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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Dieter får allt större utrymme i media samtidigt som allt fler följer någon diet.  

Syfte: Syftet var att undersöka varför vuxna personer i Sverige valt att följa någon form av 

diet. Vidare undersöktes bland annat socioekonomiska faktorers inverkan på valet av diet.  

Metod: En webbaserad enkät distribuerades via Facebook där 235 personer deltog genom ett 

bekvämlighetsurval. Enkäten bestod av 23 slutna frågor. Svaren sammanställdes och 

analyserades i IBM SPSS Statistics 21.0. Resultaten analyserades med hjälp av Chi-2 test, 

Mann Whitney U test samt boxplots. Signifikansnivån sattes till p<0,05.   

Resultat: Studien visade att fler kvinnor än män, fler överviktiga än normalviktiga samt fler 

deltagare bosatt i samhällen än städer följt någon diet (p=0,001, p=0,002 respektive p=0,047). 

Vanligaste förekommande diet var LCHF och den vanligaste orsaken att följa en diet var för 

att må bra följt av utseendemässiga skäl. Främsta anledningen till att följa sin dåvarande eller 

senaste diet var för att deltagaren ansåg den hållbar. Deltagarna angav att de kom i kontakt 

med sin dåvarande eller senaste diet via vän, familj eller bekant, detta angavs även som 

vanligaste sättet att få vidare kunskap om dieten.    

Slutsats: En diet är inte per automatik hälsosam och en definition skulle underlätta framtida 

arbete inom området. För att förändra befolkningens kostvanor kan de sociala faktorerna vara 

av stor betydelse.  

 

  



 

 

Abstract  
 

Background: Diets receive increasing media attention while more and more follow some 

kind of a diet. 

Objective: The aim was to investigate if and why adults in Sweden have chosen to follow any 

kind of diet. The impact of socioeconomics factors, on the choice of following a diet, were 

further analysed.   

Method: A web-based survey was distributed via Facebook where 235 people participated 

through a convenience sample. The questionnaire consisted of 23 closed questions. Responses 

were compiled and analyzed in IBM SPSS Statistics 21.0. The results were analyzed using the 

Chi-2 test, Mann Whitney U test and boxplots. The significance level was set at p <0.05. 

Results: The study showed that more women than men, more obese than normal-weight and 

more participants living in smaller municipalities than cities followed some kind of diet (p = 

0.001, p = 0.002 and p = 0.047). Most common diet was LCHF and the most common reason 

to follow a diet was to feel good followed by reasons of appearance, which was the same for 

both sexes. Most common reason to choose their, for the time ongoing or latest diet, was that 

it was considered sustainable. Participants indicated that they came in contact with that same 

diet by friend, family or acquaintance who also were indicated as the most common way to 

gain further knowledge about the diet. 

Conclusion:  A diet is not automatically healthy and a definition would facilitate future work 

in the field. In order to change people's eating habits social factors can play an important role. 
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1 Bakgrund   
 

Maten är en viktig del av människans kultur som har en relation till bland annat geografi, 

ekologiska och socioekonomiska faktorer, samhällsutveckling och religion (1). Måltiden 

innefattar inte bara vad som intas, utan även med vem, när var och hur. Matkulturen förändras 

över tid och utveckling av nya och lättillgängliga matvaror från livsmedelsföretag bidrar till 

en förändring av matvanorna.    

 

Många vill veta hur de med hjälp av en specifik kost kan förbättra sin hälsa, vilket är en 

anledning till att studier som undersöker samband mellan olika livsmedel och effekter på 

hälsan på senare tid fått stort utrymme i media (2). För varje år framträder nya 

viktminskningsmetoder som möter konsumenten via press och media (3). Vissa av metoderna 

är förnuftiga medan andra betonar ett snabbt resultat med minimal ansträngning. Det är inte 

förvånande att det blir vanligt att följa en diet då även hälsovårdsmyndigheter förmedlar 

fördelar med viktnedgång (4).  

 

Trots mycket forskning kring ämnet har inget rätt sätt som passar alla kunnat påvisas, då 

motstridiga resultat ofta presenterats (2), ett exempel är en svensk rapport som visade att 

flertalet olika dieter hade lika stor del vetenskaplig evidens (5). Detta kan bero på att kost är 

ett komplext område där flera faktorer samverkar och det är svårt att utesluta påverkan av 

andra än de som undersökts, så kallade "confounding factors" (2). Andra vanliga felkällor 

ligger i mätmetoden, varierande effekt av livsmedel på försökspersonerna, varierande 

referensgrupper samt att flera variabler undersöks samtidigt.   

 

En marknadsundersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen visade att 

fyra av tio svenskar då följde eller försökte följa en diet (6). Vanligast var 5:2-dieten följd av 

GI, lågfettsdieten och LCHF.  En studie av personer i Sverige visar att det är vanligare att 

kvinnor följer en diet än män. Kvinnor uttrycker generellt sett större missnöje med sin vikt än 

män och följer i större utsträckning en diet i viktminskningssyfte (7). I media förstärks 

skillnader mellan kön och särskilt flickor känner sig påverkade när det gäller utseende och 

vad de ska och inte ska äta (8, 1).  

 

Svenskar är generellt sett medvetna om sina kostvanor och har starka åsikter om hur och vad 

som bör konsumeras (9). Samtidigt blir svensken allt mer stillasittande och konsumtion av 

socker i form av godis och läsk har ökat (10). I Sverige är ungefär var tredje person överviktig 

och en tiondel lider av fetma (11). Trots dessa siffror är de lägre än i många andra länder, i 

Sverige ses till och med en stagnation av utvecklingen av övervikt.    

 

Hushållsbudgetundersökningar gjorda av Jordbruksverket visade att konsumtionen mellan 

1980 och 2012 hade ökat av kött, grädde, ost och ägg samtidigt som konsumtionen av mjöl, 

gryn, mjölk samt matfett minskat (10). Studien HULK som i ett riksrepresentativt urval 

undersökte de svenska hushållens livsmedelsutgifter samt kostvanor år 1989, visade att ålder, 

kön, utbildning samt rökvanor hade samband med kosthållning (12). Även andra studier har 



 

6 
 

visat på samband mellan dessa faktorer och kosthållning. Mat fyller både fysiologiska, 

psykologiska och sociala behov vilka grundläggs redan från livets början (1). Kvinnor och 

män har ofta olika förhållningssätt till mat. En positivare attityd gentemot hälsosam mat ses 

oftare hos kvinnor än hos män då de ofta äter mer grönt och mindre kött samt är mer noga 

med att maten bör vara näringsrik. I en studie på personer i Texas angavs barn ofta som en 

vanlig orsak att vilja förbättra kost och fysik (13). En annan studie från Portugal visar ett 

samband mellan sämre kostvanor och fysisk inaktivitet, låg utbildning samt lägre ålder (14).   

