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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Intaget av mättat fett är högt hos Sveriges befolkning och intaget av fibrer, 
järn och D-vitamin har minskat på senare tid. Kostvanor och livsstil påverkar hälsan och 
risken att drabbas av folkhälsosjukdomarna; hjärtkärlsjukdom, diabetes, benskörhet, 
metabola syndromet och cancer. För att minska risken att drabbas av 
folkhälsosjukdomar är det även viktigt att minska stillasittande. Civilekonomstudenter 
är en grupp som traditionellt sett har ett stillasittande arbete. Det är därför viktigt att 
belysa hur närings- och energiintaget ser ut för denna grupp för att kunna motverka 
ohälsa i ett tidigt stadie. 
Syfte Syftet med studien var att undersöka om civilekonomstudenter vid Umeå 
universitet uppnår det genomsnittliga behovet (AR) och Nordiska 
näringsrekommendationer (NNR) gällande närings- och energiintag. 
Metod Metoden som användes var en tredagars kostregistrering. I studien deltog tio 
civilekonomstudenter. För att analysera rapporterat energi- och näringsintag användes 
Dietist XP och vid analys jämfördes de framtagna värdena mot NNR och för skillnader 
mellan kvinnor och män användes Mann- Whitney U test i SPSS med p≤0,05. 
Resultat Männen och kvinnorna hade ett lägre rapporterat energiintag i jämförelse med 
det beräknade energibehovet. Det totala fettintaget var inom NNR medan intaget av 
protein översteg NNR. Det rapporterade intaget av fibrer, frukt och grönsaker, enkel- 
och fleromättade fettsyror understeg NNR medan intaget av mättat fett var högre än 
NNR. AR för D-vitamin uppnåddes varken av männen eller kvinnorna, medan AR för 
folat uppnåddes av båda grupper. Järnbehovet uppnåddes av männen men inte av 
kvinnorna. 
Slutsats: Intaget av mikronäringsämnen var lågt i förhållande till NNR. D- 
vitaminintaget för samtliga deltagare var under AR. Kvinnorna i studien kan behöva öka 
intaget av järn då det finns ett ökat behov inom denna åldersgrupp. 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Background The intake of fatty acids is high within the Swedish population and the 
intake of fibers, iron and vitamin D has been decreasing. Diets and lifestyle has an 
effect on health and risk of cardiovascular disease, diabetes, osteoporosis, metabolic 
syndrome and cancer. It is also important to reduce sedentary behaviors due to risk of 
public health diseases. Students of Science in Business and Economics has traditionally 
a future of sedentary working hours. It is therefore important to illustrate how the intake 
of energy and nutrients are in order to prevent ill-health at an early stage. 
Objective The purpose of the study was to analyze if students of Science in Business 
and Economics obtain Nordic Nutrition recommendations (NNR) and the average need 
(AR) regarding nutrition and energy.  
Method Ten students of Science in Business and Economics participated in the study 
where a three day food recording was used as the dietary assessment method. Dietist XP 
was applied to analyze the reported intake of energy and nutrients. Mann- Whitney U 
test in the statistic program SPSS was used to compare the reported values with NNR 
and to detect differences between men and women, p≤0,05. 
Results The participants had a lower reported energy intake compared with their energy 
requirement. The total intake of fat was within NNR, while intake of protein was above 
NNR. Reported intake of fibers, fruit and vegetable, mono- and polyunsaturated fat 
were below NNR and intake of saturated fat was above NNR. The intake of vitamin D 
was low. Requirement of folate was reached, but the iron requirement was only reached 
by men. 
Conclusion The intake of micronutrients was low relative to NNR. The intake of 
vitamin D was below AR for all participants. Due to higher requirement of iron among 
the women in this study, an increased intake may be needed. 
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1 BAKGRUND 

Under 2012 kom de nya Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) ut (1). Den stora 
skillnaden från tidigare rekommendationer är att det numera läggs mer fokus på fett- 
och kolhydratskvalité. Ett högt intag av mättat fett kan leda till en ökad risk för hjärt- 
och kärlsjukdom (2). Ett kostintag där större delen av fettet består av enkel- och 
fleromättade fettsyror leder således till en bättre hälsa. För vuxna i USA har intaget av 
mättat fett ökat (2) och enligt en svensk studie var intaget av mättat fett högt hos vuxna 
(3). Samma studie visade även att varken män eller kvinnors intag av fibrer nådde upp 
till rekommendationen. Studier som Svenska Livsmedelsverket (SLV) och 
Folkhälsomyndigheten genomfört visade att varken män eller kvinnor uppnådde NNR 
av frukt och grönsaker (3,4). Simunaniemi et al. visade att svenska kvinnor rapporterade 
ett högre intag av frukt och grönsaker än män, samtidigt diskuterade de möjligheteten 
att män underskattade sitt intag och kvinnor överskattade intaget av frukt och grönsaker 
(5). För att upprätthålla en god funktion och tillväxt är kroppen i behov av vitaminer 
och mineraler (1). Då D- vitaminbehovet inte kan tillgodoses genom solljus i Sverige 
under en stor del av året bör intag ske genom kosten. Kvinnor i fertil ålder har ett ökat 
behov av folat och järn. En tidigare svensk studie visade att intaget av D-vitamin och 
folat inte nådde upp till rekommendationen varken för män eller kvinnor (3). Männen 
nådde däremot upp till NNR för järn men inte kvinnorna. Bland kvinnor i fertil ålder 
samt under graviditet är järnbrist vanligt förekommande (6). Kostvanor och livsstil 
påverkar hälsan och risken att drabbas för folkhälsosjukdomarna; hjärtkärl, diabetes, 
benskörhet, metabola syndromet och cancer (7). 
 
Kombinationen av fysisk aktivitet och matvanor som är individuellt anpassade gällande 
energi- och näringsriktighet är viktigt för folkhälsan (2). Non exercise activity 
thermogenesis (NEAT) handlar om all den omedvetna fysiska aktivitet som kroppen 
utför och är minst lika viktig som en ökad medveten fysisk aktivitet, när man ser till 
risken att drabbas av folkhälsosjukdomar (7). Ett lägre NEAT leder till ökad risk för 
fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Genom 
anpassad kost och fysisk aktivitet kan risken att drabbas av dessa sjukdomar minskas 
(2,4), vilket kan vara extra viktigt för civilekonomstudenter då yrket som civilekonom 
traditionellt har beskrivits som ett stillasittande kontorsarbete (8). En svensk 
kandidatuppsats visade att den institution som hade flest studenter som slutade 
motionera i samband med sina studier tillhörde institutionen Ekonomi & IT (9).         
 
