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Health Sciences, University of Gävle, Sweden. 

 

Abstract 

The aim of the study was to find out what information people have regarding the Swedish 

Nutrient Recommendations at some Swedish workplaces. The aim also included to find out 

how people use - or do not use - this information in their everyday lives. Method: A cross 

sectional study design was used and a survey was administered at various workplaces where 

hundred and ten questionnaires were answered. These surveys have been analyzed quantita-

tively and qualitatively. The results showed that the majority of the respondents were not 

aware of the Swedish Nutrient Recommendations, including the percentage of the energy dis-

tribution. Consistent with previous studies, men underestimated the recommendations for 

vegetables, while women had slightly more knowledge about the recommendations as a 

whole. Both sexes overestimated the recommendations regarding protein and underestimated 

the recommendations for carbohydrates. Conclusion: Out of the few respondents who were 

aware of the recommendations, most did not make use of them in their everyday life. In order 

to improve public health, it is important that through better or new ways of communication 

get more information about the nutrient recommendations. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte var att ta reda på vilken kännedom som finns om de svenska   

näringsrekommendationerna hos människor på ett antal svenska arbetsplatser. Syftet har även 

inne-fattat att ta reda på huruvida man använder sig av denna kännedom eller inte. Metod: En 

kvantitativ ansats i en tvärsnittsstudie har använts i denna undersökning och hundratio enkäter 

har blivit besvarade. Dessa enkäter har analyserats både kvantitativt och kvalitativt. 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna inte kände till de svenska näringsrekom-

mendationerna. Majoriteten var också omedvetna om hur den procentuella energifördelningen 

såg ut. Jämförbart med tidigare studier så underskattade männen rekommendationerna för 

grönsaker medan kvinnorna hade mer kännedom om rekommendationerna som helhet. Båda 

könen överskattade rekommendationerna för protein och underskattade rekommendationerna 

för kolhydrater. Slutsats: Av de få respondenter som kände till de svenska näringsrekommen-

dationerna, använde de sig inte av dessa i sin vardag. Det är därför viktigt att hitta nya sätt att 

kommunicera denna information, ett förslag kan vara via sociala medier. Denna information 

bör vara anpassad så att alla personer har en möjlighet att förstå den.  
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1. Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att hälsa är ett tillstånd av totalt socialt, fysiskt och 

psykiskt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom (WHO 1948), och denna definit-

ion används i många olika sammanhang. Brülde & Tengland (2003) nämner dock att 

om en person endast uppnår hälsa vid totalt socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande är det 

ytterst få personer som har hälsa. Detta skulle i sin tur betyda att de som inte uppnår det totala 

välbefinnandet lider av sjukdom. I stället för att dela in individers hälsa i olika kategorier 

borde hälsan ses som en helhet. Brülde & Tengland (2003) menar att all ohälsa inte behöver 

innebära att individerna lider. Att känna välbefinnande är en personlig känsla och en individs 

hälsotillstånd kan genomgå en förändring utan att dennes välbefinnande förändras (ibid). 

Den nationella folkhälsopolitiken i Sverige har som mål att skapa samhälleliga förutsättningar 

för hela befolkningen att uppnå en god hälsa (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2003). Folkhälsoarbe-

tet fokuserar på miljöer, livsvillkor, levnadsvanor och produkter som bidrar till en bättre folk-

hälsa. För att detta arbete ska vara framgångsrikt, är målet att flera samhälls-aktörer gör aktiva 

insatser för att främja en god folkhälsa. Detta folkhälsoarbete har elva övergripande utgångs-

punkter, folkhälsomål (ibid), ett av dessa har betydelse för detta arbete. 

 

Folkhälsomål nr 10. Goda matvanor och säkra livsmedel - För att individer ska kunna leva 

ett hälsosamt liv är det en förutsättning att det finns tillgång till hälsosamma matvaror och 

säkra livsmedel. För att nå dessa mål kan, förutom kommuner och landsting, frivilliga aktörer 

använda dessa målområden i sitt hälsofrämjande arbete. Detta ska vara något som alla indivi-

der har möjlighet att uppnå enligt FHI, som har en viktig roll i det övergripande ansvaret av 

det svenska folkhälsoarbetet (FHI, 2003). 

 

1.1 De svenska näringsrekommendationerna 

Kosten har betydande effekter på vårt välmående (Statens Livsmedelsverk [SLV], 2012). 

WHO påpekar att dåliga kostvanor är en bidragande orsak till en rad sjukdomar, inklusive 

övervikt. Genom att förbättra kostvanorna hos individerna, minskar risken för att ohälso-

samma matvanor kan bidra till sjukdomar och för tidig död (WHO, 2007). Övervikten i 

dagens samhälle är ett betydande folkhälsoproblem och riskerar att bli allt allvarligare om det 

inte sker en förändring. Ungefär häften av alla vuxna i Sverige lider idag utav övervikt (SLV, 

2012). Övervikt är en bidragande orsak till andra sjukdomar så som fetma, hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes typ 2 (FYSS, 2008). 
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I syfte att påverka folkhälsan, och därmed underlätta eller förbättra energi-och näringsintaget 

hos befolkningen och särskilda målgrupper, finns näringsrekommendationer (SLV, 2005). 

Våra svenska näringsrekommendationer (SNR) baseras på de nordiska näringsrekommendat-

ionerna (NNR) från 2004 och är den fjärde upplagan. Näringsrekommendationerna ges ut och 

revideras regelbundet, och målet är att de ska följa samhällets utveckling. Rekommendation-

erna tar hänsyn till aktuella matvanor och förhållanden rörande hälsa i de nordiska länderna, 

och SNR anpassas därför till de svenska förhållandena. Statens Livsmedelsverk ansvarar för 

att ge ut de Svenska Näringsrekommendationerna (ibid). SNR anger vad en individ i genom-

snitt behöver av näringsämnen och energi för livsfunktioner och tillväxt (SLV, 2005). Re-

kommendationerna gäller för en genomsnittlig kost under en vecka och vänder sig till normalt 

aktiva och friska individer, för vuxna och barn över två år. Genom att fördela måltiderna re-

gelbundet över dagen blir det lättare att äta portioner som inte är för stora (ibid). Hur mål-

tiderna fördelas över dagen beror på hur arbete, skola och andra aktiviteter är organiserade. 

En rekommenderad fördelning av måltider är att äta tre huvudmåltider (frukost, lunch mid-

dag) och ett till tre mellanmål per dag (SLV, 2005), men det viktigaste är att de följer samma 

mönster varje dag och att dessa måltider får tillräckligt mycket tid avsatt för att kunna äta i 

lugn och ro (Johansson, 2007). 

 

Om rekommendationerna följs, skulle många individer må bättre, vara piggare och orka mer i 

sin vardag, vilket skulle kunna betyda att det inte finns mycket plats kvar till tomma kalorier 

så som godis och chips (utrymmesmat), sötsuget minskar och kan till slut försvinna helt 

(SLV, 2005). Genom att äta mindre socker, salt och mättat fett och istället mer fibrer, grönsa-

ker och frukt, skulle det minska risken för fetma och övervikt (SLV, 2012). Detta utgör grun-

den för en hälsosam kost (ibid). 

