
 

 

 

 

Abstrakt 

Tidigare forskning har visat på att universitetsstudenter inte alltid äter en 
näringsrik kost och att en mängd olika faktorer i studenternas vardag hämmar 
näringsintaget. Syftet med denna studie var att undersöka studenter vid 
Mittuniversitetet i Östersund uppnår SNRs rekommendationer för näringsintag 
och måltidsfördelning samt vilka eventuella faktorer som upplevs hindra en sund 
kosthållning. Elva kvinnliga studenter (24 ± 2 år och 60 ± 6 kg) deltog i studien. 
Under en tredagarsperiod bokförde deltagarna sitt kostintag och alla utförda 
aktiviteter, samt fyllde i en enkät om upplevda problemområden för 
kosthållningen. Resultatet visar att rekommendationerna nås för samtliga 
näringsämnen förutom järn, kolhydrat och fleromättat fett. För mycket energi 
intas i form av mellanmål och för lite intas vid frukost. Kostrelaterade 
problemområden upplevdes vara främst stress, tidsbrist, motivation, alkoholintag 
och socialt umgänge. Framtida forskning bör fokusera på att rekrytera ett större 
antal deltagare med båda könen inkluderade för att ge en antydan om 
universitetsstudenterna vid Mittuniversitetet i Östersund uppfyller 
rekommendationerna. 

Nyckelord: Kostregistrering, näringsrekommendationer, studenter, Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kosthållning samt kostrelateradeproblemområden för  
Universitetsstudenter vid Mittuniversitetet i Östersund 

 
Olsson Mathias 

Westin Robin 

 

Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 

Idrottsvetenskap GR(C) 

Maj 2013 



 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion .................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 3 

3. Metod .............................................................................................................................. 4 

3.1 Urval ......................................................................................................................... 4 

3.2 Studiedesign .............................................................................................................. 5 

3.3 Procedur .................................................................................................................... 6 

3.4 Databearbetning ........................................................................................................ 6 

3.5 Etiska överväganden ................................................................................................. 7 

4. Resultat ........................................................................................................................... 8 

4.1 Energigivande näringsämnen .................................................................................... 8 

4.2 Vitaminer .................................................................................................................. 9 

4.3 Mineraler ................................................................................................................. 10 

4.4 Måltidsfördelning.................................................................................................... 11 

4.5 Enkät ....................................................................................................................... 12 

4.6 Korrelation av näringsintag och enkätsvar ............................................................. 13 

5. Diskussion ..................................................................................................................... 15 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................................. 15 

5.2 Metoddiskussion ..................................................................................................... 18 

5.3 Slutsats .................................................................................................................... 19 

Referenslista ..................................................................................................................... 20 

Bilagor .............................................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. Introduktion 
 

Att veta vad man bör äta för att hålla en god kosthållning kan vara svårt. För att ge 

riktlinjer har svenska livsmedelsverket tagit fram rekommendationer avseende 

fördelning och intag av näringsämnen samt fördelningen av energiintag mellan 

dagens olika måltider. Dessa riktlinjer går under namnet svenska 

näringsrekommendationer (SNR). Måltidsfördelningen bör uttryckt i 

energiprocent (E%) för kilokalorier (Kcal) se ut enligt följande; frukost (20-25 

E%), lunch (25-35 E%), middag (25-35 E%) och mellanmål (5-15 E%). Vad 

gäller energigivande näringsämnen bör fördelningen vara; Protein (10-15 E%), 

Kolhydrater (50-60 E%) och Fett (25-35 E%) (Svenska livsmedelsverket [SLV], 

2005). 

 

Matvanorna i Sverige har genom åren blivit bättre, men fortfarande är de inte 

tillräckligt bra ur ett folkhälsoperspektiv. Många behöver äta mer frukt och grönt, 

fisk, fibrer och fullkorn samt mindre socker, mättat fett och salt. Unga kvinnor och 

män mellan 18–30 år, har överlag sämst matvanor. Äldre individer äter en mer 

näringstät kost innehållandes mer frukt och grönsaker än vad de yngre gör. Vad 

gäller vitaminer och mineraler så finns de största bristerna bland vitamin D, järn 

och folat. Särskilt unga kvinnor är i riskzonen, och får idag i sig mindre än vad 

som rekommenderas av dessa ämnen. Individer med högskoleutbildning 

konsumerar mer frukt, bär, juice och grönsaker, men också mer ost och alkohol än 

de med lägre utbildning (SLV, 2012). 

 

Douglas et al. (1997) visade att kostvanor och fysisk aktivitet bland många 

universitetsstudenter inte når upp i de amerikanska rekommendationerna. 