En studie från Taiwan visade att oregelbundna måltider och oregelbunden fysisk 
aktivitet var vanligt förekommande bland studenter (10). Frukostkonsumtion visade sig 
i en brittisk studie vara förknippad med högre intag av fibrer och vissa näringsämnen 
och därmed en god hälsa (11). Frukostätare hade i samma studie generellt lägre 
kolesterolnivåer och lägre kroppsvikt. Studier där frukostvanor undersöks hos college- 
och high school studenter i Iran och USA visade att mindre än hälften av studenterna åt 
frukost (12, 13). En svensk kandidatuppsats visade att fler manliga än kvinnliga 
studenter åt lunch (9). Bland 16-20 åriga studenter i Sverige åt 71 % 1-2 mellanmål per 
dag, resterande procentandel åt mellanmål någon gång per vecka (14). Bland studenter 
som var 21-25 år åt 32 % mellanmål 1-2 gånger per dag. Kvinnliga studenter på 
Högskolan Väst åt fler mellanmål än manliga studenter och studenter från institutionen 
Ekonomi & IT åt minst antal mellanmål, samt rapporterade lägst intag av närings- och 
fiberrika livsmedel jämfört med övriga studenter på högskolan (9). 
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Då en tidigare svensk kandidatuppsats visat att studenter med inriktning mot ekonomi 
och IT förändrar sina motionsvanor och rapporterar sämre matvanor än övriga studenter 
(9), samt att inga tidigare studier om civilekonomstudenters matvanor på Umeå 
universitet kunnat hittas, finner vi denna studie betydelsefull. Studien kan komma till 
användning då vidare forskning ska ske, vid till exempel undersökningar där sambandet 
mellan kostvanor och livsstil undersöks för studenter vid annan institution eller lärosäte. 
 

2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka om civilekonomstudenter vid Umeå universitet i 
åldern 18-30 år uppnår det genomsnittliga behovet (AR) och NNR gällande närings- 
och energiintag. Följande frågeställningar behandlades: 

   
 Hur ser intaget av makronäringsämnen ut?      
 Hur ser intaget av D-vitamin, järn och folat samt frukt och grönsaker ut?   
 Hur ser måltidsfrekvensen ut?  
 Finns det samband mellan matkostnad och intag av frukt och grönt?       
 Kan man se signifikant skillnad i intagen och uppnåendet av rekommendationer 

mellan män och kvinnor? 
 

3 METOD 

3.1 Metodval 

I två veckor under våren 2015 genomfördes en kvantitativ undersökning i form av en 
kostregistrering. Studien riktade sig till studenter som studerar till civilekonom vid 
Umeå universitet. 
 

3.2 Urval och bortfall 

Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval (15). Författarna kontaktade 
administratörer för civilekonomers internetforum och fick genom dem hjälp att ge ut en 
annons om studien. Annonsen bestod av ett informationsblad (Bilaga 1). I ett försök att 
öka intresset för deltagande i studien framkom det i informationsbladet att det fanns 
möjlighet att få tillgång till sina personliga näringsvärden efter studiens avslut. 
Deltagarna som värvades var mellan 18 och 30 år och vid tidpunkten då undersökningen 
genomfördes studenter på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Genom 
forumet tillkom även tips på personer som studerade till civilekonom som skulle kunna 
tänka sig vara intresserade att delta. Till dessa personer vände författarna sig genom 
personlig kontakt. Med de kontaktuppgifter som fanns på informationsbladet tog de som 
var intresserade att delta kontakt med författarna och tilldelades därefter 
kostdagboksmallen för ifyllnad. Då författarna mottog det specifika antal deltagare som 
studien krävde behövde ingen exklusion ske. Vid personlig förfrågan om deltagande i 
kostregistreringen fick författarna tre externa bortfall. En deltagare valde att ej fullfölja 
undersökningen och därmed tillkom ytterligare ett externt bortfall, totalt fick författarna 
alltså fyra externa bortfall. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Deltagarna fyllde under tre vardagar i en kostdagbok i mjukvaruprogrammet Excel. I 
denna redovisade deltagarna utförligt sitt dagliga intag av mat och dryck med hjälp av 
köksvåg, decilitermått och andra hushållsmått. Till de deltagare som ej hade tillgång till 
köksvåg, lånade institutionen för kostvetenskap ut vågar. I kostdagboken fanns det 
exempel och instruktioner om hur kostregistreringen skulle genomföras (Bilaga 2). 
Kostdagboken innehöll även frågor om ålder, längd, vikt, kön, aktivitetsnivå och 
tobaksvanor. Två påminnelser skickades via mail ut till deltagarna där de uppmanades 
att genomföra kostregistreringen (Bilaga 3). Inlämningen skedde genom att deltagarna 
mailade in kostregistreringen som en ifylld Excelfil till författarna. 

