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Abstract 
Eriksson, E. (2017). Vem styr våra livsmedelsval. Bachelor thesis in Public Health 

Science. Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and 

Occupational Studies. University of Gävle, Sweden 

 

The aim of this study was to examine which sources people turn to in order to find 

information about food and diets. Another aim was to find out how reliable people 

thought the various sources to diet – related information was. The method used to 

collect data was a web-based survey which was published on the writers private 

Facebook page. The total number of respondents was 48, between the ages of 18 and 

55. The results showed that the most reliable source of information, was not the most 

likely first hand choice that the respondents would turn to, in order to find information.  

The conclusion of this study was that it is necessary to continue research among the 

public regarding their views on credibility of their sources of information, not least on 

the internet.  

 

Keywords: Credibility, social media, food choice, public health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka vilken typ av källa deltagarna vänder sig till för att få 

information om kost och livsmedel. Syftet var också att ta reda på hur trovärdiga de 

ansåg att olika källor till kostrelaterad information var. Undersökningen gjordes i form 

av en web-baserad enkät som publicerades via uppsatsskrivarens privata sida på 

Facebook. Det totala antalet deltagare var 48 stycken, 34 kvinnor och 14 män, dock så 

slutförde inte alla deltagare hela enkäten. Resultatet från studien visade att den källa 

som respondenterna ansåg vara den mest trovärdiga, inte självklart var den källa man 

vände sig till i första hand för att få information om kost och livsmedel. Störst andel av 

deltagarna vände sig i första hand till vänner och familj i sökandet efter information. På 

frågan vilken källa som ansågs vara mest pålitlig så hamnade Statens Livsmedelsverk 

högst upp bland deltagarna men endast 2 av 29 svarande vände sig till denna källa i 

första hand. Vart deltagarna vände sig i sista hand svarade flest dagstidningar vilket 

också var den källan som ansågs vara minst trovärdig bland de olika alternativen i 

enkäten. Slutsatsen är att det krävs mer forskning för att undersöka hur människor 

resonerar och förhåller sig till källkritik och kunskapssökande. Inte minst kring de källor 

och information som finns online.  

  

 

 

 

Nyckelord:  Trovärdighet, sociala medier, livsmedelsval, folkhälsa. 
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Bakgrund 
 

Människan och internet 

 

Idag lever vi i ett samhälle där media i olika former påverkar de val vi gör i livet. Aldrig tidigare 

verkar det ha varit så viktigt för oss människor att bli bekräftade för vårt yttre och våra 

prestationer som nu. Vi delar gärna bara det positiva och vackra i våra liv med andra och då ofta 

via våra sociala medier* (för ord markerade med * hänvisas till bilaga 1 för definition). Ser vi en 

bild på en person som lyckats gå ner i vikt eller byggt en muskulös kropp vill vi genast veta hur 

denna bar sig åt. Vi vill helst också ha de enkla och snabba lösningarna och inte den tuffa 

verklighet som kanske ligger bakom liknande bilder. En amerikansk studie visade att 64 % av en 

population på 6369 personer hade sökt efter någon form av hälsorelaterad information på internet 

under de senaste 12 månaderna. Vanligast var detta i åldern 18–34 år. Man frågade också vart de 

ville vända sig i första hand för att få hälsorelaterad information och 50 % svarade läkare. Man 

frågade sedan vart de egentligen sökte sig och då svarade 49 % internet.  (Hesse et al., 2005). 

 

En svensk undersökning gjordes på 3000 slumpmässigt utvalda personer från 11 år i den svenska 

befolkningen, och den visade att 70 % av internetanvändarna över 12 år någon gång sökt efter 

hälsoinformation via nätet under 2015. Tre procent av de som söker hälsorelaterad information 

gjorde detta dagligen (Findahl & Davidsson 2015). 

 

I en studie på 632 personer (56% kvinnor och 44 % män) så uppgav majoriteten av 

respondenterna att de vid användandet av internet blivit exponerade för olika typer av 

hälsorelaterad information och reklam. De vanligaste livsmedlen som man kunde läsa om var 

kaffe, vin och fisk. Detta skapade förvirring bland respondenterna om vad som ansågs vara bra 

och dåliga livsmedel då olika källor förmedlade olika typer av information (Nagler, 2014). 

 

 

Sociala medier 

 

Sociala medier beskrivs som ett samlingsnamn för kommunikation via olika former av 

internetbaserade kanaler. Kommunikationen sker direkt via bild, ljud eller text 

(Nationalencyklopedin u.å). 
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Skillnad mellan män och kvinnor 

 

Enligt Findahl & Davidsson (2015) så är det fler kvinnor än män som använder Instagram*. 

Kvinnor verka också använda just sociala medier något mer än män. Twitter* är ett av få sociala 

medier där antalet användare är högre bland män än kvinnor (ibid).  

 

I en studie bland 843 studenter på 8 olika skolor i USA så fann man inga större skillnader mellan 

hur stor andel män respektive kvinnor som använder internet (Delucchi, Korgen, Odell, 

Schumacher, 2000). En annan studie visade dock att det finns en viss skillnad mellan kön och 

internetanvändande. Kvinnor använder internet i mindre utsträckning än män. Dock berodde inte 

detta på könet i sig utan bland annat på socioekonomiska skillnader då fler kvinnor än män var 

högutbildade och därför använde de internet i mindre utsträckning. Inom en snar framtid trodde 

man dock att den skillnad som fanns då studien gjordes kommer att bli ännu mindre då 

inkomstskillnader mellan könen blir lägre och internet blir mer lättillgängligt (Bimber, 2000).  

