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Abstract 

 

Title: Eating habits and attitudes in college students related to the Swedish food agency 

national dietary guidelines 

Author: Johanna Bergqvist 

Course: C-essay in Public Health. The Academy for health and working life, University 

of Gavle 

Time: Spring 2013 

 

The study was a quantitative cross-sectional study which aimed at investigating college 

students’ eating habits in relation to the Swedish food agency dietary recommendations. 

The likely factors associated with eating habits and attitudes towards dietary 

recommendations were also investigated. Non probability sampling method was used 

giving rise to convinient study sample of 51 individuals (41 women and 11 men) ages 

19 to 37. The participants were part of four different types of educations, Care and 

health, Economy, Engineering, computering and societal planning and Culture and 

media. About 82% were familiar with at least one of the Swedish food agency dietary 

recommendations. Although none of the respondents ate completely according to the 

dietary guidelines, most ate according to one or several of the guidelines. Factors such 

as age and gender were associated to eating habits although they did not reach statistic 

significance. About 23, 5% of those familiar with the recommendations have a negative 

attitude towards them compared to 55% with positive attitude.  12% of the participants 

claim to have tried eating healthier in the past but failed. The discussion deals with 

possible implications of these findings for future intervention, the strengths and 

weaknesses of the study are also discussed. 

 

Keywords: Dietary guidelines, Swedish food agency, Attitudes, Eating habits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie var en kvantitativ tvärsnittsstudie som syftade till att undersöka 

högskolestudenters matvanor i relation till Livsmedelsverkets kostråd. Även eventuella 

faktorer som skulle kunna ha ett samband med matvanor samt attityder mot 

rekommendationerna undersöktes. Systematiskt urval användes och resulterade i ett 

bekvämlighetsurval på 51 individer (41 kvinnor och 11 män) i åldrarna 19 till 37 år. 

Deltagarna studerade inom fyra olika utbildningsområden, Vård och hälsa, Ekonomi, 

Teknik, data och samhällsbyggnad och Kultur och media. Nästan 73% var bekant med 

minst ett av råden från Livsmedelsveket, ingen av respondenterna åt helt enligt råden, 

de flesta åt dock enligt en eller flera av råden. Faktorer såsom ålder och kön 

associerades med matvanor dock kunde inga signifikanta resultat ses. 47,1 % var bekant 

med samtliga av råden sen tidigare, 35,3% var bekant med minst ett av råden. Övriga 

17,6% hade aldrig kommit i kontakt med råden innan undersökningen. 23,5% av de som 

var bekant med råden från tidigare hade en negativ attityd gentemot råden jämfört med 

55% som hade en positiv attityd mot råden. 12 % av deltagarna angav att de försökt att 

ändra sina matvanor tidigare men misslyckats. Diskussionen behandlar möjliga följder 

för dessa resultat i vidare forskning, dessutom diskuteras studiens styrkor och svagheter.  

 

Nyckelord: Kostråd, Livsmedelsverket, Attityder, Matvanor 
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1.Bakgrund 
Livsmedelsverket i Sverige har utvecklat fem kostråd i syfte att hjälpa Sveriges 

befolkning att äta hälsosamt. Dessa råd innefattar rekommendationer gällande frukt och 

grönsaker, fullkorn, fisk, flytande margarin och olja samt Nyckelhålsmärkningen. 

  

I Sverige äter majoriteten av befolkningen för lite frukt, grönsaker och fisk jämfört med 

vad Livsmedelsverket rekommenderar (Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg 2012). 

Endast 20 % av Sveriges befolkning äter tillräckligt med frukt och grönsaker varje dag 

och så lite som tre av tio äter fisk minst två gånger i veckan (Riksmaten 2012). Många 

människor i Sverige äter för mycket salt och mättat fett men för lite fullkorn och fibrer 

jämfört med livsmedelsverkets rekommendationer (ibid.). Konsumtionen av sötsaker 

och läsk är däremot hög, Sveriges befolkning konsumerar cirka 15 kilo sötsaker och 

dricker cirka 90 liter läsk per person varje år. (Axelsen et al 2012) Ohälsosamma 

matvanor ökar risken för en rad olika folksjukdomar som resulterar i stort lidande och 

för tidig död för många människor (Johansson 2007). Många människor drabbas av de 

effekter som kommer av ohälsosamma matvanor. Folkhälsoarbete för att motverka 

ohälsosamma matvanor hos befolkningen är därför nödvändig.  

 

Det finns studier som påvisar att kunskapen om aktuella nationella 

kostrekommendationer är relativt bra i Sverige (Grunert, Wills, Celemín, Lähteenmäki, 

Scholderer, & Storcksdieck 2012) Enligt Grunert med flera (2012) var kunskapen om 

vilka livsmedel som borde ätas ofta samt mindre ofta relativt god. Däremot visade 

deltagarna i studien begränsad kunskap kring mer detaljerade uppgifter om kost, såsom 

näringsinnehåll och vitaminer tillexempel. . Under 2011 publicerades en artikel av 

Kothe och Mullan där det hade undersökts vilka föreställningar Australienska unga 

vuxna hade till de nationella råden gällande frukt och grönsaker. Resultaten från 

undersökningen visade att 54 procent kände till det rekommenderade dagliga intaget av 

frukt och grönsaker samt att många hade svårigheter med hur mycket frukt och 

grönsaker som räknas som en serveringsmängd (Kothe & Mullan 2011). Författarna 

betonar att för att individer ska följa kostmässiga riktlinjer måste de förstå varför råden 

finns och varför de är nyttiga att följa, de måste också ha kunskap om vilka livsmedel 

som räknas som frukt och grönsaker. Det är av stor vikt att människor besitter 

kunskaper om vad som är hälsosamma matvanor och motionsvanor för att kunna 

utveckla en hälsosam livsstil (ibid.).   
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Kunskap om befolkningens matvanor är en av de avgörande faktorerna för planering i 

folkhälsoarbete (Sepp, Eklund & Becker 2004). En välbalanserad kost i samband med 

fysisk aktivitet är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en av grundstenarna för god 

hälsa (WHO Nutrition odat.). Sveriges regering har tagit fram elva målområden för 

folkhälsa med syfte att skapa bra förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen (En förnyad folkhälsopolitik 2008). Dessa mål ska fungera som 

utgångspunkt för arbetet mot folkhälsoproblem i Sverige.  

 

Många folkhälsoproblem i Sverige kan kopplas till kosten. Det tionde folkhälsomålet 

Matvanor och Livsmedel är framtaget för att goda kostvanor är en viktig faktor för 

människors hälsa och för att förebygga många sjukdomar och folkhälsoproblem. Detta 

målområde är nödvändigt eftersom det i finns skillnader i kostvanor mellan olika delar 

av Sveriges befolkning som tillexempel mellan gamla och unga, kvinnor och män samt 

låg och höginkomsttagare. Detta leder till ojämlikhet i hälsa (FHI Matvanor och 

Livsmedel 2011). Målet för Matvanor och Livsmedel är nödvändigt eftersom syftet med 

folkhälsomålen är god hälsa på lika villkor och ohälsosamma matvanor kan bidra till att 

öka förekomsten av en del folksjukdomar (ibid.).  

 

De sjukdomar som riskerar att öka i och med ohälsosamma matvanor är tillexempel 

fetma, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet och cancer (Johansson 2007). Övervikt 

och fetma är ett stort problem i hela världen (Johansson 2007). Goda matvanor gör att 

individer kan hålla en hälsosam vikt. Att behålla en hälsosam kroppsvikt är viktigt 

eftersom övervikt är en betydande riskfaktor för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar 

och diabetes typ två. Hjärt- och kärlsjukdomar är en av världens ledande folksjukdomar 

och vanligaste orsaken till en för tidig död (Ignarro, Balestrieri & Napoli 2006). Det har 

visat sig att konsumtion av frukt och grönsaker kan minska risken för att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar.  Även konsumtion av fisk rik på omega 3 två gånger i veckan 

rekommenderas för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (ibid.). 

 

Diabetes typ två drabbar ofta vuxna, matvanor och livsstil har stor betydelse för risken 

att drabbas av sjukdomen(Dyson, Kelly, Deakin, Duncan, Frost, Harrison, Khatri, 

Kunka, McArdle, Mellor, Oliver & Worth 2011). Med en välbalanserad kost kan risken 

för diabetes typ två minskas även om en individ redan har drabbats av sjukdomen kan 

goda matvanor hålla sjukdomen under kontroll (Johansson 2007). Tillexempel så har 

forskning visat att en kost rik på fibrer och fullkorn fungerar som en skyddande faktor 
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mot att drabbas av diabetes typ 2 (Dyson et al 2011). Även cancer har visat sig ha en 

viss koppling till livsstil och därmed matvanor. Tillexempel har frukt och grönsaker 

visats ha en skyddande effekt mot cancer (Gonzalez & Riboli 2010). Osteoporos eller 

benskörhet är en relativt vanlig sjukdom i Sverige (Johansson 2007). Tillräcklig mängd 

av kalcium, fosfor och vitamin D är viktigt för att kunna underhålla och bygga upp 

skelettet.  Med en välbalanserad kost kan behovet av dessa tillgodoses och benskörhet 

kan undvikas (ibid.). Folksjukdomar resulterar som sagt i både stort lidande och för 

tidig död för de som blir drabbade men det genererar också i stora kostnader för 

samhället (Johansson 2007). Om fler människor i Sverige för en välbalanserad kost kan 

många av dessa sjukdomar undvikas. 

 1.1 Skillnader i kostvanor 

Det finns som tidigare nämnts en del skillnader mellan kvinnor och mäns kostvanor. 

