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SAMMANFATTNING	  
Bakgrund Övervikt och fetma är ett komplext världsproblem framförallt relaterat till en 
stillasittande livsstil i kombination med ett högt energiintag. En kostomläggning i samband 
med träning har betydelse för både viktminskningsresultatet samt risken att drabbas av 
överviktsrelaterade följdsjukdomar. Det har setts en svårighet i att avgöra vilken 
kostinformation på internet som ger ett långsiktigt viktminskningsresultat. 

Syfte Syftet med studien var att studera inställningar till kostråd hos personer som tränar i 
viktminsknings- eller viktstabilitetssyfte.  

Metod Till studien valdes en kvantitativ metod där en länk till en webbaserad enkät på 20 
frågor delades via Facebook. Datamaterialet bearbetades och analyserades i SPSS version 22. 
Deltagarna grupperades in i grupperna viktnedgång och viktstabilitet, och undersöktes utifrån 
frågeställningarna. För att se statistiska skillnader användes chi-2 test där signifikansnivån 
sattes till P<0.05. 

Resultat Det var 73 deltagare mellan 20 och 53 år som medverkade i studien. De delades upp 
i grupperna viktnedgång (46 kvinnor, 10 män) och viktstabilitet (10 kvinnor, 7 män). Det var i 
störst utsträckning gruppen viktnedgång som hade försökt gå ner i vikt tidigare och som ansåg 
att det var svårt.  De flesta kunde tänka sig att få kostrådgivning i framtiden men pris och 
tillgänglighet avgjorde ett framtida nyttjande, gruppen viktnedgång var de som i störst 
utsträckning trodde att kostrådgivning kunde hjälpa. Majoriteten hämtade kostinformation 
från hemsidor och internetforum.  

Slutsats De flesta kunde tänka sig kostrådgivning i framtiden beroende på tillgänglighet och 
pris, och framförallt de som tränade i viktminskningssyfte trodde sig bli hjälpta. Det fanns en 
viss osäkerhet kring vilka källor till kostinformation som var pålitliga. Företagshälsovård kan 
möjliggöra lättillgänglig kostrådgivning till ett rimligt pris för de som söker stöd, där behovet 
kan vara störst hos de som söker viktnedgång. 

 

 

 

 



	  

	  

ABSTRACT	  
Background Obesity is a complex global problem mainly related to a sedentary lifestyle in 
combination with a high-energy intake. A dietary change in combination with exercise is 
important in both weight loss results and in reducing the risks of developing diseases related 
to obesity. There is a difficulty deciding what information on the Internet that can result in a 
long-term weight loss result. 

Objective The objective of this study was to investigate attitudes towards nutritional advice in 
people who exercise to lose or maintaining weight.  

Method A quantitative method was chosen for the study and a link to web-based 
questionnaire of 20 questions was shared via Facebook. The data was processed and analysed 
in SPSS version 22. The participants were divided into two groups, weight loss and weight 
stability, for further investigation from the objective. The chi2-test were used and the P<0.05. 
was considered to show a statistic difference.   

Results In total, 73 people between 20 and 53 years participated in the study. The participants 
were divided into the groups weight loss (46 women, 10 men) and weight stability (10 
women, 7 men). Previous weight-loss attempts were most common in the weight loss group 
and many considered it difficult. The most could consider nutritional advice in the future, 
depending on price and availability, and especially the weight loss group thought nutritional 
advice would help. The majority used homepages and Internet forum for information about 
nutrition. 

Conclusion Most participants could consider nutritional advice in the future, depending on 
price and availability, and especially those exercising for weight loss thought nutritional 
advice would help. There was some uncertainty about the reliability on different sources to 
nutritional advice. Perhaps occupational health services could enable accessible and not to 
expensive nutritional advice for those searching support, where the need may be greatest 
among them searching for weight loss.  
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1.	  BAKGRUND	  
Idag finns över en miljard människor i världen med ett Body Mass Index (BMI) över 25, 
vilket motsvarar övervikt, och utav dessa räknas nästan 500 miljoner som feta (BMI>30) (1). I 
Sverige har andelen överviktiga och feta ökat både bland män och kvinnor de senaste två 
decennierna, med störst ökning hos personer under 50 år (2). Den ökande andelen överviktiga 
och feta är ett komplext problem relaterat till livsstil, miljö och gener men framförallt ett 
resultat av en alltmer stillasittande livsstil i kombination med ett för högt energiintag (2, 3). 
Relaterat till övervikt har man sett en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom, typ 2-
diabetes och vissa cancertyper (2–4). Övervikten är i sig en riskfaktor men även var fettet 
sitter på kroppen har setts ha betydelse för risken att drabbas av ovannämnda sjukdomar (5, 
6). Bukfetma är det som har setts ha störst association med incidensen av både hjärt-
kärlsjukdom och vissa cancertyper (5, 7).  
 
Livsstilsförändringar med fokus på en hälsosammare kosthållning och en ökad mängd fysisk 
aktivitet är de viktigaste faktorerna för en lyckad viktminskning (8, 9). Även en liten 
viktminskning på några kilon kan ge både en blodtryckssänkning och en bättre blodfettsprofil, 
något som i sin tur minskar risken att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke (8, 10). En 
kostomläggning i samband med fysisk aktivitet har betydelse för både 
viktminskningsresultatet och risken för de följdsjukdomar som övervikt kan leda till (10). Att 
ta hänsyn till kostens kvalitet och inte bara till energireduktion har setts påverka hur fettet 
distribueras över kroppen (6). Kostbehandling i samband med fysisk aktivitet har även setts 
motverka att en större mängd muskelmassa förloras under viktminskning (10). Extrema dieter 
rekommenderas inte som kostbehandling då detta kan medföra en ökad risk för näringsbrister 
på sikt.  
 
Det uppmättes under 2012 att över 2 miljarder människor världen över använder internet (11), 
och i Sverige används det av 92.7 % av befolkningen (12). Flertalet personer med övervikt 
som letar kostinformation på internet hittar många dieter som utlovar en snabb viktminskning, 
men väldigt lite information om hur man får ett långsiktigt resultat och bibehåller vikten (13). 
I en studie av Lewis et al. visades det att många personer med övervikt som söker efter 
lösningar på sitt viktproblem hittar mycket information men anser det svårt att avgöra vad 
som är pålitligt (14). 
 
Av Sveriges befolkning är det 79 % som läser någon betald dagstidning på vardagarna (15). 
Under 2009 kunde man läsa om viktminskning på en löpsedel lite mer än var fjärde dag (16). 
Viktminskningstipsen saknar ofta källkritiskt tänkande och många kostråd är missvisande.  
 
