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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund Svenska livsmedelsverket (SLV) har utarbetat fem kostråd för att främja en hälsosam 
kosthållning. Kostråden innefattar rekommendationer gällande frukt och grönt, fullkorn, 
nyckelhålsmärkningen, fisk samt olja och flytande margarin. Tidigare undersökningar tyder på 
att kostråden inte följs i tillräcklig utsträckning.  
Syfte Studiens syfte var att undersöka vuxna individers kännedom, upplevda följsamhet och 
attityder gentemot SLVs fem kostråd. Ytterligare syften var att undersöka olika faktorers 
samband med kännedom, attityder och upplevd följsamhet till kostråden samt förtroendet för 
SLV. 
Metod Via Facebook utlystes en nätbaserad enkätstudie innehållande frågor om kännedom, 
upplevd följsamhet och attityder till kostråden. Insamlade data bearbetades i SPSS 22.0. 
Independent samples median test samt Chi-2 test användes vid analys. Signifikansnivån sattes till 
p<0,05. 
Resultat I studien deltog 159 individer (113 kvinnor, 46 män). Kännedomen om kostråden var 
god förutom beträffande kostrådet om olja och flytande margarin som endast 48% kände till 
sedan tidigare. Den upplevda följsamheten var störst till kostråden om fullkorn respektive olja 
och flytande margarin. Kostrådet om olja och flytande margarin ansågs även vara lättast att följa. 
Attityderna till kostråden gällande frukt och grönt, fullkorn samt fisk var mer positiva än till 
övriga kostråd. Kostrådet gällande nyckelhålsmärkningen ansågs vara mindre hälsosamt, mindre 
modernt, svårare att förstå, svårare att följa och hade lägst tilltro. De som följde Low 
Carbohydrate High Fat-dieten (n=11) hade lägre upplevd följsamhet (p=0.011) och tilltro 
(p=0.023) till nyckelhålsmärkningen samt lägre tilltro till kostrådet angående frukt och grönt 
(p=0.008). Av deltagarna angav 45% ett högt förtroende för SLV.  
Slutsats Kostråden, främst angående nyckelhålsmärkningen respektive olja och flytande 
margarin, kan behöva modifieras eller marknadsföras bättre för att i större utsträckning nå ut till 
befolkningen och på så sätt förebygga kostrelaterade sjukdomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 
Background The Swedish National Food Agency (SNFA) has developed five dietary guidelines 
to promote healthy eating. The guidelines include recommendations for fruit and vegetables, 
whole-grain, the Keyhole, fish, oil and liquid margarine. Previous studies indicate that the 
guidelines are not followed adequately. 
Objective The aim of this study was to examine adult’s knowledge, perceived adherence and 
attitudes towards the SNFAs five dietary guidelines. Additional aims were to examine various 
factors related to knowledge, attitudes and perceived adherence towards the guidelines and 
adult’s confidence in SNFA.    
Method Via Facebook, a web-based questionnaire survey was announced containing questions 
about knowledge, perceived adherence and attitudes towards the guidelines. Collected data was 
processed in SPSS 22.0. Independent samples median test and Chi-2 test were used for analysis. 
The significance level was set at p<0.05. 
Results A total of 159 subjects participated in the study (113 women, 46 men). Knowledge of 
the dietary guidelines was good except regarding oil and liquid margarine which only 48% knew 
since before. The perceived adherence was highest for the dietary guidelines on whole-grain, oil 
and liquid margarine. The guideline concerning oil and liquid margarine was also considered the 
easiest to follow. Attitudes towards the guidelines regarding fruit, vegetables, whole-grain and 
fish were more positive compared to the other guidelines. The Keyhole was considered less 
healthy, less modern, more difficult to understand and follow, and the least trustworthy. Those 
who followed the Low Carbohydrate High Fat-diet (n=11) had lower perceived adherence 
(p=0.011) and confidence (p=0.023) towards the Keyhole and a lower trust towards the guideline 
regarding fruit and vegetables (p=0.008). Of the participants, 45% indicated a high confidence in 
the SNFA. 
Conclusion The dietary guidelines, mainly concerning the Keyhole and oil and liquid margarine, 
may need to be modified or better marketed to reach the population in a wider extent and thus 
prevent diet-related diseases. 
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1 Bakgrund  
 
Sedan 1980 har de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige i samråd 
sammanställt riktlinjer för befolkningen gällande rekommenderat dagligt intag av makro- och 
mikronutrienter (1). Den fjärde och senaste versionen av Nordiska näringsrekommendationer 
(NNR) utgavs 2004 och en ny reviderad version utges hösten 2013. De Svenska 
näringsrekommendationerna (SNR) baseras på NNR (2). Dessa riktlinjer är till för att 
tillfredsställa de primära näringsbehoven, främja en god hälsa och förebygga kostrelaterade 
sjukdomar såsom cancer, hjärtkärl-sjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Två studier gjorda på 
medelålders individer i Malmö ger stöd för att en kost i linje med det Svenska Livsmedelsverkets 
(SLV) kostråd kan minska risken för hjärtkärlsjukdom (3) och ge en lägre total dödlighet (4). 
Likt NNR gäller SNRs riktlinjer för friska individer på gruppnivå och bör uppfyllas som ett 
genomsnitt över en längre period. SLV ansvarar för livsmedelsfrågor i Sverige (5), och under 
2005 utarbetades fem kostråd (Tabell 1) utifrån SNR för att främja en hälsosam kosthållning (6).  
 
Tabell 1. SLVs fem kostråd, Sverige, 2013. Källa: SLV (7).  
Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen 
Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris 
Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel 
Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan 
Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen 
 
Genom studien Riksmaten 2010/2011 har SLV undersökt svenska folkets matvanor vars resultat 
tydde på att en relativt liten del av den svenska befolkningen följde SLVs kostråd gällande frukt 
och grönsaker, fisk och grovt bröd (8). I Riksmaten framkom också att sex av tio använder 
flytande margarin eller olja i matlagningen vilket även det anses vara en för låg andel. Av 
svenskarna kände 98% till nyckelhålsmärkningen, men man vet dock inte i vilken utsträckning 
nyckelhålsmärkta produkter föredras av konsumenterna (9).  
 
Förtroendet för SLV skulle kunna förbättras, då en SIFO-undersökning från 2010 visade att cirka 
45% av dess deltagare hade förtroende för SLV (10). SLV har de senaste åren mottagit kritik för 
sina kostråd från bland annat profiler bakom Low Carbohydrate High Fat-dieten (LCHF) (11, 
12). Exempelvis anses SLVs råd stå till svars för den rådande fetmaepidemin och ökningen av 
välfärdssjukdomar (11), och nyckelhålsmärkningen anses ha påskyndat fetmaepidemin 
ytterligare. Den allmänna opinionen kring SLVs kostråd kan även ha påverkats av kritiken mot 
margarin (11, 12) och att den framställts som en hårt processad produkt (13).  
 
I två tidigare uppsatser har studenters relation till SLVs kostråd undersökts. I den ena 
undersöktes studenters matvanor samt attityder till kostråden och i den andra studenters kunskap 
och inställning till de fem kostråden (14). I dessa framkom att en stor del av deltagarna var 
bekanta med kostråden (13,14) men att ingen åt helt enligt dem (15). De flesta hade en positiv 
attityd till kostråden (14, 15) vilka även uppfattades som hälsosamma och realistiska (14). 
Kostråden kring frukt och grönt samt fullkorn var de kostråd flest personer kände till och följde, 
medan nyckelhålsmärkningen av flera ansågs omodern samt följdes i minst utsträckning. I en 
tredje studentuppsats gjord på hotellanställda, där kännedom om kostråden utifrån deltagarnas 



 

6 
 

kostvanor undersöktes, framkom tvärtemot att kännedomen i det närmaste var obefintlig trots att 
många åt i linje med kostråden (16).  
 