 

Dessa två studier gjordes för mer än 15 år sedan, men i en relativt nyligen publicerad studie som 

gjordes på populationen i Taiwan (med totalt 25,632 respondenter) visade resultatet att 2741 av 

dessa någon gång använt internet. Det var något fler män (50,5%) än kvinnor (49,5%). Av dessa 

hade 64 % någon gång använt internet för att hitta någon form av hälsorelaterad information. 

Bland dessa stod kvinnor för den största delen där 70 % svarat ja på frågan om de sökt efter 

hälsorelaterad information på internet. Av männen var det 59 % som svarat ja på denna fråga. 

Resultaten från studien visade också att det finns små skillnader mellan utbildning bland könen. 

Andelen män med en utbildning på universitet eller motsvarande var 60 % medan andelen 

kvinnor var 58 %. När man frågade respondenterna om de ansåg sig ha god eller dålig hälsa så 

svarade 66 % av männen att de hade en god hälsa medan 61% av kvinnorna svarade att de hade 

en god hälsa. Det var alltså en större andel män än kvinnor som rapporterat att de hade en god 

hälsa. Detta kan förklara att fler kvinnor söker efter hälsorelaterad information på internet (Koo, 

Lu & Lin, 2016) 

 

En studie från 2006 gjordes på totalt 187 svenska gymnasieelever där man ville undersöka 

ungdomarnas tilltro till massmedia* i samband med kostrelaterad information. Av respondenterna 

uppgav 68 % att de fått kostrelaterad information från massmedia och reklam. Tv och internet 

stod för en stor del av detta. Av dessa var det 81 % kvinnor och 50 % män som fått kunskap om 

kost från massmedia. Studien visade att kvinnor i högre utsträckning än män litade på dessa olika 

råd från massmedia. Männen fick istället främst sin information från föräldrar och skola 

(Wilander & Nordberg 2006). 
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Ökning av internetanvändande 

 

Idag har fler människor möjlighet och vanan att dela med sig av vad man gör och tänker än 

någonsin tidigare. Internet började spridas 1995 och än idag ökar antalet användare. Tillgången 

till internet bland vuxna över 18 år i Sverige har ökat från 2 % till 92% mellan åren 1995 till 

2015. Av dem som använder internet så gör 80 % det dagligen. Idag besöker 50 % av 

internetanvändarna Facebook * dagligen (42 % av unga i åldern 12–15 år). Andelen som 

använder Instagram dagligen är 23 % (69 % bland unga i åldern 12–15 år). Instagram är också 

det sociala mediet som ökar mest, från 16 % år 2013 till 40 % år 2015 (Findahl & Davidsson, 

2015).  Detta innebär också att exponering för information och intryck fortsätter att öka.   

 

En amerikansk studie undersökte internetanvändande bland deltagarna och 27 % av totalt 3001 

deltagare svarade att de någon gång dokumenterat sin vikt, diet eller träning. I vilket syfte man 

gjort denna typ av dokumentation framgår inte av undersökningen. Av de som använde internet 

hade 34 % tagit del av någon annans upplevelse eller åsikt om olika hälso – och 

sjukdomstillstånd via en onlinebaserad nyhetssida, webbsida eller blogg. Om man blivit 

exponerad för dessa åsikter frivilligt eller inte framgår inte heller av studien. En fjärdedel hade 

sett en hälsorelaterad video online och 24 % hade vänt sig till onlinebaserade omdömen och 

recensioner om olika mediciner och behandlingar (Fox, 2011). 

 

En annan studie visade att ett intresse för vetenskap hade indirekta positiva effekter på kunskap i 

samband med användningen av internet och trovärdigheten till den information som sprids. Ett 

intresse för vetenskap visade sig också göra respondenterna mer källkritiska. Det verkade som att 

de som är intresserade av vetenskap i första hand vänder sig till internet för information framför 

nyhetsmedier och böcker etc. (Takahashi & Tandoc, 2015). Detta kan visa att motivation och 

intresse för lärande är första steget mot kunskap, samtidigt som det också kan tyda på att de som 

inte har ett intresse för vetenskap har svårare att vara källkritiska och lättare utsätts för felaktiga 

budskap (ibid).  

 

En examensuppsats gjordes av två studenter vid Uppsala universitet med syftet att ta reda på 

kunskapen och inställningen till de allmänna kostråden (NNR – 12) hos deltagarna (Axelsson & 

Kallerhult, 2012). I studien frågade man också respondenterna hur de ansåg att information kring 

kost ska spridas i framtiden. Utbildning i förskola och skola hamnade på första plats (58%) följt 

av reklam eller information via sociala medier så som Facebook (46%). 

 

På ett universitet i USA gjordes en studie för att undersöka deltagarnas uppfattning om källkritik 

till olika källor i sociala medier. Studien gjordes via Twitter där deltagarna visades så kallade 

”tweets*” för att sedan rapportera hur man ansåg att trovärdigheten var bland olika användare 

som publicerade dessa tweets. Studien visade att nyligen publicerade uppdateringar* inte hade 

någon direkt inverkan på källkritiken som man först trott. Däremot så hade ett väl utarbetat inlägg 
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samband med trovärdigheten. Det verkar alltså, enligt studien, vara viktigare hur texten och 

inlägget formuleras än att det är nyligen uppdaterad information (Spence, Van Der Heide & 

Westerman, 2014) 

 

Folkhälsa och näringsrekommendationer 

 

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR-12) innehåller rekommendationer kring kost och 

fysisk aktivitet. Avsändare till de svenska råden är Statens Livsmedelsverk (SLV). Dessa 

rekommendationer ska ge människan goda förutsättningar för en god hälsa. Sammanfattningsvis 

finns några generella riktlinjer för förändringar som främjar hälsan nämligen:  

 

Öka: Grönsaker och baljväxter 

         Frukt och bär 

         Fisk och skaldjur 

         Nötter och frön 

 

Byt ut: Vitt mjöl mot produkter av fullkorn 

            Smör och smörbaserade matfetter mot vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter. 