 

3.4 Databearbetning/Analys 

Kostdagböckerna näringsberäknades i kostdataprogrammet Dietist XP. För att beräkna 
hur mycket energi varje individ förbrukade på en dag räknades deltagarnas fysiska 
aktivitetsnivå ut, Physical Activity Level (PAL), baserat på deltagarnas rapporterade 
aktivitetsnivå (16). Basal Metabolic Rate (BMR) beräknades genom Schofields 
ekvations formel med deltagarnas ålder och vikt (17). Deltagarnas beräknade PAL-
värde multiplicerades med deltagarnas BMR för att få ett uppskattat energibehov, Total 
Energy Expenditure (TEE). Medianvärden för samtliga deltagare, kvinnor och män 
beräknades för varje makronäringsämne, samt för utvalda vitaminer och mineraler för 
de tre dagar som registreringen genomförts. Därefter analyserades data på gruppnivå 
genom att resultaten från kostdataprogrammet överfördes till det statistiska 
dataprogrammet SPSS. Majoriteten av insamlat data var på kvotskalenivå (18). Då 
materialet i studien ej var tillräckligt omfattande användes ett icke parametriskt test som 
innebär att man ej behöver ha kunskap om variabelns fördelning (18). För att jämföra 
skillnaden mellan de manliga och kvinnliga deltagarnas intag, som presenteras i 
tabeller, tillämpades det statiska testet Mann- Whitney U. Vid undersökning av 
samband mellan två variabler användes Spearmans rangkorrelationskoefficient då data 
var för begränsat för att kunna vara normalfördelad. Signifikansnivån sattes till p≤0,05 i 
alla tester. Medianvärdena för de olika variablerna jämfördes mellan könen och därefter 
mot NNR och AR för respektive målgrupp (1). För att undersöka måltidsfrekvensen för 
deltagarna analyserades överförda data i Dietist XP, gällande energiintag, antal måltider 
och tidpunkten för måltiderna. Kostdagböckerna analyserades även för att se om olika 
nivåer av makro- och mikronäringsämnen kunde förklaras av intag av specifika 
livsmedelsgrupper. 
 

3.5 Etiska aspekter 

Deltagarna mottog ett informationsblad där deras rättigheter framgick, i samband med 
förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 1). De etiska aspekter som beaktades var 
deltagarnas rätt till konfidentialitet. Deltagarna hade även rätt till självbestämmande och 
kunde avbryta studien när de ville utan motivering, denna rättighet framgick tydligt i 
informationsbladet. Författarna till studien hade ett genomgående ansvar över att 
insamlade data inte spreds vidare samt respekt till deltagarnas kostregistrering och 
informationen de lämnade. När det gällde kostregistreringen ansågs den ej vara av etisk 
känslig karaktär, men hade etiska problem uppstått hade det hanterats enligt 
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ovanstående värderingar och deltagarnas rättigheter. Resultatet av studien presenteras på 
gruppnivå och går ej att härleda till individ. 

  

4 RESULTAT 

I studien deltog tio studenter, fem män och fem kvinnor (Tabell 1). De hade en 
medianålder på 24 år. Utifrån deras vikt och längd hade de ett BMI på 24,3. Deras 
fysiska aktivitetsnivå gav ett PAL på 1,6, som multiplicerat med BMR gav ett TEE på 
2445 kcal. Jämförelser mellan könen visade en signifikant skillnad i ålder och längd, för 
övriga variabler fanns det ingen signifikant skillnad.  

  
Tabell 1. Rapporterade personuppgifter som ålder, vikt, längd och fysisk aktivitet för män och kvinnor 
med median (25‐75 percentil) vid en kostregistrering för 10 civilekonomstudenter vid Umeå universitet 
våren 2015. 

   Alla  Man  Kvinna  P‐ värde * 

N (antal)  10  5  5    

Ålder  24(23‐25)  23(23‐24)  25(24‐25)  0,014 

Vikt (kg)  75(67‐77)  76(75‐77)  67(66‐74)  0,064 

Längd (m)  1,75(1,67‐1,78)  1,78(1,78‐1,79)  1,67(1,67‐1,72)  0,002 

BMI 1  24,0(23,4‐25,0)  24,3(23,4‐24,3)  23,7(22,7‐25,0)  0,748 

PAL 2  1,6(1,4‐1,6)  1,6(1,4‐1,6)  1,6(1,4‐1,6)  0,809 

BMR 3  6,75(6,14‐7,64)  7,54(7,58‐7,70) 4  6,2(6,1‐6,6) 5  0,882 

TEE (kcal) 6  2445(2075‐2629)  2579(2354‐2921)  2278(2075‐2536)  0,104 

* Mann- Whitney U test     
1 Body Mass Index- Vikt/längd2    
2 Physical Activity Level    
3 Basal Metabolic Rate    
4 0,064(vikt)+2,84    
5 0,0615(vikt)+2,08    
6 Total Energy Expenditure- Uppskattat totalbehov   

 

4.1 Energimängd 

Analysen visade att deltagarna ej uppnådde det beräknade energibehovet baserat på 
PAL och BMR. Männen hade ett högre uppskattat energibehov jämfört med kvinnorna 
(Tabell 1), och männen rapporterade ett högre energiintag jämfört med kvinnorna. Det 
genomsnittliga rapporterade energiintaget för kvinnor var 1741 kcal och för män 1881 
kcal.   
 

4.2 Makronäringsämnen 

Deltagarnas totala fettintag var inom NNR (Tabell 2). Det rapporterade intaget av fibrer, 
frukt och grönt och enkel- och fleromättade fettsyror uppnådde inte NNR medan intaget 
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av mättat fett och protein var högre än NNR. Det fanns en signifikant skillnad mellan 
män och kvinnors intag av fibrer, frukt och grönsaker.  
 
Tabell 2. Rapporterade intaget av makronäringsämnen för män och kvinnor med median (25‐75 
percentil) samt rekommendation under en tredagars kostregistrering för 10 civilekonomstudenter vid 
Umeå universitet våren 2015.  

 

4.2.1 Fettkvalitet 

Det rapporterade medianintaget av fett för deltagarna i studien var 32,4 E% vilket var 
inom rekommendationen, dock hade männen ett högre fettintag än kvinnorna (Tabell 2). 
Deltagarnas intag av mättat fett var över rekommendationen (13,9 E%), de kvinnliga 
deltagarna uppvisade ett lägre mättat fettintag än männen och hade ett intag under 10 
E%. Intaget av enkelomättat fett för deltagarna var 9,7 % vilket var i underkant. 
Gällande intaget av fleromättat fett var det 3,7 E% för männen och kvinnorna, de 
uppnådde inte NNR för fleromättat fett. 

