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Abstract

Lövgren, T. (2015). 

Online nutritional advice –  

a cross-sectional study among young adults. 
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Aim  

The study aims were to identify young 

adults’ sources of nutritional advice on 

the Internet and how they perceive the 

credibility of these. The study also 

aimed at exploring young adults' 

knowledge of national 

recommendations issued by the 

National Food Agency.  

 

Method  

A web-based survey was distributed on 

the social media platform Facebook. 

The questionnaire contained a total of 

14 questions regarding online 

nutritional advice and its credibility. 

Finally, it requested the respondent's 

knowledge and credibility of the 

national nutritional recommendations. 

The survey quickly gained a large 

spread and 302 respondents between 20 

and 30 years old took part in the survey.  

 

 

 

 

 

 

Results  

The study results showed that 59 

percent of the respondents were looking 

for nutritional advice on the Internet, 

with a larger proportion of women than 

men. In addition, the women searched 

more frequently. The main sources of 

nutritional advice were blogs. The 

perceived credibility of blogs was 

relatively high. The primary purpose of 

searching for nutritional advice on the 

Internet was weight loss for women and 

muscle increase for men. The study also 

showed that 67 percent of the 

respondents were aware of the 

nutritional recommendations by the 

National Food Agency. 

 

Conclusion  
This study demonstrates that the 

Internet is a powerful tool in the 

creation of young adults’ identity and 

also in influencing their view of healthy 

eating habits. It is of significant 

importance for the future of public 

health authorities that they must 

understand and find their role in the 

modern information society.
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Sammanfattning
 

Denna studie syftade till att identifiera unga vuxnas källor till kostråd på internet och 

hur de upplevde trovärdigheten av dessa. Studien syftade även till att undersöka unga 

vuxnas kännedom om Livsmedelsverkets näringsrekommendationer  

 

En webbaserad enkätundersökning distribuerades via det sociala mediet Facebook. 

Enkätens formulär innehöll totalt 14 frågor om kostråd på internet och dess 

trovärdighet. Slutligen efterfrågades respondentens kännedom och i förekommande fall, 

trovärdigheten av Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Undersökningen fick 

snabbt en stor spridning och 302 respondenter mellan 20 och 30 år deltog i 

undersökningen.  

 

Studiens resultat visade att 59 procent av respondenterna sökte efter kostråd på internet. 

Det var en större andel kvinnor än män som sökte, dessutom sökte kvinnorna mer 

frekvent. Den främsta källan till kostråd på internet bland respondenterna var bloggar. 

Den upplevda trovärdigheten för bloggar var relativt hög. Det främsta syftet för att söka 

efter kostråd på internet var viktnedgång för kvinnor och muskelökning för män. 

Studien visade även att 67 procent av respondenterna kände till Livsmedelsverkets 

näringsrekommendationer. Den upplevda trovärdigheten för Livsmedelsverkets 

näringsrekommendationer var högre än den upplevda trovärdigheten för de främsta 

källorna till kostråd på internet.  

 

Denna studie visar att internet är ett kraftfullt verktyg i skapandet av unga vuxnas 

identitet och även när det gäller påverkan av deras syn på hälsosamma matvanor.  

Det är av stor betydelse för den framtida folkhälsan att politiker och hälsovårdande 

myndigheter finner och förstår sin roll i det moderna informationssamhället. 

 

 

Nyckelord: internet, kostråd, matvanor, trovärdighet 
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1. Introduktion 
 

Idag lever vi i ett medialiserat samhälle där vi ständigt utsätts för budskap som säger hur 

vi ska konsumera, vilka åsikter vi ska ha och hur vi bör se ut (Gripsrud, 2011).  Därmed 

formas våra uppfattningar om hur vi ska leva våra liv. Dessa budskap tar vi in både 

medvetet och omedvetet, vare sig vi vill det eller inte. Internet har bidragit till att det 

idag finns en obegränsad tillgång till information från hela världen och idag är vi 

uppkopplade nästintill dygnet runt (ibid). I detta informationssamhälle som snabbt 

förändras, är unga vuxna ständigt utsatta för hälsobudskap (Nagler, 2014). Dessa 

budskap kommer från ett flertal olika källor med varierande trovärdighet och därmed 

varierande evidens. De som använder sig av denna typ av information kan uppleva 

svårigheter att urskilja de källor som vetenskapssamhället står bakom och mindre 

trovärdiga källor vars enda syfte och avsikt är rent kommersiellt (ibid). 

 

Den information som media och människor i vår omgivning sänder ut, påverkar våra 

attityder och inställningar till bland annat kost (Formas, 2004). Tidigare studier har visat 

att internet är en av de mest använda källorna för inhämtning av kostråd bland unga 

vuxna (Wilander & Nordberg, 2006; Axelsson & Kallerhult, 2012; Grönvik & Åman, 

2012; Svensson & Olai, 2013). Här inkluderas webbtidningar, bloggar, diskussions-

forum, myndigheters hemsidor, däribland Statens Livsmedelsverk (SLV), vetenskapliga 

artiklar samt sociala medier. Mer exakt varifrån dessa kostråd inhämtas, samt hur de 

tolkas och används, är av intresse för hur framtida interventioner bör utformas för att 

kunna påverka befolkningens beteende kring matvanor och inställning till val av 

kosthållning. 

 

Denna studie har för avsikt att identifiera de främsta källorna till kostråd på internet, 

inkluderat sociala medier, som unga vuxna, 20-30 år, främst använder sig av och deras 

upplevda trovärdighet av dessa. Studien önskar även undersöka i vilken grad SLV:s 

näringsrekommendationer är kända i denna målgrupp samt den upplevda trovärdigheten 

av dessa. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Tidigare forskning 

Hur och var människor inhämtar sin information gällande hälsofrågor har förändrats 

drastiskt jämfört med tidigare generationer i takt med internets snabba framfart.  

Nuförtiden finns en obegränsad mängd hälsobudskap som enkelt är tillgängliga för alla 

(Neuhauser & Kreps, 2003). En stor amerikansk studie som undersökte hälsorelaterad 

aktivitet på internet, visade att två tredjedelar av de tillfrågade hade sökt på internet 

efter någon form av information kring hälsa under de senaste 12 månaderna. Studien 

omfattade 6369 personer från 18 år och uppåt där man utgick från data ur den nationella 

enkätundersökningen Health Information National Trends Survey (HINTS). Studien 

visade att användningen av internet i hälsosyfte var vanligast i åldersgruppen 18-34 år 

(Hesse, Nelson, Kreps et al. 2005). 

