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Sammanfattning
Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att undersöka vad kvinnor uppfattar vara råden för en god 

kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil samt hur dessa råd upplevs och hur vi 

bemöter dem. Detta görs genom följande frågeställningar; Vad uppfattar kvinnor vara de 

gällande råden och rekommendationerna för god kosthållning och fysisk aktivitet för en 

hälsosam livsstil? Hur förhåller sig kvinnor till de uppfattade råden och rekommendationerna 

gällande kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil?

 

Metod
En kvalitativ studie valdes då studiens syfte var att söka förståelse och klargöra hur råd och 

rekommendationer upplevs samt hur man förhåller sig till dessa. Vidare valdes 

datainsamlingen att göras genom en semistrukturerad intervju. Sammantaget intervjuades åtta 

kvinnor i Stockholmsområdet i åldrarna 27-74. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

sedan genom innehållsanalys där åtta teman identifierades. Dessa användes som grund för 

resultat. 

 

Resultat
Resultatet visar att det finns en generell uppfattning av en hälsosam livsstil, dock med en 

begränsad kunskap inom ämnet. Det bör också poängteras att respondenterna upplever det 

svårt att navigera bland råd och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet, då det finns 

mycket och varierande information. Välbefinnande ses som en stor anledning till tillämpning 

av råd och rekommendationer, dock verkar det även finnas andra anledningar vilket gör 

förhållandet till kost och fysisk aktivitet mer komplext.  

 

Slutsats
Ämnet behöver belysas ytterligare då det idag finns relativt lite forskning. Denna studie 

genererade dock en förståelse för hur begreppet hälsosam livsstil upplevs och gav upplysning 

om hur man förhåller sig till råd och rekommendationer. Vi anser att de vetenskapliga råden 

behöver lyftas i större utsträckning, samt att kunskapen bör fördjupas på samhällsnivå.
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1.   Inledning 
Hälsa är något som det läggs stor vikt vid idag och begreppet förekommer i många olika 

sammanhang. Forskare inom idrotts- och hälsa konstaterar att folkhälsan försämras då bland 

annat konditionen blir sämre och sjukligheten ökar i samhället (Ekblom-Bak et al., 2019). 

Samtidigt ses en ökad hälsomedvetenhet då fler tränar och väljer hälsosam mat 

(Livsmedelsföretagen, 2014) och då vi blir överrösta med råd, rekommendationer och expertis 

av olika slag för att uppnå optimal hälsa och leva hälsosamt (Ek, 2005). 

 

Med ovanstående i beaktande kan man fundera på hur hälsa förmedlas i samhället. Dels finns 

det vetenskapligt grundade råd och rekommendationer för god kosthållning och fysisk 

aktivitet för en hälsosam livsstil (Nordiska ministerrådet, 2014). Parallellt med dessa finns det 

också många andra råd och rekommendationer om hur vi ska äta och träna som förekommer i 

exempelvis medier, social media och av uttalade experter inom något område (Ek, 2005). Det 

är inte helt orimligt att fundera över hur hälsa tolkas, förstås och påverkar människor med 

tanke på alla dessa olika råd och rekommendationer från olika håll.

 

Vidare är det intressant att fundera över vilka råd människor väljer att ta till sig och följa samt 

var man framförallt finner dessa råd. Varför vi väljer att följa ett visst råd och därmed göra en 

förändring för hälsa kan grunda sig i flera olika anledningar. Det kan exempelvis bero på att 

vi har kunskap kring kost och fysisk aktivitet och väljer att följa ett vetenskapligt råd. Men det 

kan också bero på stress, ångest eller till och med för att uppnå viss social status (Cederström 

& Spicer, 2015).

 

Sammantaget ställer vi oss frågan om det kan vara svårt att navigera bland alla råd och 

rekommendationer om kost och fysisk aktivitet och därmed att skapa en definition av vad 

hälsa för en hälsosam livsstil faktiskt är. Vidare funderar vi över hur detta påverkar människor 

och hur inställningen angående hälsa ser ut. I denna kvalitativa studie söker vi förståelse över 

hur begreppet hälsa upplevs och kan ge upplysning om hur råd och rekommendationer tolkas i 

samhället.
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2.   Bakgrund
2.1 Hälsosam livsstil 
Vad som uppfattas vara en ”hälsosam livsstil” med en hälsosam kosthållning och goda fysiska 

aktivitetsvanor varierar. Dock finns rekommendationer kring fysisk aktivitet och kost som är 

evidensbaserade, det vill säga har vetenskaplig grund (Livsmedelsverket, 2019).

 

Definitionen av en hälsosam livsstil kommer i denna uppsats avse ett levnadsmönster där man 

lever upp till minst minimikraven för fysisk aktivitet utifrån Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), samt att större delen av ens kostintag 

baseras på livsmedel utifrån Nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Även inkluderat i 

definitionen är ett rörelsemönster som gynnar hälsan med undvikande av stillasittande under 

längre perioder.

 

NNRs definition av en hälsosam kosthållning innefattar ett intag av näringsrik mat baserad på 

vegetabiliska livsmedel och där energiintaget är i enighet med energiutgifterna för sagd 

individ (Livsmedelsverket, 2019). Fysisk aktivitet definieras i denna uppsats som den i FYSS 

där fysisk aktivitet beskrivs som ”all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 

viloförbrukningen” (FYSS, 2017).

 

NNR är de rekommendationer som råder för bland annat friska vuxna, barn och gravida när 

det gäller en god kosthållning som gynnar god hälsa på såväl kort som lång sikt i Sverige. I 

NNR 2012 framgår det att det är helheten som har betydelse och att balansen mellan olika 

typer av mat, energiintag och rörelse är det viktiga för att gynna god hälsa, samt verka 

sjukdomsförebyggande. (Livsmedelsverket, 2019)

 

NNR rekommenderar en kosthållning rik på bland annat baljväxter, frukt och grönsaker samt 

fullkornsprodukter, fisk, vegetabiliska fetter och magra mejeriprodukter. Detta är kopplat till 

en minskad risk att drabbas av olika kroniska sjukdomar. Detta då i jämförelse med ett 

västerländskt kostmönster som präglas av ett intag av livsmedel med begränsat innehåll av 

essentiell näring, hög konsumtion av rött kött och processade köttprodukter samt livsmedel 

med stor mängd av tillsatta fetter, salt och socker. 
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Kosthållning som istället baseras på vegetabilier utifrån NNRs rekommendationer bidrar 

bland annat med essentiella vitaminer och mineraler, samt fett och kolhydrater som ur 

hälsosynpunkt är bra för oss. Att bibehålla en hälsosam kroppsvikt på sikt genom 

energibalans och tillräcklig fysisk aktivitet är tillsammans med hälsosamma matvanor 

avgörande för en hälsosam livsstil. (Livsmedelsverket, 2019)

 

På motsvarande sätt finns det evidensbaserade råd om fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil. 

FYSS (2017) rekommenderar alla vuxna regelbunden fysisk aktivitet. Detta inkluderar såväl 

muskelstärkande som aerob fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har ett dos-respons-samband, 

vilket innebär att en ökad mängd av fysisk aktivitet leder till ökade hälsofördelar och de 

rekommenderar även en begränsning av stillasittande.

 

Definitionen för tillräcklig fysisk aktivitet på befolkningsnivå innebär enligt FYSS (2017) att 

som frisk vuxen bör man ägna sig åt minimum 150 minuter aerob fysisk aktivitet per vecka 

(RPE 12-13) eller minst 75 minuter högintensiv aerob fysisk aktivitet per vecka (RPE 14-17), 

alternativt en kombination av dessa. Detta i kombination med muskelstärkande fysisk 

aktivitet, där rekommenderad minimumdos är 8-10 övningar med 8-12 repetitioner minst 2 

gånger per vecka.

 

2.2 Hälsa i media 
Media definieras i denna uppsats som massmedia i form av tv, tidningar och internet av olika 

slag som exempelvis instagram och bloggar. I dag går det nästan inte att undgå media då den 

ständigt är närvarande i olika former i vår vardag.

 

Den ökade hälsomedvetenheten i samhället är något som media har tagit fasta på (Wiklund, 

Jonsson, & Coe, 2019) och hälsobudskap i olika former förekommer i stor utsträckning även i 

olika medier och det har visat sig att det direkt påverkar människan. På tv finns det 

exempelvis olika ”gör-om-mig-program” samt matlagningsprogram som nödvändigtvis inte 

följer näringsrekommendationerna. Vidare koncentrerar sig tidningar av olika slag allt mer på 

hälsa och livsstil. (Sandberg, 2005)

 

Framförallt framhävs råd och rekommendationer kopplade till kost i form av olika dieter, 

samt till fysisk aktivitet i form av olika träningsformer och frekvens. Tränings- och 
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kosttrender sätts ofta av olika kändisar och så kallade influensers på sociala medier och 

formar ett budskap om kroppsideal och hur man tillämpar hälsa på ”rätt sätt”.  Det ses ett ökat 

krav på att vi ska vara både fysiskt och mentalt starka och motsatsen kopplas till en ”moralisk 

slapphet”. Att lyckas göra hälsa på ”rätt sätt” och följaktligen träna och äta efter vad som är 

trendigt i media uppfattas som ett sätt att leva och påverkar stora delar av vardagen. (Wiklund, 

Jonsson, & Coe, 2019)

 

Eftersom medias information kring kost och fysisk aktivitet ständigt är närvarande förändras 

individers attityd och kunskap efter den, vilket gör att hälsobeteenden ändras utefter de råd 

och rekommendationer som förmedlas där. Det stora utbudet av hälsoinformation i media gör 

det lättare för individen att ta mer egna beslut angående den egna hälsan och det kan förklara 

varför det läggs så stor vikt på kost och fysisk aktivitet idag och varför det upplevs vara så 

viktigt för människor. (Sandberg, 2005)

 

Det bör dock framhävas att det finns relativt lite forskning när det gäller hur människor 

uppfattar, förstår och tolkar de råd och rekommendationer media ger angående kost och fysisk 

aktivitet. Flera av hälsobudskapen i media är av bristfällig kvalité och med tanke på 

allmänhetens uppfattningsförmåga i sammanhanget finns det risk att informationen förbryllar. 

Generellt väljer vi att tro på och ta till oss och följa de råd och rekommendationer som 

överensstämmer med individens eget intresse och inställning. (Sandberg, 2005)

 

2.3 Inställning till kost och fysisk aktivitet 
God kosthållning och fysisk aktivitet är avgörande för god hälsa och välbefinnande. I Sverige 

ses idag generellt sämre kostvanor samt ett rörelsemönster med minskad fysisk aktivitet, 

vilket i sin tur leder till ökad sjukdomsutveckling. (Folkhälsomyndigheten, 2019)

 

Det är inte nödvändigtvis enbart kunskapsbrist kring råd gällande god kosthållning som bidrar 

till bristen att inta hälsosam mat, utan andra faktorer kan också påverka. Vikten av att ha en 

god kosthållning verkar också bli viktigare ju äldre man blir och att råd inte behöver följas 

precis här och nu. Först när hälsan eller vikten blir ett problem anses kosten bli av större 

relevans. (Lambert, et al., 2018) 
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Vidare kan det även vara ytliga ideal som styr matvalen snarare än en hälsoorienterad 

inställning.  Att följa ideal som finns i samhället och styra sin kost därefter anses väga tyngre 

än hälsan i sig. Det finns även en uppfattning om att hälsa och att vara smal automatiskt går 

hand i hand. Informationsflödet kring kost och hälsa, främst från sociala medier, bidrar till att 

man i mindre utsträckning aktivt söker information utan snarare matas med vad som är rätt 

och fel och vad man bör göra eller inte i enighet med samhällsnormer. Även vilka personer 

man omger sig med och om de intar hälsosam mat eller inte spelar roll för ens eget kostintag. 

