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Abstrakt 

Titel: Vilka faktorer påverkar valet av diet? 

Författare: Sebastian Borensjö och Robbin Kjellin 

Institution: Akademin för utbildning och ekonomi 

År: 2014 

 

Enligt matvaneundersökningar har unga vuxna sämst matvanor. Detta är ett stort 

hälsoproblem eftersom dåliga matvanor ökar risken för sjukdomar. Trots att 

allmänheten har goda kunskaper om de svenska kostråden äter de flesta inte efter dem. 

Ett problem kan ligga i Livsmedelverket oförmåga att nå ut och övertyga allmänheten 

att äta efter deras kostråd. Förespråkare för populära dieter är däremot bättre på att 

marknadsföra sig och har fler följare. Frågeställningarna handlade om vilka faktorer 

som påverkar valet av diet och vilka påverkansfaktorer förespråkare för populära dieter 

använder sig av vid marknadsföring. Tidigare forskning om dieter och matvanor visar 

att det finns “medicinska”, “sociala” och “kulturella skäl” som påverkar matvalen, 

men även andra faktorer som vi har kategoriserat som “personliga” och “övriga skäl”. 

Metoderna som användes till denna uppsats har varit enkätstudie och kvantitativ 

textanalys. Urvalet till enkäten har varit ett obundet slumpmässigt urval där 

populationen var studenter på Högskolan i Gävle. Resultatet från enkäten visar att det 

fanns sex stycken signifikanta påverkansfaktorer hos studenterna. Dessa var följande: 

“uppnå specifika mål”, “bli piggare”, “träning”, “bra argument för att dieten 

fungerar”, “tillgång och utbud” och “gå ner i vikt”. Resultatet från textanalysen visar 

att de påverkansfaktorer som de populära dieterna använder sig mest av är följande: 

“förebygga sjukdom eller av medicinska skäl”, “gå ner i vikt” och “bra argument för 

att dieten fungerar”. 
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1. Inledning 

 

Det finns väldigt många olika dieter och tankar om hur du bör äta för att du ska må bra. 

Men för den vanliga konsumenten som inte är insatt kan detta vara förvirrande och svårt 

att sålla sig igenom. Vad är det som bra och vad är dåligt? Många dieter förespråkar helt 

olika intag av makronäringsämnena, vilket gör det väldigt svårt att veta vilken kost som 

lämpar sig bäst för dig och dina behov. Vi tycker personligen att kostråd och dieter ska 

vara byggd på evidensbaserad kunskap och ha en helhetssyn, inte bara inrikta sig på en 

detalj. I Sverige har vi bra råd från livsmedelsverket som är byggd på evidens, men de 

är tyvärr för dåliga på att komma ut och synas i mängden dieter som syns överallt. 

Många av de olika populära dieterna verkar dessutom ha många fler anhängare än 

livsmedelsverket. Här tror vi att det beror på att de marknadsför sig bra. Tanken med 

denna uppsats är därför att ta reda på vilka faktorer som påverkar människor i deras val 

av mat och ta reda på vart de flesta ser och tar del av kostrekommendationer. Om vi 

hittar något tydligt mönster i denna studie kan aktörer inom samhället som jobbar 

hälsofrämjande med kostrelaterade problem anpassa sitt sätt att nå ut med sina budskap 

utifrån det vi hittar. Vi lägger inte lägger någon värdering i någon diet eller anser att 

någon diet skulle vara bättre eller sämre för hälsan. Målet är att få befolkningen att göra 

fler vetenskapligt grundade val kring kost. 

 

1.1. Problemformulering 

En rapport från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2005) visar att antalet 

överviktiga nästan fördubblats under de senaste två decennierna. Detta är ett stort 

folkhälsoproblem, eftersom övervikt ökar risken för att drabbas av olika sjukdomar, till 

exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar 

(SLV, 2014). Rapporter från SBU (2005) visar att kost är en betydande faktor vid 

förebyggandet av fetma. Dåliga kostvanor ökar risken för ohälsa och sjukdomar. Utifrån 

detta är det ur samhällets och individens perspektiv betydelsefullt och av intresse att få 

bukt med olika typer av kostrelaterade problem. Rikstäckande matvaneundersökningar 

(SLV, 2011) visar att unga kvinnor och män, 18-30 år, har de sämsta matvanorna. Ett av 

landets folkhälsomål är att skapa goda matvanor, eftersom det är en av förutsättningarna 

för en god hälsoutveckling hos befolkningen (FHI, 2014). Enligt svenska 
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livsmedelsverket (2013) har allmänheten i Sverige hög kunskap om de svenska 

kostråden. Trots de goda kunskaperna äter de flesta inte efter kostråden. Detta tyder på 

att det finns fler faktorer som påverkar matvanorna än bristande kunskaper. Vilket 

betyder att det finns behov av förändringar i försöken att påverka matvanor i en 

hälsofrämjande riktning. Problemet tror vi kan ligga i att Livsmedelsverket inte är bra 

på att nå ut till och övertyga befolkningen att äta efter deras kostråd. De populära 

dieterna verkar däremot bättre på att övertyga. Kan detta stämma? Om det stämmer kan 

det vara av intresse för flera aktörer som jobbar hälsofrämjande med kost att använda 

detta i deras tekniker och metoder vid marknadsföring.   

 

1.2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av diet hos 

unga vuxna och att ta reda på vilka faktorer som används vid marknadsföringen av de 

olika dieterna, för att se om de inriktar sig på samma faktorer. 

 

1.3. Frågeställningar  

1. Vilka faktorer påverkar valet av diet mest hos unga vuxna studenter, 18-30 år, på 

Högskolan i Gävle? 

2. Vilka påverkansfaktorer använder förespråkarna för de populära dieterna sig 

mest av?  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning på termen “diet”, hur den används i denna 

uppsats och varför den används på det sättet. 

2.1. Termen diet 

Inom den medicinska diskursen betecknas termen diet att kosten är utformad speciellt 

för personer med sjukdomar, stört näringsupptag och/eller överkänslighet mot vissa 

födoämnen (Nationalencyklopedin, 2014). Termen finns och används även inom 

vardagslivet men används med en lite annorlunda innebörd. I Nationalencyklopedins 

(2014) beskrivning av bantning till exempel, skriver de att massmedia ofta använder sig 

av ordet diet när de egentligen borde använt kostvanor vid beskrivningen av olika 

viktminskningsmetoder. Detta tror vi påverkar hur befolkningen använder sig av ordet 

diet. Vi har därför valt att använda oss av Wikipedias (2014) beskrivning av diet som 

lyder “Diet eller kosthållning är en persons samlade kostintag och matvanor. Ofta används 

begreppet diet som en beteckning som innebär att någon anpassar kosten eller utesluter 

saker ur den av exempelvis etiska skäl, religiösa skäl eller av hälsoskäl”. Vi anser att 

Wikipedia ger en rättvis bild över hur allmänheten tolkar och använder sig av olika 

begrepp eftersom det är ett öppet uppslagsverk där användarna tillsammans skapar 

innehållet.  

 

2.2. Historia om matvanor och uppkomsten av dieter 

För att förstå mänskligt ätbeteende måste det först finnas en förståelse för det 

evolutionära synsättet gällande organismer och hur dem är utvecklade för att överleva 

(Ulijaszek, 2002). Människor måste som alla andra arter anpassa sig efter omgivningen 

för att överleva (ibid). Människor har utvecklats till att föredra en kost som ger så 

mycket energi som möjligt för att kunna växa, bygga muskler och spara extra energi 

(bland annat i form av fettlager) (ibid). Att spara extra energi i kroppen är smart ur ett 

evolutionärt synsätt, eftersom den sparade energin fungerar som en buffert, vilket gör 

det lättare att överleva under svåra förhållanden (ibid). Att föredra energität mat i 

samband med förmågan att lätt kunna spara energi är alltså en bra strategi och en 

anpassning för att överleva i den miljö som människan lever i (ibid). I dagens moderna 

samhälle finns det dock en väldigt god tillgång på mat och vi behöver inte heller göra av 

med mycket energi för att få tag på maten. Detta har i sin tur lett till att många äter mer 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kost
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etik
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
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än vad de behöver med tanke på hur lite energi de gör av med, vilket på sikt har lett till 

att många blivit överviktiga (ibid). Att vara överviktig är inget som är önskvärt eller 

eftertraktat eftersom normen i samhället är att överviktiga inte är attraktiva samt att 

övervikt förknippas med sjukdom. På grund av detta har det utvecklats flera olika 

teorier och strategier för hur du bör äta för att vara smal och vad som anses vara 

hälsosamt (ibid). Dessa strategier är det som vi kallar för dieter. I figur 1 nedan ser du 

en överblick av det som beskrivits i detta avsnitt. Där människans smakpreferens i 

samband med hög konsumtion av välsmakande och energität mat i sikt kommer leda till 

övervikt. Lösningen för att undvika övervikt kallas här för kontrollerat ätande, där flera 

faktorer spelar in i uppkomsten av ett ätbeteende för att undvika övervikt.  

 

 

Figur 1. Mänskligt ätbeteende och fetma (Ulijaszek, 2002). 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras en översikt av de empiriska studier gällande vad som 

påverkar valet av mat.  

 

3.1. Påverkansfaktorer till val av diet 

Efter en överblick av litteraturen går det att finna ett flertal olika faktorer som påverkar 

de val människor gör kring deras ätande. De olika faktorerna går att dela upp i 

kategorierna: hälsoskäl, sociala och kulturella faktorer, personliga skäl och övriga skäl.  

 

3.1.1. Hälsoskäl 

Mat-allergier/intoleranser som kräver en speciell kost påverkar ens val av mat eftersom 

en viss sorts föda måste undvikas. Vissa tillstånd behöver tillgodoses med hjälp av 

speciella matrekommendationer. Några exempel av dessa tillstånd är: försämrad 

matsmältning, dålig tandhälsa, svårigheter att svälja och benskörhet. Olika 

cancersjukdomar och njursvikt förändrar också kosten (Freeland-Graves & Nitzke, 

2013). Personer som har metabola syndromet rekommenderas modifieringar i kosten 

(Murray et al., 2013), samma gäller för personer som fått hjärtinfarkt (Doyle, 

Fitzsimmons, McKeown, & McAloon, 2012). 

Det finns positiva samband mellan goda kunskaper inom kost och viktnedgång. Det 

menar Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (Freeland-Graves et al., 2013), 

när de presenterar sin position angående vad som är sunda kostvanor. De menar att 

många kvinnor visar sig välja livsmedel utefter dess energitäthet, detta med anledning 

för att kunna balansera sitt energiintag och därmed kunna gå ner i vikt (ibid).  

Ur ett historiskt och evolutionärt perspektiv kan man se hur människor på grund av 

kosten påverkat den homeostatiska fysiologiska mekanism kroppen har för att reglera 

sin energibalans och kroppsvikt (Ulijaszek, 2002). Regleringen av energibalans och 

kroppsvikt kunde vid tidiga skeden av mänskliga samhällen fungera naturligt, bland 

annat på grund av att säsonger varierar mattillgången. Idag är däremot tillgången på mat 

stor oberoende av säsong, vilket gör att de naturliga homeostatiska mekanismerna inte 

behöver kompensera för perioder med matbrist, och det anses att viktförlust enbart kan 
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bli nådd genom stark kognitiv kontroll eftersom individen själv måste reglera sitt 

energiintag. Olika populationer har försökt reglera sin vikt säsongsvis eller anamma 

ekonomiska och/eller sociokulturella strategier som bidrar till att undvika mat, men 

dessa strategier har sällan fungerat för att uppnå önskad vikt (ibid). 