 

Baserat på ovanstående undersökningar framgår att det ständigt sker förändringar i kosten 

samt att dieter är vanligt förekommande. Undersökningarna gjorda av Jordbruksverket (10) 

och Livsmedelsverket (12) visade inte hur många som följde en diet, däremot hur 

livsmedelskonsumtionen förändrats över tid. Ökad konsumtion av specifika livsmedel kan 

vara en indikation på dieters popularitet. Vi kan också se att till exempel ålder, kön, 

utbildningsnivå samt fysisk aktivitet ofta undersöks i relation till kosthållning. Det finns få 

studier på området dieter. Bland de som finns har få undersökt sambanden till ovan nämnda 

faktorer. Baserat på utrymmet dieter och kost fått i media senaste tiden är det rimligt att anta 

att allt fler påverkas av dessa budskap. Därför är det viktigt med en bred kunskap kring 

matvanor och hur de tenderar förändras över tid, för att kunna förhålla sig till personer med 

olika värderingar och kunskaper i ett framtida yrke med kost som inriktning. Sett i ett större 

perspektiv är det även viktigt för att få en översikt av folkhälsan och hur kost påverkar denna.     

 

2 Syfte   
 

Syftet var att undersöka om, och i sådana fall varför, vuxna personer i Sverige valde att följa 

olika former av dieter. Vidare ville vi undersöka om bland annat socioekonomiska faktorer, 

kön samt vikt hade något samband med valet att följa en diet.    

 

3 Metod   
 

Det finns ingen enhetlig definition för diet (15, 16).  De flesta har sin egen tolkning, men för 

studien var det väsentligt att det fanns en enhällig definition som deltagarna kunde förhålla sig 

till. Följande definition användes i enkäten (Bilaga 1):  

"En diet är en kost med tydliga riktlinjer för hur och vad man får äta, därför räknas även 

exempelvis vegetarisk kost och program som ViktVäktarna till diet i denna enkät. Däremot 

räknas ej uteslutande av enskilda livsmedel, exempelvis lök eller broccoli."  

 

3.1 Metod och tillvägagångssätt   
 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes där insamlingen av data skedde via en webbenkät 

(Bilaga 1).  Enkäten utformades i Google Documents, bestod av 23 frågor och tog cirka 2-5 

minuter att besvara. Alla frågorna var slutna men i slutet av enkäten fanns möjlighet för 

deltagarna att lämna övriga synpunkter eller kommentarer.   
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Innan den slutgiltiga webbenkäten lades ut genomfördes en pilotstudie av sex personer som 

valdes ut via bekvämlighetsurval. Personerna som valdes besatt varierande kunskap inom 

ämnet kost samt erfarenhet av att följa en diet. Detta resulterade i några mindre förändringar, 

bland annat valdes flervalsfrågor istället för kryssfrågor för att deltagarna endast skulle kunna 

ange ett svarsalternativ.  Deltagarna i den färdigställda webbenkäten valdes även de ut med 

bekvämlighetsurval.  

 

Enkäten distribuerades via Facebook. Utöver detta bifogades länken till enkäten även till 41 

personer av författarnas mailkontakter. Tillvägagångssättet valdes då det gav möjlighet för 

enkäten att nå ut till stort antal personer på kort tid. Länken till webbenkäten fanns tillgänglig 

mellan 31/1-5/2.  

 

3.2 Urval och bortfall   
 

Nackdelen med sociala medier som distributionssätt var att andelen yngre användare var 

högre. Med största sannolikhet skulle fler yngre nås av enkäten och det kunde bli 

problematiskt att nå äldre. För att nå denna grupp ombads specifikt de över 45 år att dela 

enkäten på sin Facebook-sida. Då ett flertal av författarnas kontakter på Facebook studerar 

kostvetenskap samt till dietister fanns en risk att personer med kostutbildning skulle kunna bli 

överrepresenterade bland deltagarna. Av denna anledning ombads dessa personer att inte 

besvara enkäten.   

 

För att kunna undersöka samband mellan faktorer som till exempel ålder, kön, BMI, psykiskt 

välbefinnande, upplevd hälsa och orsak till samt val av diet krävdes även deltagande från 

personer som inte följde eller hade följt någon diet. Eftersom detta inte framgick på ett tydligt 

sätt i syftet fanns en risk att dessa personer inte skulle delta. För att motverka detta gjordes ett 

förtydligande i följebrevet (Bilaga 2) att även dessa personers deltagande var av stor vikt samt 

att enkätens titel formulerades neutralt. Övrig problematik med metoden var att veta hur 

många som nåddes av enkäten och därmed även bortfallet. På grund av tillvägagångssättet 

som användes för distribuering av enkäten gick det inte att veta hur många personer som 

nåddes och därmed inte heller det externa bortfallet. Efter att enkäten stängdes för deltagande 

hade totalt 244 svar mottagits. Nio enkäter uteslöts på grund av dubbletter och blanka enkäter 

som troligtvis orsakats av tekniska problem. Enstaka bortfall i enskilda frågor redovisas i 

resultatet. En person hade ej angett kön vilket innebar att det alltid förelåg ett bortfall i 

analyser med korstabeller där kön var en variabel.  

  

3.3 Databearbetning  
 

Intentionen var att redovisa de som följde/hade följt någon diet och de som försökte följa/hade 

försökt följa var för sig (Bilaga 1). Tjugosex personer hade angivit att de inte följde eller hade 

följt någon diet men ändå angivit dieter de följt senare i enkäten. Eftersom dessa personers 

deltagande var av större intresse än att kunna göra den ursprungliga särskiljningen slogs dessa 

två alternativ samman till ett gemensamt ja-alternativ. Detta alternativ innefattar därför om 

personen under tiden för undersökningen följde eller försökte följa en diet samt om de hade 
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följt eller hade försökt följa någon diet men hädanefter används formuleringen "följt någon 

diet".   

 

Enkätsvaren överfördes från Google Documents till ett Excel-dokument för att senare överföras 

till analysprogrammet IBM SPSS Statistics 21.0 för kodning och analys. Chi-2-test användes 

för jämförelser mellan grupper. För att få ett tillförlitligt p-värde skapades grupper för att kunna 

analysera dessa i en fyrfälts-korstabell. Utifrån deltagarnas självrapporterade längd fastställdes 

BMI. BMI-grupperna underviktig (<18,5) och normalviktig (18,5-24,9) bildade gruppen 

normalviktig medan överviktig (25-29,9) och obes (>30) bildade gruppen överviktig. Storstad, 

stad, större samhälle och mindre samhälle delades in i grupperna stad (≥15.000 invånare) samt 

samhälle (<15.000 invånare). Utbildningsnivåerna grundskola, gymnasium, yrkesutbildning 

samt övrigt alternativ slogs samman till gruppen lägre utbildning än universitet/högskola 

medan universitet/högskola bildade en egen grupp. Boendealternativen tillsammans med familj 

(partner och barn), familj (föräldrar och ev. syskon), vän/bekant, partner eller sina barn slogs 

samman till gruppen bor med någon medan bor själv bildade en egen. Dessa variabler ställdes 

mot frågan om deltagaren hade följt någon diet eller inte. Nej-alternativet var en 

sammanslagning av nej, nej, men jag är periodvis noga med vad jag äter och/eller väljer bort 

livsmedel jag anser ohälsosamma och nej, men jag är alltid noga med vad jag äter och/eller 

väljer bort livsmedel jag anser ohälsosamma.  