Kvinnor har generellt bättre kostvanor än män, bland annat tenderar kvinnor att äta mer 

frukt och grönsaker (Riksmaten 2012). Kvinnors kost innehåller ofta mer vitamin C, 

fibrer, kalcium och fleromättat fett än männens kost. Dock har det visat sig att män 

konsumerar mindre socker än kvinnor (Riksmaten 2012). Kostvanorna hos Sveriges 

kvinnor och män har fortfarande en bit kvar till att uppfylla livsmedelsverkets 

rekommendationer. Dock har kvinnor visat en större tendens till att följa riktlinjer än 

män (Blanck, Gillespie, Kimmons, Seymour & Serdula 2008) Det är viktigt att förstå 

vad dessa skillnader beror på för att kunna föra ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Hur 

kostvanor ser ut bland människor varierar också beroende på ålder. Barn konsumerar 

stora mängder sötsaker och läsk, en fjärdedel av barnens dagliga energiintag kommer 

ifrån just dessa livsmedel (Axelsen et al 2012). Yngre (18-30 år) konsumerar mer läsk 

och snabbmat men mindre potatis, frukt, grönsaker och fisk jämfört med äldre 

(Riksmaten 2012). Det vill säga yngre människor tenderar att äta onyttigare än äldre. 

Även utbildning är en faktor som har visat sig påverka människors kostvanor. Individer 

med låg utbildning och låg inkomst äter ofta mindre hälsosamt än individer med högre 

utbildning och inkomst (FHI 10. Matvanor och Livsmedel 2013). Individer med 

högskoleutbildning äter bland annat mer frukt, bär och grönsaker än individer med lägre 

utbildning (Riksmaten 2012).  

 

Grunert med flera genomförde 2012 en undersökning i sex länder, Storbritannien, 

Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen och Ungern. Syftet med studien var att avgöra vilka 

sociodemografiska och attitydmässiga bestämningsfaktorer som påverkar individers 
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kunskap om kost och näring (Grunert et.al 2012). Kvinnor med högre utbildning än 

grundskolan visade sig ha god kunskap och en positiv attityd till hälsosamma kostvanor. 

I artikeln tar författarna upp att mat och hälsa är ett område delvis dominerat av kvinnor, 

samt att följderna av detta är att kvinnor oftare exponeras för kost och hälsorelaterad 

information än män. Detta resulterar i att kvinnor oftare besitter en större kunskap om 

dessa ämnen än män. Resultatet från studien visar att positiv attityd mot hälsosamma 

matvanor ökar med åldern, generellt har äldre individer en positivare attityd än yngre. 

Kunskap om hälsosam kost verkar dock minska med åldern. Slutsatsen som drogs av 

undersökningen var att för att kunna äta hälsosamt krävs både kunskap och en positiv 

attityd (ibid.).   

 

Det har även framkommit i andra undersökningar att det finns vissa skillnader mellan 

olika åldrar och mellan individer med olika utbildningsnivå. Under 2000 publicerades 

Hunt, Nichols och Pryers undersökning gjord i Storbritannien, med syfte att avgöra hur 

stor del av den brittiska befolkningen som åt i enlighet med de nationella riktlinjerna för 

frukt och grönsaker. De som inte åt den önskade mängden av frukt och grönsaker visade 

sig vara mestadels yngre individer och individer med låg utbildning, slutsatsen av 

undersökningen blev därmed att insatser borde riktas mot dessa grupper i 

Storbritannien.1 087 män respektive 1 110 kvinnor i åldrarna 16 - 64 deltog i studien, 

resultatet av just denna undersökning visade inte någon större skillnad i kvinnor och 

mäns konsumtion av frukt och grönsaker.  

 

1.2 Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 

Livsmedelsverket har mer ingående näringsrekommendationer för barn, ungdomar och 

vuxna. Den gällande rapporten om Svenska näringsrekommendationer är den fjärde 

upplagan i Sverige och är ifrån år 2005 (SNR 2005). Rekommendationerna har baserats 

på den fjärde upplagan av de nordiska näringsrekommendationerna. De svenska 

näringsrekommendationerna baseras på aktuell forskning och kan inte ses som 

slutgiltiga. Vad som anses rätt förändras ständigt, när ny kunskap kommer måste de 

svenska näringsrekommendationerna revideras. (ibid.)  

 

Rekommendationerna omfattar intaget av fett, protein, kolhydrater, kostfibrer, 

renframställda sockerarter, men också vitaminer, mineralämnen, salt och alkohol. De 

rekommenderar även hur stor del av det dagliga energiintaget som ska komma från de 

olika komponenterna. Varje individs grundläggande energibehov eller Grundomsättning 
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varierar beroende på olika faktorer (Johansson 2007). Grundomsättning innebär den 

energi som krävs för kroppens inre arbete. Kön, ålder och kroppsvikt men framförallt 

muskelmassa påverkar hur stort det energibehovet för grundomsättningen är. Större 

muskelmassa resulterar i ett större energibehov. När människor åldras förändras 

kroppssammansättningen, muskelmassan minskar vilket alltså leder till ett lägre 

energibehov. Utöver grundomsättningen kräver människokroppen energi för all rörelse 

och kroppsarbete, ett tyngre kroppsarbete kräver mer energi. Energi benämns ofta som 

kilokalorier eller kalorier (kcal), det dagliga energibehovet kan beskrivas med antal 

kalorier en individ behöver dagligen (ibid.).    

 

Andel energi från ett näringsämne med andra ord energiprocenten förkortas E% 

(Johansson 2007). Det dagliga energi eller kalori intaget bör utgöras av både fett, 

kolhydrater och protein, dock till olika stora delar. Dessa delar beskriv med hjälp av 

E%. Enligt de svenska näringsrekommendationerna bör fett bidra med 25-30 E%, 

kolhydrater 50-60E% och protein 10-20E%. Alkohol är egentligen inte en del av det 

rekommenderade dagliga energiintaget dock så konsumerar många människor alkohol 

därmed har Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer även för detta. 

Livsmedelsverket säger att det dagliga intaget av alkohol inte bör överskrida 5E%. 

(ibid.) En vuxen man bör därmed inte få i sig mer än 20 gram alkohol per dag, för 

kvinnor rekommenderas högst 10 gram om dagen. Livsmedelsverket rekommenderar att 

gravida, ungdomar och barn helt undviker alkohol.  

Socker tillför endast energi och har ingen näringsmässig betydelse. En sockerrik kost 

riskerar att bli näringsfattig (Johansson 2007). Andelen energi från renframställda 

sockerarter bör enligt SNR 2005 inte överstiga 10 E%. Renframställda sockerarter 

innefattar sackaros, glukos, fruktos, glukossirap och högfruktossirap som ingrediens i 

livsmedel eller tillsatt i matlagning (SNR 2005). 

1.3 Livsmedelsverkets kostråd 

Näringsrekommendationerna kan vara alltför omfattande för en individ att följa i sin 

vardag har livsmedelsverket kommit fram till fem kostråd som syftar till att hjälpa 

människor att äta hälsosamt och öka chanserna för dem att tillgodose 

näringsrekommendationerna. Dessa råd lyder 1: Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 

gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker. 2. 

Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. 3. Välj gärna 

nyckelhålsmärkta livsmedel. 4. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 5. Använd gärna 
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flytande margarin eller olja i matlagningen. Dessa råd riktar sig mot friska personer 

eftersom vissa sjukdomar kräver en annorlunda kosthållning. (www.slv.se 6/2 2013)  

1.4 Det gröna nyckelhålet 

Att ett livsmedel är nyckelhålsmärkt innebär att det uppfyller ett eller flera av fyra 

kriterier, jämfört med andra livsmedel av samma sort (www.slv.se 6/2 2013). Dessa 

kriterier är 1. Mindre och/eller nyttigare fett 2. Mindre socker 3. Mindre salt 4.  Mer 

kostfibrer och fullkorn. Det gröna nyckelhålet används på 25 olika livsmedelsgrupper 

och villkoren varierar för de olika grupperna. Nyckelhålsmärkningen är till för att hjälpa 

människor välja de hälsosammaste alternativen i sitt val av livsmedel. (ibid.) Det gröna 

nyckelhålet har funnits i Sverige sedan 1989. Larsson, Lissner och Wilhelmsen 

genomförde 1999 en studie för att undersöka om Sveriges befolkning visste vad det 

gröna nyckelhålet stod för och om det då påverkade deras val av livsmedel. 65 % av de 

1591 deltagarna förstod meningen med det gröna nyckelhålet, dessutom var 

konsumtionen av nyckelhålsmärkta varor större hos de som förstod dess betydelse. 

(Larsson, Lissner & Wilhelmsen) 

 

1.5 Teoretiska begrepp 
 

1.5.1 Hierarchy of effects 

Hierarchy of effects model beskriver ett antal steg som individer går igenom innan de 

genomför ett val (Verbeke 2000 s.3). Enligt Hierarchy of effects model sker denna 

process i en specifik ordning (Barry & Howard 1990). Det första steget är Cognitively, 

det vill säga tänkandet som består av Awareness (medvetenhet) och Knowledge 

(kännedom) om en produkt (ibid.). Medvetenhet innebär att individen har kommit i 

kontakt med en produkt, ett livsmedel eller märke på livsmedel. Denna kontakt kan ske 

genom reklam eller att individen har sett produkten i butiken, individen har på något sätt 

kommit i kontakt med produkten tidigare. Kännedom om en produkt innebär att 

individen på något sätt börjar få mer information om produkten. Detta kan tillexempel 

ske genom information på nätet eller att individen har börjat läsa etiketterna på 

produkten. Lättillgänglig information på produkterna är viktigt för att individen ska 

välja den.   