(Lambert, et al., 2018) 

 

Utöver att vi väljer den mat vi tycker om påverkar utbud och livsmedelstillgång, samt sociala 

och kulturella faktorer liksom socioekonomi våra val. Tillgången till mat dygnet runt, ökade 

portionsstorlekar, ökat utbud av mat samt ökad marknadsföring av mat som inte gynnar 

hälsan anses vara några av orsakerna till den ökade konsumtionen av mat med negativ 

inverkan på vår hälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2019)

 

Vidare är tidsåtgång och matvanor inom familjen andra faktorer som påverkar ens kostvanor 

och ätbeteende (Neumark-Sztainer, Story, Perry & Casey, 1999). Ett förändrat kostmönster 

kan bero på familjesituation och om man bor ensam eller med sambo, om man har barn eller 

inte. Exempelvis minskar konsumtionen av frukt, bär och juice samt ett ökat energiintag hos 

kvinnor om dessa bor i ett hushåll med två eller fler personer, jämfört med om de bor 

ensamma (Livsmedelsverket, 2010-2011).

 

Samtidigt som kosten försämras minskar svenskarnas fysiska aktivitetsnivå. Den sociala och 

kulturella miljön, socioekonomi samt fysisk kapacitet kommer påverka människors förmåga 

och benägenhet att utföra fysiska aktiviteter (Folkhälsomyndigheten, 2019). Från 1995 till 

2017 ses en nedgång i syreupptagningsförmåga (Vo2max) i den svenska befolkningen 

(Ekblom-Bak et al., 2019). Exempelvis har aktiva transporter minskat, vilket bidrar till en 

total minskning av fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2019).

 

Individens förhållning till dess omgivning, samt biologiska faktorer och beteende kommer 

vara avgörande för utvecklingen av stressrelaterade besvär. Omständigheter kommer hanteras 

på olika sätt av olika individer. Långvarig stress där en individ utsätts för krav som överstiger 

dennes kapacitet kan leda till stressrelaterad ohälsa. Trots att fysisk aktivitet kan motverka 

stressrelaterad ohälsa, kan en ökad kravbild att vara fysiskt aktiv leda till stress och påverka 
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individens psykiska välbefinnande. Detsamma gäller krav på att upprätthålla en viss typ av 

kosthållning. Upplever man en osäkerhet i dessa situationer är risken större att det ses som ett 

stressande moment i livet (Arnetz & Ekman, 2013).

 

2.4 Att hitta information om kost och fysisk aktivitet 
Var människor söker sig för att hitta information gällande hälsa, mer specifikt kost och fysisk 

aktivitet, skiljer sig. Tidningar, tv och internet verkar vara stora källor för information om kost 

och fysisk aktivitet liksom statliga myndigheter (de Almedia et al., 1997). Yngre använder sig 

mer av medier på nätet samt av hälsoappar av olika slag. Äldre använder sig istället i större 

utsträckning av tv och olika hälsotidningar (Livsmedelsföretagen, 2014). Vidare söker sig 

hälsomedvetna individer till tryckta medier och internet för information och för mindre 

hälsomedvetna individer verkar tv och radio vara de främsta informationskällorna (Dutta-

Bergman, 2004).

 

En väsentlig aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är trovärdigheten i de olika källornas 

hälsobudskap. Individer söker mer information på egen hand då det upplevs som 

betydelsefullt att ha möjlighet till detta. Samtidigt upplevs en problematik i att nås av 

felaktiga råd eller rekommendationer. Ofta bedöms informationen subjektivt och det finns 

bristande kunskaper hos individer när det gäller val av sökning samt bedömning av 

informationens kvalité. Vad som anses som trovärdigt är dock olika myndigheter och 

institutioner, (Davallius & Flensner, 2006) och man litar särskilt på forskare samt på 

livsmedelsverket (Livsmedelsföretagen, 2019).

 

Även olika offentliga personer anses som trovärdiga trendsättare när det gäller hälsa. Några 

av dessa är Jamie Oliver, Dr Michael Mosley och Agnes Wold (Livsmedelsföretagen, 2019). 

Poängteras bör att det är individens eget ansvar att navigera och sortera bland alla olika råd 

och rekommendationer angående kost och fysisk aktivitet (Sandberg, 2005).

 

Sammantaget kan det upplevas svårt att veta vad som är rätt att tro på oavsett källa. En 

bidragande orsak till detta är att det förekommer så många olika hälsobudskap från olika 

källor och att råden och rekommendationerna hela tiden förändras (Sandberg, 2005). Det 

upplevs tröttsamt med all information om olika dieter och det är av större intresse att få bra 

och riktig information om hur man ska äta näringsrikt (Livsmedelsföretagen, 2019).
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Något som också kan bidra till värdering av trovärdigheten av de råd och rekommendationer 

som ges, är den egna kunskapen om hälsa. För de individer som har någon form av utbildning 

inom kost och fysisk aktivitet kan det upplevas lättare att sortera bland alla olika 

hälsobudskap. (Sandberg, 2005)

 

2.5 Mänskligt beteende & handlande 
Människan är komplex när det kommer till beteenden. Vad som formar vårt beteende beror av 

många olika faktorer. På samma sätt som man kan dela in handlingar och saker omkring oss i 

olika fack så kan detta även göras inom en själv. Vi strävar efter att undvika det dåliga och 

befatta oss med det som anses gott och rätt (Svedberg, 2016). Även beteenden förknippade 

med hälsa, kost och rörelse kategoriseras. Vad som kategoriseras in i respektive fack är 

individberoende och formas utifrån tidigare erfarenheter, fakta eller annat som påverkat vår 

bild av verkligheten under vårt liv (Ramnerö & Törneke, 2016).

 

Utifrån vad vi anser vara ett bra beteende kommer vi skapa en bild av hur vi bör agera för att 

bli uppfattade som en bra person. Vår strävan efter att framstå som en bra person och att 

beteendet ska vara förenligt med detta kommer göra att vi undviker beteenden som ger 

konsekvenser vi gärna vill slippa, och istället handlar efter sådant som ger positiva 

konsekvenser (Ramnerö & Törneke, 2016).

 

Uppmuntran när vi går till gymmet, ifrågasättande när man inte tar en bulle under fikan på 

jobbet eller om ingen synliggör att man gör sitt bästa för att leva en hälsosam livsstil är 

konsekvenser i form av reaktion från omgivningen. Dessa är exempel på dömande av vårt 

handlande som kommer att påverka hur vi väljer att handla i framtiden. Omedelbara 

konsekvenser tycks ha större inverkan på vårt handlande. Trots att de långsiktiga 

konsekvenserna kan komma att vara negativa kan den direkta vinningen vara positiv, vilket 

gör att vi ändå handlar utifrån den kortsiktiga positiva effekten (Ramnerö & Törneke, 2016).

 

Ju mer vi påverkas av influenserna omkring oss, desto mer kommer beteendet formas för att 

tillfredsställa dess förväntningar gällande exempelvis goda sociala relationer eller en god 

hälsa. Vad vi anser vara värdefullt för att föregå med gott exempel kan emellertid variera 

mellan individer. Här formas vi av tidigare erfarenheter, omgivning, sammanhang eller av 
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människor vi har runt omkring oss, exempelvis föräldrar, vänner, syskon, lärare, chefer eller 

andra människor vi ser upp till. Våra prioriteringar och vårt beteende blir en bild av vad vi 

värdesätter och vad vi värderar högst. Detta i sin tur är en bild av vår uppväxt och den 

omgivning i vilken vi befinner oss (Ramnerö & Törneke, 2016).

 

Att undvika obehagskänslor är också något som styr vårt beteende. Att bli exkluderad från ett 

sammanhang man söker att ta del av bidrar till obehag hos oss. Obehaget leder i sin tur till 

korrigering av beteende för att passa in. Att stå utanför normen i samhället eller i grupper 

omkring en när det gäller till exempel vikt, motionsvanor, matintag, med mera, bidrar till 

negativa känslor. Vi kommer i sökandet efter närhet, bekräftelse och grupptillhörighet verka 

för att beteendet ska bli accepterat av den grupp vi vill vara del av. På samma sätt kommer vi, 

om vi får bekräftelse från andra av ett visst agerande, att sträva efter det. Får vi exempelvis 

ökad bekräftelse av fysisk aktivitet, viktnedgång eller en hälsosam kosthållning kommer detta 

öka benägenheten att fortsätta bete sig så (Ramnerö & Törneke, 2016).

 

Det är inte endast normen i den grupp vi vill tillhöra som formar vårt beteende, utan även 

konsekvenser av vårt handlande spelar in. Vidare är beteende något som uppstår i relationen 

mellan konsekvensen och individen i sig. Likaså kan informationen vi tar in påverka vår 

uppfattning av vad som är bra respektive dåligt eller om något ger oss en bra eller dålig känsla 

i kroppen (Ramnerö & Törneke, 2016).

 

3.   Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad kvinnor uppfattar vara råden för en god 

kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil samt hur dessa råd upplevs. Studien 

avser även att undersöka hur det psykiska välbefinnande påverkas, samt varför vi väljer att 

tillämpa vissa råd, det vill säga hur man förhåller sig till råd och rekommendationer. Detta gör 

vi genom två frågeställningar;

 

Vad uppfattar kvinnor vara de gällande råden och rekommendationerna för god kosthållning 

och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil?

Hur förhåller sig kvinnor till de uppfattade råden och rekommendationerna gällande kost och 

fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil?
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4.   Metod
4.1 Metoddesign 
Då syftet med denna studie var att söka förståelse för och klargöra hur råd och 

rekommendationer angående kost och fysisk aktivitet upplevs, valdes en kvalitativ 

studiedesign med ett induktivt förhållningssätt samt med en semistrukturerad 

forskningsintervju. Kärnan innebär att genom tolkningar av respondenternas perspektiv, 

verklighetsuppfattningar och tankar som helhet samt med dess konkreta nyanser, få en djupare 

förståelse för fenomenet som undersöks (Widerberg, 2002). 

 

4.2 Urval 

4.2.1   Rekryteringsprocess
Studiens population gjordes utifrån ett kriterieurval.  Initialt skickades intresseanmälan via 

arbetsplatser. Intresseanmälan (se bilaga 2) gjordes utan inklusions- eller exklusionskriterie. 

Utifrån intresseanmälningarna gjordes en selektion utifrån följande inklusionskriterier; ingen 

utbildning inom hälsa, kost och/eller träning eller närliggande utbildning, ingen sjukdomsbild 

som påverkar kostintag, ej inkluderat glutenintolerans eller laktosintolerans, boende i 

Stockholm samt har intresse för kost och/eller fysisk aktivitet. De exklutionskriterier vi utgick 

från var restriktioner kring kost eller fysisk aktivitet i samband med sjukdom eller annan 

restriktion med utgångspunkt i specifik diet.

 

Totala antalet intresseanmälningar var 21 stycken, av dessa var samtliga kvinnor. Av de 

intresseanmälningar som kom in tillfrågades 11 personer som uppfyllde ovan nämnda 

inklusionskriterier för deltagande att komma på en intervju. Utöver ovanstående kriterier 

gjordes ett försök till så jämn åldersfördelning som möjligt av de som visat intresse att delta i 

studien i syfte att inkludera olika åldersspann. Deltagarnas ålder varierade efter selektionen 

från 27 år till 74 år. Urvalet kontaktades via mejl. Totalt genomfördes åtta intervjuer samt två 

föreliggande pilotintervjuer. Pilotdeltagarna inkluderades utan krav på att uppfylla 

ovanstående kriterier. Poängteras bör att dessa intervjuer inte inkluderades i analys och 

resultat. 

 

4.2.2   Informationsdokumentet
Vid start fick respondenterna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 3) gällande studiens 

syfte och utförande. De meddelades även muntligt och skriftligt om samtycke och 
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datahantering, samt fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 4). Samtliga 

respondenter fick ta del av samma information. De meddelades vidare om att intervjun skulle 

spelas in och att studieledaren kommer anteckna under intervjun och att de som respondent 

har rätt att ta del av såväl inspelningen som anteckningarna. 

 

De informerades om att samtliga inspelningar och anteckningar raderas efter transkribering 

och dataanalys är färdigställd, samt att samtliga papperskopior kommer förstöras efter 

dataanalysen är färdig. De informerades även om att samtliga intervjuer och tillhörande 

material och inspelningar endast finns tillgänglig för studieledaren, samt att transkriberingen 

är tillgänglig för samtliga studieledare (2) fram till dess att dataanalysen är färdigställd. 

Samtliga respondenter gav sitt medgivande innan intervjustart.