Guess undersökte i en kvalitativ studie vilka attityder överviktiga personer i Storbritannien 
hade kring fysisk aktivitet (17). Det som framförallt nämndes under intervjuerna var de icke-
viktrelaterade fördelarna med fysisk aktivitet, så som minskad stressnivå och allmänt 
välbefinnande. Flertalet deltagare kände även till rekommendationen 30 minuter moderat 
träning fem eller fler gånger per vecka. Hos de kvinnliga deltagarna upplevdes viktminskning 
vara det som främst motiverade dem till att träna. 
 
I en studie där man jämförde effekten av invägningar två gånger i veckan utan dietistkontakt, 
mot veckoliga invägningar med samtidig dietistkontakt, sågs det att stöd och kunskap från en 
dietist hade större effekt på motivationen och därmed på hur många kilo personer med 
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övervikt lyckas tappa i början på ett viktminskningsförsök (18). Nivån av motivation hos de 
som försöker gå ner i vikt har setts vara avgörande för hur resultatet blir (19). 
 
Efter genomsökning av vetenskaplig litteratur har författarna inte funnit studier som direkt 
berört hur de som tränar för att gå ner i vikt eller för att bibehålla vikten tänker kring kostråd. 
Undersökning av dessa attityder och tankar skulle kunna ge stöd till framtida insatser av 
kostrådgivning i träningssammanhang för att främja viktnedgång och bibehållande av vikten.  

2.	  SYFTE	  
Syftet med studien var att kartlägga inställningar kring kostråd hos personer som tränar för att 
gå ner i vikt eller för att hålla sig viktstabila. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka erfarenheter finns kring kostrådgivning hos personer som tränar för att gå ner i 
vikt respektive för att bibehålla vikten? 

• Vilka inställningar har dessa personer till framtida kostrådgivning? 
• Var hämtar dessa personer information om kostråd i dagsläget och vad anser de om 

dessa källors pålitlighet? 
• Finns det ett samband mellan antalet provade dieter, ansedd svårighet att gå ner i vikt 

och var man hämtar information om kostråd? 

3.	  METOD	  

3.1	  Metodval	  
Då studiens syfte var att kartlägga vilka inställningar till kostråd som fanns hos de som tränar 
för att gå ner i vikt eller för att hålla sig viktstabila valdes en kvantitativ metod för studien. 

3.2	  Urval	  och	  bortfall	  
De som inkluderas i studien var män och kvinnor som fyllt 20 år och som tränade i syfte att gå 
ner i vikt eller för att bibehålla vikten. Personer som tränade i något annat syfte, exempelvis 
för att bygga muskler, eller som hade någon sjukdom som påverkade deras kost eller träning 
undanbads att delta. Åldersgränsen 20 år sattes för att möjliggöra användning av BMI-
klassifikation för vuxna enligt World Health Organisation (WHO) (20, 21).  Totalt svarade 89 
personer på enkäten, men sex av dessa personer exkluderas initialt på grund av att de var 
yngre än 20 år. Under analys av materialet exkluderas svaren från ytterligare tio deltagare, 
fyra på grund av att en bugg skapade dubbletter i molntjänsten ”Google Drive”, där 
enkätsvaren samlades upp, och sex deltagare till följd av felaktigt ifylld enkät. Efter externt 
och internt bortfall återstod 73 deltagare till analysen. 

3.3	  Tillvägagångssätt	  
En enkät (Bilaga 1) skapades i molntjänsten ”Google Drive” med visst stöd från litteratur 
(22). Den första versionen av enkäten bestod av totalt 19 frågor. De första fem frågorna var 
faktafrågor angående deltagarnas kön, ålder, längd, vikt, utbildningsnivå. Detta följdes av två 
frågor gällande vilken typ av träning de utförde samt vad som var deras främsta träningssyfte. 
De nästkommande elva frågorna berörde deltagarnas erfarenheter och inställningar kring 
viktnedgång respektive kostrådgivning och kostråd. Av dessa elva frågor var sex frågor slutna 
flervalsfrågor och fem var flervalsfrågor med ett övrigt-alternativ där deltagarna själva hade 
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möjlighet att fylla i ett alternativ som de saknade. På en del flervalsfrågor kunde deltagarna 
markera flera alternativ. Enkäten avslutades med en attitydfråga kring hur pålitliga de ansåg 
kostråd från olika mediakällor var. Detta besvarades genom en Likertskala som graderades 
mellan ett och fem (1= inte alls pålitlig och 5= mycket pålitlig).  
 
En pilotstudie av enkäten genomfördes under perioden 2013-08-19 till 2013-08-25 på vänner 
och bekanta. Efter korrigeringar bestod den slutgiltiga enkäten av totalt 20 frågor då en sluten 
flervalsfråga angående tidigare viktminskningsförsök lades till. Information om studien och 
en länk till studiens webbaserade enkät lades ut via författarnas konton på det sociala mediet 
Facebook 2013-08-26, så att vänner kunde dela med sig av länken till andra vänner. Vänner 
och vänners vänner kunde sedan välja att delta i studien genom att trycka på länken. Att 
trycka på länken för att komma till enkäten samt ifyllande av enkäten skedde frivilligt. 
Deltagarna informerades i inledningen av enkäten om studiens syfte, frivilligheten att delta 
samt vilka inklusions- och exklusionskriterier som var satta för studien. Svar accepterades 
under perioden 2013-08-26 till 2013-09-04. 

3.4	  Databearbetning/analys	  
Datamaterialet bearbetades i IBM SPSS statistics version 22 där det kodades om till 
kvantitativa variabler samt grupperades in i ytterligare variabler för att underlätta vidare 
analys utifrån frågeställningarna. Variabeln BMI skapades utifrån den längd och vikt 
deltagarna angivit i enkäten, och grupperades sedan in i undervikt (BMI ≤18,5), normalvikt 
(BMI 18,5–24,9), övervikt (BMI 25,0–29,9) och fetma (BMI ≥30) (21). Då deltagarantalet var 
relativt lågt och spritt gällande ålder grupperades åldrarna in i fyra åldersspann (20–29 år, 30–
39 år, 40–49 år och 50–59 år). På samtliga frågor där deltagarna hade möjlighet att markera 
fler än ett svarsalternativ och/eller skriva till ett eget svarsalternativ under ”Övrigt” gjordes 
svarsalternativen om till dikotoma variabler (Nej=0, Ja=1). På de frågor där många olika egna 
svar skrivits in under ”Övrigt” grupperades svaren in under nya variabler med samma tema, 
t.ex. promenad/er, stavgång, powerwalk, vardagsmotion och gå samlades under den nya 
variabeln ”Promenad”. 
 
