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SAMMANFATTNING 
  

Bakgrund Genom en hälsosam kost kan koncentrations- och prestationsförmågan öka och 

risken för kostrelaterade sjukdomar minska. Då konferenser ofta pågår under många timmar 

och ibland hela dagar är det viktigt att matutbudet är näringsriktig för att kunna bidra med 

energi som räcker hela dagen.  

Syfte Att analysera matutbudet på P5s konferensverksamhet sett ur ett energi- och 

näringsperspektiv samt undersöka vilken mat konferensdeltagare efterfrågar.  

Metod Näringsberäkningar av de tre lunchalternativen från P5 gjordes i kostdataprogrammet 

Dietist XP. Studien innefattade även en webbaserad enkät där totalt 104 deltagare 

medverkade. Data sammanställdes med beskrivande statistik samt analyserades med ett 

Mann-Whitney U test där en signifikansnivå på p<0,05 valdes. 

Resultat Näringsberäkningarna visade en hög andel fett i alla tre av P5s luncher. Resultatet 

från enkätundersökningen indikerade att fiskrätt var mest attraktivt för både kvinnor och män. 

Gällande fika visade resultatet att frukt och smörgås var mest önskvärt medan godis var det 

man föredrog minst. Resultatet visade även en signifikant skillnad mellan könen där 

exempelvis kvinnor föredrog hälsosam fika och energigivande lunch i större utsträckning än 

män. 

Slutsats Samtliga av P5s lunchalternativ uppnådde rekommendationen för energiinnehåll. 

Andelen kolhydrater var lägre än rekommenderat medan andelen fett var högre. Den mest 

önskvärda lunchrätten var fiskrätt och frukt och smörgås var de mest önskvärda 

fikalternativen. En tendens till att kvinnor föredrog hälsosammare alternativ än män syntes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

Background Through a healthy diet, concentration and performance can increase and the risk 

of diet-related diseases can be reduced. As conferences usually last for many hours and 

sometimes over a whole day it is important that the food supply is nutritious and can 

contribute to energy that lasts all day. 

Objective To analyze the food supply at the conference facility P5 seen from an energy and 

nutritious point of view. The study will also examine what type of food conference 

participants desire. 

Method Nutritional analyzes of three lunches from P5 were performed in the nutritional 

computer program Dietist XP. A web-based survey was used where a total of 104 participants 

took part. Data was analyzed with descriptive statistic and Mann-Whitney U test. A 

significance level of p<0.05 was set. 

Results The calculations showed a high amount of fat in all three of P5s lunches. The 

analyses indicated that the fish dish was the most attractive lunch for both men and women. 

Regarding snack time the results showed that fruit and sandwich was most desirable while 

candy was the one least preferred. The results showed a significant difference between the 

sexes, for an example, women preferred a healthier snack and an energizing lunch in greater 

extent than men. 

Conclusions All of the three lunch meals from P5 reaches the recommendation for energy 

content. The dishes contained a low amount of carbohydrates but a high content of fat. The 

most desirable lunch was a fish dish. Participants wished for a fruit or sandwich as an 

alternative for the snack time. A tendency that women preferred the healthier option than 

males was observed. 
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1 BAKGRUND 
 

I dagsläget finns det många konferensverksamheter och möteslokaler i Umeå vilket är en 

anledning till att staden marknadsför sig som mötesstaden (1). De olika verksamheterna ligger 

centralt och man har gångavstånd till allt man behöver för en vistelse vid en konferens. 

Eftersom många konferenser antingen är hel eller halvdag erbjuds det både varmrätter samt 

för- och eftermiddagsfika. Några exempel på konferensverksamheter i Umeå kommun är 

Nolia, Umestan och P5 (2-4). Dessa verksamheter har liknande koncept beträffande lunch och 

fika.  

 

De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012, syftar till vägledning gällande 

livsmedelsval innehållande energi, protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler samt 

redogör för hälsosamma matvanor (5). Rekommendationer för fördelningen av energiprocent 

(E%) är för kolhydrater 45-60 E%, protein 10-20 E% samt fett 25-40 E% varav enkelomättat 

10-20 E%, fleromättat 5-10 E% och mättat fett <10 E%. Intaget för en lunch bör utgöra cirka 

30 % av det rekommenderade dagliga intaget av energi och näringsämnen. NNR 2012 

förespråkar att måttlig fysisk aktivitet och en varierad kost kan bidra till en minskad risk för 

kostrelaterade sjukdomar. Den svenska kostundersökningen, Riksmaten, visade att 

majoriteten av deltagarna i studien inte nådde upp till dagens rekommendationer (6). 

Exempelvis var det fyra av tio som åt för mycket socker, åtta av tio fick i sig för mycket 

mättat fett samt sju av tio som åt för lite fibrer. Kvinnor hade generellt högre intag av fibrer 

samt mikronutrienter som folat, vitamin C och kalcium i jämförelse med män.  

 

Idag är mer än hälften av alla vuxna i Sverige överviktiga vilket är en riskfaktor för att i 

framtiden drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och vissa cancerformer (7). I en 

studie gjord i Storbritannien visades att om man skulle byta ut ett ohälsosamt mellanmål mot 

ett hälsosamt alternativ en gång om dagen skulle det förhindra dödsfall i hjärt- och 

kärlsjukdomar (8). En annan studie som gjorts gällande intaget av enkelomättat-, fleromättat-, 

mättat- samt totalt fett visade det sig att intaget av dessa fettsyror är högre än 

rekommendationerna (9). Resultatet visade att mättat fett främst konsumeras via 

standardmjölk, bakverk och köttprodukter. Sedan år 2004 då dieter som Low Carb High Fat 

(LCHF) introducerades i svensk media har det visats att fettintaget ökat för både kvinnor och 

män (10). 