 

4.3 Datainsamling & Intervjuguide 
Vid insamling av data användes i denna studie kvalitativa intervjuer. För att öka 

överförbarheten låg fokus på relevans i insamlandet av data i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Intervjun baserades på en intervjuguide med förhoppning om innehållsrika 

svar från respondenten som sedan genomgår analys för att se till olika mönster i datan (Trost, 

2005). 

 

Valet av datainsamlingsmetod kom från önskan om att från respondenterna få en djupare 

förståelse med mer utrymme för bred och innehållsrika data utan restriktiva svarsalternativ 

samt ge möjlighet till förtydligande till skillnad från möjligheterna med exempelvis 

datainsamling via enkät (Hartman, 2004).

 

För att kunna samla in relevant data för analys var det av stor vikt att formulera frågor 

baserade på studiens frågeställning och syfte, vilket kan vara en utmaning vid intervjustudier 

och ställer krav på studieledarnas förmåga att ställa relevanta frågor (Hartman, 2004). I så stor 

utsträckning som möjligt utformades intervjuguiden med öppna frågor för att ge ett så 

utvecklande och informationsrikt svar som möjligt. Initialt stängda frågor kompletterades med 

uppföljande öppna frågor.

 

Då intervjuerna var semistrukturerade förekommer viss standardisering (Trost, 2005) men 

med viss variation. Frågorna ställs i ordningsföljd men med möjlighet för studieledarna att 
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formulera sig någorlunda fritt samt med möjlighet till uppföljande sonderade frågor som är 

relevanta i sagd intervju (Gillham, 2008). Intervjun utformades med hänsyn till tratteknik 

(Hartman, 2004), där inledande frågeställningar är mer generella för att sedan bli mer 

ingående och sedan avslutas med en generell frågeställning. 

 

Intervjun byggdes på tolv frågor, varav åtta av dessa var i syfte att besvara studiens 

frågeställningar (se bilaga 5). Dessa frågor kompletterades med uppföljande frågor vid behov 

efter vad studieledaren tyckte behövde kompletteras eller ville veta mer om utifrån 

respondentens tidigare svar. Uppföljande frågor ställdes endast för att ge respondenten 

möjlighet att utveckla sitt svar för att mer utförligt besvara frågeställningarna. Fråga sex, sju 

samt nio till elva innehöll a- och b-frågor. Vidare innehöll fråga åtta a-, b- och c-frågor (se 

bilaga 5). De första fyra frågorna innefattar respondentens ålder, högsta utbildning, kön och 

bostadsort. 

 

De initiala frågorna avsågs besvara huruvida respondenten upplevde att kost och fysisk 

aktivitet hänger ihop, samt på vilket sätt. Vidare avsågs frågorna besvara respondentens 

definition av en hälsosam livsstil, och var de får informationen de grundar sin definition på, 

samt hur de upplever att det är att orientera sig bland råd och rekommendationer för kost och 

fysisk aktivitet, och hur och varför de tillämpar råd och rekommendationer i sitt eget liv. 

 

De tillfrågades sedan huruvida de upplevde att deras psykiska välbefinnande påverkas av att 

det finns olika råd gällande kost och fysisk aktivitet för en god kosthållning och, om de 

upplevde att de påverkades negativt, och hur de hanterar denna negativa påverkan. Vidare 

tillfrågades de om deras uppfattning av de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och 

rekommendationerna om fysisk aktivitet för vuxna, samt hur de upplever att samhällsklimatet 

ser ut gällande kost och fysisk aktivitet för att sedan få möjlighet att fritt tillägga tankar kring 

området eller utveckla tidigare svar.  

 

I intervjuguiden inkluderades förtydligande frågor som stöd för studieledaren om 

respondenten skulle behöva ett förtydligande av frågan som ställts. Detta för att inte avvika 

från frågans syfte i förtydligandet. Efter avvikande frågor återgick studieledaren till 

intervjuguiden för fortsatt intervju. Efter sista frågan var besvarad avslutades inspelningen 

och intervjun avslutades efter att respondenten blivit tackad för deltagandet. Innan samtliga 

intervjuer reviderades intervjuguiden i samråd med handledaren.
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4.3.1 Pilotintervju
I syfte att undersöka huruvida intervjuguiden bidrog till att besvara de frågeställningar som 

studien bygger på, samt se till att dessa frågor är förståeliga för respondenterna utfördes 

pilotintervjuer. Två pilotintervjuer genomfördes i syfte att utvärdera intervjuguidens 

överförbarhet. Intervjuguiden reviderades inte efter sagda pilotintervjuer. 

 

4.3.2 Intervjuutförande
Intervjuerna utfördes i största möjliga mån i lokaler med så lite störningsmoment som möjligt. 

Tre av intervjuerna utfördes i Gymnastik- och idrottshögskolans lokaler i rum där endast 

respondent och studieledare befann sig. Fyra intervjuer utfördes i Itrims lokaler i ett rum där 

endast respondent och studieledare befann sig. En intervju utfördes på ett lokalt café.

 

Under samtliga intervjuer antecknade vi sådant som eventuellt skulle kunna vara relevant för 

kommande dataanalys. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefonerna hos respektive 

studieledare.

 

Tid och plats bestämdes i samråd med deltagarna. Intervjuerna utfördes i första hand på 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Samtliga intervjuer skedde mellan en (1) respondent och en 

(1) studieledare. I studien var det sammanlagt två studieledare som intervjuade fyra 

respondenter vardera (Trost, 2005).

 

4.4 Analysprocess 
För analys valdes en latent och manifest innehållsanalys för systematisk granskning av det 

transkriberade intervjumaterialet för att identifiera mening och teman. Vidare valdes ett 

induktivt förhållningssätt då syftet med studien var att skapa förståelse för hur råd och 

rekommendationer för god kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil uppfattas, 

hanteras och bemöts. För att öka trovärdigheten genom stegen i forskningsproceduren gjordes 

analysprocessen enligt Graneheim och Lundman (2003).

 

Analysarbetet påbörjades efter det att samtliga intervjuer var genomförda. Inledningsvis 

gjordes en transkribering av de inspelade intervjuerna för att få intervjuerna i textformat. 

Transkriberingen gjordes ordagrant och även pauser och längre tystnader valdes att 
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dokumenteras. Dock analyserades enbart de verbala intervjusvaren och de observerade 

beteendena eller uppfattade tonfallen vid intervjutillfällena uteslöts.

 

Det transkriberade intervjumaterialet granskades sedan systematiskt av de båda studieledarna. 

Initialt gjordes detta oberoende av varandra för att säkerställa att tolkning skedde på ett 

liknande sätt och därmed för att öka trovärdigheten (Hassmén & Hassmén 2008). 

Studieledarnas respektive analyser diskuterades sedan och sammanställdes till ett enat och 

samlat resultat.

 

Som tidigare nämnts gjordes analysprocessen enligt Ganeheim och Lundman (2003). 

Inledningsvis urskildes meningsbärande enheter i det transkriberade intervjumaterialet. De 

meningsbärande enheterna ansågs innehålla betydelsefulla citat eller meningar för vår 

förståelse. Dessa kondenserades sedan till komprimerade meningar med samma innebörd som 

den meningsbärande enheten. 

 

Identifierandet av konkreta formulerade svar antogs med manifest analys och mer abstrakta 

formulerade svar antogs med en latent analys. De kondenserade meningarna kodades sedan 

och kan förklaras som centrala ord som beskriver den meningsbärande enheten. Slutligen 

delades koderna in åtta olika teman som ansågs utgöra viktiga erfarenheter för slutsats och 

resultat (se bilaga 6).

 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Beträffande tillförlitlighet och trovärdighet har det i denna studie tagits hänsyn till termerna 

tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet som motsvarighet till validitet och reliabilitet. 

Vidare har det varit viktigt att ha en fördjupad kännedom om fenomenet, ge rika 

beskrivningar samt att ha en god konfirmering och hantering av data. Det har också varit 

viktigt att reflektera över hur studieledarens roll påverkar datainsamling och förståelse för 

fenomenet.

 

För att öka tillförlitligheten i studien valdes att göra en systematisk granskning av data. Vidare 

valdes av studieledarna att först utföra analysprocessen oberoende av varandra för att sedan 

jämföra och diskutera de olika tolkningarna. Liknande tolkningar av studieledarna ökar 

tillförlitligheten (Hassmén & Hassmén, 2008). För att öka studiens trovärdighet har det 
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genomgående legat ett fokus på studiens syfte och frågeställningar i forskningsprocessens alla 

moment (Hassmén & Hassmén, 2008). Det gjordes också en grundlig bakrundssökning för att 

få fördjupad kunskap kring det studerade fenomenet. 

 

Angående studiens överförbarhet fick alla informanter i studien samma förutsättningar 

gällande information kring studien samt kring intervjuutförandet. Vidare följdes samma 

intervjuguide vid samtliga intervjuer. Vidare gjordes urvalet mot ett kriterieurval och samtliga 

var kvinnor. Detta utgjorde en grund för överförbarhet på denna populationskategori. För att 

öka generaliserbarheten till kvinnor som helhet valdes medvetet en heterogen urvalsgrupp 

beträffande ålder och erfarenhetsbaser för att få ett bredare perspektiv.

 

4.6 Etiskt förhållningssätt 
Insamling av data och datahantering skedde med hänsyn till The declaration of Helsinki; 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, från World Medical 

Association (WMA), gällande etiska överväganden (World Medical Association, 2013). 

Vidare har vi tagit hänsyn till tillförlitlighet, respekt, ärlighet, ansvarighet där samtliga har 

tagits i beaktande i enlighet med Den europeiska kodexen för forskningens integritet (All 

European Academies [ALLEA], 2018).

 

Samtliga deltagare informerades innan intervjustart, såväl muntligt som skriftligt, att 

deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 

alternativt avvika från att besvara frågor om de så vill. Samtliga deltagare informerades 

muntligt och skriftligt om hantering av data. Detta inkluderade information om att alla 

intervjuer och inspelningar anonymiseras, att deras svar inte kan härledas till specifik person 

och att de som person inte kommer kunna härledas till resultatredovisningen. 

 

Vidare informerades de om att samtliga insamlade data endast kommer hanteras av 

studieledarna och efter dataanalys raderas samtliga inspelningar, anteckningar och skriftligt 

insamlade data som kan knytas till respondentens person, samt att all insamlade data endast 

används i forskningssyfte. Innan intervjustart fick respektive deltagare fylla i en 

samtyckesblankett om datainsamling och deltagande. Samtliga deltagare fyllde i och lämnade 

in denna. Anonymiserade data, det vill säga transkriberad data samt dataanalys, finns kvar i 

forskningssyfte.
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Intervjun utformades på så sätt att undvika stötande eller kränkande frågor. Vid intervjuerna 

lades fokus på empati och öppenhet för att öppna upp för samtal. Vidare fokuserade 

studieledarna på att uppfattas som närvarande och icke dömande eller allt för styrande under 

intervjun. Vid intervjuerna uppfattades ingen av respondenterna uppleva någon av frågorna 

som stötande eller kränkande och alla frågor besvarades av samtliga respondenter.

 

5.   Resultat
5.1 Resultatredovisning
Utifrån intervjuerna identifierades åtta olika teman som här redovisas som underrubriker. 

Dessa teman redogör för vad kvinnor uppfattar vara de gällande råden och 

rekommendationerna för god kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, samt 

för hur kvinnor förhåller sig till de uppfattade råden och rekommendationerna gällande kost 

och fysisk aktivitet. Temana med exempel på koder, kondensering och meningsbärande 

enheter presenteras i bilaga 6.  En del av de meningsbärande enheterna presenteras i 

resultatredovisningen som citat. Samtliga citat är från respondenterna som intervjuades.

5.1.1 Uppfattning av en hälsosam livsstil 
Under denna rubrik redovisas hur respondenterna uppfattar och definierar en hälsosam livsstil 

med hänsyn till kosthållning och fysisk aktivitet och hur de förhåller sig till varandra.  Detta 

avses delvis återge vad det finns för uppfattning kring råd och rekommendationer för god 

kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil.