Det finns ett antal olika faktorer som spelar in till att studenter vid universitet och 

colleges inte alltid äter sunt. Studenter uppger att problemområden för att hålla en 

sund kosthållning bland annat är lättillgänglighet av onyttigare alternativ på och 

kring campus, småätande och belönande intag av snacks samt onyttiga måltider på 

kvällar och nätter (Nelson, Kocos, Lytle& Perry, 2009). Studenter som bor 

ensamma eller sällan äter i sociala sammanhang tenderar att mer frekvent äta 
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snabbmat och halvfabrikat än studenter som ofta äter i grupp. Detta leder till att 

dessa studenter har ett högre intag av mättat fett och socker samt ett lägre intag av 

frukt och grönsaker och brist på bland annat fiber och kalcium (Larson, Nelson, 

Neumark-Sztainer, Story & Hannan, 2009). 

 

Att ha en partner eller att bo tillsammans med någon verkar gynna sundare kost- 

och aktivitetsvanor (Quintiliani, Bishop, Greaney&Whitelay, 2012), vilket också 

visar sig på de studenter som bor kvar hos sina föräldrar istället för att i samband 

med studierna flytta och skaffa sig ett eget boende (Jackson, Berry & Kennedy, 

2009). Studenter som ofta läser näringsdeklarationen gör många sundare val av 

mat. De visar även upp en större kunskap om kost och ligger närmare 

rekommendationerna för kaloriintag per dag (Graham & Laska, 2012). 

 

Den ökande alkoholkonsumtionen i samband med universitetsstudier omnämns 

som en stor faktor till ett högt kaloriintag. Det är inte bara alkoholen i sig som 

bidrar, utan även mängden mat som intas i samband med alkoholintagen. Det 

pressade schemat gör att studenter prioriterar bland annat skolarbete och sömn 

före att planera och laga mat från grunden. Istället väljer många studenter att äta 

snabb- och färdigmat (Nelson et al. 2009). I en studie av Pelletier och Laska 

(2012) uppger över hälften av studenterna att de känner sig stressade av 

studentlivet. 45% av studenterna uppger att de sannolikt skulle äta hälsosammare 

om de var mindre stressade.  

 

Studenter som är fysiskt aktiva tenderar att äta mer hälsosam mat än de som är 

inaktiva eller sällan rör på sig. De som har gång- eller cykelavstånd till campus 

spenderar nästan tre gånger så lite pengar på restauranger, kiosker och cafeterior 

kring campus än vad studenter som färdas med bil eller kollektivtrafik gör 

(Jackson et al. 2009). 

 

Studenternas ekonomi har stor inverkan på vilka val studenterna gör. Att ha en 

adekvat ekonomi medför att studenter kan välja att handla mer näringsrik mat. 

Studenter med sämre ekonomi väljer i högre utsträckning att handla av billigare 

varumärken och på lågprisbutiker (Quintiliani et al. 2012). Motivationen till att 

köpa hälsosammare mat har visat sig vara bristfällig hos många studenter. På 
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grund av lättillgängligheten och det stora utbudet av mindre hälsosamma 

alternativ på campus, väljer många studenter att äta det man anser vara gott, vilket 

i många fall är de mindre sunda alternativen (LaCaille, Dauner, Krambeer& 

Pedersen, 2011). 

 

Internationella studier om universitetsstudenters kosthållning och matvanor finns i 

relativt stor kvantitet. Detta gäller i synnerhet amerikanska studier. I dagsläget 

finns det dock lite forskning gjord på svenska högskole- och universitetsstudenters 

kosthållning. Det kan vara svårt att dra paralleller mellan olika länder, och är 

därför viktigt att även undersöka svenska universitetsstudenters kostvanor. 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att undersöka näringsintag och kostvanor hos 

studenter vid Mittuniversitetet i Östersund och jämföra detta mot SNR. 

Frågeställningar: 

● Hur väl når studenterna upp till näringsrekommendationerna avseende 

fördelning av energigivande näringsämnen, måltidsfördelning samt intag 

av vitaminer och mineraler? 

● Vilka möjliga orsaker och problemområden upplevs till att ha en sund 

kosthållning? 
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3. Metod 

3.1 Urval 

 

Deltagarna som eftersöktes till denna studie var universitetsstudenter. De 

universitetsstudenter som efterfrågades var studenter i samtliga årskurser 

studerandes i olika program vid Mittuniversitetet i Östersund. Det 

idrottsvetenskapliga programmet exkluderades på grund av att de ansågs ha en 

större kännedom om kosthållning och nutrition än gemene student, i och med 

deras utbildning. Båda könen var av intresse i urvalet men individer utanför 

ålderspannet 18-29 exkluderades. Detta för att försöka fånga den grupp studenter 

som nyligen flyttat till eget boende och därigenom fått eget ansvar för sin 

kosthållning. Ingen hänsyn togs till eventuella dieter bland studenterna.  

Deltagarna rekryterades via ett e-postutskick till samtliga studerande vid 

universitetet innehållandes beskrivning av studiens syfte, tillvägagångsätt och att 

deltagarnas resultat behandlas konfidentiellt. Genom att delta i studien erbjöds 

studenterna att efter studiens slut få sitt individuella resultat samt kommentarer 

om förbättringsområden för att uppnå SNRs rekommendationer.  