 

1.2 Motiven bakom våra näringsrekommendationer 

Kroppen behöver många olika sorters näringsämnen (SLV, 2005). Förutom de energigivande 

näringsämnena fett, kolhydrater och protein, behövs även vitaminer, mineraler och kostfibrer. 

Fördelningen av de energivande näringsämnena i kosten kan beskrivas procentuellt sett, och 

uttrycks i energiprocent. Den rekommenderade energifördelningen av fett bör motsvara 

trettio procent av energiintaget, fördelningen av kolhydrater bör motsvara femtiofem procent 

av energiintaget och av protein bör energiintaget motsvara femton procent. Dessa är de 

rekommendationer som finns på populationsnivå, och de används bland annat vid planering 

av mat vid skolor och för större grupper (ibid). 
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Fett 

Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar om fettkonsumtionen motsvarar ca 1/3 av den 

konsumerade mängden energi (SLV, 2005). Och tvärtom, om intaget av fett är för högt kan 

risken för fetma öka (ibid). Behovet av essentiella fettsyror måste tillgodoses genom kosten 

då dessa inte kan tillverkas i kroppen (Abrahamsson et. al. 2006). De essentiella fettsyrorna 

finns bland annat i fisk, oljor, bönor, fröer och nötter (ibid). 

Kolhydrater 

För att få i sig en tillräcklig mängd kolhydrater och kostfibrer bör de allra flesta öka sin 

konsumtion av dessa livsmedel (SLV, 2005). Det är främst de stärkelserika kolhydraterna, 

som bör ökas genom en ökad konsumtion av grönsaker, frukt och bär, potatis och rotfrukter, 

spannmålsprodukter. De stärkelserika kolhydraterna tar lång tid att bryta ned, vilket leder till 

att blodsockernivån hålls jämn under en längre tid. Svenskarna konsumerar en hel del kolhyd-

rater i form av socker och utrymmesmat. Tio procent av kolhydratsintaget kan komma ifrån 

socker och utrymmesmat, men fyrtio procent av svenskarna äter mer än denna mängd (ibid). 

Protein 

Om energiintaget i övrigt är lågt, kan ett intag som är högre än rekommendationen för protein 

vara behövligt för att få i sig den näring som behövs (SLV, 2005). Genom en konsumtion av 

protein på den rekommenderade nivån, kan behoven av de essentiella aminosyrorna tillgodo-

ses (ibid). Något som är gemensamt för konsumtionen av fett och protein bland svenskarna är 

att konsumtionen av dessa energigivande ämnen är högre än vad målsättningen är (SLV, 

2012). I allmänhet äter individer procentuellt sett mer än vad rekommendationerna anger 

(ibid). 

 

1.3 Hur ser svenskarnas matvanor ut? 

I dagens samhälle finns det överallt information om olika dieter och tillvägagångssätt för att 

leva hälsosammare genom att äta ”rätt”. Johansson (2007) nämner att det som anses vara 

”rätt” hela tiden förändras på grund av nya mattrender, reportage i tidningar och dietböcker. 

Av denna anledning är det viktigt att ha grundläggande kunskap om behovet av energi, näring 

och näringsinnehåll i kosten. Det är även viktigt att ha kunskap om kroppens funktioner för 

att på så vis kunna bedöma hur mycket sanning det finns i den information som sprids om vad 

en hälsosam kosthållning innebär (ibid). 

 

Trots att det finns en mängd råd angående hälsosamma kostvanor blir vi inte friskare. Av den 

anledningen gör SLV kostundersökningar för att ta reda på hur det står till med vårt ätande 
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(SLV, 2012). Statens livsmedelsverk gjorde år 2010-2011 en kostundersökning, Riksmaten, 

med närmare 1800 deltagare i åldrarna arton till åttio år. Undersökningsdeltagarna hade till 

uppgift att föra dagbok över allt de åt eller drack under fyra dagar (ibid). Enligt denna 

undersökning såg svenskarnas matvanor ut som följande: 

 

• Två av tio äter 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller mer. 

• Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 

• Sex av tio använder olja eller flytande margarin i matlagningen. 

• Nio av tio äter för lite fullkorn. 

• Sju av tio äter för lite fibrer. 

• Fyra av tio äter för mycket socker. 

• Sju av tio äter för mycket salt, men många väljer joderat salt. 

• Åtta av tio äter för mycket mättat fett. 

• Femton procent av energiintaget – kalorierna – kommer från godis, läsk, bakverk och 

snacks. 

• Unga kvinnor och män, 18–30 år, har sämst matvanor. 

• Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män. 

 

Många äter idag allt för mycket bakverk, glass, godis och snacks, vilket kan vara en bidra-

gande orsak till att många individer blir överviktiga (SLV, 2012). Dessa produkter innehåller 

mycket energi men inte många näringsämnen, så för att få i sig de näringsämnen som kroppen 

behöver, finns det inte plats för dessa produkter utan att gå upp i vikt. Om kosten är balanse-

rad i övrigt finns det plats för ungefär 200 - 300 kalorier per dag (beroende på kön och aktivi-

tet) som kan komma ifrån utrymmesmaten (ibid). Mot bakgrund av svenskarnas matkonsumt-

ion och målet för folkhälsan, har de Svenska Näringsrekommendationerna betonat vikten av 

ett antal livsmedel, bland annat frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och fisk (SLV, 2012). 

 

För att få i sig vitaminer, mineraler och kostfibrer är det bra att äta frukt och grönt som är rika 

på dessa näringsämnen (SLV, 2012). Förutom att frukt och grönsaker är näringsrika, så inne-

håller de relativt lite energi och mättar bra. Varje dag bör vuxna kvinnor äta ungefär 500 gram 

frukt och grönt (ibid). Män bör äta cirka 650 gram frukt och grönt (SLV, 2003). Detta mots-

varar ungefär tre frukter och två portioner grönsaker. Av de grönsaker som vi äter bör bortåt 

hälften vara fiberrika grönsaker så som broccoli, bönor, morötter eller vitkål (ibid). 

Spannmålsprodukter i form av pasta, bröd, gryn, flingor och ris finns alla att få i en variant 
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med fullkorn (SLV, 2005). Genom att äta fullkornsprodukter, som är rika på fibrer, vitaminer 

och mineraler, kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes minskas. Kvinnor 

rekommenderas att äta cirka sjuttio gram fullkorn per dag och män rekommenderas att äta 

cirka nittio gram fullkorn (ibid). Rekommendationen är att äta fisk cirka tre dagar i veckan, 

och beror på att fisk innehåller många vitaminer och mineraler (SLV, 2005). De långkedjiga 

omega 3-fettsyrorna samt vitamin D, som de flesta i Norden behöver äta mer av, finns i fet 

fisk som lax, makrill och sill (ibid). 

 

1.4 Vad styr vårt beteende och därmed vårt matval? 

Det finns en mängd olika mekanismer bakom våra kostbeteenden. Kostbeteenden förändras 

och ser olika ut beroende på hur vår livssituation ser ut (Abrahamsson et al., 2006). Kultur, 

boende, språk, socioekonomisk status och uppväxt är några exempel på förhållanden som kan 

påverka våra kostvanor. Andra faktorer som kan påverka vårt beteende och därmed vårt mat-

val, är kön, social tillhörighet, psykologiska och fysiologiska faktorer (exempelvis allergier). 