 

Kost och fysisk aktivitet uppfattas ha ett samband, där båda delarna är viktiga för en hälsosam 

livsstil. ”För ett välbefinnande behöver man båda två”, ”När jag motionerar eller rör på mig 

blir ju kosten viktig på ett helt annat sätt”. En kosthållning med mycket grönsaker, gärna 

vegetarisk eller med begränsat intag av kött och näringsrik mat, frukt, fibrer och hälsosamma 

fetter tycks uppfattas som en hälsosam kosthållning, vilket är i linje med stående 

rekommendationer från livsmedelsverket (NNR). Uppfattningen är att kosten ska baseras på 

ovanstående, men att man i en hälsosam kosthållning ändå i undantagsfall kan inta mindre 

näringsrika livsmedel som anses som mindre hälsosamma. ”Man kan ju inte undvika allt. Och 

så får man ju äta lite chips ibland och vänta bra länge innan det blir chips igen liksom”.
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Vidare anses en variation av muskelstärkande aktivitet och pulshöjande aktivitet vara ett bra 

komplement till vardagliga aktiviteter som promenader för att upprätthålla god hälsa och 

hälsosam livsstil. Det uppfattas viktigt att ha en balans i den fysiska aktiviteten och i kosten, 

både i de delarna för sig såväl som i relation till varandra. ”Äter jag mycket måste jag röra på 

mig mycket också för att hela tiden få den här balansen och då tror jag man får en rätt sund 

inställning till det hela”. Att hitta en nivå som passar en själv och att utveckla träning eller 

förbättra sin kost stegvis uppfattas som ett bra koncept för att lyckas upprätthålla en hälsosam 

livsstil.

 

5.1.2 Uppfattning av råd och rekommendationer gällande kost och fysisk aktivitet 

i samhället 
Under denna rubrik redovisas hur de råd och rekommendationer som florerar i samhället 

uppfattas, det vill säga i tv, tidningar, på sociala medier och bland vänner och familj. Detta 

avses delvis återge vad det finns för uppfattning kring råd och rekommendationer för god 

kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil.

 

Generellt upplevs det vara väldigt mycket råd och rekommendationer gällande kost och fysisk 

aktivitet i samhället samt att de är väldigt motsägelsefulla. Flera respondenter uttalade att det 

finns väldigt mycket information och att det därför kan vara både svårt och förvirrande att 

följa råd och rekommendationer och att veta vad som är rätt och riktigt. ”Det finns mycket 

info och det kan vara rörigt”. ”Det är svårt att veta vad som är tillräckligt och vart 

gränserna går”. Vidare upplevs det vara trender som styr vilka råd och rekommendationer 

gällande kost och fysisk aktivitet som förekommer i samhället och att det därefter hela tiden 

dyker upp nya.  

 

Råden upplevs också vara ofullständiga. ”Det är väldigt sällan som man verkligen får reda på 

varför. Varför är det dåligt? Vad gör det här med kroppen? […] Därför ska du äta det här?” 

Man menar att råd och rekommendationer i media ofta handlar om att skapa rubriker för att 

sälja och att media då också gärna överdriver något. ”Det är mycket som bygger på det här 

med orimlig mängd […] Det är väl det som skapar rubriker i tidningen många gånger, att 

dom plockar fram något som man kan ta som fakta”.
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Något annat som genomsyrade kommentarerna från respondenterna var att det upplevs vara 

ett överdrivet och extremt hälsofokus inom kost och fysisk aktivitet i samhället, och att hälsa 

glöms bort. ”Måste springa milen innan lunch varje dag”. ”Det är väldigt tråkigt att köpa en 

isbergssallad, en gurka och två tomater […] och det är definitionen av nyttigt”. Det upplevs 

också vara mycket viktfokuserade råd och att mycket handlar om utseende. ”När man pratar 

om kost och kostråd så är det alltid i samband med viktnedgång”. ”Tråkigt att så mycket som 

handlar om kost och hälsa handlar om utseende”.

 

Men det förekom också kommentarer som menade att råd och rekommendationer som florerar 

i samhället har gått från att vara vikt-fokuserade till att vara mer fokuserade på god 

kosthållning och fysisk aktivitet för välbefinnande och för att vara nöjd med sig själv. ”Det 

har varit mycket viktminskning men jag upplever det inte riktigt längre utan att det nu handlar 

om att man ska bejaka sig själv […] att äta nyttigt och röra på sig för att må bra”. Det finns 

också en trend att råden upplevs ha ett fokus mer på miljön snarare än på hälsan och att vi bör 

välja mat som är bra för vårt klimat.

 

5.1.3 Var man hittar information om kost och fysisk aktivitet 
Under denna rubrik redovisas från vilka källor respondenterna främst får sin information 

kring kost och fysisk aktivitet, samt hur de bedömer tillförlitligheten av olika källor i sitt 

informationssökande. Detta avses delvis återge vad det finns för uppfattning kring råd och 

rekommendationer för god kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil.

 

Var man får sin information kring kost och fysisk aktivitet varierar. Mycket information tas in 

via internet och sociala medier och i vissa fall från människor i ens omgivning som har 

utbildning inom kost eller träning alternativt som man uppfattar har godtycklig kunskap inom 

området. Även media i form av tv och tidningar används. ”Ta hjälp utav vad är sund och bra 

mathållning från sånna som har utbildning i det. Ha det som bas och sen även prata med 

vänner som jag har förtroende för som också har det här med mat och lite utbildning i sånt 

här”. Generellt brister det i att kolla upp källor i det man läser och mer vanligt är att ta in 

information från olika håll och sedan testa sig fram och finna det man tycker passar en själv.

Vidare tenderar den äldre generationen att hämta sin information gällande kost och fysisk 

aktivitet från tidningar och från olika tv program. Det visar sig också i sammanhanget att man 

litar på och tar till sig information från olika profiler som förekommer i olika tv program, 
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några exempel som respondenterna uttalade sig om var Tareq Taylor, Dr Michael Mosley och 

Lofsan (Lovisa Sandström). 

 

5.1.4 Kunskap 
Under denna rubrik redovisas huruvida man har kunskap kring god kosthållning och fysisk 

aktivitet för en hälsosam livsstil. I denna uppsats definieras detta utifrån de evidensbaserade 

råden från livsmedelsverket (NNR) och från FYSS. Detta avses delvis återge vad det finns för 

uppfattning kring råd och rekommendationer för god kosthållning och fysisk aktivitet för en 

hälsosam livsstil.

 

Det visade sig att respondenterna inte hade någon god kunskap kring nordiska 

näringsrekommendationerna eller rekommendationerna för fysisk aktivitet. Flertalet blev 

förvånade över att det fanns generella vetenskapliga råd och rekommendationer angående kost 

och fysisk aktivitet och blev nyfikna och ville veta mer om dom. ”Nej det gör jag inte, jag 

visste faktiskt inte att det fanns”. ”Nej det skulle jag inte säga att jag gör, vad är det?”  

 

Däremot fanns det en uppfattning om råden även om man inte kunde dem innantill. Generellt 

tänkte man på tallriksmodellen när det gällde kosten och att man skulle träna cirka tre gånger 

per vecka, mer än 20 minuter. Eller 150 minuter per vecka och 30 minuter per dag. Man 

nämnde också vikten av vardagsmotion och att man skulle komma upp i ett visst antal steg 

per dag. Vidare ansågs råden vara generellt sett ganska bra, även om man endast hade en 

uppfattning om dom. ”Jag har inte stenkoll på dem […] Generellt sett ganska bra råd. Äta 

färgglatt […] vanlig mat och som inte är köpt färdigförpackat”.

 

5.1.5 Att navigera bland råd och rekommendationer gällande kost och fysisk 

aktivitet 
Under denna rubrik redovisas hur respondenterna navigerar bland råd och rekommendationer 

kring kost och fysisk aktivitet. Dels hur man uppfattar att det är att finna tillförlitlig 

information, samt hur man värdesätter olika typer av råd och rekommendationer gällande 

ämnet. Detta avses delvis återge hur man förhåller sig till de uppfattade råden och 

rekommendationerna gällande kost och fysisk aktivitet.
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Uppfattningen är att det är svårt att navigera sig bland alla de råd som florerar om man inte är 

insatt i ämnena kost och fysisk aktivitet. Att hitta information man anser tillförlitlig eller veta 

vad som är ”de korrekta råden” är svårt när man inte har kunskap inom området. “Det är 

jättesvårt, för det finns så himla många olika råd”. 

 

Det kommer hela tiden nya råd och ny forskning och ofta nya råd som motsäger sig tidigare 

råd. Detta gör att det blir svårt att veta om det är de nya eller de gamla råden man bör förlita 

sig på när man försöker implementera hälsosamma vanor för kost och fysisk aktivitet. 

”Forskningen visar nya saker hela tiden, vi har ju inget facit såhär – det här är det mest 

ultimata”. “Kokosfett som varit så otroligt onyttigt är ju plötsligt det nyttigaste som finns. Jag 

tycker det är jättekonstigt. Det där förstå jag inte alls, så jag tycker det är svårt”.

 

Att veta vilka råd som man ska förlita sig på är som svårast i början, då man inte har några 

tidigare erfarenheter eller tidigare fakta att basera sin tolkning och tilltro på. När man senare 

skapar sig en helhetsbild baserat på information man tar in blir det sedan enklare att avgöra 

vilka råd som är felaktiga och vilken information som känns mer tillförlitlig. ”Jag har en så 

pass bred kunskapsbas att jag kan se det på innehållet litegrann och avgöra om det är bullshit 

eller rimligt”.

 

Att förlita sig på källor där de som delar råden har en utbildning inom kost, träning eller hälsa 

tycks mer förekommande. På samma sätt upplevs råd och rekommendationer mer trovärdiga 

om de byggs upp av vetenskaplig forskning. Det verkar mer förtroendeingivande än att förlita 

sig på information från källor som man inte vet vart de kommer ifrån eller vilken bakgrund de 

som delger informationen har. 

 

En uppfattning är att man bör vara källkritisk i navigeringen bland råd för en hälsosam livsstil 

men det varierar i huruvida man faktiskt kollar upp källor eller läser vidare om information 

man utsätts för eller inte. “Jag köper det rakt av. Det är det som är fånigt”. “Vissa saker 

tycker jag låter bra så då köper jag dem och då behöver jag inte ens göra efterforskningar”. 

”Ibland när jag vill veta […] då kan jag kolla upp om det är något som jag vill testa så kollar 

jag vad det finns för vetenskaplig artikel kring det”.  

 

Att ta hjälp av personer man anser vara tillförlitliga källor kan hjälpa till med utmaningen att 

hitta en sund inställning till kost och fysisk aktivitet. Personliga tränare, massageterapeuter, 
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hälsocoacher eller vänner och familj som har utbildning eller som man uppfattar vara pålästa 

inom ämnet är några av de källor som uppfattas som godtyckliga. De källor man uppfattas 

främst drivs av ekonomisk vinning eller självutnämnda experter inom ett område förlorar 

däremot sin trovärdighet. ”Ett extremt stort ekonomiskt intresse när det kommer till dieter och 

trendiga matvanor”.

 

En generell uppfattning som framgår är att ett individanpassat förhållningssätt, där man testar 

sig fram och anpassar livsstilen efter individens egna förutsättningar, är det som fungerar bäst 

för att finna en hälsosam livsstil som fungerar och är hållbar. I slutändan är det individens 

egna förutsättningar som avgör vad som är en hälsosam livsstil som fungerar i längden.

 

5.1.6 Tillämpning av råd och rekommendationer 
Under denna rubrik redovisas av vilken anledning man väljer att följa vissa råd och 

rekommendationer gällande kost och fysisk aktivitet samt vad som kan påverka valet liksom 

tillämpningen. Detta avses delvis återge hur man förhåller sig till de uppfattade råden och 

rekommendationerna gällande kost och fysisk aktivitet.

 

En utav de främsta anledningarna till att man tillämpar vissa råd och rekommendationer 

visade sig vara för sin egen hälsa och för att få känna sig stark och frisk. ”Helt och hållet för 

min egna hälsa. Både min mentala och min fysiska hälsa”. ”Sköter man inte livsstilen känner 

man sig svag och saknar kraft och lust”. Det fanns också ett upplevt behov av att få röra på 

sig för att må bra. Av denna anledning hade det för många också skapats ett intresse för en 

hälsosam livsstil. ”Framförallt så är jag intresserad av att hålla mig stark och frisk”.

