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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare studier visar att faktorer som exempelvis rökning och låg 
utbildningsnivå har samband med ett lägre frukt- och grönsaksintag. För att öka frukt- 
och grönsakskonsumtionen är det värdefullt att identifiera grupper med lågt intag.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur frukt- och grönsaksintaget såg ut hos 
vuxna samt om livsstilsfaktorer och sociala faktorer kan ha samband med frukt- och 
grönsaksintaget. 
Metod: En enkätstudie genomfördes i Umeå och Örnsköldsvik där 275 vuxna i ett 
bekvämlighetsurval tillfrågades att delta. Efter externt bortfall och efter exklusion av 
ofullständigt ifyllda enkäter ingick totalt 101 deltagare i studien. Enkäten bestod av 20 
frågor, varav 19 slutna. Data bearbetades och analyserades i SPSS 17.0 med chi-2 test, 
signifikansnivån sattes till p<0,05. 
Resultat: Majoriteten av respondenterna hade ett rapporterat intag lägre än 
rekommendationen (74 %). Av respondenterna hade 40 individer ett lågt frukt- och 
grönsaksintag (<3ggr/dag), 19 individer hade ett medelhögt intag (3ggr/dag) och 42 
individer hade ett högt intag (>3ggr/dag). En signifikant större andel av 
respondenterna med högt frukt- och grönsaksintag fanns i grupperna med hög 
utbildningsnivå, hög fysisk aktivitet, lågt alkoholintag, icke rökare, kunskap om 
Livsmedelsverkets kostråd om 500 gram frukt och grönsaker per dag samt de som ansåg 
att detta kostråd var viktigt. 
Slutsats: Resultaten från denna studie tyder på att ytterligare insatser för att främja ett 
högre frukt- och grönsaksintag behövs, framförallt i de grupper som tenderar att ha 
lägst intag. Livsstilen kan ha större påverkan på frukt- och grönsaksintaget än enskilda 
faktorer. Sambandet mellan utbildningsnivå och frukt- och grönsaksintag gör att det blir 
viktigt att identifiera vilka yrkesgrupper som representerar lägre utbildningsnivåer för 
att se var fler insatser behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Earlier studies have shown associations between factors such as smoking 
and low education level and a lower fruit and vegetable intake. To increase fruit and 
vegetable consumption it is important to identify groups with low intake. 
Objective: The aim of this study was to investigate the intake of fruit and vegetables 
among adults and if lifestyle and social factors may be associated with this intake. 
Method: A study was conducted in Umeå and Örnsköldsvik where convenience samples 
of 275 adults were asked to participate. After external loss and after exclusion of 
incomplete questionnaires there were a total of 101 participants in the study. The 
survey was based on 20 questions, of which 19 were closed. The data was processed and 
analyzed in SPSS 17.0 with chi-square tests, the level of significance was set to p<0,05. 
Results: The majority of respondents reported an intake below the recommendation 
(74%). Of all respondents, 40 participants had low fruit and vegetable intake 
(<3times/day), 19 had moderate intake (3 times/day) and 42 respondents had high 
intake (>3 times/day). A significant higher proportion of respondents with high fruit 
and vegetable intake where found in the groups with high level of education, high 
physical activity, low alcohol intake, non- smoking, awareness of the National Food 
Agency´s dietary advice about 500 gram fruit and vegetables per day and the opinion 
that this advice was important. 
Conclusion: The results from this survey suggest that further efforts to promote a higher 
fruit and vegetable intake are needed, especially in the groups who tend to have the 
lowest intake. Lifestyle may have a greater impact on fruit and vegetable intake than 
single factors alone. The association between level of education and fruit and vegetable 
intake makes it important to identify professions who represent a lower education level 
to see where more effort is needed.  
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1. Bakgrund 

1.1 Frukt och grönsaker rekommenderas för att förebygga vällevnadssjukdomar 
 
Frukt och grönsaker ingår som en del i en hälsosam kosthållning och rekommenderas 
bland annat av Svenska Livsmedelsverket (SLV), American Heart Association (AHA) och 
i Nordic Nutrition Recommendation (NNR) (1-3). Studier talar för att ett högt intag av 
frukt och grönsaker kan minska risken för bland annat vissa cancerformer, fetma, 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (4-10). Ofta är orsaken till dessa sjukdomar 
multifaktoriella, där frukt och grönsaker utgör en viktig del. I exempelvis Åkesson et als. 
studie såg man att en kost rik på frukt och grönsaker ihop med baljväxter, fisk, fullkorn 
samt ett måttligt intag av alkohol kan minska risken för hjärtinfarkt hos svenska 
postmenaopausala kvinnor med 57 % (4).  
 
1.2 Svenskar når inte upp till rekommendationerna 
I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar samt tumörsjukdomar de vanligaste 
dödsorsakerna (11). I en lägesrapport från Statens folkhälsoinstitut 2010, kan läsas att 
endast 9 % av svenskar uppger sig äta enligt rekommendationen 500 gram frukt och 
grönsaker per dag (12). I studier utanför Sverige har man sett att faktorer som bland 
annat hög utbildningsnivå (13-15), kunskap om kostråd (15), hög fysisk aktivitet och 
kronisk sjukdom (16), hög ålder (16, 17) samt kvinnligt kön (15-17), var associerade 
med ett högre frukt- och grönsaksintag. I Sverige finns färre studier som undersökt 
dessa samband. I de studier som finns kan dock liknande mönster ses. I Riksmaten 
1997-98, en av få nationella kostundersökningar i Sverige, såg man att faktorer som hög 
ålder, hög utbildningsnivå hos män, kvinnligt kön och att vara icke rökare var 
associerade med ett högre frukt- och grönsaksintag (18). Folkhälsoinstitutet har i sin 
lägesrapport visat att längre utbildning och även hög inkomst hos kvinnor var associerat 
med ett högre frukt- och grönsaksintag, något man inte kunde se bland män (12). I 
samma rapport kunde man se att kvinnor oftare rapporterade att de åt frukt och 
grönsaker i enlighet med rekommendationen jämfört med män. Resultatet 
överensstämmer med Riksmatens fynd om att kvinnor äter mer frukt och grönsaker än 
män (18). Att svenskar dels inte når upp till rekommendationerna och dels har en hög 
förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och tumörsjukdomar, gör att det blir viktigt att 
försöka öka frukt- och grönsaksintaget. Kunskap om vilka faktorer som kan ha samband 
med frukt- och grönsaksintaget kan hjälpa exempelvis dietister att nå fram till fler 
människor i syfte att främja folkhälsan. För att kunna öka frukt- och 
grönsakskonsumtionen i befolkningen är det värdefullt att kunna identifiera de grupper 
som äter för lite frukt och grönsaker.  
 