 

Människor tycks förlita sig mer och mer på internet i sitt sökande efter kunskap då det 

är den snabbast växande källan till information för råd om kost och matvanor (American 

Dietetic Association [ADA], 2006). Vetenskapligt grundade rön och råd blandas med 

mindre trovärdig, felaktig och ibland rent farlig information gällande kost från 

tvivelaktiga och/eller helt ovetenskapliga källor. Bloggar, diskussionsforum och 
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hemsidor skapar och sprider felaktig kostinformation, hälsobudskap och myter. På 

grund av att internet inte styrs eller kontrolleras av någon form av tillsynsmyndighet, är 

detta ett problem som är svårt att kontrollera. Därför är det viktigt att professionella 

organisationer och myndigheter försörjer allmänheten med vetenskapligt grundad och 

användbar kostinformation i syfte att förbättra befolkningens hälsa (ibid). Ett tydligt 

exempel på detta visade en brittisk studie där man sökte på internet med sökorden 

“weight loss diets” och undersökte de 50 första träffarna. Webbsidorna analyserades och 

jämfördes med vetenskapligt publicerade riktlinjer för hantering av övervikt och fetma. 

Kvaliteten och trovärdigheten av informationen var väldigt varierande med allt från 

reklam för snabba viktminskningskurer och träningsprogram till kirurgiska ingrepp. 

Studien visade att endast 3 av de 50 webbsidorna innehöll vetenskapligt grundade 

viktminskningsråd (Miles, Petrie & Steel, 2000). 

 

Tidigare forskning tyder på att de ofta ovetenskapligt grundade och därmed motstridiga 

hälsobudskap som media sänder ut, påverkar mottagarens uppfattning och beteende om 

hälsa och kost negativt (Goldberg & Hellwig, 1997; Drummond, 2006; ADA, 2007). De 

som använder sig av dessa ovetenskapliga hälsobudskap tenderar att vara mer förvirrade 

och osäkra, än de som inte gör det, när det gäller valet av kost (Nagler, 2014). På grund 

av att ständigt utsätta sig för dessa motstridiga uppgifter angående kost, skapas hos dem 

en felaktig bild av att forskare inom området näringslära ständigt ändrar sin uppfattning 

och kommer med nya rön. Detta i sin tur, skapar tvivel för all form av budskap gällande 

hälsa och kost. I denna problematik finns en potential till att även vetenskapligt 

grundade kostrekommendationer får en lägre trovärdighet (ibid).  

 

Det råder inga tvivel om att fysisk aktivitet tillsammans med hälsosamma matvanor är 

betydelsefulla faktorer för att minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar och 

förbättra människors livskvalitet och hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt 

SLV:s senaste nationella matvaneundersökning Riksmaten 2010-2011 finns det, trots 

positiva förändringar sedan tidigare undersökningar, fortfarande stora hälsovinster att 

hämta genom att främja den svenska befolkningens matvanor. I den yngsta 

åldersgruppen som undersökts, kvinnor och män mellan 18 och 30 år, återfinns den 

största andelen med dåliga matvanor vilket leder till ett sämre näringsintag för denna 

målgrupp (SLV, 2012). Elva procent av befolkningen, kvinnor och män i samtliga 

åldersgrupper, uppger i Folkhälsorapport 2009 att de följer Livsmedelsverkets 

rekommendationer eller liknande jämbördiga kostråd (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Enligt Livsmedelsverkets förtroendemätning från 2011 uppgav 14 procent av de 

tillfrågade konsumenterna, kvinnor och män i samtliga åldersgrupper, att de använder 

sig av Livsmedelsverkets kostråd (Enghardt Barbieri, 2013). Undersökningen visade 

även att den yngsta åldersgruppen, 16-20 år, hade minst kunskap och kännedom om 

kostråden (ibid).  

 

2.2. Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 

De Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 (NNR 2012) är sedan oktober 2013 de 

officiella svenska näringsrekommendationerna, och är den femte reviderade upplagan 

av de nordiska näringsrekommendationerna (Nordiska Ministertrådet, 2012). NNR 2012 

är till för befolkningen i stort men passar inte för individer eller grupper med särskilda 

behov. Dessa näringsrekommendationer har som syfte att fungera som riktlinjer för att 

förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar och begränsa riksfaktorer för till exempel typ 2-

diabetes, vissa typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom och fetma i befolkningen. De ska 

även fungera som underlag i planerandet av kosten för att uppnå en generellt god hälsa. 
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NNR 2012 är djupt förankrat inom livsmedels- och nutritionsforskningen och framtaget 

med hjälp av mer än hundra vetenskapliga experter inom ämnet. Här är kostens helhet i 

fokus och inte enskilda livsmedel. Rekommendationerna betonar att äta varierat och att 

dessutom utöva fysisk aktivitet för att uppnå en god balans. I tillägg till 

rekommendationer som rör energiintag och andel av så kallade makronäringsämnen 

(fett, kolhydrater och protein), rekommenderat intag (RI) av vitaminer och 

mineralämnen samt alkoholkonsumtion, finns det rekommendationer angående fysisk 

aktivitet. En tillräcklig mängd fysisk aktivitet kombinerat med hälsosamma matvanor 

och en hälsosam livsstil där individen uppnår en långsiktig energibalans, leder på sikt 

till positiva hälsoeffekter (ibid). 

  

I NNR 2012 har ett antal förändringar i val av livsmedel identifierats sedan tidigare 

upplagor. Dessa förändringar är utarbetade och vetenskapligt bevisade i syfte att i 

kombination med ett kostmönster rikt på vitaminer och mineralämnen främja 

befolkningens välbefinnande och hälsa över tid. I Tabell 1 sammanfattas dessa 

förändringar (ibid). 

 
Tabell 1. Förändringar i kostvanor enligt NNR 2012 (Nordiska Ministerrådet, 2012). 

 
Öka 

 
Byt ut 

 
Begränsa 

 
Grönsaker och 
baljväxter 

 
Spannsmålsprodukter av 
vitt/siktat mjöl  
 Fullkornsprodukter 

 
Charkprodukter och rött kött 

Frukt och bär  
Smör, smörbaserade matfetter  
 Vegetabiliska oljor, 
oljebaserade matfetter 

 
Drycker och livsmedel med 
tillsatt socker 

Fisk och skaldjur  
Feta mejeriprodukter  
 Magra mejeriprodukter 

Salt 

Nötter och frön  Alkohol 
   

   

 

2.3. Informationssamhället 

I dagens informationssamhälle är medierna ständigt närvarande i vår vardag. Radion 

och tidningen väcker våra sinnen på morgonen och reklampelarna längs gatorna är 

omöjliga att undgå på väg till arbetet. Musikanläggningen och Tv:n är ständigt på i 

bakgrunden som ett slags sällskap. Ett flertal sociala medier är alltid tillgängliga via 

mobiltelefonen för att man hela tiden ska kunna hålla sig uppdaterad om det senaste 

som händer i ens vänskapskrets och i omvärlden.  