 

4.2.2 Protein 

Deltagarnas rapporterade proteinintag var 21,5 E% vilket var över NNR (Tabell 2). De 
manliga deltagarna i studien rapporterade ett högre intag av protein (23 E%) jämfört 
med de kvinnliga deltagarna (20 E%), dock fanns ingen signifikant skillnad mellan 
könen. Intaget av protein i gram jämfört med kroppsvikt hos deltagarna visade att 
männen åt 1,4 g protein/kg kroppsvikt medan kvinnorna åt 1,3 g protein/kg kroppsvikt. 
Majoriteten av deltagarna (n=7/10) hade ett intag av protein över NNR. Resterande 
deltagare (n=3/10) hade ett proteinintag inom NNR. Analys av kostdagböckerna visade 
att männen intog proteinpulver (n=3/5). Ingen av kvinnorna gjorde detta. 
 

4.2.3 Fibrer 

Medianintaget av fibrer för deltagarna var 19,1 gram (Tabell 2). Intaget av fibrer 
understeg rekommendationen (25-35 g). Männen i studien rapporterade ett lägre 
fiberintag (14,5 g) än kvinnorna (25,2 g), endast kvinnorna uppnådde NNR. Analys av 
fiberintaget mellan män och kvinnor visade en signifikant skillnad (p=0,002).  

 

  Alla  Man Kvinna NNR P- värde * 

Fett E% 32,4(29,2-34,0) 34,0(33,0-34,0) 29,2(22,3-31,9) 25-40 0,075 
Mättat fett E% 13,9(8,5-15,5) 14,5(13,2-14,6) 8,5(3,9-15,5) <10 0,148 
Enkelomättat fett E% 9,7(8,4-12,0) 10,9(10,4-12,0) 8,4(6,0-8,6) 10-20 0,815 
Fleromättat fett E% 3,7(3,4-4,4) 3,8(3,5-4,1) 3,5(2,0-4,4) 5-10 0,458 
Protein E% 21,5(16,0-23,0) 23,0(21,0-24,0) 20,0(15,0-22,0) 10-20 0,230 

Protein (g) 92,6(54,3-119,5) 109,0(91,2-129,0) 87,4(54,3-93,9) 1,1** 0,246 

Fibrer (g) 19,1(14,5-25,2) 14,5(14,0-15,2) 25,2(21,8-28,4) 25-35 0,002 

Frukt och grönt (g) 275,7(141-673,4) 141,0(127,7-161) 673,4(644,2-733,2) 500 0,001 
* Mann- Whitney U test      
** g/kg kroppsvikt      
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4.3 Frukt och grönsaker  

Deltagarna hade ett medianintag av frukt och grönsaker på 275,7 g vilket var under 
NNR (Tabell 2). Kvinnor rapporterade ett högre intag av frukt och grönsaker per dag 
(673,4 g) jämfört med män (141,0 g). Det var en signifikant skillnad i intaget av frukt 
och grönt mellan könen (p=0,001). Figur 1 visar att lågt intag av fibrer var korrelerat 
med lågt intag av frukt och grönsaker (r=0,005). 
 

 

Figur 1. Sambandet mellan det rapporterade intaget av frukt och grönsaker jämfört med det 
rapporterade intaget av fibrer under en tre dagars kostregistrering för 10 civilekonomstudenter vid 
Umeå universitet våren 2015. 

 

4.4 Vitaminer och mineraler 

Deltagarna rapporterade ett lägre intag av vitaminer och mineraler jämfört med AR och 
NNR (Tabell 3). AR är det intag som kroppen behöver för att upprätthålla funktion, 
tillväxt och god näringsbalans. AR skiljer sig mellan kön, ålder, gravida och ammande.  
Skillnaden mellan AR och NNR är den extra marginal som NNR anger för att 
säkerställa ett tillräckligt intag för respektive grupp. Det framkom ej om deltagarna 
intog kosttillskott under studiens tre dagar. 
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Tabell 3. Rapporterade intaget av vitaminer och mineraler för män och kvinnor med median (25-75 
percentil) samt genomsnittligt behov (AR) och rekommendation under en tredagars kostregistrering för 
10 civilekonomstudenter vid Umeå universitet våren 2015 

 

4.4.1 D- vitamin 

Det rapporterade intaget av D-vitamin visade att både männen och kvinnorna hade ett 
intag som understeg AR (Tabell 3). Männen hade ett högre D-vitaminintag än 
kvinnorna. Endast två kvinnor av samtliga deltagare (n=10) uppnådde AR, varav en av 
dem uppnådde NNR för D- vitamin. Analys av kostdagböckerna visade ett lågt intag av 
fisk och D-vitaminberikade mejeriprodukter. 
 

4.4.2 Folat 

Det rapporterade intaget av folat visade att deltagarna på gruppnivå översteg AR då 
båda grupperna har samma behov, dock uppnår varken männen eller kvinnorna NNR 
för folat (Tabell 3). De kvinnliga deltagarna hade ett signifikant högre rapporterat 
folatintag i jämförelse med de manliga deltagarna (p=0,023). Majoriteten av männen 
uppnådde AR (n=4/5), resterande hade ett folatintag lägre än 200 µg (n=1/5). De 
kvinnliga deltagarna visade en större spridning i folatintaget. Flertalet kvinnor hade ett 
högre intag än 300 µg (n=3/5), varav en hade ett intag över 400 µg. Resterande kvinnor 
(n=2/5) hade ett folatintag lägre än 300 µg. 
 

4.4.3 Järn 

Det rapporterade intaget för de manliga deltagarna visade att de översteg NNR (Tabell 
3). Rapporterade intaget för kvinnorna i studien visade att de inte uppnådde AR. 
Analysen visade att majoriteten av männen uppnådde AR (n=4/5), varav tre hade ett 
järnintag högre än NNR. Samtliga kvinnor i studien hade ett järnintag som var under 
NNR. Fler kvinnor hade ett järnintag under AR (n=3/5), resterande nådde över AR.  
 