 

Värt att nämna är dock att det också finns andra anledningar än den egna hälsan till att man 

väljer att tillämpa vissa råd och rekommendationer. Det upplevs finnas en norm om att man 

ska leva hälsosamt i samhället och att det är trender som bestämmer vilka råd och 

rekommendationer man bör följa. ”Det är inte riktigt okej att leva på ett annat sätt”. 

 

Det stora informationsflödet gällande kost och fysisk aktivitet i samhället ansågs vara en utav 

orsakerna till detta. Däremot ansågs det lättare att inte dras med i trender om man såg till den 

långsiktiga hälsan. ”Jag kommer inte bli smal och lycklig av att dricka smoothies, det funkar 

inte för mig. Och då blir det också lite lättare att inte dras med i de här löftena och 

trenderna”.
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En annan anledning till att man väljer att tillämpa en viss livsstil var för att omgivningen 

påverkar. Dels kan familjen påverka vilka råd och rekommendationer man väljer att följa och 

det kan exempelvis bero på ekonomi eller sjukdom. En annan anledning som nämndes var att 

man tillämpade vissa råd och rekommendationer för att känna grupptillhörighet. ”Vi väljer 

inte själva, utan vi är otroligt påverkade i våra val både med hälsa, vad man dricker och vad 

man äter när man vill vara en del av en grupp”.

 

Vidare är utseende en orsak till att man följer vissa råd och rekommendationer, liksom 

viktnedgång. ”För att bibehålla hur jag ser ut och kanske för att bygga lite mer muskler”. 

”Jag vill gå ner i vikt. Jag har just nu ingen kondition […] så jag är inte i shape”. Det bör 

dock framhävas att både viktnedgång och utseende snarare verkar handla om att komma i 

form och att känna sig stark, snarare än för att gå ner i vikt för smalhetens skull.

 

Generellt upplevs det också vara problematiskt att välja och följa en hälsosam livsstil. Det 

upplevs vara svårt att veta hur man ska göra och att veta vilka råd och rekommendationer man 

ska följa. ”Det är jättesvårt och det tar tid om jag ska lära mig det”. Vidare konstaterades av 

många att det därför är viktigt att anpassa livsstilen efter ens egna förutsättningar och att det 

inte är möjligt att följa precis alla råd och rekommendationer som finns. ”Nu måste vi göra 

såhär och så följer man något som inte alls passar ens livsstil i övrigt”. ”När det gäller 

livsstil, vad passar mig? […] och så gör jag det”.

 

Flera respondenter upplevde också flera hinder för att tillämpa råd och rekommendationer för 

en hälsosam livsstil. Tid, ekonomi och familj är några exempel. ”Jag tycker ändå om nyttig 

mat […] men så ska det passa in i familjen också och så är det ganska dyrt”. ”Finns en 

allmän kunskap om att man bör träna […] däremot kan jag tycka att det är ganska dyrt. 

 

Det upplevs också vara svårt att bibehålla en viss tillämpning av råd och rekommendationer, 

framförallt över semester och andra högtider. ”Det går bra att komma igång, men sen ska det 

ju bli något varaktigt, där kommer utmaningen”. ”Eller så blir det semester eller jul och 

nyår”. Det upplevs också finnas svårigheter i att finna en balans och ett hälsosamt 

förhållningssätt till både kost och fysisk aktivitet.
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5.1.7 Samhällsklimat 
Under denna rubrik redovisas respondenternas uppfattning av samhällsklimat kring kost och 

fysisk aktivitet idag, samt vad som uppfattas vara de gällande råden och rekommendationerna. 

Delvis berör detta hur samhällsklimatet påverkar individens förmåga att upprätthålla ett visst 

val av livsstil, men även hur samhällsklimatet påverkar individens psykiska välbefinnande 

och förhållande till de råd och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet som finns. 

Detta avses delvis återge hur man förhåller sig till de uppfattade råden och 

rekommendationerna gällande kost och fysisk aktivitet.

 

”Man går runt på stan och folk ser, alltså jag tycker att dem blir större och större”. 

Uppfattningen är att övervikt inte är accepterat utifrån de normer som råder i samhället idag 

parallellt med att allt fler blir överviktiga. Du som överviktigt utsätts för negativ 

särbehandling i jämförelse med de som har en socialt accepterad kroppsvikt. Som överviktig 

uppfattas man även tilldelas negativa egenskaper, så som lat och odisciplinerad, vilket inte 

nödvändigtvis behöver stämma in på individen. ”Du ska vara en människa med kontroll och 

ha kontroll över ditt utseende, din vikt, prestationer både fysiskt och karriärmässigt.” Att 

avvika från normen om hur man bör leva eller vilka egenskaper man bör besitta är inte 

accepterat om man vill passa in.

 

Å ena sidan finns en press från samhället att man ska anamma en hälsosam livsstil, å andra 

sidan är det många som inte gör det. Kravet från samhället kan bidra till en känsla av att man 

misslyckats när man avviker från vad som är samhällets bild, eller vad man uppfattar vara 

samhällets bild av vad som är en hälsosam livsstil. Många råd och rekommendationer för hur 

man bör leva florerar, samtidigt som samhället ger många möjligheter till ohälsosam livsstil, 

så som tillexempel ohälsosam mat. ”Jag tycker inte samhället tar sådär hemskt mycket 

ansvar. Jag tycker bara vi får pekpinnar, inte några råd så”.

 

Vidare sätts det stora krav på individen att upprätthålla en viss livsstil och se ut på ett visst 

sätt. Vad som är normen kan variera beroende på vilken grupptillhörighet man har, 

exempelvis om du är kvinna eller man. ”Män hör hemma bland skivstängerna […] för att 

bygga muskler. Det är fortfarande lite inställningen att tjejer inte ska ha stora muskler”. 

 

Oavsett kön ska du prestera i din träning i syfte att se ut på ett visst sätt, vilket skapar en 

fixering och en hets kring träning och kost och sociala medier är en bidragande faktor till sagd 
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hets. Det handlar inte längre om att röra sig med måtta och äta hälsosamt större delen av tiden, 

utan man ska hela tiden tänja på gränser och gå till det extrema. ”Om du ska styrketräna ska 

du se ut som en bodybuilder eller fitnessmodell […] så himla ouppnåeligt”.

 

Förhållandet till en hälsosam livsstil blir prestationsinriktad där vila blir något som man inte 

bör ägna sig åt, det blir något överflödigt. ”Det är en otrolig tävlan. Inte minst om hur man 

ser ut och hur mycket man orkar och vad man klarar”. Det blir en stress att hela tiden prestera 

och pressen bidrar till att man känner sig misslyckad, får ångest eller känner oro över att inte 

äta rätt eller vara fysiskt aktiv.

 

Riktad och utseendefixerad reklam och information är något som det förekommer mycket av i 

samhället, vilket bidrar till att skapa en bild av hur man bör se ut för att passa in. Tillsammans 

med alla olika råd för en hälsosam livsstil skapar detta ett påfrestande samhällsklimat med 

mycket press och utseendefixering. Detta gör att man aktivt måste undvika information, 

reklam, med mera för att minska på den psykiska påverkan som detta kan leda till, vilket i sig 

kan verka påfrestande. ”Jag ser till att jag köper inte såna tidningar, läser inte sånt. Jag 

kollar inte på såna program. Jag döljer all sån reklam. Jag bytte kön på Facebook för att bli 

av med reklamen”. Dock har det på senare tid även börjat förekomma råd som förespråkar 

minskad press och stress, bland annat genom att minska sin tid på social media.

 

Vad som är trendigt varierar. På senare år är uppfattningen generellt att råden som florerar i 

samhället har ökat, vilket även bidrar till variation i trender såväl inom kost som inom fysisk 

aktivitet. Råd och rekommendationer för fysisk aktivitet och kost kan vara positivt, då det 

ökar medvetenheten gällande vikten av hälsosam livsstil för att må bra, men så som 

samhällsklimatet ser ut idag bidrar det till en hel del hets kring hur man bör förhålla sig till 

kost och fysisk aktivitet för att passa in. ”Tråkigt att så mycket som handlar om kost och 

hälsa handlar om utseende. Väldigt många människor mår dåligt av den utseendefixeringen”. 

Alla olika råd leder till diskussioner och gör det svårorienterat i vad man bör förlita sig på.

 

Vidare ses det inte bara svårt att upprätthålla en hälsosam livsstil för att man har svårt att veta 

vilka beteenden som ger detta, utan det blir även en ekonomisk fråga. Hälsosam mat 

framförallt, men även träning, ses som dyrt och något som bara de med god ekonomi har råd 

att ha som en del av sin livsstil. ”Det skulle gagna samhället om människor tog hand om dig 

och fick support och hjälp och stöd. Det blir oftast en klassfråga annars”.
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Uppfattningen av gällande trender för kosthållning är att det idag är mindre hälsofokuserat 

och att det snarare finns ett miljöfokus där man ska ta hänsyn till etik och miljö i sina matval 

och i val av livsstil. ”Just nu ska vi minska vår köttkonsumtion. Helst äta vegetariskt”. Att 

samlas kring mat är naturligt för oss, vilket lätt leder till diskussion kring trender och gällande 

råd och avviker man här och inte tar del av de senaste trenderna riskerar man att uppfattas 

som tråkig och avvikande från gruppen.

 

5.1.8 Påverkan på det psykiska välbefinnandet 
Under denna rubrik redovisas huruvida det psykiska måendet påverkas av råd och 

rekommendationer gällande kost och fysisk aktivitet. Detta avses delvis återge hur man 

förhåller sig till de uppfattade råden och rekommendationerna gällande kost och fysisk 

aktivitet.

 

Det visade sig att man påverkas av råd och rekommendationer gällande kost och fysisk 

aktivitet, men på olika sätt. Tydligt var dock att alla respondenter upplever att man dagligen 

utsätts för mycket information gällande kost och fysisk aktivitet i olika sammanhang. Stress 

och ångest var två vanligt förekommande ord bland kommentarerna liksom osäkerhet vilket är 

synonymt med besvärad. ”Jättestressad. Jag får både stress och ångest […]”.

 

Framförallt verkar det som råd och rekommendationer gällande kost och utseende skapar 

ångest. ”Jag följer väldigt lite kost och så för jag tycker att det ger mest ångest”. ” […] 

väldigt många människor mår dåligt av den utseendefixeringen”. Detta är också något som 

kan leda till olika typer av stört beteende inom träning och kost. ”Det har ju stressat mig 

väldigt mycket tidigare […] jag har haft ganska ätstörda beteenden”.

 

En påtaglig anledning är samhällsklimatet kring kost och fysisk aktivitet som upplevs vara 

väldigt krav- och prestationsfyllt. ” Jag upplever det som väldigt ångestfyllt och krav och 

prestationsfyllt, med just vikt och att man ska äta bra”. Något annat som nämndes var 

perfektionism och att det blir problematiskt med alla råd och rekommendationer för dem med 

höga krav på sig själva och som vill vara perfekta i alla sammanhang. ”Jag kan tänka mig att 

många blir stressade. Speciellt dom som har höga krav på sig själva.” ”Det är den här 

perfektionismen och det är många som har det nu […] det är en stor grej med psykisk ohälsa 
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när dom ska vara perfekta och följa alla råd”. ”[…] och dom höga kraven kommer från 

samhället”.

 

Något annat som kan bidra till stress och osäkerhet är rädslan för att göra fel när det kommer 

till kost och fysisk aktivitet. Dels finns det en osäkerhet i att veta vilka råd och 

rekommendationer man ska följa då de ofta upplevs vara förvirrande och motsägelsefulla. 

”Det kan vara lite rådvill. Vad är det som gäller, eller vad ska jag rätta mig efter?” ”Det gör 

ju att det blir osäkert. Jag blir jätteosäker. […] Känns lite hattigt ibland”. Men det finns 

också en oro att inte lyckas skapa en hälsosam livsstil och därmed en prestationsångest och 

kravbild i det. ”Det blir ju en oro att jag inte ska lyckas […] hitta balansen, den här sunda 

inställningen och recepten och matintag”. ”Vill inte göra fel för jag är rädd för att trilla 

tillbaka i osunda vanor”.