 

De val man gör gällande livsmedel kan skilja sig mellan kvinnor och män (11). Det har visats 

att kvinnor föredrar mer hälsosamma mellanmål som exempelvis frukt medan män föredrar 

ett mer ohälsosamt alternativ såsom fikabröd. Studien kom även fram till att hälsofrämjande 

åtgärder gällande livsmedelsval inte bör handla om antalet mellanmål per dag utan istället att 

fokusera på att välja mer näringsriktiga alternativ. I en studie gjord bland den vuxna 

populationen i Sverige identifierades två olika kostmönster, matvanor med en hälsosam 

inriktning samt matvanor med en traditionell svensk inriktning (12). Det hälsosamma 

kostmönstret innehöll ett högt intag av frukt, grönsaker, fisk, skaldjur och vegetabiliska oljor. 

Det traditionella svenska kostmönstret innehöll potatis, processat kött, helfeta mejeriprodukter 

samt söta bakverk. Kvinnor tenderade att äta mer näringsriktigt och följde till större del det 

hälsosamma kostmönstret, vilket även visats i tidigare studier (6, 11-12).  

 

Genom att äta mer hälsosamt förhindrar man inte bara insjuknande i olika sjukdomar utan 

ökar även prestations- och koncentrationsförmågan (7). En studie gjord i USA visar att 

exempelvis vitamin B12 och folat kan ha en positiv inverkan på den kognitiva förmågan (13). 
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En annan studie som gjorts inom samma område visade att regelbundet intag av fisk kan vara 

korrelerat med en förbättrad kognitiv förmåga (14). Effekten visades vid ett högt intag, totalt 

75 gram per dag, av fet fisk samt processad mager fisk. Andra studier har visat att fettsyror 

kan ha en inverkan på den kognitiva förmågan (15).  

 

Under de senaste 30 åren har restaurangbesöken ökat i Sverige (16). Det är därför viktigt att 

som konsument få möjlighet att välja hållbara och hälsosamma måltider, vilket är något 

nyckelhålsmärkta restauranger erbjuder (17). Nyckelhålsmärkning kan även vara ett 

hjälpmedel vid komponering av måltider för bland annat konferensverksamheter. Ett nytt 

tillskott bland Umeås konferensverksamheter är P5 i Väven. P5s koncept handlar om att 

förena design, teknik, mat samt värdskap för att få ett så lyckat möte som möjligt (4). Då 

konferenser ofta pågår under många timmar och ibland hela dagar anser personalen på P5 att 

det är viktigt att matutbudet de erbjuder är näringsriktigt och kan bidra med energi som räcker 

hela dagen. I dagsläget har man på P5 menyer som är komponerade för att energinivån till 

effektivt arbete och koncentration ska räcka under en hel dag. P5 vill nu utveckla dessa 

ytterligare för att de ska bli mer näringsriktiga. 

2 SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att analysera matutbudet på P5s konferensverksamhet sett ur ett 

energi- och näringsperspektiv. Studien undersökte även vilken mat konferensdeltagare 

efterfrågar.  

3 METOD 

3.1 Metodval  
På uppdrag av konferensverksamheten P5 i Väven, Umeå har tre lunchmenyer 

näringsberäknats. För att undersöka vad konferensdeltagare efterfrågar gällande lunch och 

fika gjordes en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning (Bilaga 1). Med en kvantitativ 

metod kan man nå ut till en stor grupp individer och därmed få en så bred uppfattning som 

möjligt vilket eftersträvades i undersökningens syfte. Med tanke på tidsbegränsningen var en 

kvantitativ metod mer fördelaktig då den kan vara mindre tidskrävande samt enklare att 

analysera än en kvalitativ metod (18, s 79). 

 

Beräkning av lunchmenyerna gjordes i kostdataprogrammet Dietist XP (www.kostdata.se) där 

de jämfördes med NNR 2012 angående mikro- och makronutrienter. Energiintaget vägdes 

mot Dietist XPs förinställda normer för energibehov. För att få fram rekommendationer för 

lunch valdes normerna inaktiv man mellan 31-60 år samt inaktiv kvinna mellan 31-60 år. 

Detta åldersspann valdes då de flesta deltagarna befann sig där. Inaktiv norm valdes framför 

aktiv då man oftast är stillasittande under en konferens. Energiintaget för en lunch beräknades 

vara 846 kcal för en man samt 660 kcal för en kvinna, vilket motsvarade 30 % av dagens 

totala energibehov.  

3.2 Urval och rekrytering 
Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där ett fåtal inklusionskriterier 

eftersträvades (19, s 51). För att delta i enkätundersökningen behövde man vara minst 18 år 

samt en presumtiv konferensdeltagare, det fanns därmed inget krav att deltagaren någonsin 

varit på en konferens för att kunna besvara enkäten. Ingen hänsyn till geografisk avgränsning 

togs i beaktning vid rekrytering av deltagare. Deltagarna rekryterades via e-post till 
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uppsatsförfattarnas föräldrars och syskons arbetsplatser genom en så kallad snöbollseffekt. 

Deltagare kontaktades även via Facebook. Då enkäten skickades ut både på olika arbetsplatser 

samt via Facebook var det svårt att bedöma hur stort det externa bortfallet blev eftersom man 

inte vet hur många som tog del av länken. Ett internt bortfall på 17 stycken svar uppkom 

vilket kan berott på att vissa frågor i enkäten inte var obligatoriska. För att kunna dra 

relevanta slutsatser och uppmärksamma signifikanta skillnader mellan olika grupper som 

exempelvis kvinnor och män behövdes minst 100 stycken enkäter samlas in.  

3.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
Webbenkäten utformades i Google formulär (www.docs.google.com/forms) och bestod av tio 

frågor med både förvalda och öppna svarsalternativ (Bilaga 1). Frågeformuläret innehöll 

bland annat flervalsfrågor, skalfrågor samt svarsalternativ där deltagarna fick komma med 

egna synpunkter. Vissa frågor riktade sig mot deltagare som varit på konferenser tidigare. 