Fler studier angående befolkningens kännedom om vart och ett av de fem kostråden samt hur de 
själva anser sig följa dessa behövs då tidigare studier endast inkluderat studenter (14, 15) och 
hotellanställda (16). Befolkningens attityder till de olika kostråden har inte heller undersökts. En 
ökad kunskap kring detta kan indikera vilka kostråd som behöver störst insatser för en bra 
följsamhet samt vilka grupper av individer som är i störst behov av ökade insatser. Detta kan på 
sikt leda till en bättre folkhälsa.  
 
 

2 Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka vuxna individers kännedom och attityder gentemot SLVs fem 
kostråd samt huruvida de själva anser sig följa de olika kostråden. Ytterligare syften var att 
undersöka förtroendet för SLV samt olika bakgrundsfaktorers samband med kännedom, upplevd 
följsamhet och attityder till kostråden. 
 
Frågeställningar: 
 
• Hur ser vuxna individers kännedom och attityder till SLVs fem kostråd ut?  
• I vilken utsträckning anser vuxna individer att de följer respektive kostråd? 
• Finns det samband mellan kännedom, upplevd följsamhet och attityder till de fem kostråden 

och faktorer som kön, ålder, utbildning, body mass index (BMI), civilstånd, rökning, en kost 
uteslutande kött, och de som följer en diet? 
 
 

3 Metod 
 

3.1 Metod 
För att kunna nå ut till så många deltagare som möjligt, och kunna studera olika samband, valdes 
en kvantitativ metod i form av en internetbaserad enkät (Bilaga 1). Google.drive användes för att 
konstruera enkäten vars första del innehöll bakgrundsfrågor följt av frågor som behandlade 
kännedom, upplevd följsamhet och attityder till kostråden (Bilaga 1). Frågorna i enkäten 
utformades delvis utifrån Riksmatens enkätundersökning (8) och utifrån tre andra 
enkätundersökningar från liknande studentuppsatser angående de fem kostråden (14-16). Även 
boken Enkäten i praktiken användes som vägledning vid utformning av enkäten (17).  
 

3.2 Urval 
Deltagarna rekryterades via det sociala mediet Facebook för att på kort tid nå ut till så många 
potentiella deltagare som möjligt, vilket resulterade i ett bekvämlighetsurval. Alla författarnas 
facebookvänner bjöds in till ett evenemang för att delta, samt uppmanades att dela vidare 
evenemanget eller bjuda in ytterligare vänner. Författarnas facebookvänner uppskattades främst 
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vara mellan 20-35år och genom att evenemanget delades vidare kunde fler åldersgrupper nås. 
Hur många som slutligen nåddes av enkäten och hur stort det externa bortfallet blev gick därför 
inte att fastställa. Insamlingen pågick i totalt sex dagar, mellan den 26-31 augusti 2013 och 
sammanlagt rekryterades 159 personer.  
 
Inklusionskriterier gällande deltagande i studien var myndiga individer (>18 år) bosatta i 
Sverige. I enkäten efterfrågades om deltagarna hade någon njursjukdom, och om de var 
glutenintoleranta och/eller fiskallergiker. Det enda exklusionskriteriet för deltagarna var 
njursjukdom, eftersom sjukdomen ofta kräver specialkost och kan försvåra följsamheten till 
kostråden. Deltagare med glutenintolerans och fiskallergi exkluderades vid statistisk analys av 
vissa frågor då det skulle kunna påverka följsamheten till kostråden om fullkorn respektive fisk, 
vilket beskrivs vidare under databearbetning och analys.  
 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
I enkäten gjordes de flesta frågor obligatoriska vilket resulterade i endast tre interna bortfall och 
då på frågan om var deltagarna inhämtat kunskap om kostråden. Dessutom fick en enkät raderas 
på grund av att två identiskt besvarade enkäter skickats in vid exakt samma tidpunkt. 
Tillsammans med enkäten skickades även ett följebrev (Bilaga 2) utarbetat utifrån boken 
Enkäten i praktiken (17). Den slutgiltiga enkäten framarbetades efter pilotstudier som 
genomfördes i två etapper. I den första pilotstudien rekryterades fyra personer, bekanta till 
författarna. Synpunkter från dessa resulterade i ändringar av språklig karaktär och ändringar av 
alternativ i vissa frågor. I den andra pilotstudien deltog tio av författarnas bekanta, dock inte 
samma personer som i den första pilotstudien. Responsen från dessa resulterade i förtydligande 
av vissa frågor gällande attityder till kostråden, en ruta för övriga synpunkter angående varje 
kostråd samt tillägg av en fråga beträffande förtroendet gentemot SLV. Deltagarna i de båda 
pilotstudierna uppmanades att inte besvara den slutgiltiga enkäten eftersom deras svar hade 
kunnat påverkas av att de redan sett enkäten (18).  
 
 

3.4 Databearbetning och analys 
Resultaten från enkäten bearbetades i SPSS Statistics 22.0. Vissa deltagare angav inte kroppsvikt 
i exakta kilon, utan med decimal eller inom ett intervall. Dessa data avrundades samt gjordes om 
till medelvärden för att svaren skulle kunna bearbetas. Likaså hade vissa deltagare besvarat 
frågan “ålder” med födelsedatum eller personnummer, dessa ändrades till ålder i år. I 
flervalsfrågan angående dieter hade vissa deltagare ifyllt motstridiga alternativ, exempelvis Nej, 
jag följer ingen speciell diet och LCHF. Detta tolkades som att deltagarna ändå följde den 
angivna dieten. Deltagare som följde både LCHF och en annan diet räknades till gruppen som 
följde LCHF vid analys. 
 
För att undersöka eventuella skillnader mellan olika grupper beträffande upplevd följsamhet och 
attityder användes Independent samples median test. Svarsalternativen kring den upplevda 
följsamheten och attityder var numrerade mellan ett och tio, utifrån dessa värden beräknades 
medianvärden och presenteras i form av boxplots. Svaren från bakgrundsfrågorna i enkäten 
(Bilaga 1) delades in i två grupper för att kunna undersöka eventuella skillnader i medianvärden 
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mellan grupper. Utifrån rapporterad längd och vikt beräknades deltagarnas BMI och deltagarna 
grupperades sedan in i: ”normalviktiga” (BMI <25) och ”överviktiga” (BMI >25). Deltagarnas 
ålder indelades i ”18-30 år” och ”>30 år” för att kunna jämföras med Riksmatens resultat där 
samma åldersgrupper jämfördes (8). Eftersom profiler bakom LCHF-dieten har kritiserat SLVs 
kostråd gjordes ytterligare en indelning för de som följde LCHF: “Följer inte LCHF” och 
“Följer LCHF” för att kunna undersöka eventuella skillnader vad gäller upplevd följsamhet och 
attityder till kostråden. Indelningen av övriga bakgrundsvariabler framgår av Tabell 2. 
 
Chi-2 test utfördes för att kunna undersöka samband mellan kvalitativa variabler. För att 
analysera förtroendet för SLV delades svaren från frågan in i två grupper där 1-7 betecknades 
som “lågt förtroende för SLV” och 8-10 som “högt förtroende för SLV ”. Signifikansnivån sattes  
till p<0,05.  
 
Deltagare som angav att de var glutenintoleranta och/eller fiskallergiker uteslöts helt då frågor 
angående kännedom, upplevd följsamhet och attityder om fullkorn respektive fisk analyserades. 
Detta för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Detta medförde att stapeldiagrammen i 
resultatdelen gällande kännedom och upplevd följsamhet presenteras i procent då antalet 
deltagare som inkluderades i frågorna om respektive kostråd varierade.  
 
Alla potentiella samband utifrån syftets frågeställningar testades. Endast signifikanta skillnader 
och samband presenteras i resultatdelen. Deltagarna fick möjlighet att uttrycka övriga åsikter om 
respektive kostråd i öppna frågor, de åsikter som framkom mest frekvent beskrivs i resultatdelen 
och illustreras med hjälp av citat.  
 