Det andra steget är Affectively med andra ord känslor som består av Liking (gillande) 

och Preference (inställning) (ibid.). Gillande innefattar individens tycke om produkten, 

om denne gillar eller ogillar produkten. Gillande av en produkt kan uppstå för att 

http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
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individen tycker om produktens logga eller för att det är lätt att förstå vad produkten står 

för. Dock kan det hända att en individ kan vara positiv till och gilla en produkt pågrund 

av loggan och inte korrekt förstå produktens hälsomässiga eller ekologiska betydelse 

(Grunert & Wills 2007). Inställning handlar om inställningen individen har till 

produkten jämfört med andra produkter av samma slag. För att en individ ska välja 

”rätt” produkt krävs att individen har en större positiv inställning till den produkten än 

andra av samma sort. För att detta ska ske bör produktens fördelar och unika egenskaper 

framhållas på ett bra sätt.  

 

Det tredje steget är Doing, att göra som består av Conviction (övertygelse) och slutligen 

Buying (köp), eller val av livsmedel/produkt (Grunert & Wills 2007). I steget 

övertygelse sker det slutgiltiga beslutet för individen om att köpa produkten eller inte. 

Här uppstår övertygelsen hos individen som skapar ett begär efter produkten. Att testa 

produkten eller gratisprov kan skapa en trygghet hos individen om att produkten är 

säker och bra. Det slutgiltiga steget enligt Hierarchy of effects model är köpet. Efter att 

de tidigare stegen har genomgåtts infaller här tillfället för individen att faktiskt köpa 

produkten. Även detta steg måste ske enkelt och problemfritt, individen kan 

närsomhelst avbryta processen, så även här i slutskedet. Individen kan välja att inte 

köpa produkten om betalningen blir för krånglig och tar för lång tid.    

 



 

8 

 

1.6 Problemformulering 
Hur kan matvanorna hos Sveriges befolkning ligga så långt ifrån de råd som 

livsmedelsverket förespråkar?  Livsmedelsverkets råd är fem till synes enkla mål för 

varje individ att sträva mot. Enligt livsmedelsverket kan individer genom att följa 

kostråden må bra och hålla en normal vikt. Så många som över hälften av Sveriges 

vuxna befolkning har försökt att gå ner i vikt eller planerar att gå ner i vikt (Axelsen et 

al 2012).  

1.7 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka högskolestudenters matvanor och jämföra dessa 

med Livsmedelsverkets kostråd samt deras attityd gentemot och kunskap om 

rekommendationerna. Detta för att få en bättre bild över om människor följer 

rekommendationerna, vilken påverkan livsmedelsverkets råd har på människors 

kosthållning och om de tar hänsyn till dessa i sitt val av livsmedel. Men också vad 

människor tycker om de matvanor som Livsmedelsverket förespråkar som hälsosamma 

1.8 Frågeställningar 

 Hur ser högskolestudenters matvanor ut i förhållande till livsmedelsverkets 

kostråd? 

 

 Hur skiljer sig matvanorna åt mellan kön, ålder och typ av utbildning?  

 

 Vad finns det för attityder mot kostråden?  

 

2. Metod  

 

2.1 Val av ansats 

Undersökningen var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Data samlades in utan att 

medvetet påverka studiepopulationen, detta innebär att denna studie var en så kallad 

observationsstudie även kallad icke-experimentell studie (Andersson 2006).  

 

Undersökningen var en tvärsnittsstudie eftersom den syftade till att ge ett tvärsnitt över 

hur det såg ut i hela populationen. Tvärsnittsstudier genererar ofta i låga kostnader och 
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är inte särskilt tidskrävande eftersom insamlingen av data sker vid ett tillfälle. Dessutom 

är tvärsnittsstudier relativt enkla och okomplicerade att genomföra (Andersson 2006). 

Med en tvärsnittstudie kan eventuella samvariationer eller associationer mellan faktorer 

konstateras. Dock kan det inte konstateras vilka faktorer som påverkar varandra, det går 

endast att avgöra om det finns något slags samband mellan faktorerna (Andersson 

2006).  

 

2.2 Urval 

 Undersökningen genomfördes på människor som befann sig på en högskola i mellan 

Sverige vid det valda tillfället. Deltagarna valdes ut genom ett Systematiskt urval 

(Ejlertsson 2012). Detta innebär att enligt vissa regler väljs personer ut (tillexempel var 

femte person) och erbjuds att delta i undersökningen, detta för att få ett så representativt 

resultat som möjligt för hela populationen (Ejlertsson 2012). För att få fram ett 

slumpmässigt tal att utgå ifrån skrevs siffra 1 till 10 på tio stycken lappar som därefter 

blandades och en lapp drogs ur blandningen (Ejlertsson 2005). Den siffra som stod på 

den dragna lappen var 3, vilket avgjorde att var tredje person skulle tillfrågas. Totalt 

svarade 51 personer på enkäten, 10 män och 41 kvinnor i åldrarna 19 till 37 år. En del i 

urvalet tackade nej till att delta, vilket resulterade i ett externt bortfall (Ejlertsson 2005). 

Detta externa bortfall utgjordes av 11 personer som tackade nej till att delta, av dessa 

var åtta män och tre kvinnor. Ett visst internt bortfall på enstaka frågor förekom också.  

På fråga 1 om frukt och grönsakskonsumtion fattades svar från två respondenter. På 

fråga 14 om respondenterna någon gång försökt ändra sina matvanor fattades ett svar. 

De öppna frågorna var frivilliga och fanns till för de respondenter som ansåg att något 

svarsalternativ saknades, enstaka respondenter skrev något i de öppna frågorna.  

 

2.3 Datainsamling 

Denna studie genomfördes med hjälp av en enkät bestående av både stängda och öppna 

frågor. Fördelarna med en enkätundersökning är att det är relativt billigt och många 

respondenter kan tillfrågas på samma gång (Andersson 2006). Vid intervju kan 

respondenterna påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor detta kallas för 

intervjueffekten, vid enkätundersökning kan detta undvikas vilket är en fördel 

(Ejlertsson 2005). Den aktuella enkäten (bilaga 1) bestod av 14 frågor, varav sju frågor 

(1-6 och 14) kommer ifrån Livsmedelsverkets enkät om kostvanor (Sepp et al 2004 
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bilaga 1). De resterande sju frågorna utvecklades enkom för denna studie och dess syfte 

och har inte testats tidigare utan relation till denna studie. 

 

Utdelningen av enkäterna skedde under förmiddag och lunchtid i cafeterian i den 

aktuella högskolan. De regler som tidigare satts för urvalsförfarandet innebar att var 

tredje person som kom in i cafeterian tillfrågades om de var intresserade att delta i 

undersökningen. Urvalet fortsatte på samma sätt med att tillfråga var tredje trots att en 

del tackade nej. Samtliga enkäter som delades ut lämnades tillbaka ifylld till ansvarig 

för undersökningen. Det tog mellan fem och tio minuter för respondenterna att svara på 

enkäten. Enkäterna samlades in under två dagar mellan cirka klockan 09.00 till 13.00. 

2.4 Enkäten 

 Enkäten började med frågor gällande bakgrundsvariabler om kön, ålder och 

sysselsättning. Fyra teman kan identifieras i enkäten, dessa är Kostvanor, Kunskap, 

Attityd och Inflytande. Efter bakgrundsfrågorna följer frågor om respondenternas 

kostvanor utifrån Livsmedelsverkets råd. Sedan följde frågor som syftade till att 

undersöka respondenternas kunskap om livsmedelsverkets råd. Enkäten innehöll två 

rutor med information om livsmedelsverkets kostråd och om deras gröna 

nyckelhålsmärkning. Denna information fanns tillgänglig för de respondenter som av 

någon anledning aldrig har kommit i kontakt med råden och nyckelhålsmärkningen 

tidigare. Somliga frågor krävde att respondenterna visste vad livsmedelsverkets råd 

innebar, därför var denna information viktig att ha med i enkäten. Enkäten avslutas med 

frågor om respondenternas attityd mot råden och vad som har inflytande på deras val av 

livsmedel samt en öppen fråga med möjlighet till övriga synpunkter och tankar kring 

råden.   

 

Pilotstudier genomfördes två gånger innan enkäten var färdig att användas. En del 

ändringar i enkäten gjordes efter den första pilotstudien. En del ändringar var i 

utformningen, t. ex öka mellanrummet mellan svarsalternativen för att dessa inte skulle 

blandas ihop. Dessutom lades det till några alternativ på fråga 9 och 13, på fråga 9 

tillkom tillförlitliga, otillförlitliga, moderna, omoderna, bra, dåliga och annat, detta för 

att ge respondenterna fler valmöjligheter. Under fråga 13 tillkom alternativen lätt och 

snabbt att tillaga, det ska vara gott, närproducerat, väljer inte äter det som familj/sambo 

lagar/äter och annat detta med samma syfte som fråga 9. I slutet av enkäten tillkom en 

punkt som löd ”Övriga åsikter och synpunkter på Livsmedelsverkets kostråd:” där 
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respondenterna hade möjligheten att med egna ord skriva om de hade några övriga 

synpunkter och åsikter angående råden. Efter ändringar gjorts genomfördes pilotstudie 

på det som kom att bli den slutgiltiga enkäten. Totalt ingick fem personer i varje 

pilotstudie. 