 

Hur matvanorna influeras av matreklam finns det mycket studier på, men hur 

matvanorna påverkas av reklam med inslag av fysisk aktivitet är mindre studerat menar 

van Kleef, Shimizu & Wansink (2011) som själva studerat detta. Deras resultat visar att 

de som blir utsatta för dessa reklaminslag reducerar sitt kaloriintag och får en ändrad 

syn på hur hälsosam deras mat är. Deras slutsats är att reklam med inslag av fysisk 

aktivitet har en kraftfull påverkan på människors ätbeteende (ibid).  

 

3.1.2. Sociala och kulturella faktorer 

Religioner påverkar de religiösas val av mat på många olika sätt. Vissa religioner har 

speciella högtider, maträtter eller sätt att laga mat på som är associerad med deras 

religion, exempelvis Judendom som har Chanukka eller Bar mitzvah där traditionella 

maträtter äts. Rättrogna judar ska egentligen bara äta mat som är kosher, vilket 

exempelvis betyder att kött från vissa djur ska slaktas på ett speciellt sätt. Inom 

kristendom firas påsk då man äter ägg som symboliserar nytt liv. Många kristna fastar 

även i samband med denna högtid. Inom Islam har de sin årliga fasta, Ramadan, som 

avslutas med en stor fest där mycket mat äts (Wikipedia, 2014).  

 

I en studie där de undersökt matbeteendet hos tonåringar kring olika specifika 

matgrupper visade det sig att variabeln religion haft en obetydande påverkansfaktor 

(Benarroch, Perez & Perales, 2011). Urvalsgruppen bestod av 591 stycken 15 - 16 

åringar från Melilla, Spanien. Gruppen var från varierande sociala grupper där de två 

största religionerna var Islam (318 st.) och Katolicism (248 st.). Studien undersökte 118 

variabler där religion var en utav dem.   

 

Olika skönhetsideal kan ha en påverkan vid val av mat det visar en studie (Krahe & 

Krause, 2010) där syftet var att studera hur tjejers val av mat kan påverkas direkt 

beroende på om de ser en smal modell i samband med när de ska äta. Studien visade att 
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tjejerna mer eller mindre omedvetet väljer ett kalorisnålare matalternativ om de får se en 

modell med lägre BMI än dem själva, innan de ska äta.  

 

Mode och trender kallas olika förändringar som sker i samhället som ger uttryck för 

tidsandan och dess ideal (Nationalencyklopedin, 2014). Vanligast används mode och 

trend i samband med kläder och ekonomi, men det går att se mode och trender inom alla 

områden. Ofta används de för att beskriva någon specifik och mätbar händelse som blir 

populär under en kortare period (ibid). Ett tydligt exempel på trend inom dieter är 

fastadieten 5:2. Den hade en väldigt tydlig trend i slutet av 2013 (se figur 2, dieterna 

som står högst upp är rangordnade från mest till minst populär från vänster till höger), 

5:2 dieten gick från att vara relativt okänd till att synas nästan överallt, för att sedan kort 

därefter minska i popularitet väldigt mycket.  

 

Figur 2.  Trender hos olika dieter i Sverige (data hämtad från Google trender, 2014). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har spädbarn i allmänhet växt in i olika kulturer där 

tillgängligheten av mat och hur den tillagas haft en bred variation. Detta påverkar 

barnen till lärdom eller till anpassningen att acceptera den mat som funnits tillgängliga 

för dem. I den nuvarande miljön är mat och dryck tillgängliga på de flesta platser i 

vardagen. Det finns en allt större tillgänglighet och växande variation av billiga och 

energitäta livsmedel i allt större portioner (Savage et al., 2007; Verstraeten et al., 2014). 
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Den energitäta maten går numera att finna i princip överallt i dagens moderna samhälle. 

Det gör att fler och fler människor föredrar den maten (Freeland-Graves et al., 2013; 

Ulijaszek, 2002). Många föräldrar idag menar att välsmakande mat går att finna 

överallt, både inom skolan och utanför, mer nu än någonsin. Denna stora tillgång och 

utbud har orsakat att allt fler också äter mer välsmakande mat som har sämre 

näringsvärde och som försvårat hälsosamma matval (Verstraeten et al., 2014). 

Tillgänglighet påverkar intaget och smakpreferensen av frukt och grönsaker hos barn 

enligt kliniska studier. Studierna visade att tillgängligheten var den enda signifikanta 

faktorn (Cullen et al., 2003). Likaså har det varit för tonåringars preferenser till samma 

mat (Benarroch et al., 2011; Verstraeten et al., 2014). Detta betyder alltså att tillgången 

och utbud nämns flera gånger som en faktor med stor påverkan på val av mat och likaså 

finns det en betydelse i hur väl maten smakar. 

 

De matvanebeteenden som föräldrar för över till sina barn har utvecklats under 

mänsklighetens historia. Denna utveckling har i kombination av spädbarns olärda 

smakpreferenser och anlag, orsakat dagens överätande och övervikt i vår nuvarande 

miljö. Detta förklaras som en effektiv respons av föräldrarna till hotet av matbrist som 

ofta fanns förr. Idag har vi däremot andra livsförhållanden där de flesta lever i överflöd 

av mat. Vid de första fem åren av livet då barnen får lära sig vad, när och hur mycket de 

ska äta, lägger grunden för framtida matvaneutvecklingar (Savage, Fisher & Birch, 

2007). Detta betyder alltså att valet av kost påverkas av vilka smakpreferenser man har 

och av vilken tillgång och utbud av mat det finns i området. 

 

Föräldrar fungerar ofta som en förebild för sina barn. Barnen efterliknar det sätt som 

föräldrarna äter på (Savage et al., 2007). Föräldrars påverkan som förebilder vid ätande 

går även att se vid kliniska studier som visat ett större intag av frukt-juice och grönsaker 

hos skolbarn vid de fall när föräldrarna själva åt och drack samma sak (Cullen et al., 

2003). 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det en fördel att köpa frukt och grönt efter säsong. När 

det är säsong för frukter och grönsaker är tillgången till dessa bättre, vilket gör att 

priserna kan hållas låga. När det inte är säsong kan det vara fördelaktigt att ibland 

undvika att köpa färska frukter och grönsaker om dessa finns tillgängliga i fryst, 
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konserverat eller i torkat format. Detta förlänger nämligen hållbarheten och priset kan 

därför hållas nere (Freeland-Graves et al., 2013).  

 

Människor är väldigt lättpåverkade av sin sociala miljö, vilket betyder att personer i ens 

omgivning har en stark påverkan (Verstraeten et al., 2014). Det har visat sig att i en 

miljö där bekanta eller vänliga människor uppmuntrar till ätande påverkar en individs 

matintag, så att hon exempelvis äter för mycket (Freeland-Graves et al., 2013). 

Människors val av hur man äter är högst styrd av den sociala kontexten både innan och 

efter en måltid. Denna kraftfulla påverkan är styrd av de människor som närvarar vid 

själva måltiden (Ulijaszek, 2002). I många fall är det troligt att om ens vänner går upp i 

vikt, kommer man själv också gå upp i vikt. De människor som finns i ens närhet 

påverkar ens livsstil, umgås man med människor som kanske inte alltid medvetet 

pressar en till att äta onyttig mat påverkas man ändå till att äta likartat (Thompson, 

2009, 10 sept.).  

 

Vid en studie (Stead, McDermott, McKintosh & Adamson, 2011) med ungdomar visade 

det sig att det förekommer normer som hindrar ungdomar att ha hälsosamma kostvanor. 

Vissa ungdomar kan känna en rädsla för vad andra skulle tycka om de åt hälsosamt. 

Detta ledde till att negativa känslor var vanligare att känna än positiva i samband med 

att äta hälsosam mat (ibid). Denna studie har visserligen inriktat sig på ungdomar, men 

dessa normer kan rimligtvis tänkas leva kvar och påverka upp till ung vuxen ålder.  

 

3.1.3. Personliga skäl 

Som tidigare nämnts kan exempelvis vissa råvaror påverka valet av mat beroende på om 

den antingen är färsk, fryst, konserverad eller torkad. De tre senaste har ofta fördelar 

gällande pris (Freeland-Graves et al., 2013). Eftersom ekonomi ofta är en stor 

orosfaktor hos dagens människor (Gallups, 2012) har den en stor påverkan på de val av 

mat som köps. Enligt Academy of Nutrition och Dietetics (ibid), är kostnaden för maten 

den näst största orsaken till hur vi äter. De bygger deras uttalande bland annat på hur 

situationen ser ut för det amerikanska folket (ibid).  

 

Att ha en egen inkomst spelar en nyckelroll vid val av mat, exempelvis kan mer 

förekomst av fickpengar öka frekvensen hos ungdomar att äta mat ute (Verstraeten et 
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al., 2014). Ur ett evolutionärt perspektiv har mattillgången varit en begränsande faktor 

för många populationer. Vid konkurrensen om maten från andra arter och vid 

uppkomsten av jordbrukssamhällen fanns det sociala och ekonomiska ojämnlikheter 

som till viss del finns kvar än idag (Ulijaszek, 2002). 

 

Vid de första åren av livet utsätts barn för olika faktorer som utvecklar deras val av mat. 

Hur föräldrarna interagerar med barn när de förser dem med mat spelar roll. Här syftas 

det till vilken grad föräldrarna låtit deras barn utöva självständighet vid deras ätande. 

Detta har en betydande roll när det kommer till barnens matval, matintag, matkvalité, 

tillväxt och viktstatus (Savage et al., 2007). Som exempel kan föräldrar säga till barnen 

på olika vis att de bör äta sina grönsaker eller inte äta för mycket skräpmat. Även fast 

föräldrarna gör detta med goda avsikter kan det få negativa effekter (ibid).  

 

Att uppnå viktbalans i dagens samhälle är svårt. Tillgången till välsmakande mat är 

mycket stor och människor blir hela tiden psykologiskt eller socialt påverkade att 

ständigt äta mer. Detta ställer stora krav på en kognitiv förmåga för att kontrollera sitt 

energiintag. Ur ett evolutionärt perspektiv anses det mänskliga ätandet väldigt 

komplext, då det är påverkat av flertalet faktorer, som dess hjärnstorlek 

(encephalisation) och uppkomsten av det sociala ätandet vilket inte verkar ha underlättat 

kontrollen av energibalansen. Det finns även en teori om att överkonsumtion av mat 

handlar om bristande kontroll (Ulijaszek, 2002). Vid studier om vilka faktorer som 

påverkar intag av frukt, grönsaker och fruktjuicer har variabeln självkontroll (även 

intresse av kost) varit en stor påverkansfaktor (Benarroch et al., 2011). Många 

ungdomar idag känner att de inte klarar av att äta hälsosamt och associerar denna känsla 

med brist av självkontroll eftersom det finns stort överflöd av välsmakande “onyttig” 

mat att äta, både hemma och i skolan (Verstraeten et al., 2014). Detta visar att en 

kontroll över sitt ätande inte bara är komplext och svårt att uppnå, utan även att känslan 

av att sakna kontroll påverkar matvalen. 

 

Något som blir allt vanligare i dagens samhälle är önskan att få i sig den näring som 

behövs men samtidigt begränsa den tid som spenderas vid tillagning av mat (Freeland-

Graves et al., 2013). Tid och bekvämlighet kan ofta fungera som en barriär när det 

kommer till att försöka uppnå hälsosamma kostvanor, där de tre vanligaste orsakerna är: 
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brist på tid att förbereda måltiderna, svårigheter att organisera måltider som är 

anpassade till scheman och familjemåltider, och att folk väljer färdigmat framför mer 

hälsosam kost (Verstraeten et al., 2014). Miljömässiga faktorer som bidrar till att skapa 

en atmosfär som är bekväm och behaglig, såsom ljussättning, lukter och ljud kan 

påverka till att individer äter en större mängd mat (Freeland-Graves et al., 2013).  