 

Men det visade sig också att en del inte påverkades alls av det stora informationsflödet av råd 

och rekommendationer gällande kost och fysisk aktivitet. En anledning var att man litar så 

pass mycket på sig själv och att man är så trygg i sin livsstil att man inte bryr som om alla råd 

och rekommendationer. ”Eftersom jag inte har problem med det så tycker jag inte att det är 

något psykiskt”. ”Jag är inte den personen som blir stressad men jag kan tänka mig att 

många blir det”. 

 

Det visade sig också finnas en viss irritation kring det stora informationsflödet och det 

upplevs även tjatigt. ”Inte ångest. Jag blir nog mer irriterad på det. Jag tänker att det är så 

många som faktiskt tror på det […] folk hör och läser och tar till sig det och tror på alla 

möjliga saker”.  “Jag tycker att det är väldigt tjatigt och att det är väldigt mycket trender”. 

 

5.2 Sammanfattande resultat
Sammanfattningsvis uppfattas det finnas ett samband mellan kost och fysisk aktivitet för att 

upprätthålla en hälsosam livsstil. Generellt upplevs det finnas en sund inställning till såväl 

kosthållning som fysisk aktivitet där en balans mellan de två förespråkas. Man anser att man 

bör vara fysiskt aktiv, då inkluderat såväl träning några gånger per vecka som vardagsmotion 

och att man bör ha en god kosthållning baserad på allsidig och näringsrika livsmedel. 
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Däremot finns det en uppfattning av att det florerar många olika råd kring kost och fysisk 

aktivitet i samhället idag, samt att de är ofullständiga och motsägelsefulla vilket kan skapa 

förvirring och osäkerhet. Vilka råd och rekommendationer som gäller uppfattas vara väldigt 

trendbaserat och varierar mycket. Vad som uppfattas vara de gällande trenderna kan dock 

variera beroende på vilken grupp man tillhör i samhället. 

 

Var man hittar informationen om råden för fysisk aktivitet och kost varierar. Dock är vanligt 

förekommande att man använder olika typ av media, vilket kan påverka uppfattningen av råd 

och rekommendationer av kost och fysisk aktivitet. Generellt är man dålig på att kolla upp 

informationens trovärdighet och tar istället till sig information man själv anser vara 

godtycklig. Samtidigt visade det sig att kunskapen kring NNR och rekommendationerna för 

fysisk aktivitet är bristfälliga. Dock finns en generell uppfattning kring rekommendationerna, 

även om man inte kan dem innantill. 

 

Vidare visar det sig också att det upplevs svårt att navigera sig bland de florerande råden och 

rekommendationerna som förekommer. Detta mycket då de upplevs som motsägelsefullt och 

förvirrande. Att veta vilka råd som är tillförlitliga kan vara svårt att avgöra innan man skapat 

sig en helhetsbild och en egen uppfattning av vad en hälsosam livsstil innebär. Det verkar 

underlätta att få hjälp av personer som är utbildade inom ämnet och kan bidra med en 

baskunskap att förhålla sig till. Självutnämnda experter eller källor som drivs av ekonomisk 

vinning anses mindre trovärdiga. Ett individanpassat förhållningssätt anses viktigt för att 

kunna skapa sig en hälsosam livsstil utifrån de råd som förekommer i samhället.

 

En stor anledning till tillämpning av vissa råd och rekommendationer gällande kost och fysisk 

aktivitet är för att hålla sig frisk och må bra. Dock finns det andra anledningar, exempelvis 

utseende, grupptillhörighet eller krav och press från samhället till viss livsstil. Vidare kan 

familjesituation, tid och ekonomi verka som hinder för tillämpning av vissa råd och 

rekommendationer. Det kan även vara svårt att tillämpa på grund av kunskapsbrist. 

 

Med tanke på hur man förhåller sig till råd och rekommendationer gällande kost och fysisk 

aktivitet för en hälsosam livsstil upplevs det finnas viss press från samhället att upprätthålla 

en viss typ av livsstil. Ofta är det trender som styr vilken typ av livsstil man bör förhålla sig 

till. Det upplevs inte heller accepterat att avvika från rådande trenden. Dock kan trenden 

variera beroende på vilken grupp man tillhör. Vidare upplevs också en hälsosam livsstil vara 
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en klassfråga, då det upplevs dyrt att äta hälsosamt och träna. Samtidigt som att hälsa är en del 

av trenden förekommer mer fokus på miljö och etik med hänsyn till klimatfrågan.

 

Det visade sig också att många upplever sig påverkas av att det finns många olika råd och 

rekommendationer. Det upplevs vara prestationsinriktat vilket ökar kravbilden, samtidigt som 

det finns en rädsla för att göra fel och osäkerhet i vilka råd man bör följa. Men de finns även 

de som inte upplever sig påverkas psykiskt, då ofta tack vare tillit till egen kompetens att sålla 

bland råden och rekommendationerna. Däremot kan det uppstå irritation över att det finns så 

många olika och motsägelsefulla råd och rekommendationer i samhället. 

 

6.   Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
I syfte att undersöka kvinnors uppfattning och förhållande till råd och rekommendationer 

diskuterar vi nedan faktorer som kan påverka detta. Med tanke på vårt resultat upplever vi att 

det finns en problematik att det finns mycket information om kost och fysiska aktivitet samt 

från flera olika källor. Vidare blir det än mer komplext med tanke på att andra faktorer också 

verkar påverkar vår uppfattning. Uppfattningen grundas inte heller i kunskap och 

vetenskapliga källor. Detta kan göra det svårt att förhålla sig till råd och rekommendationer 

som florerar i samhället. En bristande grund att förhålla sig till skapar i sin tur en osäkerhet 

och stress kring ämnet. 

 

Vad som uppfattas som en hälsosam livsstil är en allsidig och varierad kosthållning, samt 

fysisk aktivitet i form av ombytt träning och vardagsmotion. Att hitta en balans mellan kost 

och fysisk aktivitet verkar vara det som har störst betydelse för en hälsosam livsstil. Många 

respondenter hade en generell uppfattning om de gällande vetenskapliga råden för kost och 

fysisk aktivitet och kunde definiera vad de ansåg vara en hälsosam livsstil i relation till NNR 

och FYSS (Livsmedelsverket, 2019; FYSS, 2017). 

 

Dock uttalade sig ingen av respondenterna om att man nåddes av råd och rekommendationer 

från olika myndigheter som exempelvis livsmedelsverket. Problematiken blir då att man inte 

grundar sin definition av hälsosam kost och fysisk aktivitet i vetenskapligt förankrade råd.
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Tydligt är att man upplever en osäkerhet kring hur man bör förhålla sig till råd och 

rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet. En anledning till detta är att det verkar vara 

svårt att navigera sig, till följd av att det förekommer olika råd och rekommendationer. 

Osäkerheten, trots förmågan att kunna definiera en hälsosam livsstil, tyder på att flera 

influenser påverkar förhållandet till råden och rekommendationerna. Omgivning och olika 

typer av information formar vår uppfattning av vad som anses vara en god kosthållning och 

tillräcklig fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil (Lambert, Chivers & Farringdon, 2018).

 

Det upplevs finnas en ökad hälsomedvetenhet i samhället och att detta är något som media 

tagit fasta på då det förekommer allt fler råd och rekommendationer gällande kost och fysisk 

aktivitet i media av olika slag (Sandberg, 2005). Detta är också något som vårt resultat visar 

på. De flesta verkar också hämta mycket information gällande kost och fysisk aktivitet från 

media av olika slag, vilket påverkar uppfattningen av kost och fysisk aktivitet för hälsosam 

livsstil. Även forskning visar att media direkt påverkar människan och vår attityd och 

inställning förändras efter vad som förmedlas där (Sandberg, 2005). 

 

Med ovanstående i beaktande upplevs det vara ett stort hälsofokus i de råd som ges i media, 

samt att det är trender som styr dessa. De flesta råd som förekommer handlar om dieter eller 

olika träningsformer som är den mest effektiva för tillfället, och sätts ofta av olika 

framstående profiler som formar en hälsonorm (Wiklund, Jonsson & Coe, 2019), vilket går i 

linje med vårt resultat. Denna norm påverkas av samhället som selektivt tillger information 

efter bland annat vad som är trendigt och därmed vanligt förekommande i media (Lambert, et 

al., 2018). Detta påverkar alltså vår uppfattning av hälsosam kosthållning och godtycklig 

fysisk aktivitet. 

 

Intressant är dock att det också förekommer andra uppfattningar om de råd och 

rekommendationer som förmedlas i media.  Dessa uppfattningar menar att informationen 

snarare fokuserar på kostval med hänsyn till klimatet och vikten av fysisk aktivitet för vårt 

välbefinnande. Beroende på grupptillhörighet kan den uppfattade trenden gällande kost och 

fysisk aktivitet variera. Vidare gör kravet på att följa normen för grupptillhörighet att vi 

anpassar vårt beteende därefter (Ramnerö & Törneke, 2016). Det är alltså inte endast 

hälsoaspekten som påverkar val av kost och fysisk aktivitet, vilket komplicerar förhållandet 

till gällande råd och rekommendationer kring ovanstående. 
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Påtagligt är att man i större utsträckning aktivt både söker och tar till sig mer information för 

att skapa sig en uppfattning kring kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil. Detta tyder 

på ett ökat intresse för hälsa och välbefinnande. Det ökade intresset kan ses som positivt, 

samtidigt som man kan ställa sig kritisk i att uppfattningen av vad en hälsosam livsstil är inte 

grundar sig i vetenskapliga råd. Även tidigare studier menar att individer söker mer 

information på egen hand eftersom det också upplevs viktigt att ha möjlighet till det men att 

det samtidigt finns en problematik i att nås av felaktiga råd (Davallius & Flensner, 2006). 

 

Ofta bedöms informationen subjektivt och det finns bristande kunskap när det gäller 

bedömning av informationens kvalité (Davallius & Flensner, 2006; Sandberg, 2005), vilket 

går i linje med vårt resultat. Det verkar även som att kunskapsbrist inom området kan bidra till 

svårigheter i att bedöma om information är tillförlitlig eller inte. Med tanke på att det 

förekommer så mycket information gällande kost och fysisk aktivitet är det inte överraskande 

att det upplevs vara svårt att navigera och förhålla sig till den.

 

Avseende ovanstående är det därför inte helt oväntat att många verkar prova sig fram för att 

avgöra vilka råd och rekommendationer man väljer att förhålla sig till när det gäller kost och 

fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil. Den långsiktiga hälsan är en viktig faktor till varför 

man väljer att följa viss typ av kosthållning eller vissa fysiska aktivitetsvanor. Råd och 

rekommendationer för långsiktig hälsa är mer eftertraktat (Livsmedelsföretagen, 2019), 

snarare än de som anses förekomma i samhället idag med större fokus på dieter och ideal. 

 

För att problematisera förhållandet till de uppfattade råden och rekommendationerna 

ytterligare kommer även sociala och kulturella miljöer, livsmedelsutbud, ekonomi och 

familjesituation att påverka (Folkhälsomyndigheten, 2019), vilket även uttrycks av 

respondenterna. Ju fler faktorer som vi tar hänsyn till i vår uppfattning av kost och fysisk 

aktivitet för en hälsosam livsstil, desto mer komplext blir vårt förhållande till dem. 

 

Något annat som också påverkar hur vi förhåller oss till råd och rekommendationer är om de 

omedelbara konsekvenserna av vårt handlande har större påverkan än de långsiktiga 

effekterna (Ramnerö & Törneke, 2016). Tänkvärt är att man kanske följer trenderna gällande 

kost och fysisk aktivitet för att exempelvis känna grupptillhörighet, snarare än för att 

upprätthålla en hälsosam livsstil på sikt.
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Samhällsklimatet i sammanhanget upplevs även som prestationsinriktat, vilket ökar kravet på 

individen. Detta tillsammans med osäkerheten kring vilka råd man bör följa kan verka 

stressande. Dock uppfattas det som att om man finner tillräckligt stor tilltro till egen förmåga, 

snarare än att ifrågasätta den utifrån vad andra säger, upplevs pressen och stressen kring råd 

och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet mindre påtaglig. Att stressen minskar 

med ökat tilltro till egen förmåga är positivt, samtidigt som man kan problematisera att denna 

tilltro inte grundar sig i kunskap eller vetenskapliga råd. 