 

Det totala antalet deltagare var 20 universitetsstudenter. Antalet deltagare som 

slutförde studien var 11, vilket gav ett bortfall på 45%. Orsaken till detta bortfall 

var ofullständiga resultat som inte motsvarade kraven på en fullständig tredagars 

kost- och aktivitetsregistrering samt svar på samtliga enkätfrågor. Inga manliga 

studenter deltog i studien. Samtliga deltagare var kvinnor med en självrapporterad 

medelålder på 24 ± 2 år och medelvikt 60 ± 6 kg. 
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3.2 Studiedesign 

 

Studien omfattade en tredagarsperiod där deltagarna bokförde sitt kostintag i en 

matdagbok. Att genomföra kostregistreringar över en tredagarsperiod har visat sig 

vara en valid metod för att mäta individers kostintag (Crawford, Obarzanek, 

Morrison &Sabry, 1994; Schröder, Covas, Marrugat, Vila &Pena, 2001). För att 

avgöra deltagarnas energibehov registrerades alla utförda aktiviteter i en 

aktivitetsdagbok. Utöver kost- och aktivitetsregistreringen fyllde deltagarna även i 

en egenkonstruerad enkät designad med en Likertskala (Likert, 1932) för att skatta 

upplevda problemområden för att uppnå en sund kosthållning. Svarsalternativen 

var aldrig (1), sällan (2), ibland (3), ofta (4) eller alltid (5). Frågorna i enkäten 

redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Frågorna i enkäten. 

 Fråga 

1. Hur ofta upplever du att tidsbrist hindrar dig från att ha en sund 

kosthållning? 

2. Hur ofta upplever du att ekonomin hindrar dig från att ha en sund 

kosthållning? 

3. Hur ofta upplever du att bristande kunskap hindrar dig från att ha en sund 

kosthållning? 

4. Hur ofta upplever du att stress hindrar dig att ha en sund kosthållning? 

 

5. Hur ofta upplever du att kosthållningen i samband med alkoholintag blir 

lidande? 

6. Hur ofta upplever du att bristande motivation hindrar dig från att ha en sund 

kosthållning? 

7. Hur ofta läser du näringsdeklarationen på en matvara innan du köper den? 

 

8. Hur ofta upplever du att umgänge med vänner bidrar till ett mindre sunt 

kostintag? 

 

Datan från kostregistreringarna jämfördes sedan med SNR. Enkätsvaren 

korrelerades med deltagarnas ranking av kostintaget för att undersöka om ett visst 

problemområde bidrar till ett högt eller lågt intag av något specifikt näringsämne. 
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3.3 Procedur 

 

Till de individer som besvarade utskicket utgavs via e-post mer information 

inklusive enkät och underlag för matdagbok samt ett samtycke för att delta i 

studien. Deltagarna registrerade sedan allt de åt och drack under tre 

sammanhängande dagar, vilka var representativa beträffande såväl aktivitet som 

kosthållning för tre typiska dagar. Denna period innehöll två vardagar och en 

helgdag. Kostregistreringen genomfördes genom att väga eller mäta de enskilda 

livsmedlens vikt eller volym. I undantagsfall uppskattades livsmedlens mängd då 

inte den exakta vikten eller volymen kunde erhållas. Livsmedlen preciserades 

genom att ange tillagningssätt, märke samt eventuell fetthalt eller alkoholhalt. 

Endast den mat som faktiskt åts upp registrerades. Fullständiga riktlinjer kan ses i 

bilaga 1. 

 

Alla aktiviteter beträffande såväl träningsaktiviteter, vardagssysslor och sömn 

som deltagarna genomförde under dessa tre dagar registrerades. Insamlingen av 

dagböckerna skedde löpande, då deltagarna skickade tillbaka sina registreringar 

när de slutfört dem. 

3.4 Databearbetning 

 

Deltagarnas matdagböcker och aktivitetsdagböcker registrerades och analyserades 

med hjälp av programmet Kostkoll Max, version 3.0 2006. Samtliga 

näringsämnen som Kostkoll tillhandahöll avseende energigivande näringsämnen, 

vitaminer och mineraler användes i analysen. Olika typer av mättade, omättade 

och fleromättade fettsyror samt kolhydrater specificerades inte. Resultatet från 

kostregistreringen angavs i procent mot SNR för alla de valda näringsämnena. 

Sammanställningen av resultatet samt skapande av figurer och tabeller skedde i 

Microsoft Office Excel 2010.  

 

För att beräkna korrelationen mellan enkätsvar och näringsintag 

användesSpearmans Rank test eftersom resultatet inte var normalfördelat. 