I syfte att kunna kategorisera in deltagarna i två grupper användes frågan ”Har du idag någon 
som hjälper eller stöttar dig i ditt försök att gå ner i vikt?”. Utav enkätfrågorna var det denna 
fråga som bedömdes att bäst besvara huruvida deltagarna hade ett pågående 
viktnedgångsförsök eller inte. De som angivit svarsalternativet ”Jag försöker inte gå ner i 
vikt” blev gruppen viktstabilitet och de som angett något av de andra åtta svarsalternativen 
(Bilaga 1) blev gruppen viktnedgång. Uppdelningen enligt ovanstående grundades även i att 
de som hade ett annat syfte med träningen än att gå ner i vikt eller att bibehålla vikten 
ombads, i inledningen av enkäten, att inte delta i studien. 
 
Frågan ”Upplever du att det är svårt att gå ner i vikt?” användes för att gruppera deltagarna 
utefter om det upplevde att viktnedgång var svårt eller inte.  Gruppen anser det svårt att gå 
ner i vikt utgjordes av de som svarat ”Ja” eller ”Ja, ganska svårt”. De som utgjorde gruppen 
anser det inte svårt att gå ner i vikt var de som svarat ”Nej”. De deltagare som angivit ”Jag 
försöker inte gå ner i vikt” kunde inte grupperas in i någon grupp och kunde därmed inte 
analyseras i den här frågan. Det var fyra deltagare som räknats till gruppen viktnedgång 
utifrån föregående fråga, men som i denna fråga angav att de inte försökte gå ner i vikt. Dessa 
utgör därmed en del av det interna bortfall som nämnts tidigare.  
 
För att testa skillnader mellan grupper användes chi-2 test och Fisher’s exact test där 
signifikansnivån sattes till P<0.05. 
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3.5	  Etiska	  aspekter	  
I inledningen av enkäten informerades deltagarna om deras anonymitet samt att deltagandet 
var frivilligt och möjligt att avbrytas när som helst. Vikt och viktnedgång kan vara känsliga 
ämnen och flera frågor i enkäten berörde dessa. Samtliga frågor i enkäten var dessutom 
obligatoriska vilket kan medföra att de som fyllde i enkäten inte kände sig bekväma att svara 
på vissa frågor. Deltagarna kunde i dessa fall välja att avbryta ifyllandet av enkäten. Att det 
inte fanns några kontaktuppgifter till de ansvariga för studien medförde att deltagarna inte 
hade möjlighet att framföra synpunkter eller funderingar vid behov. 

4.	  RESULTAT	  
Det var 73 deltagare, varav 17 män och 56 kvinnor, som deltog i studien (Tabell 1). De var 
mellan 20 och 53 år med en medelålder på 30,2 år (SD±11,3). Enligt indelning i BMI-grupper 
definierades drygt hälften som normalviktiga och knappt hälften som överviktiga eller feta. 
En deltagare räknades som underviktig. Deltagarna som hade högskola/universitet som högsta 
avklarade utbildning var lika många som de som angav gymnasium som högsta avklarade 
utbildning. De flesta tränade löpning (41 av 73) eller gick på gym (31 av 73), och angav att 
huvudsyftet med träningen var att må bra (34 av 73). 

Deltagarna delades in i två grupper, där 56 deltagare i åldrarna 20–53 år utgjorde gruppen 
viktnedgång och 17 deltagare i åldrarna 20–51 år utgjorde gruppen viktstabilitet (Tabell 1). 
Deltagarna i gruppen viktnedgång hörde i större utsträckning till de högre BMI-grupperna 
(BMI 25,0-29,9 samt BMI ≥30) än gruppen viktstabilitet (P=0.006), i övrigt fanns inga 
statistiska skillnader mellan grupperna gällande de olika bakgrundsvariablerna.  

Tabell 1. Fördelningen av kön, ålder, BMI och utbildningsnivå i två grupper som tränade 
med olika syfte, viktnedgång respektive viktstabilitet, Umeå september 2013. 

 Totalt 
(n=73) 

Viktnedgång 
(n=56) 

Viktstabilitet 
(n=17) 

Kön Man  
(n=17) 

Kvinna 
(n=56) 

Man 
(n=10) 

Kvinna 
(n=46) 

Man 
(n=7) 

Kvinna 
(n=10) 

Ålder 
20-29 år 
30-39 år 
40-49 år 
50-59 år 

 
12 
1 
2 
2 

 
37 
3 
11 
5 

 
7 
0 
2 
1 

 
28 
3 
11 
4 

 
5 
1 
0 
1 

 
9 
0 
0 
1 

BMI 
≤18,5 
18,5–24,9 
25,0–29,9 
≥30 

 
0 
8 
8 
1 

 
1 
30 
14 
11 

 
0 
4 
5 
1 

 
0 
21 
14 
11 

 
0 
4 
3 
0 

 
1 
9 
0 
0 

Utbildning 
Pågående utbildning 
Högskola/universitet 
Kvalificerad yrkesutbildning 
Gymnasium 
Grundskola 

 
1 
6 
2 
7 
1 

 
6 
21 
6 
20 
2 

 
1 
3 
1 
4 
1 

 
3 
17 
4 
19 
2 

 
0 
3 
1 
3 
0 

 
3 
4 
2 
1 
0 
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De flesta av deltagarna hade försökt gå ner i vikt tidigare och mer än hälften hade försökt flera 
gånger (Tabell 2). I Gruppen viktnedgång var erfarenheten av både enstaka och flertalet 
viktnedgångsförsök vanligare än i gruppen viktstabilitet (P=0.004). Det var även gruppen 
viktnedgång som i störst utsträckning ansåg att det var svårt att gå ner i vikt (P=0.003) samt 
att bibehålla vikten (P<0.001). Åsikterna kring svårigheten att gå ner i vikt respektive 
bibehålla vikten skilde sig inte mellan män och kvinnor inom respektive grupp.  

Gällande antalet provade dieter angav tre femtedelar av deltagarna att de provat en eller flera 
dieter tidigare och mest frekvent angivet var att de provat Low Carb High Fat (LCHF) (22 av 
43), eller en pulverdiet (21 av 43). Kvinnorna har provat fler dieter än männen (P=0.003). 
Deltagarna som provat två eller fler dieter utgjordes framförallt av de som försökt gå ner i vikt 
tidigare (P=0.003), däremot sågs inget samband mellan antal provade dieter och om det 
ansågs svårt att gå ner i vikt (P=0.343) respektive att bibehålla vikten (P=0.363). 

Tabell 2. Fördelningen av kön, erfarenhet av viktnedgångsförsök, ansedd svårighet att gå ner 
i vikt respektive att bibehålla vikten samt antalet provade dieter i två grupper som tränade 
med olika syfte, viktnedgång respektive viktstabilitet, Umeå september 2013.	  