 

Att skapa sig en uppfattning kring de gällande råden för kost och fysisk aktivitet för en 

hälsosam livsstil verkar utmanande och uppfattningen av dem varierar. Detta på grund av att 

det förekommer så mycket information från olika typer av källor, samt att andra faktorer 

verkar påverka ens uppfattning. 

 

Det förekommer bristande kunskap i ämnet och vanligt förekommande är att uppfattningen 

inte grundas i vetenskap. Detta kan ses som problematiskt då de alternativa källor man istället 

väljer att förlita sig på alternativt utesluter kommer forma ens uppfattning av råd och 

rekommendationer för kost och fysisk aktivitet. Värt att nämna i sammanhanget är att det 

finns relativt lite forskning som undersökt hur människor tolkar och uppfattar råd och 

rekommendationer.

 

Denna svårighet gör att det kan vara problematiskt att förhålla sig till råd och 

rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil. En bidragande 

orsak är att informationen kan uppfattas och tolkas på flera olika sätt. Vidare kan 

omgivningen påverka individens förmåga att upprätthålla en viss typ av livsstil 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Dels påverkas vi av samhällsklimatet, men även av 

grupptillhörighet och de normer som förekommer inom dessa.

 

För att underlätta definitionen och implementeringen av kost och fysisk aktivitet för en 

hälsosam livsstil behöver de vetenskapliga råden lyftas fram ytterligare. Detta för att bidra till 

större kunskap inom ämnet på samhällsnivå. Detta kan tänkas genomföras på olika sätt, 

exempelvis genom mer utbildning på olika arenor så som inom skolan eller på arbetsplatsen.

 



35

6.2 Metoddiskussion
Valet av en kvalitativ forskningsmetod upplevs som lyckad då syftet med studien var att få en 

fördjupad förståelse för kvinnors upplevelse av och förhållande till råd och rekommendationer 

om kost och fysisk aktivitet. Respondenterna identifierade olika uppfattningar och tankar som 

helhet samt med dess konkreta nyanser kring fenomenet som undersöktes.

 

För att öka överförbarheten låg fokus på relevans i insamlandet av data i förhållande till syfte 

och frågeställningar. Med anledning av detta utfördes två pilotintervjuer för att undersöka 

huruvida intervjuguiden och formulerade frågor bidrog till att besvara de frågeställningar som 

studien byggde på. Att lyckas formulera frågor baserade på studiens syfte och frågeställningar 

kan vara en utmaning och ställer krav på studieledarna att ställa relevanta frågor (Hartman, 

2004). Att studieledarna i denna studie kan anses som oerfarna i sammanhanget kan vara en 

brist för studiens resultat och överförbarhet. Dock genomfördes samtliga steg i 

forskningsprocessen med stöd från handledare med stor erfarenhet inom forskning. 

 

Valet av datainsamlingsmetod kom från önskan om att från respondenterna få en djupare 

förståelse med mer utrymme för breda och innehållsrika data utan restriktiva svarsalternativ 

samt ge möjlighet till förtydligande till skillnad från möjligheterna med exempelvis 

datainsamling via enkät (Hartman, 2004).

 

Med anledning av detta valdes också en semistrukturerad intervjuguide där det gavs utrymme 

för uppföljande frågor och utveckling av svar. Det kunde såväl vara i syfte att undvika 

missförstånd eller förtydliga meningen med tidigare svar. Vidare utformades intervjuguiden 

med öppna frågor för att ge ett så utvecklande och innehållsrikt svar som möjligt, och därmed 

bidra till djupare erfarenheter. 

 

Även i detta sammanhang kan studieledarnas oerfarenhet vara en brist för att lyckas nå ett 

djup i respondenternas svar, något som var viktigt var dock att behålla intervjuguidens fasta 

frågor med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Studieledarna återgick därför alltid 

till intervjuguiden efter eventuell utveckling av någon fråga eller svar.

 

Samtliga intervjuer utfördes i lokaler med så lite störningsmoment som möjligt. Alla 

intervjuer utfördes dock inte i samma lokal vilket betyder att förutsättningarna inte var lika för 
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samtliga respondenter. Vidare valdes det av studieledarna att utföra fyra intervjuer vardera av 

totalt åtta intervjuer. Att intervjuerna enbart utfördes av en studieledare kan också ses som en 

brist för studiens trovärdighet då detta kan medföra olika tolkningar av vad som sades.

Dock gjordes analysprocessen initialt oberoende av varandra för att säkerställa att tolkning 

skedde på ett liknande sätt och därmed för att öka trovärdigheten (Hassmén & Hassmén, 

2008). Vidare valdes för att öka trovärdigheten ett induktivt förhållningsätt i analysprocessen 

liksom att följa en viss procedur genom analysen (Graneheim & Lundman, 2003).

 

Det har i denna studie också tagits hänsyn till termerna tillförlitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet som motsvarighet till validitet och reliabilitet. Vidare har det varit viktigt att ha 

en fördjupad kännedom om fenomenet, ge rika beskrivningar samt att ha en god konfirmering 

och hantering av data. Det har också varit viktigt att reflektera över hur studieledarens roll 

påverkar datainsamling och förståelse för fenomenet.

 

Studiens trovärdighet skapas efter huruvida studien mäter det den är avsedd att mäta 

tillsammans med den tolkning som gjorts. Genomförandet av forskningsprocessen påverkar 

alltså studiens trovärdighet. Betydelsefullt är därför att genomgående ha ett fokus på studiens 

syfte och frågeställningar i forskningsprocessens alla moment. Inkluderat i studiens 

trovärdighet är även resultatens överförbarhet (Hassmén & Hassmén, 2008).

 

Angående studiens överförbarhet fick alla informanter i studien samma förutsättningar 

gällande information kring studien samt kring intervjuutförandet. Vidare följdes samma 

intervjuguide vid samtliga intervjuer. Dock skedde intervjuerna på olika platser vilket gjorde 

att förutsättningarna skilde sig något, vilket kan ses som en brist för studiens resultat och 

överförbarhet.

 

Vidare gjordes ett kriterieurval och samtliga var kvinnor. Detta utgjorde en grund för 

överförbarhet på denna populationskategori. För att öka generaliserbarheten till kvinnor som 

helhet valdes medvetet en heterogen urvalsgrupp beträffande ålder och erfarenhetsbaser för att 

få ett bredare perspektiv. 

 

Samtliga exklusion- och inklusionskriterier valdes i syfte att få ett urval med goda 

förutsättningar att besvara frågeställningarna i studien. Hade vi inte haft gällande restriktioner 

hade detta kunnat påverka vårt resultat. Dels hade en utbildning inom hälsa, kost och/eller 
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fysisk aktivitet eller närliggande utbildning begränsat överförbarheten av resultatet till 

generella populationen. Att inkludera respondenter med en sjukdomsbild som påverkar 

kostintag hade kunnat bidra till ett vinklat resultat till given sjukdomsbild. Hade vi breddat vår 

grupp och inkluderat även respondenter utanför Stockholm hade detta eventuellt kunnat bidra 

till ett mer generaliserbart resultat.

 

Det var få respondenter vilket kan anses vara en brist för studiens resultat och överförbarhet. 

Dock upplevde studieledarna ändå tillfredställande svar för studiens syfte och frågeställningar 

samt en mättnad i svaren trots det låga antalet respondenter.

 

Att vara kritisk genom forskningsprocessens alla moment är också något som är väsentligt för 

studiens trovärdighet (Hassmén & Hassmén, 2008). Med hänsyn till detta valdes därför att 

göra en pilotintervju för att säkerställa att intervjuguiden motsvarade frågeställningar och 

syfte. Vidare togs hänsyn till konfirmationsbias genom att ha ett induktivt förhållningssätt 

vilket betyder att vi inte utgick från någon formulerad teori.

 

När det gäller huruvida studieledarnas roll påverkade datainsamling och förståelse för 

fenomenet gjordes flera åtaganden. Dels gjorde en grundlig bakgrundsökning för att få 

fördjupad kunskap kring fenomenet som ville undersökas. Vidare gjordes datainsamling, 

hantering av data och analysprocess på ett systematiskt sätt. Avslutningsvis återfinns 

noggranna beskrivningar hur studien är genomförd.

 

6.3 Slutsats
Utifrån insamlad data har vi fått en djupare förståelse för fenomenet och därmed bildat en 

slutsats. De olika teman som formades under dataanalysarbetet klarlade uppfattningen av en 

hälsosam livsstil samt uppfattningen av råd och rekommendationerna till denna. Vidare 

tydliggjordes det var man hittar information om kost och fysisk aktivitet och hur kunskapen i 

sammanhanget ser ut. Fortsättningsvis bidrog det till insikten att det kan vara svårt att 

navigera bland alla råd och rekommendationer som florerar i samhället och att orsaken till 

tillämpning av råd kan variera. Slutligen är detta också något som verkar påverka det psykiska 

välbefinnandet till följd av ett påfrestande samhällsklimat i kontexten.
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Resultatet visar att det finns flera olika faktorer som påverkar hur vi navigerar bland alla råd 

och rekommendationer gällande kost och fysisk aktivitet och därmed att skapa en definition 

av vad hälsa för en hälsosam livsstil faktiskt är samt hur vi förhåller oss till dem. 

Studien genererade förståelse över hur begreppet hälsosam livsstil upplevs och gav 

upplysning om hur råd och rekommendationer tolkas i samhället. 

 

Med tanke på studiens resultat anser vi att de vetenskapliga råden behöver lyftas fram i större 

utsträckning i samhället, samt att kunskapen kring kost och fysisk aktivitet bör bli mer 

utbredd på samhällsnivå. Detta för att underlätta informationssökandet och förhållandet till 

kost och fysisk aktivitet, minska den psykiska påfrestningen av dessa, samt underlätta 

implementeringen av en hälsosam livsstil.

 

6.4 Vidare forskning
Ämnet behöver undersökas ytterligare, då forskningsläget idag uppfattas vara begränsat. 

Liknande studier som denna kan utföras på en större population, exempelvis genom 

kvantitativa studier.  Ett annat intressant ämne för forskning skulle vara hur uppfattningen och 

förhållandet till råd och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet skiljer sig mellan 

könen. Vidare vore det av intresse att undersöka ytterligare vad som är de främsta orsakerna 

till hur man tolkar och tar till sig information i ens omgivning. På detta sätt kan man 

genomföra främjande arbete i förhoppning att undvika misstolkning av råd och 

rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil.

 

7. Omnämnanden
Vi vill tacka vår handledare Magnus Lindwall och bihandledare Ulrika Tranaeus som har 

hjälpt oss med vägledning, råd och synpunkter genom studiens gång. Vidare vill vi ge ett stort 

tack till de åtta respondenter som ställt upp på intervjuer och bidragit med personliga 

erfarenheter, upplevelser och tankar kring ämnet. 
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Bilaga 1: Litteratursökning
Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vad kvinnor uppfattar vara råden för en god 

kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil samt hur dessa råd upplevs och hur 

vi hanterar och bemöter dem. Detta gör vi genom två frågeställningar;

 

Vad uppfattar kvinnor vara de gällande råden för god kosthållning och fysisk aktivitet för

en hälsosam livsstil?

Hur förhåller sig kvinnor till de uppfattade råden gällande kost och fysisk aktivitet?

 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska

Hälsomedvetenhet

Sverige

Kondition

Media

Hälsotrend

Hälsotrender

Information

Hitta

Hälsa

Hälsohets

Förvirring

Navigera

Matval

Kunskap

Attityd

Health awareness

Sweden

Fitness

Cardiorespiratory fitness

Decline

Health trend

Information

Find

Health

Fitness hype

Confusion

Navigate

Food choice

Knowledge

Attitude
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Databaser och 

andra källor

Sökkombination

PubMed

 

 

 

 

Google

 

Google Scholar

 

 

Ebsco

Knowledge attitude "food choice". Year: 2016-2020. Species: 

humans. Age: adults (19-44). Gender: female.