 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur frukt- och grönsaksintaget såg ut hos vuxna 
samt om livsstilsfaktorer och sociala faktorer kan ha samband med frukt- och 
grönsaksintaget.  
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3. Metod 

Studien ägde rum mellan augusti och oktober 2011 i Umeå och Örnsköldsvik. För att 
kunna titta på samband mellan olika faktorer och frukt- och grönsaksintag valdes en 
enkätundersökning (Bilaga 1).  
 

3.1. Tillvägagångssätt 

Med enkäten studerades bland annat faktorer som tidigare satts i samband med frukt- 
och grönsaksintaget i andra länder. Faktorer som undersöktes var bland annat 
utbildning, motionsvanor och rökvanor samt kunskap om Livsmedelsverkets kostråd ”Ät 
mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre 
frukter och två rejäla nävar grönsaker.”.  

Enkäten innehöll 20 frågor, varav 19 slutna. Dessa frågor utformades bland annat med 
inspiration från boken ”Enkäten i praktiken” vad gällde frågekonstruktion (19). Fråga 
nummer tio om frukt- och grönsaksintag hämtades från Livsmedelsverkets rapport 21 -
2004 (20). För att frågan inte skulle kännas lång att läsa kortades den ned. Deltagarna 
kunde dock ställa frågor då enkäten fylldes i, vilket gav möjlighet till förtydligande av 
frågorna. Frågorna om alkohol inspirerades från enkäten ”Hälsa på lika villkor” (21). I 
fråga18 lånades definitionen på alkohol och i fråga 19 hämtades alla förutom det sista 
svarsalternativet. För att minska det externa bortfallet placerades frågorna om alkohol i 
slutet av enkäten, på grund av ämnets känsliga natur (19). Förhoppningen var att risken 
för internt bortfall på de sista frågorna skulle minska om respondenterna redan 
besvarat större delen av enkäten. 

En pilotstudie utfördes före studien påbörjades, där fyra personer fick fylla i 
enkätformuläret och delge sina tankar och kommentarer kring denna. Detta gjordes för 
att se om enkäten var lättförstådd och vad som behövde förtydligas. För att alla i 
pilotstudien skulle känna sig trygga med att besvara enkäten samlades denna aldrig in, 
utan här valdes att enbart ta in kommentarerna. Efter pilotstudien gjordes ett fåtal 
korrigeringar av enkäten. Förkortningen ”ggr” skrevs ut till ”gånger”, då en av 
personerna i pilotstudien tolkade förkortningen som gram. I fråga 19 om alkoholintag 
lades ett sista alternativ ”Dricker aldrig” till, då alternativ för de som aldrig dricker 
alkohol saknades. Ingen av deltagarna i pilotstudien ingick i den slutgiltiga 
undersökningen. 

Med varje enkät medföljde ett följebrev där respondenten informerades om studien 
samt om villkoren för deltagandet (Bilaga 2).  

Genom ett bekvämlighetsurval delades enkäten personligen ut på caféer, gågator samt 
stormarknader. Datainsamlingen pågick under tre dagar.  

 

3.2. Urval & bortfall 
 
Totalt tillfrågades 275 individer att delta i studien. Eftersom syftet var att undersöka 
samband bland vuxna, tillfrågades varje individ om de var 18 år eller äldre innan 
enkäten delades ut. Några vidare exklusionskriterier användes inte. 
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Det externa bortfallet var 174 individer (63 %), varav 104 kvinnor (60 %) och 70 män 
(40 %). Detta beräknades genom att notera varje person som tackade nej till att delta. 
Efter externt bortfall kvarstod 115 deltagare. 

På grund av ofullständigt ifyllda enkäter exkluderades 14 deltagare. Bland dessa fanns 
bland annat enkäter där respondenterna på frågorna om hur många gånger per dag de 
konsumerade frukt och grönsaker svarat med intervall om ”2-3 gånger per dag” istället 
för att ange exakta antalet frukt eller grönsaker per dag (4st). Slutligen ingick 101 
deltagare i studien, varav 61 kvinnor och 40 män. Medelåldern var 44 år. 

 

3.3. Databearbetning 

Insamlad data från enkäterna bearbetades och analyserades i SPSS 17.0 med chi-2-test 
för att testa om samband fanns mellan olika grupper och variabler. Signifikansnivån 
sattes till p<0,05 i samtliga tester. För att i efterhand ha möjlighet att korrigera 
eventuella felinmatningar i programmet, numrerades enkäterna i samband med att data 
fördes in. 

 

3.4. Etiska aspekter 

Vid rekryteringen av respondenterna informerades dessa att deltagandet var anonymt 
och frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Denna information 
framgick även i följebrevet. Här framgick även att materialet endast skulle 
sammanställas statistiskt. Frågor om kronisk sjukdom, inkomst, rök- och alkoholvanor 
kan ha upplevts som känsliga. I de fall vi ombads fylla i enkäten åt respondenten kan 
detta ha upplevts som besvärande.  

 

4 Resultat  

Deltagarna delades in i grupper baserat på deras totala frukt- och grönsaksintag. 
Medianvärdet för det totala frukt- och grönsaksintaget var tre gånger per dag.  Därför 
definierades detta som ”Medelhögt intag”. Alla som svarat att de konsumerade frukt och 
grönsaker fler än tre gånger per dag grupperades in i ”Högt intag” och de som svarade 
färre än tre gånger per dag i ”Lågt intag”. Alla faktorer testades sedan mot dessa tre 
intagsgrupper. Tabell 1 visar fördelningen av respondenter i samtliga grupper. Det 
undersöktes även hur många av deltagarna som rapporterade att de åt frukt och 
grönsaker fem eller fler gånger per dag för att kunna jämföra detta mot den aktuella 
rekommendationen om 500 gram frukt och grönsaker per dag. 