 

All denna konsumtion av media är ett tecken på människans längtan efter samhörighet 

och behovet av ett socialt liv (Gripsrud, 2011). I och med de moderna mediernas 

framfart har människan blivit en ännu mer social varelse som ständigt söker efter 

delaktighet. Medierna bidrar till att definiera vilka vi är genom verkligheten omkring 

oss, det vill säga all information vi tar in. Genom skrift, ljud och bild visar medierna oss 

vad som är bra och dåligt, oviktigt och viktigt. Som mottagare av all denna information 
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tvingas vi till att bilda vår egen uppfattning om vilka vi är och var vi står. Medierna 

skapar alltså på ett sätt vår identitet (Gripsrud, 2011). 

 

Vår tids största multimedium är internet, där text, bild och ljud från radio, TV, film och 

musik förenas och förmedlas (Findahl, 2014). Samtidigt som internet har revolutionerat 

tillgängligheten till information, har internet även underlättat spridningen av 

desinformationen, den felaktiga och falska informationen. Detta fenomen av 

desinformation visar sig tydligt i dagens internetanvändande, där människor har gått 

från att vara passiva konsumenter av information till att aktivt skapa och sprida sin egen 

information, exempelvis via bloggar (Sanders Thompson, 2013). Genom endast ett 

tangenttryck får vi tillgång till en ofantlig mängd information (Findahl, 2014). För 

svenskar upp till 45 år är internet idag den absolut största informationskällan. År 2014 

hade 91 procent av den vuxna svenska befolkningen tillgång till en dator med 

internetuppkoppling. Det största användningsområdet för internet i alla åldersgrupper är 

att söka efter information och fakta, däribland hälsoinformation (ibid).  

 

2.4. Sociala medier  

2.4.1. Facebook och unga vuxna  
Findahl (2014) visar i sin rapport att 81 procent av alla svenska internetanvändare i 

åldersgruppen 16-25 år och 62 procent i åldersgruppen 26-35 år dagligen använder sig 

av Facebook. Facebook är den största sociala plattformen på internet med ca 4,5 

miljoner medlemmar i Sverige, vilket motsvarar nästan halva befolkningen. Den största 

gruppen av Facebook- användare återfinns i åldersgruppen 25-34 år med nästan en 

miljon användare (Gothenburg Research Institute, 2012).  

 

2.4.2. Livsmedelsverket på sociala medier 

I dagsläget finns Livsmedelsverket i mycket begränsad omfattning representerat på 

sociala medier. Livsmedelsverket har en egen sida på Facebook där de lägger upp 

diverse kostråd, videoklipp och nyheter. Denna sida har dock mindre än 2000 följare, 

vilket betyder att de når ut till färre än 2000 människor. På Twitter - ett av de första och 

största sociala medierna, där användaren kan uttrycka sig med hjälp av kortare texter - 

har Livsmedelsverket ett konto där de främst lägger upp länkar till nyheter på sin 

hemsida. Detta konto har färre än 3000 följare, vilket betyder att de når ut till färre än 

3000 människor. På Instagram - ett stort socialt medium baserat på foton och tillhörande 

kortare texter - finns Livsmedelsverket inte representerat alls. 

 

2.5. Socioekonomisk ojämlikhet 

Det råder inga tvivel om att utbildning och hälsa går hand i hand, personer med lägre 

utbildning har en generellt sett sämre hälsa än de med högre utbildning. (Hammond, 

2002). Livsstilsrelaterade riskfaktorer som fetma och rökning är vanligare bland 

personer med en låg utbildningsnivå. Utbildning är en av de socioekonomiska faktorer 

som påverkar hälsan mest, bland annat genom att bidra till en ekonomisk trygghet och 

mindre stress (Socialstyrelsen 2013). Det finns även ett samband mellan matvanor och 

utbildningsnivå hos både män och kvinnor. Personer med en högre utbildningsnivå 

tenderar exempelvis att äta mer grönsaker, bär och frukt (SLV, 2012). Dessutom finns 

det skillnader i utbildningsnivå mellan kvinnor och män i Sverige. Enligt statistik från 

Statistiska Centralbyrån (SCB), har kvinnor i samtliga åldersgrupper oftare en 

eftergymnasial utbildning jämfört med män (SCB, 2015). 

 

 



 

   

6 

 

För att överhuvudtaget kunna ta in kostinformation och applicera den i sin vardag - på 

sina matvanor och i val av livsmedel -  krävs det en viss förkunskap inom området 

näringslära (Grunert, Wills, Celemín, Lähteenmäki, Scholderer & Storcksdieck 2012). 

Utbildning, inkomst och social status påverkar valet av kunskapskällor för kostråd 

vilket kan leda till att skillnader i kunskapsnivå uppstår bland olika grupper i samhället. 

Grunert et al. (2012) visar att det finns ett samband mellan kostkunskaper och 

utbildningsnivå. Exempelvis att vara en högt utbildad kvinna är direkt relaterat till att ha 

bättre kostkunskaper och en mer positiv inställning till hälsosamma matvanor jämfört 

med dem som har en lägre utbildningsnivå (ibid). 

 

2.6. Genus, media, kropp och hälsa 

Fagrell (2000) menar att genus, vad som är manligt respektive kvinnligt, är något som 

skapas i all social interaktion mellan människor och att genus ständigt skapas i 

samhället. Bland unga människor är genus direkt relaterat till självkänsla, 

kroppsuppfattning och allmän tillfredsställelse av sin egen kropp (Hepp, Spindler & 

Milos, 2005). 

