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Bakgrund 

Då en person går från gymnasiet till universitetet skapas nya vanor och beteendemönster. 

Studier har visat att det är vanligt att universitetsstudenter ändrar sina matvanor till det sämre 

och att detta ofta resulterar i viktuppgång. Anledningar till sämre kostvanor bland 

universitetsstudenter är exempelvis tidsbrist, smakpreferenser, brist på pengar, dålig 

motivation, tillgänglighet samt att de äter många måltider på universitetets cafeteria.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka huruvida studenter ändrar sin kost under universitetsperioden 

och, om så är fallet, orsaker till detta.  

 

Metod 

Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning. En enkät utformades som 

sedan delades ut till klasser på olika institutioner vid Umeå universitet under hösten 2016. De 

inhämtade svaren (n=258) analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS 24.  

 

Resultat 

De flesta studenter angav att de förändrat sin kost på något sätt. Majoriteten av dessa hade 

ändrat till det bättre. De vanligaste orsakerna till förändrade kostvanor var sociala, 

ekonomiska och tidsmässiga skäl. Nästan lika många studenter uppgav att de hade gått ner i 

vikt (genomsnitt 4,9kg) som antal studenter som uppgav att de ökat i vikt (genomsnitt 5,6kg). 

Det förekom skillnader mellan kön i konsumtion av specifika livsmedel. 

 

Slutsats 

Till skillnad från tidigare internationella studier visar denna studie att majoriteten av svenska 

studenter inte ändrar sin kost till det sämre, utan mestadels till det bättre. Eftersom studien 

visade att studenterna ändrade sina matvanor främst på grund av sociala skäl så bör man 

utforma preventiva insatser utifrån detta. Sociala medier och informationskampanjer skulle 

kunna användas för att inspirera till hälsosammare val.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Background 

When a person leave high school to study at a university new habits and behavioral patterns 

are created. Studies have shown that it is not unusual that students embrace less healthy food 

habits which often result in weight gain. Students self-reported reasons for negative eating 

habits are on lack of time, taste preferences, lack of money, bad motivation, availability and a 

lot of dining at the university cafeteria.  

 

Objective 

The objective is to investigate if students change their diet during the university period and, if 

that is the case, reasons to those changes.  

 

Method 

The study was performed as a quantitative survey study. A survey were designed and handed 

out to classes in different institutions at Umeå university during fall 2016. Reported data 

(n=258) was analyzed in the statistics program IBM SPSS 24.  

 

Results   

Most students indicated that they had changed their diet in some way. The majority had 

changed their diet for the better. The most common reasons for diet changes were social, 

economical and time managing reasons. Almost as many students reported that they had lost 

weight (average 4,9 kg) as students who reported they had gained weight (average 5,6 kg). 

There were gender differences in consumption of specific foods.  

 

Conclusion 

In difference from international research, this study shows that the majority of Swedish 

students do not change their diet for the worse to the same extent, instead they mostly 

changed their diet for the better. Since the result shows that students change their dietary 

behaviors mostly because of social reasons one should design preventive measures based on 

this. Social media and informative campaigns could be used to inspire people in general to 

embrace healthier lifestyle choices.  
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1. BAKGRUND 

Det finns övergångsperioder i livet som innebär stora förändringar för en individ (1). En sådan 

övergångsperiod kan vara då en person går från gymnasiet till universitetet. Detta innebär ofta 

att man flyttar från sin familj och vänner och tvingas skapa ett nytt socialt nätverk samt 

utvecklar nya färdigheter och skapar egna vanor. Den nyfunna självständigheten innebär att 

individen i ökad utsträckning får ta ansvar över den egna hälsan och livsstilsval. 

 

I USA finns ett känt uttryck som kallas “the freshman 15”, som innebär att det under första 

året på college (motsvarande universitet i Sverige) är det vanligt att studenter går upp i 

genomsnitt 15 lbs (ca 7 kg) (2). Studier som syftar till att undersöka fenomenet the freshman 

15 har dock visat på en lägre viktuppgång än 7 kg (3,4). Män går ofta upp mer i vikt än vad 

kvinnor gör medan kvinnor är mer benägna att behålla vikten eller minska i vikt (4,5).  

 

Innan övergången till universitetsstudier lär sig individen många beteenden som har betydelse 

för hälsan av familjen, vänner och skolan (1). Detta kan vara saker som fysisk aktivitet, 

personlig hygien och nutrition likaså ohälsosamma beteenden som tobak och droganvändning. 

De nya vanor och beteendemönster som utvecklas under universitetsperioden ligger ofta till 

grund för den framtida hälsan, både fysiskt och psykiskt. Vidare förväntas man inte som 

ungdom ta lika stort ansvar över den egna hälsan jämfört med en vuxen person. Det finns 

även lagliga begränsningar för underåriga när det bland annat kommer till ohälsosamma 

beteenden som alkoholanvändning. Dessutom influeras många av ungdomarna i större 

utsträckning av sina föräldrar än vad unga vuxna gör. Genom att förstå varför individer gör de 

val de gör gällande deras hälsa under övergångsperioden så finns en chans att implementera 

förebyggande insatser.  

 

Det finns studier om att studenter ändrar sin kost och levnadsvanor under 

universitetsperioden, exempelvis finns rapporter om att studenter äter mindre grönsaker och 

frukt, mer rött kött, att de ökar i vikt och blir mindre fysiskt aktiva (4,5). En amerikansk studie 

visar att manliga studenter konsumerar mer alkohol, läsk, kött, feta mejeriprodukter samt 

generellt mer fettrika måltider jämfört med kvinnor. I kontrast till detta konsumerade kvinnor 

mer frukt och grönt än män (6). 

 

 NNR är de officiella näringsrekommendationerna som används i Sverige, och beskriver vad 

som rekommenderas att äta mycket av, vad som ska hållas på en låg nivå och balansen mellan 

de olika makroämnena (7). I NNR beskrivs att det är positivt för hälsan att äta mycket 

grönsaker, frukt, fisk, vegetabilisk olja och baljväxter. Denna typ av mat har visat sig minska 

risken för olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och typ 2 diabetes. Mat 

som bör konsumeras mindre av är läsk, godis, salt mat, snacks samt rött kött och 

charkprodukter. 