Dessa frågor var därmed inte obligatoriska med hänsyn till dem som aldrig varit på en 

konferens tidigare. Efter att en pilotstudie genomförts samt ett möte med uppdragsgivaren 

gjordes revideringar för att förtydliga vissa svarsalternativ där exempelvis salladsbuffé 

ändrades till grönsaksutbud. Den officiella versionen skickades sedan ut via en webblänk som 

fanns tillgänglig i tre dygn. 

3.4 Databearbetning och analys 
Utifrån beräkningarna har jämförelser med NNR 2012 gjorts gällande intag av 

makronutrienterna kolhydrater, fett och protein. Fibrer samt utvalda mikronutrienter som 

vitamin B12, vitamin C, kalcium och folat valdes även att analyseras. Då 

näringsberäkningarna gjordes framgick det att alla tre lunchalternativ hade en hög fördelning 

av fett. Därför valdes det att även analyserna fettsammansättningen. Utifrån dessa jämförelser 

har man sedan kunnat ge förslag på eventuella förbättringar. De tre menyerna som 

analyserades var Lunch 1 sojamarinerad lax med kamutvete tillhörande ångad pak choy och 

rostad blomkål, Lunch 2 rimmad fläsksida med potatispuré och dijonsenaps crème toppat med 

riven kål och persilja samt Lunch 3 grillad kyckling med bulgur toppad med rättika, rädisa 

och kål (Bilaga 2). 

 

Totalt genererades 104 stycken svar som registrerades i Google formulär och sammanställdes 

automatiskt till ett dokument i Excel 2013. Från Excel exporterades data vidare till 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 22 där svaren omkodades till siffror. 

Variabeln kön användes för att se om det fanns några signifikanta skillnader i 

svarsalternativen. Då majoriteten av variablerna låg inom ett femgradigt intervall på 

ordinalskala användes Mann-Whitney U test för att se om det fanns en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor. En signifikansnivå vid p<0,05 valdes. För att tydligare kunna se 

skillnader mellan variablerna kategoriserades de om från ett femgradigt intervall till ett 

tregradigt intervall. För att analysera skillnader i svarsalternativen mellan könen användes 

frekvenstabeller. Lådagram användes för att visa skillnad i median och spridning i 25:e och 

75:e percentilen för utvalda variabler. Resultaten presenterades även med hjälp av tabeller, 

stapel- samt cirkeldiagram. Ingen hänsyn togs till det interna bortfallet då endast variabler 

från obligatoriska frågor inkluderades i analyserna. 

3.5 Etiska aspekter 
På enkätens ingress informerades deltagarna om valfriheten att delta samt att deltagandet var 

anonymt och kunde avbrytas när som helst. Anonymiteten kunde säkerställas eftersom 

enkäten var webbaserad och ingen identifikation begärdes. Eftersom deltagarna var minst 18 

år behövdes inte målsmans godkännande för medverkande. Enkäten innehöll frågor om 

deltagarnas önskemål och ansågs därför inte vara av etisk känslig karaktär.  

http://www.docs.google.com/forms
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4 RESULTAT 

4.1 Näringsberäkning av lunchmåltider 
Det totala energiinnehållet per lunchalternativ uppgick till 739 kcal för laxrätten (Lunch 1), 

921 kcal för kötträtten (Lunch 2) samt 633 kcal för kycklingrätten (Lunch 3). Lunch 1 och 

Lunch 2 fick liknande resultat av energifördelningen för måltiden (Figur 1). Andelen 

kolhydrater i respektive lunch var under en tredjedel i samtliga recept medan fett utgjorde en 

stor andel i varje lunchmåltid. 

 

 
Figur 1. Fördelningen visat i energiprocent mellan grupperna kolhydrater, fett och protein 

för tre lunchrecept från konferensverksamheten P5, Sverige, februari 2016. 

 

Fettsammansättningen för Lunch 1 bestod av enkelomättat fett på 34 E% samt mättat fett på 

22 E%. Lunch 2 innehöll en liknande sammansättning med enkelomättat fett på 33 E% samt 

mättat fett på 21 E%. För Lunch 3 låg enkelomättat fett på 27 E% samt mättat fett på 16 E%. 

De fleromättade fettsyrorna uppgick till 9 E%, 12 E% respektive 7 E% för lunch 1, 2 och 3.  

 

Resultatet av fibrer samt de valda mikronutrienterna folat, vitamin B12, vitamin C och 

kalcium visade olika värden för de tre lunchalternativen (Tabell 1). För Lunch 1 där 

huvudråvaran var lax visade näringsberäkningarna att fibrer och kalcium låg under den 

rekommenderade gränsen för lunchintaget medan vitamin B12 låg högt över 

rekommendationen. Gällande Lunch 2 där sidfläsk var huvudingrediensen var det fiber samt 

kalcium som inte nådde upp till det rekommenderade lunchintaget. För Lunch 3 som bestod 

av huvudråvaran kyckling var det endast kalcium som låg marginellt under 

rekommendationerna för en lunch. Folat och vitamin C visade höga halter i samtliga 

lunchalternativ. 

