samtidigt att välja fetare produkter än männen i denna studie. Eftersom inga 
mängder har undersökts kan man dock inte dra några slutsatser kring huruvida kvinnor 
har ett högre totalt fettintag eller inte. Andra undersökningar som studerat totalt fettintag 
hos den svenska populationen har fått fram motstridiga resultat. I Riksmaten 2010 hade 
kvinnorna ett högre medelvärde för energiprocent fett i kosten jämfört med männen, 
medan en studie i Malmö istället visade att kvinnorna åt en lägre andel fett (14, 18). I en 
schweizisk populationsbaserad studie såg man att kvinnorna i större utsträckning än 
männen följde landets rekommendationer för alla livsmedelsgrupper förutom 
mejeriprodukter (15). Kvinnorna gick emot rekommendationen om magra 
mejeriprodukter och valde i större utsträckning istället fetare alternativ. Eventuellt var 
även kvinnorna i denna studie mindre följsamma för livsmedelsverkets råd gällande 
mejeriprodukter jämfört med andra livsmedelsgrupper. En annan förklaring kan vara att 
kvinnorna i större utsträckning tagit till sig budskapet om att ett ökat fettintag är 
hälsosamt, vilket bland annat LCHF-metoden förespråkat. Olika grupper har nämligen 
olika benägenhet att ta till sig nyheter om kost och hälsa (19). Detta styrks också av att 
andra studier visar att kvinnor oftare följer dieter och har en högre önskan att gå ner i 
vikt jämfört med män (15, 17). 

  
Det sågs inga större skillnader i valen av matfett och fetthalt i mejeriprodukter mellan 
olika ålders- och utbildningsgrupper i denna studie. En annan undersökning har däremot 
sett signifikanta skillnader mellan dessa grupper där stigande ålder sågs innebära ett 
sjunkande fettintag (16). Även högre utbildning sågs innebära ett lägre fettintag och mer 
hälsosamma kostval. Att inga skillnader mellan dessa grupper påvisades i den här 
studien kan bero på att endast delar av kostintaget undersöktes, samt att mängder inte 
togs med i beräkningarna.   

5.2.2 Deltagarnas förtroende för kostinformation och attityder till fett 
Flest deltagare sade sig ha störst förtroende för kostbudskap från yrkesverksamma inom 
vård- och hälsa. Läkare var den grupp som allra flest sade sig ha störst förtroende för 
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trots att de i princip inte har någon utbildning inom kost (20). Läkare har dock i 
allmänhet hög status i samhället (21) vilket kan vara en förklaring till att de fick störst 
förtroende i denna undersökning. Däremot kan det anses förvånande att enbart knappt 
hälften av deltagarna sade sig ha förtroende för livsmedelsverket och dietister eftersom 
de har kost som sitt huvudsakliga arbetsområde. Detta skulle kunna betyda att deltagare 
i denna studie har påverkats av kritiken som har framförts av bland annat LCHF-
förespråkare under den rådande fettdebatten (2,3,4). I en annan förtroendeundersökning 
framkom att högre ålder innebar minskat förtroende för livsmedelsverket med lägst 
förtroende hos dem som var 65 år och äldre, något som även denna studie visade en 
antydan till (22). Dessa resultat kan vara viktigt att ha i åtanke för dietister och andra 
yrkesgrupper som bygger sina råd på livsmedelsverkets rekommendationer. 
 
Bland de övriga kostbudskapskällorna var det flest deltagare som angav att de hade 
störst förtroende för matlagningsprogram. Detta kan ses som problematiskt då det finns 
studier som visar att programmen sällan förmedlar hälsosamma budskap (8). Enligt 
jordbruksverkets rapport Svenska matvanor kan ett ökat intresse för matlagning vara en 
anledning till att konsumtionen av smör och grädde idag har ökat (9). Det skulle alltså 
kunna vara så att det stora förtroendet för matlagningsprogram hos deltagarna i den här 
studien är en anledning till varför de inte alltid valde mejeriprodukter och matfett enligt 
livsmedelsverkets rekommendationer. 