 

2.5 Variabler 

Variabler som använts listas nedan: 

Oberoende variabler. Dessa innefattar kön, ålder och typ av utbildning. Respondenterna 

delades upp i två grupper efter ålder grupp 1: 19-25 grupp 2: 26-37. Utbildning delades 

upp i fyra grupper, varje respondent angav vad de studerade och grupperna skapades 

utefter till vilken avdelning högskolan räknade respektive utbildning. Beroende 

variabler, utgjordes av de frågor som handlade om matvanor och attityd till råden. 

 

Attityd till råden: Negativ attityd utgjordes av att respondenten hade angett en negativ 

inställning till råden. Till negativ räknades alternativen ohälsosamma, orealistiska, 

dåliga, omoderna, svåra att leva upp till och otillförlitliga under fråga 9. Positiv attityd 

hade de respondenter som angav minst en positiv inställning till råden. Till de positiva 

räknades alternativen hälsosamma, realistiska, bra, moderna, lätta att leva upp till och 

tillförlitliga under fråga 9.  

 

Konsumtion av frukt och grönsaker delades in i grupperna: 

1 eller mindre än 1/månaden 

1 eller mindre än 1/veckan 

Mer än 1/veckan 

Minst 1 om dagen 

Trots att vissa respondenter åt mer än en frukt om dagen hamnade de då i den sista 

gruppen, minst 1 om dagen. 

 

2.6 Dataanalys  

Analys av insamlad data skedde i datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) program version 20.0. Chi-square test användes för att tydliggöra 

samband mellan den beroende (t.ex. konsumtion av frukt/grönt, bekant med råden, 

fullkorn) och den oberoende (ålder, kön, utbildning) variabeln för de univariata 

analyserna. Signifikansnivån sattes till p<0.05 för alla statistiska analyser.  
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En del frågor analyserades med hjälp av kvalitativ metod på grund av att de var öppna 

frågor. Detta gäller speciellt frågan ”Övriga åsikter och synpunkter på 

Livsmedelsverkets kostråd”. 

2.7 Etiska överväganden  

Ett följebrev till enkäterna skrevs, se bilaga 1. Följebrevet innehöll information om 

avsikten med undersökningen, vem som låg bakom den och hur lång tid det skulle ta att 

besvara frågorna (Kylén 2004). Informationskravet uppfylldes genom att i följebrevet 

även informera deltagarna om att det är helt frivilligt att delta och att de närsomhelst 

kan avbryta sitt deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Men också 

genom att informera deltagarna om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet 

uppfylldes i och med att alla deltagare gav sitt samtycke till att medverka i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet möttes genom att försäkra deltagarna om att 

deras deltagande skulle vara anonymt och att enskilda personer inte skulle kunna 

identifieras genom att inga personuppgifter som kan röja deras identitet krävdes för att 

delta i undersökningen. Det framkom även att enkäterna inte skulle komma att användas 

till något annat än denna undersökning och att materialet planerade förstöras när 

uppsatsen var klar (Hansagi & Allebeck 1994). Följebrevet innehöll även 

kontaktuppgifter till ansvarig person för undersökningen. Uppgifter och resultat från 

undersökningen användes inte för några andra ändamål än denna undersökning i och 

med detta uppfylldes Nyttjandekravet (ibid.).  

 

3.Resultat 

3.1 Kvantitativt resultat 
 

Den slutgiltiga populationen för undersökningen bestod av 51 kvinnor och män i 

åldrarna 19 till 37 som studerade vid högskolan i mellan Sverige. Fyra olika grupper 

inom utbildningsområden kunde ses, dessa var Vård och hälsa, Ekonomi, Teknik, data 

och samhällsbyggnad samt Kultur och media. Nedan i tabell 1 redovisas hur stor del av 

populationen som utgjordes av respektive kön, ålder och utbildningsområde. 

 

Tabell 1 Sociodemografisk bakgrunds information. 

Variabel Absolut Frekvens (N=51) Relativfrekvens (%) 
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Kön 

Kvinna 

Man 

Ålder 

19-25 

26-37 

Utbildning 

Vård och Hälsa 

Ekonomi 

Teknik, Data och 

samhällsbyggnad 

Kultur och Media 

 

41 

10 

 

40 

11 

 

25 

6 

17 

 

3 

 

80,4 

19,6 

 

78,4 

21,6 

 

49,0 

11,8 

33,3 

 

5.9 

 

 

Resultatet från undersökningen påvisade inga signifikanta skillnader i matvanor och 

attityder mot kostråden mellan ålder, kön och typ av utbildning. De övergripande 

resultaten för hela undersökningspopulationen visar dock att de flesta, 38 av 51 åt minst 

en frukt eller grönsak varje dag. 28 av 51 valde i första hand fullkornsprodukter av bröd, 

pasta och ris. 32 av 51 åt fisk en eller mindre än en gång i veckan, endast tre individer 

angav att de åt fisk tre gånger i veckan som är det som rekommenderas av 

livsmedelsverket. 

 

 

Tabell 2 Konsumtion av frukt och grönsaker i relation till kön och ålder 

Variabel Konsumtion av frukt och grönt N=51 (%)  

 1 eller 

mindre än 

1/månaden  

1 eller 

mindre 

än 

1/veckan 

Mer än 

1/veckan 

Minst 1 gång 

om dagen 

Ej svar P-värde 

Kön  

Kvinna 

Man 

Ålder 

19-25  

26-37 

 

5 

0 

 

2 

9 

 

5 

10 

 

8 

0 

 

12 

10 

 

15 

0 

 

73 

80 

 

70 

91 

 

5 

0 

 

5 

0 

0,83 

 

 

0,25 

 

Tabell 3 Val av fullkornsprodukter i relation till kön och ålder 

Variabel Val av fullkornsprodukter N=51 (%) P-värde 

 Ja  Nej Ibland  
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Kön  

Kvinna 

Man 

Ålder 

19-25 

26-37 

 

56 

50 

 

52 

64 

 

 

10 

20 

 

10 

18 

 

 

34 

30 

 

38 

18 

 

0,66 

 

 

0,43 

 

Tabell 4 Konsumtion av fisk i relation till kön och ålder 

Variabel Konsumtion av fisk N=51 (%) P-värde 

 1 eller mindre 

än 1 gång i 

veckan  

2 gånger i 

veckan 

3 gånger i 

veckan 

 

Kön 

Kvinna 

Man 

Ålder 

19-25 

26-37 

 

59 

80 

 

62 

64 

 

 

37 

10 

 

32 

27 

 

 

4  

10  

 

6 

9 

0,25 

 

 

0,85 

 

 

Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad i frukt och grönsakskonsumtionen 

mellan individerna inom de olika utbildningarna (Tabell 5). Av individerna inom 

utbildningen Vård och Hälsa var det 75 % som åt frukt och grönt minst en gång om 

dagen, av de fem ekonomistudenterna som deltog var det 100 %, för studenterna inom 

teknik, data och samhällsbyggnad 81,2% och för studenterna från kultur och media åt 

66,7% frukt och grönsaker minst en gång varje dag.  

 

Tabell 5 Konsumtion av frukt och grönsaker relaterat till typ av utbildning 

Variabel Konsumtion av frukt och grönt N=51 (%)  

 1 eller 

mindre än 

1/månaden  

1 eller 

mindre 

än 

1/veckan 

Mer än 

1/veckan 

Minst 1 gång 

om dagen 

Ej svar 

(n=2) 

P-värde 

Utbildning 

Vård och Hälsa 

Ekonomi 

Teknik, Data och 

Samhällsbyggnad 

Kultur och Media 

 

8,3 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

12,5 

 

0 

 

16,7 

0 

6,2 

 

33,3 

 

75 

100 

81,2 

 

66,7 

 

50 

50 

0 

 

0 

0,44 
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Respondenterna svarade på frågan om vilken typ av mat eller kost de åt vanligen och 

fick välja mellan alternativen Blandkost, Enbart laktovegetarisk, Mest laktovegetarisk, 

Vegankost, Glutenfri kost och annan kost där de själva kunde ange typ av kost. De 

flesta av deltagarna (84,3%) angav att de åt blandkost och det var därmed den vanligaste 

typen av kost bland deltagarna. Resterande deltagare angav att de åt mest 

laktovegetarisk (7,8 %), Annan kost (5,9 %) och glutenfri kost (2 %). Ingen av 

deltagarna angav att de åt Enbart laktovegetarisk kost eller Vegankost.  De som angav 

att de åt annan kost skrev ”LC” och ”Laktovegetarisk men äter vitt kött, det vill säga 

fisk och kyckling” och ”Kött, fisk, ägg, laktosfri, glutenfri, nyttiga fetter.”.   

Så många som 72,5% angav att det visste vad nyckelhålsmärkningen på livsmedel 

innebär. 

 

På frågan om nyckelhålsmärkningen på livsmedel påverkade deltagarnas val av 

livsmedel svarade 11,8% Ja, 35,3% Nej och 52,9% svarade Ibland. Livsmedelsverket 

rekommenderar människor att främst använda flytande margarin och matolja i sin 

matlagning. Resultatet från denna undersökning visade att just flytande margarin och 

matolja var det matfett som flest angav att de använde i sin matlagning. 62,7% angav att 

de använde matolja och 39,2% angav att de använde flytande margarin.  