 

Giddens (2003) skriver om den så kallade könsrollssocialisationen, det vill säga den 

inlärning av könsroller som sker via den omgivande miljön, så som vänner, familj och 

inte minst i media. Sociala förväntningar och normer formar människans könsroller och 

bestämmer vad som är manligt och kvinnligt, maskulint och feminint. Idealkroppen för 

både kvinnor och män är något som genom alla tider har diskuterats såväl i samhället 

som i media (Qvarsell & Torell, 2005). Medias rapportering har de senaste åren gått 

från att uppmärksamma och larma om flickor som led av ätstörningar, till att idag 

framhäva fetman som den nya folksjukdomen (Fagrell, 2005). Den anorektiska kroppen 

har hamnat i skymundan utan större nyhetsvärde. Övervikt och fetma, som i sin tur 

leder till ett antal livsstilsrelaterade följdsjukdomar och stora sjukvårdskostnader för 

samhället, målas upp som det nya problemet. Svensken måste göra förändringar för att 

undgå att följa amerikanarnas öde (ibid). Med hjälp av fysisk aktivitet, stenålderskost, 

antioxidanter och mer frukt och grönt ska hälsa uppnås. I dagens kroppsfixerade 

samhälle har den anorektiska respektive den feta kroppen fått konkurrens av den 

ungdomliga, vackra och vältränade kroppen. Bilden av den perfekta kroppen går inte att 

undgå i denna tid av dokusåpor, sociala medier och skönhetskirurgi. Oavsett hur mycket 

människor än försöker, är det idag i princip omöjligt att komma undan bilden av den 

perfekta kroppen som ska leda till lycka (ibid). 

Vårt informationssamhälle, där reklam och mode visar perfekta idealkroppar med 

slanka kvinnor och muskulösa män, påverkar naturligtvis många i skapandet av sitt 

kroppsideal och sin egen kroppsuppfattning (Fagrell, 2002). Josefson (2005) betonar de 

djupt rotade könsstereotypa och ofta sexistiska hälsobudskap som återspeglas i media, 

där kvinnors viktnedgång är i syfte att se bra ut, medan männen bör gå ner i vikt enbart 

för att förbättra sin hälsa. 

 

3. Syfte 
 

Studien syftar till att identifiera unga vuxnas (20-30 år) källor till kostråd på internet 

och hur de upplever trovärdigheten av dessa. Studien syftar även till att undersöka unga 

vuxnas kännedom om Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. 
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3.1. Frågeställningar 

 

 Vilka källor till kostråd på internet används vanligen av unga vuxna? 

 Hur upplever unga vuxna trovärdigheten av dessa källor? 

 

 Känner unga vuxna till SLV:s näringsrekommendationer? 

 Om ja, hur upplevs trovärdigheten av SLV:s näringsrekommendationer? 

 

4. Metod 
 

4.1. Studiedesign 

För att besvara de frågeställningar som ligger till grund för studien användes en 

kvantitativ tvärsnittsstudie. En sådan form av studie ansågs vara fördelaktig eftersom 

det primära syftet med denna studie var att mäta förekomsten av källor till kostråd på 

internet och den upplevda trovärdigheten av dessa samt att undersöka möjliga 

associationer mellan flera variabler. Då det var av intresse att nå ut till så många som 

möjligt, ansågs denna studiedesign mest fördelaktig. 

 

4.2. Urvalsgrupp och urvalsmetod 

Populationen för denna studie var 302 unga vuxna kvinnor och män i åldersgruppen 20–

30 år. Studien utgick från denna åldersgrupp eftersom 20-åringar sannolikt har flyttat 

hemifrån och ansvarar därmed för sin egen kost och sina egna inköp. Statistik visar att 

medianåldern för att flytta hemifrån i Sverige bland både kvinnor och män är kring 20 

år (SCB, 2008). På grund av detta var denna grupp relevant att undersöka i denna 

studie. 

 

Studiens urvalstyp kan närmast liknas det som Bryman (2011) benämner som ett 

Snöbollsurval. Detta är slags bekvämlighetsurval, där forskaren först finner och får 

kontakt med en mindre grupp möjliga respondenter och därefter använder dessa för att 

finna fler. Likt en snöbollseffekt ökas antalet möjliga respondenter långt bortom 

forskarens ursprungliga nätverk. 

 

4.3. Datainsamlingsmetod 

 För att ha möjlighet att nå en stor del av målgruppen och få ett stort urval till studien, 

användes en nätbaserad enkätundersökning, en så kallad webbsurvey (Bryman, 2011). 

Då denna målgrupp ofta har god datavana och är ständiga användare av internet, ansågs 

denna metod vara fördelaktig. En nätbaserad enkätundersökning som metod är även 

tidsbesparande och kostnadsfri. För skapandet av denna enkät användes Google Forms, 

en internetbaserad gratis formulärtjänst. 

 

Enkätundersökningens egenhändigt konstruerade formulär innehöll totalt 14 frågor (se 

Bilaga 1-7). Frågorna behandlade om, och i så fall i vilket syfte respondenten sökte efter 

kostråd, vilken som var den främsta källan till kostråd, den upplevda trovärdigheten av 

denna samt hur ofta respondenten sökte efter kostråd på internet. Slutligen efterfrågades 

respondentens kännedom och i förekommande fall, trovärdigheten av SLV:s 

näringsrekommendationer. På frågorna om den upplevda trovärdigheten graderades 

svarsalternativen från 1 – 4, där 1 stod för ”Inte alls” och 4 för ”I hög grad”. Frågorna 

hade klickbara svarsalternativ där endast ett svar var möjligt för att kunna kvantifiera 

resultatet. För att möjliggöra mer uttömmande svar, än bara kortfattade, lämnades det 

vid frågorna ”Varför söker du inte efter kostråd på internet?”, ”I vilket syfte söker du 
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främst efter kostråd på internet?” och ”Vilken källa för kostråd på internet använder du 

dig främst av?” plats för ett eget alternativ benämnt ”Övrigt”, i de fall inget av de 

förvalda svarsalternativen passade respondenten. Enkäten innehöll även inledande 

demografiska frågor gällande respondentens kön, ålder, civilstånd och utbildningsnivå. 

 

Två frågor ur enkätundersökningen – ”Följer du sedan dessa kostråd?” och ”Vilken 

specifik källa besöker du oftast?” - visade sig vara onödiga då det ansågs att de inte 

adderade något till de ursprungliga frågeställningarna. Dessa frågor eliminerades därför 

ur resultatredovisningen. 

 

4.4. Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes och testades på 15 personer i åldrarna 20-50 år, med olika 

bakgrund och varierande utbildningsnivå. Respondenterna fick tillgång till webbenkäten 

via en länk. De ombads svara på enkäten utan vidare information att förhålla sig till och 

sedan återkomma med synpunkter på utformning av frågorna samt design av själva 

enkäten. Inga större ändringar gjordes efter detta då respondenternas synpunkter var 

positiva. Pilotstudien säkerställde att enkätens utformning var tydlig, frågorna var 

lättförstådda och att enkäten endast tog ett fåtal minuter att genomföra. 