 
 

Totalt  
(n=73) 

Viktnedgång  
(n= 56) 

Viktstabilitet  
(n=17) 

Kön Man 
(n=17)  

Kvinna 
(n=56) 

Man 
(n=10) 

Kvinna 
(n=46) 

Man 
(n=7) 

Kvinna 
(n=10) 

Tidigare viktnedgångsförsök 
Nej 
Ja, enstaka 
Ja, flera 

 
4 
8 
5 

 
10 
22 
24 

 
1 
6 
3 

 
5 
19 
22 

 
3 
2 
2 

 
5 
3 
2 

Ansedd svårighet viktnedgång 
Försöker inte gå ner i vikt 
Nej 
Ja 

 
3 
3 
11 

 
6 
8 
42 

 
0 
2 
8 

 
0 
4 
42 

 
3 
1 
3 

 
6 
4 
0 

Ansedd svårighet viktstabilitet 
Nej 
Ja 

 
8 
9 

 
26 
30 

 
3 
7 

 
16 
30 

 
5 
2 

 
10 
0 

Antal provade dieter 
0 
1 
≥2 

 
10 
7 
0 

 
20 
17 
19 

 
6 
4 
0 

 
13 
15 
18 

 
4 
3 
0 

 
7 
2 
1 

 

På den fråga som undersökte från vilken källa deltagarna i dagsläget hämtade 
kostinformation, fanns möjligheten att markera flera val samt att skriva i ett eget 
svarsalternativ, och det som mest frekvent angavs var svarsalternativet ”Hemsidor” (Figur 1). 
Därefter var ”Internetforum” samt ”Träningstidningar” det som angavs mest frekvent. Drygt 
två tredjedelar av deltagarna hämtade information från två eller fler källor (49 av 73) och det 
tenderade vara gruppen viktnedgång som i större utsträckning än gruppen viktstabilitet 
använde sig av mer än en källa (P=0.059). Det sågs endast en statistisk skillnad mellan kön 
och val av mediakälla för kostråd, det var att kvinnor i större utsträckning än männen angav 
bloggar som källa (P=0.016). Gällande upplevd svårighet att gå ner i vikt sågs inte något 
samband med var man hämtar information om kostråd (P=0.953), och inte heller med hur 
många källor man använde (P=0.364).  
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Figur 1: Från vilka källor deltagarna som tränade i två olika syften, viktnedgång respektive 
viktstabilitet, (n=73) hämtade information om kostråd i dagsläget, Umeå september 2013. 
Multipla och egna svar var tillåtet, siffrorna visar totalt antal angivna svar. 

Deltagarna graderade i störst utsträckning kostråden från livsmedelsverkets hemsida (slv.se) 
som mycket pålitliga (Figur 2). Näst mest pålitliga ansågs kostråden från läkaren Andreas 
Eenfeldts hemsida (kostdoktorn.se). Drygt två tredjedelar av de som graderade 
livsmedelsverket som mycket pålitligt (12 av 21), graderade även läkaren Andreas Eenfeldts 
hemsida som mycket pålitlig. Kostråd från kvällstidningar graderades som minst pålitliga. 

 

Figur 2: Hur deltagarna graderade pålitligheten av kostråd från olika källor (1=inte alls 
pålitliga, 5=mycket pålitliga), Umeå september 2013. Svarsalternativet ”Vet ej” är borttaget 
från boxploten.	  
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Knappt en tredjedel av deltagarna hade fått personlig kostrådgivning tidigare (20 av 73) och 
av dessa hade drygt hälften fått det av en dietist (12 av 20), varav nio deltagare i gruppen 
viktnedgång och tre i gruppen viktstabilitet. Samtliga deltagare som fått kostrådgivning av 
någon annan än en dietist ingick i gruppen viktnedgång (Tabell 3). På frågan om hur kostråd 
från tidigare kostrådgivning hjälpt deltagarna kunde flera alternativ markeras, de elva som 
upplevde hjälp angav mest frekvent svarsalternativen ”Hjälp till nya kostvanor”, ”Hjälp till 
bättre träningsresultat” och ”Bra stöd”. De som inte upplevde någon hjälp var i störst 
utsträckning de som fått rådgivning av dietist (P<0.001).	  

Tabell 3. Uppfattning om kostrådgivning av olika aktörer hos personer som tränade med 
viktnedgång alternativt viktstabilitet som syfte. Umeå september 2013. Multipla svar var 
tillåtet. 

 Dietist 
(n=121) 

Personlig 
tränare 
(n=4) 

Sjuk-
sköterska 
(n=1) 

Annan 
person 
(n=3) 

Totalt 
(n=202) 

Bra stöd 2 1 1 1 5 

Hjälp till bättre träningsresultat 1 2 1 1 5 

Hjälp till att bli mer kritisk mot 
kostråd i media 

1 1 1 0 3 

Hjälp till nya kostvanor 1 2 1 2 6 

Hjälp till viktnedgång 0 2 1 1 4 

Upplevde ingen hjälp 8 1 0 0 9 
1Till dessa hörde samtliga av de som tränade i syftet viktstabilitet som hade tidigare 
erfarenhet av kostrådgivning (n=3), Umeå september 2013. 
2 Det totalt antal deltagare som inte fått kostrådgivning (n=53) är exkluderade från tabellen. 

I framtiden skulle majoriteten av deltagarna kunna tänka sig att få kostrådgivning (65 av 73), 
och intresset var lika stort i gruppen viktnedgång som i gruppen viktstabilitet (P=0.273). 
Drygt två tredjedelar angav att de ville ha kostrådgivning av dietist (43 av 73), varav tre 
fjärdedelar av gruppen viktnedgång och nästan lika stor andel av gruppen viktstabilitet (figur 
3). Av de tolv som fått rådgivning av dietist tidigare kunde två tredjedelar, varav fem av dem 
som inte upplevde någon hjälp av kostråden, tänka sig att få kostrådgivning av dietist i 
framtiden. Gällande förutsättningar för nyttjande av kostrådgivning i framtiden var det 
vanligast att deltagarna angav en eller kombinationer av svarsalternativen ”Inte för dyrt”, 
”Om det fanns tillgängligt på min arbetsplats ” och ”Om det fanns tillgängligt på min 
träningsanläggning” (61 av 73).  
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Figur 3: Av vem deltagarna i två grupper som tränade med olika syfte, viktnedgång (n=56) 
respektive viktstabilitet (n=17), kan tänka sig att få kostrådgivning av i framtiden, Umeå 
september 2013. I figuren benämns personlig tränare som PT. 