 

3.5 Etiska aspekter 
Enkätens följebrev (Bilaga 2) angav att deltagandet var frivilligt samt att deltagarna i studien var 
anonyma. Deltagarna informerades också om studiens syfte samt att deras svar endast skulle 
komma att användas till denna studie. Studien var anonym i det avseendet att man inte kunde 
identifiera vem som besvarat respektive enkät, men i facebookevenemanget för studien kunde 
man se vilka deltagare som var inbjudna och vilka som beslutat sig för att delta i studien genom 
att tacka ja till evenemanget. Dessutom uttryckte några av deltagarna i evenemangets logg att de 
deltagit i studien. Författarna ansåg inte att det fanns något som kunde vara etiskt känsligt kring 
studien. 
 
 

4 Resultat 

 
4.1 Beskrivning av studiens deltagare 
Sammanlagt deltog 159 personer i studien, 113 kvinnor (71%) och 46 män (29%). Åldersspannet 
bland deltagarna var mellan 18 och 70 år. Medianåldern bland männen och kvinnorna var 34 år 
(25-75 perc.: 28-51) respektive 32 år (25-75 perc.: 24-45). Av deltagarna var 67% under 40 år. 
Av de som studerat kostvetenskap vid högskola eller universitet var fem stycken utbildade 
dietister, kostvetare, nutritionister eller hem- och konsumentkunskapslärare. Tre deltagare var 
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fiskallergiker och fyra var glutenintoleranta. Ingen hade någon njursjukdom. Bland deltagarna 
som följde en diet var LCHF vanligast (n=11) följt av periodisk fasta/5:2-fasta (n=10) och GI-
metoden (n=4). En signifikant skillnad kunde ses i BMI mellan könen, männen var överviktiga i 
större utsträckning än kvinnorna (p=0.004). Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan 
könen och resterande bakgrundsvariabler (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Beskrivning av studiens deltagare, Sverige, september 2013.     

	  

 

 
4.2 Kännedom om kostråden och förtroendet för SLV        
Flest deltagare kände till kostråden om fullkorn, 95%, och fisk , 94%, sedan tidigare (Figur 1). 
Minst antal deltagare, 48%, kände till att kostrådet angående olja och flytande margarin 
innefattar både olja och flytande margarin, 1% kände enbart till kostrådet om flytande margarin, 
36% av deltagarna kände enbart till kostrådet om olja medan 15% varken kände till kostrådet om 
olja eller flytande margarin. Inga samband kunde ses mellan kännedomen kring kostråden och de 
bakgrundsvariabler som undersöktes.  
 

 
 

Bakgrundsvariabel	   Män	  	  
n	  	  	  	  	  	  (%)	  

Kvinnor	  	  
n	  	  	  	  	  	  (%)	  

Totalt	  	  
n	  	  	  	  	  	  	  (%)	  

Kön	   	   46	  	  	  	  (29)	   113	  	  (71)	   159	  	  	  (100)	  
Åldersgrupp	   18-‐30	  år	   13	  	  	  	  (28)	   49	  	  	  	  (43)	   62	  	  	  	  	  	  	  (39)	  

>30	  år	   33	  	  	  	  (72)	   64	  	  	  	  (57)	   97	  	  	  	  	  	  	  (61)	  
BMI	   BMI	  <25	   20	  	  	  	  (43)	   77	  	  	  	  (68)	   97	  	  	  	  	  	  	  (61)	  

BMI	  >25	   26	  	  	  	  (57)	   36	  	  	  	  (32)	   62	  	  	  	  	  	  	  (39)	  
Utbildningsnivå	   Grundskola	  eller	  

gymnasieutbildning	  
21	  	  	  	  (46)	   49	  	  	  	  (43)	   70	  	  	  	  	  	  	  (44)	  

Högskole-‐	  eller	  
universitetsutbildning	  

25	  	  	  	  (54)	   64	  	  	  	  (57)	   89	  	  	  	  	  	  	  (56)	  

Sysselsättning	   Arbetar	   36	  	  	  	  (78)	   72	  	  	  	  (64)	   108	  	  	  	  	  (68)	  
Arbetar	  ej	   10	  	  	  	  (22)	   41	  	  	  	  (36)	   51	  	  	  	  	  	  	  (32)	  

Civilstånd	   Ensamstående	   16	  	  	  	  (35)	   42	  	  	  	  (37)	   58	  	  	  	  	  	  	  (36)	  
I	  ett	  förhållande	   30	  	  	  	  (65)	   71	  	  	  	  (63)	   101	  	  	  	  	  (64)	  

Kosthållning	   Äter	  blandkost	   43	  	  	  	  (93)	   103	  	  (91)	   146	  	  	  	  	  (92)	  
Äter	  inte	  kött	   3	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	   10	  	  	  	  	  	  (9)	   13	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

Koststudier	   Studerat	  
kostvetenskap	  eller	  
näringslära	  vid	  
högskola/universitet	  

3	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	   17	  	  	  	  (15)	   20	  	  	  	  	  	  	  (13)	  

Följer	  en	  diet	   Ja	   8	  	  	  	  	  	  	  (17)	   20	  	  	  	  	  (18)	   28	  	  	  	  	  	  	  (18)	  
Röker	   Ja	   7	  	  	  	  	  	  	  (15)	   12	  	  	  	  	  (11)	   19	  	  	  	  	  	  	  (12)	  
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Figur 1. Andel deltagare som kände till respektive kostråd sedan tidigare, Sverige, september 
2013. 
 
Angående kännedom och upplevd följsamhet till kostråden sågs endast ett samband: de som i 
större utsträckning ansåg sig följa kostrådet angående frukt och grönt kände också till det sedan 
tidigare (p=0.003). 
 
Av deltagarna hade 45% ett högt förtroende för SLV. De som studerat kostvetenskap samt de 
som inte arbetade hade ett högre förtroende för SLV än andra (p=0.017, p=0.048) medan 
deltagare som följde en diet hade ett lägre förtroende för SLV (p=0.001). Denna skillnad var 
även signifikant för de som följde LCHF- dieten (p=0.029). Av deltagarna hade 30% (n=48) 
hämtat information om kostråden från SLV. De vanligaste medierna varifrån kunskap om 
kostråden inhämtats var böcker och tidningar (59%, n=94), vänner och familj (52%, n=82), skola 
(51%, n=81) och internet (49% n=78). 
 
 

4.3 Upplevd följsamhet till kostråden och hur lätt de följs  
Deltagarna upplevde sig generellt följa kostråden i måttlig utsträckning (Figur 2). Den upplevda 
följsamheten var störst till kostråden om fullkorn respektive olja och flytande margarin hos båda 
könen. Kvinnorna upplevde sig följa kostråden angående frukt och grönt respektive fisk i större 
utsträckning än männen (p=0.009, p=0.042). 
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Figur 2. Deltagarnas upplevda följsamhet till kostråden (1=Låg följsamhet, 10=Hög följsamhet), 
Sverige, september, 2013. 
 
Kostrådet angående frukt och grönt ansågs följas i större utsträckning av normalviktiga 
(p=0.008), och deltagare i ett förhållande ansåg sig följa kostrådet om fisk i större utsträckning 
(p=0.042). De som uteslöt kött uppgav en högre upplevd följsamhet till olja och flytande 
margarin (p=0.024), medan deltagare som inte åt en LCHF-diet följde kostrådet om 
nyckelhålsmärkningen i större utsträckning (p=0.011). 
 
Flest deltagare ville följa kostråden om fisk (70%) och frukt och grönt (69%) i större 
utsträckning än vad de gör idag medan minst antal deltagare ville följa kostrådet om olja och 
flytande margarin (27%) i större utsträckning än vad de gör idag (Figur 3).  
 
 

p=0.042  p=0.009  
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Figur 3. Deltagarnas vilja att följa kostråden i större utsträckning än idag, Sverige, september, 
2013.   
 
Kostrådet angående fullkorn ville följas i större utsträckning av blandkostare samt deltagare 
mellan 18-30 år (p=0.021, p=0.047). Deltagare mellan 18-30 år ville även följa 
nyckelhålsmärkningen i större utsträckning än idag, i likhet med de som var ensamstående 
(p=0.004, p=0.011). Kostrådet angående fisk ville följas i större utsträckning än idag av 
blandkostare samt icke-rökare (p=0.007, p=0.023) medan de som inte arbetade ville följa 
kostrådet angående flytande margarin och olja i större utsträckning än idag (p=0.018). Deltagare 
som inte följde en diet ville följa kostrådet angående frukt och grönt i större utsträckning än idag 
(p=0.005). De som inte åt en LCHF-diet ville följa kostråden angående frukt och grönt, fullkorn, 
nyckelhålsmärkningen samt olja och flytande margarin i en större utsträckning (p=0.002, 
p=0.011, p=0.046, p=0.037).  
 