Deltagarna rankades från elva till ett efter högst intag av varje enskilt 

näringsämne. Detta korrelerades sedan mot vardera enkätsvar för varje 
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deltagare.Den statistiska signifikansnivån sattes till p<0.05. Dettaberäknadesi 

Statistical Package for the Social Science, version 20 (SPSS version 20, SPSS, 

inc., Chicago, IL, USA). 

3.5 Etiska överväganden 

 

Alla försökspersoner informerades via e-post om studiens syfte, upplägg och 

genomförande samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

utan att ange skäl. Efter detta fick deltagarna godkänna deltagandet i studien. 

När resultaten från deltagarna mottogs kodades deras identiteter numeriskt med 

ID-nummer så att anonymitet kunde garanteras för utomstående. All data 

behandlades konfidentiellt och användes enbart i forskningssyfte. 
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4. Resultat 
 

Genomgående uppnåddes rekommendationerna för de olika näringsämnena. 

Bland de ämnen som inte motsvarade rekommendationerna återfanns kolhydrat, 

fleromättade fettsyror och järn. Näringsämnen som uppnådde ≥200% är C-

vitamin, vitamin B12 och fosfor. 

4.1 Energigivande näringsämnen 

 

Vad gäller medelvärde för de olika energigivande näringsämnena så låg merparten 

kring den rekommenderade nivån. Mättat fett har den största spridningen, med ett 

högsta värde på 230% och ett lägsta värde på 44% (Figur 1 och Tabell 2).  

 

Figur 1. Medelvärdena för varje individ från de tre dagarna för de energigivande 

näringsämnena inklusive fiber uppställt mot SNR. 
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Tabell 2. Högsta och lägsta värdenaavseende de energigivande näringsämnena 

för de enskilda deltagarnas medelvärden. 

(%) Kcal Prot. Kolhyd. Fett Mätt. Enkelomätt. Fleromätt. Fib. 

Max  127 183 132 197 230 157 167 198 

Min 77 91 21 52 44 40 35 53 

Medel 
Median 

99 
103 

119 
105 

74 
67 

125 
128 

147 
156 

105 
103 

77 
62 

98 
88 

4.2 Vitaminer 

 

Medelvärdet för samtliga vitaminer låg över den rekommenderade nivån (Figur 

3). Samtliga vitaminer hade en stor spridning mellan högsta och lägsta värdet. 

Störst spridning återfanns bland A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin och vitamin 

B12, med högstavärden på >400% (Figur 2 och Tabell 3). 

 

Figur 2. Medelvärdena för varje individ från de tre dagarna för vitaminer 

uppställt mot SNR. 
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Tabell 3. Högsta och lägsta värdenaavseende vitaminer för de enskilda 

deltagarnas medelvärden. 

(%) Avit Dvit Evit Tia. Cvit Rib. Nia. B6 B12 Fol. 
Max 539 573 458 254 350 225 172 278 833 232 
Min 109 47 74 69 83 116 73 94 98 58 
Med 
Median 

197 
165 

152 
81 

177 
136 

136 
125 

205 
157 

148 
132 

122 
128 

197 
204 

265 
213 

137 
119 

 

4.3 Mineraler 

 

Bland mineraler så var det endast järn som inte uppnådde de rekommenderade 

nivåerna. Samtliga mineraler hade en stor spridning mellan högsta och lägsta 

värdet. Endast järn och natrium hade ett högstavärde som inte överskrider 200% 

av de rekommenderade nivåerna. Störst spridning återfanns bland kalium, selen, 

fosfor, magnesium och zink, med högsta värden på >400% (Figur 3 och Tabell 4). 

 

Figur 3. Medelvärdena för varje individ från de tre dagarna för mineraler 

uppställt mot SNR. 
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Tabell 4. Högsta och lägsta värdenaavseende mineraler för de enskilda 
deltagarnas medelvärden. 
(%) Kalc. Fosfor Järn Magn. Natr. Kalium Zink Sel. 
Max 215 462 141 477 153 711 408 507 
Min 64 200 48 84 69 73 74 56 
Medel 
Median 

129 
129 

288 
254 

78 
67 

170 
132 

114 
111 

158 
102 

166 
144 

166 
96 

 

4.4 Måltidsfördelning 

 

Spridningen av måltidsfördelningen mellan deltagarna var stor. Vissa deltagare 

registrerade ingen eller väldigt lite energiintag på lunch eller frukost, vilket 

resulterade i lägsta värden på 2% respektive 0% (Figur 4 och Tabell 5). 

 

Figur 4. Medelvärdena för varje individ från de tre dagarna avseende 

måltidsfördelning uppställt mot SNR. 

Tabell 5. Högsta och lägsta värdena avseende måltidsfördelning för de enskilda 

deltagarnas medelvärden.  

(%) Frukost Lunch Middag Mellanmål 

Max 39 48 39 49 

Min 0 2 18 14 

Medel 18 26 28 27 
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Medelvärdena för måltidsfördelning låg inom det rekommenderade intervallet 

avseende lunch och middag. Medelvärdet för mellanmål var högre än det 

rekommenderade intervallet, och medelvärdet för frukost låg under 

rekommendationen för energiintag (Tabell 6). 