Beroende på varifrån vi kommer och vad vi har för kollektiva värderingar, förändras intresset 

för maten. Kulturen förändrar inte bara vad vi äter, utan även när och hur vi äter. Mat är med 

andra ord något som är livsnödvändigt för oss alla, vilket leder till att maten berör alla våra 

sinnen (ibid). 

 

Det är väl känt att individer med låg socioekonomisk status löper större risk att drabbas av 

ohälsa (SLV, 2012). Konsumtionen av frukt och grönsaker är betydligt lägre hos personer 

med låg socioekonomisk status, samtidigt som konsumtionen av läsk och saft är högre, jäm-

fört med personer med hög socioekonomisk status. Mycket tyder på att ohälsosamma och 

oregelbundna matvanor är kopplade till låg socioekonomisk status, då personer med hög 

socioekonomisk status anses ha bättre resurser att förstå information om kostvanor och goda 

livsmedel (ibid). 

 

En studie från år 2004 (Jansson, 2004) på barn visade att ohälsosamma kostvanor inte är ett 

informationsproblem. Jansson menar istället att faktorer som skola, omgivning och familj 

påverkar barns ätande. Många barn vet att frukt och grönt är hälsosamt samtidigt som de vet 

att godis och snabbmat inte är hälsosamt. Trots att de vet detta, äter de godis och snabbmat 

(ibid). 

 

Mat och dryck är viktigt för vår överlevnad och ska fylla de fysiologiska behov som finns 
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(Holm, 2003). Mat och dryck fyller även psykologiska och sociala behov hos människor. När 

människor umgås, görs detta oftast i samband med mat. Vänner träffas över en fika, kollegor 

har möten över en lunch och familjer som firar något träffas och äter middag ihop. Måltider 

förenar människor i många olika situationer (ibid) 

 

Från det att en människa föds, bidrar maten (bröstmjölken eller vällingen) till en relation 

mellan barnet och dess förälder, man säger att barnet knyter an till föräldern (Abrahamsson et 

al., 2006). När människor blir äldre finns det hos vissa svårigheter att se och känna skillnad på 

behovet av energi och näring eller huruvida det är ett behov av närhet eller ett socialt  sam-

manhang. Det är även vanligt att koppla ihop maten med psykisk tillfredsställelse, till 

exempel då någon mår dåligt och tröstar sig själv med mat. Därmed får de psykologiska 

faktorerna en stor inverkan på vad en person tycker är gott eller inte (ibid). 

 

1.5 Skillnader i mäns och kvinnors syn på rekommendationerna 

Även könstillhörigheten påverkar vårt matval. von Bothmer & Fridlund (2004) visade till 

exempel att unga kvinnor är mer motiverade än yngre män att göra förändringar som gynnar 

hälsan. Studien visade även att det fanns ett samband mellan motivationen och dessa kvinnors 

självupplevda hälsa (ibid). Även Buttriss (1997) studie visade att kvinnor har ett större in-

tresse än män för att förändra sitt beteende gällande matvanor. Kvinnorna hade mer kunskap 

än män om livsmedel och dess innebörd för ett hälsosamt leverne. Studien visade att 61-63% 

av deltagarna, både män och kvinnor, ansåg att mer fibrer, mindre socker och mindre fett var 

”väldigt viktigt” för hälsosammare matvanor (ibid). Baker & Wardle (2003) visade att män 

äter för lite frukt och grönt jämfört med kvinnor. Syftet med studien var att ta reda på om det 

fanns någon bakomliggande faktor som påverkade männen att äta mindre frukt och grönt. 

Studien visade att män tror att rekommendationerna för frukt och grönt är lägre än de i själva 

verket är. Att männen hade en sämre kunskap om hur rekommendationerna ser ut, kan vara en 

bidragande orsak till att männens intag var lägre än kvinnornas (ibid). 

 

1.6 Kunskap, beteende och motivation 

Enligt Wadström (2004) är det motivationen som styr vårt beteende. Beteenden väljs efter vad 

som för stunden känns aktuellt och därför äter man för att bli mätt och inte för att överleva. 

Inte ens konsekvensen övervikt kan få en individ att sluta äta. Dock menar författaren att om 

en individ har motivationen att ha goda kostvanor, så hjälper motivationen till att styra 

beteendet. Valet av kostvanor kan då bli bra och skapa goda förutsättningar för resten av livet. 
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När en individ får förståelse för hur bra den mår av sitt beteende med goda kostvanor, får den 

en större motivation till att äta hälsosamt (ibid). 

 

Eriksson- Backa (2003) menar att vårt beteende styrs av den kunskap vi bär på; om en person 

har fullständig kunskap kan den själv bestämma över sina beslut. Dessa beslut påverkar i sin 

tur vårt beteende. Genom kunskapen kan vi välja de bästa förutsättningarna för hur vi handlar 

(ibid). Dock behöver det inte alltid betyda att vi använder dessa resurser till att följa 

rekommendationer gällande kost och hälsa (Sejr & Osler, 2002). En studie från 2002 visade 

att de som inte hade goda kost- och hälsovanor oftast hade information och kunskap om att 

det inte var hälsosamt. Trots detta valde de att inte följa rekommendationerna (ibid). 

 

Ytterligare en studie visade att det finns ett samband mellan attityder och beteende kring 

kostvanor. Personer som har en positiv attityd till att äta hälsosamt, är också de som äter mest 

hälsosamt (Roininen et al., 2001). 

 

Furst et al., (1996) visade att sociala faktorer, uppväxt och erfarenheter kan påverka en per-

sons kostvanor. Beroende på hur uppväxten har sett ut kan kostvanorna skilja sig ifrån 

varandra. Mat kan även påminna om en känsla, vilket påverkar kostvanorna. Om en person 

har ätit något i en besvärlig situation kan detta leda till att personen förknippar maten med 

situationen på ett negativt sätt. Mat eller vissa livsmedel kan även förmedla en positiv känsla 

om vi upplever tröst, ångestlindring och liknande i matsituationen som gör att vi gärna söker 

den trösten igen (ibid). I vilka sammanhang vi äter spelar stor roll. En annan faktor som på-

verkar våra kostvanor är utbud (Furst et al., 1996). Finns det inte ett utbud med hälsosam mat 

i butiken närmast bostaden, kan denna mat väljas bort mot mer ohälsosamma alternativ (ibid). 

Mat som äts utanför hemmet har också visat sig kunna leda till ohälsosamma kostvanor som i 

sin tur leder till fetma (Jaworowska et al., 2013). Denna mat kallas ofta ”snabbmat”- mat som 

serveras eller hämtas på till exempel restauranger eller gatukök. Maten är oftast färdiglagad 

eller så tillagas den snabbt vid beställning (ibid). 

 

En studie från år 2011 visade möjliga hinder till varför inte individer äter hälsosammare 

(Roberts & Marvin, 2011). Tio procent ansåg att de hade för liten kunskap om hälsosamma 

kostvanor och att detta var ett hinder för dem. Ytterligare cirka tio procent ansåg att kostex-

perter fick dem att känna sig vilseledda då de ofta ändrar sin åsikt angående kostvanor. 
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Studien tog även upp att många individer väljer att inte äta hälsosam kost då de inte vill ge 

upp den mat de tycker om. De saknar motivation och intresse till att göra en förändring (ibid). 