 

Tidigare forskning har visat att anledningar universitetsstudenter angett till sämre matvanor är 

exempelvis tidsbrist, smakpreferenser, brist på pengar, dålig motivation, tillgänglighet samt 

att de äter många måltider på universitetets cafeteria (6). Många värderingar, åsikter och 

självuppfattningar etableras hos en individ under ungdomstiden och ju snabbare de dåliga 
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vanorna bryts desto mindre påverkas hälsan negativt (1,8). Därför är det viktigt att jobba 

preventivt med hälsa som nutrition och fysisk aktivitet redan vid ung ålder då vanor inte 

hunnit bli lika väletablerade. Trots att de beteenden som många studenter får under 

universitetsperioden anses vara tillfälliga och höra studentlivet till så tenderar de 

ohälsosamma vanorna att fortsätta in i vuxenlivet (9). 

Oss veterligen är inga studier gjorda i Sverige om huruvida universitetsstudenter ändrar 

kosten under studietiden och, om så är fallet, de bakomliggande orsakerna. Genom att 

kartlägga möjliga orsaker till universitetsstudenters eventuella negativa kostförändringar 

under studietiden skulle följden i form av långvariga folkhälsoproblem lättare kunna 

förebyggas. De kostförändringar som är av positiv art skulle också bidra med värdefull 

information till det förebyggande hälsoarbetet.  

2. SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka huruvida studenter ändrar sin kost under universitetsperioden, 

och om så är fallet, orsaker till detta.  

3. METOD  

 

3.1 Metod 

För att få så stor spridning som möjligt valdes en kvantitativ metod varpå en enkät utformades 

med relevanta frågor som skulle hjälpa till att besvara syftet. Fokus låg främst på vilka skäl 

studenterna angav till eventuellt förändrade kostvanor. Frågor kring vikt, boendesituation, 

konsumtionsförändring av specifika livsmedel och matlagningskunskaper är exempel på andra 

delar som ingick i enkäten. 

 

3.2 Urval 

Enkätstudien utfördes på studenter vid Umeå universitet och bestod av 14 frågor med 

kryssalternativ där möjligheten fanns att lägga till egna alternativ. Inklusionskriterierna var att 

respondenterna studerade vid Umeå universitet där studietiden skulle vara mellan 2-3 år. 

Ingen åldersgräns valdes och enkäten beräknades ta cirka fem minuter att besvara. 

 

Undersökningen genomfördes under sammanlagt fem dagar hos utvalda klasser inom  

olika institutioner och program för att få en bra spridning både mellan kön och typ av 

program. Fördelningen av antalet studenter från de olika klasserna varierade från ca 9-70. I en 

och samma klass kunde det finnas studenter från flera olika program. Studenterna som deltog 

tillhörde följande program: Geovetenskap, miljö och hälsoskydd, 

sjuksköterskeprogrammet, fritidspedagog, kostvetare, fysioterapeut, statsvetenskap, 

samhällsstudier, civilekonomer, teknisk fysik, energiteknik, teknisk datavetenskap. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Berörda studierektorer vid de olika institutionerna kontaktades via mail för att se om intresse 

fanns hos någon av studierektorerna att låta oss dela ut enkäterna till några av klasserna som 

studerar vid respektive institution. Mail angående deltagande i enkätstudien skickades ut till 
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28 studierektorer varav tio tackade ja till undersökningen. Dessa tio vidarebefordrade 

förfrågan till sina lärarkollegor som ansvarade för klasser som lämpade sig för studien.  

 

En kort presentation samt information om frivilligt deltagande och anonymitet gavs muntligt 

för studenterna innan enkäten delades ut, denna information stod även överst på enkäten. 

Undersökarna var närvarande under tiden respondenterna svarade på enkäten för att vara 

tillgängliga om frågor kring enkäten skulle uppkomma. Enkäterna samlades in manuellt. 

Enkäter som besvarades var 258 stycken varav åtta exkluderades då de inte klarade 

inklusionskriterierna. Det var sex personer som exkluderades på grund av att de inte uppfyllde 

kravet på att befinna sig under 2-3 studieår. Det var två personer som hade kryssat för 

alternativet ”annat kön” varpå statistiska jämförelser inte var möjliga eftersom de var så få.  

Av de 250 enkäterna som analyserades i enkätstudien var det sex personer som inte besvarade 

den fullständigt. Dessa exkluderades därför i de specifika frågorna där de inte angett något 

svar. Svaren som dessa personer hade angett i andra frågor behölls.  

 

3.4 Databearbetning 

All data fördes in i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24 där resultatet analyserades 

med hjälp av chi-två test, detta för att studiens data består uteslutande av grupperande 

oberoende variabler som är icke-normalfördelade. För att få fram deskriptiv statistik användes 

custom tables. Excel 2016 användes för att göra diagram och tabeller.  

 

Fråga fyra i enkäten som löd ”Om du ändrat din kost, av vilka anledningar har du gjort det?” 

(Flera alternativ möjliga) bestod av huvudkategorier som exempelvis ekonomiska, sociala, 

miljömässiga skäl och så vidare. Under vardera huvudkategori fanns exempel på mer 

detaljerade orsaker till förändrade kostvanor. Ett exempel på detta är att under huvudkategorin 

sociala skäl fanns alternativen ”Äter mycket ute”, ”Inspireras mycket av det sociala 

umgänget”, ”Ökad självständighet”, ”Lagar bara mat till mig själv” och ”Annat” där de själv 

fick skriva ett eget alternativ. När enkäten utformades valdes nio huvudkategorier för orsaker 

till varför studenterna eventuellt ändrat sin kost. Varje huvudkategori lades in som separata 

frågor i SPSS och det räknades ihop hur många deltagare som kryssat för något alternativ 

under dessa. Sedan lades varje enskilt alternativ under huvudkategorierna som exempelvis 

”Inspireras mycket av det sociala umgänget” och så vidare även in som separata frågor i 

SPSS. Man kunde således se hur många deltagare som totalt kryssat för en kategori av skäl 

samt fördelningen av deltagare som valt de mer detaljerade alternativen under dessa. 