 

4.5. Distribution 

Enkäten distribuerades och spreds genom ett inlägg som innehöll en länk till enkäten, 

samt en förklarande text där målgruppen tydligt framkom, via det sociala mediet 

Facebook. Detta för att finna möjliga respondenter och få ett så stort genomslag som 

möjligt. Enkäten fick snabbt en stor spridning då 17 personer ”delade” länken på sina 

egna facebooksidor. Enkäten var tillgänglig på Facebook och öppen för svar i två 

veckor. 

 

4.6. Bearbetning och analys  

Enkätsvaren sammanställdes genom Google Forms och fördes sedan in i, kodades och 

analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics. Deskriptiv statistik togs fram genom 

frekvens- och korstabeller. (Bryman, 2011).  

 

4.7. Etiska aspekter  

Denna studie tog hänsyn till de fyra grundläggande etiska grundprinciperna inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet; Genom 

ett inledande missivbrev (se Bilaga 1) informerades respondenten om studiens 

huvudsakliga syfte, att allt deltagande var frivilligt samt att de närsomhelst under 

studiens gång kunde välja att avsluta. Samtyckeskravet; Alla respondenter hade rätt att 

själva bestämma över sitt deltagande. På grund av urvalsgruppens ålder var detta inget 

problem i denna studie då samtliga respondenter var myndiga och själva bestämde över 

sitt eget deltagande. Konfidentialitetskravet; Respondenterna informerades i 

missivbrevet att deltagande i studien var anonymt och att all data behandlas med 

försiktighet. Nyttjandekravet; All data som samlades in vid denna studie användes 

endast för detta forskningsändamål, vilket även det stod att läsa i missivbrevet. 

 

4.8. Definitioner 

4.8.1. Internetkällor 

I denna studie inkluderar internetkällor bloggar, diskussionsforum, myndigheters 

hemsidor, nyhetssajter, vetenskapliga artiklar samt de sociala medierna Facebook, 

Instagram och Twitter. Dessa var fasta svarsalternativ, med ett tillägg på ”Övrigt”, där 

det fanns möjlighet att själv skriva i ett eget alternativ, som presenterades under frågan 
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”Vilken källa för kostråd på internet använder du dig främst av?” Nedan följer 

författarens definition av dessa olika begrepp:  

 

Bloggar 

Med bloggar avses webbplatser där en privatperson, företag eller organisation skriver 

utifrån sig själv och sina egna intressen. En blogg uppdateras ofta med nya inlägg, 

ibland flera gånger per dag. På de flesta bloggar finns möjlighet att kommentera vid 

varje enskilt inlägg, dock måste ofta dessa kommentarer först godkännas av 

bloggägaren själv innan de publiceras. Bloggarnas webbplatser innehåller ofta reklam 

inom det område som bloggen berör. 

 

Diskussionsforum 

Ett diskussionsforum på internet är en webbplats där man oftast först registrerar sig som 

användare. Sedan kan man skapa sina egna diskussioner och kommentera på andras. 

Forumet är ofta uppbyggt med huvudkategorier och underkategorier där de olika 

typerna av diskussioner delas in. Ett diskussionsforum är ofta inriktat mot ett speciellt 

område eller intresse. 

 

Myndigheters hemsidor 

Med myndigheters hemsidor avses officiellt publicerade webbplatser från statliga 

myndigheter eller organisationer, till exempel Statens Livsmedelsverk – www.slv.se 

och Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se.  

 

Nyhetssajter 

Med en nyhetssajt avses den webbplats där dagstidningar har sin internetupplaga, till 

exempel Aftonbladet – www.aftonbladet.se eller Expressen – www.expressen.se.   

 

Vetenskapliga artiklar 

Vetenskapliga artiklar avser forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 

Dessa finns ofta tillgängliga på internet.  

 

Facebook 

Facebook är ett socialt medium och en gratis nätverkstjänst där användaren kan skapa 

ett konto med sin egna personliga profil. Sedan kan användaren finna och lägga till 

vänner, skicka samt ta emot meddelanden och skriva egna texter som även syns på 

vännernas sidor. 

 

Instagram 

Instagram är en gratis mobilapplikation och ett socialt medium baserat på foton. Genom 

att skapa ett konto kan användaren ta foton, redigera, lägga till en kortare text och sedan 

dela med sig till sin följare. Användaren kan följa andra användare och själv bli följd. 

 

Twitter 

Twitter är ett socialt medium i form av en så kallad ”microblogg”. Genom att skapa ett 

konto kan användaren med endast 140 tecken skriva inlägg som ses på den egna sidan 

samt i följarnas flöden. Precis som Facebook och Instagram är avsikten att på Twitter 

följa och bli följd av andra användare. 

 

 

 

 

http://www.slv.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.expressen.se/
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4.7.2. Trovärdighet 

Enkätundersökningens formulär innehöll två frågor angående hur respondenterna 

upplevde trovärdigheten av sina källor. Med trovärdighet menas i vilken grad 

respondenten ansåg att kostråden respektive SLV:s näringsrekommendationer var 

sanningsenliga och värda att tro på. Denna definiton av trovärdighet stod även att läsa i 

enkätundersökningens inledande missivbrev.  

 

5. Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Resultaten visar även skillnader mellan kvinnor och män. 

 

5.1. Demografi 

Resultatet av enkätundersökningen visas i nedanstående figurer och tabeller. 

Könsfördelningen var 69 procent kvinnor och 31 procent män. Åldersfördelningen var 

jämn över hela urvalsgruppen (20-30 år) med en medelålder på 25 år (se Tabell 2). 

Utbildningsnivån varierade och sträckte sig över samtliga nivåer, där gymnasium stod 

för 22 procent och universitet/högskola stod för en majoritet, motsvarande 70 procent 

(se Figur 1). Kvinnorna hade en generellt högre utbildningsnivå än männen. Av de 

kvinnliga respondenterna angav 74 procent att de hade en universitets- eller 

högskoleutbildning jämfört med 60 procent av de manliga. 

 
Tabell 2. Åldersfördelning. (n=302) 

Ålder Frekvens Procent % 

20 11 3,6 

21 12 4,0 

22 34 11,3 

23 36 11,9 

24 39 12,9 

25 44 14,6 

26 26 8,6 

27 28 9,3 

28 33 10,9 

29 20 6,6 

30 19 6,3 

Totalt 302 100 
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Figur 1. Utbildningsnivå. (n=302) 

 

5.2. Söker du efter kostråd på internet? 

Av de 302 respondenterna svarade 59 procent att de sökte efter kostråd på internet (se 

Figur 2). Kvinnor var i större utsträckning benägna att söka efter kostråd motsvarande 

en andel av 66 procent, jämfört med männens 45 procent.  