 

Mann-Whitney U Test användes för gruppjämförelser av variabler som var angivna i skala 

men ej normalfördelade. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Upplevd hälsa, psykiskt 

välbefinnande samt fysisk aktivitetsnivå i arbetliv och på fritiden graderades av deltagaren 

mellan 1-5 (Bilaga 1). Resultaten beskrevs i uppsatsen med median som centralmått (Md) och 

25:e och 75:e percentilen som spridningsmått (p25-p75). Även stödet angavs utifrån en 

femgradig skala, bland de deltagare som följt någon diet, där 1 innebar inget stöd och 5 

innebar stort stöd. 1-2 definierades som inget eller litet stöd medan 3-5 definierades som stöd 

eller stort stöd.  

 

Eftersom en person kunde ha angivit flera tidigare dieter, samt följa en kombination av dieter 

vid tiden för deltagande, har det angivits fler dieter än antalet deltagare. Flera av frågorna i 

enkäten var utformade så att endast ett alternativ kunde väljas. En del personer valde trots det 

att under alternativet övrigt ange flera alternativ. I dessa fall användes enbart den första 

angivna orsaken och resterade raderades då endast främsta orsak efterfrågades.  

 

3.4 Etiska aspekter   
 

Studien riktade sig till personer i Sverige över 18 år. Deltagande var frivilligt, vilket 

deltagaren informerades om via ett följebrev (se Bilaga 2). Vidare säkerställdes anonymiteten 

av enkätens karaktär, då ansvariga för studien ej var i kontakt med deltagarna.    
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4 Resultat   
  

4.1 Deltagare  
 

Antal deltagare i studien var 235. Mer än hälften (64%, n=151) var kvinnor och 35% (n=83) 

var män medan en person inte angivit kön (Tabell 1). Nästan hälften av alla deltagare var 18-

27 år (47% ), 33% var 28-37, 11% 38-47, 6% 48-57 och 3% var i åldern 58-68. Av deltagarna 

var 72% (n=168) bosatta i en stad och resterande 28% (n=67) var bosatt i ett samhälle medan 

en person inte svarat. Av deltagarna hade 71% (n=167) angivit universitet/högskola som 

högsta påbörjade eller avslutade utbildningsnivå medan resterande 29% (n=68) hade angivit 

lägre utbildningsnivå. Större delen av deltagarna var normalviktiga (62% n=146), 27% (n=63) 

var överviktiga samt 11% (n=25) obesa medan en persons BMI inte fastställts. Av de 

normalviktiga hade 59 (40%) och 54 (61%) av de överviktiga och obesa följt någon diet.    

 

4.2 Val av diet 

  
Den vanligaste förekommande dieten bland deltagarna var LCHF (40%, n=45), följt av 

vegetarisk kost (30%, n=34), GI (29%, n=33), 5:2-dieten (16%, n=18) samt ViktVäktarna 

(14%, n=16). Av kvinnorna hade 58% (n= 87) följt en eller flera dieter någon gång. Den 

vanligaste förekommande dieten bland kvinnorna var LCHF (37%, n=32), följt av vegetarisk 

(31%, n=27), GI (18%, n=16), 5:2-dieten samt ViktVäktarna med 15 (17%) vardera. Totalt 

hade 32% (n=27) av männen följt någon diet. Den vanligaste förekommande dieten bland 

männen var LCHF (48%, n=13), följt av GI (30%, n=8), vegetarisk (26%, n=7) samt 5:2-

dieten (11%, n=3).    

 

Den vanligaste orsaken till att följa en diet var för att må bra (49%, n=104), följt av utseende 

(27%, n=57) samt av etiska skäl (8%, n=16) (Figur 2). De första tre orsakerna var desamma 

bland könen, därefter skilde de sig åt. Vidare ställdes frågan varför deltagaren valt just sin 

dåvarande eller senaste diet för att nå detta syfte. Tjugofyra personer (21%) valde dieten 

eftersom de ansåg den hållbar följt av snabba resultat (14%, n=16), den är hälsosam (12%, 

n=14), för att de gillar maten (11%, n=12), den är etiskt försvarbar (10%, n=11), den är 

populär (6%, n=7), de blev rekommenderade av hälso-/sjukvårdspersonal (3%, n=3) samtidigt 

som 16 personer angivit en annan orsak. Elva personer (10%) hade inte besvarat frågan.    

 

4.3 Jämförelse mellan de som följt en diet och inte 

  
Kvinnorna hade oftare än männen någon gång följt en diet (87/151 kvinnor (76%) respektive 

27/83 män (24%), p=0,001). Fler överviktiga och obesa hade följt en diet än normalviktiga 

(p=0,002). I studien deltog 146 normalviktiga (Tabell 1), 63 överviktiga och 25 obesa. När 

deltagarna själva fick skatta vilken BMI-grupp de tillhörde angav 1% (n=2) underviktig, 72% 

(n=168) normalviktig, 25% (n=59) överviktig samt 2% (n=4) obes medan 3 ej angett. 

Signifikant fler av deltagarna bosatta i samhälle hade någon gång följt en diet än de bosatta i 

en stad (p=0,047). Deltagarna fick skatta sitt psykiska välbefinnande på en skala mellan 1-5 
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Tabell 1. Redovisning av deltagare i en Internetbaserad enkät om dieter våren 2014. N=235.  

Siffror angivna inom parantes anger procent.  

 

 

där 5 motsvarade mycket bra. Det fanns en tendens till att de som inte följt någon diet 

skattade sitt mående något bättre men skillnaden var inte signifikant (p=0,069) och 

medianvärdet var detsamma för båda grupperna, 4 (3-5) respektive 4 (3-4). Eftersom kön och 

BMI visade ett signifikant samband jämfört med om deltagaren följt en diet eller inte 

undersöktes dessa vidare. Det fanns inget samband mellan kön och BMI (p=0,337).   

 

Varken utbildningsnivå, civilstånd eller boendesituation hade något samband med om 

deltagaren följt någon diet eller inte (p=0,771, p=0,590 respektive p=0,780). 

Boendesituationen undersöktes närmare men inget samband kunde ses mellan om deltagaren 

följt en diet eller inte beroende på hur de bodde (p=0,720- 1,000). Inte heller fysisk arbetsnivå 

på fritid respektive arbetsliv, ålder eller hur hälsosam deltagaren upplevde sig visade något 

samband med om de följt någon diet eller inte (p=0,995, p=0,395, p=0,329 respektive 0,310). 

Stödet undersöktes endast bland de deltagare som följt någon diet. Av de 114 personer som 

följt någon diet angav 18 (16%) att de inte fick lite eller inget stöd i sitt val av diet medan 90 

(79%) angav att de fick stöd eller stort stöd av sin omgivning. Sex personer (5%) hade ej 

besvarat frågan.  
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Annan diet innefattar: egenkomponerad diet, cambridge, fettförbrännardieten, banandieten, 16:8, Allevo, 
detox, candida, lågfettsdiet, lågkaloridiet, flygvärdinnedieten, south beach, periodisk fasta, 14-dagars-metoden, 
ämnesomsättningsdieten, nutrilett, dukan, kålsoppsdiet samt isodieten.  
Annan orsak innefattar: billig, kul grej, smärtlindring, nyfiken, miljö, lätt att följa, kunskap samt paradigmskifte. 