Deltagarna i gruppen viktnedgång trodde i större utsträckning än gruppen viktstabilitet att de 
skulle bli hjälpta av framtida kostrådgivning (P=0.027). Vid undersökning av på vilket/vilka 
sätt deltagarna trodde att kostrådgivning skulle kunna hjälpa dem i framtiden kunde flera 
alternativ markeras och mest frekvent trodde deltagarna att de kunde bli hjälpta till ökade 
kunskaper kring kost (35 av 73), till nya kostvanor (31 av 73) och till bättre träningsresultat 
(26 av 73). Ungefär en fjärdedel av deltagarna angav att de trodde kostrådgivning skulle 
hjälpa dem bli mer kritiska mot kostråd som ges i media (13 av 73). Det var signifikant de i 
gruppen viktnedgång som trodde att kostrådgivning skulle kunna ge stöd i viktminskning 
(P<0.001) eller i bibehållande av vikten (P=0.002), i övrigt fanns inga statistiska samband 
mellan grupperna och vilken hjälp deltagarna trodde de kunde få av framtida kostrådgivning. 

5.	  DISKUSSION	  

5.1	  Metoddiskussion	  
Fördelen med en webbaserad enkät var att det var kostnadsfritt, lätt att skapa och sprida samt 
förenklade dataöverföringen till statistikprogrammet SPSS (23), men trots pilottestning fanns 
en del brister. Bristerna upptäcktes under analysen av det insamlade datamaterialet och bestod 
av otydliga formuleringar samt inkonsekventa svarsmöjligheter. Bland annat hade det varit 
bra om deltagarna hade haft möjlighet att markera fler än ett val på frågorna ”Har du i 
dagsläget på något sätt ändrat din kost i syfte att gå ner i vikt?” och ”Av vem skulle du kunna 
tänka dig att få personlig kostrådgivning?”, detta för att kunna fånga upp flera åsikter. 
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Målet att fånga upp fler ur den målgrupp som ämnades undersökas, än vad som är möjligt vid 
en kvalitativ intervjustudie, uppnåddes och en kartläggning kunde göras, men deltagargruppen 
blev ändå mindre än väntat för denna enkätstudie. Då en större deltagargrupp tenderar att bli 
mer varierad och då bättre representerar målgruppen hade det varit önskvärt om 
deltagarantalet i vår studie var fler än de 73 svarande som fanns kvar vid analys. En annan 
fördel med att ha en större grupp, är att när antalet överstiger 100 kan man använda procent 
för att presentera resultaten utan att det blir missvisande (24). Genom att använda procent blir 
det lättare för läsaren att få en överblick av resultaten och att jämföra grupper, till skillnad 
från då resultaten presenteras i antal. Det vi kunde göra för att underlätta läsningen i vår studie 
var att presentera resultaten i andelar, men procent ger i många fall en bättre överskådlighet. 

Förutom få svaranden och mängden bortfall kan en möjlig anledning till att deltagargruppen 
blev liten vara till följd av att vikt och viktnedgång är ämnen som kan upplevas som känsliga. 
Då samtliga frågor i enkäten var obligatoriska samt att kontaktuppgifter till ansvariga för 
studien saknades, kan detta ha inneburit att deltagare som inte vill svara på vissa av frågorna i 
enkäten valde att avbryta sitt deltagande i studien. Kanske upplevs det ändå mer anonymt att 
svara på en känslig fråga via en webbaserad enkät än i direktkontakt under en intervju, vilket i 
så fall kan ha begränsat inverkan av externt bortfall till följd av etiska aspekter. En annan 
faktor som kan ha medverkat till det låga deltagarantalet kan vara sättet som valdes för att nå 
ut till deltagarna i kombination med de urvalskriterier som sattes för studien. Baserat på de 
kunskaper vi har om våra egna Facebook-vänner, som var de som i första ledet kom i kontakt 
med studien, uppfyllde flera av dem inte kriterierna för att kunna delta. Våra egna Facebook-
vänner var dessutom ganska lika varandra gällande utbildningsnivå och få var över 30 år. Hur 
gamla vänners vänner var, som via delning hade möjlighet att delta, och huruvida de stämde 
in på kriterierna kan vi dock inte uttala oss om. Bekvämlighetsurvalet medförde att resultaten 
från studien inte går att generalisera på alla de personer i Sverige som tränar för att gå ner i 
vikt eller för att bibehålla vikten.  

Då en effekt av det låga deltagarantalet, bekvämlighetsurvalet och brister i enkäten var att 
grupperna blev små och olikstora, försvårades analysen av datamaterialet utifrån 
frågeställningarna. Framförallt var det svårt att avgöra en tyngdpunkt i deltagarnas svar då det 
på vissa frågor fanns många svarsalternativ och få svar per svarsalternativ. Störst variation i 
svarskombinationer förekom på frågan om vart deltagarna hämtade information om kostråd i 
dagsläget, där det var möjligt att både ange multipla svar och skriva in ett eget svarsalternativ. 
Problematiken med små och olikstora grupper samt svårigheten att analysera kan ha haft 
verkan på utfallet av resultaten utifrån den frågeställning som rörde huruvida det fanns ett 
samband mellan antalet provade dieter, ansedd svårighet att gå ner i vikt och vilken källa som 
används för information om kostråd, där inga statistiska samband hittades. Förutom att 
grupperna som jämfördes var små och olikstora, samt att den fråga med störst svarsvariation 
var inblandad, kan resultatet ytterligare påverkats av att nio personer inte kunde analyseras i 
frågeställningen.  

I tolkningen av våra resultat är det viktigt att ha med sig att var få män som deltog i studien 
och att det därmed framförallt är kvinnors åsikter som speglas. Ytterligare en aspekt att ta 
hänsyn till är användningen av BMI, då måttet inte alltid speglar kroppssammansättningen. 
Personer som tränar mycket och därmed har mycket muskler kan ha ett högt BMI utan att 
vara överviktiga (25). Vi valde ändå att använda BMI i studien då de som tränar i syfte att 
bygga muskler inte ingick i de urvalskriterier som var satta för studien. Det kan antas att 
deltagarna med ett BMI över 30 hade en överviktsproblematik, däremot är det svårare att 
tolka kroppssammansättningen hos de deltagare som låg på ett BMI strax över 25. Att veta 
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hur mycket deltagarna tränade hade underlättat analysen rörande kroppssammansättning men 
träningsfrekvens och intensitet undersöktes inte. 

5.2	  Resultatdiskussion	  
Vår studie visade att det trots förekomst av tidigare viktnedgångsförsök i gruppen 
viktstabilitet, var de i gruppen viktnedgång som i störst utsträckning försökt gå ner i vikt flera 
gånger tidigare och som ansåg att det var svårt både att gå ner i vikt och att bibehålla vikten. 
Resultaten stöds av flera studier som visar att det finns många svårigheter med att gå ner i vikt 
(13, 14, 26), och även att bibehålla vikten (3), där svårigheten med viktkontroll kompliceras 
även av de många biologiska system som motarbetar det som kroppen uppfattar som svält (27, 
28). 