4.5 Måltidsfrekvens 

Analysen av kostdagböckerna visade att det fanns en oregelbundenhet, gällande 
energiintag under studiens tre dagar. Samtliga deltagare åt frukost, lunch och middag 
under alla dagar kostregistreringen genomfördes, dock visade de ett lågt energiintag av 
måltiderna. Energimängden på huvudmålen varierade från 111 kcal till 1049 kcal. 
Analysen visade att måltidsfrekvensen varierade då antalet mellanmål som deltagarna 
rapporterade varierade mellan inget till fyra mellanmål per dag och det genomsnittliga 
energiintaget av mellanmål för deltagarna (n=10) uppkom till 19,32 E%. Tidpunkten för 

  Alla Man 
AR 
Man 

NNR 
Man Kvinna 

AR 
Kvinna 

NNR 
Kvinna P- värde 

*

D- vitamin (µg) 2,8(1,5-4,5) 3,7(1,9-4,5) 7,5 10 1,7(1,5-9,1) 7,5 10 0,420 

Folat (µg) 273,3(215,9-370,5) 215,9(200,6-270,1) 200 300 370,5(281,5-395,1) 200 400 0,023 

Järn (mg) 9,5(7,5-11,6) 9,6(7,5-11,6) 7 9 9,5(9,3-10,6) 10 15 0,699 

* Mann- Whitney U test        
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intag av måltider var genomgående varierat för majoriteten av deltagarna under studiens 
tre dagar. 

 

4.6 Matkostnad 

En analys av matkostnaden per månad visade att kvinnorna i undersökningen hade en 
större spridning i den månatliga matkostnaden i jämförelse med männen (Figur 2). De 
kvinnliga deltagarna i studien rapporterade en högre matkostnad per månad än de 
manliga deltagarna. Vid undersökning av samband mellan matkostnaden och frukt- och 
grönsakskonsumtionen visades ingen signifikans (p=0,773). 
 

 

Figur 2. Rapporterad månatlig matkostnad mellan män och kvinnor under en tredagars kostregistrering 
för 10 civilekonomstudenter vid Umeå universitet våren 2015.  
 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Validiteten och reliabiliteten hade varit större om kostregistreringen hade genomförts 
under fler dagar, då tre dagar inte ger en representativ bild av hur en individs matintag 
ser ut. För att öka tillförlitligheten hade en kostregistrering med fler dagar möjliggjort 
att utmärkande dagar med högsta och lägsta energiintaget hade kunnat uteslutas. 
Reliabiliteten hade även varit större om fler deltagare hade genomfört 
kostregistreringen. Få deltagare i kombination till få registrerade dagar leder till att 
medianintaget av energi och näringsämnen blir missvisande om en deltagares intag är 
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mer utmärkande än övriga deltagares. Då vardagar valdes för kostregistreringen blev 
materialet för samtliga dagar mer jämförbara, då helgmåltider kan avvika från 
vardagsintaget. 
 
En risk med kostregistrering är att resultatet blir missvisande om deltagarna försöker äta 
hälsosammare då deras matintag skall analyseras. Det finns även en risk att deltagarna 
äter annorlunda på grund av bekvämlighet, till exempel kan måltider med färre 
ingredienser väljas dessa dagar eller smågodis kan undvikas för att deltagarna inte skall 
behöva väga och notera fler livsmedel. Då deltagarna som ville vara med i studien 
kontaktade oss fanns risk att endast de hälso- intresserade ville delta och materialet blev 
således inte representativt på grund av det, alltså fanns risk för ett selektionsbias (18). 
Tidigare studie visade att personer som tackar ja till att delta i kostundersökningar ofta 
är intresserade av kost och näring (19). 
 
Tydliga instruktioner gavs till deltagarna innan kostregistreringens början för att få in en 
så detaljerad kostregistrering som möjligt. Där det fanns utrymme för tolkning av 
materialet kan författarnas kunskap om livsmedelsvetenskap undermedvetet påverkat 
resultatet. 
 
En vägd kostregistrering kan ge ett pålitligare resultat jämfört med när deltagarna 
uppskattar mängden mat med hjälp av fotografier (20). En tidigare studie visade att det 
en vägd kostregistrering jämfört med dubbelmärkt vatten riskerade att ge ett 
underrapporterat energiintag hos deltagarna (21). För att data skulle bli så korrekt som 
möjligt var det nödvändigt att måltidernas olika komponenter vägdes i gram eller 
mättes. Detta för att granska hur deltagarnas närings- och energiintag överensstämde 
med NNR. 
 
Enligt Rebecca Arklöf, samordnare på handelshögskolan på Umeå universitet, finns det 
sammanlagt 855 registrerade civilekonomstudenter fördelat på de fyra olika 
civilekonomprogrammen som finns på universitetet. Då det fanns 36700 studenter på 
Umeå universitet (22), motsvarar civilekonomstudenterna 2,3 % av det totala antalet 
studenter. Då urvalet av deltagarna i studien skedde genom ett bekvämlighetsurval, kan 
inte resultatet generaliseras till alla civilekonomer vid Umeå universitet. Författarna 
gjorde ett urval som var tillgängligt för dem och deltagarna som genomförde studien var 
personer som fanns på plats vid tillfället (15). Nackdelen med kostregistrering är att det 
är tidskrävande vilket kan vara anledningen till studiens fyra bortfall samt till fåtalet 
intressenter. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Energiintag 

Att medelvärdet för energiintaget blev lägre än rekommendationen för deltagarna kan 
bero på att kostregistreringen genomfördes under vardagar. Därmed kunde ett eventuellt 
högre energiintag för helgmåltider inte påvisas, vilket hade kunnat höja medelvärdet för 
energiintaget hos deltagarna. Ett lägre energiintag än rekommendationen kan även bero 
på att många deltagare var fysiskt aktiva och har därför större energibehov och därav 
kan ha svårare att komma upp i sin rekommendation. Om träningsmängden 
överrapporteras och energiintaget underrapporteras kan differensen mellan 
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rekommendationen och det rapporterade energiintaget vara stort. Att i denna studie få 
ett verkligt värde för deltagarnas energibehov har varit svårt då variationer mellan 
individer, förutom i träningsmängd, även finns i kroppsammansättning och 
basalomsättning (1). En amerikansk studie visade att värden vid självrapportering av 
BMI var lägre än värden vid uppmätt BMI (23). Så kan även vara fallet för deltagarna i 
vår studie då de själva rapporterade längd och vikt. En undersökning som genomfördes 
av SLV visade att deltagarna hade ett lägre energiintag än det individuellt beräknade 
energibehovet, vilket de i den studien diskuterade kan bero på att deltagarna hade 
underskattat sitt verkliga intag vilket är vanligt förekommande i matvaneundersökningar 
(3). Männen i vår studie hade både ett högre energibehov och de rapporterade ett högre 
energiintag än kvinnorna. Sett till energiintaget i förhållande till energibehovet lyckades 
kvinnorna komma närmast sitt rekommenderade intag, dock var skillnaden inte 
signifikant. 