Figur 2. Vanligast diet samt orsak till diet bland deltagarna i en Internetbaserad enkät om 

dieter våren 2014. N=235.   

 

4.4 Kontakt och vidare kunskap   
 

På frågan om hur deltagaren hade fått kontakt med sin dåvarande eller senaste diet hade 105 

av 114 personer svarat medan resterande nio personer inte svarat. Det vanligaste kontaktsättet 

var via vän, familj eller bekant (55%, n=63) följt av media (29%, n=33) samt hälso-

/sjukvårdspersonal (4%, n=5).   
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Etthundratvå personer hade svarat på frågan om hur de fick vidare kunskap om sin dåvarande 

eller senaste diet efter första kontakttillfället. Det vanligaste sättet att få vidare kunskap var av 

en vän, familj eller bekant (30%, n=34) följt av vetenskaplig forskning (25%, n=28) och 18% 

(n=21) angav att de hade fått tillräcklig kunskap vid första kontakttillfället.  

 

5 Diskussion  
   

5.1 Metoddiskussion   

   

Enkäten distribuerades via Facebook för att nå en så stor grupp som möjligt under kort tid. 

Detta resulterade i att utbildningsnivå, ålder, var deltagaren var bosatt samt kön inte var 

representativt för den svenska befolkningen. Enligt Statistiska centralbyrån hade ungefär 25% 

av befolkningen minst en treårig vidareutbildning efter gymnasiet 2014 (17). I studien angav 

ungefär 70% universitet/högskola som högsta pågående eller avslutad utbildningsnivå. Nästan 

hälften av alla deltagare var 18-27 år, ungefär 30% var 28-37, 10% 38-47, 6% 48-57 och 

endast ungefär 3% var i åldern 58-68. Ungefär 60% av deltagarna var bosatt i en stad 

(≥15.000 invånare) och en tydlig majoritet av deltagarna var kvinnor. På grund av lågt 

deltagarantal, främst bland männen, var det ibland endast en man som följt en specifik diet. På 

grund av urvalsprocessen är resultaten inte generaliserbara. 

 

Personer över 45 år ombads att dela enkäten på sin Facebook-sida, för att uppnå en jämnare 

åldersspridning. Detta nådde inte önskat resultat, då majoriteten av deltagarna var yngre, men 

kunde resulterat i en än mindre spridning om det ej efterfrågats. Enkäten distribuerades till 

familj, vänner och bekanta via Facebook vilka i sin tur ombads dela vidare till sina vänner. 

Det framgick att det vanligaste sättet att komma i kontakt med en diet var via en vän, familj 

eller bekant. Eftersom enkäten delades vidare till vänner och bekanta kan därför resultatet för 

den vanligast förekommande dieten påverkats av distributionssättet.  

 

Tack vare pilotstudiens genomförande kunde utformningen av enkäten ändras för att undvika 

vidare missförstånd av frågorna. Även om förändringar i utformningen genomförts upplevde 

författarna att några deltagare missat en del information och förtydliganden gällande enkäten. 

Detta resulterad i vissa felaktiga svar, vilket krävde manuell bearbetning. Med en annan 

utformning hade detta kunnat undvikas. En del frågor kunde ha delats upp och förtydligats 

och ordningsföljden kunde ha justerats, men Google Documents tillät inte vissa åtgärder, till 

exempel layout och textstorlek. För att kunna inkludera de 26 personer som angivit att de inte 

följt någon diet, fast motsatsen framgick senare, krävdes manuell justering av deltagarnas 

svarsalternativ i enkäterna. Några andra frågor krävde även de manuell bearbetning för att 

analys i SPSS skulle vara genomförbar. Vid manuell bearbetning föreligger en risk för 

misstolkning men bearbetningen skedde med stor noggrannhet. Är enkäten utformad så att 

den misstolkas påverkas resultatet vilket försämrar studiens validitet.  

 

Problematiken kring varierande kriterier gällande stad och samhälle resulterade i formulering 

av egna definitioner för samhälle (<15.000 invånare) och stad (≥15.000 invånare). Vid 
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jämförelser med andra studier krävs uppmärksamhet eftersom definitionen för samhälle 

respektive stad endast gällde för denna undersökning.     

 

Eftersom vikt och längd var självrapporterade i enkäten förelåg en risk för inkorrekta BMI-

värden. En nackdel med BMI är att den inte tar hänsyn till kroppssammansättningen. Gravida 

och vältränade individer kan få ett BMI som anger att de är överviktiga eller obesa även om så 

inte är fallet.  

 

Att formulera en definition för diet, gällande för denna studie, bidrog till att deltagarna kunde 

svara utifrån samma förutsättningar vilket stärkte studiens trovärdighet.   

 

5.2 Resultatdiskussion   
  

5.2.1 Val av diet 
  

Den vanligast förekommande dieten bland deltagarna i denna studie var LCHF följt av 

vegetarisk kost, GI, 5:2-dieten samt ViktVäktarna. Studien visade även att det var vanligare 

att kvinnor följt någon diet än män. Tidigare undersökningar visar, även de, att fler kvinnor än 

män följt någon diet (6, 7). En svensk undersökning från 2013 genomförd av Demoskop 

styrkte inte att LCHF skulle vara den vanligaste förekommande dieten (6). Enligt deras 

undersökning var 5:2-dieten vanligast följt av GI, lågfettsdieten med lika många följare som 

vegan-/vegetarisk kost samt LCHF. Enligt en undersökning av jordbruksverket har det sedan 

80-talet fram till 2012 skett en successiv ökning av konsumtionen av kött, ägg, ost, grädde, 

medan gryn och matfett minskat (10), vilket stämmer överens med riktlinjerna för LCHF. 

Denna förändring i konsumtion kan vara ett resultat av att denna diet blivit populär senaste 

tiden. Annika Dahlkvist är en av de personer som bidragit till LCHFs genombrott i Sverige 

(18). 2007 och några år framåt fick hon stor uppmärksamhet i media för sin debatt kring 

ämnet. Detta i kombination med snabba resultat kan ha varit det som gjort dieten populär. 

Demoskopundersökningen (6) genomfördes då 5:2-dieten var mest uppmärksammad. Denna 

diet fick sitt genombrott i Sverige i samband med en dokumentär som visades i SVT i mars 

2013 och har på senare tid fått mycket uppmärksamhet i media, även den för sitt snabba 

resultat (19). Det som skilde vår studie och demoskopundersökningen åt, vilket kan förklara 

skillnaden i resultat, är att Demoskop endast undersökte hur många personer som följde en 

diet för tillfället, då 5:2-dieten var uppmärksammad, medan vår studie även undersökte dieter 

som följts tidigare. LCHF och 5:2-dieten är två vanligt förekommande dieter och urvalet som 

diskuterats tidigare samt tidsperioden för genomförandet torde vara det som har påverkat 

resultatet i de olika undersökningarna.  

 

Även om många angav att de kom i kontakt med dieten via en vän, familj eller bekant kan till 

exempel media spela stor roll, då mycket information registreras omedvetet (20). Det uppges 

att mellan 1500-3000 kommersiella budskap mottas varje dag (21, 22). I västvärlden 

föreligger stor kropps- och utseendefixering samtidigt som medvetenheten kring vad som är 

nyttigt och hälsosamt ökar (1). Kanske är det vanligare att kvinnor följer en diet eftersom 



 

14 
 

media och samhället i stort förmedlar ett ideal av att de ska se ut på ett visst sätt samtidigt som 

reklamen för olika viktminskningsprogram främst riktar sig mot dem (8).   