 

4.1 Kunskap och inställning till Livsmedelsverkets kostråd hade samband med frukt- 
    och grönsaksintaget  

Majoriteten av deltagarna, 75 % (n=76), var medvetna om Livsmedelsverkets kostråd 
om frukt och grönsaker. Kunskap om kostrådet hade samband med ett högre frukt- och 
grönsaksintag (p=0,004; Tabell 1). Dock angav 74 % av respondenterna (n=75) att de 
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åt frukt och grönsaker färre än fem gånger per dag. Av de som kände till kostrådet 
uppgav 91 % (n=70) att de tyckte att kostrådet var väldigt viktigt eller viktigt. Att anse 
att kostrådet var viktigt hade även detta samband med ett högre frukt- och 
grönsaksintag (p=0,001; Tabell 1).  

Tabell 1. Sammanfattande redovisning av olika faktorers samband med det totala frukt- 
och grönsaksintaget hos respondenterna (n=101). Data presenteras som antal (%), 
fördelat mellan de olika intagsgrupperna. Umeå och Örnsköldsvik, hösten 2011.  

Faktor Lågt intag  
(<3 ggr/dag) 
 
n=40 (40 %) 

Medelhögt intag  
(3 ggr/dag) 
 
n=19 (19 %) 

Högt intag  
(>3 ggr/dag) 
 
n=42 (42 %)2  

P- värde1 

Utbildning: 
Låg utbildningsnivå3 
Hög utbildningsnivå 

 
26 (51) 
14 (28) 

 
  10 (20) 
    9  (18) 

 
15 (29) 
27 (54) 

0,029 

Motionsvanor 
Låg aktivitet 
Moderat aktivitet 
Hög aktivitet 

 
24 (50) 
   2 (28) 
14 (30) 

 
    6 (12) 
    4 (58) 
    9 (20) 

 
18 (38) 
   1 (14) 
24 (50) 

0,024 

Kunskap om kostrådet4 
Ja 
Nej 

 
23 (30) 
17 (68) 

  
 17 (22) 
    2   (8) 

 
36 (48) 
   6 (24) 

0,004 

Vad man anser om kostrådet4 
Känner inte till kostrådet 
Mindre viktigt/Oviktigt  
Väldigt viktigt/Viktigt 

 
 17 (71) 
   3  (43) 
 20 (29) 

 
    1   (4) 
    4 (57) 
 14 (20) 

 
   6 (25) 
   0   (0) 
36 (51) 

<0,001 

Rökvanor 
Röker dagligen/Röker ibland vid 
speciella tillfällen 
 
Har aldrig rökt/Har slutat röka 

 
14 (74) 
 
 
26 (31) 

 
    3 (16) 
 
 
 16 (20) 

 
   2 (10) 
 
 
40 (49) 

0,002 

Alkoholkonsumtion 
Dricker aldrig  
Lågt intag 
Högt intag 

    
   8 (67) 
14 (25) 
18 (55)   

   
   3 (25) 
10 (18) 
   6 (18)   

    
   1   (8) 
32 (57) 
   9 (27) 

0,004 

Ålder 
18-29 år 
30-50 år 
51-65 år 
66-85 år 

 
13 (41) 
16 (61) 
  9  (27) 
  2  (20) 

 
  4 (12) 
  7 (27) 
  6 (18) 
  2 (20) 

 
15 (47) 
  3  (12) 
18 (55) 
  6  (60) 

0,020 

Kön 
Män  
Kvinnor  

 
20 (50) 
20 (33) 

 
   7 (18) 
12 (20) 

 
13 (32) 
29 (47) 

0,204 

Inkomst 
Låg inkomst (<11000kr) 
Medel inkomst (11000- 22999kr) 
Hög inkomst (>23000kr) 

 
   8 (42) 
26 (41) 
   6 (33) 

 
   3 (16) 
13 (20) 
   3 (17) 

 
   8 (42) 
25 (39) 
   9 (50) 

0,932 

Kronisk sjukdom5 
Ja  
Nej  

 
   3 (30) 
37 (40) 

 
   2 (20) 
17 (20) 

 
   5 (50) 
37 (40) 

0,796 
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Civilstånd 
Gift  
Skild  
Singel  
Sambo  
Änka/Änkling  
Annat6 

 
17 (40) 
   0   (0) 
14 (64) 
   7 (37) 
   0   (0) 
   2 (33) 

 
   9 (21) 
   3 (37) 
   2    (9) 
   4 (21) 
   1 (33) 
   0   (0) 

 
17 (39) 
   5 (63) 
   6 (27) 
   8 (42) 
   2 (67) 
   4 (67) 

0,125 

Bor ensam eller med andra 
Bor ensam  
Bor med andra  

 
11 (39) 
29 (40) 

 
   4 (14) 
15 (21) 

 
13 (47) 
29 (39) 

0,726 

Boendeort 
Örnsköldsvik  
Umeå  

 
28 (44) 
12 (31) 

 
12 (19) 
   7 (19) 

 
23 (37) 
19 (50) 

0,362 

Upplevd stress 
Ja, alltid/Ja, ofta 
Ibland  
Nej, sällan/Nej, aldrig 

 
   9 (43) 
20 (36) 
11 (44) 

 
   4 (19) 
12 (22) 
   3 (12) 

 
   8 (38) 
23 (42) 
11 (44) 

0,861 

Pris7 
Ja  
Nej  

 
   9 (30) 
31 (44) 

 
   7 (23) 
12 (17) 

 
14 (47) 
28 (39) 

0,423 

Utbud7 
Ja  
Nej  

 
13 (35) 
27 (42) 

 
   9 (24) 
10 (16) 

 
15 (41) 
27 (42) 

0,534 

Smak7 
Ja  
Nej  

 
25 (40) 
15 (38) 

 
12 (20) 
   7 (18) 

 
25 (40) 
17 (44) 

0,948 

Hälsa7 
Ja  
Nej  

 
13 (30) 
27 (48) 

 
   8 (18) 
11 (19) 

 
23 (52) 
19 (33) 

0,126 

Hållbarhet7 
Ja  
Nej  

 
   7 (58) 
33 (37) 

 
   1   (9) 
18 (20) 

 
   4 (33) 
38 (43) 

0,329 

1 Skillnader mellan grupperna analyserades med chi-2 test.  
2 Avrundning gav 101 procent sammanlagt i de olika intagsgrupperna. 
3 Med hög utbildningsnivå avses högskola/universitet och med låg utbildningsnivå avses 
grundskola, gymnasium, komvux samt KY-utbildning. 
4Med kostrådet avses Livsmedelsverkets kostråd ”Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 
gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.” 
5 Kronisk sjukdom definieras här som exempelvis kärlkramp, hjärtfel och diabetes. 
6 Med annat avses svar som pojk-/flickvän och liknande. 
7 Frekvens av angivna faktorer som respondenterna uppgav påverka dem mest då det 
handlade om att äta frukt och grönsaker. 