 

I ett statistiskt test skulle en jämförelse mellan ålder och matlagningskunskaper göras varpå 

två åldersgrupper skapades. Den yngre åldersgruppen var mellan 19-23 år och den äldre 

åldersgruppen var mellan 24-41 år. Denna indelning gjordes på grund av att det då blev 

hälften av deltagarna i den yngre åldersgruppen och andra hälften av deltagarna i den äldre 

åldersgruppen.  
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3.5 Etik 

Enkätundersökningen utfördes i klasser genom bokade möten med studierektorer. Studenterna 

var därför inte alltid informerade i förväg om att de skulle tillfrågas att delta. Undersökarna 

informerade muntligt att enkäterna delades ut till alla närvarande studenter men att 

möjligheten att lämna blank enkät fanns om de inte ville delta. Trots detta är det möjligt att en 

känsla av tvång kan uppstå hos studenterna. Det förekom vissa känsliga frågor i enkäten 

gällande vikt och kostvanor men eftersom deltagarna är anonyma bedömdes detta inte utgöra 

ett problem.  

4. RESULTAT 

 

4.1 Studiens deltagare 

Bland de klasser som hade ett stort antal studenter fanns program som fysioterapeut, teknisk 

fysik, energiteknik, civilekonom och sociologi. Exempel på klasser med färre studenter var 

program som geovetenskap, miljö och hälsoskydd, sjukskötskeprogrammet, fritidspedagog, 

kostvetenskap, statsvetenskap, samhällsstudier och teknisk datavetenskap (Figur 1). Antalet 

kvinnor i studien var 145 stycken och antalet män som deltog var 105 stycken och deltagarnas 

ålder varierande mellan 19-41 år.  

 

  

Figur 1. Fördelning av studenter i denna studie från de olika programmen. Studenter vid 

Umeå universitet, 2-3 läsåret. September 2016 (n=246). Fyra deltagare besvarade inte 

frågan. 

 

4.2 Boendesituation 

Respondenterna fick i enkäten ange sin boendesituation samt typ av boende. Av deltagarna 

var det 97 personer som var ensamboende, 38 personer som delade boende med andra, 92 

personer som bodde med sambo och 21 personer som bodde med familj. Den största delen av 

respondenterna bodde i lägenhet (n=175). Resterande bodde i korridor (n=38), villa (n=20) 

och kollektiv (n=11).  
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Av de respondenter som uppgett att de ändrat sin kost på något sätt och var ensamboende 

hade 31 % ändrat kosten till det sämre. Detta var en större andel än grupperna som ändrat sin 

kost till det sämre och bodde sambo (17%), med familj (17%) eller delat boende med andra 

(22%). Skillnaden var dock inte signifikant. Av de respondenter som uppgett att de ändrat sin 

kost på något sätt och var sambo hade 59% ändrat kosten till de bättre jämfört med de som 

bodde ensam (40%), delat boende med andra (56%)  samt med familj (42%).   

 

4.3 Kostförändring 

Majoriteten, 76 % av respondenterna uppgav att de hade ändrat sin kost på något sätt sedan de 

börjat studera vid universitet, varav 24 % av dessa ändrat sin kost i ganska stor utsträckning 

(Figur 2). 

 

                                                                                   
Figur 2. Fördelningen mellan studenter som ändrat sin kost i ganska stor utsträckning, i endast liten 

utsträckning och inte något alls (n=250). Studenter vid Umeå universitet, 2-3 läsåret. September 

2016.   

 

Andelen män och kvinnor som ändrat sin kost i ganska stor utsträckning var 30% män och 

20% kvinnor. De som ändrat sin kost i endast liten utsträckning var 51% män och 63% 

kvinnor. Fler kvinnor hade alltså ändrat sin kost i liten utsträckning jämfört med männen. Av 

de som inte ändrat sin kost alls utgjorde männen 19% och kvinnor 17% . Inga signifikanta 

skillnader förelåg mellan män och kvinnor. 

 

Av de studenter som uppgett att de ändrat sin kost på något sätt visade det sig att en större 

andel uppskattat att de ändrat sin kost till det bättre (n=101) än till det sämre (n=50). De 

resterande deltagarna uppgav att de varken förändrat sin kost till det bättre eller till det sämre.  

Ingen signifikant skillnad mellan könen kunde ses i detta avseende. 
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4.4 Orsaker till förändrade kostvanor 

De vanligaste förekommande skälen till att studenterna angett att de ändrat sina matvanor var 

kategorin sociala skäl (n=151) som exempelvis “inspireras mycket av det sociala umgänget” 

(n=45), “ökad självständighet” (n=36) och “lagar bara mat till mig själv” (n=67). Ekonomiska 

skäl (n=138) var också ett av de mest valda alternativen och inom den kategorin var “sämre 

ekonomi” (n=97) den vanligaste anledningen. Bland de som uppgav tidsmässiga skäl (n=134) 

så var “studier tar upp mycket tid” (n=55) och “dålig planering” (n=64) de vanligaste valda 

alternativen. Den vanligaste orsaken till att respondenterna valde kategorin psykologiska skäl 

(n=117) var alternativet “stress” (n=62). Bland kategorin miljömässiga skäl (n=114) var alla 

möjliga alternativ “mer ekologiskt” (n=55), “mer närproducerat” (n=46) och “mer växtbaserat 

” (n=58) ungefär lika frekvent valda. Vidare var den största hälsomässiga anledningen 

(n=111) “har börjat träna mer” (n=64). Det var ungefär lika många män som kvinnor som 

angett att de hade börjat träna mer. Bland kategorin tillgänglighetsskäl (n=104) uppgavs “nära 

till butik” (n=48) som främsta orsaken. Av kunskap/färdighetsskäl (n=85) var “ej intresserad 

av matlagning” (n=44) den mest frekvent valda anledningen. Det var 14 respondenter som 

valde alternativet “andra skäl” där de angett egna exempel som “etik”, “annorlunda 

bostadssituation”, “gör matlådor” och “gillar att laga mat” (Figur 3).  