 

Tabell 1. Näringsinnehåll i P5s luncher i förhållande till det rekommenderade lunch- och 

dagsintaget för fibrer och utvalda mikronäringsämnen, Sverige, februari 2016. 
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4.2 Resultat från enkäter 
Av de totalt 104 stycken som deltog i enkätundersökningen var 32 % män (n=33) och 68 % 

kvinnor (n=71). De flesta var i åldersspannet 50 år eller äldre (n=51) därefter 40-49 år (n=23) 

samt 30-39 år (n=19) resterande deltagare var 30 år eller yngre (n=11). Resultatet visade att 

61 % av deltagarna var på konferens 1-2 gånger per år och endast 6 % deltog 7-12 gånger per 

år. Fyra av deltagarna hade aldrig varit på en konferens tidigare och ingen hade varit på fler 

än 12 konferenser per år. När det gällde tiden mellan fika och lunch ansåg 49 % (n=51) att två 

timmar var den mest lämpliga perioden. Bland de som svarade på den öppna frågan ifall de 

brukar sakna något gällande råvaruutbudet under en konferensdag var det 23 stycken som 

lämnade en kommentar. Av dessa var det 18 stycken som skrev att de önskade mer frukt och 

grönt. Resterande kommentarer gällde önskemål om fler mjölkfria alternativ, kravmärkta 

livsmedel samt allergiinformation.  

4.2.1 Deltagares önskemål gällande lunch 
Både männen (60 %) och kvinnorna (42 %) föredrog fiskrätt till lunch (Figur 2). Det var 

endast kvinnor som ville ha vegetarisk lunch (n=13), vilket för kvinnor var det populäraste 

alternativet efter fisk. De som valde alternativet övrigt önskade exempelvis sallad eller lättare 

rätter. Fördelningen mellan kött-, kyckling- och skaldjursrätter var jämt fördelat mellan 

grupperna män och kvinnor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kön och val av 

huvudingrediens (p=0,104). 

 

 
Figur 2. Konferensdeltagares val av lunchrätt fördelat på kön, (kvinnor n=71, män n=33), 

Sverige, februari 2016. 

 

Deltagarna graderade på en femgradig skala från mycket oviktigt och till mycket viktigt, olika 

aspekter vid val av lunch. Medianen för kategorin god var högst och låg vid svarsalternativet 

mycket viktigt för både kvinnor och män med en obetydlig spridning (Figur 3). För grupperna 

grönsaksutbud och energigivande låg medianen vid mycket viktigt för männen. Fastän 

spridningen var stor hade majoriteten av kvinnorna en neutral ställning, dvs man tyckte det 

var varken oviktigt eller viktigt, till närodlade råvaror. De resterande kategorierna hade en 

median som låg på den övre gränsen vid svarsalternativen viktigt och mycket viktigt. För 
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männen uppgick medianen för kategorierna mättande, hälsosam, tillagad från grunden, 

ekologiska- samt närodlade råvaror till ett liknande resultat närmare mycket viktigt än 

mycket oviktigt med varierande spridning. Fler svar låg under medianen vid oviktigt än över 

för kategorierna ekologiska och närodlade råvaror.  

 

 
Figur 3. Konferensdeltagares gradering, i en femgradig skala från mycket oviktigt till mycket 

viktigt, av aspekter vid val av lunch, (kvinnor n=71, män n=33), Sverige, februari 2016. 

4.2.2 Deltagares önskemål gällande fika 
Gällande fikautbudet ville majoriteten av båda könen ha frukt i hög grad (Figur 4). Även 

smörgås visade sig vara ett önskvärt alternativ. För kategorierna bakverk och smoothie ansåg 

lika många deltagare att det skulle finnas både i låg som i hög grad. De minst eftertraktade 

alternativen vad godis och torkad frukt. Det var däremot fler som önskade torkad frukt (37 %) 

än godis (22 %). 
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Figur 4. I vilken grad deltagarna önskade olika alternativ av fika, (kvinnor n=71, män n=33), 

Sverige, februari 2016. 

 

Lådagrammet visar deltagarnas värdering gällande fika i olika kategorier mellan intervallet 

mycket oviktigt och mycket viktigt. För de kvinnliga deltagarna visar lådagrammen att 

medianen för god fika låg vid svarsalternativet mycket viktigt (Figur 5). Kategorierna 

energigivande och hälsosam visade sig ha en stor spridning. Medianen låg för dem vid den 

övre gränsen vid svarsalternativet viktigt. Kategorierna ekologiska och närodlade råvaror 

samt mättande låg vid samma median med fler svar vid den undre gränsen vid 

svarsalternativet oviktigt. För männen låg medianen för kategorierna god och energigivande 

vid samma ställe på skalan kring mycket viktigt. Lådagrammen visar även att de hade olika 

spridning där god hade fler svar över medianen och energigivande hade fler svar under 

medianen. Resultatet visar att grupperna hälsosam, ekologiska samt närodlade råvaror hade 

en liknande spridning där medianen låg vid den neutrala delen på skalan. Mättande var den 

kategorin som fler män tyckte var oviktigt. 
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Figur 5. Konferensdeltagares gradering, från mycket oviktigt till mycket viktigt, av alternativ 

relaterat till fika, (kvinnor n=71, män n=33), Sverige, februari 2016. 

 

4.2.3 Skillnader mellan könen gällande lunch och fika  
Av de 22 testade variablerna var det åtta stycken som visade en signifikant skillnad mellan 

könen (Tabell 2). Fler kvinnor (79 %) än män (55 %) ansåg att god lunch var mycket viktigt. 

För mättande lunch var spridningen i svarsalternativen större bland kvinnorna än männen. 

Majoriteten av kvinnorna tyckte att energigivande lunch var mycket viktigt medan de flesta 

männen ansåg att det var ganska viktigt. Gällande grönsaksutbudet var det fler män (15 %) än 

kvinnor (4 %) som valde svarsalternativet tänker sällan på det. Resultatet för hälsosam fika 

visade en stor spridning bland både kvinnor och män, det var däremot fler kvinnor som ansåg 

att det var mycket viktigt medan fler män ansåg att det var mycket oviktigt. De flesta kvinnor 

ansåg att mättande fika var ganska viktigt medan de flesta män sällan tänkte på det. Angående 

energigivande fika tyckte fler kvinnor att det var mycket viktigt medan fler män ansåg att det 

var oviktigt, vilket även visades för kategorin närodlat fika. 