Kostråden ansågs relativt lätta att följa (Figur 4). Kvinnorna ansåg i större utsträckning än 
männen att kostråden om frukt och grönt (p=0.003) samt olja och flytande margarin var lättare 
att följa (p=0.005).  
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Figur 4. Deltagarnas upplevelser kring hur lätt det var att följa kostråden (1=Svårt att följa, 
10=Lätt att följa), Sverige, september 2013. 
 
Deltagare som uteslöt kött samt deltagare mellan 18-30 år angav att det var lättare att följa 
kostrådet angående frukt och grönt jämfört med övriga (p=0.013, p=0.001). De som var i ett 
förhållande ansåg att det var lättare att följa kostrådet om fisk (p=0.024). 
 

4.4 Attityder kring kostråden  
 

4.4.1 Hur hälsosamma kostråden ansågs vara 
Överlag ansågs kostråden vara hälsosamma (Figur 5). Kvinnorna ansåg i större utsträckning än 
männen att kostrådet om fullkorn var hälsosamt (p=0.039).  
 
 
 

 
Figur 5. Deltagarnas attityder kring hur hälsosamma kostråden var (1=Ohälsosamt, 
10=Hälsosamt), Sverige, september, 2013. 

p=0.039 

p=0.005 p=0.003 
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De som studerat kostvetenskap samt deltagare i ett förhållande ansåg i större utsträckning än 
andra att kostrådet angående fullkorn var hälsosamt (p=0.022, p=0.049). De som studerat 
kostvetenskap tyckte även att kostrådet om olja och flytande margarin var mer hälsosamt 
(p=0.015). De som inte följde någon diet tyckte i större utsträckning att kostrådet om 
nyckelhålsmärkningen var hälsosam (p=0.030), samma signifikanta samband sågs hos de som 
inte följde LCHF-dieten (p=0.029).  

 
4.4.2 Hur moderna kostråden ansågs vara  
Deltagarna ansåg att kostråden vara relativt moderna (Figur 6). Kvinnorna ansåg i större 
utsträckning än männen att kostråden om frukt och grönt respektive fisk var moderna (p=0.001, 
p=0.020).  
 
 
 

 
Figur 6. Deltagarnas attityder kring hur moderna kostråden var (1=Omodernt, 10=Modernt), 
Sverige, september, 2013. 
 
Kostrådet angående frukt och grönt ansågs vara mer modernt av normalviktiga och de som 
studerat kostvetenskap (p=0.015, p=0.018). De som studerat kostvetenskap ansåg dessutom att 
kostrådet om fisk var mer modernt, liksom deltagare i ett förhållande (p=0.017, p=0.050). Även 
kostrådet om fullkorn ansågs vara mer modernt bland de som studerat kostvetenskap, samt av 
deltagare mellan 18-30 år (p=0.034, p=0.045). De som inte följde någon diet ansåg i större 
utsträckning att nyckelhålsmärkningen var modern (p=0.036), samma signifikanta samband sågs 
hos de som inte följde LCHF-dieten (p=0.032).  

 
4.4.3 Hur lätt deltagarna förstod kostråden  
Överlag ansågs kostråden vara lätta att förstå (Figur 7). Inga signifikanta skillnader mellan könen 
eller samband mellan hur lätta kostråden var att förstå och andra bakgrundsvariabler sågs.  
 
 

p=0.020 p=0.001 
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Figur 7. Deltagarnas attityd kring hur lätta kostråden var att förstå (1=Svårt att förstå, 10=Lätt 
att förstå), Sverige, september, 2013. 
 
 

4.4.4 Deltagarnas tilltro till kostråden 
Deltagarna hade en hög tilltro till kostråden, dock var tilltron till råden om 
nyckelhålsmärkningen samt olja och flytande margarin lägre än till övriga kostråd (Figur 8). 
Kvinnorna angav en signifikant högre tilltro till kostråden om frukt och grönt respektive fisk 
(p=0.029, p=0.026) i jämförelse med männen. 
 
 
 

 
Figur 8. Deltagarnas tilltro till de olika kostråden (1=Litar inte på, 10=Litar helt på), Sverige, 
september, 2013. 
 
De som studerat kostvetenskap, deltagare i ett förhållande, de som inte åt kött samt deltagare 
som inte följde någon form av diet hade en högre tilltro till kostrådet om frukt och grönt jämfört 
med övriga (p=0.017, p=0.041, p=0.020, p=0.021). Personer i ett förhållande hade en högre 
tilltro till kostrådet om fisk (p=0.010). De som studerat kostvetenskap hade en högre tilltro till 
kostrådet om olja och flytande margarin samt fullkorn (p=0.033, p=0.001). Deltagare som inte 

p=0.029 p=0.026 



 

16 
 

följde en diet hade en högre tilltro till nyckelhålsmärkningen (p=0.021), och de som inte följde 
LCHF- dieten hade en högre tilltro till kostrådet angående frukt och grönt (p=0.008) samt 
nyckelhålsmärkningen (p=0.023). 
 
 

4.4.5 Övriga åsikter om kostråden  
Efter varje kostråd följde en öppen fråga där deltagarna fick möjlighet att uttrycka övriga 
synpunkter kring kostrådet. I svaren uttryckte en del av studiens deltagare (10%, n=16) en 
negativ inställning gentemot kostrådet om frukt på grund av högt sockerinnehåll. 
 

”Ät mycket grönsaker, men frukt innehåller mycket socker. Så tror nog  
att det räcker med en om dagen.” 

 
”Man ska nog inte välja 500g söt frukt.” 

  
Gällande kostrådet om fullkorn påpekade vissa deltagare att det inte var bra för deras magar (3%,  
n=5) och att smaken inte föredrogs (3%, n=5).   
 

“I teorin lätt att följa, dock inte helt lätt i praktiken då  
det är en hel familj som ska äta maten.” 

 
En del av studiens deltagare (9%, n=15) uttryckte även en negativ inställning gentemot 
nyckelhålsmärkningen, som av flera deltagare ansågs vara en omodern märkning som var svår att 
förstå och förlita sig på. 
 

”Nyckelhålsmärkningen är förlegad och många produkter med  
den märkningen innehåller mycket tillsatt socker.” 

 
”Vet egentligen inte vad det innebär… Fettsnålt?” 

 
Gällande kostrådet om fisk uttryckte några deltagare (8%, n=13) åsikter av varierande karaktär. 
Vissa deltagare påpekade att kostrådet borde ange fet fisk och de uttryckte en oro över fiskens 
innehåll av miljögifter och dess miljöpåverkan. 
 

“Fiskindustrin är ju inte bra. Sen är ju svensk fisk full med gift  
så jag anser att det gör det svårt att följa.” 

 
 

Flest antal deltagare (15%, n=24) uttryckte en negativ inställning gentemot kostrådet om 
margarin, samtidigt som vissa uttryckte sig positiva gentemot olja (9%, n=14). Margarin ansågs 
av vissa vara en onaturlig produkt med onödiga tillsatser.  
 

”Vem vill äta flytande margarin med alla tillsatser?!  
Möjligen familjen Hedenhös.” 

 
”Margarin är gift!!!!!” 
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5 Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion  
Eftersom ett bekvämlighetsurval användes i studien kan urvalet ej ses som representativt för 
befolkningen i stort, men då 159 personer deltog kan studien ändå ge en indikation på hur vuxna 
individers kännedom, upplevda följsamhet och attityder till kostråden ser ut. Troligtvis var 
andelen deltagare som studerat kostvetenskap överrepresenterade i denna studie vilket kan ha 
medfört en högre upplevd följsamhet samt en mer positiv inställning till kostråden. Jämfört med 
Riksmaten (8) var även fler deltagare utbildade vid högskola och universitet.  
 