            Feta mejeriprodukter mot magra mejeriprodukter 

 

Begränsa: Charkprodukter och rött kött 

                  Drycker och livsmedel med tillsatt socker 

                  Salt 

                  Alkohol 

                  Intaget av tillsatt socker bör vara under 10 energiprocent. (NNR, 2012) 

 

 

I Frankrike publicerades nyligen en uppdaterad version av deras motsvarighet till NNR. 

Där förespråkar man att minska på processerat kött till max 25 gram per dag och annat rött kött 

till 500 gram per vecka. Sockerintaget bör ej överstiga 100 gram per dag (Foodnavigator.com, 

2017). 

 

I Storbritannien har även deras myndighetsrekommendationer ett lägre intag av processat kött 

och man förespråkar att invånarna ska äta mer bönor och baljväxter samt fisk 2 gånger i veckan. 

Man rekommenderar också att begränsa intaget av socker till 27–33 g/dag, den högre siffran för 

män (Public Health England, 2016).  

 

Goda matvanor och säkra livsmedel utgör ett av de 11 folkhälsomål vi har i Sverige 

(folkhälsomål 10).  Folkhälsomålen finns för att skapa samma förutsättningar för alla i 

befolkningen att uppnå god hälsa (Folkhälsomyndigheten) Det är därför av stor vikt att den 
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information om kost och livsmedel som befolkningen tar del av gällande kost och livsmedel är 

pålitlig. Alla ska ha samma möjlighet att göra goda kost – och livsmedelsval. Därför är det också 

viktigt att ta reda på vart människor vänder sig för att hitta denna typ av information, för att på så 

vis kunna anpassa exponeringen av den information som befolkningen bör ta del av. 

Ohälsosamma matvanor, bland annat ett lågt intag av grönsaker samt ett högt intag av salt är 

bland de främsta riskfaktorerna för sjukdom enligt Folkhälsomyndigheten (2016). Något som 

NNR vill nå ut till befolkningen med hjälp av sina rekommendationer. 

 

I Statens folkhälsoinstituts folkhälsopolitiska rapport med inriktning mot målområde 10 (2011) så 

var en av de långsiktiga åtgärderna att stärka kunskapen om mat och hälsa hos personal inom 

vård och skola genom anpassade utbildningar vilket respondenterna i Axelsson & Kallerhults 

(2012) studie hade ansett skulle kunna vara en av vägarna att gå för att sprida kostrelaterad 

kunskap.  

 

Problemformulering 
 

Användandet av sociala medier ökar och det blir allt vanligare att människor vänder sig till 

internet i sökandet efter information. På internet sprids information snabbt och enkelt mellan 

olika människor och det kan vara svårt att avgöra vad som är trovärdig information eller inte 

beträffande de olika påståenden som man direkt eller indirekt exponeras för. Problemet i detta är 

att risken är hög för att felaktig information sprids och konsekvensen av detta kan bli att det 

drabbar människors hälsa på ett negativt sätt. 

 

 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka vart människor vänder sig för att få kunskap om kost och hur trovärdiga 

de anser att olika källor till kostrelaterad information är.  

 

 

Frågeställningar 
 
Vilka av de källor till kunskap och fakta som ingår som svarsalternativ i enkäten om kost och 

livsmedel anses vara pålitliga och vilka av dessa vänder sig deltagarna i studien sig till i första 

han för att få information om kost och livsmedel.  
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Metod  
 

Design 

 

En deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie har valts då den bäst beskriver en population vid ett visst 

tillfälle (Olsson & Sörensen 2011). Studien består av enkäter vilket valdes för att kunna få in en 

större mängd data till skillnad från intervjuer.  

 

Urval 

 

Studiepopulationen bestod av kvinnor och män som fyllt 18 år. Uppsatsskrivaren valde att ha en 

åldersgräns på 18 år för att myndiga personer förmodas ha erfarenhet av att själva köpa den mat 

de äter i en större utsträckning än icke myndiga. Genom att endast låta myndiga personer delta så 

är de själva ansvariga för sitt deltagande och behöver därför inte ha målsmans godkännande 

vilket hade försvårat datainsamlingen. Enkäten valdes att spridas via ett inlägg på Facebook då 

detta ansågs av uppsatsskrivaren vara en plattform där den skulle uppmärksammas av flera 

personer än exempelvis fysiska enkäter på plats på högskolan som först var tanken.  

På Facebook finns också möjlighet för användare att dela* inlägget med länken till studien och 

personerna ombads att göra det i beskrivningen av studien. På så vis ökade chanserna att 

undersökningen når ut till flera personer utanför uppsatsskrivarens umgängeskrets.   

Med en onlinebaserad enkät kunde deltagarna också själva bestämma tid och plats där de 

besvarade enkäten (se bilaga 2) Då enkäten är helt anonym så kan man heller inte veta i vilken 

situation deltagaren befunnit sig under deltagandet.  

 

Datainsamling 

 

Undersökningen gjordes i form av en enkätundersökning online via Facebook*. Tillsammans 

med en kort beskrivning av studien så publicerades en länk till enkäten i ett inlägg från 

uppsatsskrivarens privata konto. Det var alltså enbart personer som uppsatsskrivaren känner som 

från början kunde se inlägget.  