Deltagarna fick frågan vad de ansåg om Livsmedelsverkets kostråd och gavs 13 

alternativ att kryssa i, antingen ett eller flera. Detta för att ta reda på om deltagarna var 

positivt eller negativt inställda till råden. Sex av alternativen var positiva, sex negativa 

dessutom kunde de kryssa i Annat och själva ange vad de tyckte. De tre alternativ som 

kryssades i av flest deltagare blev sedermera Hälsosamma (68,6%), Bra (60,8%) och 

Realistiska (37,3%). 84,6% av deltagarna hade statistiskt en helt eller delvis positiv 

attityd till livsmedelsverkets kostråd 

 

Mindre än hälften (47,1%) av undersökningspopulationen angav att de var bekant med 

alla råden sedan tidigare, 13,7% hade kommit i kontakt med ett av råden, 21,6% angav 

att de kommit i kontakt med två eller flera av råden. 17,6% uppgav att de aldrig tidigare 

kommit i kontakt med något av råden (Tabell 6). Resultatet antyder att det kan finnas ett 

visst samband mellan kunskap om kostråden och attityd mot kostråden. De flesta av 

individerna som angav att de var bekanta med samtliga av råden sedan tidigare angav 

också att de hade en positiv attityd till råden. Dock är bevisen för detta inte signifikanta. 
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Tabell 6 Bekant med livsmedelsverkets råd sedan tidigare relaterat till attityd till 

råden. 

Variabel               Attityd N=51(%) 

Negativ              Positiv  

P-värdet 

Bekant med råden 

Nej, ingen av dem 

Minst en 

Minst två eller mer (inkl. 

nyckelhålet) 

Bekant med alla 

 

38 

15 

23,5 

 

23,5 

 

11 

13 

21 

 

55 

0,91 

 

Väldigt få, endast 5,9 % svarade att Livsmedelsverkets kostråd påverkade deras val av 

livsmedel i nuläget. Hela 52,9% svarade Nej på frågan och angav alltså att de inte 

påverkas av Livsmedelsverkets råd. De övriga 41,2% svarade att det Ibland påverkas av 

råden i sitt val (Tabell 7).  

 

Tabell 7 Rådens påverkan på valet av livsmedel. 

Variabel Frekvens N=51 Relativ frekvens (%) 

Rådens påverkan 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

3 

27 

21 

 

5,9 

52,9 

41,2 

 

Resultaten tyder på att det kan finnas ett visst samband mellan att anse att råden är 

hälsosamma och att ha kostvanor som stämmer väl överens med vad Livsmedelsverket 

rekommenderar. Större delen av de individer vars kostvanor låg i enlighet med råden 

angav att de ansåg att råden var hälsosamma (Se Tabell 8). Denna skillnad är dock inte 

signifikant.  

 

Tabell 8 Kostvanor som stämmer överens med råden relaterat till att anse att 

råden är hälsosamma. 

 

Variabel 

Anser att råden är hälsosamma (%) 

  Ja   Nej 

Kostvanor i enlighet med kostråden  

Frukt och grönsaker minst 1 gång om dagen 

Väljer fullkornsprodukter i första hand 

Äter fisk 3 ggr i veckan 

 

65,8 

75 

66,7 

 

34,2 

25 

33,3 

 

Deltagarna svarade på frågan om vad som var de viktigaste faktorerna i deras val av 

livsmedel. De fick nio alternativ att kryssa i och fick kryssa i ett eller flera alternativ, ett 
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av alternativet var Annat, där hade de möjligheten att själva ange någon annan faktor 

om det behövdes. Resultatet visade att den faktor som flest angivit som en av de 

viktigaste var Priset (74,5), tätt därefter kom Hälsosamt (70,6%) och därefter Att det ska 

vara gott (64,7%). Resultatet för de övriga faktorerna var Ekologiskt (41,2%), 

Närproducerat (33,3%), Lätt och snabbt att tillaga (23,5%), Nyckelhålsmärkt (15,7%) 

och de faktorer som angavs minst var Väljer inte och Annat på 2 % var.  

 

Resultatet från undersökningen visar att 74 % av deltagarna har ändrat, försökt att ändra 

eller vill förändra sina matvanor. De övriga 26 % angav att de redan anser att de äter 

hälsosamt eller att de aldrig har försökt ändra sina matvanor (Tabell 9). 

 

Tabell 9 Förändring av matvanor. 

Variabel Frekvens (N=51) Relativ frekvens (%) 

Förändrat matvanor 

Ja, jag har börjat äta mer hälsosamt 

Ja, har försökt men misslyckats  

Nej, men har funderat på det 

Nej, aldrig 

Nej, anser att jag redan äter hälsosamt 

Har redan ändrat matvanor sedan 

tidigare 

Saknas 

 

23 

6 

4 

1 

12 

4 

 

1 

 

46 

12 

8 

2 

24 

8 

 

2 

 

3.2 Kvalitativt resultat 
 

Enkäten avslutades med ”Övriga synpunkter på livsmedelsverkets kostråd:” där 

deltagarna gavs möjligheten att skriva ned sina tankar och synpunkter kring råden. 

Sammanlagt skrev 10 stycken av deltagarna något under denna avslutande fråga. Två 

personer skrev endast ”Nej”. De övriga åtta personerna skrev mer utförliga svar. 

Synpunkterna var varierande positiva och negativa en kvinna skrev ”Tycker att de är 

realistiska men folk borde göras mer medvetna om dem” en annan kvinna skrev 

”Förlegade. Borde följa ny forskning och råden är dessutom baserade på en tvivelaktig 

studie”  

Två kvinnliga respondenter lyfte fram problemet med stillasittande livsstil i Sverige, 

den ena skrev "Tycker att det är realistiskt för mig men i och med att vi har en mer 

stillsittande befolkning idag så blir det lite orealistiskt." Den andra kvinnan skrev " Jag 

undrar om livsmedelsverkets kostråd är anpassade till dagens samhälle? Förr rörde vi 
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mer på oss och använde kroppen mer i vardagen. Idag är vi mer stillasittande, är 

livsmedelsverkets kostråd rätt anpassade efter oss då? 

 

Två av respondenterna en kvinna och en man föreslog förändringar eller tillägg av 

kostråden, dessa var: "Ett till råd bör vara att handla/äta ekologiskt & närproducerat i 

den mån det går!" och mannen skrev "Rådet om att äta fisk ofta strider mot att det vore 

ohälsosamt med tanke på miljögifter i viss fisk. Bör preciseras vilken fisk man bör äta" 

 

De sista två av deltagarna som svarat på denna fråga, en kvinna och en man var mycket 

kritiska mot att Livsmedelsverket rekommenderade flytande margarin, kvinnan skrev 

"Hur kan man rekommendera att äta flytande margarin som ej är bra! Samma 

ingredienser används till lotion och målarfärg!" och mannen ansåg att "Flytande 

margarin, varför rekommenderas detta? Finns en uppsjö av miljömärkningar, lite svårt 

att orientera sig. Köttfri måndag! Veganstyle!" 

 

4. Diskussion  

Livsmedelsverkets kostråd har skapats för att hjälpa Sveriges befolkning att må bra och 

hålla en hälsosam vikt. I denna studie framkom det att matvanorna hos många av 

deltagarna stämde relativt dåligt överens med kostråden. En stor del av 

undersökningspopulationen åt för lite frukt, grönsaker och fisk. Det som stämde bättre 

överens med råden var att många deltagare angav att de i första hand valde 

fullkornsprodukter om det var möjligt och de oftast eller ibland påverkades av 

nyckelhålsmärkningen i sitt val av livsmedel. Dessutom använde de flesta flytande 

margarin eller matolja i sin matlagning vilket är vad livsmedelsverket rekommenderar. 

Matvanor ser olika ut hos alla människor och tidigare forskning tyder på att det finns 

skillnader i matvanor beroende på kön, ålder och utbildning. Inga signifikanta skillnader 

mellan dessa faktorer kunde dock ses i denna studie.  En stor del av deltagarna var helt 

eller delvis positiv till livsmedelsverkets kostråd, detta trots att endast cirka hälften av 

alla deltagarna hade hört talas om råden innan undersökningen genomfördes. Resultaten 

tyder även att det kan finnas en viss koppling mellan att tycka att råden är hälsosamma 

och äta i likhet med vad Livsmedelsverket rekommenderar.  
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4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Hierarchy of effects model 

Hierarchy of effects består av sex steg som en individ går igenom innan ett val. Det 

första steget Medvetenhet innebär att individen på något sätt har kommit i kontakt med 

produkten/märket, vilket i det här fallet utgörs av Livsmedelsverkets kostråd och det 

gröna nyckelhålet. Totalt angav 82,4% av deltagarna i studien att de på något sätt 

kommit i kontakt med ett, flera eller alla av Livsmedelsverkets kostråd. Det innebär 

alltså att 17,6% aldrig kommit i kontakt med råden tidigare och därför inte gått igenom 

detta första stegen innan undersökningen. Det andra steget i Hierarchy of effects är 

Kännedom, detta steg innebär att individen får mer information om kostråden eller 

nyckelhålsmärkningen, detta kan ske genom tillexempel internet eller reklam.  Eftersom 

enkäterna i denna undersökning skulle gå ut till deltagarna utan att kontrollera om de 

hade kunskap om råden innehöll enkäten information om såväl Livsmedelsverkets 

kostråd som Det gröna nyckelhålet. Detta för att ge de deltagare som inte kommit i 

kontakt med råden tidigare möjlighet att svara på alla frågor. Därmed fick vissa 

individer de två första stegen i Hierarchy of effects genom denna enkät i och med att de 

blev informerade om att råden och nyckelhålsmärkningen fanns, samt ytterligare 

information om de båda. De som redan visste om råden och genomgått det första steget 

redan innan fick delvis det andra steget i form av informationen. Dock kan de redan ha 

fått denna information tidigare så steg två genomgåtts.  