 

Tabell 2. Skillnaden mellan män och kvinnor i olika kategorier, med avseende på  lunch 

respektive fika, (kvinnor n=71, män n=33), Sverige, februari 2016. 

Lunch P-värde 

- God 0.014 

- Mättande 0.011 

- Energigivande 0.041 

- Grönsaksutbud 0.000 

Fika  

- Hälsosam 0.022 

- Mättande 0.000 

- Energigivande 0.026 

- Närodlat 0.033 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Näringsberäkningar av P5s recept 
Kostdataprogrammet Dietist XP är lätt att använda då de har förinställda normer för 

energibehov samt rekommendationer för mikro- och makronutrienter. Näringsinnehållet visas 

genom staplar i olika färger som är kopplade till att se vilken råvara näringsämnena kommer 

ifrån. Det medför en tydlig överblick som är enkel att avläsa. 

 

En svaghet med Dietist XP är att alla livsmedel inte finns inlagda i databasen och liknande 

råvaror måste därför väljas istället. Exempel på en råvara från P5s lunchmenyer som inte 

fanns i programmet var kamutvete, vilket ersattes med bovete då det var den mest likvärdiga 

råvaran utifrån energi- och näringsinnehåll. Kostdataprogrammet var inte uppdaterat utifrån 

gällande näringsrekommendationer varför NNR 2012 använts i denna studie vid jämförelse 

samt analys av energi- och näringsinnehåll. 

 

Baserat på den rådande trenden för dieter som LCHF där andelen fett är hög respektive låg för 

kolhydrater kan denna studies resultat generaliseras till andra restauranger i Sverige (20). 

Andra restauranger kan antas att deras menyer komponeras med en liknande fördelning av 

makronutrienter som de näringsberäknade luncherna från P5. I en studie gjord i USA visades 

det att maten som serveras på restauranger har ett högre energiinnehåll än vad som 

rekommenderas för män och kvinnor (21). P5s luncher hade dock inte något 

uppseendeväckande högt energiinnehåll men en hög andel fett.  Problemet som sågs gällande 

P5s fördelning av makronutrienter i de tre luncherna kan ses som ett globalt problem och inte 

enbart generaliseras till konferensverksamheter i Sverige.  

5.1.2 Webbenkät 
För att kunna dra generaliserbara slutsatser utifrån studiens syfte samt nå ut till ett stort antal 

deltagare gjordes en kvantitativ webbenkät. Då tidsramen var begränsad ansågs inte en 

kvalitativ metod vara relevant då det är svårare att dra generaliserbara slutsatser med ett färre 

antal deltagare. Genom en webbenkät kan deltagarna svara på frågorna i sin egen takt och 

vilken tid på dygnet som helst, vilket kan minska känslan av stress. Eftersom enkäten endast 

innefattade tio frågor, där enbart en fråga var öppen, gick den snabbt att genomföra vilket 

minskade risken för internt bortfall. För att ytterligare minimera det interna bortfallet hade 

samtliga frågor kunnat vara obligatoriska, nackdelen med detta är dock att deltagare känner 

sig tvingade att besvara alla frågor vilket kan upplevas negativt. 

 

En svaghet med en kvantitativ studie är bristen på djupgående svar från deltagarna då inga 

följdfrågor kan ställas vilket hade kunnat stärka undersökningens resultat. Då Google 

formulär är utformat så att länken kunde besvaras flera gånger kan det ha lett till att deltagare 

svarat på enkäten mer än en gång. Vissa frågor var utformade med ett mittalternativ vilket kan 

ha lett till att deltagare tagit en neutral ställning. Då enkätfrågorna handlar om hur och vilken 

mat man föredrar kan deltagare ha svarat annat än vad man egentligen tycker. Det skulle 

exempelvis kunna vara att man valde frukt istället för bakverk för att man vet att frukt är ett 

nyttigare alternativ. Alla dessa faktorer kan ha lett till bias vilket menas att resultatet är 

systematiskt missvisande och är något som bör tas i beaktning. Vidare var svarsalternativen i 

enkätfrågorna grupperade vilket resulterade i variabler på ordinalnivå. Om svarsalternativen 

hade varit utformade så att även variabler på skalnivå funnits hade fler tester kunnat 

genomföras vilket skulle kunnat generera ytterligare samt andra resultat. Förslagsvis hade 

frågan gällande deltagares ålder där förutbestämda intervaller användes i svarsalternativen 
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kunnat vara öppen där deltagare själv fick fylla i sin ålder vilket skulle generera variabler på 

skalnivå. 

 

Då enkäten bland annat skickades ut via Facebook går det inte att säkerställa att endast 

konferensdeltagare tog del av enkäten. Detta leder till att resultatet inte kan generaliseras till 

100 % för den gruppen. En snedfördelning av deltagarna medfördes då majoriteten var 

kvinnor vilket gör det svårt att generalisera resultatet till vad män tycker.  

 

Eftersom en pilotstudie genomfördes kunde revideringar göras för att optimera utformningen 

av enkätfrågorna vilket bidrog till att studiens validitet och reliabilitet stärkts. Enkätfrågorna 

gällande energigivande lunch samt energigivande fika kan ha påverkat studiens validitet då 

deltagare kan tolka innebörden av dessa frågor på olika sätt. Studien relaterade energigivande 

som en bidragande faktor till prestationsförmåga som på lång sikt skulle vara hälsosamt. Det 

kan däremot tolkas som att energigivande står för exempelvis snabba kolhydrater. Därmed har 

studien brist i validiteten vid dessa frågor då det inte mäter det den var avsedd (18, s 78). Om 

frågan angående energigivande lunch och fika hade varit utformad med en förklaring att den 

handlade om att få energi från näring och inte från socker skulle studiens validitet stärkts. 