  

Den vanligaste orsaken till att följa en diet var för att må bra följt av utseendemässiga- samt 

etiska skäl. Så långt var de vanligaste orsakerna desamma mellan könen, därefter skiljde det 

sig åt. En kvalitativ studie från England undersökte 20 mäns tankar om dieter och 

viktnedgång, där det framgick att männen ansåg att kvinnor i första hand följde någon diet av 

utseendemässiga skäl medan män gjorde det av hälsoskäl (23). Att deltagarna i vår studie 

endast fick ange sin främsta orsak till att följa sin dåvarande eller senaste diet kan även det ha 

påverkat resultatet. Av de som angivit flera alternativ valdes endast det förstnämnda, vilken 

kanske inte var deras främsta orsak. Ett vanligt förekommande problem med många 

kostundersökningsmetoder är felrapportering, där deltagaren undviker att ange livsmedel eller 

mängder denne ätit (1, 24), vilket bör tas i beaktning även i denna studie. Ofta föreligger ett 

generellt antagande om vad som anses rätt att ange. Trots att deltagande var anonymt kan 

deltagaren vilja övertyga sig själv om sin orsak.  

  

5.2.2 Jämförelse mellan de som följt en diet och inte   
  

Fler överviktiga och obesa hade följt någon diet jämfört med normalviktiga vilket är i linje 

med tidigare forskning. I en schweizisk studie angavs viktnedgång som orsaken till att följa en 

diet hos hälften av kvinnorna och 40,6% av männen (7). I en amerikansk studie med kvinnliga 

medverkande följde fler personer med högre BMI någon diet eller försökte gå ned i vikt (25). 

Bland anställda och studenter på ett kanadensiskt universitet hade fler överviktiga och obesa 

manliga anställda följt en diet, eller haft någon form av restriktion, jämfört med normalviktiga 

(26). Detta gällde även båda könen bland de studerande. Dock var det en stor del 

normalviktiga kvinnliga studenter som rapporterade att även de, under studiens 

genomförande, följt någon diet. Även om det i vår studie var vanligare att överviktiga eller 

obesa följt någon diet förekom även dieter bland normalviktiga. Att det var fler överviktiga än 

normalviktiga som följt någon diet var inte överraskande. Både media och hälsoinstitutioner 

förmedlar budskapet att övervikt är ohälsosamt och kan leda till sjukdom (1). Dieter som 

lovar snabba resultat och som är lätta att följa kan påverka valet av diet. Utöver dessa faktorer 

angav de flesta att de valt sin dåvarande eller senaste diet för att de ansåg den hållbar för dem. 

Att dieten var populär verkade spela mindre roll. Dock fick deltagaren endast ange främsta 

orsaken, varför utrymmet i media och popularitet ändå kan spela stor roll. Diet associeras ofta 

med viktnedgång, men det är viktigt att komma ihåg att deltagarna i studien angivit olika 

orsaker till att följa en diet. För en del av dem var viktnedgång inte en orsak att följa en diet. 

Studien genomförd i Schweiz hade viktnedgång som orsak vilket inte användes som ett givet 

svarsalternativ i denna studie. Jämförelser blir problematisk då de schweiziska deltagarnas 

orsaker till viktnedgång är okänd medan det i denna studie i sin tur inte framgår om 

viktnedgång är något deltagaren eftersträvar för att exempelvis må bättre. I studien användes 

även en bred definition för vad en diet är, varför det i vår studie även kunde handla om en 

långsiktig kosthållning för individen, till exempel vegetarianism eller veganism, snarare än en 

kortsiktig lösning.  

 

Att många normalviktiga följt någon diet bör vi ställa oss lite kritiskt till. BMI som ett 

mätinstrument är inte alltid helt tillförlitligt. Gränserna mellan de olika viktintervallerna är 
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liten. Det är ingen stor skillnad på de som befinner sig nära gränsen mellan normalvikt och 

övervikt. De som under studiens genomförande var normalviktiga behövde nödvändigtvis inte 

vara det vid tillfälle för diet. En annan orsak till att normalviktiga personer väljer att följa en 

diet kan vara att självbilden inte stämmer överens med verkligheten. Baserat på vilken BMI-

grupp deltagarna angav sig tillhöra kan det tolkas som att fler överviktiga och obesa ansåg sig 

normalviktiga respektive överviktig, snarare än att normalviktiga ansåg sig vara överviktiga. 

Därför är det mer troligt att tidigare nämnda faktorer påverkat resultatet snarare än en felaktig 

självbild bland de normalviktiga deltagarna.  

 

I denna studie var det fler överviktiga som följde en diet och det fanns även en tendens till att 

fler som angivit något sämre mående följt en diet. Psykiska faktorer influerar vad vi äter och 

hur mycket (27). En studie visade att depression utlöste ett ohälsosamt beteende, där det även 

framgick att dessa personer åt på ett annat sätt än de normalt skulle ha gjort (13). En engelsk 

studie visade att det är lika troligt att underviktiga och överviktiga oftare rapporterar sämre 

generell hälsa än normalviktiga (28). Detta kan tyda på att det sämre måendet i det här fallet 

snarare har en koppling till missnöje över sin kropp, snarare än yttre faktorer, exempelvis 

skilsmässa eller dödsfall.  

 

Studien visade ingen signifikans när utbildning, fysisk aktivitet samt ålder analyserades i 

relation till om deltagaren följt någon diet eller inte. Forskning visar att högre inkomst 

och/eller högre utbildning var associerat med en hälsosammare kost som innehöll mer olivolja 

samt grönsaker (29). I en schweizisk studie rapporterade män med högre utbildning i högre 

grad missnöje över vikten jämfört med grundskoleutbildade (7). Hos kvinnor var missnöje 

över vikten signifikant associerat med vikt, utbildning och fysisk aktivitetsnivå samt ålder. 

Kvinnor med högre utbildning rapporterade liksom männen högre grad missnöje över vikten, 

detta gällde även de som var fysiskt aktiva samt ju yngre deltagaren var. En annan studie från 

Portugal visar ett samband mellan ett oregelbundet intag av frukt och grönt och fysisk 

inaktivitet, lägre utbildning samt lägre ålder (14). Att något signifikant samband mellan dessa 

faktorer och dieter inte kunde påvisas i vår studie kan bero på att det kan föreligga en skillnad 

i att följa en diet respektive äta hälsosamt.  