 

 
Figur 3. Orsaker till förändrade kostvanor och antal respondenter som valt de olika 

alternativen. Respondenterna kunde välja flera orsaker. Studenter vid Umeå universitet, 2-3 

läsåret. September 2016 (n=190).  

  

I jämförelser mellan män och kvinnor om vilka orsaker som var vanligast kunde endast en 

signifikant könsskillnad ses med avseende på miljömässiga skäl där kvinnorna i större 

utsträckning angav miljömässiga skäl till att man förändrat sin kost (p < 0,001) däribland att 

de åt ”Mer växtbaserat”. Generellt sett hade kvinnor kryssat för fler alternativ än männen.  

 

Fler studenter som kryssat i alternativ under kategorin ekonomiska skäl hade också angett att 

de minskat sin konsumtion av rött kött (n=81). Generellt sett hade fler studenter som 

uppskattat att de ökat sin konsumtion av snabbmat (n=45) även angett 
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psykologiska/emotionella skäl till varför de ändrat sin kost på något sätt jämfört med de som 

minskat sin konsumtion (n=25).  

 

4.5 Matlagningskunskaper och kunskapsskäl/färdighetsskäl 

Kvinnor uppskattade sina matlagningskunskaper i större utsträckning som ”ganska bra”  

jämfört med män samtidigt som männen uppskattar sina matlagningskunskaper som ”ganska 

dåliga” eller ”dåliga” i högre grad än kvinnor (p<0,01). En större andel av de studenter som 

rapporterade att de ändrat sin kost till det bättre uppskattar sina matlagningskunskaper i större 

utsträckning som “ganska bra” eller “mycket bra” (p<0,001).  

 

Det finns också en tendens till att den äldre åldersgruppen (24-41 år) självuppskattade sina 

matlagningskunskaper som “ganska bra” i en högre frekvens än den yngre åldersgruppen (19-

23 år). Ingen signifikant skillnad kunde ses. I den yngre åldersgruppen är det 41% av 

studenterna som har angett kunskap/färdighetsskäl som en anledning till varför de ändrat sin 

kost på något sätt. En mindre andel av studenterna, 27%, i den äldre åldersgruppen angav 

kunskap/färdighetsskäl (p< 0,05).  

 

4.6 Konsumtion av specifika livsmedel  

Signifikanta skillnader kunde ses i konsumtion av specifika livsmedel mellan könen. Dessa 

livsmedel var grönsaker, fågel och alkohol.  

 

Kvinnor hade i större utsträckning rapporterat att de ökat sitt intag av grönsaker jämfört med 

männen samtidigt som männen uppgav att de minskat sin konsumtion av grönsaker i större 

utsträckning än kvinnorna (p<0,05). Männen hade uppgett att de ökat sin konsumtion av fågel 

i större utsträckning än vad kvinnorna angav att de gjort medan kvinnorna angav att de 

minskat eller valt alternativet oförändrad konsumtion i högre grad än männen (p<0,01). De 

var fler manliga studenterna som uppgett att ökat sin konsumtion av alkohol jämfört med 

kvinnorna där det i sin tur var fler som både hade minskat sin konsumtion eller hade en 

oförändrad konsumtion av alkohol (p<0,01). 

 

Majoriteten av deltagarna hade minskat sin konsumtion av rött kött. Av kvinnorna uppgav 

majoriteten att de åt mer godis/sötsaker/läsk efter att de påbörjat sina studier. Männen hade i 

högre grad uppgett att de minskat sitt intag av godis/sötsaker/läsk. Samma förhållanden 

mellan män och kvinnor kunde ses när det gäller frukt. Kvinnorna hade i större grad uppgett 

att de ökat sin konsumtion av fisk jämfört med männen. En större del kvinnor uppgav att de 

minskat sitt intag av snabbmat i kontrast till männen, men överlag var det fler studenter totalt 

som antingen uppgett att de minskat eller valt alternativet oförändrad konsumtion av 

snabbmat (Tabell 1). 
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Tabell 1. Studenternas konsumtionsförändring av specifika livsmedel. Studenter vid Umeå 

universitet, 2-3 läsåret. September 2016 (n=190).  

asdfa asd Mer Oförändrad     Mindre          Vet inte      p-värde 

Fågel Män 45% 32% 15%                  8% 0,003 

 
Kvinnor 24%  45% 28%   3% 

 

Fisk Män 19%  38% 39%   5% 0,139 

 
Kvinnor 33%  33% 30%   3% 

 

Rött kött Män 11%  32% 52%   6% 0,563 

 
Kvinnor 6% 33% 58%   4% 

 

Frukt Män 45%  29% 22%   4% 0,089 

 
Kvinnor 54%  33% 12%   1% 

 

Grönsaker Män 45%  22% 26%   7% 0,021 

 
Kvinnor 60% 25% 11%   4% 

 

Godis/sötsaker/läsk Män 18% 35% 42%   5% 0,103 

 
Kvinnor 28% 41% 30%   2% 

 

Alkohol Män 58% 26% 13%   4% 0,004 

 
Kvinnor 33% 47% 18%   3% 

 

Snabbmat Män 35% 34% 22%   8% 0,183 

 
Kvinnor 24% 39% 32%   5% 

 

 

De respondenter som uppgett att de ändrat sin kost till det sämre har även uppgett att de ökat 

sitt intag av livsmedel som godis/sötsaker/läsk, alkohol, rött kött och snabbmat i större 

utsträckning än de som uppgett att de ändrat sin kost till det bättre. Ingen signifikant skillnad 

kunde dock ses. Studenter som självrapporterat att de ändrat sin kost till det bättre tenderar att 

ha ökat sin konsumtion av frukt, grönsaker och fisk jämfört med de som självrapporterat att 

de ändrat sin kost till det sämre. Här förelåg inte någon signifikant skillnad.  