 

 
Figur 2. Söker du efter kostråd på internet? (n=302) 

 

Frågan om hur ofta respondenterna sökte efter kostråd på internet visade att kvinnorna 

mer frekvent sökte efter kostråd jämfört med männen. Dock var svarsalternativet ”En 

gång per månad eller mer sällan” det mest förekommande med över 50 procent bland 

både kvinnor och män (se Figur 3). 
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Figur 3. Hur ofta söker du efter kostråd på internet? (n=179) 

 

Av de 123 respondenter som inte sökte efter kostråd på internet uppgav 51 procent 

”Har inget behov” och 28 procent ”Intresserar mig inte” (se Figur 4). Det som skiljde 

sig tydligast i denna fråga mellan kvinnor och män var svarsalternativet ”De saknar 

trovärdighet” som 17 procent av kvinnorna svarade jämfört med 14 procent av männen. 

 

 
Figur 4. Varför söker du inte efter kostråd på internet? (n=123) 

 
5.3. I vilket syfte söker du främst efter kostråd på internet? 

Resultatet visade att respondenterna främst sökte efter kostråd på internet i ett 

viktnedgångssyfte med 37 procent av svaren. Därefter i fallande skala att finna 

inspiration och/eller nyheter, för att må bättre och i ett muskelökningssyfte (se Figur 5).   
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Figur 5. I vilket syfte söker du främst efter kostråd på internet? (n=179) 

 

Det förekom skillnader mellan kvinnor och män gällande i vilket syfte respondenterna 

sökte efter kostråd på internet. Kvinnornas främsta syfte var viktnedgång med en 

majoritet på 41 procent av svaren. Männen sökte främst efter kostråd i 

muskelökningssyfte som stod för 30 procent av svaren (se Figur 6). 

 

 
Figur 6. I vilket syfte söker du främst efter kostråd på internet? (n=179) 

 
5.4. De främsta källorna till kostråd på internet 

På frågan om vilken källa till kostråd på internet som respondenterna främst använde sig 

av, visade det sig att bloggar var den absolut vanligast förekommande källan med 36 

procent av svaren. Därefter kom diskussionsforum och nyhetssajter med 14 respektive 

10 procent. Av de sociala medierna var Instagram den främsta källan med 5,3 procent 
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av svaren. Kvinnornas mest använda källa till kostråd var utan tvekan bloggar 

motsvarande 42 procent. Männen använde sig främst av vetenskapliga artiklar som stod 

för 39 procent följt av diskussionsforum motsvarande 20 procent av svaren (se Figur 7). 

 

 
Figur 7. Vilken källa för kostråd på internet använder du dig främst av? (n=179) 
 

5.5. Den upplevda trovärdigheten av internetkällor 

Medelvärdet för respondenternas upplevda trovärdighet för den källa de besökte oftast 

var nästan 3 på en skala från 1-4 där 1 stod för ”Inte alls” och 4 för ”I hög grad” (se 

Tabell 3). I Figur 8 redovisas den upplevda trovärdighetens fördelning inom de fem 

vanligast förekommande källorna, där respondenternas relativt höga upplevda 

trovärdighet för dessa källor tydliggörs.  
 
Tabell 3. Hur upplever du trovärdigheten för den källa du besöker oftast? 

Variabel n Min Max Medelvärde 
Standard- 
avvikelse 

Hur upplever du 
trovärdigheten för den källa 
du besöker oftast? 

179 1,0 4,0 2,939 ,8084 
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Figur 8. Hur upplever du trovärdigheten för den källa du besöker oftast? (n=179) 

 

5.6. SLV:s näringsrekommendationer – kännedom och trovärdighet 

Resultatet visade att 67 procent av respondenterna hade kännedom om SLV:s 

näringsrekommendationer (se Figur 9). Kvinnor visade en något större kännedom, 69 

procent jämfört med männens 61 procent i denna fråga. 

 

 
Figur 9. Känner du till Livsmedelsverkets näringsrekommendationer? (n=302)  
 

Av de som uppgav att de kände till SLV:s näringsrekommendationer (n=201) upplevde 

37 procent en trovärdighet motsvarande värdet 3, med andra ord en relativt hög 

trovärdighet. Kvinnor uppgav generellt en högre grad av upplevd trovärdighet än 

männen (se Figur 10). Medelvärdet för respondenternas upplevda trovärdighet för 

SLV:s näringsrekommendationer uppnådde nästan 3 (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Hur upplever du trovärdigheten för Livsmedelsverkets näringsrekommendationer? 

Variabel n Min Max Medelvärde 
Standard- 
avvikelse 

Hur upplever du 
trovärdigheten för 
Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer? 

201 1,0 4,0 2,97 0,76 

      

 

 

 
Figur 10. Hur upplever du trovärdigheten för Livsmedelsverkets näringsrekommendationer? (n=201) 
 

6. Diskussion 
 

6.1. Metoddiskussion 

En kvantitativ tvärsnittsstudie användes i denna studie för att det ansågs bäst kunna 

svara till studiens syfte och frågeställningar. I efterhand, med det färdiga resultatet, hade 

en kvalitativ metod i form av intervjuer kunnat vara ett önskvärt tillägg till studien. En 

kvalitativ del hade kunnat ge en djupare förståelse för unga vuxnas attityder och 

inställningar till kostråd på internet och till SLV:s näringsrekommendationer, vilket 

hade kunnat komplettera studien.  

 

6.1.1. Datainsamlingsmetod 

I ett tidigt skede övervägdes valet av metod. Det stod då mellan en kvalitativ 

intervjustudie och en kvantitativ enkätundersökning. Med tanke på studiens syfte och 

frågeställningar valdes en kvantitativ enkätundersökning då det ansågs vara bättre 

passande. Valet att använda sig av en webbaserad enkätundersökning i denna studie 

visade sig vara ett bra val dels med tanke på studiens område (Hesse, Nelson, Kreps et 

al. 2005), men även med tanke på målgruppen. Detta stärktes i och med det höga 

deltagandet. Enkätutformningen ansågs vara lyckad och det framkom inga tydliga 

brister under studiens gång. Det finns skäl att tro att enkätfrågorna upplevdes tydliga då 
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inga följdfrågor eller funderingar från respondenterna nådde uppsatsens författare. I och 

med att enkäten var utformad på ett sådant sätt att frågorna var uppdelade och 

respondenten skickades förbi frågor som just denne inte var berörd av, eliminerades 

onödiga frågor och sparade tid för respondenten. 