 

5.2.3 Betydelse av stöd och sociala relationer 
 

Flera studier visar på samband mellan olika former av stöd och kostvanor. Sociala relationer 

är en viktig del av omgivningen och kan bidra till skydd mot kroniska tillstånd och sjukdom 

och har även kopplats till olika kostbeteenden som påverkar hälsan (30). I en amerikansk 

studie angav äldre män en signifikant viktökning sedan de ingått i äktenskap (31). Många av 

dem vände sig till sin fru för nutrition- och hälsoinformation då de förväntade sig att frun 

skulle ta ett visst ansvar för deras hälsa. Vilket kan bero på att kvinnor generellt sett anses mer 

vårdande (32). Stöd från vänner angavs mycket viktigt (13) och för att män skulle vara villiga 

att ägna sig åt viktminskningsmetoder och dieter krävdes stöd av partner, familj och vänner 

eftersom detta ansågs feminint (23). I en engelsk studie framgick att singlar och 

änkor/änklingar hade ett minde intag av grönsaker (30). Om personen dessutom var man, 

bodde själv och inte hade frekvent kontakt med vänner stärktes detta samband. Att bo själv 

påverkade främst männen negativt, mindre kontakt med vänner påverkade båda könen men 

männen mer än kvinnorna. Kontakt med familjen påverkade inte männens vanor nämnvärt 
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medan de kvinnor som hade kontakt med sin familj en gång i veckan hade ett bättre intag 

jämfört med de som hade daglig kontakt med dem. En annan studie visade att barnen var, för 

många, främsta orsaken till att sträva efter bättre hälsa (13). I vår studie undersöktes om de 

medverkande fick stöd i sitt val av diet men inte innebörden av stödet. Däremot undersöktes 

andra sociala faktorer närmare såsom civilståndet samt hur deltagarens boendesituation. Trots 

att signifikans inte kunde påvisas betyder det inte att stöd inte var av värde. I studien angav 

många vän, familj eller bekant som första sättet att komma i kontakt med dieten och även få 

vidare kunskap om den. Flera hade även angett att de fick tillräcklig information vid första 

kontakt. Hur deltagarna fick kontakt med sin dåvarande eller senaste diet indikerar på att 

sociala faktorer och känslan av samhörighet har stor betydelse för valet att följa någon diet. 

Enligt Maslows behovspyramid har människan behov av gemenskap med andra (33). Detta 

kanske kan uppfyllas genom att dela andras intressen och livsstil, och i detta fall val av diet. 

Om de som följde en diet hade kunnat analyseras i relation till de som försökte följa en diet 

och det upplevda stödet hade då eventuellt kunnat visa sig spela större roll. De som inte följde 

en diet strikt kanske inte fick det stöd som krävdes för att kunna fullfölja. Det var här 

problematiskt att jämföra med tidigare studier då deras resultat avsåg hälsosam kosthållning 

medan studien avser dieter som inte per automatik är hälsosamma.   

 

5.2.4 Genus 
  

Trots att det var betydligt fler kvinnliga deltagare var det signifikant fler kvinnor än män följt 

någon diet, däremot hade andra resultat, exempelvis vanligaste orsak och diet, i studien 

kunnat bli mer generaliserbara om fler män deltagit. En studie antydde att följa en diet eller 

ägna sig åt viktminskningsmetoder ansågs mer kvinnligt (23), vilket kan vara en förklaring till 

att fler kvinnor följt någon diet. Även media kan vara en förklaring till detta eftersom de 

lägger stort fokus på de kvinnliga idealen samtidigt som många dieter och 

viktminskningsmetoder riktar sig främst till kvinnor (8). Vidare kunde inga större skillnader 

ses mellan könen i denna studie, då till exempel vanligaste orsak att följa en diet var 

densamma för båda könen.  

 

6 Slutsats 

  
I strävan efter att förändra befolkningens kostvanor till det bättre kan sociala faktorer vara av 

stor betydelse. En intressant frågeställning är varför fler kvinnor än män följer dieter, vidare 

huruvida en diet är hälsosam eller inte. En enhällig definition för diet skulle underlätta 

framtida studier och arbete inom ämnet.  

 

7 Yrkesrelevans  
 

Området kost och hälsa genomgår ständig förändring. Genom att ha kunskap om 

bakomliggande faktorer till varför människor väljer att följa en diet kan vi förhålla oss till 

dessa och i vårt framtida yrkesliv möta individen där hon befinner sig.  
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8 Författarnas bidrag 

  
JC och EL har tillsammans planerat, analyserat och genomfört studien samt författat 

uppsatsen. 

   

 9 Tack 

  
Tack alla medverkande som möjliggjort vår studie samt deltagarna i pilotstudien som bidrog 

till förbättringar av enkätens utformning. 

  



 

18 
 

10 Referenser 
 

1. Abrahamsson L, Andersson A, Becker W, Nilsson G. Näringslära för högskolan. 5:e 

upplagan. Stockholm: Liber AB. 2006  

 

2. Kamangar F, Karimi P. The state of nutritional epidemiology. Why we are still unsure 

of what we should eat?. Arch Iran Med. 2013;16:483-6. Tillgänglig från: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23906255     

 

3. Mahan L K, Escott-Stump S. Krause´s Food & Nutrition Therapy. 12. St Louis, 

Missouri, Canada: Saunders Elsevier, 2008.   

   

4. Crawford D, Campbell K. men's and women's dieting beliefs. Aus J Nut Dietetics. 

1998;5(3):122-8    

 

5. Socialstyrelsen. Kost vid diabetes- en vägledning till hälso- och sjukvården. Västerås: 

Edita Västra Aros, 2011. (978-91-86885-62-5). Tillgänglig från: 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18471/2011-11-7.pdf   

 

6. Livsmedelsföretagen. Julmat och dieter. Utgivningsort: Stockholm. 2013. Tillgänglig 

från: http://www.livsmedelsforetagen.se/wp-content/uploads/2013/11/Julmat-och-

dieter.pdf       

 

7. Forrester-Knauss C, Zemp Stutz E. Gender differences in disordered eating and weight 

dissatisfaction in Swiss adults: Which factors matter?. BMC Public Health. 

2012;12:809. Tillgänglig från: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3503783/      

 

8. Mildner A. Sveriges Arkitekter [Internet]. Reklam invaderar stadsrummet. 

[Uppdaterad 2004-12-21; citerad 2014-03-04] Tillgänglig från: 

http://www.arkitekt.se/s13754      

 

9. Danielsson O. [Internet]. Äta rätt – både svårt och lätt. [Uppdaterad 2009-02-17; 

citerad 2014-01-21]. Karolinska Institutet. Tillgänglig från: 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=24125&a=60422&l=sv       

10. Jordbruksverket [Internet]. Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter 

t.o.m. 2012. [Uppdaterad 2013-12-17; citerad 2014-02-03]. Tillgänglig från: 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fa

kta/Livsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301.pdf      

 

11. Sveriges Riksdag. Barnfetma och den framtida folkhälsan. Utgivningsort: Stockholm. 

2013.   