 

Studiens resultat anses kunna generaliseras till personer utöver konferensdeltagare i åldern 30 

år och uppåt. Detta baseras på det faktum att de flesta av deltagarna var i detta åldersspann. 

En annan bakomliggande faktor till antagandet är studiens spridning, det vill säga enkäten 

skickades ut till olika arbetsplatser runt om i Sverige samt Facebook, detta medför till en mer 

sanningsenlig generalisering då inte endast en begränsad population undersöktes. 

5.2 Resultatdiskussion 
Näringsberäkningarna visade att energiinnehållet i Lunch 1 och Lunch 3 låg på en bra nivå i 

jämförelse med NNR 2012, medan det i Lunch 2 var något högt. I enighet till gällande 

rekommendation av fördelning av makronäringsämnen för planering av måltider bör 

kolhydrater utgöra 52-53 E%, protein 15 E% samt fett 32-33 E% (5). Fettmängden var 

därmed hög i alla luncher. Samtliga näringsämnen som undersöktes låg på en bra nivå i alla 

lunchalternativ, medan andelen fibrer var aningen låg i Lunch 1 och Lunch 2. 

Resultatet visade att fisk var den mest eftertraktade huvudingrediensen för en lunch. Lika 

många deltagare var för som emot bakverk till fika medan godis var det minst önskvärda 

alternativet. Deltagarna tänkte inte så mycket på att råvarorna skulle vara ekologiska och 

kvinnor föredrog i större utsträckning hälsosammare fika än männen. 

5.2.1 Näringsberäkningar av P5s recept 
Energiinnehållet för P5s lunchmenyer låg på en relativt bra nivå i förhållande till 

rekommendationerna för båda könen. Lunch 2 utmärkte sig aningen med ett högre 

energiinnehåll på 921 kcal än de två andra luncherna. För en inaktiv kvinna där en 

lunchmåltid bör motsvara 30 % av dagens energiintag beräknas intaget uppnå 660 kcal. För 

Lunch 2 blir då intaget märkbart högt. Det är dock viktigt att beakta energiintaget för en hel 

dag och inte endast en måltid (5). Äter man exempelvis en energirik lunch kan man äta en 

lättare middag den dagen för att inte överskrida intaget.  

 

Enligt NNR 2012 ska en måltid till största del bestå av kolhydrater (5). Således var 

fettmängden i alla tre luncher oroväckande då den tillförde den största delen av energiintaget. 

En bidragande faktor till att P5 valt att använda mycket fett i sina menyer kan vara den 

ökande trenden för dieter som LCHF (20). Denna trend går emot NNR 2012s råd om att byta 

ut feta mejeriprodukter mot magra samt ett högre intag av kolhydrater (5). Däremot bör 
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spannmålsprodukter som är siktade bytas ut mot varianter av fullkorn för att få i sig 

kolhydrater av bättre kvalité. P5 använder sig av långsamma kolhydrater men i för liten 

utsträckning. I exempelvis Lunch 1 skulle man kunna servera en större mängd kamutvete 

vilken även är en fiberrik råvara.  

 

Gällande näringsinnehållet utmärkte sig Lunch 3 som det mest fördelaktiga alternativet då 

samtliga näringsämnen uppnådde rekommendationen för en lunch. Som nämnts tidigare är det 

viktigt att uppmärksamma energiintaget för en hel dag och inte endast för exempelvis en 

lunch. Detta gäller även för fibrer och mikronutrienter där det också är viktigt att beakta 

intaget för en hel vecka (5). För exempelvis Lunch 1 och Lunch 2 kan fibrer och kalcium 

vägas upp med dagens resterande måltider. 

 

Eftersom köttproduktionen har en stor negativ inverkan på miljön inom livsmedelsindustrin 

bör konsumtionen minskas, vilket är något P5 kan tänka på i framtiden (22). Ett bättre 

alternativ än Lunch 2, som bestod av fläskkött, skulle kunna vara en vegetarisk rätt 

innehållande exempelvis baljväxter som en alternativ proteinkälla. Genom att äta mer 

vegetariskt bidrar man till en minskad växthuspåverkan från livsmedelsproduktionen (23). 

Vegetarisk mat har även visat sig vara bättre för hälsan (24). 

 

Studier har visat att en ökad konsumtion av fisk, ett minskat intag av vissa fettsyror samt att 

välja mat utifrån dess näringsinnehåll kan förbättra den kognitiva förmågan under en dag, 

vilket är ytterligare en anledning till varför P5 bör se över energifördelningen i sina menyer 

(12-14). NNR 2012 råder även att man bör äta fisk minst tre gånger i veckan då det innehåller 

många näringsämnen, bidrar till en bättre hälsa samt minskar risken för hjärt- kärlsjukdom 

(5). Fisk som huvudråvara är därför något att prioritera flera gånger i veckan vid komponering 

av menyer. Detta förekom på ett av de tilldelade lunchalternativen från P5 där 

huvudingrediensen var lax. 

 

Innan slutsatser kan dras är det viktigt att ha i åtanke att endast recept på utvalda huvudrätter 

har analyserats. En måltid kan bestå av exempelvis tillhörande bröd eller sallad vilket är något 

som inte har beaktats i denna studie (25). Andra konferensverksamheter än P5 serverar även 

en tillhörande kaka till kaffet i samband med lunchen (2-4). Dessa faktorer skulle påverka 

näringsinnehållet vid beräkning av hela måltiden. P5 skulle exempelvis kunna servera en 

sallad innehållande olika bönor vilka innehåller mycket fibrer och även skulle bidra med en 

ökad mängd kolhydrater i måltiden. De skulle även kunna servera någon typ av matbröd gjord 

på hela korn för att öka både fiber- samt kolhydratmängden. Något annat att ha i åtanke är att 

P5s konferensdeltagare kanske inte äter upp allt som de får serverat på tallriken eller ber om 

mer mat, vilket i så fall skulle påverkat näringsinnehållet för hela måltiden.  