Av kvinnorna var 40% mellan 18-30 år medan endast 8% av männen var mellan 18-30 år. 
Eftersom 67% av deltagarna var under 40 år och 71% av deltagarna var kvinnor, kan resultaten 
från studien främst appliceras på dessa grupper. För att få ett mer representativt urval kunde 
enkäten ha delats med andra facebookgrupper, exempelvis PRO för att på så sätt nå äldre 
deltagare. För att rekrytera fler manliga deltagare hade enkäten kunnat skickas till exempelvis 
mansdominerade företag.  
 
Användningen av en internetbaserad enkät hade sina fördelar då den snabbt nådde ut till 
deltagarna och var kostnadsfri. Trots att det externa bortfallet inte kunde fastställas, och 
förmodligen var stort, gick det relativt fort att få ihop deltagare. En nackdel med att inte göra 
vissa frågor obligatoriska sågs, då internt bortfall uppstod på en av dessa frågor. Dock hade 
bortfallet ingen större betydelse för resultatet då endast tre deltagare inte besvarat frågan om var 
de inhämtat information om kostråden. Ytterligare en nackdel med en internetbaserad enkät var 
att deltagare kunde fylla i enkäten flera gånger, kunde detta förhindras hade studiens resultat 
varit säkrare.  
 
De öppna frågorna, där deltagarna kunde uttrycka sina åsikter om varje kostråd, visade sig vara 
en styrka för studien då mer ingående information samt förtydligande av åsikter framkom. Dock 
visade sig de uttryckta åsikterna gällande olja och flytande margarin vara mycket olika. Genom 
att använda separata följsamhets- och attitydfrågor beträffande kostrådet om olja och flytande 
margarin skulle upplevd följsamhet och attityder mellan olja och margarin lättare ha kunnat 
utläsas. Enkätsvaren gav istället en samlad bild kring dessa. Även angående kostrådet om frukt 
och grönt hade separata följsamhets- och attitydfrågor gett ett mer utförligt svar. 
 
Frågan om de olika kostråden ansågs lätta att förstå kunde ha formulerats om till exempelvis om 
de olika kostrådens innebörd var lätt att förstå. Detta för att minska risken för missförstånd. Av 
följebrevet kunde det även ha framgått att deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när som helst 
fram tills dess att enkäten skickats in då detta inte var särskilt tydligt. 
 
Vid bearbetning av resultatet gällande förtroendet för SLV kategoriserades de som angett en 
siffra mellan ett och sju som “lågt förtroende för SLV” och de som angett en siffra mellan åtta 
och tio som “högt förtroende för SLV”. Detta kan möjligtvis ha gett en missvisande bild av 
förtroendet för SLV. Exempelvis hade kategorierna kunnat ändras till “lägre förtroende för SLV” 
och inkluderat de som angett siffror mellan ett och fem eller sex, samt “högre förtroende för 



 

18 
 

SLV” som kunde ha inkluderat siffror mellan sex eller sju och tio. Denna indelning hade kunnat 
ge en mer rättvis bild av förtroendet för SLV. 
 
I denna studie sågs många signifikanta samband för de som åt en LCHF-diet. Dock följde endast 
11 deltagare denna diet. Om fler deltagare hade ätit enligt LCHF-dieten skulle resultaten för 
denna grupp vara säkrare.  
 
I studiens syfte ingick att analysera samband mellan olika faktorer och kännedom, upplevd 
följsamhet och attityder gällande kostråden vilket innebar att många statistiska test genomfördes. 
På så sätt ökar chansen att finna signifikanta skillnader, till skillnad mot test på ett mindre antal 
samband och ställda hypoteser. Därför bör inte alltför stor vikt läggas vid enstaka signifikanta 
samband. I resultatdiskussionen kommer därför de mest framträdande sambanden att diskuteras. 
 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Kostrådet angående frukt och grönt ansågs i den här studien följas i större utsträckning av 
kvinnor och normalviktiga. En hög konsumtion av frukt och grönt har kunnat kopplas till ett 
lägre BMI (19), och en högre konsumtion av frukt och grönt har setts hos kvinnor i både Sverige 
(8, 20) och Norge (21, 22). Detta kan delvis vara förklaringen till att kvinnorna i denna studie, 
och även i Riksmaten och dess norska motsvarighet Norkost (8, 21), hade ett lägre BMI än 
männen.   
 
I den här studien sågs inga signifikanta skillnader eller samband kopplat till utbildningsnivå. 
Undersökningarna Riksmaten, Norkost och en fransk studie har däremot påvisat att de med en 
lägre utbildningsnivå tycks konsumera mindre frukt och grönt än högutbildade (8, 21, 23). De 
med en lägre utbildning har även setts konsumera mindre fullkorn, vegetabiliska fetter (23) och 
fisk (24). Att inget samband kunde ses i denna studie mellan utbildningsnivå och lägre upplevd 
följsamhet till kostrådet angående frukt och grönt, trots att 44% av deltagarna inte hade 
högskole- eller universitetsutbildning, kan möjligen bero på att 20 av deltagarna hade studerat 
kostvetenskap. Möjligtvis hade dessa ännu inte avslutat sin högskole- eller universitetsutbildning 
och därför kategoriserats som lägre utbildade.    
 
Både män och kvinnor ansåg sig följa kostrådet om fullkorn i störst utsträckning, vilket kan vara 
orsaken till att endast ett fåtal deltagare ville följa det i en större utsträckning än idag. De positiva 
effekter på hälsan deltagarna kan uppnå genom en hög följsamhet är bland annat en minskad risk 
för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och vissa cancerformer (6, 25). Deltagarna hade dessutom 
generellt positiva attityder gentemot kostrådet. Detta kan därmed vara ett kostråd som fungerar 
på ett tillfredsställande sätt, dock är fullkornsintaget inte tillfredsställande hos befolkningen (8). 
Få övriga åsikter gavs gällande fullkorn vilket kan bero på att rådet om fullkorn, till skillnad från 
en del av de andra kostråden, inte debatterats lika flitigt i media under de senaste åren. 
 
Störst andel av studiens deltagare ville inte följa kostrådet angående olja och flytande margarin i 
en större utsträckning. Detta kan bero på att deltagarna ansåg sig följa detta kostråd i störst 
utsträckning, och att kostrådet dessutom ansågs vara lättast att följa. Paradoxalt nog ansågs 
kostrådet samtidigt vara mindre modernt, mindre hälsosamt och svårare att förstå. Dessutom var 
tilltron till kostrådet lägre än till övriga kostråd. Tillsammans med de negativa attityderna som 
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15% (n=24) av deltagarna uttryckte om margarin kan detta tyda på att förtroendet för margarin 
var lägre än för olja. Detta kan bero på den rådande debatten om naturlig mat och kritiken mot 
margarin och dess framställning inom bland annat LCHF-rörelsen (11-13), vilket kan ha bidragit 
till deltagarnas negativa åsikter. Dock visade undersökningen Riksmaten att flytande margarin 
ändå används i större utsträckning än smör vid matlagning, 29% respektive 17%, och att relativt 
många, sex av tio, följde kostrådet (8). För att styra bort fokus från margarin skulle kostrådet 
även kunna visa på bra fettkällor i kosten i övrigt, exempelvis nötter, frön, avokado och fet fisk 
istället för att endast inkludera fett vid matlagning. SLV tydliggör via sin hemsida vilka fettrika 
livsmedel som bör ingå i en hälsosam kost, men det framkommer tyvärr inte i de fem kostråden. 
Detta kräver aktiv informationssökning om kost från SLV, och frågan är i vilken utsträckning det 
görs. För att ge fler alternativ till olja och flytande margarin i matlagningen skulle kostrådet även 
kunna innefatta smör- och oljeblandning, som ett alternativ för de som inte vill steka i flytande 
margarin eller enbart olja. Dock finns risken att alltförstor vikt läggs vid val av fettkälla vid 
matlagning, då mängderna kan vara förhållandevis små och därför ha liten inverkan på kostens 
fettkvalité. På så sätt skulle en rekommendation om bra fettkällor i övrigt kunna ha en större 
effekt på hälsan. Även kännedomen om att kostrådet innefattar både olja och flytande margarin 
var låg, detta kan tyda på att kostrådet behöver marknadsföras på ett bättre sätt. En ökad 
följsamhet till kostrådet skulle innebära ett minskat intag av mättat fett, till fördel för enkel- och 
fleromättat fett, vilket likt medelhavskosten skulle kunna minska risken för hjärt- och 
kärlsjukdom (26).  
 