 

5.2.2 Makronäringsämnen 

En svensk kandidatuppsats visade att kvinnor tänker mer hälsomässigt än män vid val 
av fettmängd på mejeriprodukter (24), detta kan tänkas vara anledningen till att 
kvinnorna i vår studie har en fettsammansättning närmare NNR än vad männen hade. 
De deltagande kvinnornas rapporterade fettintag var lägre än vad en tidigare svensk 
undersökning visat medan de deltagande männens fettintag i vår studie är likvärdiga 
med den tidigare svenska undersökningen (3). Vidare så hade de kvinnliga deltagarna i 
vår studie ett lägre intag av mättat fett i jämförelse med kvinnorna i undersökningen (3). 
Däremot sågs inte samma mönster i männens intag av mättat fett. Anledning att männen 
hade ett högre intag av mättat fett kan bero på att många valde att steka i smör än i olja. 
Intaget av enkel- och fleromättat fett för de manliga och kvinnliga deltagarna i studien 
visade att de låg på gränsen samt under NNR och hade ett lägre intag än den tidigare 
undersökningen (3). För att öka enkel- och fleromättade fettintaget kan utbyte av smör 
mot oljebaserat matfett vara fördelaktigt (1). 
 
Proteinintaget för deltagarna var över NNR, vilket kan bero på att majoriteten tränade 
mycket. En svensk kandidatuppsats visade att personer som styrketränar har en positiv 
attityd till behovet av protein (25). Vid styrke- och uthållighetsträning har kroppen ett 
ökat behov av protein (26), tidigare studier har dock visat att det sällan är ett problem 
för friska individer i Sverige att uppnå NNR för protein (3, 27). Att de manliga 
deltagarna i studien överskred NNR kan bero på att de hade ett intag av proteintillskott.  
Utan det intaget hade de varit inom NNR:s ramar. Kvinnorna i studien hade inget intag 
av proteintillskott, vilket kan ha gjort att de var inom NNR:s ramar. En tidigare studie 
visade att män har en mer positiv attityd till behovet av protein i jämförelse med 
kvinnor (25), vilket kan vara en bidragande anledning till att männen intog 
proteintillskott. 
 

I vår studie uppnådde de kvinnliga deltagarna NNR gällande intaget av fibrer vilket 
skiljer sig från en tidigare undersökning då varken männen eller kvinnorna uppnådde 
NNR (3). Männens rapporterade intag av fibrer var långt under NNR vilket kan bero på 
deras låga rapporterade intag av frukt och grönsaker då detta var korrelerat med ett högt 
fiberintag. En möjlig lösning för männen för att komma upp i NNR för fibrer kan vara 
att äta mer frukt och grönsaker. Då även frukostkonsumtion är förknippat med högt 
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fiberintag (11), kan ett annat alternativ för ökat fiberintag vara att öka frukostens 
energimängd. 
 

5.2.3 Frukt och grönsaker 

Tidigare studier visade att kvinnor rapporterade ett högre intag av frukt och grönsaker 
än män (3,5), vilket överensstämmer med vår studie. Männen rapporterade ett intag av 
frukt och grönsaker som understeg NNR vilket överensstämmer med tidigare 
undersökningar, medan kvinnornas rapporterade frukt- och grönsaksintag i vår studie 
avvek från andra undersökningar då de uppnådde NNR (3,4).  
 

5.2.4 Vitaminer och mineraler 

En tidigare studie visade otillräckligt intag av D- vitamin för uppnående av NNR (3), 
vilket överensstämmer med vår studie. Den tidigare studien visade även att männen 
hade högre intag av D-vitamin än kvinnorna (3), vilket också överensstämmer med vår 
studie. Anledningen till det låga rapporterade intaget av D-vitamin kan ha berott på 
deltagarnas låga intag av fisk och D-vitaminberikade mejeriprodukter. Då alla deltagare 
var boende i Umeå som är en stad med få soltimmar under vinterhalvåret, är det viktigt 
att få i sig tillräckligt med D-vitamin från kosten. D- vitaminbrist kan leda till 
osteomalaci och störning av kalciumbalansen i mjukvävnaden som kan resultera i 
kramper (6). D-vitaminbrist leder också till försämrad muskelproteinsyntes vid träning. 
Med anledning av detta är det viktigt att AR för D-vitamin uppnås. 
 
Då vissa deltagare i studien inte uppnådde AR gällande folatinag kan detta leda till 
folatbrist. Folat behövs till bildning av röda blodkroppar och cellernas metabolism, 
folatbrist kan därför leda till anemi (6). Anledningen till lågt rapporterat folatintag kan 
bero på att alla deltagare inte uppnådde NNR gällande frukt och grönsaker som 
innehåller folat. En tidigare studie visade att männen hade högre folatintag än kvinnor 
(3), vilket inte överensstämmer med vår studie. Det är önskvärt med högre folatintag för 
gravida kvinnor, därför är NNR högre för kvinnor i barnafödande ålder och gravida. 
Låga halter folat i plasman har även medfört en ökad risk för missfall vid graviditet (28-
30). Vid otillräckligt intag av folat har studier visat på en ökad risk att barnet föds med 
exempelvis ryggmärgsbråck (6). Kvinnorna i vår studie ingick i målgruppen för ökat 
NNR av folat. 
 