  
Majoriteten i denna studie verkar inte ha påverkats av budskapet om att äta mycket fett. 
De flesta deltagarna som uppgav att de hade förändrat sina val av mejeriprodukter valde 
numera istället magrare alternativ. Detta kan jämföras med resultaten från en 
befolkningsundersökning där 38 % av de tillfrågade ansåg att man bör minska på 
mängden animaliskt fett ur hälsosynpunkt (22). Däremot var det 29 % av de tillfrågade 
som ansåg att det inte var viktigt att minska på fettet, utan istället minska på andra 
livsmedel. Endast 3 % ansåg att man bör äta mer fett, vilket stämde relativt bra överens 
med den här studiens resultat då 5 % instämde helt i att man bör sträva efter mer fett 
och mindre kolhydrater i kosten. Dock syns en ökad försäljning av feta mejeriprodukter 
på senare år (9). Det kan eventuellt bero på att det är en grupp konsumenter vilka valt att 
konsumera fetare produkter som drar upp försäljningssiffrorna, istället för att hela 
populationen i stort konsumerar fetare produkter. Däremot verkar vissa budskap som 
LCHF-förespråkare lyft fram ha fått större genomslag hos deltagarna i denna studie. Ett 
av dessa återspeglas i påståendet “smör är bättre för hälsan jämfört med margarin”, där 
en betydande del av deltagarna i studien svarade att de "instämmer helt". Detta var inte 
helt överraskande med tanke på den ökande smörkonsumtionen i populationen (9).  

   
Deltagarnas attityder kring fettets påverkan på hälsan uppfattades som väldigt 
ambivalenta. Det kan tyda på att man påverkas av andra informationskällor än de man 
har förtroende för. Trots att få deltagare ansåg sig ha förtroende för dagspressen är de, 
enligt Sandberg, den främsta källan för frågor som rör kost och hälsa hos det svenska 
folket (8). Dagstidningar är lättillgängliga och har budskap som många kan ta till sig av 
(19). Samtidigt kan den stora mängden varierande hälsobudskap i media lätt skapa en 
förvirring hos konsumenten (8). Det kan alltså vara så att studiedeltagarna har påverkats 
mer av den rådande fettdebatten än de är medvetna om, vilket kan ha lett till den 
ambivalens som ses i svaren. De yngre deltagarna var de som visade störst ambivalens. 
Relativt få yngre höll med i påståendet att låg fetthalt i mejeriprodukter bör eftersträvas 
ur hälsosynpunkt, vilket grundar sig på livsmedelsverkets rekommendationer (1), 
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samtidigt som fler av dem hade förtroende för livsmedelsverket jämfört med de äldre. 
Däremot kunde inga signifikanta skillnader i val av matfett och mejeriprodukter mellan 
yngre och äldre påvisas. Detta skiljer sig från flera andra undersökningar vilka visar att 
den yngre befolkningen har ett högre fettintag och tenderar till att ha sämre matvanor än 
äldre (6, 14, 16). Enligt Jarlbro är det viktigt att man känner förtroende för den som 
kommunicerar ett hälsobudskap och när ett budskap kommer från en trovärdig källa 
ökar benägenheten att ta det på allvar (19). Man kan därför fundera på om de yngre i 
studien har förtroende för livsmedelsverket i stort, men saknar kunskap om deras 
specifika rekommendationer angående fett.  

  
Det sågs en signifikant skillnad mellan utbildningsgrupperna gällande påståendet om att 
man bör sträva efter mer fett och mindre kolhydrater i kosten. De med lägre 
utbildningsnivå instämde i betydligt högre grad med påståendet jämfört med de med 
högre utbildning. Även andra studier har visat på att fettintag är högre hos dem med 
lägre utbildningsnivå (16). Detta kan upplevas som oroväckande och bör tas i beaktande 
av yrkesverksamma inom området då andra studier samtidigt visat att personer med 
lägre utbildning har en sämre hälsa och oftare avlider till följd av hjärt- kärlsjukdom 
(23). Man bör alltså fokusera på att få ut budskapet om vikten av en god 
fettsammansättning och en eventuell begränsning av fett i högre grad hos dem med 
lägre utbildning. Det sågs inga större skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 
attityderna till fett, trots att valen av matfett och fetthalt i mejeriprodukter skilde sig åt 
något. 
 
6 SLUTSATS 

Mediedebatten kring fettkonsumtion och hälsa kan ha påverkat deltagarna då uppemot 
hälften hade gjort förändringar i sitt val av matfett och mejeriprodukter under de senaste 
åren. Den kan även ha bidragit till splittrade åsikter angående fettkonsumtion och hälsa 
mellan olika deltagargrupper. Resultatet tyder på att yrkesverksamma inom kostområdet 
bör sträva efter att låta sina rekommendationer ta mer plats i media, och framförallt rikta 
sig till de grupper som tenderar att ha större benägenhet att ta till sig kostbudskap från 
mediekällor. Ytterligare studier krävs för att klargöra huruvida fettdebatten i media har 
bidragit till en förändrad syn på fett och hälsa hos populationen.  
 
7 YRKESRELEVANS 

Det är viktigt för yrkesverksamma inom kostområdet att vara medvetna om att trender 
inom kost och hälsa kan påverka konsumenters val av livsmedel. Man bör dock ha i 
åtanke att dessa trender inte påverkar alla patienter i samma utsträckning utan att det är 
viktigt att individanpassa bemötandet i nutritionsbehandlingen. 
 