Kostrådet angående nyckelhålsmärkningen ansågs av båda könen vara minst modernt och ansågs 
följas i lägst utsträckning, i likhet med resultatet från en tidigare studentuppsats (14). Vissa 
deltagare uttryckte en förvirring om vad nyckelhålsmärkningen egentligen innebar, och ett 
missnöje över att socker tillåts i nyckelhålsmärkta produkter, samtidigt som lite fetare varianter 
utan socker inte nyckelhålsmärks. Förvirringen är befogad då märkningen är frivillig (9). 
Exempelvis kan en påse morötter vara nyckelhålsmärkt, samtidigt som en annan inte är det. 
Detta kan i sin tur skapa ett missnöje hos konsumenten om alla hälsosamma livsmedel inte är 
märkta. Eftersom både den upplevda följsamheten och attityderna till nyckelhålsmärkningen var 
sämre i jämförelse med de övriga kostråden, kan detta tyda på att märkningen inte längre 
uppfyller sitt syfte utan eventuellt behövs marknadsföras på ett bättre sätt för att bli tydligare för 
konsumenten, alternativt modifieras för att möta konsumentens krav. Nyckelhålsmärkningen har 
funnits sedan 1989 (9) och har genomgått förändringar som möjligtvis inte uppmärksammats av 
konsumenterna. De som åt LCHF visade mer negativa attityder gentemot nyckelhålsmärkningen 
och hade dessutom en lägre tilltro till SLV. Kritiken från LCHF-rörelsen skulle därmed också 
kunna vara en bidragande orsak till den låga tilltron och missnöjet kring nyckelhålsmärkningen 
hos studiens deltagare, och det lägre förtroendet för SLV hos LCHF-are kan bero på LCHF-
profilernas kritik mot SLV. En ökad följsamhet till nyckelhålsmärkningen vore dock positivt då 
det skulle medföra ett lägre intag av salt, socker och fett, en förbättrad fettkvalité samt ett ökat 
fiberintag (9).  
 
Den upplevda följsamheten till kostrådet om fisk i denna studie visade, i likhet med Riksmaten 
och Norkost, att kvinnorna åt fisk i större utsträckning än männen (8, 21). Attityderna till 
kostrådet om fisk var positiva men rådet ansågs svårt att följa. Möjligen kan svårigheterna som 
deltagarna uttryckte kring val av fisk ur miljösynpunkt, samt innehåll av föroreningar i viss fisk, 
påverka konsumtionen. Genom en ökad följsamhet skulle deltagarna lättare tillgodose intaget av 
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vitamin D, jod, selen, omega 3 fetterna DHA och EPA och på så sätt kunna minska risken för 
hjärt- och kärlsjukdom (27). Personer i ett förhållande hade högre upplevd följsamhet och 
generellt mer positiva attityder till kostrådet om fisk än de som var ensamstående. En högre 
fiskkonsumtion bland gifta individer har även tidigare rapporterats (28). En möjlig förklaring till 
detta kan vara att personer i ett förhållande tillsammans har en bättre ekonomi än de som lever 
själva. I tidigare studier sågs även ett samband mellan personer i ett förhållande och 
benägenheten att anamma hälsosamma livsstilsförändringar (29), och att positiva förändringar 
hos en gift individ kan överföras till partnern (30). Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 
kvinnor och mäns civilstatus, sambanden kan därför inte förklaras av könsskillnader.  
 
Liksom kostrådet om fisk ville deltagarna följa kostrådet om frukt och grönt i större utsträckning 
än idag, och de två kostråden ansågs även vara mest hälsosamma. Större fokus bör därför läggas 
på dessa kostråd då deltagarna tycks ha viljan att öka konsumtionen av livsmedlen ifråga. De 
som åt enligt LCHF- dieten hade dock en lägre tilltro till kostrådet om frukt och grönt, och ville 
inte följa det i större utsträckning vilket sannolikt beror på LCHF- och mediedebatten om högt 
sockerinnehåll i frukt (11, 12). En ökad följsamhet till kostrådet angående frukt och grönt skulle 
ge positiva effekter i och med dess stora närings- i förhållande till energiinnehåll vilket 
underlättar viktstabilitet (31, 32). Andra positiva effekter av en högre följsamhet till kostrådet 
skulle kunna vara en ökad livslängd (20), och en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt 
vissa cancerformer (31, 32). 
 
I ett försök att bryta ner SNR i enkla kostråd utelämnas tyvärr viktig information, vilket kan vara 
en bidragande orsak till att det tycktes råda en viss ovisshet gällande kostrådens innebörd i denna 
studie. I resultatdelen framkom exempelvis att nyckelhålsmärkningen var svår att förstå och att 
många inte kände till SLVs kostråd om flytande margarin. Kostrådet angående margarin kan 
därför behöva förtydligas då kostrådet enbart behandlar flytande och inte fast margarin. Vidare 
uttryckte vissa deltagare ett missnöje över att 500g frukt rekommenderas per dag, när 
rekommendationen i själva verket innefattar 250g frukt respektive 250g grönsaker (31). Trots 
detta ansåg deltagarna i studien att kostråden överlag var lätta att förstå. Sammantaget kan detta 
tyda på att vissa kostråd bör förtydligas för att minimera förvirringen kring dem.  
 
Kvinnorna i denna studie hade generellt en högre upplevd följsamhet och positiv attityd till 
kostråden än männen. Detta kan bero på att kvinnor, i större utsträckning än män, tycker det är 
viktigt att äta hälsosamt (22, 33) och i större utsträckning setts vara benägna till att åstadkomma 
hälsosamma livsstilsförändringar (29, 34). Tidigare studier har även påvisat att kvinnor i större 
utsträckning följer olika dieter (36), söker information om kost och hälsa i böcker samt tycker att 
det är viktigt att följa rekommendationer som ges av hälsoexperter (22). Detta ökade fokus på 
kost och hälsa hos kvinnor kan vara en bidragande orsak till att de i större utsträckning än män 
försöker vidhålla en hälsosam livsstil samt möjligtvis förklara varför kvinnorna i denna studie 
angav en högre upplevd följsamhet till de fem kostråden. Att studera dessa aspekter vidare ur ett 
genusperspektiv skulle därmed vara värdefullt för att på ett bättre sätt nå ut med kostråden till 
den manliga befolkningen. 
 
I de nya näringsrekommendationerna, NNR5, läggs ett större fokus än tidigare på kosten i helhet 
och därav på livsmedelsval för att bland annat förbättra kostens fett- och kolhydratkvalité (35).  
En guide för vad som bör förändras i kosten har därför utarbetats (Tabell 3). Förändringarna som 



 

21 
 

vill uppnås hos befolkningen genom de nya rekommendationerna ligger i linje med de fem 
kostråden, men berör fler livsmedelsgrupper. Guiden förtydligar NNR och skulle kunna 
användas som ett komplement till kostråden då den även berör en begränsning av rött kött, 
utrymmesmat, sötade mjölkprodukter samt alkohol. Dessutom tas fler livsmedel i beaktning 
gällande fettkvalité utöver olja och flytande margarin. Med hjälp av guiden skulle följsamheten 
till NNR och de fem kostråden kunna förbättras.  
 