Tabell 6. Medelvärdet från alla deltagare avseende måltidsfördelningen från de 

tre dagarna uppställt mot SNR. 

 % SNR (%) 

Frukost 18 20-25 

Lunch 26 25-35 

Middag 28 25-35 

Mellanmål 27 5-15 

 

4.5 Enkät 

 

Ekonomi och bristande kunskap upplevs sällan eller aldrig vara något hinder för 

deltagarnas kosthållning (Tabell 7). Övriga områden upplevs hindra 

kosthållningen sällan eller ibland. Deltagarna uppger att de ibland läser 

näringsdeklarationen på livsmedlen de inhandlar. Störst spridning bland svaren 

var på frågorna om kostintag i samband med alkoholintag samt om bristande 

motivation bidrar till en sämre kosthållning. 

Tabell 7. Deltagarnas svarsalternativ samt medelvärde från frågeformuläret. 

Deltagare Fråga1 Fråga2 Fråga3 Fråga4 Fråga5 Fråga6 Fråga7 Fråga8 

ID2 3 2 3 2 2 4 3 3 

ID5 4 2 1 2 2 5 4 2 

ID6 2 1 1 2 2 2 3 3 

ID7 3 3 2 4 5 2 3 2 

ID8 3 1 2 3 1 2 1 3 

ID9 2 1 2 2 3 1 1 3 

ID10 3 1 2 3 4 3 3 3 

ID11 1 1 1 3 3 2 4 3 

ID13 3 2 2 4 2 2 5 3 

ID14 3 2 1 3 2 3 2 1 

ID20 2 1 1 3 2 3 4 3 

Medel 2,6 1,5 1,6 2,8 2,5 2,6 3,0 2,6 

Not. Svarets variationsområde är Aldrig(1), Sällan(2), Ibland(3), Ofta(4), Alltid(5) 
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4.6 Korrelation av näringsintag och enkätsvar 

 

Korrelationen mellan deltagarnas enkätsvar och ranking av näringsämnesintag gav 

flera signifikanta fynd mot fråga 1, 3, 5, 6 och 8. Kcal, kolhydrat, tiamin, järn, 

kalium (P<0,05) och fiber (P<0,01)gav alla en negativ signifikant korrelation mot 

upplevd bristande kunskap, vilket betyder att en högre upplevd kunskap leder till 

ett högre intag av dessa ämnen. Vitamin B12 gav dock en positivt signifikant 

korrelation (P<0,05), vilket antyder att en högre upplevd kunskap leder till ett 

lägre intag av vitamin B12. Fett och mättat fett gav båda negativa signifikanta 

korrelationer mot att kostintaget påverkas negativt av umgänge med vänner. 

Studenter som upplever att sociala sammanhang har en negativ effekt på 

kostintaget tenderar att ha ett högre intag av fett och mättat fett. Dessa fynd 

redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8. Signifikanta korrelationer mellan deltagarnas enkätsvar och ranking av 

näringsämnesintag. Övriga frågor var inte statistiskt signifikanta och presenteras 

därmed inte i tabellen. 

Ämne  Fråga 1 Fråga 3 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 8 
Kcal rho  -,604*    
 P  ,049*    
Protein rho   ,677*   
 P   ,022*   
Kolhydrat rho  -,680*    
 P  ,021*    
Fett rho     -,640* 
 P     ,034* 
Mättat fett rho     -,667* 
 P     ,025* 
Tiamin rho   -,673*    
 P  ,023*    
C-vitamin rho -,625*     
 P ,040*     
B12 rho  ,603*    
 P  ,050*    
Kalcium rho    -,627*  
 P    ,039*  
Järn rho -,617* -,697*    
 P ,043* ,017*    
Natrium rho    ,636*  
 P    ,036*  
Kalium rho  -,734*    
 P  ,010*    
Fiber rho -,631* -,774**    
 P ,037* ,005**    
* Signifikant samband P<0,05 
** Signifikant samband P<0,01 
rho = korrelationskoeffecient 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka näringsintag och kostvanor hos studenter vid 

Mittuniversitetet i Östersund och jämföra detta mot SNR avseende fördelning av 

energigivande näringsämnen, måltidsfördelning och intag av vitaminer och 

mineraler, samt undersöka vilka möjliga orsaker och problemområden studenter 

upplever till att ha en sund kosthållning. 

 

Samtliga näringsämnen förutom kolhydrat, fleromättade fettsyror och järn 

motsvarade de rekommenderade intagen. Vad gäller måltidsfördelning låg lunch 

och middag inom det rekommenderade intervallet. Energi från frukost var något 

lågt och för mycket energi kom från mellanmål sett till rekommendationerna. 