5.2.2 Resultat från webbenkät 
I enkätundersökningen deltog 104 stycken individer där majoriteten utgjordes av kvinnor. En 

grund till denna könsfördelning skulle exempelvis kunna förklaras med att kvinnor i 

allmänhet deltar i undersökningar mer frekvent än män (26). Resultatet visade att deltagarna 

oftast gick på konferenser 1-2 gånger per år. Sett ur ett hälso- och näringsperspektiv är dessa 

1-2 tillfällen per år inte så betydelsefullt, då det är helheten som är mest relevant i 

sammanhanget (5). Konferensverksamheter bör ändå ha detta i åtanke vid komponering av 

måltider för att föregå med gott exempel. 

Ett argument till att majoriteten av deltagarna i studien önskade en fiskrätt som lunch skulle 

kunna grundas i att fiskkonsumtionen i Sverige har ökat under de senaste åren (27). Enligt en 

studie gjord i Storbritannien visades att det främsta skälet för fiskkonsumtion är av hälsoskäl 
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samt att man tänker mindre på att fisket ska vara hållbart (28). NNR 2012 råder att man bör 

äta fisk minst tre gånger i veckan vilket kan leda till en konflikt med det rådande trycket på 

fiskebestånden (5). Det är därför viktigt att ha vetskap om vilka fiskar som bidrar till ett 

hållbart fiske (29). Världsnaturfonden har tagit fram en lista på godkända fiskar och skaldjur 

för att minimera påverkan på miljön och fiskebestånden.  

 

Många konferensverksamheter serverar idag kakor och bakverk (2-4). Detta är något som 

påvisades till viss del i denna studie då lika många var för som emot servering av bakverk. Att 

deltagarna tyckte godis var minst attraktivt lever upp till NNR 2012s råd om ett begränsat 

intag av livsmedel innehållande tillsatt socker (5). Det finns däremot forskning som visat att 

chokladkonsumtion kan medföra en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (30). Det kan 

alltså vara gynnsamt att äta en chokladbit till sitt kaffe men i måttlig mängd. Enkätstudien 

visade även att frukt och smörgås var mest attraktivt som fika bland båda könen. Dessa 

alternativ är bra exempel på hälsosamma val av fika (25). 

 

Att innehållet av ekologiska råvaror inte var något deltagarna i denna studie tänkte så mycket 

på är något som inte stämmer in på dagens samhälle gällande den ökande konsumtionen av 

ekologiska råvaror (31-32). Ökningen kan förklaras genom att människor idag är mer 

uppmärksamma på det faktum att konventionellt odlade råvaror är mer besprutade (32). Det 

finns även studier som visar att ekologiska frukter och grönsaker innehåller högre halter av 

vissa vitaminer och mineraler än konventionellt odlade (33). Detta är något 

konferensverksamheter i allmänhet kan ha i åtanke vid råvaruinköp.  

5.3 Samhällsrelevans och genusperspektiv 
Resultatet från näringsberäkningarna indikerar att det är viktigt att tänka på fördelningen av 

makronutrienterna vid komponering av måltider. Sett ur ett samhällsperspektiv är detta viktigt 

då lunchen bör utgöra 30 % av det dagliga intaget (5). Det har både visats att svenskarna äter 

ute oftare samt att de dagliga rekommendationerna är svåra att uppnå (6, 16). 

Konferensverksamheter bör på dessa grunder optimera sina menyer utifrån ett energi- och 

näringsinnehåll.  

 

Två tänkbara förklaringar till varför kvinnor föredrar hälsosammare alternativ i större 

utsträckning än männen skulle kunna bero på att kvinnor oftare tänker på sitt utseende samt 

tillbringar en större tid i köket än män (34-35). Männen upplever att de saknar kunskap i 

köket medan kvinnorna gärna lagar mat oftare då det anses vara hälsosammare att laga mat 

från grunden (35). Fler kvinnor än män föredrog hälsosam fika vilket även har visats i tidigare 

studier (6, 11). Att fler män än kvinnor sällan tänkte på grönsaksutbudet kan ha sin grund i att 

kvinnor i allmänhet har hälsosammare matvanor (6,11-12). Man bör även ha i åtanke att 

denna studie undersökte önskemål och inte vad man egentligen valde att äta. Det skulle 

exempelvis kunna vara så att kvinnor vill framstå som mer hälsosamma, men vad de 

egentligen väljer att konsumera framgår inte i resultatet av denna studie. Då majoriteten av 

deltagarna var kvinnor kan det även vara svårt att dra slutsatser om vad männen önskar. 

6 SLUTSATS 
 

Samtliga lunchalternativ från P5 uppnådde rekommendationen för energiinnehållet från en 

lunch. Kolhydratinnehållet visade sig vara lågt i alla tre alternativ medan fettmängden var 

hög. Fibrer var det näringsämne som var nämnvärt lågt i förhållande till rekommendationerna.  
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Den mest önskvärda lunchrätten för en presumtiv konferensdeltagare var fiskrätt. Gällande 

alternativ av fika var det lika många som var för som emot bakverk medan godis var det man 

önskade minst. Frukt och smörgås var det alternativ som var mest eftertraktat. Att råvarorna 

ska vara ekologiska var något deltagarna sällan tänkte på. Hälsosamma alternativ till fika 

föredrogs till större grad av kvinnor. 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
 

All planering, referenssökning, utformning av enkät, analysering av data samt författande har 

ES och MV gjort tillsammans. 

8 TACK 
 

Ett stort tack till alla som svarade på vår webbenkät samt de som medverkade i pilotstudien. 