 

Academy of Nutrition och Dietetics, som är den största organisationen för mat- och 

näringsexperter, menar att smak är den viktigaste faktorn gällande matval. 

Smakpreferenserna kan bli påverkade av kultur, hur olika grupper av människor 

föredrar olika matmönster i form av mer intag av frukt och grönsaker eller en mindre 

storlek på portioner. Det finns en stor variation i vad som anses vara bra och dålig mat, 

denna variation är beroende av den kulturella kontexten (Freeland-Graves et al., 2013; 

James, 2004; Ulijaszek, 2002). Den kulturella kontexten kan också bidra till att en 

grupp människor anser att mycket av den “hälsosamma” maten smakar dåligt och/eller 

att de anser att “hälsosam” mat är dyr (James, 2004). Den kulturella kontexten kan även 

bidra till att vissa grupper väljer att föredra olika smak-kombinationer (Ulijaszek, 2002).  

 

En annan faktor som kan spela en nyckelroll vid skapandet av smakpreferenser är 

kännedomen av smaker (Freeland-Graves et al., 2013; Savage et al., 2007). Växande 

bevis antyder att grundläggandet för ett spädbarns smakpreferenser och acceptans av 

fast föda sker redan under graviditeten och de matval en mamma gör under denna tid. 

Barnet utsätts redan under graviditeten av överförbara smaker som sen påverkar 

accepterandet av smaker efter födseln (Savage et al., 2007).   

 

Hur matleverantörer väljer att hantera sin mat påverkar konsumenter vid deras val av 

livsmedel (Freeland-Graves et al., 2013). En rapport från konsumentverket (2002) visar 

att de svenskar som köper ekologisk regelbundet är ganska få till antalet. Det är under 

2,5 procent av befolkningen som köper den största delen av de ekologiska varorna i 

butikerna. Orsaker till varför de köpte ekologiskt var hälsoskäl, miljöskäl och djuretik. 

Barriärer till varför inte fler väljer att köpa ekologiskt nämns främst vara höga priser, 

men även okunskap eller brist på information, exempelvis finns en bristande kunskap 

om vad ekologisk odling är för något (ibid). 
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3.1.4. Övriga skäl 

Andra barriärer som hindrar hälsosamma kostvanor kan vara brist på information och 

utbildning. Vid en aktionsstudie där baskunskaper inom kost och nutrition lärdes ut till 

en grupp med dåliga kostvanor visade det sig att gruppen förändrade sina kostvanor till 

det bättre (James, 2004).  

 

En annan barriär kan vara orsakat av ett rent evolutionärt ekologiskt sammanhang. Hur 

människor uppfattar välsmakande mat har utvecklats under flera tusen år. Uppfattningen 

av välsmakande mat är associerad till de komplexa relationerna mellan medfödda och 

inlärda sensoriska responser till mat och dess energiinnehåll. Smakpreferensen är dock 

inte alltid den viktigaste faktorn när tillgången till mat är låg (Ulijaszek, 2002).    

 

Att information och utbildning har betydelse för matval kunde visas vid en 

aktionsforskning på sex fokusgrupper i USA, där de hade som syfte att studera hur en 

samhällsmodell kunde förändra matvanorna hos en vald grupp. Modellen innehöll bland 

annat utbildning om näringslära. Studien resulterade i att grupperna förändrade sina 

matvanor positivt tack vare de ökade kunskaperna om hur de bör äta (James, 2004). 

 

3.2. Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning kan fyra stycken olika teman identifieras: "hälsoskäl", 

"sociala och kulturella faktorer", "personliga skäl" och "övriga skäl". I varje tema går 

det att finna flera olika mer specifika påverkanfaktorer, vissa av faktorerna fanns det 

mer forskning kring än andra. De specifika påverkansfaktorer som gick att finna var 

följande: 

 Hälsoskäl - medicinska, vikt och fysisk aktivitet 

 Sociala och kulturella faktorer - religion, smakpreferenser, skönhetsideal, 

förebilder, mode och trend, tillgång och utbud och påtryckningar av andra 

 Personliga skäl - ekonomi, kontroll, tid och bekvämlighet, miljötänk 

 Övriga skäl - information och utbildning 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur valet av metod gjordes för att få svar på frågeställningen, 

hur utformningen av frågorna gjordes, insamlingen av svaren samt bearbetningen av den 

insamlade data.  

 

4.1. Val av datainsamlingsmetod 

Vid bakgrundsarbetet kring syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av 

diet, märktes det ganska snabbt att det fanns väldigt många faktorer som har betydelse 

vid valet av diet. Eftersom det finns ett flertal datainsamlingsmetoder övervägdes vilken 

metod som passade bäst för syftet. Cohen et. al (2007) menar att det finns fler än ett 

tillvägagångssätt att använda sig av vid forskning. Eftersom syftet och frågeställningen 

kräver många svar för att ge en rättvis och nyanserad bild över hur unga vuxna tänker 

kring sin kost blev valet att göra en enkätstudie.  

 

En fördel med enkätstudier är att den insamlade data kan struktureras i siffror vilket 

oftast är enklare att analysera jämfört med en kvalitativ studie. Dock krävs det mycket 

förarbete i form av förberedelser, formulering av enkätfrågor, hur enkäten ska se ut i 

helhet och att pilotenkäter görs (Trost, 2007: Cohen et. al, 2007). Detta har stämt in på 

den process som varit vid arbetet för denna uppsats. Mycket av arbetet gick åt att skapa 

enkäten vilket gjorde att resultaten var enklare att analysera. 

 

Uppsatsens andra frågeställning var att ta reda på vilka påverkansfaktorer de populära 

dieterna använder sig av. Här tänkte vi att det först och främst fanns behov att 

identifiera vilka dieter som är populära hos populationen. Sedan var det viktigt att ta 

reda på vilken kanal som når ut till populationen. Dessa frågor gick att finna svar på 

med hjälp av enkäten. Steget efter det blev att analysera dessa kanaler. Vid detta skede 

märkte vi att en ny metod skulle behövas för att analysera dessa kanaler. Cohen et. al 

(2007) menar att det finns mer än en metod att använda sig av vid forskning. Valet av 

metod ska vara anpassad till syftet och de specifika frågeställningarna. Eftersom 

kanalerna som identifierades genom enkäten var hemsidor och Facebook, valde vi att 

använda oss av en kvantitativ textanalys för att ta reda på vilka påverkansfaktorer som 

används av de kanalerna. Denna metod blev även användbar vid analysen av enkäten, 

eftersom det var några öppna frågor i enkäten.  
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4.2. Utformning av enkäten 

Det finns en nödvändighet att termer som används i enkäter bör vara tillräckligt tydligt 

definierade så att fler än författarna kan förstå vad som menas (Trost, 2007; Eliasson, 

2006). Detta menar Eliasson (2006) främst vara en orsak för att de som läser arbetet 

lättare ska kunna granska och kritisera. Här tycker vi (även fast vi håller med Eliasson) 

att tydligheten främst ska vara riktat till informanterna eftersom det är de som svarar på 

frågorna som är grunden till resultatet. Detta har hela tiden varit en väl medveten tanke 

under utformningen av enkäten, där många av begreppen är omsorgsfullt definierade 

främst med hjälp av litteraturen men även genom feedback från pilotstudien. Termen 

“diet” har varit svårast att definiera eftersom det finns fler perspektiv att ta hänsyn till 

för att termen “diet” ska förstås av fler än författarna. Här valdes definitionen av diet 

utifrån hur diet används i vardagligt språk. För att undvika missförstånd skrevs det en 

beskrivning av diet i enkäten (se bilaga 2) för att informanterna lättare skulle kunna veta 

hur de skulle förhålla sig till, och svara på frågorna i enkäten. Entydighet är viktigt när 

intresset för deltagande i enkäter ska uppnås (Cohen et. al, 2007), därför har all text i 

enkäten blivit noggrant och omsorgsfullt formulerad.  

 

För att stärka validiteten gjordes en pilotstudie med ett deltagande på över 30 personer. 

Deltagandet var över de förväntningar som vi hade och det gick att se mönster kring 

vilka alternativ som stod ut. Ett problem som uppkom vid pilotstudien var att flera av de 

informanter som tillbads att fylla i enkäten uppgav att de inte gick på någon diet, trots 

vetskapen att de troligtvis gjorde det med tanke på den beskrivning av diet som fanns i 

enkäten. Förklaringen till detta tror vi har att göra med att det finns en stor emotionell 

och social laddning gällande att äta hälsosamt och hur den är starkt kopplad till ens 

självbild och hur man blir betraktad i sociala grupper (Stead, 2011). Informanterna som 

ombads fylla i pilotenkäten var personer inom våra egna sociala grupper, vilket vi tror 

påverkade svaren. Samma problem påträffades nämligen inte vid den riktiga enkäten. 

Detta tror vi har att göra med att informanterna där var anonyma och inte tillhörde våra 

sociala grupper. Men även att intresse till deltagandet lockades av de som faktiskt 

följde/följt en diet. 

 

Enkäten (se bilaga 2) är semistrukturerad då den haft en blandning av öppna och slutna 

frågor (Cohen et. al (2007). Slutna frågor har färdiga svarsalternativ, medan öppna 
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frågor saknar svarsalternativ och ber informanten att själv formulera ett svar till frågan 

(Trost, 2007). Majoriteten av frågorna är stängda, men vi valde att ha några öppna 

frågor i slutet där informanterna kan beskriva mer ingående kring det/de alternativen 

som påverkat dem mest. Det fanns även med en öppen fråga om vilka dieter de provat 

och hur de har fungerat. Den frågan var öppen eftersom vi antog att det troligtvis finns 

många olika dieter som vi inte kände till. Alternativet var annars att göra en lista med 

dieter som informanterna kunde kryssa i, men problemet hade då kunnat att någon diet 

missats. Här bads även informanterna att beskriva hur dieterna har fungerat för dem. 

Dessa frågor är som sagt väldigt svåra att ha som stängda frågor eftersom det finns så 

många olika dieter och många olika individuella sätt att tänka.  

 

4.3. Kvantitativ textanalys 

En kvantitativ textanalys används företrädesvis vid analyser av specifika mediebudskap 

(Östbye et al., 2002). När syftet är att ta reda på förekomst, frekvens och hur stort 

utrymme en kategori får i en utvald text är denna metod lämplig (Eliasson, 2007). Den 

kvantitativa textanalysens verktyg, en datamatris, kan påminna om en checklista med 

förutbestämda kategorier som ska identifieras vid en observation. Beroende på hur ofta 

kategorin förekommer avgör hur viktig den är (ibid). Vi skapade en datamatris som blev 

ett praktiskt verktyg vid analysen av de öppna frågorna till enkäten. Resultatet 

fungerade sedan som ett underlag till den andra datamatrisen som gjordes för att 

analysera hemsidorna och Facebook.  

 

Datamatrisen till textanalyser är byggt av analysenheter, variabler, och variabelvärden 

(Eliasson, 2007). Analysenheten vid den första datamatrisen var svaren som 

informanterna skrivit och vid den andra matrisen var det texten på hemsidorna och 

Facebook. Variablerna vid första matrisen var “övriga påverkansfaktorer för val av diet” 

och vilka dieter som informanterna hade provat. Variabelvärdena för båda matriserna 

var antalet gånger då variablerna förekom. 