 

4.2 Utbildningsnivån hade samband med frukt- och grönsaksintaget 

Närmare hälften av deltagarna i undersökningen hade högskoleutbildning eller 
universitetsutbildning (n= 50). Dessa placerades i kategorin ”Hög utbildningsnivå”. De 
övriga utbildningsnivåerna grundskola (n=8), gymnasium (n=32) samt komvux/KY- 
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utbildning (n=11) placerades i kategorin ”Låg utbildningsnivå” (n=51). Mellan dessa 
grupper fanns signifikanta skillnader där en större andel av de med hög utbildningsnivå 
hade ett högre frukt- och grönsaksintag per dag (p=0,029; Tabell 1; Figur 1).  

 

 

 

Figur 1. Sambandet mellan respondenternas (n=101) utbildningsnivå och det totala 
frukt- och grönsaksintaget (p=0,029). Umeå och Örnsköldsvik, hösten 2011.  

 

4.3 Livsstilsfaktorer hade samband med frukt- och grönsaksintaget 

Rekommendationen för vuxna att motionera minst 30 minuter per dag innebär 3,5 
timmar i veckan (22). Respondenter som uppgav att de motionerade mindre än 
rekommendationen samt de som uppgav att de inte motionerade alls, kategoriserades i 
gruppen ”Låg aktivitet” (n=48). I gruppen ”Moderat aktivitet” placerades deltagare som 
motionerade 3,5-4 timmar per vecka (n=7). De som motionerade över fyra timmar per 
vecka placerades i gruppen ”Hög aktivitet” (n=46). Samband fanns, där fler 
respondenter i gruppen ”Hög aktivitet” hade ett högre frukt- och grönsaksintag 
(p=0,024; Tabell 1; Figur 2). I Figur 2 ser man också att respondenterna i gruppen ”Låg 
aktivitet” hade högst andel lågkonsumenter av frukt och grönsaker. Notera att på grund 
av det låga antalet respondenter i ”Moderat aktivitet” presenteras resultatet som antal 
individer i Figur 2 och inte som procent.  

Rekommendationen från SLV är att man inte bör dricka mer än 1-2 glas alkohol per dag, 
10 gram alkohol för kvinnor respektive 20 gram för män (23). Av denna anledning 
valdes 1-2 glas som ”Lågt intag” (n=56). Alternativen från 3 eller fler glas valdes som 
”Högt intag” (n=33), eftersom man här både för män och kvinnor överskridit 
rekommendationen. De som uppgav att de aldrig drack ingick i gruppen ”Dricker aldrig” 
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(n=12). Respondenter med ett högt alkoholintag hade ett lägre totalt frukt- och 
grönsaksintag (p=0,004; Tabell 1). 

Variabeln rökvanor grupperades in i två grupper, där de som rökte dagligen samt de 
som rökte ibland vid speciella tillfällen utgjorde en grupp (n=19). I den andra gruppen 
ingick de som hade slutat röka och de som aldrig hade rökt (n=82). Majoriteten av 
respondenterna var icke- rökare (81 %). Det fanns en skillnad i totalt frukt- och 
grönsaksintag mellan de båda grupperna, där fler av de som rökte dagligen eller ibland 
hade ett lägre frukt- och grönsaksintag (p=0,002; Tabell 1). 

 

Figur 2. Sambandet mellan respondenternas (n=101) motionsvanor och det totala 
frukt- och grönsaksintaget (p=0,024). Umeå och Örnsköldsvik, hösten 2011.  

 

4.4 Otydligt samband mellan ålder och frukt- och grönsaksintaget 

För ålder valdes indelning i följande grupper; 18-29 år (n=32), 30-50 år (n=26), 51-65 
år (n=33) samt 66-85 år (n=10), för att kunna se om det fanns något mönster med 
stigande eller sjunkande ålder. För denna variabel fanns en signifikant skillnad mellan 
åldersgrupperna, men där sambanden var otydliga och svårtolkade (p=0,020; Tabell 1). 

 

4.5 Faktorer utan samband 

När det gäller kön, inkomst och kronisk sjukdom sågs inga samband med det totala 
frukt- och grönsaksintaget (Tabell 1). Det undersöktes även om samband fanns vad 
gäller civilstånd, om man bodde ensam eller med andra, bostadsort och upplevd stress, 
utan signifikans för samtliga (Tabell 1). Där respondenterna ombads ange vilka faktorer 
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de ansåg påverka dem mest när det gällde frukt- och grönsakskonsumtion sågs inte 
samband för någon utav faktorerna (Tabell 1).  

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Med enkät fick vi möjlighet att titta på ett större urval. En enkät kan också underlätta att 
svara på känsligare frågor, vilka till stor del ingick i vår undersökning (19).  

Resultaten i vår studie kan inte direkt överföras på vuxna i Umeå och Örnsköldsvik 
eftersom ett bekvämlighetsurval ofta inte är representativt (24). Eftersom deltagarna 
dessutom var få, kan resultaten i denna studie inte generalisera till vuxna i Umeå och 
Örnsköldsvik, utan resultaten är endast giltiga för vår urvalsgrupp. Även om spridningen 
i åldrar var relativ jämn (Tabell 1) kan vi inte veta hur individerna i det externa 
bortfallet skulle ha svarat. Det är viktigt att fundera kring vilka individer som valde att 
delta. Kanske är det så att de som valde att delta också hade ett högre frukt- och 
grönsaksintag än de som valde att tacka nej. Detta kan ha lett till ett selekterat urval. 