 

”decline in cardiorespiratory fitness”

 

Mat och hälsa Sverige.

 

”hälsotrenden i media”

”att hitta information om hälsa”

”information om hälsa”

 

”fitness hype”

Kommentarer

Svårt att hitta information:

Om hur människor uppfattar råd och rekommendationer om hälsa.

Vilka råd som förekommer mest (hur trenderna ser ut).

Hur vi påverkas av råd och rekommendationer.

 

Vilka databaser som passade bäst:

Det var lättast att söka i Google schoolar och PubMed.
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Bilaga 2: Intresseanmälan
Studie om råd och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet

Vi håller på med ett forskningsprojekt om “hur råd och rekommendationer angående god 

kosthållning och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil tolkas”. Den bakomliggande idén och 

syftet med studien är att vi upplever en ökad hälsomedvetenhet i samhället och därmed mer 

råd kring kost och fysisk aktivitet från olika håll. Problemet som kan uppstå är att det kan vara 

svårt att navigera i vad som faktiskt är hälsosamt. Vi vill därför undersöka vad människor 

uppfattar vara råden för en god kosthållning och fysisk aktivitet samt på vilket sätt och varför 

människor väljer att följa dessa råd i sitt vardagliga liv. Detta kommer vi att göra genom en 

intervjustudie och genom den hoppas vi få mer information om hur människor hanterar råd 

och rekommendationer angående god kosthållning och fysisk aktivitet. Projektet utförs som 

ett examensarbete vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Vill du ha mer information 

kan du ringa 0705- 43 74 39 eller 0704- 24 86 42.

 

En del av frågorna i detta formulär ställs med anledning av att vi tror att de kan vara av 

betydelse för vår förståelse av hur du uppfattar och hanterar råd om god kost och fysisk 

aktivitet för en hälsosam livsstil. En del av frågorna kommer vi gå vidare med i intervjun och 

fördjupa. Därför frågar vi dig om du kan tänka dig att bli intervjuad och dela med dig av dina 

erfarenheter till oss, dina tankar och reflektioner är viktiga för vår studie. Om du skulle kunna 

tänka dig att bli intervjuad, fyll i frågeformuläret nedan och lämna i receptionen så kontaktar 

vi dig så snart som möjligt. Tack på förhand!

 

Vår förhoppning är att kunna utföra intervjuerna under januari, vecka 1 samt vecka 2.

 

Viktigt!

Denna undersökning är anonym men för att vi ska kunna kontakta dig måste vi få veta namn, 

telefonnummer och mejl. Resultaten av intervjun anonymiseras givetvis. Studien kommer att 

genomföras på etiska grunder enligt “The declaration of Helsinki”, Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects, från WHO.

Bästa hälsningar,

My Blomberg & My Sabel

Studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, Hälsopedagogprogrammet år 3. 
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Du kan nå oss på telefon: 0705- 43 74 39 eller 0704- 24 86 42. 

Eller via mejl: my.blomberg@hotmail.com my.sabel@hotmail.com 

Fyll i frågeformuläret nedan (obs, både fram- och baksida)
Namn:

Telefon: 

Mejladress: 

1.Kön:

2.Ålder:

3.Adress: 

4.Har du någon sjukdom eller annan skada? Om ja skriv gärna vad.

 Ja

 Nej

 

5. Har du någon form av utbildning inom kost, fysisk aktivitet eller hälsa? Om ja skriv 

gärna vad för utbildning och när du genomförde denna utbildning.

Ja

Nej 

 

6. Har du ett intresse för kost och fysisk aktivitet? 

Ja

Nej 

 

7. Från vilken/vilka källor får du främst information om kost och fysisk aktivitet (max 

2)?

Sociala medier

Tidningar

Livsmedelsverket

FYSS

Vårdpersonal

Familj och vänner

Annat (skriv gärna från vilken källa)
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8. Upplever du det vara svårt att veta vad som är hälsosam kost och fysisk aktivitet 

idag?

Ja

Nej 

 

9. Upplever du det vara för mycket eller för lite råd om kost och fysisk aktivitet i 

samhället?

För mycket råd

Varken eller

För lite råd 

 

10. Blir du stressad eller får någon form av ångest av informationen kring kost och 

fysisk aktivitet?

Ja

Ibland

Nej

 

11. Har du gjort någon aktiv förändring i din vardag för att ändra din livsstil till en mer 

hälsosam?

Ja

Nej
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Bilaga 3: Informationsbrev
Råd och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil

Denna kvalitativa intervjustudie är en del av vårt examensarbete på Gymnastik- och 

idrottshögskolan, GIH. Syftet med studien är att undersöka hur råd och rekommendationer 

angående kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil tolkas. Vi avser även att undersöka 

huruvida deltagarna upplever det svårt att navigera sig bland de olika råd och rön som idag 

cirkulerar i samhället, samt hur deltagarna upplever att råd och rön kring kost och fysisk 

aktivitet påverkar deras välbefinnande och hur de själva väljer att implementera råden i sin 

vardag.

 

Studien är som ovan nämnt en kvalitativ intervjustudie och genom den hoppas vi få mer 

information om hur människor hanterar råd och rekommendationer angående god 

kosthållning och fysisk aktivitet. Här får du som deltagare möjligheten att dela med dig av 

dina erfarenheter till oss. Här är det dina egna tankar, reflektioner och åsikter som är viktiga 

för vår studie.

 

Intervjuerna kommer spelas in i datainsamlingssyfte. Denna inspelning kommer inte vara 

knuten till ditt namn utan kommer anonymiseras. Endast studieledarna kommer ta del av 

inspelningen som sedan kommer att raderas. Anteckningarna från intervjuerna kommer 

anonymiseras. Endast studieledarna kommer ta del av anteckningarna. Du som deltagare 

kommer inte kunna knytas till några av dataresultaten som presenteras i studien. Studien 

kommer att genomföras på etiska grunder enligt ”The declaration of Helsinki”, Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects, från World Health Organisation 

(WHO).
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Bilaga 4: Samtyckesblankett
Råd och rekommendationer kring kost och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl.

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastik- 

och idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.

 

 

…………………………………

Underskrift

 

 

…………………………………

Namnförtydligande

 

 

…………………………………………………

Ort och datum

 

 

My Blomberg, my.blomberg@student.gih.com 070-543 74 39.

My Sabel, my.sabel@student.gih.com , 070-424 86 42.

Magnus Lindwall, handledare, magnus.lindwall@gih.se , 08-120 537 92. Docent. 
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Bilaga 5: Intervjuguide
1. Nr

2. Ålder

3. Kön

4. Högsta utbildning

5. Bostadsort

 

6. a) Upplever du att fysisk aktivitet och kost hänger ihop?

b) Beskriv hur.

 

7. a) Hur skulle du definiera en hälsosam livsstil när det gäller god kosthållning och fysisk 

aktivitet?

Vad utmärker god kost respektive typ av FA samt tillräcklig FA? Vad är ”ledorden” för 

respektive del?

 

b) Berätta gärna vart du får din information.

varför väljer du den källan? 

 

8. a) Hur upplever du det är att veta vilka råd du ska följa gällande kost och fysisk 

aktivitet?

Är det enkelt eller utmanande att hitta råd som känns trovärdiga, litar du på allt du 

läser eller har du kriterier informationen måste uppfylla för att du ska ta till dig det?

 

b) Hur upplever du att det är att navigera bland alla råd?

Lätt eller utmanande att se vad som är trovärdigt och vad som är ”rön”? För att skapa 

en definition av vad som är “hälsa”. 

 

c) Upplever du att råden är motsägelsefulla?

 

9. a) Berätta hur du gör för att tillämpa råden för en mer hälsosam livsstil.

b) Av vilken anledning tillämpar du råden?

För att må bättre, gå ner eller upp i vikt, bygga muskler, för att andra gör så, etc.
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10.  Hur upplever du att ditt psykiska välmående påverkas av att det finns flera olika råd 

gällande kost och fysisk aktivitet?

Stress, påverkas inte, gör det svårare att se vad som är pålitligt/”sant”, kul med 

mycket att välja på, kan testa sig fram och hitta det som passar en själv, etc.

 

b) Hur hanterar du det (om negativt)?

Skjuter ifrån dig, läser inte, läser allt, testar allt, testar inget, mår dåligt, orkar inte 

tänka på det, etc.

 

11.  a) Känner du till Nordiska näringsrekommendationerna och rekommendationerna om 

fysisk aktivitet för vuxna?

b) Beskriv hur du uppfattar råden.

Vad är de ”viktiga” delarna att ta med sig? Vad bör man göra eller äta mer 

respektive mindre av?

 

12.  Hur upplever du att samhällsklimatet är gällande råd kring kost och fysisk aktivitet?

Mycket hets, man får göra som man vill, alla gör samma sak, alla gör olika, öppet klimat 

eller blir man dömd om man inte gör som andra, osv?

Vad man upplever att kraven från samhället är och hur det formar råden – utseende, 

prestation, hälsa, stressande, social status, etc.)

(Anser du exempelvis att samhället ställer det krav på individen eller gör samhället det 

lätt att tolka råden eller upplever du att samhället inte påverkar och så vidare.)

 

13.  Har du någon mer synpunkt eller tanke som du vill tillägga inom det här området?
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Bilaga 6: Analystabell

Meningsbärande enhet Kondensation Sub-tema Tema

Fråga 7 extrafråga(+)

”Matallergiker […] nu på 

senare tid har det också blivit 

mer och mer för att köra det 

hälsosamt.”

 

Söker sig mer till info kring 

hälsosam mat numera.

 

Anledning 

(hälsa)

 

Tillämpning av råd 

och 

rekommendationer

Fråga 8a

”Lite knepigt.”

 

”Gå på egen känsla.”

 

”Det finns dem som säger det 

är bäst och det är bäst, då går 

jag lite på vad som passar 

mig.”

 

Det är svårt att veta vilka råd 

man ska följa, så går på egen 

känsla och vad som passar mig 

(individanpassat).

 

Svårt

Individanpassat

 

Navigera bland råd 

och 

rekommendationer

Fråga 10

”Jag har inte problem att sålla 

bland djungeln. Antingen så 

ratar jag det eller så är jag 

på.”

 

”Jag känner ingen psykisk 

press. Men det kan säkert 

många andra göra.”

Många kan nog känna att det 

påverkar deras psykiska 

välbefinnande negativt.

 

Påfrestande 

samhällsklimat

 

Samhällsklimat

Fråga 10

”Eftersom jag inte har 

problem med det så tycker jag 

inte att det är nått psykiskt.”

 

”Jag känner ingen psykisk 

press. Men det kan säkert 

många andra göra, men jag 

gör inte det.”

Flera olika råd påverkar inte 

mitt psykiska välbefinnande, då 

jag vet vad jag tror på och inte.

Påverkas inte Påverkan på psykiska 

välmåendet
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Fråga 6a+b

”Ja. […] för ett 

välbefinnande behöver man 

båda två.”

Man behöver både god kost och 

FA för välbefinnande.

Samband kost & FA Uppfattning av 

hälsosam livsstil

Fråga 7b

”Jag är en sån som tar fram 

information själv, så jag 

googlar fram.”

 

”Nätet är fantastiskt. Nej, så 

jag tar reda på det själv.”

Googlar fram egen info och kan 

avgöra själv vad som är bra råd.

 

Nätet är en bra källa till info.

Söker aktivt 

information

 

Söker på nätet

Var man hittar 

information

Fråga 8b

”Ja, det kan vara rörigt […] 

van att skumma igenom 

[…]”

 

”Finns ju en uppsjö av 

allting, så att. Äh man får gå 

lite på känsla.”

Finns mycket info och det kan 

vara rörigt. Man får skumma 

igenom och gå på känsla.

 

Många olika råd och 

rek

Uppfattning av 

råd och rek i 

samhället

Fråga 11

”Nej det gör jag inte”

 

11+

”jag visste faktiskt inte ens 

om att det fanns.”

Känner inte till NNR eller FA-rek. 

Visste inte att det fanns generella 

rekommendationer.

 

Kunskapsbrist kring 

evidensbaserade råd

Kunskap