Av de som ingick i gruppen viktnedgång var nästan hälften normalviktiga och en möjlig 
anledning till varför så många normalviktiga tränade i viktminskningssyfte kan vara att de till 
följd av förutsatta ideal anser sig missnöjda med sin vikt. Enligt en stereotypföreställning som 
finns ska kvinnor vara smala medan män ska vara starka (29, 30). Det kan därmed tänkas att 
viktnedgång genom träning hjälper både män och kvinnor att sträva mot betraktat ideal. Att 
kvinnorna signifikant provat fler dieter än männen kan vara en antydan om att pressen på att 
”vara smal” får kvinnor att försöka gå ner vikt även på andra sätt än genom träning. 
Ovanstående stöds av resultat hämtade utifrån en stor schweizisk studie som visade att många 
män och kvinnor var missnöjda med sin vikt och att trots att missnöjet var störst hos dem med 
ett högt BMI var även normalviktiga missnöjda (31). Det var framförallt en viktminskning 
som önskades av både könen men kvinnor var de som i störst utsträckning försökte gå ner 
genom kostförändringar. 
 
Ett resultat som föreföll intressant, trots att det var en liten grupp som undersöktes, var att det 
i störst utsträckning var de deltagarna som fått kostrådgivning av dietist som inte upplevde 
någon hjälp av kostråden. Att det ändå var fem av dessa åtta som inte kände sig hjälpta som 
skulle kunna tänka sig rådgivning från dietist igen, gav resultatet ytterligare intresse. Då 
enkäten inte frågade efter anledningen till tidigare kostrådgivning kan vi inte uttala oss om 
vad deltagarna som inte upplevde hjälp hade för förväntningar på kostrådgivningen eller vad 
orsaken var till besöket. En dietistkontakt behöver inte röra övervikt, utan kan även grunda sig 
i någon sjukdom som behövt kostbehandling eller en allergi/överkänslighet. Om det var 
möjligt hade intervju med de deltagare som inte upplevde någon hjälp av dietistrådgivningen 
kanske kunnat ge svar på dessa funderingar. 

Det behöver inte handla om att kunskapen saknades hos de dietister som deltagarna i vår 
studie varit hos, utan kanske var det sättet kostråden förmedlades på som resulterade i att de 
inte upplevdes ge någon hjälp. I en kanadensisk studie av Barr et al. ansåg tre fjärdedelar av 
dietisterna som medverkade att de utgjorde den yrkesgrupp som är bäst lämpad för att 
behandla övervikt, men att många önskade att de hade större kunskaper i samtalsteknik (32). 
Att det var flera deltagare, inklusive fem som inte upplevde hjälp från tidigare 
dietistrådgivning, som angav att de kunde tänka sig kostrådgivning från dietist i framtiden kan 
tyda på att dietister även av andra anses vara de med mest kunskap om kost. För att leva upp 
till det förtroende som verkar finnas för dietister kan det dock behövas mer än kunskaper. 
Trots en ökande vetskap om olika strategier för att implementera långsiktiga 
beteendeförändringar hos överviktiga patienter, har det visats att det behövs mer för att hjälpa 
patienter till bestående viktminskningsresultat (33). I en studie på kanadensiska dietister 
ansågs det att mer kunskap och övning i samtalsteknik kan underlätta balansgången mellan de 
mål som dietisten respektive patienten har med rådgivningen (34). I studien såg man också att 
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ökade kunskaper om hur patienter bäst motiveras och vägleds till beteendeförändringar, ger en 
positiv effekt på självkänslan hos de dietister som ger råd om viktkontroll.  

Ur patientperspektiv ses det även där vara patientens motivation som har stor betydelse för 
hur resultatet blir (19). Om det är så att dietistkontakten skapas genom en remiss från en 
läkare och patienten vid läkarbesöket exempelvis hade förväntat sig att få en snabbverkande 
medicin mot symtomen, kan beskedet om kostbehandling som medicin medföra besvikelse 
och en omotiverad patient. Även dessa patienter kan återfå motivationen men det krävs 
kanske mer arbete och kompetens inom samtalsteknik för att lyckas, jämfört med de patienter 
som söker frivilligt. Finns en tillräcklig motivation hos patienten redan från början krävs det 
kanske inte heller att rådgivaren har en viss yrkestitel, exempelvis dietist, för att de ska nå 
sina mål och bli nöjda med rådgivningen (35). De flesta som medverkade i vår studie tränade i 
syfte att gå ner i vikt och många av dessa var positivt inställda till att få dietisthjälp. Kanske är 
det personer som är motiverade till att gå ner i vikt som börjar ta tag i träningen och därmed är 
mottagliga för kostinformation?  

Den mest frekvent angivna källan för kostinformation som deltagarna angav att de använde 
sig av, var hemsidor och internetforum, vilket kan kännas rimligt då det 2012 uppmättes att 
92.7 % av den svenska befolkningen är internetanvändare (12). Att sprida information om 
kostråd via internet kan därmed tänkas vara det sätt som lättast når ut till en stor grupp 
människor, men då det även finns en mängd annan information tillgängligt via internet är 
kanske risken stor att det i slutändan blir svårt att nå ut med rätt kostråd till rätt personer, 
exempelvis vilka kostråd som ger långsiktiga viktminskningsresultat till de som söker det 
(13). Det har setts att personer som söker information på internet har svårt att avgöra vad som 
är pålitligt (14), och resultat från vår studie tydde på att det fanns en osäkerhet kring vilka 
kostråd som var mest pålitliga. Av de källor deltagarna kunde välja bland (Figur 2), 
graderades oftast kostråd från slv.se och kostdoktorn.se som mycket pålitliga, och flera av de 
som graderat kostråd från slv.se som mycket pålitliga hade även graderat kostråd från 
kostdoktorn.se högt. Att det var just dessa två källor som ansågs ha störst pålitlighet och även 
graderades högt av samma individer, är intressant eftersom en anledning till att just 
kostdoktorn.se användes som alternativ i denna attitydfråga var att vi ansåg, baserat på den 
pågående debatten om LCHF och livsmedelsverket, att kostråden på denna sida på många sätt 
skiljer sig från råden på slv.se. Förutom att ovanstående gradering skulle kunna tyda på en 
osäkerhet kring vilka kostråd som är pålitliga kan det också visa på att motivationen för att 
göra en långsiktig livsstilsförändring inte finns utan att man söker efter snabba lösningar, och 
då från många källor.  