Det är viktigt att ha i åtanke att livsmedelsgruppen frukt och grönsaker generellt ofta 
överrapporteras (25). I följebrevet gick att läsa att vi var studenter från Institutionen för 
kostvetenskap vilket ytterligare kan ha påverkat respondenternas svar då det gäller 
frukt- och grönsaksintag och därmed även resultatet. Detta kan ha gjort att 
respondenterna angett ett högre frukt- och grönsaksintag.  

Det finns många faktorer som kan ha påverkat enkätsvaren. Att inte samla in enkäterna i 
pilotstudien gjorde att vi inte kunde se eventuella interna bortfall. Däremot korrigerades 
enkäten efter synpunkter från pilotstudien.  En annan nackdel var att enkätfrågorna inte 
var validerade. Å andra sidan fanns vi tillgängliga under ifyllandet av enkäten och kunde 
förtydliga då respondenterna hade frågor, vilket kan ha ökat validiteten. Vi valde att inte 
ha för detaljerade svarsalternativ i enkäten då minnesfaktorn kan påverka möjligheten 
att svara korrekt på frågorna (19). Tidpunkten för när enkäten fylldes i kan ha påverkat 
hur noggrant respondenterna besvarade frågorna. Enkäter som fylldes i under 
exempelvis respondenternas lunchraster kan ha ifyllts mindre noggrant än de som fyllts 
i efter arbetstid. Det faktum att vi fick hjälpa till att fylla i enkäten för vissa respondenter 
kan också ha påverkat svaren.  

Att helt exkludera 14 enkäter där det fanns bortfall på enstaka frågor kan ha påverkat 
resultaten. Exklusionen gjorde att vi fick bortfall på fler frågor än vad det egentligen 
saknades svar på. Att man missat att kryssa i en ruta behöver inte betyda att resterande 
enkätsvar var mindre värda för analysen eftersom vi testade olika variabler mot olika 
intagsgrupper och variablerna inte var beroende av varandra. Dessutom kan svaren på 
de exkluderade enkäterna ha sett annorlunda ut. Anledningen till exkluderingen var att 
resultaten skulle bli lättare att tolka, utan interna bortfall. Nackdelen med detta 
förfarande var att antalet deltagare blev lägre. En annan nackdel med att helt exkludera 
enkäter var den etiska aspekten, att sortera bort enkäter som respondenter tagit sig tid 
att besvara då enstaka frågor inte ifyllts. Att exkludera de som svarat med intervall som 
”2-3 gånger per dag” är ett exempel på detta. Alternativet hade kunnat vara att vid 
databearbetningen välja ”2,5 gånger per dag”, vilket eventuellt hade kunnat ge mer 
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korrekta resultat. Motiveringen då denna exklusion gjordes var att vi inte korrekt skulle 
kunna bedöma intaget om vi valt den övre eller nedre gränsen.  Då frukt och grönsaker 
var en så central del i vår studie ville vi ha så korrekta svar som möjligt på denna 
variabel. Om vi valt ”2,5 gånger per dag” skulle risken också vara stor att vi systematiskt 
placerat dessa enkäter i gruppen ”Lågt intag” och därmed fått missvisande resultat. 

En viktig felkälla i denna undersökning var att det i enkäten inte framgick vad vi avsåg 
med motion. Med tanke på SLV:s rekommendation om minst 30 minuter fysisk aktivitet 
per dag, avsåg vi studera även vardagsmotion som exempelvis gå/cykla till jobbet, ta 
trappor och liknande. Detta framgick dock inte i vår enkät. Många respondenter frågade 
vad vi menade med ”motionerar regelbundet”, vilket kan innebära att vissa tolkade 
frågan att enbart gälla motionspass på gym och liknande. Därför kan de som svarat 
exempelvis tre timmar per vecka ha motionerat betydligt mer, om de endast syftade till 
hårdare pass eller liknande. På samma sätt, om vi hade förtydligat motionsbegreppet 
med exempel som promenader, trädgårdsarbete och liknande kanske fler av våra 
respondenter varit mer fysiskt aktiva. Då hade vi kanske fångat upp fysisk aktivitet på 
ett mer nyanserat sätt. 

Gränsen 1-2 glas alkohol per tillfälle som ”Lågt intag” valdes utifrån SLV:s 
rekommendation (10-20g alkohol per dag). Ett glas vin motsvarar dock cirka 15 gram 
alkohol. Trots detta sattes gränsen 1-2 glas alkohol som ”Lågt intag”. Detta innebar 
också att vi grupperat in både kvinnors och mäns rekommendation i samma grupp utan 
att ta hänsyn till kön. Om fallet var så att de kvinnor som svarat 1-2 glas per tillfälle ofta 
drack exempelvis två glas vin, innebär dock detta att de borde hamnat i gruppen ”Högt 
intag”. Detta ansågs dock inte påverka resultaten nämnvärt eftersom 1-2 glas alkohol 
fortfarande är relativt lågt och ansågs inte av författarna påverka näringsintaget i någon 
större utsträckning. Vi hade endast utrymme för en alkoholfråga i uppsatsen, därmed 
inkluderades endast frågan om mängder och frågan om hur ofta respondenterna drack 
uteslöts. 

Vad gäller de olika intagsgrupperna i vår studie får man tänka på att individerna i 
gruppen ”Högt intag” inte behöver ha ett högt intag i förhållande till rekommendationen 
då vi tittade på antalet frukt och grönsaker respondenterna konsumerade och då 
gränsen för ”Högt intag” i vår studie var intag över tre gånger per dag. Däremot tyder 
resultatet på att majoriteten av respondenterna inte åt enligt rekommendationen, då 74 
% angav att de åt frukt och grönsaker färre än fem gånger per dag, oavsett intagsgrupp.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Kunskap och inställning till Livsmedelsverkets kostråd 