13 
 

4.7 Viktförändring 

Den största andelen av respondenterna, 59%, uppgav sin vikt som oförändrad. De 23% som 

angett att de ökat i vikt hade i genomsnitt gått upp 5,6 kg (median=5 kg). Av dessa hade 11% 

gått upp 10 kg eller mer varav 20 kg var den högsta viktuppgången en deltagare uppgett. Av 

de som angett att de hade gått upp i vikt var det tre män som hade gett egna kommentarer som 

”endast muskelmassa” eller ”framförallt muskler”. Av de 19% som angett att de minskat i vikt 

hade i genomsnitt gått ner 4,9 kg (median=5 kg). Av de som gått ner i vikt hade 15% gått ner 

10 kg eller mer.  

5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

Fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod är att det möjliggör en större spridning 

av informanter, exempelvis deltagare från flera institutioner. En annan fördel är att man når 

ett större antal respondenter. För att lättare kunna generalisera är det en fördel att få in så stort 

antal deltagande samt så stor spridning bland respondenter som möjligt, vilket också är 

styrkor i denna studie. Studenterna som deltagit i studien studerar vid ett flertal olika 

institutioner vilket skulle kunna vara ett urval som är möjligt i andra svenska 

universitets/högskolestäder. Vi anser även att boendesituation och ålder för detta urval är 

representativ för svenska studenter överlag.  

 

Den stora mängd information som ofta insamlas med hjälp av en enkät är förhållandevis enkel 

att sammanställa och analysera jämfört med kvalitativa metoder. En kvantitativ metod 

möjliggör dock inte lika djupa svar och förklaringar som en kvalitativ metod kan göra (10). 

En svårighet med enkätstudier är när frågor inte besvaras eller missuppfattas. I denna studie 

fanns en omfattande fråga kring orsaker till varför studenterna ändrat sin kost på något sätt 

(Bilaga 1). Frågan bestod av flera svarsalternativ som låg under en huvudkategori, t.ex. 

psykologiska skäl där “stress”, “kroppsideal” etc. var möjliga kryssalternativ. Det fanns en 

tendens till att respondenter missförstod frågan och valde att kryssa i alternativet “annat” 

under varje huvudkategori och där t.ex. angett “ingen skillnad” eller “nej” under 

huvudkategorierna som t.ex. ekonomiska skäl, hälsomässiga skäl, psykologiska skäl och så 

vidare. I de fall där det var uppenbart att respondenterna inte hade en orsak under exempelvis 

ekonomiska skäl som beskrivits ovan, så räknades inte dessa ikryssade svar med i resultatet.  

 

Om man använder ett mätinstrument som exempelvis en enkät som avser mäta det som är 

relevant i sammanhanget förstärker detta studiens validitet (11).  

När enkäten utformades valdes nio huvudkategorier för orsaker till varför studenterna 

eventuellt ändrat sin kost. Under vardera huvudkategori angavs exempel på vad dessa kunde 

innebära. Anledningen till varför dessa valdes att ta med som underkategorier var för att ge 

förslag på vad exempelvis ett psykologiskt skäl skulle kunna vara. Om dessa inte funnits finns 

en risk att respondenten inte skulle förstå eller komma på något specifikt skäl. Det fanns dock 

alltid möjlighet att välja alternativet “annat” om det inte fanns ett alternativ som de tyckte 

stämde in. Utformningen av fråga fyra i enkäten stärker studiens validitet.  
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Eftersom vi, som själva genomförde studien, presenterade undersökningen för respondenterna 

säkerställdes det att alla klasser fick samma information samt att vi höll oss till samma 

tidsramar hos varje klass så förstärks studiens reliabilitet. De respondenter som angett “annat 

kön” samt de som hade fler studieår än 2-3 år uteslöts. Eftersom det endast var två personer 

som angett annat kön så blir denna grupp för liten för att kunna bearbetas statistiskt. 

Anledningen till varför inklusionskriterierna på 2-3 år valdes var för att säkerställa att 

respondenterna befann sig ungefär i mitten av universitetsstudierna. Detta för att de som läser 

på första året kanske inte hunnit förändra särskilt mycket kring sin kost och de som studerat 

längre tid än 2-3 år tenderar att befinna sig närmare arbetslivet än universitetslivet, t.ex. med 

mer praktik, extrajobb eller liknande. 

 

Enkäten innehöll frågor där studenterna skulle självuppskatta saker som exempelvis 

viktförändring, konsumtion av specifika livsmedel, matlagningskunskaper, kostförändring och 

så vidare. Detta ställer krav på respondenternas ärlighet och minnesförmåga (10). Det var sex 

respondenter som inte svarat på vissa frågor som bland annat studieår, ålder, vikt etc. Det 

skulle kunna bero på att frågan upplevdes som känslig att svara på, att respondenten inte 

minns/inte vet svaret på frågan, missat frågan eller att de avsiktligt valt att inte besvara den.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Eftersom det är mer kvinnor än män som generellt sett studerar på universitet i Sverige är 

könsfördelningen i studien representativt för svenska studenter (12). 

 

På Umeå universitets campus ligger IKSU, ett av Europas största gym på 22 000 m2 och med 

22 000 medlemmar (13,14). Eftersom anläggningen ligger på campusområdet är det troligt att 

många av dess besökare är studenter. Man kan därför tänka sig att en stor andel av Umeå 

universitets studenter har generellt större förutsättningar att ägna sig åt träning. Det är möjligt 

att detta kan ha haft betydelse i denna studie bland annat när exempelvis det kommer till en 

uppskattad positiv eller negativ koständring samt konsumtion av specifika livsmedel och 

viktförändring. Hade samma studie utförts i en annan svensk stad är det inte säkert att samma 

resultat hade framkommit med tanke på IKSUs popularitet bland studenter i Umeå.  