 

Problemformulering 

Studien Riksmaten (SLV, 2012) visade att många inte följer de rekommendationer som finns 

beträffande mat och ätande. En fråga blir därför om personer i allmänhet känner till att 

näringsrekommendationer finns, och om de gör det, känner de i så fall till innebörden av 

dem? 

 

2. Syfte 

Denna studies syfte är att ta reda på vilken kännedom som finns om de Svenska Närings-

rekommendationerna hos personer på ett antal svenska arbetsplatser. Syftet är också att ta 

reda på huruvida de använder sig av denna kännedom eller inte i vardagslivet. 

 

2.1 Frågeställningar 

Vilken kännedom finns gällande de svenska näringsrekommendationerna bland arbetstagare 

på svenska arbetsplatser? 

Har män och kvinnor samma syn på rekommendationer och livsmedelsval? 

Använder man sig av denna kännedom eller inte? 

 

3. Metod 

3.1 Val av ansats 

Till denna uppsats har en tvärsnittsstudie använts. En tvärsnittsstudie passar bra när prevalen-

sen ska bestämmas angående hur vanlig en egenskap eller ett symtom är i en befolkning (An-

dersson, 2006). En beskrivande design har valts för att kunna beskriva respondenternas kän-

nedom och användning av näringsrekommendationerna. Uppgifterna till denna uppsats är 

insamlade vid ett tillfälle och insamlingen av data har skett genom enkäter (ibid). 

 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval har använts för att samla in information till denna uppsats (Trost, 

2007). Urvalet skedde genom att tillfråga olika företag om enkäterna kunde delas ut på arbets-

platserna. På några av de företag som kontaktades kände författaren till personalen och fick på 

så vis kontakt med ansvariga. Detta ledde till att författaren fick tillåtelse att dela ut enkäterna 
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till personalen. Företagen var verksamma inom olika områden som till exempel omvårdnad 

och hemtjänst, kommun, socialtjänst, fackhandel och ett åkeri. Antalet anställda på arbetsplat-

serna varierade från tio till ungefär hundra personer. Arbetsplatserna var förlagda i en mellan-

stor stad i Sverige. På en arbetsplats arbetade enbart män medan på de andra arbetsplatserna 

arbetade både män och kvinnor, även om det till övervägande del var kvinnor. Syftet med att 

lämna ut enkäterna på olika företag var att få ett så brett urval som möjligt. Genom att dela ut 

på dessa arbetsplatser blev det ett bekvämlighetsurval då enkäterna besvarades av de personer 

som vid tillfället befann sig på arbetsplatsen (Trost, 2007). 

 

Hundratio enkäter delades totalt ut på olika arbetsplatser och hundratio stycken enkäter besva-

rades. På de mindre företagen lämnades exakt antal enkäter ut efter hur många anställda 

de var och på de större företagen lämnades det ut färre enkäter än antalet anställda. Detta för 

att alla enkäter skulle bli besvarade. Sju stycken enkäter besvarades utan att respondenten 

angav kön, dessa enkäter kommer inte att vara med i resultatanalysen då de förhindrar en 

jämförelse mellan män och kvinnor. 

 

3.3 Datainsamling 

En enkätundersökning har genomförts då det underlättar för insamling av data då önskan var 

att urvalet skulle vara brett (Eliasson, 2006). När många personer behöver nås är enkätunder-

sökningar en bra metod (Ejvegård, 2009). Alla personer i en enkät får samma frågor vilket 

leder till att svaren är lättare att jämföra (ibid). Då syftet med studien var att ta reda på männi-

skors kännedom om SNR och livsmedelsval, så var avsikten endast att samla in så många 

enkäter som möjligt. Detta utan att rikta dem till en specifik grupp och heller inte till något 

specifikt kön.  

 

Ett missivbrev (se Bilaga 1) utformades som innehöll information om studiens innehåll samt 

information om att deltagande var frivilligt. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till 

författare och handledare för att på så vis kunna besvara eventuella frågor angående uppsatsen 

och enkäterna. 

När missivbrevet var färdigskrivet konstruerades enkäten (se Bilaga 2). Enkäten bestod av 

frågor där respondenten först fick en möjlighet att beskriva något om hur de egna kostvanorna 

ser ut och därefter möjlighet att besvara frågor om hur de trodde att de svenska  

näringsrekommendationerna ser ut. Det var i denna undersökning värdefullt att samla in så 

mycket information som möjligt från en stor grupp individer på en begränsad tid. Vissa av 
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frågorna i enkäten krävde kvantitativa svar medan andra frågor krävde kvalitativa svar (Elias-

son, 2006). En kvantitativ ansats är lämplig för att få en generell bild över hur ett problem ser 

ut (ibid). Den genomförs när man vill ta reda på hur vanligt ett visst fenomen är, medan en 

kvalitativ ansats används om man vill hitta och förstå ett specifikt beteende (Trost, 2001). Om 

enbart en kvalitativ datainsamling hade valts, hade intervjuer genomförts istället för enkäter, 

vilket i sin tur kanske inte hade kunnat ge svaren på denna undersöknings syfte. Då tiden för 

insamling av data var begränsad, hade enbart ett fåtal intervjuer eller fokusgrupper kunnat 

genomföras till denna undersökning. Genom att istället göra enkäter fanns det möjlighet att nå 

många respondenter och på så vis finns det en större möjlighet att generalisera det insamlade 

materialet. Intervjuer som insamlingsmetod hade varit svårarbetat då mycket tid hade fått läg-

gas på att intervjua respondenterna (Trost, 2001).  

 

Enkäten innehöll fyra sidor och bestod, förutom frågor om kön och ålder, av tjugoen frågor. 

Sexton av dessa hade färdiga svarsalternativ, med totalt tre till fyra svarsalternativ. På tre av 

frågorna som rörde huvudmåltider, mellanmål samt procentuell energifördelning fanns det 

möjlighet att själv besvara utan att ta hänsyn till ett svaralternativ. Två frågor om frukostvanor 

var helt öppna och på dessa kunde data av kvalitativ karaktär samlas in. För att få en generell 

bild över hur en frukost kan se ut och varför frukost är viktigt, var det relevant med öppna 

frågor. Enkäten som innehöll frågor om kostvanor testades av tre personer. Efter att de testats 

skrevs tre frågor om då de var svårtolkade för undersökningsdeltagarna. Enkäterna tog fem till 

tio minuter att besvara. 

 

3.4 Genomförande 

Efter hand kontaktades ett antal ansvariga på olika arbetsplatser via mail, telefon och  

personlig kontakt. När en kontakt med de ansvariga var etablerad bestämdes en dag då enkä-

terna skulle lämnas ut på arbetsplatsen. På den bestämda dagen lämnades de ut för att sedan 

samlas in någon dag senare. Vissa arbetsplatser behövde en dag för att få de anställda att be-

svara enkäterna medan andra arbetsplatser behövde flera dagar. Beroende på storleken på fö-

retagen skiljde det sig hur många enkäter som lämnades ut. Två företag var lite mindre och 

där lämnades ett exakt antal enkäter ut efter hur många anställda de var. På de lite större 

företagen lämnades ett större antal enkäter ut, som dock inte täckte antalet anställda utan var 

något mindre. Detta för att alla enkäter skulle bli besvarade. Hundratio enkäter lämnades 

totalt ut på de olika arbetsplatserna och när de sedan samlades in igen var alla ifyllda. Efter att 

enkäterna samlats in lades de in i programmet Excel för att sammanställas och bearbetas. Att 
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föra in enkäterna i Excel tog cirka två till tre minuter per enkät. När varje enkät hade förts in, 

var det viktigt att se till att data inte hade fallit bort och att allt var korrekt inskrivet. Samtidigt 

skrevs de tankar ned som dök upp för att inte missa någon viktig information. När enkäterna 

var sammanställda förstördes de. 