Resultaten visade att majoriteten av respondenterna visste om SLV:s kostråd om frukt 
och grönsaker, trots detta var det få som åt frukt och grönsaker i enlighet med 
rekommendationen. I vår urvalsgrupp pekar resultatet på att kunskap inte behöver 
innebära att människor äter frukt och grönsaker i enlighet med den aktuella 
rekommendationen. Vårt fynd överensstämmer med Dickson-Spillmann et als. resultat, 
där man såg att de individer som hade högst kunskap om kostråden (matpyramiden) 
och mer korrekt uppfattning om vad hälsosam kost var, också var de som åt mest frukt 
och grönsaker (15). En förklaring till detta resultat kan vara att de som kände till 
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kostrådet hade ett intresse i kost och därav uppmärksammade rådet. En annan 
förklaring kan vara att de som svarade att de inte kände till kostrådet, svarade så som en 
ursäkt för sitt låga frukt- och grönsaksintag. Att de som ansåg att kostrådet var ”Väldigt 
viktigt” eller ”Viktigt” också hade högre intag är inte förvånansvärt. Det kan tyckas 
naturligt att om man tycker att kostrådet är viktigt så följer man det i större 
utsträckning. Ett lågt frukt- och grönsaksintag kan öka ohälsan i befolkningen. Det kan 
vara en av förklaringarna till att vi har hög andel vällevnadssjukdomar i Sverige (11). 
Man kan tänka sig att om man äter mindre av frukt och grönsaker leder det till att man 
äter mer av något annat, som kan ge mer energi eller som är mindre hälsofrämjande. Om 
människor är medvetna om SLV:s kostråd om frukt och grönsaker och ändå inte följer 
det, innebär detta att vi måste nå ut med kostråd på ett annat sätt för att få fler att 
faktiskt följa råden.  

 

5.2.2 Utbildningsnivå hade större betydelse för frukt- och grönsaksintaget än inkomst 

I flera studier har man sett att hög utbildningsnivå är relaterat till ett högre frukt- och 
grönsaksintag (12-17, 26). Vår studie avvek inte från dessa fynd. Detta skulle kunna 
tänkas förklaras av att högutbildade har högre inkomst. Dock är det fler studier som haft 
svårt att visa samband mellan hög inkomst och ett högre frukt- och grönsaksintag (14, 
27, 28). I en studie av Tarasuk et al. såg man att inkomst spelade roll för frukt- och 
grönsaksintaget, men att detta samband försvagades då man tog in utbildning i 
beräkningen (14). Detta liknar även vårt resultat, där utbildning men inte inkomst hade 
ett samband med frukt- och grönsaksintaget. Dock ska nämnas att man i Riksmaten, en 
betydligt större undersökning än vår, inte kunde se samma samband mellan 
utbildningsnivå och frukt- och grönsaksintaget (18). Här såg man istället att kvinnor 
med lägre utbildning hade ett högre frukt- och grönsaksintag. Detta resultat skulle 
kunna tänkas bero på att vi svenskar generellt har blivit mer medvetna om sambandet 
mellan kost och hälsa, i vilket fall bland kvinnor. En annan möjlig förklaring kan vara att 
de kvinnor som valde att delta i Riksmaten överlag är mer medvetna om kosten. 

Attityder i olika yrkesgrupper kan spela roll för vilka livsmedelsval människor gör. 
Eftersom låg utbildningsnivå har ogynnsamma effekter på frukt- och grönsaksintaget 
blir det intressant att titta på vilka yrkeskategorier som representerar de med låg 
utbildningsnivå, vad är speciellt med dessa? Omgivningen kan ha en del i förklaringen. 
Det är viktigt att se till att alla har samma möjlighet till god hälsa, varför det då blir 
viktigt att identifiera de yrkesgrupper som har ett lägre frukt- och grönsaksintag. Att hög 
utbildningsnivå är positivt i avseende på det totala frukt- och grönsaksintaget i vår 
studie kan även bero på högre kunskap i denna utbildningsgrupp. En annan förklaring 
kan ligga i olika uppväxtvillkor bland dem som väljer en högre utbildning, vilket även 
kan speglas i frukt- och grönsaksintaget. Konsekvenser av detta resultat är att vi inte får 
en jämlikhet i hälsa. Förståelsen för detta är vikigt om man ska kunna nå ut till även de 
med låg utbildningsnivå. Med tanke på resultatet är författarnas åsikt att individer med 
låg utbildningsnivå bör bli mål för mer riktade hälsofrämjande insatser. 
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5.2.3 Livsstilsfaktorers samband med frukt- och grönsaksintaget 

Sambandet vi såg mellan ”Hög aktivitet” och ett högt frukt- och grönsaksintag skulle 
kunna förklaras av att de som motionerar är mer hälsomedvetna och därmed äter mer 
av denna livsmedelgrupp medvetet. Att man äter frukt och grönsaker ofta kan dock även 
bero på att man har ett högt energibehov och således äter mycket mat generellt, även av 
denna livsmedelsgrupp. I vår studie mättes endast antal frukt och grönsaker, men inte 
några andra livsmedelsgrupper. Därför kan man inte utesluta att detta samband 
berodde på högt energiintag och inte på en sundare livsstil hos dessa personer generellt.  

En förklaring till varför de som dricker mycket alkohol har ett lägre frukt- och 
grönsaksintag, kan vara att de äter mindre mängd mat generellt, även frukt och 
grönsaker.  

I enlighet med vår studie har man även i tidigare studier sett att de som röker har ett 
lägre frukt- och grönsaksintag än icke-rökare (16, 18, 27). I en studie av Perez et al. fann 
man att ett lågt frukt- och grönsaksintag associerades till andra ohälsosamma 
riskbeteenden, däribland fysisk inaktivitet, rökning och alkoholberoende hos kvinnor 
(16). Dessa resultat överensstämmer även med resultaten i vår studie, där låg fysisk 
aktivitet, rökning samt hög alkoholkonsumtion alla hade samband med ett lägre frukt- 
och grönsaksintag. Rökning, alkohol och motionsvanor hör alla ihop med vilken livsstil 
man har. Kanske är det så att livsstilen i sin helhet påverkar mer än enskilda faktorer 
vad gäller frukt- och grönsaksintag. Konsekvensen blir att man måste fokusera på flera 
områden samtidigt i hälsofrämjande insatser, om flera riskfaktorer återkommer hos 
samma individer. Detta är en utmaning eftersom förändringar ofta upplevs som svåra 
och tar tid att genomföra. 