Beträffande upplevda hinder för kosthållningen så bidrog stress, tidsbrist och 

umgänge med vänner mest till mindre hälsosamma val av livsmedel. Studenterna 

uppger att de endast läser livsmedlens näringsdeklaration ibland. De studenter 

som uppgav sig ha högst kunskap om nutrition hade ett högre intag av ett flertal 

näringsämnen. 

 

Järn är viktigt för en mängd olika funktioner i människokroppen. Dess 

huvuduppgift är att i form av hemoglobin transportera syre från lungorna till 

vävnaderna. Brist på järn i kosten kan leda till anemi, vilket i längden kan vara 

dödligt (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 1998). Globalt sett är 

järnbrist en av de vanligaste näringsbristerna (DeMaeyer, 1989) och i resultatet 

framkommer det att endast två av de elva deltagarna nådde de rekommenderade 

nivåerna för järnintag. Detta kan bero på att mängden järn som absorberas varierar 

stort mellan olika livsmedel. Hemjärn, som endast återfinns i kött, fisk och fågel 

är två till tre gånger mer absorberbart än icke-hemjärn som finns i vegetabiliska 

livsmedel (Hallberg, 1981). Absorptionen påverkas även av andra näringsämnen. 

Vitamin C har exempelvis visat sig ha en positiv effekt på järnabsorption, och 

kalcium i mejeriprodukter har en inhiberande effekt (Siegenberg et al. 1995). Att 

planera sina måltider är således viktigt för att absorbera tillräckligt med järn från 

kosten.  
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Resultatet visar att deltagarnas kolhydratsintag låg under den rekommenderade 

nivån. Enligt SLV (2012) gäller detta även för den kvinnliga populationen i 

Sverige, där 44 E% kommer från kolhydrater. SNRs rekommendation gör 

gällande att 50-60 E% bör komma från kolhydrat (SLV, 2005). Kolhydrater är 

kroppens primära energisubstrat för vävnader och celler. Skulle inte tillräcklig 

mängd kolhydrater intas medför detta ett ökat proteinbehov eller förlust av 

vävnadsprotein. Detta till följd av att proteiner då måste omvandlas till glukos för 

att kompensera det låga kolhydratintaget (Abrahamsson, Andersson, Becker & 

Nilsson, 2006). Att studenterna inte äter de mängder kolhydrat som 

rekommenderas kan möjligen bero på den ständigt ökande populariteten bland 

lågkolhydratsdieter (Demoskop, 2011)och att detta influerat studenternas val av 

livsmedel. 

 

I resultatet framkommer det att fördelningen av fettsyror inte är optimal. Mängden 

mättat fett var 147% av rekommendationen, medans mängden fleromättade 

fettsyror var 77%. Anding, Suminski och Boss (2010) fann liknande resultat på 

amerikanska universitetsstudenter under en 3-dagarsperiod, där intaget av de 

fleromättade fettsyrorna låg under rekommendationen och 66% av studenterna åt 

för stor andel mättade fettsyror. En stor inverkan på denna fördelning är att många 

av deltagarna registrerade en stor mängd feta mejeriprodukter, innehållandes stora 

mängder mättade fettsyror. Hade fler magra mejeriprodukter samt vegetabiliska 

oljor använts, hade sannolikt fördelningen mellan fettsyrorna varit mer jämnt 

fördelad. En kost rik på fleromättade fettsyror som ger en balans mellan fettyrorna 

har visat sig reducera höga nivåer av plasmakolesterol och blodfetter (Shepherd, 

Packard, Patsch, Gotto& Taunton, 1978). De positiva effekterna av fleromättade 

fettsyror på blodfetter, insulinkänslighet och hemostasfaktorer tros kunna minska 

riskerna för hjärtinfarkt (Mitropoulos, Crook& Oliver, 1997) 

 

Avseende måltidsfördelning var energiintaget för frukost något lågt (18%). 

Orsakerna till detta kan vara många, men tidigare forskning har visat att orsaker 

till att frukost hoppas över eller blir bristfällig kan vara tidsbrist på morgonen eller 

att man inte är hungrig eller känner för att äta frukost (Shaw, 1998). Att inte äta en 

adekvat frukost kan ha negativa konsekvenser. Michaud, Musse, Noclas och 
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Mejean (1991) visade i sin studie på positiva effekter på korttidsminne och 

koncentration med en energirik frukost. 

Energiintaget från mellanmål låg på 27% av den totala energin, vilket är högt i 

förhållande till rekommendationerna. En stor orsak till detta är att energitäta 

livsmedel som snacks och alkoholhaltiga drycker ofta faller under denna kategori. 

En annan förklaring kan vara de energitäta mellanmål som av vissa intogs i 

samband med fysisk aktivitet i återhämtningssyfte.  

 

Resultatet från kostregistreringen visar att det förekommer en stor spridning bland 

de olika individerna för de flesta näringsämnena och fördelningen av måltider, 

vilket kan påverka medelvärdet för studenterna som grupp. Ett exempel på detta 

är vitamin B12, där det högsta noterade intaget var 833% av SNRs 

rekommendation. Detta extremvärde bidrar till att medelintaget ökar, vilket 

speciellt visar sig på en mindre studiepopulation. 