Tabell 3. Förändringar av livsmedelsval som behövs för att främja energibalans och hälsa i 
nordiska populationer, Norden, 2012. Källa: Figur baserad på förlaga i NNR5 (35).  
Öka	   Förändra	   Begränsa	  
Grönsaker	  (inkl.	  baljväxter,	  lök,	  kål,	  
tomater,	  rotfrukter)	  

Feta	  mejeri-‐	  	  à 	  	  Magra	  mejeri-‐	  
produkter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  produkter	  

Rött	  kött,	  charkuterivaror	  

Frukt	  och	  bär	   Smör	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à 	  Vegetabiliska	  oljor,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
och	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  flytande	  margarin	  

Dryck	  med	  tillsatt	  socker	  

Nötter	  och	  frön	   	   Raffinerade	  spannmålsprodukter,	  
vitt	  bröd	  

Fullkornscerealier	   	   Söta	  bakverk,	  konfektyr	  
Fisk	  och	  skaldjur	   	   ”Skräpmat”,	  friterad	  potatis	  
	   	   Glass,	  sötade	  mejeriprodukter	  
	   	   Alkohol	  

 
Ytterligare studier behövs, gärna kvalitativa sådana, för att närmare undersöka attityder gentemot 
kostråden och var det kan behövas förändringar för en ökad följsamhet till dem. Ett annat 
intresseområde för vidare forskning är följsamhet och attityder till olja respektive flytande 
margarin. 
 
 
6 Slutsats 
 
SLVs ambition att majoriteten av Sveriges befolkning ska följa kostråden nås idag inte i 
tillräcklig utsträckning. Även om den upplevda följsamheten till kostrådet om olja och flytande 
margarin var god, var kännedomen om kostrådet och attityderna gentemot margarin inte lika 
positiva. Överlag var attityderna gentemot nyckelhålsmärkningen sämre i jämförelse med de 
andra kostråden och även den upplevda följsamheten skattades som relativt låg. De fem 
kostråden, främst råden angående nyckelhålsmärkningen respektive olja och flytande margarin, 
kan behöva förtydligas alternativt modifieras eller bättre marknadsföras för att i större 
utsträckning nå ut till befolkningen och på så sätt förebygga kostrelaterade sjukdomar. 
 
 

7 Yrkesrelevans 
 
En kartläggning kring kännedom, upplevd följsamhet och attityder till kostråden bland vuxna 
individer kan belysa vilka kostråd som nått ut till befolkningen på ett tillfredsställande sätt, samt 
vilka kostråd som kräver större insatser för en bättre följsamhet. Detta ger en fingervisning om 
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vilka områden SLV och dietister bör lägga störst fokus på. Då dietistyrket ofta förknippas med 
SLV är det viktigt för yrkeskåren att SLVs rekommendationer och framförallt kostråd når 
befolkningen på ett bra och enkelt sätt för att på sikt uppnå en god folkhälsa. Kritiken mot SLV i 
den rådande kostdebatten tycks även ha riktats mot dietistkåren, och det krävs att vi gemensamt 
verkar för att tilltron till kostråden och SLV ökar. I dagens Sverige lider alltfler av fetma och 
andra kostrelaterade sjukdomar, en omarbetning och förtydligande av vissa kostråd skulle därför 
kunna spela en viktig roll i kampen mot dessa. Att utveckla kostråden till att även innefatta fler 
delar av kosten kan vara ett hjälpmedel för oss dietister, som en enkel vägledning för våra 
klienter och patienter till en hälsosam kost.  
 
 

8 Författarnas bidrag till arbetet 
 
Författarna har tillsammans planerat studien, utarbetat enkäten, analyserat och bearbetat 
insamlade data samt författat uppsatsen.  
 
        

9 Tack  
 
Författarna vill tacka de som medverkade i pilotstudien och alla som tog sig tid att delta i den 
slutgiltiga studien. Författarna vill även tacka familj och vänner som tog sig tid att korrekturläsa 
uppsatsen. 
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Enkätstudie	  
*Obligatorisk	  
Tänk	  noga	  igenom	  dina	  svar	  och	  svara	  på	  alla	  frågor.	  Ifall	  du	  inte	  kommer	  vidare	  när	  du	  klickar	  på	  
fortsätt/skicka	  har	  du	  glömt	  svara	  på	  en	  obligatorisk	  fråga.	  Dessa	  kommer	  att	  rödmarkeras.	  
Kön	  *	  

	  Man	  	  

	  Kvinna	  
Ålder	  *	  
(endast	  siffror)	  

	  
Längd	  *	  
(cm)	  

	  
Vikt	  *	  
(svara	  i	  hela	  kilo)	  

	  
Vilken	  är	  din	  högsta	  genomförda	  utbildning?	  *	  

	  Grundskola,	  realskola	  eller	  folkskola	  

	  2-‐årig	  gymnasieutbildning,	  yrkesutbildning,	  folkhögskola,	  flickskola	  eller	  motsvarande	  

	  Minst	  3-‐årig	  gymnasieutbildning	  

	  Utbildning	  från	  universitet,	  högskola	  eller	  motsvarande	  

	  Saknar	  skolutbildning	  
Har	  du	  studerat	  kost/näringslära	  vid	  högskola	  eller	  universitet?	  *	  

	  Nej	  

	  Ja,	  mindre	  än	  30	  hp	  

	  Ja,	  mer	  än	  30	  hp	  

	  Jag	  är	  utbildad	  dietist,	  kostvetare,	  nutritionist	  eller	  hem-‐	  och	  konsumentkunskapslärare	  
Vilken	  av	  följande	  beskrivningar	  stämmer	  bäst	  med	  din	  nuvarande	  huvudsakliga	  sysselsättning?	  *	  

	  Arbetar	  som	  anställd	  

	  Egen	  företagare	  

	  Studerande
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	  Arbetssökande	  

	  Pensionär	  

	  Långtidssjukskriven	  

	  Graviditets-‐	  eller	  föräldraledig	  

	  Övrigt:	   	  
Nuvarande	  civilstånd	  *	  

	  Gift	  

	  Sambo	  

	  Skild	  

	  Änka/Änkling	  

	  Singel	  

	  Övrigt:	   	  
Har	  du	  någon/några	  av	  följande	  sjukdomar	  eller	  allergier?	  *	  

	  Fiskallergi	  

	  Njursjukdom	  

	  Glutenintolerans	  (celiaki)	  

	  Ingen	  av	  dessa	  sjukdomar/allergier	  
Om	  du	  har	  en	  njursjukdom,	  ange	  vilken:	  

	  
Vilken	  typ	  av	  mat	  äter	  du?	  *	  

	  All	  sorts	  mat	  

	  Semivegetariskt,	  dvs.	  inte	  kött	  

	  Demivegetariskt,	  dvs.	  inte	  kött,	  fågel	  

	  Vegetariskt,	  dvs.	  inte	  kött,	  fågel,	  fisk	  

	  Vegankost,	  dvs.	  äter	  inte	  kött,	  fågel,	  fisk,	  ägg,	  mjölkprodukter	  

	  Övrigt:	   	  
Följer	  du	  någon	  av	  nedanstående	  dieter?	  *	  
(flera	  alternativ	  är	  möjliga	  att	  kryssa	  i
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	  Nej,	  jag	  följer	  ingen	  speciell	  diet	  

	  LCHF	  

	  GI-‐	  metoden	  

	  Atkins	  	  

	  Periodisk	  fasta/5:2	  fasta	  

	  Viktväktarna	  

	  Pulverdiet	  

	  Övrigt:	   	  
Röker	  du?	  *	  

	  Ja,	  dagligen	  

	  Ja,	  ibland/vid	  speciella	  tillfällen	  

	  Nej,	  har	  rökt	  men	  slutat	  

	  Nej,	  men	  har	  provat	  enstaka	  gånger	  

	  Nej,	  har	  aldrig	  rökt	  
*Obligatorisk 
 
 

Livsmedelsverkets 5 kostråd 
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Nedan följer några frågor kring vart och ett av kostråden: 

Kostråd 1/5 

 
Känner du till detta kostråd sedan tidigare? * 

 Ja 

 Nej 
Anser du dig följa detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nej, inte alls 
Välj ett värde i intervallet 1, Nej, inte alls, till 10, Ja, helt och hållet,. 

          

Ja, helt och hållet 

 
 
Skulle du vilja följa kostrådet i större utsträckning än idag? * 

 Ja 

 Nej 
 
Ta ställning till kostrådet på en skala 1-10 utifrån följande påståenden: * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att följa 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att följa, till 10, Lätt att följa ,. 