Med tanke på den sannolikt stora mängd olika kostråd som cirkulerar på internet samt att det 
verkar finnas en viss osäkerhet kring vilka råd som ger de resultat som eftersträvas, kan det 
tänkas att personlig kostrådgivning kunde vara ett sätt att navigera bland alla råd. Att de flesta 
trodde att kostrådgivning skulle kunna hjälpa dem till ökade kunskaper kring kost stödjer att 
det finns önskan om större kunskaper inom kostområdet. Intresset för kostrådgivning fanns i 
båda grupperna som undersöktes, men då det framförallt var de i gruppen viktnedgång som 
försökt gå ner i vikt flera gånger, ansåg att det var svårt och trodde sig bli hjälpta, kanske 
behovet av kostrådgivning framförallt finns hos de som tränar för att gå ner i vikt.  

De flesta av deltagarna hade inte fått personlig kostrådgivning tidigare, men kunde tänka sig 
att nyttja detta om det fanns tillgängligt på arbetsplatsen eller träningsanläggningen och om 
priset inte var för högt. Man har sett i studier som undersökt satsningar på hälsofrämjande 
arbete på arbetsplatser att det kan minska sjukskrivningar och detta kan på sikt leda till 
ekonomiska fördelar för arbetsgivarna (36, 37). Utifrån en svensk sammanställning av 
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företagshälsans framväxt gjord 2004 visades att många företag och organisationer är kopplade 
till en företagshälsovård, där siffror från 2001 visade tillgänglighet för 70 % av alla anställda 
(38). En fungerande kontakt av detta slag är tänkt att på sikt minska kostnader för sjukvården 
och samhället, företagshälsovårdens förebyggande arbete syftar även till att höja företagens 
konkurrenskraft och samtidigt främja en god arbetsmiljö och hälsa för den anställde. Vid 
sammanställningen 2004 tillhörde inte dietister till företagshälsovården men kostrådgivning 
beskrivs som en del av det hälsofrämjande arbetet. Med detta i åtanke och att deltagarna i vår 
studie uttryckte att de skulle kunna nyttja kostrådgivning om det fanns på arbetsplatsen skulle 
en större satsning på att exempelvis inkludera dietister i företagshälsovården, kunna leda till 
individanpassade kostråd främjade både viktminskning och viktstabilitet hos de anställda. I en 
studie gjord på danska män angav dessa att främsta anledningen till att gå ner i vikt var för att 
bli mer attraktiv på arbetsmarknaden (26).  

Att göra kostrådgivning tillgängligt på arbetsplatsen eller genom koppling till en 
företagshälsovård skulle detta kunna innebära att priset blir lägre än om man söker sig till 
andra ställen, alternativt att det ingår i satsningen på en bättre hälsa inom företaget och 
därmed blir en gratis förmån för de anställda. Betydelsen av kostnad stöds utifrån vad som 
sågs i en studie av Jones et al. där deltagarna angav priset som en viktig faktor till vem man 
väljer att få kostrådgivning av (33). Det nämndes även i samma studie att kostnaden för 
transporten till gymmet var en av faktorerna som begränsade mängden fysisk aktivitet. Utifrån 
ovanstående kan det tänkas att en större satsning på att erbjuda billig och lättillgänglig hälso- 
och kostrådgivning skulle kunna leda till att fler nyttjade det. I kombination med att dietister 
blir bättre på att förmedla sin kunskap, kan satsningen öppna upp för fler jobb för dietister och 
förhoppningsvis resultera i att människor får större kunskaper kring kost och en bättre hälsa. 

6.	  SLUTSATS	  
Få deltagare hade erfarenhet av kostrådgivning men de flesta kunde tänka sig att få det i 
framtiden beroende på tillgänglighet och pris, där det framförallt var de som tränade i 
viktminskningssyfte som trodde sig bli hjälpta. Kostinformation hämtades vanligast från 
hemsidor och internetforum fast det verkade finnas en viss osäkerhet kring källornas 
pålitlighet. Inga samband sågs mellan antalet provade dieter, ansedd svårighet att gå ner i vikt 
och varifrån information om kostråd hämtades. Kanske kan företagshälsovård vara ett sätt att 
erbjuda lättillgänglig kostrådgivning till ett rimligt pris för de som söker stöd i viktnedgång 
eller bibehållande av vikten, och om det nyttjas då kunna förhindra överviktsrelaterade 
följdsjukdomar i framtiden. Behovet av kostrådgivning kan vara störst hos de som försöker gå 
ner i vikt, men framtida studier, exempelvis genom intervjuer, kan behövas för att närmare 
kartlägga behov och inställningar till kostrådgivning på arbetsplatsen. 

7.	  YRKESRELEVANS	  
Då rätt kost i samband med träning ökar chansen till hållbara viktminskningsresultat, är 
åsikterna kring kost och kostrådgivning hos de som tränar i viktminskningssyfte viktigt att ta 
hänsyn till i det hälsofrämjande arbetet riktat mot övervikt. Då dietister ofta är inkopplade vid 
viktbehandling är studiens resultat på flera sätt relevanta för dietister som yrkesgrupp, särskilt 
då majoriteten av de deltagare som fått dietistrådgivning inte upplevde hjälp. Kanske behöver 
dietister ha mer kunskap i samtalsteknik, redan från grundutbildningen eller genom 
vidareutbildning, för att på bästa sätt förmedla kostråd till olika typer av individer, och 
motivera dem till att nå de mål som är satta.   
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8.	  FÖRFATTARNAS	  BIDRAG	  
Amanda Hallén och Sofia Wiberg har gemensamt planerat undersökningen, utformat enkäten, 
samlat in, bearbetat och analyserat datamaterialet samt skrivit uppsatsen. 

9.	  TACK	  
Stort tack till de som tog sig tid att delta i vår studie och till de som hjälpte till att sprida 
länken till enkäten via Facebook. Vi vill även tacka vänner och familj som ställde upp i 
pilotstudien. 
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Enkätstudie 
Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Dietistprogrammet vid Umeå Universitet och som nu 
skriver vårt examensarbete. Som examensarbete har vi valt undersöka attityder och tankar kring 
kostrådgivning och kostråd hos personer som tränar för att gå ner i vikt eller för att hålla vikten.  

Nu söker vi dig som kan tänka dig att delta i studien genom att svara på vår enkät! 

För att medverka ska du ha fyllt 20 år och träna i syfte att gå ner i vikt eller för att bibehålla vikten. Du 
som har något annat syfte med din träning, t.ex. att bygga muskler, eller har en sjukdom som på något 
sätt påverkar din kost eller träning kan tyvärr inte delta.  