 

3.5 Dataanalys 

Kvantitativa data analyserades genom beskrivande statistik i programmet Excel och 

redovisades sedan i form av tabeller och löpande text. För att resultatet av några av frågorna 

av kvalitativ karaktär skulle kunna kvantifieras, användes nominalskala (Andersson, 2006) 

där vissa svaralternativ i form av text översattes till en siffra. 

 

Kvalitativa data analyserades genom innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004) och 

redovisades i löpande text. För att få in svaren i kategorier har de lästs igenom ett flertal 

gånger för att få en bredare förståelse för dess innehåll. När detta var gjort plockades den mest 

relevanta informationen för syftet ut, som därefter samlades ihop till meningsbärande enheter. 

Dessa meningar kondenserades sedan för att göra meningarna kortare men med så mycket 

innehåll som möjligt. När detta var gjort kodades de olika meningarna, koderna beskrev de 

olika meningarnas innehåll. Svaren delades därefter in i kategorier och de teman som bildades 

(ibid) var kännedom om SNR och faktiskt beteende. I resultatredovisningen har frågorna de-

lats upp i kön för att ge en bild av vad kvinnor och män har svarat med syfte att beskriva 

eventuella könsskillnader.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2012) som togs i beaktande och fanns som 

stöd under undersökningen. Dessa etiska aspekter övervägdes även när enkätfrågorna 

skapades. 

 

Informationskravet - De individer som deltog i undersökningen kom att få ta del av den 

information och de villkor som berörde undersökningen, det vill säga hur undersökningen 

skulle gå till och vad som var syftet med undersökningen. Undersökningsdeltagarna kom även 

information om att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under 

undersökningens gång (Vetenskapsrådet, 2012). Detta krav uppfylldes genom att lämna ut ett 

missivbrev med information till undersökningsdeltagarna i samband med undersökningen. 
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Samtyckeskravet - Undersökningsdeltagarna uppgav samtycke till att vara med i undersök-

ningen och de hade själva rätten att bestämma om, på vilka villkor och hur länge de skulle 

delta i undersökningen. Vid avbruten medverkan hade inga negativa följder påverkat under-

sökningspersonen och ingen påtryckning av något slag hade skett gentemot undersökningsdel-

tagarna (Vetenskapsrådet, 2012). Genom att undersökningsdeltagarna besvarade enkäten gav 

de samtycke till att delta i undersökningen. Under undersökningens gång har de även haft 

möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet - Alla de personer som på något sätt hanterar etiskt känslig informat-

ion om något som relaterar till undersökningen bör underteckna en förbindelse om tystnads-

plikt. Undersökningspersonerna hade rätt att vara anonyma och inga uppgifter fick föras vi-

dare (Vetenskapsrådet, 2012). De enkäter som samlades in var utan namn, så ingen skulle 

behöva känna sig utlämnad. Eftersom enkäterna lades i en mapp, kunde heller ingen annan se 

hur någon annan hade svarat på enkäterna. Efter att enkäterna var sammanställda förstördes 

de så att de inte kunde föras vidare. 

 

Nyttjandekravet - De uppgifter som är insamlade för forskningsändamål får inte på något vis 

användas i andra sammanhang. Vid insamling av personuppgifter får dessa inte användas vid 

åtgärder som kan påverka individen (Vetenskapsrådet, 2012). Enkäterna har endast använts 

till denna undersökning innan de sedan förstördes för att inte användas i något annat 

sammanhang. 

 

4. Resultat 

4.1 Kön och ålder 

I undersökningen besvarades hundratio enkäter, varav sextionio var kvinnor och trettiofyra 

var män. Sju respondenter har inte angett något kön, svaren från dessa sju kommer inte att 

redovisas i resultatet. Det slutgiltiga antalet respondenter blev därför hundratre personer. 

 

Åldern hos respondenterna har en bred variation där den yngsta respondenten var nitton år 

och den äldsta var sextiotre år. Medelåldern var fyrtio år och medianåldern något lägre, tret-

tioåtta år. 
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4.2 Kännedom om de svenska näringsrekommendationerna och dess innehåll 

På frågan om respondenterna kände till de svenska näringsrekommendationerna, svarade åtta 

procent (nio respondenter) ”Ja” på frågan. Fyrtionio procent kände inte till dem, medan 

fyrtiotre procent har svarat ”Nja, jag tror jag har hört talas om det”. 

 

Den procentuella energifördelningen 

Tjugonio procent av kvinnorna och tjugosex procent av männen har besvarat dessa frågor 

med ett frågetecken och finns därför inte med i resultatet nedan.  

Fett Tjugoåtta procent av kvinnorna som besvarat frågan, har angett att de tror att rekommen-

dationen för fett är högre än vad den är, ingen av männen har angett detsamma. Ingen av 

kvinnorna trodde att rekommendationen för fett är lägre än vad den är, vilket däremot fem-

tionio procent av männen gjorde. Fyrtiotre procent av kvinnorna och femton procent av män-

nen, som svarat på frågan, har angett rätt alternativ för hur de tror att rekommendationen ser 

ut. 

Kolhydrater En procent av kvinnorna, liksom en procent av männen, har angett att de tror att 

rekommendationen för kolhydrater är högre än vad den är. Femtiosju procent av kvinnorna 

och fyrtiosju procent av männen trodde att rekommendationen var lägre. Tretton procent av 

kvinnorna och tjugofyra procent av männen har angett rätt alternativ för hur de tror 

rekommendationen ser ut. 

Protein Sextioåtta procent av kvinnorna trodde att rekommendationen för protein är högre än 

vad den är och sextiotvå procent av männen har angett detsamma. En procent av kvinnorna 

trodde att rekommendationen för protein är lägre än vad den är, men ingen av männen har 

angett detsamma. En procent av kvinnorna och tolv procent av männen har angett rätt 

alternativ för hur de tror rekommendationen ser ut. En respondent, kvinna, svarade rätt på 

samtliga, det vill säga fett, kolhydrater och protein tillsammans. 

 

Huvudmåltider 

Tabell 1 visar att majoriteten, sjuttioåtta respondenter, åt tre huvudmåltider och sjuttiofem 

respondenter trodde att rekommendationen är tre huvudmåltider. Cirka tjugofem procent av 

respondenterna åt två huvudmåltider om dagen och tjugofem procent trodde också att 

rekommendationen är två huvudmåltider. Två respondenter har svarat att de äter fyra 

huvudmåltider men ingen har svarat att det är rekommendationen. Fyra respondenter har 

svarat att de tror att rekommendationen är en huvudmåltid men ingen har svarat att de äter en 

huvudmåltid. 
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Tabell 1. Konsumtion av huvudmåltider och antagande om SNR 

Antal konsume-

rade mål-

tider/dag 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

måltider 

Tror att SNR re-

kommenderar 

måltider/dag 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Rekom. 