          

Lätt att följa 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ohälsosamt 
Välj ett värde i intervallet 1, Ohälsosamt , till 10, Hälsosamt,. 

          

Hälsosamt 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Omodernt 
Välj ett värde i intervallet 1, Omodernt , till 10, Modernt ,. 

          

Modernt 

 
Hur svårt/lätt är det att förstå detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att förstå 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att förstå, till 10, Lätt att förstå,. 

          

Lätt att förstå 

 
Hur stor tilltro har du till detta kostråd? *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Litar inte på 
Välj ett värde i intervallet 1, Litar inte på, till 10, Litar på,. 

          

Litar på 

 
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående detta kostråd? 

 
 

Kostråd 2/5 
 

Känner du till detta kostråd sedan tidigare? * 

 Ja 

 Nej 
Anser du dig följa detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nej, inte alls 
Välj ett värde i intervallet 1, Nej, inte alls, till 10, Ja, helt och hållet,. 

          

Ja, helt och hållet 

 
Skulle du vilja följa kostrådet i större utsträckning än idag? * 

 Ja 

 Nej 
Ta ställning till kostrådet på en skala 1-10 utifrån följande påståenden: * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att följa 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att följa , till 10, Lätt att följa ,. 

          

Lätt att följa 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ohälsosamt 
Välj ett värde i intervallet 1, Ohälsosamt , till 10, Hälsosamt ,. 

          

Hälsosamt 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Omodernt 
Välj ett värde i intervallet 1, Omodernt , till 10, Modernt ,. 

          

Modernt 

 
Hur svårt/lätt är det att förstå detta kostråd? * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att förstå 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att förstå, till 10, Lätt att förstå,. 

          

Lätt att förstå 

 
Hur stor tilltro har du till detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Litar inte på 
Välj ett värde i intervallet 1, Litar inte på, till 10, Litar på,. 

          

Litar på 

 
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående detta kostråd? 

 
 

Kostråd 3/5 

 
Känner du till detta kostråd sedan tidigare? * 

 Ja 

 Nej 
Anser du dig följa detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nej, inte alls 
Välj ett värde i intervallet 1, Nej, inte alls, till 10, Ja, helt och hållet,. 

          

Ja, helt och hållet 

 
Skulle du vilja följa kostrådet i större utsträckning än idag? * 

 Ja 

 Nej 
 
Ta ställning till kostrådet på en skala 1-10 utifrån följande påståenden: * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att följa 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att följa , till 10, Lätt att följa ,. 

          

Lätt att följa 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ohälsosamt 
Välj ett värde i intervallet 1, Ohälsosamt , till 10, Hälsosamt ,. 

          

Hälsosamt 

*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Omodernt 
Välj ett värde i intervallet 1, Omodernt, till 10, Modernt ,. 

          

Modernt 

 
Hur svårt/lätt är det att förstå detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att förstå 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att förstå, till 10, Lätt att förstå,. 

          

Lätt att förstå 

 
Hur stor tilltro har du till detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Litar inte på 
Välj ett värde i intervallet 1, Litar inte på, till 10, Litar på,. 

          

Litar på 

 
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående detta kostråd? 

 
 

Kostråd 4/5 
 

Känner du till detta kostråd sedan tidigare? * 

 Ja 

 Nej 
 
Anser du dig följa detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nej, inte alls 
Välj ett värde i intervallet 1, Nej, inte alls, till 10, Ja, helt och hållet,. 

          

Ja, helt och hållet 

 
Skulle du vilja följa kostrådet i större utsträckning än idag? * 

 Ja 

 Nej 
 
Ta ställning till kostrådet på en skala 1-10 utifrån följande påståenden: *



Bilaga 1 (8/10) 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att följa 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att följa , till 10, Lätt att följa ,. 

          

Lätt att följa 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ohälsosamt 
Välj ett värde i intervallet 1, Ohälsosamt , till 10, Hälsosamt ,. 

          

Hälsosamt 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Omodernt 
Välj ett värde i intervallet 1, Omodernt, till 10, Modernt ,. 

          

Modernt 

 
 
Hur svårt/lätt är det att förstå detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att förstå 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att förstå, till 10, Lätt att förstå,. 

          

Lätt att förstå 

Hur stor tilltro har du till detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Litar inte på 
Välj ett värde i intervallet 1, Litar inte på, till 10, Litar på,. 

          

Litar på 

 
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående detta kostråd? 

 
 

Kostråd 5/5 
 

Känner du till detta kostråd sedan tidigare? * 

 Ja, gällande både flytande margarin och olja 

 Ja, gällande flytande margarin 

 Ja, gällande olja 

 Nej 
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Anser du dig följa detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nej, inte alls 
Välj ett värde i intervallet 1, Nej, inte alls, till 10, Ja, helt och hållet,. 

          

Ja, helt och hållet 

 
Skulle du vilja följa kostrådet i större utsträckning än idag? * 

 Ja 

 Nej 
 
 
Ta ställning till kostrådet på en skala 1-10 utifrån följande påståenden * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att följa 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att följa, till 10, Lätt att följa,. 

          

Lätt att följa 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ohälsosamt 
Välj ett värde i intervallet 1, Ohälsosamt, till 10, Hälsosamt,. 

          

Hälsosamt 

* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Omodernt 
Välj ett värde i intervallet 1, Omodernt, till 10, Modernt,. 

          

Modernt 

 
Hur svårt/lätt är det att förstå detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Svårt att förstå 
Välj ett värde i intervallet 1, Svårt att förstå, till 10, Lätt att förstå,. 

          

Lätt att förstå 

 
Hur stor tilltro har du till detta kostråd? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Litar inte på 
Välj ett värde i intervallet 1, Litar inte på, till 10, Litar på,. 

          

Litar på 

 
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående detta kostråd? 
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Om du känner till något/några av de fem kostråden sen tidigare, var har du då inhämtat kunskap 
om dem? 
(flera alternativ är möjliga att kryssa i) 

 Vänner/familj 

 Internet 

 Livsmedelsverket 

 Böcker/tidningar 

 Skola 

 Tv 

 Inom vården 

 Övrigt:  
 
Hur stort förtroende har du för Livsmedelsverket? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Litet förtroende 
Välj ett värde i intervallet 1, Litet förtroende, till 10, Stort förtroende,. 

          

Stort förtroende 

 
Synpunkter på studien eller enkäten? Skriv dem gärna här: 

Tack för din medverkan! 
Avsluta enkäten genom att klicka på "Skicka". 
	  
 
 
 
 
  



Bilaga 2 

 
 

Enkätstudie 
Hej! 
 
Vi är två dietiststudenter som läser sista terminen vid Umeå Universitet. Som examensarbete har vi valt 
att undersöka vuxna individers förhållningssätt till Livsmedelsverkets fem kostråd. Kostråden har 
utvecklats för att underlätta en hälsosam kosthållning och på sikt förebygga diverse livsstilssjukdomar. 
Syftet med studien är att undersöka kännedomen kring kostråden, hur väl de följs och attityden gentemot 
dessa.  

Studien är helt anonym och det är frivilligt att delta, men din medverkan är av betydelse för studiens 
resultat! Enkäten tar ca 10-12 min att besvara. Dina svar kommer endast användas till denna studie. 
Resultatet, i form av en c-uppsats, kommer att finnas tillgängligt via databasen DiVA; www.diva-
portal.org.  

Vi går ut med enkäten till dig som är vän med oss på facebook. För att få så många deltagare som möjligt 
får du gärna bjuda in till och dela facebookevenemanget med familj och ytterligare vänner. Enda kriteriet 
för att få delta är att du bor i Sverige och är minst 18 år.  

Enkäten kan fyllas i t.om. den 31/8, men fyll gärna i den så snart som möjligt. 

Har du frågor angående studien eller enkäten är du välkommen att kontakta oss via mail: 

joed0039@student.umu.se 
mili0072@student.umu.se 

Tack på förhand för er medverkan! 
 
Umeå, Augusti 2013 
 
Johannes Edholm  Miriam Lindvall 
Dietiststudent  Dietiststudent     