Enkäten är anonym och deltagandet är frivilligt, besvarande av enkäten kan avbrytas när som helst. 
Vill man ta del av resultatet kommer uppsatsen att anslås på 
http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ under januari 2014. 

Tack på förhand! 

Sofia Wiberg och Amanda Hallén 

 
*Obligatorisk 

Kön * 
Markera endast en oval. 

§ Man  

§ Kvinna  
Ålder * 

 
Längd i meter * 

 
Vikt i kilo * 
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Vad är din högsta genomförda utbildning? * 
Har du en pågående utbildning kan denna skrivas under övrigt 
Markera endast en oval. 

§ Grundskola (F-9)  

§ Gymnasium  

§ Folkhögskola  

§ Kvalificerad yrkesutbildning  

§ Högskola/universitet  

§ Övrigt:  

 
Vilken typ av träning utför du? * 
Här kan du markera flera alternativ 
Markera alla som gäller. 

§ Löpning  

§ Bollsport  

§ Skidor  

§ Gym  

§ Gruppass t.ex. gympa, aerobics  

§ Yoga  

§ Cykel  

§ Övrigt:  
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Vad är huvudsyftet med din träning? * 
Man kan ha flera syften med sin träning, markera endast det som är ditt främsta syfte. 
Markera endast en oval. 

§ Gå ner i vikt  

§ Bli starkare  

§ Hålla vikten  

§ Må bra  

§ Känna mig snygg  

§ Få mer energi  

 
Har du någon gång tidigare försökt gå ner i vikt? * 
Markera endast en oval. 

§ Nej  

§ Ja, enstaka gånger  

§ Ja, flera gånger  

 
Har du i dagsläget på något sätt ändrat din kost i syfte att gå ner i vikt? * 
Markera endast en oval. 

§ Jag försöker inte gå ner i vikt  

§ Ja, jag följer en speciell diet  

§ Ja, jag försöker äta enligt de svenska näringsrekommendationerna  

§ Ja, jag försöker äta mindre portioner  

§ Ja, jag försöker begränsa vissa livsmedel  

§ Nej, jag äter redan ganska hälsosamt 
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§  

§ Nej, jag tänker inte så mycket på vad jag äter  

§ Nej, jag vet inte vad jag bör ändra på  

§ Övrigt:  

 
Har du provat en diet någon gång? * 
Här kan du markera flera alternativ 
Markera alla som gäller. 

§ Jag har aldrig provat någon diet  

§ LCHF  

§ Atkins  

§ Pulverdiet, t.ex. Nutrilett, Cambridge  

§ GI-metoden  

§ Periodisk fasta  

§ Övrigt:  

 
Upplever du att det är svårt att gå ned i vikt? * 
Markera endast en oval. 

§ Jag försöker inte gå ner i vikt  

§ Ja  

§ Ja, ganska svårt  

§ Nej  
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Upplever du att det är svårt att bibehålla vikten? * 
Markera endast en oval. 

§ Ja  

§ Ja, ganska svårt  

§ Nej  

 
Har du idag någon som hjälper eller stöttar dig i ditt försök att gå ned i vikt? * 
Markera endast en oval. 

§ Jag försöker inte gå ner i vikt  

§ Nej, jag känner inget behov av hjälp eller stöttning  

§ Nej, men jag önskar att jag hade någon som hjälpte eller stöttade mig  

§ Ja, min personliga tränare  

§ Ja, en viktminskningsgrupp t.ex. ViktVäktarna  

§ Ja, min partner/familj  

§ Ja, mina vänner  

§ Ja, mina arbetskollegor  

§ Ja, annan person  

 
Har du någon gång fått personlig kostrådgivning? * 
Markera endast en oval. 

§ Nej  

§ Ja, av en dietist  

§ Ja, av en sjuksköterska  

§ Ja, av en läkare 



Bilaga	  1	  (6/8)	  
	  

	  

§  

§ Ja, av en personlig tränare  

§ Övrigt:  

 
Upplevde du att de kostråd du fick hjälpte dig på något sätt? * 
Här kan du markera flera alternativ 
Markera alla som gäller. 

§ Jag har inte fått kostrådgivning  

§ Nej, jag upplevde inte att de hjälpte mig  

§ Ja, de hjälpte mig att gå ner i vikt  

§ Ja, de hjälpte mig bli mer kritisk mot de kostråd som ges i media  

§ Ja, de hjälpte mig till nya kostvanor  

§ Ja, de hjälpte mig till bättre träningsresultat  

§ Ja, det var ett bra stöd  

 
Under vilka förutsättningar skulle du kunna tänka dig att få kostrådgivning? * 
Här kan du markera flera alternativ 
Markera alla som gäller. 

§ Om det fanns att tillgå på min träningsanläggning  

§ Om det fanns att tillgå på min arbetsplats  

§ Om det inte kostar för mycket  

§ Om vänner och bekanta rekommenderade det  

§ Övrigt:  
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Av vem skulle du kunna tänka dig att få personlig kostrådgivning? * 
Markera endast en oval. 

§ Jag är inte intresserad av kostrådgivning  

§ Dietist  

§ Läkare eller annan sjukvårdspersonal  

§ Personlig tränare  

§ Övrigt:  

 
På vilket/vilka sätt tror du att kostrådgivning skulle kunna hjälpa dig? * 
Här kan du markera flera alternativ 
Markera alla som gäller. 

§ Jag tror inte att det skulle kunna hjälpa mig  

§ Hjälpa mig att bli mer kritisk mot de kostråd som ges i media  

§ Få stöd i viktminskning  

§ Få stöd i bibehållande av vikten  

§ Hjälpa mig till nya kostvanor  

§ Hjälpa mig till bättre träningsresultat  

§ Hjälpa mig att öka mina kunskaper kring kost  
 

Var hämtar du information om kostråd i dagsläget? * 
Här kan du markera flera alternativ 
Markera alla som gäller. 

§ Dagstidningar  

§ Kvällstidningar  

§ Träningstidningar 
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§  

§ Nyhetsprogram på TV  

§ Livsstilsprogram på TV  

§ Bloggar  

§ Hemsidor  

§ Internetforum  

§ Övrigt:  

 
Hur pålitliga anser du att kostråd från följande källor är? * 
Gradera mellan 1-5, där 1 motsvarar "inte alls pålitliga" och 5 "mycket pålitliga" 
Markera endast en oval per rad. 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

Dagstidningar 
      

Kvällstidningar 
      

Träningstidningar 
      

Nyhetsprogram 
på TV       

Livsstilsprogram 
på TV       

Träningsbloggar 
      

Mode- och 
Skönhetsbloggar       

slv.se (svenska 
livsmedelsverket)       

kostdoktorn.se 

      

Internetforum       
	  

	  