 

Enkäten (se bilaga 2) utformades via webbsidan webbenkater.com. Tjänsten är i grunden 

kostnadsfri men för att få tillgång till alla funktioner betalades en avgift. Detta gav 

uppsatsskrivaren tillgång till att bland annat kunna se mer insamlat material. Den kostnadsfria 

versionen redovisade bara upp till 350 svar. Vissa frågor innehöll upp emot 8 olika alternativ som 

skulle rangordnas och det kunde därför bli 8 svar på några frågor. Kvoten på 350 svar uppnåddes 

därför ganska snabbt, så för att se fler svar då deltagarna blev flera krävdes det att man betalade 

en viss summa. Frågorna utformades av uppsatsskrivaren utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och i samråd med handledaren. 
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Efter att frågorna utformats så skapades en http – länk till själva enkäten och det var denna länk 

som publicerades på Facebook tillsammans med en beskrivning (missivbrev) av studien (se 

bilaga 3) 

Enkäten bestod av totalt 16 frågor. Frågorna var delvis stängda frågor med fasta svarsalternativ 

och delvis öppna. På 6 av frågorna fanns möjlighet för respondenterna att lämna en motivering 

till sitt svar. En av frågorna var helt öppen och där ombands respondenterna motivera varför de 

rangordnat en viss källa som den minst trovärdiga.  

 

Genomförande 

 

Innan den officiella enkäten publicerades så gjordes en pilotstudie där tre frivilliga deltagare fick 

en länk till enkäten skickad till sig. Efter pilotstudien korrigerades fråga 14 då svarsalternativen 

till en början bara fanns i form av ”ja”, ”nej” och ”vill ej uppge”. Kommentaren var att det var 

svårtolkat vad ja och nej betydde och därför ändrades svaren till ”ja – börjat” och ”ja – slutat”.  

 

Samtliga deltagare i pilotstudien genomförde enkäten på 10 till 15 minuter och det var också den 

informationen gällande tidsåtgång som kommunicerades ut via missivbrevet. Efter 

korrigeringarna kunde enkäten publiceras på Facebook tillsammans med missivbrevet. Enkäten 

var därefter tillgänglig att delta i under 2 veckor. 

 

Efter att studien legat ute en vecka gjordes en ytterligare förändring då några av svaren tydde på 

att deltagare hade varit tvungna att svara på en följdfråga som inte skulle ha varit obligatorisk. 

Denna fråga gjordes då om till icke obligatorisk en vecka innan datainsamlingen avslutades.  

 

Då enkäten legat ute i 1.5 vecka så gjordes ett nytt inlägg på Facebook med en länk till enkäten 

för att uppmärksamma dem som tidigare inte sett informationen om undersökningen, glömt att 

delta eller vid tidigare tillfälle inte velat eller haft tid att delta. Efter påminnelsen deltog 

ytterligare 11 personer i studien. Om man deltagit i studien så kunde kan inte svara på enkäten 

igen från samma enhet (dator, mobiltelefon, etc.). Dock så kan systemet inte avgöra om det är 

samma person som deltar om detta sker från en ny enhet. Det finns därför en risk för att samma 

person deltagit och svarat på enkäten fler än en gång.   

 

Dataanalys 

 

Webbplatsen som använts till att skapa enkäterna redovisar automatiskt insamlad data i antalet 

svarande för varje fråga, procentandel och eventuella egna kommentarer respondenterna lämnat 

på öppna frågor. Detta gjorde att uppsatsskrivaren fick tillgång till deskriptiv analys direkt från 

webbplatsen.  
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Etiska överväganden 

 

Studien utgick ifrån de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet i studien var frivilligt och helt anonymt. 

Respondenterna kunde också välja att avsluta sin medverkan när som helst under processens 

gång. Insamlad data har enbart använts för denna studies syfte och förvarades oåtkomligt för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information fanns med i missivbrevet till enkäten så 

att deltagarna kunde ta ett beslut om att delta efter att ha tagit del av informationen om detta.  

 

Resultat 
 

Det totala antalet deltagare i studien var 48 personer men då inte samtliga svarat på alla frågor, 

redovisas det totala antalet svarande efter varje fråga.  

Av dem som deltog i studien var 34 kvinnor och 14 män. Tjugoåtta respondenter hade slutfört en 

gymnasieutbildning, medan 18 hade avslutat en högskoleutbildning. Två av respondenterna hade 

gått på yrkeshögskola i två år eller mer. Antalet deltagare som studerade var 22 stycken medan 4 

arbetade. En deltagare var föräldraledig och en var arbetssökande. Som framgår av Tabell 1 

nedan var ingen äldre än 55 år. 

 

Tabell 1 Åldersfördelningen bland respondenterna. N=48 

 
 

På frågan hur frekvent deltagarna sökt efter information om kost och livsmedel svarade totalt 30 

personer. En tredjedel svarade att de gör det mindre än en gång i månaden. Sju svarade att de gör 

det en till två gånger i månaden och sju svarade en gång i veckan. Antalet respondenter som 
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aldrig sökte kostrelaterad information var 2, de som gjorde det flera gånger i veckan var 2 och de 

som gjorde det dagligen var 2 personer. De två som svarat dagligen var båda studenter men inte 

av samma kön. Syftet till att de sökte dagligen var också olika. En ville ha närproducerad mat och 

en ville gå ner i fettprocent. Av de två som aldrig sökte efter information om kost och livsmedel 

så var båda män i åldern 26 – 35.  