I en studie av Casagrande et al. diskuteras att trots olika kampanjer för att öka frukt- och 
grönsaksintaget, som ”5 om dagen” och liknande, leder inte dessa till någon nämnvärd 
ökning i frukt- och grönsaksintaget (29). Här menar författarna att större insatser krävs 
för att främja hälsosamma vanor och beteenden. I en annan studie diskuteras att det är 
viktigt att identifiera faktorer som kan ha inverkan på frukt- och grönsaksintaget på 
både individ- och samhällsnivå, för att kunna främja hälsosamma matvanor och att 
dessa faktorer bör tas hänsyn till då man utformar hälsofrämjande program (27). Hur 
man kan gå tillväga för att angripa hela livsstilen i ett större och mer individuellt 
perspektiv är svårt att veta. Ofta börjar vanor redan i unga år. Det första steget på vägen 
är kunskap, utan kunskap kan inte människor göra medvetna val. Kunskap om SLV:s 
kostråd om frukt och grönsaker var dock ingen garanti för att deltagarna i vår studie 
hade ett högre frukt- och grönsaksintag.  Förutom kunskap krävs även viljan att 
förändra, något som kommer då förändringen upplevs som attraktivare än att ha det 
som det är (30). Det är en svår utmaning att få ut sådana budskap på samhällsnivå i en 
envägskommunikation. Här måste alla instanser hjälpa till så fler kan göra hälsosamma 
val.  

 

5.2.4 Otydligt samband mellan ålder och frukt- och grönsaksintaget 

Vad gäller ålder skiljer sig våra resultat från tidigare studier, där man bland annat sett 
att äldre individer konsumerar mer frukt och grönsaker än yngre (13, 16-18). I motsats 
till detta visar en annan studie att yngre individer konsumerar frukt och grönsaker i 
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större utsträckning (15). Här såg man dock ett samband mellan lägre ålder och högre 
kunskap om kostråden (matpyramiden), varför dessa resultat kan bygga mer på 
kunskap om aktuella kostråd, vilket även vår studie visade hade samband med en högre 
frukt- och grönsakskonsumtion. I en överblick av resultatet i vår studie kan tyckas att 
åldersgruppen 30-50 år äter mindre frukt och grönsaker än övriga åldersgrupper 
(Tabell 1). Det är svårt att hitta en teoretisk förklaring till detta. Resultatet kan spegla en 
samvariation som saknar egentliga samband (25). En annan indelning av materialet i 
hög respektive låg ålder hade kunnat ge ett mer lättolkat resultat, å andra sidan hade 
detta resulterat i ett mer missvisande resultat om att yngre äter minst frukt och 
grönsaker då många från åldersgruppen 30- 50 då hamnat i den yngre åldersgruppen. 

 

5.2.5 Faktorer utan samband 

Man har tidigare sett att kvinnligt kön är relaterat till ett högre frukt- och grönsaksintag 
(14-17, 27). Några sådana samband fann vi inte i vår studie. I tidigare forskning har man 
också sett att män som var gifta och bodde med andra hade ett högre frukt- och 
grönsaksintag än ogifta män (17). I vår studie kunde vi inte se något samband med 
frukt- och grönsaksintag gällande varken civilstånd eller om man bodde ensam eller 
med andra. 

Vi såg inte heller några signifikanta samband mellan kronisk sjukdom och frukt- och 
grönsaksintag, vilket skiljer sig från Perez et als. studie (16). Här diskuterar man att 
kroniska sjukdomar kan leda till ett ökat frukt- och grönsaksintag, då man blir mer 
noggrann och medveten om hälsan.  Att inte vi fann liknande resultat behöver inte 
utesluta att samband finns.  

Det kan finnas många andra faktorer som kan ha samband med frukt- och 
grönsaksintaget som inte studerats i denna studie. Därför krävs det fler och större 
studier kring vilka dessa faktorer kan vara om man vill förstå dessa samband bättre.  

 

6 Slutsats 

Trots kunskap om SLV:s kostråd om frukt och grönsaker hade majoriteten av 
respondenterna ett frukt- och grönsaksintag under rekommendationen. Resultaten 
tyder på att ytterligare och mer riktade insatser för att främja ett högre frukt- och 
grönsaksintag behövs, framförallt i de grupper som tenderar att ha lägst intag. 
Livsstilsfaktorer som rökning, låg fysiska aktivitet och hög alkoholkonsumtion kan 
behöva angripas ihop eftersom livsstilen kan ha större påverkan på frukt- och 
grönsaksintaget än enskilda faktorer. Det är viktigt att identifiera vilka yrkesgrupper 
som representerar lägre utbildningsnivå för att se vart man bör rikta fler 
hälsofrämjande insatser, då utbildningsnivån har betydelse för frukt- och 
grönsaksintaget. 
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7 Författarnas bidrag till arbetet 

Jennifer Sjöholm och Susanne Rudegran har tillsammans planerat arbetet kring 
uppsatsen, utformat enkätformulär med följebrev samt rekryterat respondenter. 
Bearbetning och analysering av resultaten samt författandet av uppsatsen har skett 
tillsammans.  

 

8 Tack 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla respondenter som möjliggjort vår studie. 
Vi vill även tacka deltagarna i pilotstudien som varit till stor hjälp vid utformningen av 
enkäten. Slutligen vill vi tacka familj och vänner som tagit sig tid att korrekturläsa 
uppsatsen under arbetes gång. 
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En enkät om frukt- & grönsakskonsumtion 

hos vuxna i Umeå och Örnsköldsvik
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Var vänlig läs igenom frågorna noga innan Du besvarar dem  
och försök svara så ärligt som möjligt. 

1. Kön: 

Man  

Kvinna 

 

     

2. Ålder:_____ år 

 

 

3. Bostadsort: ____________________  

 

 

4. Bor det fler än Du i ditt hushåll? 

Ja 

Nej 

 

 

5. Civilstånd: (Flera alternativ kan anges). 

Gift 

Skild 

Singel 

Sambo 

Änka/Änkling 

Annat: _________________________  

 

 

6. Har Du någon kronisk sjukdom?  

Ja 

Nej 

 

Om Du svarade nej, gå vidare till fråga 8. 

 

7. Om ja, vilken/vilka? ___________________________________________  

 

8. Vad har Du för utbildning? (Ange din högsta utbildningsnivå). 

Grundskola 

Gymnasium 

Komvux/KY- utbildning 

Högskola/Universitet 

Annat: _________________________ 
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9. Uppskattningsvis, hur stor är Din inkomst efter skatt i genomsnitt per 

månad?  