1 0 0 0 1 1 3 4 

2 8 15 23 2 11 13 24 

3 26 52  78 3 22 53 75 

4 0 2 2 4 0 0 0 

 n=34 n=69 n=103  n=34 n=69 n=103 

 

Mellanmål 

Tabell 2 visar att tjugosex respondenter inte äter några mellanmål alls under dagen, men ingen 

trodde att detta är rekommendationen för mellanmål. Trettiosju respondenter trodde att 

rekommendationen är ett till tre mellanmål om dagen, medan fem respondenter åt tre 

mellanmål. En respondent har svarat att SNR rekommenderar ett till fyra mellanmål, men 

ingen respondent har svarat att de äter mer än tre mellanmål. 

 

Tabell 2. Konsumtion av mellanmål och antagande om SNR 

Antal konsume-

rade mellan-

mål/dag 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

måltider 

Tror att SNR re-

kommenderar 

mellanmål/dag 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Rekom 

0 8 17 26     

1 13 26 39 1-2 19 46 65 

2 10 24 34 1-3 14 23 37 

3 3 2 5 1-4 1 0 1 

 n=34 n=69 n=103  n=34 n=69 n=103 

 

Frukost 

Sjuttionio respondenter, (sjuttiosju procent) åt frukost fem dagar eller fler en vanlig vecka 

medan tre respondenter aldrig åt frukost. Tio respondenter åt frukost en till två gånger i 

veckan och tio svarade att de äter frukost tre till fyra gånger i veckan. 

 

Undersökningsdeltagarna har skriftligen besvarat vad de äter till frukost samt varför de äter 
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frukost. Åttiotvå respondenter svarade att de äter frukost för att orka dagen, få energi och för 

att det är det viktigaste målet på dagen. Tjugoen respondenter har inte besvarat frågan, och av 

dessa är det tolv personer som inte äter frukost veckans alla dagar. De tjugonio respondenter 

som inte har besvarat frågan har också svarat att de inte känner till de svenska näringsrekom-

mendationerna. Respondent nummer ett äter frukost en till två gånger per vecka, detta trots att 

denna kvinna ansåg att man bör äta frukost... 

 

”för att få en bra start på dagen” - Respondent nummer ett 

 

En annan respondent åt frukost en till två gånger per vecka, trots att denna man ansåg att fru-

kost är… 

 

”det är det viktigaste målet man äter” - Respondent nummer två 

 

Respondent nummer tre åt frukost tre till fyra gånger per vecka, trots att denna kvinna ansåg 

att frukost äter man... 

 

”för att få energi under dagen” - Respondent nummer tre 

 

Dessa respondenter har angett att de vet varför man bör äta frukost, men trots detta så äter de 

inte frukost alla veckans dagar. 

 

Fisk 

Tabell tre visar att tjugo respondenter aldrig äter fisk men att ingen trodde att detta är 

rekommendationen. Sjuttionio respondenter åt fisk en till två gånger i veckan, och ungefär 

samma antal trodde att det är rekommendationen. Fyra respondenter åt fisk tre till fyra gånger 

i veckan och trettioen trodde att det var rekommendationen. 
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Tabell 3. Konsumtion av fisk och antagande om SNR 

Antal av kon-

sumerad 

fisk/veckan 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Tror att SNR re-

kommenderar 

fisk/veckan 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Rekom. 

Aldrig 3 17 20     

1-2 29 50 79 1-2 21 51 72 

3-4 2 2 4 3-4 13 18 31 

 n=34 n=69 n=103  n=34 n=69 n=103 

 

Fullkorn 

Tabell fyra visar att fyrtiotre respondenter ofta åt fullkorn, men sjuttionio trodde att 

rekommendationen säger att man bör äta fullkorn ofta. Trettiosex respondenter åt sällan 

fullkorn och fem trodde att rekommendationen för fullkorn är sällan. Nio respondenter åt 

aldrig fullkorn och en respondent trodde att rekommendationen säger aldrig. 

 

Tabell 4. Konsumtion av fullkorn och antagande om SNR 

Antal av kon-

sumtion av 

fullkorn 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Tror att SNR re-

kommenderar full-

korn 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Rekom. 

Aldrig 2 7 9 Aldrig 1 0 1 

Sällan 11 27 36 Sällan 1 3 5 

Ofta 19 24 43 Ofta 29 50 79 

Alltid 2 11 13 Alltid 3 16 19 

 n=34 n=69 n=103  n=34 n=69 n=103 

 

Frukt 

En respondent åt fem frukter eller fler en vanlig dag men tre respondenter trodde att 

rekommendationen är fem eller fler frukter. Sextionio respondenter åt en till två frukter per 

dag, men färre (femtiosju respondenter) trodde att SNR rekommenderar en till två frukter om 

dagen. Elva respondenter åt tre till fyra frukter per dag, medan fyrtiotre respondenter trodde 

att rekommendationen är tre till fyra frukter per dag. Tjugotvå respondenter åt ingen frukt, 

men ingen respondent trodde att detta är rekommendationen. 
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Grönsaker 

Åttiofyra respondenter åt en till två portioner grönsaker under en vanlig dag, och sextioen 

respondenter trodde att rekommendationen är en till två portioner. En respondent åt fem eller 

fler portioner grönsaker men fem respondenter har angett att SNR rekommenderar fem 

portioner eller fler. Nio respondenter åt aldrig grönsaker men ingen har angett att SNR 

rekommenderar att inte äta grönsaker. Nio respondenter åt tre till fyra portioner grönsaker och 

trettiosju respondenter har angett att rekommendationen anger tre till fyra portioner grönsaker. 

 

Godis, utrymmesmat och extra kalorier 

I tabell fem visas att fem respondenter aldrig äter sötsaker medan sextionio respondenter har 

angett att de äter godis en till två gånger i veckan. Majoriteten, sextiosex respondenter, trodde 

att rekommendationen angående utrymmesmat säger att det finns plats för 100-200 kalorier 

per dag. Femton respondenter trodde 200-300 kalorier per dag, medan fyra respondenter har 

svarat att det finns plats för 300-500 kalorier per dag. Femton respondenter har svarat att det 

inte finns plats för några kalorier alls ifrån sådana livsmedel. Arton procent av dem som har 

angivit 200-300 kalorier på dag är män, medan sextiosju procent är kvinnor. 

 

Tabell 5. Konsumtion av utrymmesmat och antagande om SNR 

Konsumtion av 

godis/vecka 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Tror att SNR re-

kommenderar om 

utrymmesmat 

Män Kvinnor Totala 

antalet 

Rekom. 

Aldrig 2 3 5 0 kcal 8 10 18 

1-2/vecka 23 46 69 100-200 kcal 20 46 66 

3-4/vecka 7 14 21 200-300 kcal 6 9 15 

5-eller fler/vecka 2 6 8 300-500 kcal 0 4 4 

 n=34 n=69 n=103  n=34 n=69 n=103 

 

Tjugoåtta respondenter, åtta män och tjugo kvinnor, har angett att de aldrig äter snabbmat. 