 

Det tredje steget tycke eller gillande handlar om att individen gillar eller ogillar 

kostråden. Resultaten från undersökningen visade att många av deltagarna var positivt 

inställda till kostråden. Det fjärde steget inställning handlar precis som det låter om 

inställning, en positiv inställning mot råden krävs för att individer ska välja att följa dem 

istället för något av alla de andra tips och råd som finns gällande matvanor. Många av 

deltagarna hade en positiv inställning till råden, dock var det få som åt i enlighet med 

råden och angav att råden påverkade deras val av livsmedel. Steg fem i processen som 

Hierarchy of effects beskriver är Övertygelse, i det näst sista steget sker övertygelsen 

som styr det slutgiltiga beslutet att välja produkten, eller livsmedlet som 

Livsmedelsverket förespråkar. I detta steg skapas begäret, det kan ske genom att 

individer testar produkter och därmed känner att den är trygg, säker och bra. Erfarenhet 

av att ha provat produkter/livsmedel som Livsmedelsverket rekommenderar och som är 
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märkt med nyckelhålet kan ge individerna större förtroende för andra eller nya 

produkter med samma märkning.   

 

Det sjätte och sista steget är Inköp som innebär det slutgiltiga valet och inköp av 

produkter. För att individen ska genomföra det sista steget i processen måste steget gå 

relativt enkelt och problemfritt, det får inte vara problematiskt, jobbigt eller alltför 

tidskrävande. Detta kan handla om att produkterna i fråga ska vara lättillgängliga, goda 

och inte alltför dyra, det ska inte vara svårt att få tag i produkterna. Detta kan kopplas 

till de svar som deltagarna gav på vad som var de viktigaste faktorerna i deras eget val 

av livsmedel.  De tre ledande faktorerna för val av livsmedel hos deltagarna var Priset, 

Hälsosamt och Det ska vara gott. Att en vara känns prisvärd har hälsosamma effekter 

och är god är alla faktorer som kan förenkla köp och konsumtion av en vara.   

 

4.1.2 Tidigare forskning i relation till resultatet  

I den nationella rapporten för befolkningshälsa i Sverige skriver Axelsen med flera 

(2012) att Sveriges befolkning äter för lite frukt, grönsaker och fisk i förhållande till 

Livsmedelsverkets kostråd. Resultatet från rapporten och resultatet från den aktuella 

undersökningen stämmer delvis överens. Frukt och grönsakskonsumtionen visade sig se 

relativt bra ut då cirka 74,5% angav att de åt minst 1 frukt om dagen, dock var det 

endast tre personer angav att de åt frukt fyra eller mer än fyra gånger om dagen. Endast 

5,9 % av alla deltagarna angav att de åt fisk tre gånger i veckan som kostråden 

uppmanar till.  

 

Det har i en del studier visat sig att det finns vissa skillnader i matvanor mellan kön och 

ålder. I en studie från 2012 (Grunert et al) visade resultaten att en positiv attityd mot 

hälsosamma matvanor ökade med åldern men att kunskap om vad som är hälsosam kost 

däremot minskade med högre åldern. En annan studie (Hunt et al 2000) visade att de 

som åt minst frukt och grönsaker var yngre personer. Grunert med flera (2012) säger att 

kvinnor oftare har större kunskap än män om vad som är hälsosamma matvanor.  

Forskning har även visat att kvinnor generellt brukar ha bättre matvanor än män 

(Riksmaten 2012) Resultaten från denna undersökning syftade som sagt delvis till att ta 

reda på om det fanns några skillnader i matvanorna mellan kvinnor och män samt olika 

åldrar. Dock visade resultaten inte på några signifikanta skillnader varken mellan könen 

eller mellan olika åldrar. Att inga signifikanta skillnader fanns kan bero på olika 

felkällor och bias som kommer diskuteras ytterligare i metoddiskussionen.   
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Kunskapen om aktuella nationella kostrekommendationer har visat sig vara 

förhållandevis god i Sverige (Grunert et al 2012). En annan studie från Australien 

visade att 54 % av ungdomarna i landet kände till de nationella råden gällande frukt och 

grönsaker (Kothe & Mullan 2011). Resultaten från Grunert med fleras studie stämde 

relativt bra överens med resultaten från den aktuella undersökningen på elever på en 

högskola i mellan Sverige. Dessa resultat visade som tidigare nämnts att 82,4% av 

deltagarna någon gång kommit i kontakt med minst ett av råden. I denna studie svarade 

74,5% att de från tidigare var bekant med rådet om frukt och grönsaker. Detta resultat 

tyder på en eventuellt större kunskap om de nationella råden gällande frukt och 

grönsaker hos Sveriges befolkning än hos Australiens. 

 

I en svensk studie från 1999 visade det sig att 65 % av deltagarna förstod meningen med 

det gröna nyckelhålet. I den aktuella studien angav 72,5% att de visste vad 

nyckelhålsmärkningen innebar. Dessa två studier visar på liknande resultat, slutsatser 

som kan dras från detta är att åtminstone över hälften av Sveriges befolkning verkar ha 

kunskap om vad nyckelhålsmärkningen betyder. Dessutom svarade 11,8% att 

nyckelhålsmärkningen påverkade deras val av livsmedel och 52,9% svarade att 

nyckelhålet ibland påverkade valet av livsmedel. Relativt många visste vad 

nyckelhålsmärkningen betyder dock svarar en förvånansvärt liten del av respondenterna 

att nyckelhålsmärkningen oftast påverkar deras val. Eftersom över hälften svarade att 

nyckelhålet ibland påverkade deras val så kan det vara så att andra faktorer som spelar 

in är viktigare för respondenternas val av livsmedel än nyckelhålsmärkningen.    

 

Grunert med flera (2012) kom i sin studie även fram till att god kunskap och en positiv 

attityd till hälsosam mat krävs för att kunna äta hälsosamt. Den aktuella studien kom 

fram till resultat som tyder på en viss koppling mellan att många som tyckte att råden 

var hälsosamma hade kostvanor som stämde bra överens med vad Livsmedelsverket 

rekommenderar. Detta behöver dock nödvändigtvis inte bero på att dessa individer 

följer kostråden utan det kan bero på att dessa individer redan har liknande kostvanor. 

Individernas kostvanor kan stämma väl överens med vad Livsmedelsverket 

rekommenderar, om dessa individer då anser själva att de redan har hälsosamma 

kostvanor är det självfallet att de anser att råden är hälsosamma som rekommenderar 

samma vanor.      
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4.2 Metoddiskussion 

Med hjälp av enkäter kan många människor tillfrågas under kort tid, alla får samma 

frågor vilket är en förutsättning för att meningsfull statistik ska kunna göras utifrån 

svaren (Kylén 2004). Både öppna och bundna frågor kan användas för att ta reda på 

värderingar och tankesätt (ibid.). Respondenter till både enkäter och intervjuer påverkas 

av den som frågar, relation till intervjuaren eller den som skickat ut enkäten påverkar 

deltagarna (ibid.). Ansvarig för studien hade ingen personlig relation till någon av 

respondenterna, de informerades dock om att hon studerade vid 

Hälsopedagogprogrammet. De svarande kan ha haft olika relationer till programmet. En 

del av respondenterna studerade samma utbildning vilket kan ha påverkat deras 

inställning till att delta i undersökningen. Respondenternas svar kan påverkas av att de 

är positiva eller negativa till Hälsopedagogiska programmet (Kylén 2004). 

Enkäter är mestadels standardiserade eftersom frågorna ofta är desamma i alla enkäterna 

och kommer i samma ordning (Hansagi & Allebeck 1994). Standardisering är att 

föredra i enkätundersökningar eftersom forskare ofta vill redovisa hur stor andel av 

urvalet som svarat på ett visst sätt (Trost 2007). En undersökning med låg 

standardisering ges mindre möjlighet till jämförelse av resultatet, jämförelse är ofta en 

viktig del i undersökningar (ibid.). 

 

Att en enkät är strukturerad kan ha två olika betydelser där den ena behandlar frågornas 

struktur och den andra enkätens struktur. Strukturerade och ostrukturerade frågor 

påverkar standardiseringen i en enkät, ostrukturerade frågor alltså öppna frågor minskar 

standardiseringen eftersom variationen på svar kan bli väldigt stor vid öppna frågor 

(Trost 2007). Eftersom vissa öppna frågor förekommer i denna enkät minskar 

standardiseringen till viss del, mestadels består dock enkäten av bundna, strukturerade 

frågor.  

 

Den andra betydelsen av struktur innebär att enkäten ska ha en tydlig struktur alltså 

ställer frågor som är relevanta för undersökningen och inte frågar om fel saker (Trost 

2007). Majoriteten av frågorna som ställdes i enkäten har använts i resultatet dock 

förekommer en fråga som tyvärr hamnade utanför det som var relevant för 

undersökningens syfte. Frågan som ställdes var om deltagarna hade några allergier att ta 

hänsyn till i sitt val av livsmedel, de kunde kryssa i alternativen ja eller nej. Det som 

missades i skapandet av enkäten var att ställa nödvändiga följdfrågor för att göra frågan 

om allergier relevant. Det enda som kunde konstateras var att vissa deltagare hade 
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allergier men inte vad dessa allergier var och om de hade någon påverkan på att 

individerna skulle kunna äta enligt råden.  

 

Validiteten bör också kontrolleras, alltså användbarheten och relevansens i data som 

samlats in (Kylén 2004). Har enkäten mätt det den avsåg att mäta eller saknas det data 

som skulle kunna göra resultatet mer användbart. Som nyligen nämnts förekom ett par 

frågor i enkäten som visade sig vara oanvändbara i resultatet och i relation till syftet, 

detta minskar validiteten i undersökningen (ibid.).  I övrigt har enkäten gett svar på det 

som ämnades mätas i undersökningen och data kunde användas för att svara till syftet.  