 

Många faktorer påverkar människans val av mat (15). Dessa formas av erfarenheter, egna 

värderingar eller influenser från omgivningen. Detta påverkar ens beteende kring matval 

exempelvis hur man gör ekonomiska överväganden, bekvämlighetsval och hur man förhåller 

sig till sociala sammanhang och mat, samt hur maten påverkar ens hälsa och så vidare. 

 

Det visade sig att majoriteten av studenterna (76%) hade ändrat sin kost på något sätt varav 

24% i stor utsträckning. De flesta studenterna hade dessutom angett att de ändrat sin kost till 

det bättre. Bland de anledningar som universitetsstudenter i tidigare studier angett som 

anledningar till negativa matvanor fanns exempelvis tidsbrist, smakpreferenser, brist på 

pengar, dålig motivation, tillgänglighet samt att de äter många måltider på universitetets 

cafeteria (6). Vissa av de amerikanska studenternas anledningar till negativa matvanor 

återkom hos deltagarna i denna studie där “sämre ekonomi”, “studier tar upp mycket tid”, 

“bryr mig inte om vad jag äter” samt tillgänglighetsskälet “nära till butik” är exempel. De 
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amerikanska studenterna uppgav tidsbrist som främsta skäl till negativa kostvanor vilket även 

de svenska studenter angett som främsta skäl till sämre kostvanor. Den största anledningen till 

varför svenska studenter i denna studie ändrat sin kost på något sätt var sociala skäl.  Medan 

de ekonomiska, tidsmässiga och psykologiska skälen framkommit i en tidigare studie där 

studenter uppgett känslor av stress/oro, sämre ekonomi och att studier tar upp mycket tid så är 

de miljömässiga och hälsomässiga skälen utmärkande i vår studie då dessa alternativ var 

frekvent valda och inte nämnda i en tidigare studie (6). Bland de miljömässiga skälen var 

“mer växtbaserat” det mest valda alternativet.  

 

Generellt sett påverkas unga individer i stor utsträckning av det sociala umgänget (1). 

Ungdomar spenderar mycket tid med sina vänner och att äta tillsammans är en viktig del av 

det sociala livet. Eftersom ungdomar bryr sig mycket om vad vänner tycker och vill känna 

grupptillhörighet tros vänners inflytande vara avgörande för vilka matval individen gör (16).  

En förklaring till att flera studenter kryssat i alternativet ”Mer växtbaserat” efter att de börjat 

studera vid universitetet skulle kunna vara att en stor andel av studenterna valt sociala skäl 

däribland alternativet ”Inspireras mycket av det sociala umgänget”. Det var fler kvinnor än 

män som hade angett att de åt mer växtbaserat. Intresset för vegetarisk mat ökar och 

anledningar till detta kan vara miljöskäl, hälsoskäl, etiska, religiösa skäl eller på grund av 

smakpreferenser (17). Livsmedelsverket uppger att det finns många hälsofördelar med att äta 

vegetarisk kost då den ofta består av mer grönsaker, frukt och baljväxter som bidrar med 

mycket fibrer, antioxidanter och har ett lågt fettinnehåll. Vegetarisk kost förknippas ofta med 

en lägre risk att drabbas av exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck och olika sorters 

cancer. Forskning har visat att de som äter en vegetarisk kost har lättare för att gå ner i vikt 

jämfört med de som äter blandkost (18). Annan forskning visar att män ofta går upp mer i vikt 

under universitetsperioden än vad kvinnor gör medan kvinnor är mer benägna att behålla 

vikten eller minska i vikt (4,5). Att så många kvinnor i studien äter vegetarisk kost skulle 

kunna bero på att de är mer måna om att hålla vikten jämfört med män. Dessutom verkar män 

vara mer bekväma med sin kroppsuppfattning jämfört med kvinnor (6).   

 

Många studenter i studien angav kunskapsskäl som anledning till förändrade kostvanor. Flera 

studenter kommenterade själva att de fått mer kunskap kring hälsa och kost sedan de börjat 

studera vid universitetet. Detta kan bero på att vissa studenter i studien läser program som har 

ett tydligt hälsofokus, exempelvis fysioterapeuter och kostvetare. Alla studenter i studien 

håller på att skaffa sig en akademisk utbildning vilket tidigare forskning har visat sig ha 

betydelse för människors hälsa. Enligt en tidigare studie har svenska gymnasieelever som läst 

praktiska studieinriktningar visat sig i större utsträckning ha sämre hälsa och mer hälsovådligt 

beteende, exempelvis högre användning av tobak, alkohol och droger samt mindre fysisk 

aktivitet än de gymnasieelever som läst teoretiska inriktningar (19).  

 

I kontrast till tidigare forskningsrapporter hade universitetsstudenter i denna studie uppgett att 

de minskat sin konsumtion av rött kött i stor utsträckning, både bland män och kvinnor. Detta 

skulle kunna bero på sämre ekonomi under universitetsstudierna eftersom köttprodukter ofta 

är dyra i Sverige eller på grund av tidigare nämnda hälsomässiga eller etiska skäl. Att intaget 

av frukt och grönsaker skulle vara lågt under universitetsperioden stämde inte överens med 
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vad studenterna i Umeå angav. Bland både män och kvinnor var det fler personer som uppgav 

att hade ökat sin konsumtion av frukt och grönt, dock i större utsträckning bland kvinnor 

jämfört med män. Fler män hade angett att de ökat sin konsumtion av fågel jämfört med 

kvinnorna. Fågel som exempelvis kyckling är ett livsmedel med lågt fettinnehåll och högt 

proteininnehåll, vilket är populärt bland personer som tränar mycket (20). Man kan tänka sig 

att män i högre utsträckning är intresserade av att bygga muskler och därav lägger mer fokus 

på ett högt proteinintag (21). Detta eftersom tidigare studier har visat på att män överlag 

tränar mer frekvent och intensivt. Många män vill i första hand öka sin muskelmassa och 

styrka jämfört med kvinnor som tenderar att ange stressreduktion och vikt som främsta 

anledningar till fysisk aktivitet (6). Överlag var det 26% av studenterna i Umeå som angett att 

de börjat träna mer. Män och kvinnor hade svarat att de börjat träna mer i lika hög frekvens. 