Tidigare studier visade att järnbrist är den vanligaste bristsjukdomen, och att kvinnor, 
barn och gamla är de som är mest drabbade (3,31). Vår studie överensstämmer med 
detta då kvinnorna inte kom upp i AR för järn men att männen uppnådde NNR för järn. 
Järnbrist kan bland annat leda till huvudvärk, trötthet, yrsel, kärlkramp, hjärtklappning, 
hjärtsvikt och lågt blodtryck (32). Kvinnor i fertil ålder har ett ökat AR av järn och vid 
början av graviditeten behövs järndepåer på 500 mg (3). Behovet av järn kan även 
variera från kvinna till kvinna. En begränsning med studien var att det ej framkom om 
deltagarna intog vitamin/mineraltillskott. Detta skulle kunna ha påverkat nivåerna av 
vitaminer och mineraler. 
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5.2.5 Måltidsfrekvens 

Att äta ordentligt på morgonen, då mättnadskänslan är som högst, påverkar 
energiintaget under dagen genom minskat småätande (33). Under kvällen är 
tillfredsställelsen av intaget inte lika stort vilket kan leda till överätande och fetma. 
Dock kunde författarna ej utläsa att deltagarnas låga energiintag från frukosten skulle 
påverkat det dagliga energiintaget då de hade ett genomgående lågt energiintag samt ej 
rapporterat småätande. Genomförandet av den vägda kostregistreringen kan ha påverkat 
småätandet jämfört med en vanlig vecka. Att samtliga måltider var mycket 
oregelbundna och att antalet mellanmål kunde variera från dag till dag för deltagarna 
kan ha berott på hur schemat för studierna såg ut under tidpunkten av kostregistreringen 
vilket kunde varit av intresse att studera. Hade de deltagande studenterna 
instuderingsvecka inför tentamen kan det påverkat oregelbundenheten i måltiderna. 
Genom att äta regelbundet hålls blodsockret på en jämn nivå vilket leder till mer ork 
och mindre småätande (34). Oregelbundenheten i deltagarna mellanmålsvanor 
överensstämmer med resultat gällande andra studenter i Sverige (14). Då det 
genomsnittliga rapporterade intaget av mellanmål översteg NNR (1), bidrog det med 
mycket energi vilket var bra eftersom deltagarna allmänt hade ett lågt energiintag under 
dagarna kostregistreringen genomfördes. Vid jämförelse mellan männen och kvinnorna 
fanns ingen signifikant skillnad i måltidsfrekvensen.  

 

5.2.6 Matkostnad 

Enligt Konsumentverkets kostnadsberäkningar (som är menat att vara ett stöd i 
planering av matbudget och grundar sig på näringsriktiga matsedlar), är matkostnaden 
per månad för kvinnor i målgruppen 18-30 år 1840 kronor om all mat tillagas i hemmet 
(35). De kvinnliga deltagarnas rapporterade månatliga matkostnad överensstämmer med 
kostnadsberäkningar samt statistik (35,36). Matkostnaden för män var 2420 kronor per 
månad enligt kostnadsberäkningar (35). Enligt resultatet i den genomförda studien 
visade den att män avviker från kostberäkningar samt statistiken för den månatliga 
matkostnaden. Medvetenhet finns dock att underrapportering samt överrapportering kan 
ha skett då det endast var ett uppskattat belopp som skulle anges. 
 
Enligt denna studie fanns det inte ett signifikant samband mellan frukt- och grönsaks 
konsumtion jämfört med matkostnaden, dock så visade en tidigare studie att livsmedel 
med låg energitäthet är signifikant dyrare än livsmedel med hög energitäthet såsom 
chips, kakor och läsk (37). 
 

6 SLUTSATS 

Deltagarna visade lågt intag av vitaminer och mineraler i jämförelse med AR och NNR. 
Att D- vitaminintaget var genomgående lågt under samtliga dagar är viktigt att 
uppmärksamma då D- vitamin inte kan tillgodoses genom solljus under stor del av året i 
Umeå, deltagarna bör därför öka D- vitaminintaget. Kvinnorna bör öka intaget av järn 
och folat då det finns ett ökat behov hos den åldersgruppen. Resultatet från studien kan 
ge en medvetenhet om att ett lågt intag av vitaminer och mineraler förekommer och 
därigenom kunna öka kunskapen för att förebygga ohälsa. Fler och mer omfattande 
undersökningar för civilekonomstudenter behövs för ett mer tillförlitligt resultat.  
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7 YRKESRELEVANS 

Som kostekonom är detta ämne relevant och det är viktigt att ha kännedom om att 
många inte äter enligt NNR när det gäller energi- och näringsintag. Denna studie har 
även givit insyn i hur en specifik yrkesgrupps kostintag ser ut i detta avseende. Denna 
och andra yrkesgrupper med ett stillasittande arbete är av betydelse att ha kännedom om 
som kostekonom. Det är viktigt att i ett tidigt stadie främja arbetet för en god hälsa 
bland annat genom en hälsosam kosthållning och att denna även bibehålls då det är 
vanligt att kostrelaterade sjukdomar utvecklas över tid.  
 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG 

SE och TL har tillsammans planerat studien, rekryterat deltagare, utformat 
kostdagboksmall, samlat in och analyserat data samt författat uppsatsen. 
 

9 TACK 

Författarna vill tacka samtliga deltagare som genomfört kostregistreringen samt alla 
som har gett tips och feedback under studiens gång. 
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Vad äter du under tre dagar? 
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver vår C-uppsats inom kostvetenskap. Vårt 
arbete baseras på en undersökning gällande vad civilekonomstudenter vid Umeå universitet i 
åldern 18-30 år har för matvanor, hur deras energi- och näringsintag ser ut och om de uppnår 
de nordiska näringsrekommendationerna. 
 
Vill du vara med i denna kostundersökning? 
  
Att just du har blivit tillfrågade beror på överensstämmande med vår tänkta målgrupp. 
 
Då du tackar ja till att delta i undersökningen innebär det att den informations som du lämnar 
inte kommer kunna spåras tillbaka till en individ utan presenteras på gruppnivå. Namn och 
övriga personliga uppgifter kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi 
författare kommer ha tillgång till uppgifterna. Finns intresse att ta del av resultatet av studien 
hittas denna på kostvetenskaps hemsida efter studiens avslut. Det finns också möjlighet att få 
tillgång till sina personliga näringsvärden.  
 