 

Analysen av hemsidorna gjordes för att avgöra förekomsten av variabler i/genom ord, 

meningar eller stycken. Ett exempel på hur specifika ord kunde identifieras som en 

variabel som kunde hittas på kostdoktorns hemsida där en av de första meningarna löd 

“Vill du äta dig friskare och smalare med riktig mat, utan hunger? Då är LCHF och den 



 

 

16 

 

här sidan något för dig”. Här identifierades variabeln medicinsk påverkan genom ordet 

“friskare”, variabeln skönhet genom ordet “smalare” och tid och bekvämlighet genom 

orden “utan hunger”.  

 

Ett exempel på en mening där variabeln endast räknats en gång var om 5:2-dieten på 

hemsidan http://www.periodisk-fasta.com/52-dieten/, med meningen, “5:2 dieten är 

förmodligen den mest spridda och också den mest populära varianten av fasta idag”. här 

identifierades variabeln “trend” på grund av helheten av meningen. 

 

Ett exempel på stycke var på kostdoktorns hemsida där det stod ett stycke med rubriken 

“OBS för diabetiker” med följande text: 

“Mindre blodsockerhöjande kolhydrater i kosten sänker normalt medicinbehovet för diabetiker. Att då ta 

samma dos insulin som tidigare kan ge blodsockerfall. Vissa diabetes-tabletter kan också innebära en viss 

risk för blodsockerfall, metformin är däremot ok. Var noggrann med blodsockerkontroller vid start med 

LCHF-kost. Anpassa (sänk) medicindoser när det behövs, om möjligt via läkarkontakt. Friska eller kost-

/metforminbehandlade diabetiker riskerar inte blodsockerfall.”  

Vid denna text går det att finna en upprepande förekomst av variabeln som syftar till 

medicinska påverkansfaktorer genom ord och flera meningar. Här har den medicinska 

variabeln inte räknats flera gånger utan endast en gång. 

 

4.4. Population och urval 

Population till denna undersökning var unga vuxna studenter på Högskolan i Gävle. 

Medianåldern hos urvalet hamnade på 23 år. Denna medianålder är representativ för 

studerande då medianåldern för studenter på högskolor i Sverige ligger mellan 22-27 år 

(Universitetskanslerämbetet & Statistiska centralbyrån, 2013).   

 

4.5. Genomförande 

Verktyget som valdes för att utforma enkäten var appen “Google formulär” i Google 

drive, som är ett webbaserat enkätverktyg. Detta enkätverktyg passade väl eftersom det 

är gratis att använda, enkäten är lätt att dela ut och många av resultaten sammanställs 

automatiskt. Detta sparar tid under bearbetningen av resultaten.  

 

http://www.periodisk-fasta.com/52-dieten/
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För att så snabbt och lätt som möjligt få ut enkäten till många studerande på Högskolan 

i Gävle valdes att dela ut enkäten via Facebook. Mail skrevs till de olika 

studentföreningarna där vi bad dem att dela länken till enkäten med en kort 

informationstext (se bilaga nr 3) som förklarade vad enkäten ska användas till och som 

skulle motivera till deltagande. Anledningen till att de blev förfrågade att dela länken 

var att vi tror att studenterna känner sig mer benägna att delta i undersökningen om det 

är en person som de känner igen som delar ut enkäten. Enkäten blev även delad på 

högskolans hemsida, men vi tvivlar på att vi fick så många svar därifrån med tanke på 

hur sällan sidan vår länk delades på uppdateras (ca 6ggr per år), vilket gör att det som 

står där inte prioriteras att kolla på av hemsidans besökare. 

 

4.6. Bearbetning av data och resultaten 

Det finns flera sätt att bearbeta kvantitativ data, ett sätt är att forskaren vid 

bearbetningsprocessen av data kan reducera den insamlade mängden för att göra 

analysen mer tillämpbar (Cohen et. al, 2007). Vid enkätundersökningar är 

informanternas svar den data som används, vilket gör att bortfallen är viktiga och bör 

motiveras noggrant (Bjurwill, 2001). De bortfall som gjordes i denna enkät var de som 

inte uppfyllde åldersgruppen (dessa valdes att ta bort helt från undersökningen), och de 

som svarat "nej" på båda frågorna kring om de följer eller följt en diet tidigare. Dessa 

klassas som interna bortfall, vilket menas när personen hoppat över vissa svar vilket gör 

att sammanfattningen av resultatet blir missvisande och ofullständig (Bjurwill, 2001).   

 

Att sortera insamlad data med hjälp av teman och/eller kategorier blir oftast användbart 

för analysen (Cohen et. al, 2007). Vid utformningen av enkäten valdes då redan att 

skapa teman, detta för att både underlätta för deltagarna och för analysen (Trost, 2007). 

De teman som fanns utformade innan enkäten delades ut var vid frågan "Vad påverkade 

dig till valet av dieten?" där blev det fyra olika teman: hälsoskäl, sociala och kulturella 

faktorer, personliga skäl och fakta/vetenskap.  

 

Vid sorteringen av enkätens data skapades utifrån datamatrisen nya teman för att sedan 

underlätta för analysen. Dessa teman gjordes enbart vid de öppna frågorna. Det fanns ett 

alternativ i enkäten där informanten kunde skriva ett eget alternativ till vad som hade 

påverkat dem till valet av diet som enkäten kan ha missat. De svar som fanns här var 
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skrivna meningar från informanterna, dessa svar sorterades med hjälp av datamatrisen 

som sammanfattade och identifierade det alternativ som sedan presenterades i resultatet. 

Som exempel skrev en informant “Vill både äta kakan och spara den samtidigt så valet 

handlade om att ändå kunna "unna sig" utan att ha dåligt samvete”, här identifierades 

samvete som det egna alternativet, som då också blev att tillhöra variabeln 

påverkansfaktorer.  

 

Vanligt brukar vara att forskaren väljer ett specifikt urval från enkäten som presenteras. 

Detta motiveras sedan varför det presenteras likaså motiveras uteslutandet av annan data 

(Bjurwill, 2001). Alla slutna frågor valdes att presenteras, det vara bara vid de öppna 

frågorna som ett urval av data valdes att presenteras på grund av de stod ut i antal 

jämfört med den data som valdes bort. Som exempel vid den öppna frågan “Vilka dieter 

har du provat under de tre senaste året?” var det många dieter som nämndes, men det 

var bara de dieter som nämndes 3-36 gånger som valdes att ta med i resultatet. De dieter 

som nämndes 1-2 gånger valdes bort. 

 

Vid den öppna frågan där informanterna kunde skriva vilka dieter de har provat, kom 

det in många olika dieter och förklaringar till olika dieter. I det första steget sorterades 

vissa svar bort eftersom det fanns en brist av information för att rimligt kunna 

identifiera någon diet. Ett exempel på detta var vid svaren när informanterna skulle 

svara på vilken diet de prövat, två olika informanter hade då svarat följande, “inga 

speciella namngivna dieter, mest äta mer grönsaker och undvika pasta och bröd” och 

“ingen specifik diet, mycket protein, lite kolhydrater. Fungerar bra.”. Här har båda först 

och främst skrivit att det inte var en namngiven eller specifik diet. Dock är det ena 

svaret ganska likt en Atkinsdiet, men inte tillräckligt för att kunna avgöra om hen har 

inspirerats av Atkins eller någon annan diet. 

 

I det andra steget identifierades variabeln, “dieter” ur de skrivna förklaringarna, här 

skapades olika teman utifrån det mönster som kunde finnas i förklaringarna. Exempel 

på detta var temat “Kaloritänk” med syfte att gå ner i vikt, där det gick att finna 10 

stycken olika svar som hade gemensamt att de antingen skrivit hur de räknade kalorier 

noggrant eller att de hade skrivit hur de varit restriktiv med sina kalorier. Exempel på 

detta var svaret “Max 1300 kcal dag. Gick ner 13 kg på mindre än 6 månader. (dock 
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något fusk någon dag, ej ofta)”, här har informanten inte nämnt en specifik diet men 

nämnt en specifik kalorisiffra och att syftet var att gå ner i vikt. Tredje och sista steget 

var att rangordna dieterna till antalet gånger de nämndes, vilket då blev variabelvärdet.  

 

Totalt identifierades 32 stycken dieter, efter att vi slog ihop vissa dieter blev det 23 

stycken dieter. Här valdes att endast presentera de dieter som nämndes tre gånger eller 

fler, vilka var “låg kolhydrats/ketogena dieter” (36 st.), “fasta dieter” (15 st.), 

“kaloritänk med syfte att gå ner i vikt” (10 st.), “GI-dieten/metoden och “Svenska 

livsmedelsverkets dieter (SLV dieter)”. I övrigt fanns det 18 stycken till dieter som 

endast nämndes en till två gånger som inte presenterades. Några av dieterna slogs ihop 

på grund av att de liknar varandra mycket. Två exempel på detta var följande; 

lågkolhydrats/ketogena dieter slog vi ihop LCHF (25 st.), ketogenadieter (1 st.), 

lågkolhydratskost (10 st. - dessa var personer som angett tydligt att de dragit ner på 

kolhydratsrika livsmedel och/eller äter lite kolhydrater). Och faste dieter där slog vi 

ihop 16:8 (3st), 5:2 (8st), 6:1 (2 st.) och periodisk fasta (2st).  

 

Vid bearbetning av kvantitativ data finns tre viktiga uppgifter att förhålla sig till, dessa 

är completeness, accuracy och uniformity (Cohen et al., 2007). Completeness handlar 

om att upptäcka bortfall, men även att granska att alla frågor blev besvarade. Ett 

problem som kan uppstå vid enkätundersökningar är att några respondenter väljer att 

inte svara på vissa frågor, detta kallas för internt eller sekundärt bortfall (Trost, 2007). 

Detta problem kan lätt undvikas i digitala enkäter genom att göra alla frågorna 

obligatoriska, vilket vi gjorde. Enda undantagen var vid frågan vart de hade kommit i 

kontakt med dieten och vid frågan vilka faktorer som påverkar. Där fanns alternativen 

som var "övrigt" och "eget alternativ", där deltagaren kunde fylla i ett/flera alternativ 

som vi kunde tänkas missat. Accuracy görs för att kontrollera att frågorna är korrekt 

besvarade, för att kunna finna om vissa svar är oseriösa eller gjord med eftertanke. Detta 

kontrollerades genom att undersöka hur personen har svarat i helhet, med det menas om 

det finns ett liknande mönster i en persons svar. Ett exempel var när en person vid en 

öppen fråga skrivit att den velat gå ner i vikt och att den blivit påverkad av sociala 

medier och skönhetsideal. Då kontrollerades detta svar om denna person angett dessa 

alternativ vid de tidigare frågorna, vilken hen hade gjort och därmed ansåg vi att hens 
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svar var med eftertanke, till skillnad från om hen skrivit på ett visst sätt om en 

påverkansfaktor och annorlunda på en annan fråga om samma påverkansfaktor. 

 

Uniformity handlar till största del om deltagaren förstått frågorna korrekt. Detta 

kontrollerades till viss del genom ovanstående åtgärd, men även att det fanns öppna 

frågor där deltagarna kunde förklara sitt valda alternativ mer ingående, vilket också var 

en av förklaringarna till valet att göra dessa frågor obligatoriska. 