 

Som student förekommer en del omständigheter som kan hindra en sund 

kosthållning. Studenterna upplever att stress, tidsbrist, alkoholintag, sociala 

sammanhang och motivation alla är faktorer som sällan eller ibland har en negativ 

effekt på kosthållningen. Dessa faktorer har även omnämnts i andra studier. 

Nelson et al. (2009) fann att tidsbrist bidrog till mindre sunda val. De fann även 

att studenter i samband med alkoholintag åt större mängder mat både innan, för att 

kunna konsumera mer alkohol, och efter, för att återhämta sig. Många studenter 

uppger också att olika typer av stress (Pelletier & Laska, 2012) och 

motivationsbrist (LaCaille et al. 2011) bidrar till att kosthållningen blir lidande. 

Quintiliani et al. (2012) fann även att ekonomin var ett problemområde som 

pressade studenterna till att välja billigare och oftare mindre näringsrika 

livsmedel. Detta överensstämmer inte med resultatet från denna studie, där 

majoriteten (55%) aldrig upplevde att ekonomin var ett hinder. Utöver ekonomin 

så svarade 45% aldrig och 45% sällan på frågan om bristande kunskap var att 

hinder för kosthållningen. Detta resultat kan tolkas som att majoriteten av 

deltagarna ansåg sig ha adekvat kunskap om kost. En större kunskap gav 

signifikanta samband med ett högre intag kcal, kolhydrat, tiamin, vitamin B12, 

järn, kalium och fiber, vilket både kan vara positivt och negativt för 

kosthållningen. Ett högt intag av en vitamin eller mineral kan i höga doser vara 
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toxiskt, medans ett intag under de rekommenderade nivåerna kan leda till brister. 

Detta gör att resultaten från korrelationen kan tolkas som att en måttlig kunskap 

gör det lättare att nå rekommendationerna, vilket kan vara missvisande på grund 

av det låga deltagarantalet.Ett ökat fettintag, i synnerhet mättat fett, kan ses för de 

studenter som upplever att sociala sammanhang bidrar till ett försämrat kostintag. 

Det är möjligt att studenterna vid dessa sammanhang tenderar att välja fettrikare 

livsmedel och snacks. Nelson et al. (2009) beskriver att studenter tillsammans 

med vänner ofta tenderar att äta just för den sociala sakens skull. Ofta brukar 

måltiderna vid dessa tillfällen vara snabbmat, vilka ofta har högt innehåll av fett 

och mättat fett.  

 

Att enkätresultatet, där 90% av deltagarna uppgav att bristande kunskap sällan 

eller aldrig var ett hinder för en sund kosthållning samt att 

kostregistreringsresultatet var relativt bra avseende rekommendationsnivåerna, 

kan tyda på att deltagarna i studien inte till fullo representerar 

universitetsstudenterna i allmänhet. 

 
5.2 Metoddiskussion 

 
Det totala antalet deltagare i studien var 11, varav samtliga var kvinnor. Det 

faktum att endast 11 av de studerande vid universitetet deltog i studien, samt att 

samtliga av dessa var kvinnor gör att resultatet kanske inte är representativt för de 

studerande vid universitetet i stort. En bidragande orsak till att deltagarantalet inte 

blev större är sannolikt att studien krävde en relativt stor insats av deltagarna, 

vilket kan ha lett till att vissa studenter valde att inte delta. Detta förklaras också 

av bortfallet på 45%, från de ursprungliga antalet på 20 studenter som anmälde 

intresse till att de fick instruktionerna om tillvägagångssättet. Valet av 

rekryteringsmetod kan ha påverkat att antalet deltagare inte blev tillfredsställande. 

Det är möjligt att en mer fysisk rekryteringsmetod, med exempelvis utdelning av 

informationsblad hade gett ett större utslag på deltagare till studien. Varför enbart 

kvinnor deltog i studien är oklart. Utseende, viktkontroll och strävan efter en 

hälsosammare livsstil har visat sig vara av större vikt för kvinnor än för män 
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(Alexander &Tepper, 1995), vilket kan ha påverkat att kvinnor i högre grad sökte 

sig till studien.  

 

Riktlinjerna för matdagboken kunde ha gjorts mer strikta för att förtydliga att fasta 

livsmedel vägs i gram och att flytande livsmedel mäts i liter. Vissa deltagare 

angav fasta livsmedel i volym, vilket medför en felkälla då inte absolut vikt 

kunnat fastställas för dessa livsmedel. Detta gäller även riktlinjen om att precisera 

livsmedlens märke, fetthalt, tillagningssätt med mera, där viss information från 

deltagarna uteblev. 