Reliabilitet är tillförlitlighet, stabilitet och homogenitet hos insamlad data(Kylén 2004). 

För att försäkra reliabiliteten kan frågorna ställas: Hade resultatet sett annorlunda ut om 

någon annan samlat in data? Och har data samlats in under liknande förhållanden för 

respondenterna? (ibid.).  

 

Som tidigare nämnts kan deltagarna ha påverkat av att ansvarig för undersökningen var 

ifrån Hälsopedagogiska programmet, eventuellt kan resultatet ha sett annorlunda ut om 

undersökningen genomfördes av en person från ett annat program. Eventuellt att 

respondenterna inte informeras om vilken utbildning undersökningen kommer ifrån 

dock skulle detta strida mot vad litteraturen rekommenderar. Mestadels rekommenderas 

att uppge vem som ligger bakom undersökningen (Andersson 2006). Enkäterna delades 

ut på samma cafeteria under två dagar runt samma tid, så deltagarna fick svara på 

enkäterna under nästintill samma förhållanden. Strukturerade metoder ger högre 

reliabilitet, som tidigare diskuterats var denna studie relativt strukturerad. En betydande 

faktor för att en studie ska ha reliabilitet är om en upprepad mätning på samma personer 

skulle visa på samma resultat (Ejlertsson 2005). Då denna mätning inte kommer att 

upprepas kommer inte denna faktor säkerställas för reliabiliteten.  

 

Tillförlitligheten ökar om avsikten med undersökningen tydliggörs tidigt för 

respondenterna (Kylén 2004). De personer som valde att delta informerades i 

följebrevet om avsikten med undersökningen. Detta bör alltså ha gynnat tillförlitligheten 

i studien.  

 

4.2.1 Felkällor 

 De huvudsakliga felkällorna som uppstår i undersökningar av den här sorten är 

slumpbetingade och systematiska fel (Andersson 2006). Slumpbetingade fel är 
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variationen som är möjlig mellan de olika stickprov som kan förekomma. En mindre 

undersökningspopulation ökar chansen för att tillfälligheter ska påverka resultatet 

(ibid.).  Eftersom den aktuella studien genomfördes på en relativ liten population kan 

tillfälligheter ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Systematiska fel kallas även för bias 

och är faktorer som skulle ge samma fel vid upprepade mätningar med samma 

instrument (Andersson 2006). Det kan handla om mätfel som är fel på enkätfrågorna, 

minnesfel som är då respondenterna minns fel, rapporteringsfel om respondenterna 

anger fel svar på tillexempel känsliga frågor. Utöver dessa är det också urvalsfel om inte 

urvalet är representativt för populationen, selektionsfel vilket innebär att egenskaper kan 

skilja sig åt mellan deltagarna och de som väljer att inte delta samt undersökarfel om 

undersökaren mäter eller tolkar resultaten fel (ibid.).  

 

Vissa mätfel kan förekomma i enkätfrågorna eftersom alla frågor inte är testade tidigare 

utan skapad för denna undersökning av undersökaren. Ett fel som upptäckts i efterhand 

av ansvarig för undersökningen var en viss avsaknad av konsekvens i enkätens 

utformning. Rutan som respondenterna skulle kryssa i för att markera sitt svar var i 

vissa fall placerad framför svarsalternativet (se fråga 7) och ibland bakom (se fråga 2). 

Detta fel kan ha skapat en viss förvirring hos respondenterna. Även minnesfel och 

rapporteringsfel kan förekomma eftersom många frågor handlade om att respondenterna 

skulle svara hur deras matvanor ser ut, respondenterna kan helt enkelt minnas fel hur de 

ätit eller svara på ett sätt som får det att se ut som om de har bättre matvanor än hur det 

egentligen ligger till. Urvalsfel och selektionsfel riskerar också att förekomma då ett 

visst externt bortfall förekom. Fel i urval och bortfall kommer att diskuteras senare. 

Undersökarfel kan även det förekomma då undersökaren eventuellt kan ha mätt och 

tolkat resultaten fel, dock har mycket tid lagts på enkät och analys av resultatet för att i 

största möjliga mån undvika fel då detta skulle riskera att snedvrida resultatet 

(Andersson 2006).     

 

Confounding eller störfaktorer som det kan översättas till på svenska kan vara en 

felkälla i undersökningar där samband mellan olika faktorer ska identifieras (Andersson 

2006 ). Resultatet kan tyda på att det finns ett samband mellan en faktor och ett utfall 

dock kan det finnas faktorer som undersökaren inte tagit hänsyn till som samvarierar 

med de studerade variablerna och påverkar utfallet (ibid.). Trots att denna studie inte har 

visat några signifikanta bevis på samband mellan olika faktorer och utfall fanns det 
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statistik som tydde på att det kunde finnas vissa samband. Det kan hända att detta 

påverkas av störfaktorer och sambanden är mindre än de tycks vara.   

Bortfall är ett problem för tillförlitligheten i analysen och slutsatser för studien (Kylén 

2004 ). Ett visst externt bortfall förekom vid utdelningen av enkäterna. Det externa 

bortfallet bestod av personer som tackade nej till att svara på enkäten och delta i 

undersökningen. De som tackade nej var mestadels män, vilket var en av anledningarna 

till att könsfördelningen i undersökningspopulationen blev ojämn. En person som tackat 

nej kan inte ersättas med någon annan eftersom den andra förmodligen inte har samma 

åsikter och vanor som den första personen, detta skulle snedvrida resultatet och då inte 

bli slumpmässigt (Hansagi & Allebeck 1994). Därmed fortsatte urvalet på samma sätt 

oberoende om personerna tackade ja eller nej till att delta. Det slutgiltiga urvalet var 

relativt litet, på 51 personer det var en ojämn fördelning mellan könen 41 kvinnor och 

10 män. Att undersökningspopulationen bestod av så få individer och hade en 

överrepresentation av kvinnor resulterar i att den inte är helt representativ för 

högskolestudenter. 

 

När respondenterna fick höra att enkäten handlade om kostvanor och attityd mot 

Livsmedelsverkets kostråd kan de eventuellt ha tackat nej beroende på att de vet att 

deras matvanor stämmer dåligt överens med råden. Vid en enkätstudie över läkares 

rökvanor i Storbritannien visade det sig att läkare som rökte, ofta valde att inte svara på 

enkäten (Burgess & Tierney 1968). 

 

 Det interna bortfallen som förekom kan ha berott på frågornas utformning. Fråga 1 om 

frukt och grönsakskonsumtion är utformad på ett sådant sätt att det lätt kan uppstå 

missförstånd. Denna fråga är lånad från tidigare enkäter med syfte att utforska matvanor 

och frågar respondenterna hur ofta de äter frukt i månaden, veckan eller om dagen. Det 

en del respondenter missar är att det står eller och kryssar därmed i alla alternativen, för 

såväl månad, vecka och dag. Detta gör att det blir svårt att använda dessa personers svar 

i resultatet eftersom det är omöjligt att avgöra vilket som är riktiga alternativet. Detta 

hände två av respondenterna i denna undersökning vilket skapade ett internt bortfall på 

den frågan. I enkäten hade dock just ordet eller i frågan gjorts både fet och understruken 

för att undvika missförstånd. Förhoppningsvis ledde detta beslut till att en del 

respondenter inte missuppfattade frågan. Ett internt bortfall förekom även på fråga 14, 

en av respondenterna har inte svarat på frågan.  
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Ett högt bortfall minskar möjligheterna att generalisera resultaten (Ejlertsson 2005) 

Betydelsen av bortfallen kan analyseras genom att jämföra resultatet med resultat från 

liknande undersökningar på liknande population, är skillnaden stor ska slutsatser från 

resultatet dras med försiktighet (Trost 2007). Resultatet från denna studie visar en viss 

överensstämmelse med en del tidigare studier som har nämnts tidigare, dock finns det 

en del resultat från tidigare studier som inte bekräftas av denna studie.   

 

Tvärsnittsstudier är svaga i att förklara orsakssamband dessutom var populationen så 

pass liten att det minskade chansen för ett representativt resultat. Dock kunde urvalet ha 

gjorts på ett bättre sätt i tvärsnittstudien om undersökaren använt sig av ett register över 

eleverna och på så sätt i större utsträckning fått ett större och ett mer slumpmässigt 

urval. Detta valdes bort på grund av tidsbristen, det skulle kunna ta alltför lång tid att få 

in resultatet om enkäterna skickats ut med mejl. Vilket skulle ha kunnat resultera i ett 

stort externt bortfall.   

 

4.3 Fortsatta forskningsfrågor 

Ytterligare forskning krävs för att säkerställa om resultatet är korrekt. Denna studie har 

inte visat några signifikanta skillnader. Vissa samband med andra studier har kunnat 

konstateras. Många människor i Sverige har ohälsosamma kost- och motionsvanor 

vilket resulterar i sjukdomar, lidande och stora kostnader. Att följa kostråden skulle leda 

till hälsosamma kostvanor för många av dessa människor. Folkhälsoarbete för att 

motverka ohälsosamma kost- och motionsvanor är viktigt och för att kunna föra ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete krävs kunskap om vad som styr människors val av vanor. 

Det är därför viktigt att fortsätta föra undersökningar för att ta reda på detta. Vissa 

samband kunde skönjas i resultatet från denna undersökning, dock kunde dessa 

samband inte helt konstateras och därför behövs vidare forskning för att fastställa om 

dessa samband existerar.  