 

4.7. Reliabilitet och validitet 

För att veta hur tillförlitlig en undersökning är ställer man sig kritisk till reliabiliteten 

(Trost, 2007). Vid enkäter bör det finnas få inslag av krångliga ord, negationer och 

ordvändningar för att undvika missförstånd (ibid). Detta har alltid varit en medveten 

tanke vid utformandet av enkäten, varje ord och meningar har blivit omsorgsfullt 

formulerade. Ökningar för reliabilitet kan göras med hjälp av att mäta vissa variabler 

fler gånger genom att ställa liknande frågor som syftade till samma svar (Eliasson, 

2006). Som exempel på en variabel som vi mätte mer än en gång var med frågan vart 

informanterna kommit i kontakt med dieten, där fanns det två svar som var väldigt lika, 

sociala medier och internet. Vidare har enkäten använt sig av skalor för att skapa högre 

precision och noggrannhet, som är två viktiga faktorer vid mätning (Trost, 2007: Cohen 

et al., 2007). Standardiseringsgraden har varit i form av en webbenkät som sett likadan 

ut för alla deltagare.  

 

4.8. Forskningsetiska aspekter 

För att säkerställa att forskningen är utförd på regelrätt vis har de fyra stycken 

huvudkraven från forskningsprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (vetenskapsrådet, 2009) följts: 

 Informationskravet, vilket innebär att de berörda inom forskningen skall bli 

informerade om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Eftersom 

undersökningen är en enkät har deltagarnas informerats via ett missivbrev (se 

bilaga 1) som blev en förhandsinformation till enkäten och framkom som den 

första sidan enkätens deltagare kom till efter att ha klickat på länken. 

Deltagarens frivilliga medverkan och möjlighet till att när som helst avbryta står 
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med i missivbrevet. Det fanns även information i stora drag om hur 

undersökningen genomförs och kontaktuppgifter till forskare och handledare.  

 Samtyckeskravet, handlar om deltagarnas självbestämmande i undersökningen. 

Detta krav uppnåddes med minimal problematik eftersom alla deltagare var 

myndighetsförklarade och att deltagarna själva valt att klicka på länken till 

enkäten. För att täcka regeln om självbestämmande vid hur länge deltagandet 

ska ske löste vi genom att ange en ungefärlig tid det ska ta för att fylla i enkäten 

som informerades innan enkäten började.  

 Konfidentialitetskravet, vilket innebär att anonymitet ska ges till största möjliga 

grad och att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt. Vid denna princip 

finns det en ganska obefintlig chans att deltagarnas identitet på något vis riskerar 

identifieras av utomstående eftersom de personuppgifter som angavs var endast 

ålder och kön. Detta togs ändå hänsyn till och lagras endast på högskolans arkiv 

som efter två år kommer raderas. Vi var även medvetna att trots väldigt få 

detaljer uppges vid publiceringar kan det ändå vara tillräckligt för vissa läsare att 

identifiera en individ. Därför har vi ändrat några detaljer för att skydda 

individerna.  

 Nyttjandekravet, här menas att uppgifterna som samlas in från deltagare endast 

får användas för forskningsändamål. Några av deltagarna medgav vissa 

medicinska tillstånd som skulle kunna användas till att uppmuntra till medicinsk 

vård men denna information får inte användas för sådana beslut och de 

deltagarnas uppgifter är redan som tidigare nämnt skyddat.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från enkäten och de påverkansfaktorer som de 

vanligaste dieterna idag använder sig av på internet och Facebook.  

 

5.1 Enkätsvaren 

Här presenteras resultaten från enkätstudien i form av tabeller och text. Som blivit 

nämnt tidigare togs det manuellt bort svar från personer som var yngre än 18 och äldre 

än 30 eftersom de inte hör till urvalet. Det totala antalet svar till denna studie (efter 

personerna som var för gamla eller unga tagits bort) hamnade på 124 stycken. De 

personer som svarade att de inte har gått på någon diet under de tre senaste åren togs 

bort automatiskt innan frågorna angående påverkansfaktorerna kom. Antalet personer 

som svarade på hela enkäten hamnade till sist på 85 personer. På alla frågor där 

resultaten presenteras i stapeldiagram med siffrorna 1, 2, 3 och 4 har deltagarna svarat 

hur väl de olika kategorierna stämmer på dem. 1 betyder att det inte stämmer alls och 4 

att det stämmer helt. Till varje fråga är medelvärdet uträknat. Om medelvärdet 

överstiger 2,5, innebär det att faktorn har en positiv påverkan på de flesta som svarat på 

enkäten.  

Resultaten presenteras i samma ordning som enkäten är uppbyggd (se bilaga 2), för att 

vara så lätt som möjligt att följa. 

 

 

Figur 3. Totalt antal deltagare i enkätundersökningen. (n=124) 

 

Antalet svar vi fick in till denna studie (efter att vi tagit bort de personer som antigen 

var för gamla eller för unga) blev 124 stycken.  
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Medianåldern för deltagarna i studien hamnade på 23 år där den yngsta respondenten 

var 20 år och den äldsta var 30 år gammal.  

 

 

Figur 4. “Är kosten viktig för dig?” (n=124) 

 

På frågan om de anser att kosten är viktig för dem där 1 motsvarar inte viktig alls och 4 

motsvarar mycket viktig, går det tydligt att se att kosten är viktig för deltagarna då hela 

90 % svarat att antigen 3 eller 4. (se figur 4). Medelvärdet hamnade här på 3,29. 

 

 

Figur 5. “Följer du en diet nu?” (n=124) 

 

På frågan om deltagarna följer en diet nu svarade endast 23 % att de gör det och 43 % 

att de inte gör det, vilket skulle betyda att de flesta inte av informanterna inte följer en 

diet. Men om vi lägger ihop de som svarat “ja” med de som svarat “kanske omedvetet” 

blir det istället 66 % som följer en diet nu. 
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Figur 6. “Har du följt någon diet under de tre senaste åren?” (n=124) 

 

På frågan om de följt en diet under de tre senaste åren svarade hela 48 % ja. Om vi 

lägger ihop “ja” svaren med “kanske omedvetet” svaren hamnar vi på 74 % som följt en 

diet under de tre senaste åren.  

 

 

Figur 7. “Var har du kommit i kontakt med dieten?” (n=124) 

 

På frågan om vart deltagarna kommit i kontakt med sin diet kunde de välja flera 

alternativ eftersom det går att komma i kontakt med dieter på flera olika ställen och sätt. 
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Här går det tydligt att se att de flesta kommit i kontakt med sin diet på internet och/eller 

via sociala medier. Vänner och familj är också vanliga källor till kontakt av dieter. Det 

ser även ut som att några kommer i kontakt med dieter via tidningar och TV. De 

personer som svarade övriga alternativ skrev att de inte följer någon diet eller att de 

hittat på sin diet själv. Alltså inget riktigt alternativ till vart de kommit i kontakt med 

dieten.  

 

 

Figur 8. Svar från kategorin “Hälsoskäl” (n=85) 

 

Vid valet av diet under kategorin hälsoskäl, svarade de flesta att de vill äta en diet som 

har en positiv inverkan på deras träning, hjälper dem gå ner i vikt och gör dem piggare. 

Att äta en diet med syftet att gå upp i vikt var dock ovanligt bland de som deltog i 

enkätstudien. Alternativen förebygga sjukdom eller av medicinska skäl och att minska 

stress fick samma medelvärde, 2,34 vilket tyder på att majoriteten anser att dessa inte 

påverkar särskilt mycket. 
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Figur 9. Svar från kategorin “Sociala och kulturella faktorer (n=85) 

 

På frågorna om sociala och kulturella påverkansfaktorer visade det sig att tillgång och 

utbud (3,05) samt skönhetsideal (2,84) har stor påverkan på vilken diet deltagarna väljer 

att följa eftersom de båda har ett högt medelvärde. Det var även relativt många som 

svarade att de blir påverkade till att följa en diet om andra personer de känner sagt att de 

har goda erfarenheter av dieten (2,44). Religion visar här det lägsta medelvärdet (1,13) 

vilket antyder att denna faktor har väldigt låg påverkan. Familj och släkt visar också en 

liten påverkan med ett lågt medelvärde (1,76). 
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Figur 10. Svar från kategorin “Personliga skäl” (n=85) 

 

Av de personliga skälen till att följa en diet svarade informanterna att de i första hand 

vill uppnå specifika mål (3,42) vilket betyder att denna faktor har en stor påverkan. 

Smakpreferenser (2,72) spelar även en ganska stor roll i valet av diet. Tid och 

bekvämlighet (2,51) samt kontroll (2,49) var även relativt viktiga faktorer hos de flesta 

av informanterna. Ekonomi (2,34) och miljötänk (2,07) verkar ha en mindre påverkan 

hos informanterna. 
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Figur 11. Svar från kategorin “Fakta/vetenskap” (n=85) 

 

Att det finns bra argument för att dieten fungerar (3,8) var en viktig faktor till att välja 

en diet bland de som deltog i studien. Denna faktor hade också det högsta medelvärdet. 

 

Eget alternativ - har vi missat det alternativ som påverkade dig? Skriv det här i så fall 

Vid detta alternativ skrev åtta informanter ner egna svar. Här fanns en informant som 

svarat att hens ätstörning påverkat. Ätstörning påträffades vid de andra öppna frågorna 

hos fyra andra informanter som uppgav att det har påverkat deras val. Sen var det tre 

fler alternativ som kunde urskiljas, och dessa var samvete, variation och socker.  

 

Beskriv mer ingående kring det alternativet som påverkat dig mest - Om du vill skriva 

om flera alternativ så är det ok. 

Vid denna fråga skrev informanterna i snitt en till två meningar om det alternativ som 

påverkat dem mest. Ur beskrivningarna kunde man urskilja fler alternativ till val av diet. 

Det alternativ som uppkom flest gånger var påverkan från samhället (fem personer). 

Alternativet ätstörning nämns här från fyra olika personer (varav en är samma person 

från tidigare fråga). Till sist var det fyra andra nya alternativ som nämns tre gånger var, 

dessa är: World of Shape, starkare och/ökad muskelmassa, äta regelbundet och 

kunskap. De övriga nämner 21 stycken andra alternativ, dessa blir dock bara nämnda en 

gång var.   

 

Vilka dieter har du provat under de tre senaste åren? 

Vid denna fråga kunde det urskiljas fyra olika kategorier av dieter. Den kategori av diet 

som nämndes flest gånger (36) var lågkolhydrats/ketogena dieter. Näst flest (15 gånger) 
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var olika former av faste dieter. Dieter som innehöll ett tydligt kaloritänk med syfte att 

gå ner i vikt nämndes tillsammans med GI-dieten 10 gånger var.  Dieterliknande 

modeller som har tydlig koppling till svenska livsmedelsverkets (SLV) modeller 

nämndes tre gånger. Likaså nämndes (tre gånger var) dieter som syftar på 

sockerfria/låga mängder socker och en diet med högt protein. I övrigt var det 18 

stycken dieter som nämndes endast en till två gånger. Utgår man från vilka tre specifika 

dieter som förekom mest var det LCHF (25), GI (10) och 5:2 (8). Det var dessa tre 

dieter som sedan valdes att analysera vidare på gällande hur de marknadsför sig via 

olika kanaler. 

 

5.2 Några påverkansfaktorer som används vid marknadsföring av dieter 

I följande avsnitt presenteras resultat från analyserna av hur dieterna, LCHF, 5:2-dieten 

och GI-dieten/metoden, har marknadsförts med hjälpt av olika påverkansfaktorer via 

hemsidor och Facebook. Värdesiffran är variabelvärdet som beskriver antal gånger de 

olika påverkansfaktorerna förekom på hemsidorna och Facebook-sidorna.  

 

 

Figur 12. Påverkansfaktorer som nämndes för LCHF 

 

LCHF 

Här granskades hemsidorna kostdoktorn.se, hemsidan lchf.se och annikadahlqvist.com. 