Vi vill också tacka alla som engagerat sig i och gjort denna uppsats möjlig att färdigställa. 
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Livsmedelsval under en konferensdag 
Denna enkät ingår i en undersökning som kommer att användas till en kandidatuppsats som görs av 

två kostvetarstudenter vid Umeå universitet. Enkäten innehåller frågor som handlar om livsmedelsval 

under en konferensdag och tar ca 3-4 minuter att svara på. För att vara med i undersökningen ska du 

vara minst 18 år. Deltagandet är anonymt och kan avbrytas när som helst. Enkäten kommer finnas 

tillgänglig till och med onsdag 3/2. Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten. Med vänliga 

hälsningar Ewa och Malin. 

Vid frågor, kontakta malin_vinberg92@hotmail.com eller stokkaa@hotmail.com.  

*Obligatorisk 

Kön * 

o  Man 

o  Kvinna 

o  Annat 

Ålder * 

o  Yngre än 30 år 

o  30-39 år 

o  40-49 år 

o  50 år eller äldre 

Hur ofta deltar du per år i konferenser som pågår minst en halvdag? * 

o  Aldrig 

o  1-2 gånger/år 

o  3-6 gånger/år 

o  7-12 gånger/år 

o  Fler än 12 gånger/år 

 

mailto:malin_vinberg92@hotmail.com
mailto:stokkaa@hotmail.com
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Nedan följer några alternativ på hur man kan känna sig under en konferensdag. I vilken 

grad brukar de stämma in på dig? 

 
Aldrig Sällan Ofta Alltid 

Trött     

Energifylld     

Hungrig     

Mätt     

Fokuserad     

Ofokuserad     

Brukar du sakna något gällande råvaruutbudet under en konferensdag? Om JA, beskriv 

vad? 

 

Hur länge anser du att det bör vara tidsmässigt mellan lunch och fika under en 

konferensdag? * 

 
30 min 1 timme 1,5 timme 2 timmar 

2,5 
timmar 

3 timmar 
Mer än 3 
timmar 

Tid        
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Värdera alternativen nedan utifrån vad du anser är viktigt gällande lunchen under en 

konferensdag * 

 

Mycket 
oviktigt 

Ganska 
oviktigt 

Tänker sällan 
på det 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

Hälsosam      

God      

Mättande      

Energigivande      

Tillagad från 

grunden      

Grönsaksutbud      

Närodlade 

råvaror      

Ekologiska 

råvaror      
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Värdera alternativen nedan utifrån vad du anser är viktigt gällande fika under en 

konferensdag * 

 

Mycket 
oviktigt 

Ganska 
oviktigt 

Tänker sällan 
på det 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

Hälsosam      

God      

Mättande      

Energigivande      

Närodlade 

råvaror      

Ekologiska 

råvaror      

Nedan följer några alternativ gällande fika/mellanmål. I vilken grad anser du att dessa 

ska finnas under en konferensdag? * 

 
Inte alls I ganska låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad 

Frukt     

Bakverk 

(bulle,kaka)     

Smoothie     

Godis 

(exempelvis 

choklad, 

kola, 

lakrits) 

    

Nötter/frön     

Smörgås     

Torkad 

frukt     
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Vilken lunchrätt skulle du föredra under en konferens? * 

o  Kötträtt 

o  Fiskrätt 

o  Fågelrätt 

o  Skaldjursrätt 

o  Vegetarisk rätt 

o  Övrigt:  
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Lunch 1  

 

Soyamarinerad lax. Smörad ingefärsbuljong. Kamutvete med paprika, oliver och rostad majs. Ångad 

pak choy och rostad blomkål.  

 

Laxen: 

130gr Lax 

1 msk soja 

10g ingefära 

 

Övrigt: 

0,3 dl kokosmjälk 

20gr ingefära 

0,3 st citrongräs 

5g chili 

5g vitlök 

10g smör 

1 msk vinäger 

0,25 dl Kamutvete 

0,2 st paprika (grillad) 

20g Kalamataoliver 

20g majskorn 

1 msk olivolja 

½ Pak Choy (kokt) 

1/8 blomkål (bakad) 

½ tsk salt 

 

Topping: 

30g gurka 

20g dill 

1 tsk olivolja 

1/8 tsk salt 

1/8 tsk vinäger 

 

Lunch 2 

 

Rimmad fläsksida, surkål, bakat äpple och rotselleri. Potatispuré, Dijonsenapcrème. Toppat med riven 

kål och persilja.  

 

Köttet: 

130g rimmad stekt fläsksida 

2 msk surkål (färdig) 

½ äpple (bakat) 

1/8 rotselleri (bakad) 

 

Övrigt: 

100g skalad potatis 

20g mjölk 3% 

10g smör 

½ tsk salt 

¼ tsk svartpeppar 

¼ ägg (rått)
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2 msk rapsolja 

½ tsk vinäger 

1 msk Dijonsenap 

½ tsk salt 

¼ svartpeppar 

 

Topping: 

50g spetskål (rå) 

20g persilja 

1 tsk olivolja 

¼ salt 

 

Lunch 3 

 

Grillad kyckling, rostad broccoli och sotad silverlök. Bulgur med aubergine, edamame och fänkål. 

Toppat med rättika, rädisa och kål.  

 

Kycklingen: 

140g kycklinglårfilé  (stekt) 

200g broccoli (rostad) 

½ silverlök 

½ tsk salt 

 

Övrigt: 

0,25g bulgur 

20g aubergine (stekt) 

30g edamamebönor (rå) 

20g fänkål  

1 msk olivolja 

1 msk vinäger 

1 tsk salt 

¼ tsk svartpeppar 

 

Topping: 

30g rättika (rå) 

20g rädisa (rå) 

10g spetskål (rå) 

1 msk citron 

¼ tsk salt 

 

Skysås: 

0,4 dl kycklingfond 

10g smör 

1 tsk risvinäger 

½ tsk salt 

 