Att så många studenter börjat träna mer skulle kunna förklara resultatet som uppkommit i 

denna studie både när det gäller konsumtion av specifika livsmedel, som högre intag av fågel, 

frukt och grönt, mindre rött kött samt godis/sötsaker/läsk men även att största delen av 

studenterna hade ändrat sin kost till det bättre. Eftersom en av Europas största 

träningsanläggningar IKSU ligger på campus i Umeå där många studenter befinner sig 

dagligen finns en möjlighet att Umeåstudenterna tränar mer än andra studenter. Det är därför 

mer troligt att en stabil vikt samt hälsosammare matvanor vidhålls då det i USA visat sig att 

kvinnliga studenter tränade mer frekvent om det fanns ett gym i närheten av deras boende 

(22). 

 

Av de respondenter som uppgett att de ändrat sin kost på något sätt och var ensamboende 

hade 31% av dessa ändrat sin kost till det sämre. Detta var en större del än de som ändrat sin 

kost till det sämre och bodde med familj, sambo eller delade boende med andra. En tidigare 

studie har visat att närmare 48,5% av studenterna angav att deras matbeteende påverkades av 

att de kände sig ensam och därmed åt mer (9). Cirka 33% av studenterna i Umeåstudien hade 

även angett alternativet “lagar bara mat till mig själv” som främsta sociala skälet. Dessa 

anledningar kan förklara varför ensamboende i större utsträckning hade ändrat sin kost till det 

sämre i vår studie. Att äta måltider tillsammans med andra personer har kunnat kopplas till 

hälsosammare matvanor (23). Eftersom måltider är en så stor del av det sociala umgänget så 

kan gemensamma måltider motverka dålig motivation kring matlagning. Det är möjligt att 

mer tid läggs på matlagning samt att det blir en trevligare upplevelse om man inte är ensam.  

 

Av deltagarna i studien var det ungefär lika många som bodde ensamma (n=97) som sambo 

(n=92). Majoriteten av deltagarna bodde i egen lägenhet och endast 38 respondenter bodde i 

studentkorridor. Detta skiljer sig i stor grad från den vanligaste boendeformen i USA där 

största delen av tidigare forskning inom ämnet kommer från. I USA bor man on-campus eller 

off-campus (24). Om studenterna bor on-campus så tillhandahåller en del “dorms” (liknande 

studentkorridorer i Sverige) lagad mat så studenterna inte behöver göra det själv. För varje 

termin betalar studenten en avgift för maten. Bor studenten off-campus innebär detta att de får 

tillaga sin egen mat samt att själv ordna med boende, exempelvis en lägenhet.  

Studenter som bodde on-campus där det fanns en matservering ökade mer i vikt och var 

mindre fysiskt aktiva jämfört med studenter som också bodde on-campus men inte hade 

tillgång till matservering. 
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I vår studie visade det sig att de flesta studenter inte förändrat sin vikt över huvud taget. Det 

var 23 % som ökat i vikt där genomsnittet ökat med 5,6 kg och de som gått upp mest i vikt 

ökat 20 kg. I kontrast till detta var det samtidigt 19% som minskat i vikt. I tidigare forskning 

från USA där 414 universitetsstudenter deltog och blev tillfrågade om att självuppskatta sin 

viktförändring under de senaste åren angav 46% att de ökat 5,4 kg i genomsnitt där den som 

gått upp mest ökat cirka 45 kg. De som behöll en oförändrad vikt var 30% och 24% hade 

minskat i vikt (6). Det visade sig att bland de som gått upp i vikt var den genomsnittliga 

viktuppgången i vår studie ungefär lika stor som i den amerikanska studien. Skillnaden var att 

det var dubbelt så många amerikanska studenter som hade gått upp i vikt jämfört med svenska 

studenter. Man kan därmed dra slutsatsen att fler amerikanska studenter tenderar att öka i vikt 

under universitetsstudierna än vad svenska studenter gör. En anledning till detta skulle kunna 

bero på skillnaderna i boendesituation mellan svenska och amerikanska studenter när det 

framförallt gäller tillgängligheten till matservering där studenterna kunde äta obegränsade 

mängder mat, det vill säga buffé (24).  

 

5.3 Genus 

Män tenderar att vara mer bekväma med sin kroppsuppfattning jämfört med kvinnor (6). 

Normer för män och kvinnor skiljer sig åt i den meningen att normen för kvinnor är att ha en 

smal kropp medan normen för män innebär att ha en vältränad kropp. Detta kan resultera i att 

män har mer fokus på att öka sin kroppsmassa i form av muskler medan kvinnor motiveras av 

att kontrollera sin vikt (24). Att en signifikant andel fler män rapporterade att de ökade sitt 

intag av fågel jämfört med kvinnorna skulle kunna ha med dessa normer att göra. Av de 

studenter som angett att de gått upp i vikt var det även tre män som gett kommentarerna att de 

gått upp “mestadels muskler” eller “framförallt muskler” medan ingen kvinna gav 

kommentarer kring sin muskelmassa. Att en övervägande stor del kvinnor åt växtbaserat 

jämfört med männen skulle förutom miljömässiga och etiska skäl också här kunna kopplas till 

föreställningar om vad män och kvinnor förväntas äta. Vidare visade resultaten på att fler 

kvinnor rapporterade att de uppskattade sina matlagningskunskaper som ”ganska bra” jämfört 

med männen vilket förstärker bilden av traditionella könsroller, det vill säga att kvinnor 

spenderar mer tid i köket jämfört med männen. Detta skulle kunna resultera i att kvinnor i 

högre utsträckning har mer erfarenhet av matlagning än män.  