Facebook-sidan som granskades var Kostdoktorn (en gillasida med 58 411 gillare). De 
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dominerande påverkansfaktorerna var medicinska skäl (25st), gå ner i vikt (19st), 

vetenskap (12st) och socker (9st). 

 

 

Figur 13. Påverkansfaktorer som nämns för 5:2 

 

5:2 - dieten 

Här granskades tre stycken hemsidor; periodiskfasta.com/52-dieten, thefastdiet.co.uk 

och 5-2dietenrecept.se. På Facebook fanns få alternativ till sidor eller grupper 

som öppet och tydligt förespråkade 5:2 dieten, de som fanns var Mr Yeah - 5 2 dieten, 

lev längre, bli friskare (en gilla sida med 2049 gillar) och 5:2 dieten (en sluten grupp 

med 4 530 medlemmar). De dominerande påverkansfaktorer som användes var räkna 

kalorier (10st), medicinska skäl (7st), smakpreferenser (6st) och gå ner i vikt (6st). 
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Figur 14. Påverkansfaktorer som nämns för GI 

 

GI-metoden 

Här granskades tre olika hemsidor och dessa var; gi-metoden.info/, 

viktminskning.dk/GI-Metoden.php, diet.se/gi-metoden/. 

På Facebook fanns det väldigt lite sidor som gällde GI-dieten/GI-metoden. Den som 

kunde anses ha flest följare var en gilla-sida som heter “Low GI Diet News”, de hade 

197 gillar och 2 stycken som pratar om detta. Det som gick att säga om 

marknadsföringen av GI-dieten/GI-metoden var att den innehöll få påverkansfaktorer. 

Dominerande använda påverkansfaktorer som gick att hitta var medicinska skäl (12st), 

vetenskapliga argument (10st) och gå ner i vikt (6st). 
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6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av diet hos 

studenter på HiG, och om dessa faktorer används vid marknadsföring av de vanligaste 

dieterna. För att finna svar på detta gjordes en översikt på empiriska studier kring ämnet 

för att finna möjliga påverkansfaktorer. Denna översikt lade grunden till en enkät som 

var metoden för att ta reda på frågeställningen. I följande avsnitt kommer vi diskutera 

vad resultatet visade, om det gav svar till syftet och frågeställningen och hur det svaret 

förhåller sig till de tidigare empiriska studierna. Till sist diskuteras metoderna. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

 

 

Antal bortfall procent av totala antalet 

Män 15 41,7% (av männen som svarade) 

Kvinnor 24 27,6% (av kvinnorna som svarade) 

Sammanlagt 39 31,5% (av alla som svarade) 

Figur 15. Antal personer som automatiskt tagits bort eftersom de svarat att de inte 

följer någon diet. 

 

Eftersom vi är mest intresserade av att ta reda på vilka faktorer som påverkar de som 

följer dieter valde vi att ställa in enkäten för de som svarat nej på om de följt någon diet 

under de tre senaste åren. Detta resulterade i att 39 personer av det ursprungliga antalet 

inte svarade på de resterande frågorna om vilka faktorer som påverkar dem i valet av 

diet. Antalet personer som svarat på hela enkäten hamnade alltså på 85 personer.  

 

Att kosten är viktig för deltagarna går klart att se, där 90 % av deltagarna svarade 

antigen 3 (47 %) eller 4 (43 %), vilket motsvarar att frågan är viktig för dem. Detta kan 

förklaras evolutionärt eftersom mat är en viktig grundläggande faktor för överlevnad 

(Ulijaszek, 2002). Det kan också förklaras att barn får lära sig hur viktig mat är från sina 

föräldrar (Cullen et al., 2003) och via utbildningen (Freeland-Graves et al., 2013). Kost 

kan även vara viktig utifrån religiösa anledningar med tanke på symboliken som 
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förknippas med olika livsmedel (Wikipedia, 2014). Att det inte var lika många som 

svarade att de har följt en diet nu och de tre senaste åren som endast 66 - 74 % svarat att 

de gör eller har gjort, kan bero på att det bland ungdomar är extra viktigt att följa 

normen och inte sticka ut med att äta efter en viss diet (Stead et al., 2011). Deltagarna 

var visserligen inte ungdomar utan unga vuxna, men rädslan för att stå ut kan 

fortfarande tänkas sitta kvar upp i åldrarna.  

 

Deltagarna har i första hand kommit i kontakt med sin diet i situationer där det sker ett 

personligt utbyte av information, där deltagarna svarade familj (13 %), vänner (16 %) 

och sociala medier (16 %). Valet av mat påverkas alltså mycket av den sociala miljön, 

som även stärks av studier från Verstraeten et al. (2014). Internet var den största källan 

till kontakt av dieter (19 %), här är det dock svårt att tolka om informanterna kollat på 

hemsidor eller om de även räknar sociala medier som internet. Internet är annars ett bra 

och snabbt sätt att fördjupa sig, vi misstänker att personerna i första hand hört om dieten 

via familj, vänner eller sociala medier först och sedan sökt efter dieten på internet och 

hittat en hemsida där de fördjupat sig i vad dieten innebär. Vi blev förvånade över att 

alternativen TV (7 %) och tidning (9 %) fick låg svarsfrekvens eftersom dieter ofta 

skrivs om i tidningar och visas på TV.  

 

Eftersom vi ville ha svar från personer som följer eller har följt en diet på frågorna om 

påverkansfaktorerna valde vi att ställa in enkäten för de som svarade nej på frågan om 

de följt en diet under de tre senaste åren. Här märkte vi att bortfallet bland männen var 

väldigt stort (41,7 % av alla män som deltog i enkäten) jämfört med kvinnorna (27,6 % 

av alla kvinnor som deltog). Vad detta beror på är svårt att svara på. Det kan bero på 

normfaktorn som Stead et al. (2011) skrev om. Att normen påverkar vissa att säga att de 

inte följer en diet för att inte sticka ut. Denna norm kanske påverkar männen mer. 

 

På frågorna om hälsoskäl svarade deltagarna att de vid valet av diet väljer en diet som är 

bra för träning (76 %), att bli piggare (82 %) och att gå ner i vikt (72 %). Ur ett 

evolutionärt perspektiv går det att se att människor strävar efter homeostas och väljer en 

kost som främjar en normal vikt och energibalans (Ulijaszek, 2002). Det finns en studie 

som visar att människors ätbeteende påverkas av reklam med inslag av fysisk aktivitet 
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(van Kleef et al., 2011). Det finns även ett samband mellan näringen i kosten och 

upplevd hälsa (Quirk et al., 2013).  

 

Bland de sociala och kulturella faktorerna var alternativen “skönhetsideal” (67 %), 

”tillgång och utbud” (76 %) samt “att andra har goda erfarenheter av dieten” (51 %), 

som visade en positiv inverkan på deltagarna i enkäten. Skönhetsideal är något som vi 

blir påverkade av både omedvetet och medvetet (Krahe & Krause, 2010). Att vara 

eftertraktad är något som de flesta strävar efter och gör att vi väljer en kost med syftet 

att ha en kropp som är attraktiv utifrån de normer som din omgivning har (ibid). 

 

Resultatet från enkäten visar att familj och släkt har låg påverkan trots att föräldrarna 

har en betydande roll när det kommer till barnens matval, de bestämmer vad, när och 

hur deras barn ska äta som lägger grunden för deras framtida matvaneutvecklingar 

(Savage et al., 2007).  Föräldrarna tjänar också en roll som förebilder för barnens 

matvanor (Savage et al., 2007; Cullen et al., 2003). Att informanterna svarade att familj 

och släkt inte har stor påverkan kan bero på att den tidigare forskningen hänvisar till 

specifikt föräldrarnas påverkan och inte familj och släkt, som är formulerat i enkäten. 

Om alternativet i enkäten hade varit specifikt föräldrarna kanske informanterna hade 

svarat annorlunda. Den tidigare forskningen hänvisar även till specifikt barn som 

målgrupp, informanterna i enkäten är inte barn utan unga vuxna. 

 

Tillgången till olika livsmedel ökar hela tiden (Verstraeten et al., 2014) och det har 

aldrig varit så lätt att få tag på de livsmedlen som du behöver till din diet. Detta gäller 

även de hälsosamma livsmedlen, som olika frukter och grönsaker (ibid) vilket möjliggör 

att du kan följa nästan vilken diet du vill.  

 

Alternativet trender/mode fick en relativt låg svarfrekvens (29 %). Detta kan möjligtvis 

bero på att de faktiskt påverkas av det men att det är omedvetet, eftersom när något helt 

plötsligt blir ett mode ökar det även antalet personer som provar dieten. Detta var något 

som vi märkte när vi granskade de stora dieterna via Google trender (se figur 2) där 5:2 

dieten gick från att vara relativt oomtalad till att vara den dieten som syntes mest. På 

frågan om vilka dieter deltagarna provat var det även flera som sa att de provat just 5:2 

dieten på grund av att de var nyfikna av dietens popularitet.  
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På frågan om religion påverkar valet av diet svarade nästan alla att religion inte 

påverkar dem alls (94 %).  Den studie som bland annat hade undersökt religion som 

påverkansfaktor vid val av mat, visade att den var obetydande (Benarroch et al., 2011). 

Urvalsgrupp var visserligen tonåringar 15 - 16 år som bodde i Spanien och de flesta 

tillhörde Islam och Katolicism. Vår urvalsgrupp är lite äldre och bosatta i Sverige. I 

Sverige ser det lite annorlunda ut då ca 66 % av svenska befolkningen tillhör svenska 

kyrkan (svenskakyrkan, 2013). Trots detta tror vi att i Sverige är det relativt få som 

följer de riktlinjer som olika religioner har, vilket även syntes på deltagarnas svar. 

Svenskar väljer ofta att fira vissa religiösa högtider som de gillar och äter den kosten 

som förknippas med de högtiderna, som exempelvis påsken (Wikipedia, 2014).  Hur 

religionen påverkar kostvanorna blir under dessa specifika högtider men inte lika 

mycket under de övriga dagarna av året för de flesta. Detta kan förklara varför 

informanterna svarat som de gjort.  

 

På frågorna om personliga skäl svarade deltagarna att de väljer en diet som gör att de 

kan uppnå specifika mål (78 %), uppfyller deras smakpreferenser (62 %) och att tid och 

bekvämlighet spelar in (56 %). Det är det dock svårt att avgöra vilka de specifika målen 

är, eftersom informanterna inte valde att utveckla det alternativet i den öppna frågan 

“beskriv mer ingående kring det alternativet som påverkade dig mest”. Det var dock 

några som skrev att de ville prestera bättre i sin träning, går ner i vikt samt att bli smal.  

 

Smakpreferenser har utvecklats både evolutionärt (Ulijaszek, 2002) och utifrån den kost 

man är uppväxt på (Savage et al., 2007) och även i mammas mage under graviditeten. 

För att lyckas följa en specifik diet är det en fördel om du även tycker att maten smakar 

bra (ibid). Det är dock inget krav beroende på hur stor viljestyrkan är för att uppnå ett 

mål som är beroende av kosten (Verstraeten et al., 2014; Benarroch et al., 2011).  

 

Tid och bekvämlighet påverkar valet av diet i och med hur mycket tid du har över till 

vardags att förbereda måltiderna, laga maten och att planera måltiderna efter aktiviteter 

(Freeland-Graves et al., 2013). Maten ska inte kännas som något jobbigt eller ta upp för 

mycket tid (ibid).  
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Enligt enkäten verkar ekonomin vara en relativt liten påverkansfaktor. Detta skiljer sig 

mot vad Academy of Nutrition and Dietetics (2013) säger, de menar att kostnaden för 

mat skulle vara den näst största påverkansfaktorn till hur vi äter. Målgruppen för deras 

uttalande var riktad kring det amerikanska folket. De har bland annat grundat uttalandet 

med tanke på att ekonomin varit en stor orosfaktor hos det folket (Gallups, 2012). 