 

På frågan vad det främsta syftet var till att respondenterna sökte efter information om kost och 

livsmedel, svarade 9 personer att de ville gå ner i vikt. Sju svarade att syftet var att få inspiration, 

fem svarade att de ville må bättre och fyra deltagare uppgav att syftet var att öka sin 

muskelmassa. Av dem som svarade på denna fråga, angav 5 personer ”annat” som svarsalternativ 

och skrev följande syften i kommentarrutan: 

 

”Jag vill öka kunskapen.” 

”Jag vill ha närproducerat.” 

”Jag vill gå ner i fettprocent.” 

”Jag skiter i om det är nyttigt eller ej. Jag äter det jag tycker är gott.” 

”Alla ovan nämnda alternativ.” 

 

I tabell 3 har deltagarna fått svara på vart de vänder sig för att hitta information om kost och 

livsmedel. Resultatet visar deras rangordning, det vill säga vart de vänder sig i första, andra och 

sista hand. Totalt antal svarande på denna fråga var 30 personer. Förkortningen PT i 

svarsalternativet står för Personlig Tränare. 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30582091#E8037892
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Tabell 3 Källor till information om kost och livsmedel N = 29

 
 

På denna fråga har det inte funnits möjlighet för deltagarna att lämna en kommentar till valet av 

”annat”. Att man vände sig till sin PT eller läkare var inte så vanligt, medan däremot 

familj/vänner var den vanligaste informationskällan. Som sista-handskälla så valde de flesta (10 

personer) dagstidningar.  

 

Nedan, i Tabell 4, har respondenterna rangordnat de olika källorna från 1 till 8, där 1 var den 

källa som de ansåg förmedla den mest trovärdiga informationen om kost och livsmedel. I tabellen 

redovisas den mest trovärdiga källan respektive den minst trovärdiga källan. Totalt antal svarande 

på denna fråga var 29 stycken.  
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Tabell 4 Bedömning av trovärdighet i respektive källor. N= 29 

 
 

Respondenterna ombads motivera varför de valt respektive källa som minst trovärdig. Även här 

intar dagstidningar sista platsen. Några av svaren har valts ut och delats in tematiskt.  

 

Dagstidningar: 

 

”Dagstidningar har en tendens att dela ut olika former av diettips och källkritiken är inte 

så hög alla gånger”. 

 

”Tar oftast bara upp en del från den ursprungliga (ibland vetenskaplig) artikel, och lyfter 

fram det som vi människor vill läsa. Ofta inte trovärdigt och ibland följer det inte alls den 

ursprungliga artikeln”. 

 

”Dags- o kvällstidningar innehåller ofta finansierade studier”. 

 

”Tidningar är sensationslystna framför sanningsenliga”. 

 

”Dagstidningar skriver om saker som lockar läsare, huruvida exempelvis en ny diet 

fungerar eller inte struntar dom nog i bara många läser eller köper tidningen”. 

 

”Därför att tidningar som Aftonbladet inte längre har någon integritet och skriver om 

vad som helst med "chockvärde" för att få klick. De når ut till massan och utnyttjar det i 

rent ekonomiskt syfte, ej public service. Ofta väldigt okunniga och dåligt skrivna”. 
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https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30023171
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30023171
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30023226
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30023226
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30023226
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30026063
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30415924
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30026813
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30026813
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30582091
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30582091
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30582091
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”Tidningar vill ofta bara locka läsare och tjäna pengar”. 

 

”För jag tror inte på snedvriden massmedia”. 

 

”Ofta "kryddad" Information för att locka läsare”. 

 

Bloggar: 

 

”För att vem som helst kan starta en blogg.” 

 

”För att vem som helst kan skriva det och det är oftast sina egna åsikter (deras alltså) 

som väger mest”. 

 

”Det kan vara vem som helst som skriver en blogg. Behöver inte vara bevisat bra kost 

eller livsmedel”. 

 

”Det beror på vad det är för blogg. Men har ganska lite förtroende till bloggare när det 

kommer till kunskap”. 

 

En av respondenterna hade valt SLV som minst trovärdiga källan med motiveringen 

”Uppdaterar sina råd allt för sällan!” 

Några andra av de motiveringar som lämnats till de övriga källorna var:  

”Sociala medier uppger sällan källor”. 

”Vet inte, känns som om man inte kan tro på nått nuförtiden. Man får ta allt med en nypa 

salt och använda sitt förnuft”. 

”Man vet inte var ens vänner och familj fått sin info ifrån. Och om det är lite äldre 

släktingar/familjemedlemmar så kanske deras information är ouppdaterad”. 

 

 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30556752
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30431633
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30439933
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30024566
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30024566
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30024828
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30024828
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30039336
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30039336
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30025843
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30036411
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30039163
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30039163
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30039883
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=743819&f_rid=30039883
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Av de 29 respondenter som svarat på frågan om de äter enligt någon speciell diet, svarade 7 

stycken att de gör det. Av dem åt en person enligt LCHF (lågkolhydratskost), en var vegetarian 

och en var vegan. De övriga 4 som svarat ja på denna fråga har skrivit följande i det frivilliga 

kommentarsfältet:  

”Jag äter vanlig mat men mestadels salladsbaserat.” 

”Gluten och laktosfritt.” 

”Jag äter när kroppen signalerar för mat. Typ av mat beror på uppkommande 

aktiviteter.” 

”Gröt och blåbär.” 