Sjuttioen respondenter, tjugofem män och fyrtiosex kvinnor, åt snabbmat en till två gånger i 

veckan. En respondent, man, åt snabbmat fem gånger i veckan eller fler och två kvinnor har 

angett att de äter snabbmat tre till fyra gånger i veckan. En kvinna har angett att hon äter 

snabbmat ibland. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vilken kännedom finns om de svenska näringsrekommendationerna? 

Undersökningen visade att endast att elva procent sade sig känna till de svenska  

näringsrekommendationerna. Detta är en väldigt låg siffra då livsmedelsverket har en hemsida 

med uppgift att förmedla denna information till befolkningen (SLV, 2005), vilket betyder att 

den som är tillräckligt intresserad, kan söka och ta del av denna information. Eller är det så att 

respondenterna inte bryr sig om att ha ett hälsosamt beteende och därför inte känner 

till rekommendationerna? Många kanske heller inte vet vilka konsekvenser ett ohälsosamt 

beteende kan ge? Även om en person har ett ohälsosamt beteende är det viktigt att påpeka att 

det inte behöver innebära att personen lider (Brülde & Tengland, 2003). Trots ett ohälsosamt 

beteende kan personen uppleva att den har ett välbefinnande då välbefinnande är en personlig 

känsla (ibid). Med tanke på att åttiotvå procent av deltagarna var under femtio år, är det rim-

ligt att anta att dessa borde ha fått kännedom om rekommendationerna genom hemkunskapen. 

Kan det vara så att det har funnits en brist med vad de har fått lära sig på hemkunskapen? El-

ler kan det vara ett ointresse då det kanske inte har funnits varken bra matvanor eller intresse 

för hälsosamma matvanor sedan barndomen. 

 

Enligt SNR rekommenderas ett till tre mellanmål per dag (SLV, 2005), men endast trettiosex 

procent i denna studie har angett detta. Sextiotre procent tror alltså att rekommendationen för 

mellanmål är lägre, vilket även detta visar på en omedvetenhet om hur rekommendationen ser 

ut. 

 

Endast en respondent har besvarat frågan korrekt om den procentuella fördelningen av fett, 

kolhydrater och protein, dock har denna respondent sagt sig inte känna till den procentuella 

fördelningen. En tanke blir då att respondenten har chansat på det rätta svaret. Detta faktum, 

tillsammas med att endast fyra respondenter har angett att de känner till den procentuella 

fördelningen, tyder på en stor okunskap angående hur fördelningen av fett, kolhydrater och 

protein bör ser ut. Kostundersökningen Riksmaten (SLV, 2012) visade att arton procent av 

svenskarnas kost kommer ifrån protein, trettiofem procent från fett och fyrtiosju procent ifrån 

kolhydrater. Det rekommenderade intaget av fett och protein är lägre, vilket innebär att kon-

sumtionen av fett och protein tar större plats än de bör. I sin tur leder det till att konsumtionen 

av kolhydrater blir mindre än vad den bör vara. Denna studie visade att totalt sextiosex  
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procent, sextioåtta procent av kvinnorna och sextiotvå procent av männen, trodde att rekom-

mendationen för protein är högre än vad den i själva verket är. Då respondenterna tror att 

intaget är högre kan det möjligen vara så att de också äter mer protein, förutsatt att de har  

avsikten att leva upp till vad de har angett som rekommendation. Om respondenterna därmed 

också äter mer protein, stämmer detta överens med Riksmaten (SLV, 2012) men det ger 

denna studie inget svar på. Däremot trodde femtiofem procent att rekommendationen för fett 

var lägre än vad den är, vilket motsäger resultatet av Riksmaten (SLV, 2012). Det var arton 

procent av respondenterna som trodde att fettrekommendationen var högre än vad den är. 

 

På frågan om hur många extra kalorier det finns plats för enligt SNR, har de allra flesta svarat 

100-200 kalorier, medan femton respondenter har svarat 200-300 kalorier, vilket är rätt 

svarsalternativ. I denna fråga tycks deltagarna inte ha någon kunskap, utan har snarare gissat 

vilket alternativ som är rätt med tanke på att det endast var femton respondenter som svarade 

rätt. Ytterligare en tanke är att det finns åttiofyra respondenter som har svarat lägsta möjliga 

siffra, och att dessa respondenter har valt det svarsalternativet just därför att det är så lågt som 

möjligt. En spekulation är att de tror att rekommendationerna förbjuder dem att äta  

utrymmesmat och att de därför har svarat lägsta möjliga. En annan tanke är att dessa respon-

denter tror sig veta vad som är rätt men att de inte lever upp till detta. Jansson (2004) nämner i 

sin studie att många barn känner till vad som är hälsosam och ohälsosam mat. Däremot var 

det flera av dessa barn som trots detta äter det som de vet är ohälsosamt (ibid). Detta väcker 

tankar om att det inte enbart är ett informationsproblem, utan det kan även vara ett kommuni-

kationsproblem vilket även Jansson lyfter fram. Kan det vara så att dessa barns föräldrar tillå-

ter dem att äta dessa ohälsosamma livsmedel för att de inte har tillräcklig med tid att låta dem 

äta något annat, att avsaknad av kommunikation mellan barn och föräldrar hindrar barnen att 

äta hälsosamt? Ett av barnen i Janssons (2004) studie berättade att hans föräldrar ofta skäm-

tade om att han var läskoman för att han drack så mycket läsk (ibid). Om detta barn vet att 

läsk inte är hälsosamt men föräldrarna kommunicerar att dricka läsk är något roligt, kan det 

kanske leda till att barnet dricker läsk för att det uppskattas av föräldrarna. Ett   

kommunikationsproblem kan även innebära att det inte har kommunicerats tillräckligt om de 

konsekvenser som finns vid ohälsosamma matvanor. Eftersom medvetenheten angående SNR 

tycks vara låg, är det viktigt för folkhälsan att denna nivå höjs. Det är viktigt att kunskapen 

om sambandet mellan kost och hälsa blir en del av vår vardag. Till exempel kanske man be-

höver upplysa mer om vad ohälsosamma kostvanor har för konsekvenser eller vad man kan 

uppnå genom att ha en god hälsa. Som Brülde & Tengland (2003) påpekar, borde hälsa  
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betraktas som en helhet, och då blir det viktigt att få ge mer riktad information till personer i 

olika åldrar och grupper, kanske fler skulle få en större förståelse till varför man bör följa re-

kommendationerna. När information ges ut, är det viktigt att ett intresse skapas så att personer 

får en förståelse för att vad de äter formar hur de mår. Människan skapar själv sina förutsätt-

ningar för livet, vilket leder till att det är viktigt att man bör väcka ett intresse med rekom-

mendationerna. 

5.1.2 Skillnader män och kvinnor 

Baker & Wardle (2003) påpekar att män tycks tro att det rekommenderade intaget för frukt 

och grönt är lägre än vad det i själva verket är. Sjuttionio procent av männen i den här under-

sökningen har angett att SNR rekommenderar att grönsaker ska konsumeras dagligen, jämfört 

med nittiosju procent av kvinnorna. Tjugoen procent av männen tror att SNR rekommenderar 

att man inte behöver äta grönsaker, till skillnad ifrån tre procent av kvinnorna. Dessa resultat 

överensstämmer med Baker & Wardle (2003) angående grönsaker. Gällande frukt så tror  

femtionio procent av männen att fruktkonsumtionen bör vara mer än två frukter per dag, end-

ast trettioåtta procent av kvinnorna nämner samma siffra. Alltså tror fler män än kvinnor att 

det rekommenderade intaget för frukt är högre. Detta resultat stämmer inte överens med Ba-

ker & Wardle (2003) som menade att männen trodde att rekommendationen var lägre. Sjut-

tioen procent av männen i denna undersökning levde upp till vad de trodde var rekommendat-

ionen angående frukt. 