Kulturen och ekonomin kan däremot se olika ut i olika länder, i Sverige kan man tänka 

sig att ekonomins fluktuationer inte slagit lika hårt mot folket den senaste tiden som det 

gjort mot USA. Det är ändå svårt att avgöra varför ekonomin inte visade sig ha en större 

påverkansfaktor hos informanterna, de var ändå studenter som är den sociala grupp i 

samhället som har relativt dålig ekonomi.  

 

I kategorin fakta och vetenskap svarade 81 % av informanterna att faktorn, “bra 

argument för att dieten fungerar”, påverkar dem i val diet. Denna påverkan fick det 

högsta medelvärdet (3.8) i vår undersökning. Detta stämmer överens med bakgrunden 

då information och utbildning har positiv påverkan till hur människor väljer att äta 

(James, 2004).  

 

På frågan om de har ett eget alternativ som kunde ha missats kom det in några få svar. 

De faktorer som dök upp var följande: ätstörning, samvete, variation och socker. De 

som svarade ätstörning beskrev olika typer av ätstörningar, där en undvek kolhydrater, 

en hade lidit av hetsätning och en hade anorexia. Den som svarade att samvete påverkar 

beskrev hur hen får dåligt samvete av att äta något som hen inte anser är nyttigt. Faktorn 

variation innebar att personen inte ville äta samma mat och råvaror hela tiden, utan 

föredrog att äta en variation av livsmedel. De som svarade att socker påverkar dem sa 

att de undviker livsmedel med mycket socker i, som till exempel godis, läsk och kakor.  

 

Resultatet visar att de vanligaste kanalerna som används där dieterna sprider sig är 

genom internet (19 %), sociala medier (16 %), vänner (16 %) och familj (13 %). 

Eftersom det inte specifikt frågats mer i enkäten angående hur påverkan sett ut vid 

vänner och familj var det väldigt svårt att följa upp de kanalerna: valet blev därför att 

undersöka kanalerna internet och sociala medier. Med detta underlag valdes specifika 

internetsidor att sedan granskas utifrån vilka som var populärast och lättast att hitta via 

en sökning på google.se. Analysen visar att det finns skillnader mellan dieterna 



 

 

37 

 

angående vilka påverkansfaktorer som används. Detta är inte så konstigt eftersom 

kosten skiljer sig mellan de olika dieterna vilket tilltalar olika personer olika mycket.  

 

Inom LCHF gick det först och främst att identifiera väldigt många påverkansfaktorer i 

jämförelse med 5:2 och GI. Till exempel förekom påverkansfaktorn medicinska skäl 

mer än dubbelt så flitigt hos LCHF (25 ggr) än hos 5:2 (10 ggr) och GI (12 ggr). Det 

fanns också interna skillnader inom dieterna som var tydliga, exempelvis gick det att 

finna överlägset flest använda påverkansfaktorer hos Kostdoktorn medan det hos 

Annika Dahlqvist hemsida/blogg fanns ytterst få. Vad detta beror på vet vi inte.   

 

De påverkansfaktorer som alla tre valda dieter däremot gemensamt använde sig flitigt 

av var följande: 

 förebygga sjukdom eller av medicinska skäl 

 viktnedgång 

 fakta/vetenskap 

Dessa tre faktorer var även populära hos de som svarade på enkäten. 

 

När det kommer till Livsmedelsverket, som är den statliga myndigheten för att ta fram 

och sprida kunskap om hur kosten bör se ut för att öka hälsan hos befolkningen, har de 

misslyckats med att dela med sig av sin kunskap på sociala medier. På Facebook, som 

idag är den sociala media-sidan som vi spenderar mest tid på (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2013), har livsmedelsverket endast 1 113 gillare, detta i kontrast 

till Kostdoktorn som hade 58 411 gillare. Utifrån resultatet menar vi att 

Livsmedelsverket borde satsa på att skriva hur bra deras rekommendationer är på att 

göra människor friskare och hur de kan motverka sin övervikt. Att anspela på fakta och 

vetenskap är de annars bra på. Övrigt bör de också satsa på att skriva hur deras kostråd 

gör människor piggare och hjälper deras träning.  

 

 

Figur 15. Antal personer som gillar Livsmedelsverket på Facebook (2014-05-17) 
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Att påverkansfaktorerna från enkätens resultat och dieternas marknadsföring inte helt 

överensstämmer kan ha att göra med att populationerna skiljer sig åt. Den population vi 

undersökte var studenter på HiG som domineras av unga vuxna, medan de populära 

dieterna vänder sig förmodligen till en mer omfattande population. 

 

Vid analysen av hemsidorna och Facebook kopplade vi begreppen som har med 

blodsocker att göra till påverkansfaktorn medicinska skäl. Däremot kunde vi upptäcka 

att begreppet “socker” som livsmedel blev nämnd vid flera tillfällen i enkäten och sedan 

i analysen. Första upptäckten skedde vid den ena öppna frågan i enkäten. Det var den 

frågan där de kunde skriva ett eget alternativ om vad som påverkat dem, här nämnde tre 

av informanterna socker. Likaså nämnde en av dessa tre och två andra informanter i den 

öppna frågan om vilken diet de provat, där de skrev, sockerfria/låga mängder socker. 

Detta gjorde att socker togs med som en påverkansfaktor att söka efter vid analyserna av 

hemsidorna och Facebook. I analyserna av LCHF visade det sig sedan att socker var en 

av de dominerande påverkansfaktorerna.  

 

Resultatet av enkäten visar att informanterna anser att alla fyra av kategorierna har en 

betydelsefull påverkan till deras val av diet, eftersom minst en av faktorerna i 

kategorierna fick ett medelvärde över tre. Resultatet visar också att “hälsoskäl” var den 

kategori som påverkat informanterna mest då det fanns tre faktorer i denna kategori som 

hade ett medelvärde över tre (se figur 16). Vid analysen av hemsidorna och Facebook 

visar resultatet att kategorierna “hälsoskäl” och “fakta/vetenskap” påträffades men inte 

“sociala och kulturella faktorer” eller “fakta/vetenskap”. Här kan resultatet diskuteras 

eftersom vi tidigare nämnde att faktorn “gå ner i vikt” också är ett “specifikt mål”, i så 

fall kan man säga att hemsidor och Facebook även anspelat på personliga skäl. Med 

detta sagt visar resultatet att hemsidor och Facebook i så fall inte anspelat på sociala och 

kulturella faktorer.  
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Hälsoskäl Sociala och 

kulturella 

faktorer 

Personliga skäl Fakta/vetenskap 

 

Enkäten “bli piggare (3,32)” 

“träning (3,19)” 

“gå ner i vikt (3,02)” 

“tillgång och 

utbud (3,05)” 

“uppnå specifika 

mål (3,42)” 

“bra argument 

(3,08)” 

Hemsidor och 

Facebook 

“medicinska skäl” 

“gå ner i vikt” 

Påträffades inte Påträffades inte “bra argument” 

Figur 16. Skillnader mellan enkäten och analysen av hemsidor och Facebook 

 

 

6.2. Metoddiskussion 

Här diskuteras enkätens utformning, analyser av internetsidor, validiteten och 

reliabiliteten samt urvalet.  

 

6.2.1. Utformning av enkäten 

Vissa av faktorerna som fanns med som alternativ i enkäten var inte med i pilotenkäten 

utan det blev istället tillval på grund av nya faktorer som upptäcktes. Exempel på detta 

var alternativen “Uppnå specifika mål”, “Andra du känner har goda erfarenheter av 

dieten”, “Bli piggare” och “Stress”. Dessa alternativ var även svårare att hitta 

forskning till på grund av deras lite mer ospecifika formulering. Några av dessa 

alternativ korsar vissa av de andra alternativen, vilka gör dessa till samma variabel som 

mäts trots att de är olika svarsalternativ. Med det menas att alternativen “Gå ner i vikt” 

och “Gå upp i vikt” är till stor del desamma som “Uppnå specifika mål” och “Bli 

piggare” eftersom alla dessa alternativ är specifika mål. 

 

I Google formulär finns det en så kallad förloppsindikator längst ner till höger på varje 

sida i enkäten som visar hur mycket det är kvar på enkäten (se bilaga 2). Denna funktion 

visade sig ha en positiv effekt hos deltagarna i pilotstudien. Flera sa att det kändes bra 

för dem, eftersom de kunde på så vis hela tiden veta hur lång tid det var kvar på enkäten 

och att det uppmuntrade och motiverade dem till att vilja slutföra enkäten. 
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Vid utformning av enkäter bör man tänka på att göra enkäten så tydlig som möjligt, för 

att minimera risken att informanterna misstolkar innehållet (Trost, 2007). Att skapa en 

tydlig enkät var något som vi eftersträvade. Efter det bestämts vad enkäten skulle 

innehålla gjordes det många omformuleringar i innehållet för att göra enkäten tydligare. 

Målet var att enkätens innehåll skulle bli enkel att förstå. Här blev det användbart med 

pilotstudien då vi erhöll feedback från testpersonerna kring vad som kunde uppfattas 

som otydligt och som vi sedan kunde förändra. Till exempel hade vi i pilotstudien 

skrivit i en öppen fråga att informanterna skulle beskriva mer om de alternativ som 

påverkat dem. Det var flera som tyckte denna fråga var jobbig eftersom det dels fanns 

för mycket att skriva om här och att de inte riktigt kom ihåg alla alternativ de svarat på. 

Som lösning kortade vi ner frågan. Istället för att informanterna ombads att skriva om 

flera alternativ, fick de skriva om det alternativ som påverkat dem mest. På detta sätt 

kunde informanterna enklare förhålla sig till frågan. 

 

I bakgrunden delades påverkansfaktorerna in i fyra olika kategorier; “hälsoskäl”, 

“sociala och kulturella faktorer”, “personliga skäl” och “övriga skäl”. I enkäten blev 

faktorerna likaså indelade i samma kategorier förutom sista kategorin (övriga skäl) som 

istället ändrades till formuleringen “fakta/vetenskap”. Påverkansfaktorn som 

informanten kunde kryssa i under denna kategori var “bra argument för att dieten 

fungerar”. Här valde vi den formuleringen för att informanterna skulle förstå att med bra 

argument menas argument som är byggda på fakta/vetenskap eftersom det var det som 

hittades i bakgrunden. 

 

6.2.2. Analys av diet- hemsidor och Facebook-sidor 

Den slutna Facebook gruppen som heter “5:2-dieten” hade inga sälj- argument om 

dieten alls. Sidans administratör hade en uttalad regel som sa att man som medlem inte 

fick sälja på något vis. Detta gjorde också att den inte togs med i resultatet sedan trots 

att den var, en av de mer populärare Facebook sidorna för 5:2. Den hade till exempel 

drygt dubbelt så många medlemmar (4 531) än Facebook-sidan Mr Yeah (2 049), som 

togs med i resultatet. Det fanns även en Facebook-gilla sida som heter “5:2 dieten” 

(utan bindestreck), som hade nästan lika många medlemmar (4 146) som “5:2-dieten” 

(med bindestreck). Men denna sida hade väldigt lite aktivitet, fyra stycken inlägg med 
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få påverkansfaktorer och den hade inte varit aktiv sedan den 20 november, 2013. Mr 

Yeah var en av de tre sidorna på Facebook som kom upp när 5:2 dieten söktes som både 

var aktiv och som aktivt använde sig av de påverkansfaktorer som söktes efter. Michael 

Mosley som anses vara 5:2 dietens grundare (Wikipedia, 2014) har en Facebook sida 

med drygt 15 000 medlemmar. Detta skulle kunna tänkas vara en bra sida att granska 

för uppsatsens syfte, dock innehåller hans sida mycket annat än bara argument för 5:2 

dieten. Vilket gjorde att den inte togs med. 