På frågan vad det främsta syftet var till att de valde just denna typ av diet svarade två personer att 

de ville må bättre, två svarade ”annat” och två svarade att de ville få bättre kontroll över vad de 

äter. En person svarade att syftet var att gå ner i vikt. Av de två personer som angivit ”annat” som 

svar motiverade sina svar med följande: 

 

”Jag ser ingen anledning till att äta djur.” 

”Minska intaget av onödiga kalorier.” 

På frågan varför de valt just denna diet eller typ av kosthållning svarade tre respondenter att de 

blivit tipsade av vänner och/eller familj medan övriga tre svarade ”annat”. Följande skäl gavs: 

 

”Miljöskäl.” 

”Etiskt.” 

”Det har fungerat bäst för mig.” 

 

På frågan om respondenterna börjat eller slutat med något livsmedel under de 3 senaste 

månaderna, har 11 deltagare svarat att de slutat äta ett visst/vissa livsmedel, en person har 

börjat med något livsmedel, medan 16 inte hade gjort någon förändring. En person ville inte 

uppge något på denna fråga. Totalt svarade 29 personer på denna fråga. På denna fråga fick 

respondenterna själva välja om de ville uppge vilken förändring de gjort och även här har 

svaren delats in tematiskt. Följande svar lämnades 

: 

”Slutat med läsk.” 

”Slutat med socker och färdigfabricerad mat.” 

 

”Slutat med massproducerade produkter från djurriket.” 

”Jag har inte slutat helt, men har börjat äta mindre rött kött, försöker äta mer fisk och   

kyckling istället.” 

”Slutat med mjölkprodukter.” 

”Jag har inte slutat helt men tagit bort en stor del av animaliska produkter och börjat äta 
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mer vegetariskt pga. miljön mest.” 

 

”Slutat med snus.” 

”Mindre vegetabiliska oljor.” 

 

På frågan om varför de började respektive slutade med något livsmedel uppgav två svarande att 

de blivit tipsade av vänner och/eller familj. Två deltagare blev tipsade av sin PT /på gymmet. En 

person svarade att informationen om att livsmedlet varit bra/dåligt kom från en myndighet. 

Resterande 21 svarande, av totalt 26 har svarat ”annat”.  

 

Slutligen har deltagarna fått uppskatta antalet timmar de spenderar på olika sociala medier i 

veckan. Antalet som besvarade denna fråga var 29 personer. I genomsnitt spenderar 

respondenterna mest tid på Facebook*, drygt 8 timmar per person och vecka. Därefter kommer 

Instagram* med drygt 6 timmar och Snapchat* med cirka 4 timmar vardera i veckan. Därefter 

lägger deltagarna sin tid på Youtube* (drygt 2 timmar/vecka), Andra ospecificerade sociala 

medier (drygt 2 timmar/vecka), bloggar* strax under 1 timme/vecka och Twitter* strax under 20 

minuter/vecka.  

 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet från studien visar att den källa man anser vara den mest trovärdiga inte nödvändigtvis 

är den källa man använder sig av i sitt sökande efter information om kost och livsmedel.  

 

De flesta valde familj/vänner som den källa de vände sig till i första hand följt av faktaböcker. 

Dock så har bara en valt familj/vänner som den mest trovärdiga källan, medan fyra av fem ansåg 

faktaböcker vara den mest trovärdiga källan.  

En tredjedel ansåg att SLV (Statens Livsmedelsverk) var den mest trovärdiga källan trots att bara 

2 personer vände sig till denna källa i första hand. Sju personer vände sig till SLV i sista hand. 

Flera respondenter hade rankat SLV högt upp bland trovärdiga källor till kostinformation men 

samtidigt angett denna källa som den de vände sig till i sista hand. 

 

Varför resultatet ser ut på detta vis är svårt att veta och hade krävt ytterligare fördjupade frågor i 

enkäten. Resultaten i denna studie pekar på att en stor del av respondenterna vände sig till källor 

de inte anser vara de mest trovärdiga källorna för att få information om kost och livsmedel.  
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Liknande resultat fick man i en studie i USA, där hälften av deltagarna ansåg att läkare var den 

mest trovärdiga källan. Trots detta var det endast 11 % av dessa som faktiskt gick till en läkare 

(Hesse et al 2005). 

 

Den minst trovärdiga källan, enligt flest respondenter, var dagstidningar så som Aftonbladet och 

Expressen följt av bloggar. De flesta motiverade detta med att denna typ av källa ofta bara vill 

tjäna pengar samtidigt som de inte har några tydliga källor till det som skrivs. Respondenterna 

ansåg vidare att vem som helst kan starta och skriva en blogg utan några skyldigheter till att 

informationen som skrivs är korrekt. Respondenterna i denna studie var med andra ord väldigt 

källkritiska när det kommer till dagstidningar och bloggar. 

 

En av respondenterna angav SLV som den minst trovärdiga källan med motiveringen att de 

uppdaterar sina råd för sällan. Som förstahandsval hade denna person valt läkare eller dietist. Här 

hade det varit intressant med fördjupade frågor om varför just läkare och dietister ansågs som 

mest pålitliga. Denna respondent vände sig hellre till dagstidningar och bloggar framför SLV som 

baserar sina råd på evidens.  

 

Med tanke på att respondenterna tycks vilja vända sig till en typ av källa men ändå väljer en 

annan i första hand, som de dessutom anser vara mindre trovärdig, så måste man fundera på vad 

detta beror på. En del av den information som människor tar del av sker förmodligen utan att de 

själva sökt sig till denna typ av information. Många hade svarat att de fått information från 

vänner och familj vilket ter sig naturligt eftersom det är vår omgivning som finns omkring oss 

människor, oavsett om vi vill eller inte. Man tar ofta ett eget beslut till att besöka exempelvis 

SLVs hemsida för att man själv har någon typ av fundering man vill få svar på. Umgås man 

stället med sina vänner så exponeras man förmodligen för olika typer av information oavsett om 

informationen är efterfrågad eller inte. Om du sedan tar till dig denna information medvetet eller 

omedvetet är svårt att svara på.  