0- 10 999kr  19 000- 22 999kr 

11 000- 13 999kr  23 000- 26 999kr 

14 000- 15 999kr  27 000- 31 999kr 

16 000- 18 999kr   32 000- 

 

 
10. Hur ofta äter Du frukt (a) och grönsaker (b)? Svara per dag, vecka eller 

månad. (Ange inte de tillfällen då intaget klart understiger en portion (t.ex. en 
gurkskiva på smörgåsen, persiljekvist, bär som dekoration på tårtor mm). 
 

 
a) Frukt och bär (Exempelvis ett äpple, en apelsin, en banan, en klase druvor, en 

tallrik jordgubbar, eller frukt och bär som ingår i kräm, kompott eller fruktsallad 
mm. Dessa kan vara färska eller frysta, dock ej juice/nektar eller torkad frukt). 

 
….. gånger/er per dag 
….. gång/er per vecka 
….. gång/er per månad 
       mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig 
 

 
b) Grönsaker, rotfrukter och baljväxter (Exempelvis broccoli, tomat, gurka, 

paprika, sallat, bönor, linser, morot, rödbeta, selleri och palsternacka. Dessa kan 
vara färska, frysta, konservade, stuvade mm. Kom ihåg även de rätter där 
grönsaker ingår t.ex. i gryträtter). 

 
….. gång/er per dag 
….. gång/er per vecka 
….. gång/er per månad 

 mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig 
 
 
11. Vilka faktorer anser Du påverkar Dig mest då det handlar om att äta frukt 

och grönsaker? Ange 2 faktorer. (Oavsett om de får Dig att äta mer eller 

mindre). 

Pris/ekonomi 

Utbud/tillgänglighet 

Smak 

Hälsa 

Förvaring/hållbarhet 

Annan/andra faktorer:  __________________________________________  

Äter inte/väldigt sällan frukt/grönsaker
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12. Känner Du sedan tidigare till Livsmedelsverkets kostråd angående frukt och 

grönsaker? (”Ät mycket frukt och grönt, gärna 500g om dagen. Det motsvarar till 

exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker”). 

Ja 

Nej 

 

Om Du svarade nej, gå vidare till fråga 14. 

 

13. Om ja, vad anser Du om detta råd? 

Väldigt viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

Vet ej 

  

Nedan följer några frågor om Din livssituation.  

 

14. Motionerar Du regelbundet (tränar kontinuerligt under större delen av året)?  
Ja 
Nej 

 
Om Du svarade nej, gå vidare till fråga 16.  
 
 

15. Om ja, ungefär hur många timmar per vecka eller månad motionerar Du?  
Ja, ca …….. timmar/vecka 
Ja, ca …….. timmar/månad 
 

16. Känner Du dig stressad?  

Ja, alltid 

Ja, ofta 

Ibland 

Nej, sällan 

Nej, aldrig 

 

17. Röker Du? 

Ja, dagligen 

Ja, ibland/vid speciella tillfällen     

Nej, har rökt men slutat     

Nej, har aldrig rökt 
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18. Hur ofta/sällan dricker Du alkohol? (Med alkohol ”menas” folköl, mellan-
/starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit). 
 
….. gång/er per vecka 
….. gång/er per månad 

 mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig 
 
 
19. Hur många ”glas” dricker Du i genomsnitt då Du dricker alkohol?  

(Se exempel nedan). 
1-2 
3-4 
5-6 
7-9 
10 eller fler 
Vet inte 
Dricker aldrig 
 

Med ett ”glas” menas: 
 

 
 
50 cl 33 cl  10-15 cl     5-8 cl       4 cl sprit 
folköl starköl vin   starkvin  tex Whisky 

 

 

20. Har Du några synpunkter på undersökningen och dess frågor var vänlig 

skriv dem här. 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

Vänligen lämna ifylld enkät till Jennifer eller Susanne. 

 

 

Tack för Din medverkan, det betyder mycket för oss! 
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Bilaga 2. Följebrev 

Frukt- och grönsakskonsumtion hos vuxna i Umeå och Örnsköldsvik  

Vi är två studenter, Jennifer och Susanne, som läser på Institutionen för kostvetenskap vid 

Umeå Universitet. Vi skriver just nu vår C- uppsats där vi själva ska utföra en mindre studie.  

I tidigare studier har man sett att frukt- och grönsakskonsumtion kan skydda mot vanliga 

folksjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och vissa cancerformer. Det 

finns således faktorer som man själv kan påverka i sin kost för att minska risken för att 

drabbas av dessa sjukdomar. Idag rekommenderas att vi ska äta mer frukt och grönsaker 

grundat på alla dess fördelar. Utländska studier tyder på att det finns samband mellan olika 

faktorer (t. ex. rökvanor, kön och ålder) och frukt- och grönsakskonsumtion. Däremot finns 

färre studier om detta i Sverige. Kunskap om dessa samband kan hjälpa exempelvis dietister 

att nå fram till fler människor i syfte för att främja folkhälsan.  

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur intaget av frukt och grönsaker ser ut hos 

vuxna individer samt vilka faktorer som kan ha samband med frukt- och grönsaksintaget.  

Vår studie vänder sig till kvinnor och män från 18 års ålder. Studien utförs i Umeå och 

Örnsköldsvik och vår förhoppning är att vi ska få 100 deltagare.   

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla svar kommer att 

behandlas anonymt. Insamlade uppgifter kommer endast sammanställas statistiskt.  

Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. Vi vore tacksamma för Ditt deltagande då Din medverkan 

betyder mycket för studiens möjlighet att genomföras.  

Om Du har några frågor eller synpunkter kring studien eller frågorna i enkäten är Du 

välkommen att kontakta Jennifer eller Susanne på plats, eller via kontaktuppgifterna nedan. 

Säkrast kan Du nå oss vardagar 8.00- 17.00.  Resultatet från studien kan Du ta del av via 

länken: http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ från januari 2012.  

 

 

Tack för Din tid! 

Umeå, augusti 2011 

Jennifer Sjöholm, Susanne Rudegran 

 

 

Kontaktuppgifter 

Jennifer Sjöholm, tel. 070- 961 95 24, jesj0019@student.umu.se 

Susanne Rudegran, tel.073- 809 21 07, suru0003@student.umu.se 

http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/
mailto:jesj0019@student.umu.se
mailto:suru0003@student.umu.se