 

Resultaten visade att cirka hälften av deltagarna kommit i kontakt med samtliga av 

Livsmedelsverkets råden innan undersökningen, en del angav att de var bekant med ett 

eller flera av råden. En intressant uppföljning till detta skulle vara att undersöka var och 

hur individer kommer i kontakt med Livsmedelsverkets kostråd. Detta för att öka 

kunskaperna om hur råd av detta slag ska marknadsföras och synliggöras för att så 
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många som möjligt ska bli upplysta och få chansen att följa råd som kan hjälpa dem till 

en hälsosam livsstil.  

4.4 Slutsats 

Resultatet från undersökningen tyder på en del intressanta samband. Mindre än hälften 

(47,1%) angav att de innan undersökningen kommit i kontakt med samtliga av 

Livsmedelsverkets kostråd, så många som 84,6% var helt eller delvis positiv till råden. 

Därmed kan slutsatsen dras att en del såg ett eller flera råd för första gången i enkäten 

och hade vid första kontakten en positiv inställning till råden.  En positiv inställning till 

hälsosamma matvanor krävs för att kunna föra dem. Resultaten visade att få ur 

undersökningspopulationen åt i enlighet med de mängder frukt, grönt, fullkorn och fisk 

som Livsmedelsverket råder människor att äta.  Varför är det då inte fler som äter mer i 

likhet kostråden om det är så pass många som är positivt inställda till dem? Alltför 

många av Sveriges befolkning är stillasittande och har dåliga matvanor. Om 

Livsmedelsverkets kostråd kan hjälpa människor att hålla hälsosamma matvanor och 

kroppsvikt så krävs en starkare marknadsföring. Fler människor behöver veta att dessa 

råd finns och vad de innebär och kan ha för effekter för att de ska ha en chans att följa 

dem. En större kunskap om vad som är hälsosamma matvanor krävs hos Sveriges 

befolkning för att de ska kunna föra en hälsosam livsstil. Om fler följde kostråden i 

större utsträckning skulle det kunna minska de kostrelaterade folkhälsoproblem i 

Sverige. 
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Bilaga 1 
 

Till dig som vill delta i undersökningen! 

Mitt namn är Johanna Bergqvist och jag läser min sista termin på 

Hälsopedagogprogrammet här på Högskolan i Gävle. Detta innebär att jag skriver en C-

uppsats just nu och jag har valt att undersöka människors attityd mot livsmedelsverkets 

kostvanor.  

 

Ohälsa till följd av kostvanor är ett ökande problem i Sverige. Livsmedelsverket har 

tagit fram kostråd för att hjälpa Sveriges befolkning att äta hälsosamt. Dock finns det 

undersökningar som visar att få människor i Sverige faktiskt äter enligt kostråden. Jag 

vill ta reda på vad en del människor tycker och tänker kring livsmedelsverkets kostråd 

för att öka förståelsen för detta problem. Jag behöver din hjälp för kunna genomföra den 

här undersökningen, svara på frågorna för att tala om hur dina matvanor ser ut och vad 

du tycker och tänker. Enkäten tar cirka 5 minuter att genomföra. 

Det är helt frivilligt att delta, du kan närsomhelst avbryta om du känner att du inte vill 

vara en del av undersökningen längre. Självklart är enkäterna helt anonyma inga 

personuppgifter utöver kön och ålder efterfrågas. Efter uppsatsen har färdigställts 

kommer alla enkäter att förstöras. Resultatet från denna undersökning kommer inte att 

användas för några andra syften.  Om du är intresserad av resultatet av undersökningen 

så planeras den att vara färdigställd i början av juni, du kan kontakta mig på 

telefonnummer och mail nedan. 

 

 

 

 

Tack för hjälpen!  
 

 

 

 

Vid frågor och funderingar m.m. kan du kontakta mig på: 

E-post: Bergqvist_90@msn.com 

Mobil: 073-84 68 159 
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Kvinna □…….Man □ 

Ålder: …. 

□ Arbetar □ Studerar □ Både och 

 

Vad är ditt yrke/Vad studerar du?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

 

1. Hur ofta äter du grönsaker och frukt? Svara per dag, vecka eller 

månad. 

Gånger per månad:  

< 1 □ 2 □ 3 □ 

Gånger per vecka: 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5□ 6 □ 

Gånger per dag 

1 □ 2 □ 3 □ 4 eller mer □ 

 

 

2. Väljer du i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, 

pasta och ris? 

 

Ja □ Nej □ Ibland □ 

 

 

3. Hur många gånger i veckan äter du fisk?  
 

<1□    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    7 □ 

Så här gör du:  
Nedan följer ett antal frågor om matvanor och livsmedelsverkets kostråd. 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med hur du brukar äta 

och hur du känner. Om inget annat anges gäller ett alternativ per fråga. 

Tänk på att det är frågor på båda sidorna av varje papper. 



 

 

 

 

 

 

 

4. Vilken typ av matfett använder du i matlagningen hemma? Välj ett 

eller flera alternativ. 

□ Hushållsmargarin (margarin i folie) T.ex. Milda HushållsEve, Ädel, 

Blåvitt.  

□ Smör 

□ Matolja  

□ Flytande margarin 

□ Använder inte matfett 

□ Vet inte  

 

5. Vilken typ av matfett använder du på bröd? 

 □ Smör 

 □ Bregott, 80 % fett 

 □ Bregott Mellan, Runda Bords, 60% fett 

 □ Hushållsmargarin (margarin i folie), t.ex. Milda, HushållsEve, Ädel 

 □ Bordsmargarin 80% fett, t.ex. Flora, Linnéa 

 □ Lättmargarin, t.ex. Lätta, Becel, Lätt&Lagom, LättLätt, Gaio, 30-40% fett 

 □ Benecol, Becel ProAktiv 

 □ Använder ej matfett på smörgås 

 □ Vet ej 

 

6. Vilken typ av mat eller kost äter du vanligen? 

□ Blandkost, dvs. äter det mesta. 

□ Enbart laktovegetarisk kost, dvs. äter inte kött, fisk eller ägg. 

□ Mest laktovegetarisk kost, men äter ibland fisk och ägg.  

□ Vegankost dvs. äter inte kött, fisk, ägg, mjölk och mjölkprodukter. 

□ Glutenfri kost 

Annan kost, 

beskriv:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

7. Har du några allergier eller sjukdomar att ta hänsyn till i ditt val 

av livsmedel? 

□ Ja □ Nej 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Är du bekant med livsmedelsverkets kostråd? 

 

□ Ja, alla 

□ Ja, rådet om frukt och grönt 

□ Ja rådet om fullkorn 

□ Ja, rådet om nyckelhålsmärkt 

□ Ja, rådet om fisk 

□ Jag, rådet om margarin och olja. 

□ Nej, ingen av dem är bekant. 

 

9.  Tycker du att livsmedelsverkets kostråd är: (Välj ett eller flera 

alternativ) 

□ Hälsosamma 

□ Ohälsosamma 

□ Moderna 

□ Omoderna 

□ Bra 

□ Dåliga 

□ Otillförlitliga 

□ Tillförlitliga 

□ Realistiska 

□ Orealistiska  

□ Lätta att leva upp till 

□ Svåra att leva upp till 

Livsmedelsverkets kostråd 

 

 Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel 

tre frukter och två rejäla nävar grönsaker. 

 Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. 

 Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 

 Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 

 Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen 

 



 

 

 

□Annat:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

10.  Påverkar livsmedelsverkets kostråd ditt val av livsmedel i 

nuläget? 

 

□ Ja □ Nej □ Ibland 

 

11.  Vet du vad nyckelhålsmärkningen på livsmedel innebär?  

□ Ja □ Nej 

 

 

12. Påverkar nyckelhålsmärkningen ditt val av livsmedel?  

 

Ja □ Nej □ Ibland □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gröna nyckelhålet är ett registrerat varumärke i Sverige  

sedan 1989 och ägs av Livsmedelsverket. För att ett livsmedel ska få 

märkas med det gröna nyckelhålet gäller det att livsmedlet uppfyller 

olika villkor för fett, socker, salt (natrium) och kostfibrer. 

  
 Spannmålsprodukter såsom bröd, pasta och mjöl har villkor för  

fullkorn. 

  

 För att få märkas med nyckelhålet får livsmedel inte innehålla  

sötningsmedel. 

  

 Livsmedel som innehåller olja eller annat fett får högst innehålla 2 gram 

industriellt framställda fettsyror per 100 gram olja eller fett.  

 

Det gröna 

nyckelhålet 



 

 

 

 

 

13.  Vad är viktigast i ditt val av livsmedel? Välj ett eller flera 

alternativ 

□ Ekologiskt 

□ Nyckelhålsmärkt 

□ Priset 

□ Hälsosamt 

□ Lätt och snabbt att tillaga 

□ Det ska vara gott 

□ Närproducerat 

□ Väljer inte, äter det som sambo/familj tillagar/äter.  

□ Annat 

Ex:……………………………………………………………..……

………………………………………………………………… 

 

 

 

14.  Har du under det senaste året ändrat eller försökt ändra dina 

matvanor för att äta mer näringsriktigt/hälsosamt? Markera ett 

alternativ 

□ Ja, har börjat äta mer näringsriktigt/hälsosamt 

□ Ja, har försökt men misslyckats 

□ Nej, men har funderat på det 

□ Nej, aldrig 

□ Nej, anser att jag redan äter näringsriktigt/hälsosamt 

□ Har redan ändrat matvanorna sen tidigare 

 

 

Övriga åsikter och synpunkter på livsmedelsverkets kostråd: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