 

Att det är vanligt att vända sig till vänner och familj visade sig också i en studie som gjordes för 

att ta reda på hur man kan påverka, framför allt yngre konsumenter, att göra bättre kostrelaterade 

val. Studien visade att unga studenter var den målgrupp som i allmänhet var okunniga och 

ointresserade av kost och hälsa och att dessa tycks lita mest på vänner och familj när det kommer 

till detta ämne (Brennan, Dahl & Eagle, 2010).  

 

Respondenterna i denna studie misstrodde starkt dagstidningar med motiveringen att de ofta vill 

tjäna pengar. För att sprida information bör man därför inte använda sig av något som kan 

uppfattas som reklam där syftet är att tjäna pengar.  

Vi människor tycks dock vilja göra som de omkring oss och förmodligen tenderar man att göra 

som sina vänner och sin omgivning oavsett om det är en tillförlitlig källa eller inte. Det är möjligt 

att detta är orsaken till att resultatet från studien visade att många inte vände sig till den källa de 

ansåg vara mest pålitlig.  
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De kostråd som finns för att förbättra folkhälsan i Sverige bör om möjligt exponeras på fler 

ställen för att på så sätt nå ut till fler personer. Exempelvis genom utbildning och information via 

sociala medier som presenterades i studien av Axelsson & Kallerhult (2012).  

 

Med stor sannolikhet vet många vad som är skadligt för hälsan, så som mycket socker och salt 

som Folkhälsomyndigheten menar leder till ökad risk för sjukdom, och att de flesta också vet att 

de borde äta mer frukt och grönsaker exempelvis. Men även här är det troligt att man påverkas av 

sin närmaste omgivning. Detta hade varit intressant att undersöka i vidare studier; hur vi 

människor tenderar att äta i sällskap av andra, i olika kulturer och sammanhang. Jag tror 

nämligen att vi påverkas lättare än vad vi tror i hur andra äter och framför allt vad de äter.  

 

Metoddiskussion 

 

Beslutet att göra en on-line-baserad enkät togs till stor del för att låta respondenterna själva kunna 

välja tid och plats där de skulle besvara enkäten. En iakttagelse som gjorts av uppsatsskrivaren är 

också att många människor inte gärna stannar till för att svara på en fysisk enkät. 

 

Enkäten valdes att delas via Facebook då det dels är en plattform anpassad för att skriva längre 

texter och samtidigt kunna dela länkar, till skillnad från exempelvis Instagram som i huvudsak 

består av enbart bilder. En iakttagelse som gjorts av uppsatsskrivaren vid tidigare privat 

användande av Facebook är att människor tycks ha ett mönster i sitt användande av denna typ av 

sociala medier och därför var tidpunkten för publiceringen av informationen om enkäten väl 

genomtänkt. Istället för att publicera enkäten på en måndagsmorgon när många generellt är trötta 

så lades den ut en fredag eftermiddag. Tanken var att möjliga deltagare då är pigga och på gott 

humör och därför i högre utsträckning villiga att ställa upp på undersökningen.  

 

Ett nytt inlägg gjordes då enkäten legat ute i 1.5 vecka för att fånga uppmärksamheten hos dem 

som tidigare inte uppmärksammat inlägget eller av olika skäl valt att inte delta tidigare.  

 

Vid utformandet av enkäten så kunde man via webbsidan välja om frågorna skulle vara 

obligatoriska att svara på eller inte. På de obligatoriska frågorna så ska det inte vara möjligt att gå 

vidare till nästa fråga vilket inte tycks ha fungerat fullt ut när man tittar på resultaten. Något som 

också varit bristfälligt med denna webbsida är att resultaten redovisar alla som påbörjat 

enkätundersökningen men inte slutfört den. Totalt var det 48 deltagare som påbörjade 

undersökningen men inte alla som slutförde den. Detta gör också att resultatet inte blir 

tillförlitligt. Orsaken till att deltagarna inte slutfört studien kan bero på att de tröttnade eller 

tyckte att frågorna var ointressanta. Det finns naturligtvis även andra faktorer som kan ha 

påverkat. Det var dock ingen som hörde av sig till varken uppsatsskrivaren eller handledaren med 
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frågor kring studien som kunde gett information om någon av frågorna varit otydliga eller svåra 

att förstå.  

 

För att få in tillräckligt med data så hade respondenterna behövt vara betydligt fler. Något att 

tänka på till framtida studier är att insamlingen hade kunnat vara delvis webbaserad men också 

kompletterats med fysiska enkäter för att fånga även de som inte använder Facebook eller är så 

aktiva på denna typ av sociala medier. I efterhand så tror jag också att resultaten hade blivit mer 

tydliga med fler frågor om själva användandet av sociala medier och internet, och i vilket syfte 

man använder de olika tjänsterna. Det vill säga om respondenterna enbart använder sociala 

medier för att hålla kontakt med familj och vänner, för att följa olika offentliga personer eller 

organisationer eller något annat. Människors mönster i användandet av sociala medier kan 

möjligtvis även ge oss mer information om vilken typ av exponering de utsätts för då olika 

internetsidor innehåller olika typer av information som sprids till internetanvändarna.  