 

5.4 Samhällsrelevans 

Att gå från gymnasiet till universitet innebär att individen i ökad utsträckning får ta ansvar 

över sina livsstilsval som i förlängningen kan komma att påverka hälsan. Många studenter 

tenderar att anta mindre hälsosamma matvanor (6). Trots att de val som många studenter gör 

under universitetsperioden anses vara tillfälliga och är en del av studentlivet så verkar de 

ohälsosamma vanorna ofta fortsätta in i vuxenlivet (9). I förlängningen skulle studenternas 

ohälsosamma matvanor även komma att påverka deras framtida familjer. Därför är det viktigt 

att redan vid ung ålder jobba preventivt med hälsa kring saker som fysisk aktivitet och kost 

eftersom matvanor och beteenden då är mer möjliga att påverka. En kartläggning av positiva 

och negativa kostförändringar hos universitetsstudenter skulle kunna bidra till att 

folkhälsosjukdomar lättare kan förebyggas. 
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6. SLUTSATS 

De flesta studenter angav att de ändrat sin kost på något sätt efter att de börjat studera vid 

Umeå universitetet. Dubbelt så många uppskattade att de ändrat sin kost till det bättre jämfört 

med de som angett att de ändrat till det sämre. Det främsta skälet som studenterna angav till 

förändrade kostvanor var sociala skäl. I det förebyggande arbetet kan det därför vara 

framgångsrikt med preventiva insatser som bygger på sociala influenser såsom sociala medier 

och informationskampanjer. 
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ENKÄTUNDERSÖKNING 
Vi är två kostvetarstudenter som skriver uppsats och utför en undersökning om kostvanor 

under universitetsperioden. Deltagande i följande enkät är frivilligt och helt anonymt.  

1. Kön? 
            Man            Kvinna          Annat  

2. Har du ändrat din kost på något sätt under universitetsstudierna? 
Ja, i ganska stor utsträckning                     Ja, men endast i liten utsträckning            
Nej, inte alls (om nej, gå vidare till fråga 6)    

3. Upplever du att du ändrat din kost till det bättre eller sämre?  
            Till det bättre            Till det sämre              Varken eller 

4. Om du ändrat din kost, av vilka anledningar har du gjort det? Flera alternativ 
möjliga 
Psykologiska/emotionella skäl 

            Stress                   Bryr mig inte om vad jag äter       
            Oro/Ångest           Kroppsideal                                                       
adssadAnnat……………………………………………………………………………. 

Tidsmässiga skäl  
            Dålig planering                    Studier tar upp mycket tid            Har ej tid att laga mat                
            Annat…………………………………………………………………………………………. 

Tillgänglighetsskäl  
            Annat utbud än jag är van vid i butik                 Styrs av universitetets utbud av mat  
            Ej tillgänglighet till eget kök                               Långt till butik             Nära till butik                                                   
            Annat…………………………………………………………………………………………. 

Sociala skäl         
            Äter mycket ute                          Inspireras mycket av det sociala umgänget 
            Ökad självständighet                  Lagar bara mat till mig själv 
            Annat………………………………………………………………………………………….. 

            Hälsomässiga skäl 
            Testar populära dieter (ex LCHF, vegetarisk kost, vegankost, 5:2 osv) 
            Har börjat träna mer    
            Annat…………………………………………………………………………………………… 

            Ekonomiska skäl 
            Bättre ekonomi                         Sämre ekonomi  
            Annat………………………………………………………………………………………….. 

Miljömässiga skäl 
Mer ekologiskt                          Mer närproducerat              Mer växtbaserad kost 
Annat………………………………………………………………………………………… 
 
Kunskap/färdighetsskäl 
Ovan att laga mat        Ej intresserad av matlagning       Kan ej laga olika sorters rätter    
Annat………………………………………………………………………………………….. 

 
            Andra skäl, kommentar…………………………………………………………................ 

                                                                                                                               Vänd blad 
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5. Hur har din konsumtion av följande livsmedel förändrats sedan du började 
studera på universitetet? 

a) Fågel  

Mer        Mindre       Oförändrad            Vet inte 

b) Fisk 

Mer        Mindre       Oförändrad            Vet inte 

c) Rött kött (ex nöt, fläsk, lamm, vilt) 

Mer        Mindre       Oförändrad           Vet inte 

d) Frukt   

Mer        Mindre       Oförändrad            Vet inte 

e) Grönsaker 

Mer        Mindre       Oförändrad           Vet inte 

f) Godis/sötsaker/läsk 

Mer        Mindre       Oförändrad           Vet inte 

g) Alkohol 

Mer        Mindre       Oförändrad            Vet inte 

h) Snabbmat (ex pizza/hamburgare) 

Mer        Mindre       Oförändrad            Vet inte 

 

6. Hur ser din boendesituation ut? 
Ensam                          Delat boende med andra        
Sambo                          Familj 
Annat…………………………………………………………………………………………… 

7. Typ av boende? 
Kollektiv                       Villa 
Studentkorridor            Lägenhet    
Annat.…………………………………………………………………………………………… 

8. Hur uppskattar du dina matlagningskunskaper? 
             Dåliga  
             Ganska dåliga  
             Varken bra eller dåliga 
           Ganska bra  
             Mycket bra  

 

9. Har din vikt förändrats under universitetsperioden?    
 Ökat          Minskat         Oförändrad 

 
10. Om du gått upp i vikt, hur mycket uppskattningsvis (kg)? ……... 

 

11. Om du gått ner i vikt, hur mycket uppskattningsvis (kg)? ……… 
 

12. Ålder? …….. 
 

13. Vilken utbildning läser du?............................................................ 
 

14. Vilket studieår befinner du dig på just nu?.................................. 
 

       Tack för ditt deltagande! /Linda Nilsson & Sofia Wallström, kostvetarstudenter vid                                                                                                         
……Umeå universitet.  