 

12. Livsmedelsverket [Internet]. Hulk- hushållens livsmedelsinlöp och kostvanor 1989 

[Uppdaterad 1989; citerad 2014-01-22]. Tillgänglig från: 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matvanor---

undersokningar/Vuxna/Hulk---Hushallens-livsmedelsinkop-och-kostvanor-1989     

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23906255
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18471/2011-11-7.pdf
http://www.livsmedelsforetagen.se/wp-content/uploads/2013/11/Julmat-och-dieter.pdf
http://www.livsmedelsforetagen.se/wp-content/uploads/2013/11/Julmat-och-dieter.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3503783/
http://www.arkitekt.se/s13754
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=24125&a=60422&l=sv
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Livsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Livsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301.pdf
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matvanor---undersokningar/Vuxna/Hulk---Hushallens-livsmedelsinkop-och-kostvanor-1989
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matvanor---undersokningar/Vuxna/Hulk---Hushallens-livsmedelsinkop-och-kostvanor-1989


 

19 
 

13. L Ferrer R, Cruz I, Burge S, Bailes B, I Castila M. Measuring capability for healthy 

diet and physical activity. Ann Fam Med. 2014;12:2-3. Tillgänglig från: 

http://www.annfammed.org/content/12/1/46.long     

 

14. Oliviera A, Maia B, Lopes C. Determinants of inadequate fruit and vegetable 

consumption amongst Portuguese adults. J Hum Nutr Diet. 2013   

 

15. Nationalencyklopedien [Internet]. [Citerad 2014-03-04]. Tillgänglig från: 

http://www.ne.se/sok?q=diet      

 

16. Svenska akademien [Internet]. Svenska akademiens ordlista [Citerad 2014-03.14] 

Tillgänglig från: 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_

pa_natet/ordlista      

 

17. Statistiska Centralbyrån. Utbildningsstatistik årsbok 2014. Örebro. 2014. ISSN: 1654-

4447. Tillgänglig från:  

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0524_2013A01_BR_UF01BR1301.pdf   

   

18. Wikipedia [Internet]. LCHF [Citerad 2014-03-26] Tillgänglig från: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/LCHF  

 

19. Wikipedia [Internet]. 5:2-dieten [Citerad 2014-03-26] Tillgänglig från: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/5:2-dieten  

 

20. Radel R, Clément-Guillotin C. Evidence of motivational influences in early visual 

perception hunger modulates conscious access. Psychil Sci. 2012;23(3):232-34. 

Tillgänglig från: http://pss.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/content/23/3/232     

 

21. Grusell M. Ja till reklam-men bara när jag själv får välja! Tillgänglig från: 

http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1293/1293516_som2006mg.pdf    

 

22. Callius P. Reklamundvikande i Sverige 2008. Stockholm: SIFO Research 

International 2008. Tillgänglig från: http://www.tns-

sifo.se/media/89146/sifo_reklamundvikande_20081202.pdf    

 

23. Souza P, Ciclitria KE. Men and dieting: a qualitative analysis. J Health Psychol. 

2005;10(6):793-804. Tillgänglig från: 

http://hpq.sagepub.com/content/10/6/793.full.pdf+html     

 

24. Johansson G. Perspektiv [Internet]. Kostundersökningar ska granskas kritiskt. [Citerad 

2014-03-04] Tillgängligt från: http://perspektiv.nu/sv/artiklar/lista-samtliga-

artiklar/kostundersokningar-ska-granskas-kritiskt.aspx?PID=25&Printerfriendly=2  

 

25. Gagne D A, Holle A V, Brownley K A, Runfola C D. Hofmeier S, Branch K E, Bulik 

C M. Eating disorder symptoms and weight and shape concerns in a large web-based 

convenience sample of women ages 50 and above: results of the gender and body 

image study (GABI). Int J Eat Disord. 2012; 45(7):832-44 Tillgänglig från: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3459309/   

 

http://www.annfammed.org/content/12/1/46.long
http://www.ne.se/sok?q=diet
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0524_2013A01_BR_UF01BR1301.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/LCHF
https://sv.wikipedia.org/wiki/5:2-dieten
http://pss.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/content/23/3/232
http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1293/1293516_som2006mg.pdf
http://www.tns-sifo.se/media/89146/sifo_reklamundvikande_20081202.pdf
http://www.tns-sifo.se/media/89146/sifo_reklamundvikande_20081202.pdf
http://hpq.sagepub.com/content/10/6/793.full.pdf+html
http://perspektiv.nu/sv/artiklar/lista-samtliga-artiklar/kostundersokningar-ska-granskas-kritiskt.aspx?PID=25&Printerfriendly=2
http://perspektiv.nu/sv/artiklar/lista-samtliga-artiklar/kostundersokningar-ska-granskas-kritiskt.aspx?PID=25&Printerfriendly=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3459309/


 

20 
 

26. Pérusse-Lanchance É, Tremblay A, Drapeau V. Lifestyle factors and other health 

measures in a Canadian university community. Appl. Physiol.Nutr.Metab. 2010; 

35:498-506. Tillgänglig från 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2522c98f-7f91-4771-

9985-f995e85a102c%40sessionmgr4002&vid=4&hid=4112    

 

27. Capaldi, S. Why we eat what we eat: the psychology of eating. Am Psychol Ass. 

1996;13:267-68. 

 

28. Norman P, Fraser L. Self-reported general health and Body Mass Index: a U-shaped 

relationship? Public Health. 2013; 127(10):938-45. Tillgänglig från: 

http://www.publichealthjrnl.com/article/S0033-3506(13)00239-4/abstract     

 

29. Bonaccio M, E Bonanni A, D Castelnuovo A, D Lucia F, B Donati M, D Gaetano G 

et.al. Low income is associated with poor adherence to a mediterranean diet and a 

higher prevalence of obesity: cross-sectional results from the Moli-sani study. BMJ 

Open. 2012;2(6). Tillgänglig från: http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001685.long   

  

30. Conklin A I, Forouhi N G, Surtees P, Khaw K T, Wareham N J, Monsivais P. Social 

relationships and healthful dietary behaviour: Evidence from over-50s in the EPIC 

cohort, UK. Soc Sci Med. 2014:167-75. Tillgänglig från: http://ac.els-

cdn.com/S027795361300470X/1-s2.0-S027795361300470X-

main.pdf?_tid=a4f9e3da-9d4d-11e3-ae85-

00000aab0f02&acdnat=1393244435_5d8ac34c00137a6f63afaa2e4526d6d5     

 

31. Wirth CK, Delores CSJ, Fafard M, Ochipa K. Developing Weight Management 

Messages and Interventions for baby boomer men. Am J Men's Health. 2013. 

Tillgänglig från: 

http://jmh.sagepub.com/content/early/2013/11/19/1557988313510731.full.pdf+html 

 

32. Stimpson D, Jensen L, Wayne N. Cross-cultural gender differences in preference for a 

caring morality. J Soc Psychol. 1992;132(3):317. Tillgänglig från: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=26&sid=fbb3edc5-cae5-40ed-a615-

4ec87b779c7a%40sessionmgr112&hid=125&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVo

b3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=sph&AN=9209070084     

 