 

Beträffande frågorna i denna studie i denna studie tycks inte någon av dem ha varit överflödiga, 

snarare kan det ha varit för få frågor, såsom varför man använder de olika tjänsterna. I 

kombination med utökat antal frågor och fler respondenter skulle detta kunna ge tillräckligt med 

data och information. Något att tänka på inför framtida studier är också att uteslutande få med 

data från de respondenter som avslutat undersökningen. I detta resultat så räknades alla svar med, 

oavsett om respondenterna slutfört alla frågor eller endast svarat på första frågan. Detta ledde till 

ett stort bortfall och studien hade kunnat innehålla betydligt fler svar om alla slutfört enkäten.  

Det låga antalet respondenter gör att trovärdigheten i de resultat studien visat blir låg.  

 

Med tanke på att två av respondenterna aldrig söker efter kostrelaterad information men ändå 

väljer att delta i en sådan här typ av undersökning kan detta också innebära en form av 

trovärdighetsproblem i studiens resultat. Detta hade möjligen kunnat undvikas genom att bara 

eftersöka respondenter som någon gång själva sökt efter kostrelaterad information redan i 

informationen som bifogades med länken till själva enkäten.  

 

I en sådan här form av undersökning finns det dock alltid en risk att de svar som respondenterna 

uppger inte är helt sanna eller stämmer överens med verkligheten. Något man bör ha i åtanke. 
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Slutsats och framtida forskning 
 

Slutsatsen efter studien är att det finns en viss skillnad på vilka källor till information människor 

faktiskt använder sig av, och den källa man anser vara mest pålitlig och trovärdig.  

 

Trots att resultaten inte är tillräckligt tillförlitliga på grund av det låga antalet respondenter så 

inbjuder resultaten vidare forskning. Resultatet från denna studie visar att deltagarna ofta är 

källkritiska när det handlar om information som sprids via bloggar och dagstidningar, men finns 

samma källkritiska syn på reklam som sprids via sociala medier? Vet man alltid att det är reklam 

man exponeras för? Det skulle också vara intressant att veta varför så många väljer en annan 

källa än den man anser är den mest trovärdiga. Är det för att människor har en tendens att göra 

som andra omkring sig framför det som man personligen anser vara bäst? För att besvara 

frågorna kring om folk är medvetna om det är reklam eller inte man utsätts för så skulle studier 

kunna göras där deltagarna exponeras för bilder eller filmer i olika former för att sedan få svara 

på frågor kring vad de precis sett som kan ge forskaren svar på hur deltagarna uppfattat 

avsändaren och syftet till bilden eller filmen. Man skulle också kunna göra större enkätstudier 

med djupare frågeställningar kring de val av källor man vänder sig till. Alternativt även 

kompletterande intervjuer med en viss del av deltagarna för att få en djupare förståelse för hur 

deltagarna resonerar.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Ordlista 

 

App – Ett program som laddas ner till mobiler (smartphone). En app kan vara allt från ett spel till 

ett program som tillåter en att göra bankärenden direkt i mobilen men det är också vanligt med 

mobilbaserade versioner av sociala medier.  

 

Facebook – Ett av våra vanligaste sociala medier och kan beskrivas som ett socialt nätverk 

online. Varje användare har idag en egen sida där det är vanligt med bland annat ett foto av 

användaren och information om bland annat arbete, utbildning, vart man bor och vilka som är ens 

vänner. 

 

Följare/prenumeranter/vänner - Alla användare på många sociala medier har ett eget 

användarkonto. Alla som har ett sådant konto kan antingen ha följare eller välja att följa andra 

användare. Detta innebär att du i ditt dagliga flöde får upp bilder och inlägg som den du följer 

publicerat. På Youtube kallas detta prenumeranter och på Facebook kallar man det vänner. 

 

Instagram – Mobilbaserat (app) socialt nätverk där användarna laddar upp bilder som ens följare 

kan se i sitt dagliga flöde.  

 

Massmedia – Tekniska medier som förmedlar information till en stor publik 

(Nationalencyklopedin u.å) 

 

Twitter – En social media där användare delar kortare inlägg i form av text som även här ens 

följare ser i sitt flöde. Dessa korta inlägg är vanligt att andra användare delar vidare för sina 

följare.  

 

Tweet – Ett inlägg/uppdatering på twitter. 

 

”Dela” – Att dela ett inlägg innebär att en kopia av en annan användares inlägg publiceras på din 

egen sida och exponeras för dina följare  

 

Youtube -  Plattform för videoklipp, musikvideos eller kortare avsnitt av en tv-serie. Var från 

början en hemsida som många använde för att titta på just musikvideos men har de senaste åren 

slagit igenom som en social media där man väljer att prenumerera på olika profiler, kända som 

http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:691/FULLTEXT01.pdf
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:691/FULLTEXT01.pdf
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okända, som lägger upp videos där personen pratar om viktiga ämnen, visar hur en sminkar sig, 

hur en tränar eller bara filmar vad en gör under dagen.  

 

Blogg – Förknippas vanligen som en dagbok online. Tillåter användare att läsa och publicera 

längre textinlägg och bilder.  

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev och enkätfrågor  
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Bilaga 3 – Inlägg på Facebook som publicerades tillsammans med en http-länk till 

enkäten  

Mitt namn är Emma Eriksson och jag läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete inom folkhälsa och behöver nu 

din hjälp att svara på en enkät om kostvanor. 

Det är helt anonymt att delta och undersökningen tar ca 10–15 minuter att svara på. Ett 

missivbrev med mer information finns bifogat med enkäten.  

För att delta, klicka på länken nedan.  

Dela gärna vidare till dina vänner. 

Tack på förhand! 