 

En fråga som uppkom under arbetet med enkäten var definitionen av kostråd. Kostråd är 

ett väldigt brett begrepp som kan tolkas på många olika sätt och innefatta mycket. 

Exempelvis var det endast ett fåtal respondenter som tolkade kostråd som recept och 

tips för matlagning. Möjligtvis hade det med fördel kunnat finnas en definition av 

kostråd med på enkätens inledande missivbrev, där betydelsen av kostråd i detta 

sammanhang förklarades. Dock hade risken funnits att en given definition av kostråd 

hade kunnat uppfattas som ledande, i stället för att låta respondenten tänka fritt. På 

grund av detta definierades inte kostråd på förhand. Risken för missuppfattning 

bedömdes i detta fall vara liten i förhållande till vinsterna i att hålla respondenternas 

tankar kring kostråd fria. 

 

6.1.2. Distribution 

Webbenkäten distribuerades via det sociala mediet Facebook. Enkäten fick snabbt en 

stor spridning, och det faktum att enkäten efter att endast ha varit publicerad ett dygn 

genererade mer än 200 svar, bör anses som lyckat. Nackdelen med Facebook som 

plattform för att finna respondenter, var att de som inte var aktiva facebookanvändare i 

den studerade målgruppen föll bort. Detta kan i sin tur ha inverkat negativt på urvalet, 

något som försämrar studiens generaliserbarhet gentemot målgruppen. Dock finns det, 

som tidigare nämnts, starka skäl att tro att denna målgrupp i väldigt hög grad finns 

representerat på Facebook (Gothenburg Research Institute, 2012). 

 
6.1.3. Urval 

På grund av att denna studie är en tvärsnittstudie som endast ger en inblick i hur det såg 

ut just där och då i den studerade populationen, kan inte denna studie generalisera hur 

det ser ut bland unga vuxna mellan 20 och 30 år i Sverige. Dock ger den en intressant 

och spännande inblick i hur unga vuxna förhåller sig till kostråd på internet, något som 

bör utforskas vidare i framtiden. 

 

Denna studie använde sig av ett så kallat snöbollsurval, som inte var slumpmässigt från 

start (Bryman, 2011). Urvalsprocessen började med en form av bekvämlighetsurval som 

under tiden mer och mer utvecklades till något som kunde liknas vid ett slumpmässigt 

urval. Den stora spridning som enkäten fick, och att den nådde långt bortom forskarens 

egna nätverk, är något som stärker valet av urval. 

 

Studiens respondenter bestod till största del av kvinnor med en hög utbildningsnivå. 

Möjligtvis är det så att denna grupp är mer intresserade och villiga att besvara en enkät 

inom detta område. I detta ligger det ett problem då det finns en risk att dessa typer av 

undersökningar enbart når de som redan är ”frälsta”. Det är önskvärt att fördelningen 

mellan kvinnor och män samt utbildningsnivå hade varit jämnare för att få ett mer 

representativt urval. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att 59 procent av respondenterna sökte efter kostråd på internet. 

Det var en större andel kvinnor än män som sökte, dessutom sökte kvinnorna mer 

frekvent. Den främsta källan till kostråd på internet bland respondenterna var bloggar, 

därefter diskussionsforum och Instagram. Den upplevda trovärdigheten för bloggar och 
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Instagram var relativt hög. Det främsta syftet för att söka efter kostråd på internet var 

viktnedgång för kvinnor och muskelökning för män. Studien visade även att 67 procent 

av respondenterna kände till SLV:s näringsrekommendationer. Den upplevda trovärdig-

heten för SLV:s näringsrekommendationer var högre än den upplevda trovärdigheten 

för de främsta källorna till kostråd på internet. Denna undersökning bekräftade tidigare 

forskning och visade att bloggar var den främsta källan till kostråd på internet bland 

unga vuxna (Svensson & Olai, 2013).  

 

6.2.1. Informationssamhället 

I vårt ständigt uppkopplade informationssamhälle finns en obegränsad mängd hälso-

budskap som är tillgängligt för alla dygnet runt. (Neuhauser & Kreps, 2003). Mot denna 

bakgrund, är det rimligt att anta att unga människor - trots viss kunskap om hälsosamma 

matvanor från skolan - ständigt slits mellan dessa lättillgängliga, ofta mindre trovärdiga 

kostråd, som i sin tur får dem att betvivla sina tidigare kunskaper. Denna studie kan 

möjligtvis ge stöd åt Naglers (2014) tes att de som oftare utsätter sig för sådana typer av 

kostråd i större utsträckning riskerar att känna sig osäkra och förvirrade när det gäller 

hälsobudskap gällande matvanor. 

 

Sanders Thompson (2013) beskriver att dagens internetanvändare har gått från att vara 

passiva konsumenter av information till att aktivt skapa sin egen information, 

exempelvis genom bloggar. I och med detta skapande uppstår även stor konkurrens i 

jakten på att fånga och hålla kvar läsare/följare. Bloggförfattarna tvingas till att ständigt 

flytta fram sina gränser för att överträffa både sina konkurrenter och sig själva. När det 

gäller hälsa och kost är detta fenomen naturligtvis inget som är hälsosamt. Extrema och 

osunda, ibland direkt farliga, bilder av kostråd och matvanor skapas på internet. När 

dessa extrema kostråd ställs mot och jämförs med myndigheters näringsrekommenda-

tioner, är risken stor att de senare upplevs som tråkiga och förlegade. 

 

Frågan om hur ofta respondenterna sökte efter kostråd på internet väckte funderingar då 

det visade sig att svarsalternativet ”En gång per månad eller mer sällan” var det  

absolut mest förekommande. Mot bakgrund av det som Findahl (2014) visar, att det 

största användningsområdet för internet är att söka efter information och med 

samhällets ständigt växande hälsointresse i åtanke (ADA, 2006), kan det vara värt att  

fundera över tillförlitligheten på denna fråga. Möjligtvis handlar detta om fenomenet 

med underrapportering som kan visa sig vid kostundersökningar - att rädslan för att bli 

bedömd förvränger respondenternas svar som i sin tur ger ett missvisande resultat (SLV, 

2012). 

 

6.2.2. Kvinnor 

Kvinnorna upplevde en högre trovärdighet till SLV:s näringsrekommendationer än 

männen, något som kan ha ett samband med att kvinnorna även hade en högre 

utbildningsnivå än männen. Detta bekräftar befintlig statistik gällande skillnader i 

utbildningsnivå mellan kvinnor och män (SCB, 2015). Trots den höga trovärdigheten 

för SLV var det endast 4,3 procent av kvinnorna som svarade ”Myndigheters 

hemsidor”, på frågan om vilken källa de besökte främst. 