 

6.2.3.  Reliabilitet och validitet 

För att få högre reliabilitet kan det vara en fördel att mäta en variabel mer än en gång för 

att sedan göra en jämförelse och se om de visar samma sak (Eliasson, 2006). Frågan i 

enkäten som lydde “Var har du kommit i kontakt med dieten” fanns bland annat 

svarsalternativen “internet” och “sociala medier”. Dessa två är lika varandra då man 

finner sociala medier på internet som annars är ett stort område. I och med att vi i denna 

studie mätt denna variabel mer än en gång har vi fått ett resultat som har högre 

reliabilitet än om vi inte gjort det. 

 

Precision och noggrannhet är viktigt vid en mätning för reliabiliteten, eftersom man vill 

säkerställa att man mäter det man vill mäta, att det är möjligt och att mätningen blir så 

precis som möjligt (Cohen et al., 2007). Vid en enkät kan det vara hur frågorna blir 

besvarade vilket beror på hur lätta frågorna är att besvara (Trost, 2007). Vissa 

egenskaper kan vara svårare att mäta än andra, till exempel ett avstånd kan enkelt mätas 

medan en upplevelse är svårare. Denna enkät vill mäta olika faktorers påverkan, varav 

vi på flesta frågor angett en skala där respondenterna kan kryssa för hur väl alternativet 

stämmer in på dem. Detta menar vi också underlättar för deltagaren då de kan få ange 

till vilken grad ett alternativ påverkat dem.  

 

När frågorna och situationen är densamma för deltagarna, när allt är så lika som möjligt 

för alla, är vad standardisering innebär och en hög grad av detta är något som ofta anses 

vara önskvärt vid enkäter (Trost, 2007). Vid denna enkät har vi tänkt på detta genom att 

inte blanda en pappersenkät och webbenkät utan att välja antingen eller. Däremot finns 

det för övrigt en mängd olika faktorer som kunnat påverka standardiseringsgraden för 

respondenterna till exempel olika miljöer, tidpunkter, sammanhang, osv. Det finns en 
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mängd olika förhållanden i den sociala verkligheten som aldrig riktigt går att styra över 

vid dessa former av enkäter (Trost, 2007). Detta kunde vi heller inte styra eftersom 

deltagarna kan i princip ha svarat i väldigt många olika miljöer, tidpunkter, osv. 

 

En semistrukturerad-enkät har en blandning av öppna och slutna frågor (Cohen et al., 

2000). Enkäten hade denna blandning för att underlätta för respondenterna att kunna 

välja vilka alternativ som passade dem bäst utan behöva tänka alltför länge. Att 

reflektera över vilka påverkansfaktorer man har gällande sina val av kost kan vara 

väldigt tidskrävande, därför har vi valt att kartlägga faktorerna i förväg. Vid de öppna 

frågorna fanns det utrymme och möjlighet för respondenterna att täcka det som anses 

saknades i enkäten. En annan anledning till de öppna frågorna var att vi ville veta vilka 

olika dieter de följde/har följt. Enkäten skulle kunna haft slutna frågor här men vi valde 

en öppen fråga för att mängden av dieter som följs är vida spritt där nya dieter ständigt 

uppkommer som är lätt att missa, vilket istället kunde fångas upp på grund av den 

öppna frågan i enkäten.  

 

“Validiteten handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är meningen 

att den ska mäta” (Eliasson, 2006, sid 26). För att stärka validiteten gjordes en 

pilotstudie där resultaten sedan kunde sammanfattas och tillsammans med handledare se 

om rätt saker mättes, de vill säga om frågeställningen besvarades. Ett annat sätt att 

stärka validiteten var att vi använde fler metoder än en som både kompletterade och 

kompenserade varandra (Östbye et al., 2002). Denna fungerande kombination kallas för 

en triangulering (Ekström & Larsson, 2006). Vi gjorde detta genom att använda oss av 

den kvantitativa textanalysen när vi behandlade den insamlade data från de öppna 

frågorna från enkäten.  

 

6.2.4. Urval 

Problemformuleringen handlade först om svenska folket, vilket är en relativ stor 

population i förhållande till uppsatsens nivå. För att göra uppsatsen mer rimlig 

begränsades urvalet till unga vuxna, även för att denna grupp har sämst matvanor. 

Därefter blev urvalet ett bekvämlighetsurval, vilket betyder i enkla ordalag att man tar 

det som enkelt går att få tag på (Trost, 2007). Framtagandet av en urvalsram beror på 

vilken population det gäller (Eliasson, 2011). Vi valde det urval, studenter på 
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Högskolan i Gävle, som enklast kunde representera den målgrupp vi hade. Denna grupp 

känns också som en rimlig population att kunna studera för denna uppsats. Statistiska 

centralbyråns undersökning (2013) på studenterna i Sverige visar att medianåldern för 

samtliga högskolenybörjare var 21,7 år och medianåldern för registrerade studenter var 

25 år. Medianåldern för examinerade var 27 år. Åldern för unga vuxna i detta 

sammanhang är 18-30 år. Att urvalet blev studenter på Högskola i Gävle blev väldigt 

passande eftersom medianåldern för studenter i Sverige som studerar på högskolor 

ligger mellan 22-27 år och medianåldern för alla studenter som deltog i webbenkäten 

var 23 år.  

 

Ett obundet slumpmässigt urval ger varje person samma chans att komma med i 

undersökningen (Eliasson, 2011, Vejde, 2009). Enligt statistiska undersökningar 

(Lindahl, 2011) ska drygt hälften av alla svenskar ha ett Facebook-konto, denna siffra 

kan tänkas vara missvisande då Aziz (2011, 8 aug) skriver i Aftonbladet att ca 9 % av 

Facebook-konton kan vara av falska användare. Enligt psykologiguiden (2014) beskrivs 

externt bortfall som personer som hör till population men inte kommit med i 

undersökningen på grund av att de missat eller valt att inte delta. De flesta i 

åldergruppen 18-30 år har förmodligen Facebook-konton, däremot finns det studenter 

på HiG som inte använder Facebook eller är medlem i studentföreningarnas Facebook-

sidor/grupper. Många av dessa personer skulle säkert varit relevanta för undersökningen 

men missades eftersom enkäten i första hand delades på Facebook. Ett annat externt 

bortfall som vi kan ha råkat ut för är personer som sett enkäten och haft möjlighet att 

delta men ändå valt att inte delta, kanske för att de känner att ämnet inte var relevant för 

dem. 

 

Ett urval kan vara representativt beroende på hur väl det är en miniatyrbild av 

populationen (Vejde, 2009). Studenterna som deltog i enkäten utgörs av studenter på 

HiG, som har ett Facebook-konto och är med i någon av de sju studentföreningarna som 

delade med sig av enkäten, några av föreningarna delade också enkäten på deras 

hemsida. HiG la även de upp enkäten på deras hemsida hig.se. Från och med 2014 

(Universitetskanslerämbetet & Statistiska centralbyrån) består den svenska 

befolkningen av 9 658 301 människor, ca 1,7 miljoner av dem är i åldern 18-30 år. På 

HiG finns det ca 15 000 studenter (HiG, 2014). Eftersom medianåldern för de som 
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studerar på högskolor i var mellan 22-27 år och medianåldern på webbenkäten var 23 år 

kan vi här anta att de flesta studenter på HiG är i denna åldersgrupp. Ett urval som 

motsvarar ca 0,02 % av en population kan ha en god överensstämmelse (Vejde, 2009). 

Webbenkätens urval är representativt till HiGs population eftersom den motsvarar 0,8 

%. 

Trots att vi inte har för avsikt att jämföra skillnader mellan män och kvinnor valde vi att 

ta med det alternativet i förebyggande syfte, för att kunna jämföra hur män och kvinnor 

svarar om det skulle dyka upp något där det finns en tydlig skillnad. En tydlig skillnad 

som upptäcktes var vid påverkansfaktorn “gå upp i vikt” där 47.6 % av männen som 

deltog i enkäten svarade att de vill få upp i vikt, medan endast 4,6 % av kvinnorna 

svarade att de åt en diet för att gå upp i vikt.  

 

6.2.5. Öka deltagandet till enkäten 

Några metoder för att öka deltagandet i enkäten är att arrangera påminnelser och ange 

information angående studiens syfte (Trost, 2007: Cohen et al., 2007). Efter några dagar 

då deltagandet hade nått 83 svar märktes det att deltagandet hade sinat ut, därför 

beslutades det att skicka ut en påminnelse kring enkäten för att kunna få fler att delta. 

Detta resulterade i att deltagandet ökade och vi fick in drygt 40 fler deltagare. För att 

göra det enkelt för potentiella informanter att förstå vad enkäten handlade om fanns det i 

samband med enkät-länken en kort sammanfattad text om studien. 
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7. Slutsats 

I resultatet från enkäten går det att se att det fanns sex olika påverkansfaktorer som alla 

hade ett medelvärde över 3, som innebär att dessa alternativ stämmer bra in på 

informanterna. Dessa sex var följdande: uppnå specifika mål (3,43), bli piggare (3,32), 

träning (3,19), bra argument för att dieten fungerar (3,80), tillgång och utbud (3,05) 

och gå ner i vikt (3,02). Resultatet visar även att de påverkansfaktorer som de populära 

dieterna använder sig mest av är följande: förebygga sjukdom eller av medicinska skäl, 

gå ner i vikt och bra argument för att dieten fungerar. Resultatet från enkäten skiljer sig 

lite från resultatet från analysen av de populära dieternas marknadsföring. Denna 

skillnad beror troligtvis på att population enkäten mätte unga vuxna studenter på HiG, 

medan dieterna vänder sig till en mer omfattande population. 
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8. Förslag till framtida forskning 

I denna undersökning hade vi aldrig för avsikt att jämföra manliga och kvinnliga 

skillnader i val av diet. Trots detta valde vi att fråga om kön i enkäten, bara för att se om 

det dyker upp något intressant mönster som går att kommentera, vilket vi även såg på 

påverkansfaktorn “gå upp i vikt” där 43 % av männen svarade att de äter en diet för att 

gå upp i vikt. Jämfört med kvinnorna där endast 8 % äter en diet för att gå upp i vikt. 

Detta tyder på att män och kvinnor tänker och prioriterar olika vid valet av diet. Vi har 

dock för få män i denna studie för att kunna uttala oss om att det är någon signifikant 

skillnad. Men det vore intressant att göra en liknande studie där man även jämför hur 

män och kvinnor svarar på de olika frågorna.  
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10.3 Bilaga 3 Text till studentföreningar och hig.se 
 

Delta i vår webbenkät om kostvanor! 

 

Vi skriver C-uppsats nu och behöver studenter från Högskolan i Gävle till vår 

enkätstudie. Syftet är att försöka ta reda på vad som påverkar de aktuella kostvanorna 

hos studenter. För att lyckas med detta behöver vi din hjälp. 

 

Enkäten tar ca 4-6 minuter att svara på. 

 

obs! ni behöver inte dela denna länk vidare eftersom urvalsgruppen är riktad till 

studenter på Högskolan i Gävle 

 