 

Den beprövade tredagarsmodellen där ansvaret för registrering av de olika 

livsmedlen ligger hos deltagarna kan medföra att deltagarna kanske inte fyller i 

matdagböckerna sanningsenligt. Det är möjligt att vissa studenter kan ha avstått 

från vissa livsmedel eller att fylla i den korrekta mängden för att påverka sitt 

resultat positivt med hänsyn till rekommendationerna.  

5.3 Slutsats 

 

Studenterna i denna studie uppfyller SNRs rekommendationer för alla 

näringsämnen, med undantag för järn, kolhydrat och fleromättat fett. För mycket 

energi intas i form av mellanmål och för lite intas vid frukost. Kostrelaterade 

problemområden upplevs främst vara stress, tidsbrist, motivation, alkoholintag 

och socialt umgänge. Framtida forskning inom ämnet bör rekrytera en större 

deltagargrupp med både män och kvinnor för att kunna ge ett mer tillförlitligt 

resultat över universitetsstudenterna vid Mittuniversitetet i Östersunds 

näringsintag. 

 

 

Tack till 

Tack till vår handledare Tommy Lundberg för handledning och hjälp under 

processen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Mat- och aktivitetsdagbok 
 

Kostanalys - Instruktioner för kost- och aktivitetsregistrering  
 
 
Under 3 dygn skall du registrera allt du äter och dricker. Välj en 3-dagarsperiod 
som är representativ beträffande såväl aktivitet som kosthållning. Perioden skall 
innehålla två vardagar och en helgdag.  
 
 

• Skriv ned allt vad du äter och dricker under 72 timmar på blanketten på 
nästa sida. Glöm inte mellanmål och småätande.  

 
• Ange helst vikten på livsmedlet. Om inte det går så ange mängden i volym 

ex. 2 dl lättmjölk. Om detta inte är möjligt så går det bra att uppskatta 
genom exempelvis 20 jordnötter, 1 normanormalstor banan osv. 

 
• Precisera livsmedlet med märke, fetthalt och/eller alkoholhalt etc. 

Exempelvis, Bregott 60 % 2 g, Formfranska 30 g, 1 msk Mellangrädde 27 
%, i så stor utsträckning det är möjligt. 

 
• Enklast är om du mäter livsmedlets vikt på en hushållsvåg. Tänk på att inte 

väga tallriken. Vätskor är enklast att mäta i volym, exempelvis mjölk i ett 
decilitermått. 

 
• Tänk på att bara väga/mäta maten du faktiskt äter upp. 

 
• Ange även hur maten är tillagad. Exempelvis, kokt, stekt eller grillad. 

 
• Uppge om vikten avser beredd eller färskt livsmedel, exempelvis 150g 

kokt eller 70g okokt pasta. 
 

• Försök separera ingredienserna i ett recept med flera livsmedel. Till 
exempel i en köttfärssås, ange köttets, lökens, champinjonernas etc vikt 
var för sig. Om detta inte är möjligt, försök då att uppskatta den 
ungefärliga vikten. 

 
• Du skall även bokföra dina aktiviteter under dessa 72 timmar. Uppge 

exempelvis 8 timmar sömn, 3 timmar föreläsning, 45 minuter rask 

promenad, 1 timme matlagning, 20 minuter duscha. 

 

• För ditt eget samt studiens bästa, avstå inte livsmedel du i vanliga fall 

skulle ätit för att få ett så ”bra” resultat som möjligt. Det är viktigt att 

dagboken representerar ditt faktiska näringsintag. 



 

23 
 

Kostregistrering 
 
Datum: 
 
 
Tidpunkt  Livsmedel     Mängd  
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Aktivitetsdagbok 
 
Datum: 
 
 
Aktivitet  Tidsomfattning 
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Bilaga 2. Enkät 
 
Fyll i det alternativ som du anser bäst stämma in på dig i den tomma rutan till vänster om 

svarsalternativen. 

 

1. Hur ofta upplever du att tidsbrist hindrar dig från att ha en sund kosthållning? 

Aldrig Sällan   Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

2. Hur ofta upplever du att ekonomin hindrar dig från att ha en sund kosthållning? 

Aldrig Sällan  Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

3. Hur ofta upplever du att bristande kunskap hindrar dig från att ha en sund 
kosthållning? 

Aldrig Sällan  Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

4. Hur ofta upplever du att stress hindrar dig att ha en sund kosthållning? 

Aldrig Sällan  Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

5. Hur ofta upplever du att kosthållningen i samband med alkoholintag blir 
lidande? 

Aldrig Sällan   Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

6. Hur ofta upplever du att bristande motivation hindrar dig från att ha en sund 
kosthållning? 

Aldrig Sällan  Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

7. Hur ofta läser du näringsdeklarationen på en matvara innan du köper den? 

Aldrig Sällan   Ibland   Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

8. Hur ofta upplever du att umgänge med vänner bidrar till ett mindre sunt 
kostintag? 

Aldrig Sällan   Ibland  Ofta  Alltid 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