 

Kostdagboken 
 
Under tre dagar ska du som deltagare anteckna allt du äter och dricker i en färdig 
kostdagboksmall i Excel som du tilldelas via mail efter inskickad intresseanmälan. Detta görs 
under tre sammanhängande vardagar och skall vara genomfört senast fredag vecka sex (6:e 
februari). För att data skall bli så riktig som möjligt är det nödvändigt att måltidernas olika 
komponenter vägs i gram eller mäts i exempelvis dl och msk. Vid behov utlånar vi digitala 
köksvågar till deltagarna, gör då en notering om detta i din intresseanmälan via mail. Nedan 
visas ett exempel på hur registreringen går till: 
 
Exempel: Korvstroganoff med ris och sallad. Ett glas mjölk.  
Väg och mät de ingredienser du har i korvstroganoffen var för sig. Notera fettmängden på 
korv och mejeriprodukterna. Anteckna hur stor del av den tillagade korvstroganoffen du tar 
för dig, exempelvis ½ eller ¼ av den totala mängden. Väg mängden kokt ris du tar till 
portionen. Väg de olika grönsakerna du har i din sallad. Väg eller mät hur mycket mjölk du 
har till maten. Tänk på att salt och kryddor också är viktigt att anteckna. Notera i din 
kostdagbok i Excel filen i samband med matintag. Detta för att ditt data skall överensstämma 
med verkligheten. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar och meddelande om att delta i undersökningen lämnas till 
nedanstående ansvariga. Efter att du tackat ja skickas kostdagboksmallen ut på mail. 
 
Sara Enström    Therese Lundell 
saen0017@student.umu.se   thlu0034@student.umu.se
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KOSTDAGBOK         

          

Kryssa i de dagar du genomfört kostregistreringen       

          

   Måndag     Tisdag     Onsdag     Torsdag     Fredag 

           

          

   Man     Kvinna         

          

Om kvinna, är du gravid?         

   Ja     Nej         

          

Skriv in din information i rutorna         

   Ålder           

   Vikt i kg           

   Längd i cm           

          

Tobaksvanor           

Röker du dagligen?          

   Ja     Nej         

Snusar du dagligen?          

   Ja     Nej         

          

Hur ser din allmänna fysisk aktivitet ut? Sätt ett kryss i den ruta som bäst stämmer in på dig 

   Nästan helt inaktiv (läsning, TV, dator)        

   Någon aktivitet (cykling, promenader)        

   Regelbunden aktivitet (lågintensiv träning)       

   Fysisk träning flera gånger i veckan (högintensiv träning)      

          

   Hur många personer ingår i ditt hushåll?       

          

Hur mycket pengar uppskattar du att hushållet lägger på mat per månad?     

   <300 kr     301‐600 kr     601‐1000 kr     1001‐1500 kr    

          

   1501‐2000 kr     2001‐3000 kr     3001‐4000 kr    4001‐5000 kr    >5000 kr 
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DAG 1     

Klockslag  Ingrediens  Mängd  Övrig info 

           

           

           

           

           

           

           

           

     

DAG 2     

Klockslag  Ingrediens  Mängd  Övrig info 

           

           

           

           

           

           

           

           

     

DAG 3     

Klockslag  Ingrediens  Mängd  Övrig info 

           

           

           

           

           

           

           

           

     

För mer rader= Högerklicka, välj infoga och sedan hela raden 

     

Ingrediens= potatis, korv, fisk, mjölk, kryddor mm. Kom ihåg att ange fetthalt! 

Mängd= G, msk, dl, l. Var tydlig med att ange vilken enhet du använder 

Övrig info= Ange hur stor del av det tillagade du äter, exempelvis 1/2 eller 1/4 
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Exempel på kostdagbok     

     

DAG 1      

Klockslag  Ingrediens  Mängd  Övrig info    

07.15  Vitt bröd, franska  30 g       

   Smör, fetthalt 75 %  5 g       

   Ost, fetthalt 28 %  12 g       

   Kaffe  1,5 dl       

   Äpple  140 g       

10.00  Kaffe  1,5 dl       

   Chokladboll (Delicato)  58 g       

12.15  Kokt potatis  160 g       

   Stekt torskfilé  125 g      

   Flytande margarin, fetthalt 74 %  1 msk  Fisken stektes i detta    

   Hackad bostongurka  1 msk  Remouladsås    

   Majonnäs, fetthalt 80 %  0,5 dl  Remouladsås    

   Crème fraiche, fetthalt 34 %  0,5 dl  Remouladsås    

   Pressad citron  1 msk  Remouladsås    

   Dijonsenap  0,5 tsk  Remouladsås    

   Salt  1 krm  Remouladsås    

   Vitpeppar  0,5 krm  Remouladsås    

   Kokta morötter  111 g      

   Vatten  2 dl      

17.20  Kokt basmatiris  176 g  Detta portionerades ut på tallriken, åt allt

   Falukorv  800 g  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Lök  200 g  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Mjölk, fetthalt 1,5 %  5 dl  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Tomatpuré  3 msk  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Salt  1 tsk  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Vetemjöl  3 msk  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Svartpeppar  2 krm  Åt 1/6 av den tillagade korvstroganoffen 

   Isbergssallad  25 g      

   Tomat  35 g      

   Gurka  30 g      

   Mjölk, fetthalt 1,5 %  2 dl      

21.15  Vitt bröd, franska  30 g      

   Smör, fetthalt 75 %  5 g      

   Ost, fetthalt 28 %  12 g      

   Te  2 dl       

 



Bilaga 3  
 

   

Påminnelse 1 (Denna skickas fyra dagar innan avslutad studie) 

 

Hej! 

 

Nu är det snart dags att skicka in kostdagboken! Har du ännu inte påbörjat kostregistreringen 
finns det fortfarande tid kvar. På fredag 6/2 behöver vi återfå din kostdagboksfil, detta är 
viktigt då vi ska ha tid att hinna analysera kostdagboken till vår C-uppsats. Vid frågor så kan 
du kontakta oss på mail. 

 

Lycka till! 

 

Sara Enström   Therese Lundell 

saen0017@student.umu.se  thlu0034@student.umu.se 

 

 

 

 

Påminnelse 2 (Denna skickas en dag innan avslutad studie) 

 

Hej! 

 

Imorgon avslutas kostundersökningen som du deltar i. Kom ihåg att skicka in Excelfilen med 
ifylld data till oss via mail.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Sara Enström   Therese Lundell 

saen0017@student.umu.se  thlu0034@student.umu.se 