33. Tamm M. Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. 3. Lund: Studentlitteratur AB, 

2012 
 

 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2522c98f-7f91-4771-9985-f995e85a102c%40sessionmgr4002&vid=4&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2522c98f-7f91-4771-9985-f995e85a102c%40sessionmgr4002&vid=4&hid=4112
http://www.publichealthjrnl.com/article/S0033-3506(13)00239-4/abstract
http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001685.long
http://ac.els-cdn.com/S027795361300470X/1-s2.0-S027795361300470X-main.pdf?_tid=a4f9e3da-9d4d-11e3-ae85-00000aab0f02&acdnat=1393244435_5d8ac34c00137a6f63afaa2e4526d6d5
http://ac.els-cdn.com/S027795361300470X/1-s2.0-S027795361300470X-main.pdf?_tid=a4f9e3da-9d4d-11e3-ae85-00000aab0f02&acdnat=1393244435_5d8ac34c00137a6f63afaa2e4526d6d5
http://ac.els-cdn.com/S027795361300470X/1-s2.0-S027795361300470X-main.pdf?_tid=a4f9e3da-9d4d-11e3-ae85-00000aab0f02&acdnat=1393244435_5d8ac34c00137a6f63afaa2e4526d6d5
http://ac.els-cdn.com/S027795361300470X/1-s2.0-S027795361300470X-main.pdf?_tid=a4f9e3da-9d4d-11e3-ae85-00000aab0f02&acdnat=1393244435_5d8ac34c00137a6f63afaa2e4526d6d5
http://jmh.sagepub.com/content/early/2013/11/19/1557988313510731.full.pdf+html
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=26&sid=fbb3edc5-cae5-40ed-a615-4ec87b779c7a%40sessionmgr112&hid=125&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=sph&AN=9209070084
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=26&sid=fbb3edc5-cae5-40ed-a615-4ec87b779c7a%40sessionmgr112&hid=125&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=sph&AN=9209070084
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=26&sid=fbb3edc5-cae5-40ed-a615-4ec87b779c7a%40sessionmgr112&hid=125&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=sph&AN=9209070084


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
 

Enkät- Enkätstudie för C-uppsats



Bilaga 1 (1/6) 

 
 

Enkätstudie för C-uppsats 

DEFINITION AV DIET FÖR DENNA ENKÄT:  

En diet är en kost med tydliga riktlinjer för hur och vad man får äta, därför räknas även exempelvis 

vegetarisk kost och program som ViktVäktarna till diet i denna enkät. Däremot räknas ej uteslutande 

av enskilda livsmedel, exempelvis lök eller broccoli. 

 

1. Är du: 

 Kvinna   

Man 

 

2. Födelseår: 

(Ange fyra siffror) 

 

3. Civilstånd: 

 Singel 

 I förhållande 

 

4. Boendesituation  

 Bor själv 

 Bor med familj (föräldrar och ev. syskon) 

 Bor med familj (partner och barn) 

 Bor med partner 

 Bor med mina barn  

 Bor med vän/bekant 

 

5. Var bor du? 

 Storstad (mer än 200.000 invånare) 

 Stad (mer än 15.000 invånare) 

 Större samhälle (mer än 3000 invånare) 

 Mindre samhälle (mindre än 3000 invånare)
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6. Utbildningsnivå 

(Ange högsta pågående eller avslutad nivå)  

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Yrkesutbildning/yrkeshögskola 

 Högskola/universitet  

Övrigt:  

7. Hur hälsosam anser du dig vara? 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

8. Hur är ditt psykiska välbefinnande? Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

 

9. Fysisk aktivitetsnivå, arbetsliv:  

(1= ex. stillasittande kontorsarbete, 5= ex. lagerarbete med många tunga lyft) Markera endast en 

oval. 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

10. Fysisk aktivitetsnivå, fritid: 

(1= ingen motion, 5= mer än 6 träningspass i veckan) Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 

Mycket ohälsosam Mycket hälsosam 

Mycket dåligt Mycket bra 

Mycket låg Mycket hög 

Mycket låg Mycket hög 
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11. Jag följer/har följt en/flera dieter: 

(Vid val av någon av "Nej-alternativen" - gå till fråga nr 20) Markera endast en oval. 

 Ja 

 Ja, jag försöker/har försökt 

 Nej 

 Nej, men jag är ALLTID noga med vad jag äter och/eller väljer bort livsmedel jag anser 

ohälsosamma 

Nej, men jag är PERIODVIS noga med vad jag äter och/eller väljer bort livsmedel jag 

anser ohälsosamma 

 

12. Vilken/vilka dieter har du följt och varför? Ange främsta anledningen för den/dessa dieter: 

(OBS! Nuvarande diet ska ej anges här! Har du inte följt någon diet tidigare - gå till fråga nr 14) 

Markera endast en oval per rad. 
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13. Om du i frågan ovan kryssat i "annan diet" eller haft en "annan orsak" till val av diet, ange detta 

här: 

 

 

14. Jag följer för närvarande följande diet: (Följer du ingen diet för närvarande - gå till fråga nr 15)  

 5:2 

 GI 

 LCHF 

 Atkins 

 Lågfettsdieten 

 Paleolitisk/stenålderskost  ViktVäktarna 

 Deff (i syfte att t.ex. tävla) 

 Diet anpassad till min sjukdom 

 Vegetarisk 

 Vegansk 

 Övrigt:  

 

15. Varför följer du din nuvarande diet? Följer du ingen för närvarande fyll i vad som gäller för din 

senaste diet. Ange främsta anledningen  

 Må bra 

 Utseende 

 Sjukdom 

 Tävling/förbättra prestation 

 Etiska skäl 

 Grupptryck   

Övrigt:
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16. Varför valde du just denna diet för att nå det syfte du angav i frågan ovan? Ange främsta 

anledningen  

 

 Snabbt resultat 

 Populär 

 Hållbar 

 Jag gillar maten 

 Den är hälsosam 

 Den är etisk försvarbar 

 Blev rekommenderad av hälso-/sjukvårdspersonal   

Övrigt:  

 

17. Hur kom du först i kontakt med din nuvarande/senaste diet? 

 Media (TV, radio, tidningar m.m.) 

 Via vän/familj/bekant  

 Via hälso-/sjukvårdspersonal   

Övrigt:  

 

18. Hur har du fått vidare kunskap om din nuvarande/senaste diet efter första gången du kom i 

kontakt med den?  

 Jag upplever att jag fick tillräcklig information vid första kontakten 

 Vetenskaplig forskning 

 Kvälls-/dagstidningar   

Hälsotidningar 

 Vän/familj/bekant   

Hälso-/sjukdvårdspersonal   

Övrigt:  

19. Får du stöd av din omgivning i ditt val av diet? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 

Inget stöd Stort stöd 
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20. Anser du dig vara: 

 Underviktig 

 Normalviktig 

 Överviktig 

 Obes (fetma) 

 

21. Hur lång är du? 

(Ange längd i centimeter) 

 

 

22. Vad väger du? 

(Ange vikt i kilogram) 

 

23. Har du övriga synpunkter eller något du vill tillägga? 

(Vid eventuella problem med någon av frågorna kan du ange detta här) 

  

 
 

   



 

 
 



Bilaga 2 (1/1) 

 
 

Hej!  

Vi är två kostvetarstudenter som skriver vår C-uppsats och behöver Din hjälp!   

Vårt syfte är att undersöka orsaker till att vuxna personer i Sverige väljer att följa olika former 

av dieter. För studien är det även viktigt att få med Dig som inte följer eller har följt 

någon diet.   

  

Enkäten riktar sig till Dig över 18 år och tar cirka två till fem minuter att besvara. Deltagande 

är frivilligt och sker helt anonymt. Insamlade uppgifter kommer endast användas till denna 

studie och redovisas i vår uppsats.  

  

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på någon av följande 

mailadresser:  

 erlu0034@student.umu.se eller jeca0031@student.umu.se  
  

Vi är tacksamma för Din medverkan!  

/Jenny & Erika  
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