8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

KB och FL har planerat undersökningen, utformat enkäten, genomfört datainsamlingen 
samt bearbetat och analyserat data tillsammans. Uppsatsen har författats tillsammans. 
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9 TACK 

Vi vill rikta ett stort tack till deltagarna i undersökningen för att de tog sig tid att 
medverka. Vi vill också tacka deltagarna i pilotundersökningen för värdefulla åsikter 
och tips angående enkätens utformning.  
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Exempel på alarmerande och motsägelsefulla kostbudskap i kvällspressen. 
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Hej! 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som skriver examensarbete om 
fettkonsumtion med tanke på den rådande fettdebatten i samhället. Vårt fokus ligger på 
konsumentens val av matfett och fetthalt i mejeriprodukter. 
 
Vi är tacksamma om du svarar på frågorna utifrån Din åsikt eftersom det har stor 
betydelse för vårt resultat. 
 
Enkäten är anonym och svaren kommer att hanteras konfidentiellt. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Frida Larsson & Karolina Byström 
 
Vid frågor, maila gärna oss på: 
lala0027@student.umu.se  
kaby0004@student.umu.se 
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Kön: □ Man □ Kvinna 
 
Ålder:________ 
 
Högsta genomförda utbildning: 
□ Grundskola   □ Högskola/universitet 
□ Gymnasium   □ Annan:_________________ 
□ Kvalificerad yrkesutbildning 
 
1. Vilken typ av mjölk dricker du oftast? 
□ Standard (≥3%)   □ Dricker ej 
□ Mellan (1,5%)   □ Annan, vad?_________________ 
□ Lätt (≤0,5%) 
 
2. Vilken typ av grädde använder du oftast i matlagning? 
□ Vispgrädde 40 %   □ Matlagningsgrädde <7% 
□ Mellangrädde 27 %   □ Använder ej 
□ Matlagnings 15 %   □ Annan, vad?_________________ 
 
3. Vilken typ av smörgåsfett använder du oftast? 
□ Smörgåsfett ca 75% (ex Bregott, Norrgott)  □ Margarin 80% 
□ Smörgåsfett ca 40% (ex Lätta, flora, Becel)  □ Använder ej 
□ Smörgåsfett ca 28% (ex mini lätta)   □ Annat, vad?_______  
□ Smör 80% 
 
4. Vilken typ av matfett använder du oftast till matlagning? 
□ Smör (ca 80%)   □ Olja (ex matolja, rapsolja, olivolja) 
□ Margarin (ca 80%)   □ Använder ej 
□ Flytande margarin   □ Annat, vad?__________________ 
 
5. Välj det som passar bäst in på dig. 
När jag väljer fetthalt på matfett och mejeriprodukt gör jag det ur hälsosynpunkt 
□ Alltid  □ ofta  □ sällan  □ aldrig 
 
6. Nedan följer några informationskällor för kostbudskap. Kryssa i tre du anser dig ha 
störst förtroende för. Obs välj 3 stycken. 
 
□ Hälsotidningar (ex ToppHälsa) 
□ Dietist 
□ Bloggar 
□ Kostrådgivare 
□ Dagstidningar (ex DN) 
□ Kvällstidningar (ex aftonbladet) 
□ Livsmedelsverket 
□ RealityTv (ex Biggest loser) 
□ Läkare 
□ Matlagningsprogram 
□ Annan, vilken?____________________ 
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7. Läs påståendena nedan och välj i vilken grad Du instämmer med dem. 
 

Jag anser att... Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
något 

Instämmer 
ej 

Vet ej 

..låg fetthalt i mejeriprodukter 
bör eftersträvas ur 
hälsosynpunkt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

..det är nyttigare att steka i 
rapsolja än i smör 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

..man bör sträva efter mer fett 
och mindre kolhydrater i 
kosten 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

..nyckelhålsmärkta produkter 
är ett bra val ur hälsopunkt 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

..en hög andel fett i kosten 
ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

..smör är bättre för hälsan 
jämfört med margarin 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

...dagens kostråd angående fett 
och fettkvalitet är inaktuella ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
8. Har dina val av fetthalt i mejeriprodukter förändrats under de senaste åren? 
□ Nej  □ Ja, jag väljer fetare produkter  □ Ja, jag väljer magrare produkter 
 
 
9. Följer du för närvarande någon diet? 
□Nej □Ja, vilken/vilka?_____________________ 
 
 
10. Vissa allergier och sjukdomar (t ex diabetes typ 1 och 2, laktosintolerans) kan ha 
betydelse för matintaget. 
 
Har Du någon allergi eller sjukdom som påverkar din konsumtion av mejeriprodukter? 
□Nej □Ja, vilken/vilka?_____________________ 

 
 