 

Studiens respondenter var främst högutbildade och bör därmed anses kunna besitta en 

hög grad av källkritik, trots detta väljer de att förlita sig på de mindre trovärdiga och 

mer lättillgängliga källorna till kostråd. Frågan uppstår om detta beror på att tydliga och 

tillgängliga, bättre alternativ helt enkelt saknas i nuläget? Det faktum att kvinnorna 

prioriterade bloggar, där den upplevda trovärdigheten förvånande nog ansågs lägre än 
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till exempel SLV:s hemsida, styrker behovet av att myndigheter inom folkhälsa, som 

SLV och Folkhälsomyndigheten, måste göra sig synliga där målgruppen finns (ADA, 

2006). Detta belyser ett viktigt problem då dessa myndigheter uppenbarligen exponerar 

sig dåligt, inte syns och därmed upplevs som otillgängliga – annars finns ingen rimlig 

förklaring till att målgruppen unga vuxna kvinnor istället valde att besöka bloggar, trots 

lägre trovärdighet för dessa. 

 

6.2.3. Män 

Att nå ut med sin information och kunskap till dem som verkligen behöver den, de med 

låg utbildning och ett ointresse för dessa frågor, är uppenbarligen en stor utmaning. Som 

SLV har visat (2012) är den absolut mest utsatta målgruppen när det gäller dåliga 

matvanor, unga män. Denna studie visade att männen hade en lägre utbildningsnivå än 

kvinnorna, och var dessutom mindre benägna än kvinnorna att söka kostråd på internet. 

Männen upplevde även en lägre trovärdighet än kvinnorna för SLV:s 

näringsrekommendationer. Med andra ord – här finns ett stort problem och därmed en 

stor lucka för myndigheterna att fylla. Hur når man på bästa sätt ut till denna grupp av 

unga män med dåliga matvanor?  

 

Genom att utöka och förbättra utbildningen inom kost och matvanor tidigt, genom hela 

grundskolan, kan vi ge alla en chans att erhålla grundläggande kunskaper inom området. 

Som Grunert et al. (2012) beskriver, kan dessa förkunskaper ge de mest utsatta 

grupperna i samhället en större chans till att senare i livet ta till sig information gällande 

kost och matvanor och förhoppningsvis väcka ett intresse och ge en ökad medvetenhet. 

Hälsosamma matvanor bör inte vara något som endast  är förbehållet högutbildade och 

välbärgade människor.  

 

6.2.4. Genus – Kvinnligt och manligt 

De könsroller och kroppsideal som Fagrell (2000) menar skapas och upprätthålls i vårt 

moderna informationssamhälle, kan vara en bidragande faktor till svaret på varför 

studien visar de resultat den gör. De frågetecken som uppstår i och med att högutbildade 

unga vuxna väljer att förlita sig på mindre trovärdiga källor för sina hälsobudskap kan 

möjligtvis rätas ut en aning när vi beaktar den press som dagens uppkopplade unga 

människor ständigt utsätts och själva utsätter sig för. Det är tänkvärt att väga in det 

Gripsrud (2011) skriver om hur vi ständigt bombaderas av olika former av budskap som 

talar om för oss hur vi ska tänka och hur vi ska se ut, när vi tolkar denna studies resultat.  

 

Det fanns tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller syftet till varför man 

sökte efter kostråd. Kvinnorna sökte främst efter kostråd i syfte att minska i vikt, medan 

männen i större utsträckning var ute efter att öka sin muskelmassa. De klassiska 

kroppsidealen om vad som är feminint och maskulint, de könsstereotypa bilderna av 

kvinnor och män, återspeglas även i denna studie. Den könsrollssocialisation som 

Giddens (2003) beskriver, där sociala normer och förväntningar, som framförallt 

framhålls i media, skapar kvinnors och mäns könsroller, lever vidare år 2015 med 

internet och sociala medier som normskapare. 
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7. Slutsats 
 

Internet är ett kraftfullt verktyg i skapandet av unga vuxnas identitet och bibehållandet 

av stereotypa könsroller i samhället. Denna studie styrker även internet som ett mäktigt 

verktyg i påverkan av unga vuxnas bild av hälsosamma matvanor. 

 

På grund av internets betydande roll som normsskapare och trendsättare inom området 

hälsofrågor, måste forskningssamhället agera därefter. De måste synas och fungera som 

granskare och kritiker av hälsofrågor på internet. Politiker bör ta ansvar och flytta fram 

sina positioner inom folkhälsopolitik till att gälla även internet. Genom att ge 

myndigheter som SLV och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att agera granskare och 

utöva tillsyn i hälsofrågor på internet kan detta problem stävjas och reduceras. Detta är 

av stor betydelse för den framtida folkhälsan och något som därmed borde ligga i 

Folkhälsoministerns största intresse. 

 

Myndigheter inom hälsoområdet, såsom SLV och Folkhälsomyndigheten, behöver 

förstå sin roll i det moderna informationssamhället. De spelar en otroligt viktigt roll i 

arbetet för en bättre folkhälsa. Det krävs en förnyelse och ett nytänkande för att nå ut till 

de mest utsatta grupperna i samhället, för att inte de rådande klassklyftorna ska bestå. 

Myndigheterna måste helt enkelt bli mer synliga och tillgängliga, de måste möta 

människor där de finns, på deras egna vilkor. 

 

Jag ser med glädje och förhoppning fram emot den dagen då SLV rejält och självsäkert 

griper den möjlighet som internet erbjuder och syns göra reklam för de senaste 

näringsrekommendationerna, forskning, artiklar och nyheter på de stora bloggportalerna 

och i samtliga sociala medier.  

  

7.1. Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts vore det intressant att följa upp denna studie med en kvalitativ 

studie, förslagsvis genom fokusgrupper eller intervjuer, för att mer djupgående och 

vidare undersöka denna målgrupps attityder och inställningar till kostråd på internet och 

till Livsmedelsverket. Varför väljer de att inhämta sin information genom mindre 

trovärdiga källor trots att de vet bättre själva? Det vore även av intresse att genom en 

kvalitativ innehållsanalys undersöka de mest besökta och mest populära bloggarna, för 

att se vilken bild de framställer gällande kostråd, och sedan jämföra dem emot 

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Vidare vore en djupare undersökning 

angående hur hälsobudskapen är konstruerade utifrån begreppet genus av intresse för 

fortsatt forskning.
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