 

Baker & Wardle (2003) menar också att män har mindre kunskap än kvinnor om  

näringsrekommendationer. Denna undersökning visade att tre procent av männen och tolv 

procent av kvinnorna har angett att de känner till SNR:s rekommendationer, vilket alltså  

stödjer uppfattningen hos författarna. Genom denna undersökning kan man inte uttala sig om 

varför denna skillnad finns. Ett antagande är att kvinnor har en större press på sig att leva  

hälsosamt, och att detta i sin tur leder till att de har en större medvetenhet angående  

rekommendationerna. Det kan vara så att kvinnorna har en större kännedom om de  

konsekvenser en ohälsosam kosthållning kan leda till. Dock behöver det inte vara så att man 

måste känna till SNR för att uppfylla de fysiologiska behoven, utan dessa kan bli uppfyllda 

ändå. 

 

Gällande utrymmesmaten fanns det en betydande skillnad beträffande hur män och kvinnor 

tror att rekommendationerna ser ut. Åtta procent av kvinnorna angav att rekommendationerna 
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säger att konsumtionen av utrymmesmat bör ligga på noll medan tjugofyra procent av männen 

trodde samma sak. 

5.1.3 Använder sig individer av de svenska näringsrekommendationerna 

I undersökningen var det två respondenter som åt fyra huvudmåltider om dagen. Dessa två 

respondenter uppgav dock att man bör äta tre huvudmåltider om dagen, vilket visar att de 

kände till rekommendationerna men inte levde enligt dem. Rampersaud et al., (2005) tar i sin 

studie om frukostvanor upp att frukosten är dagens viktigaste mål. Av de nitton respondenter 

som åt frukost färre än fem dagar i veckan, var det åtta som trots detta ansåg att frukosten vara 

viktig för att den gör så att man orkar dagen, får energi och att frukosten är den viktigaste 

måltiden. Dessa respondenter har trots sin medvetenhet om att frukost är det viktigaste målet, 

inte ätit frukost alla veckans dagar. Rampersaud et al., (2005) nämner också att personer som 

inte äter frukost löper större risk att drabbas av depression, vilket i sin tur kan leda till att 

kostvanorna blir ännu sämre. Furst et al. (1996) beskriver hur en persons humör kan påverka 

hur den äter. En person som har ett gott humör har oftast bättre kostvanor, och omvänt ett 

dåligt humör kan leda till ohälsosamma kostvanor (ibid). 

Undersökningen Riksmaten visade att tre av tio äter fisk två gånger i veckan (SLV, 2012). 

Denna studie visade att sju av tio uppgav att de åt enligt de rekommendationer som finns 

angående konsumtion av fisk. Däremot har nitton procent uppgett att de aldrig äter fisk. 

Eftersom någon fråga om allergier inte fanns med i undersökningen, är det svårt att veta 

anledningen till att de inte äter fisk. Riksmaten visade också att nio av tio personer äter för lite 

fullkorn (SLV, 2012). Denna studie däremot visade att drygt hälften av respondenterna  

konsumerade fullkorn alltid eller ofta. Dock har denna undersökning inte tagit reda på vilken 

mängd fullkorn respondenterna äter. Respondenterna kan ha angett att de äter fullkorn alltid 

eller ofta för att de äter fullkornsgröt på morgonen men i övrigt inte äter särskilt mycket  

kolhydrater, de kanske heller inte vet att fullkorn finns i flera olika sorters livsmedel. Av de 

respondenter som aldrig eller sällan åt fullkorn, var det nittiosex procent som angav att man 

bör äta fullkorn alltid eller ofta. Även om de har angett att man bör äta fullkorn ofta eller 

alltid, valde de att inte äta enligt vad de trodde var rekommendationerna, det vill säga att man 

hade kunskapen men agerade inte enligt den. Eriksson- Backa (2003) menar att genom  

kunskap kan vi själva bestämma över våra beslut. Många av respondenterna har alltså kun-

skapen om att man bör äta fullkorn, men väljer trots detta att inte göra det. Sejr & Osler 

(2002) studie har visat att även om vi har kunskap, behöver det inte betyda att vi använder den 

kunskapen när det gäller rekommendationer kring kost och hälsa, många personer väljer  
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medvetet eller omedvetet att inte använda sin kunskap. En anledning till att man inte följer de 

rekommendationer som finns beträffande kost, kan vara att man under uppväxten inte har haft 

tillgång till goda kostvanor (Furst et al., 1996). Personer kan även påverkas av sin omgivning, 

så att om omgivningen har hälsosamma kostvanor, kan det leda till att det är svårt att själv, 

eller ensam, ha hälsosamma kostvanor (ibid). 

 

Denna undersökning visade många tendenser på att personer inte lever som de tror att man 

bör göra. Många har en viss kunskap om hur de bör äta, men äter sedan på ett annat sätt.  

Frågan är varför personer gör så? En tanke är att personer inte gör som de bör eftersom de 

kanske inte tror att de har en tillräcklig kunskap i ämnet. Kan det vara så att trender hur man 

ska äta eller inte äta gör människor förvirrade? Roberts & Marvin (2011) studie beskriver att 

många personer valde att inte följa de rekommendationer som finns för att de kände sig vilse-

ledda av kostexperter då dessa ofta ändrar sin åsikt angående kostvanor. Att kostexperterna 

ofta ändrade sina rekommendationer fick dessa personer att känna sig förvirrade (ibid). En 

tanke blir då att många människor helt enkelt väljer att lyssna till den information som  

kommer via media och sociala medier istället för att lyssna till sin egen förmåga och kunskap. 

De människor som inte har någon kunskap beträffande kost, kanske väljer att följa den för-

enklade informationen om sambandet mellan kost och hälsa som kommuniceras via dessa 

medier. Idag finns det en mängd olika sorters dieter att följa.  

Om man läser i tidningar och på internet är det oftare information om hur du följer en viss diet 

än om hur våra svenska näringsrekommendationer ser ut, vilket bidrar till att många  

människor troligen kan bli påverkade och förvirrade av dessa dieter. Hade det istället funnits 

tillräcklig information om hur man lättast följer de svenska näringsrekommendationerna i 

tidningar och tidskrifter, är det lika troligt att personer skulle använda sig av dessa  

rekommendationer, som att de nu följer ”trenddieter”.  Men det är viktigt att den  

informationen som ges ut är inspirerande, då många personer uttrycker att de är förvirrade av 

den information och de pekpinnar som kostexperter delar ut (Roberts & Marvin, 2011). Det är 

möjligt att det finns många personer som kallar sig kostexperter men inte har den kunskap en 

kostexpert bör ha, vilket kan leda till förvirring. Det i kombination med att många personer 

saknar en motivation till att göra en förändring (Roberts & Marvin, 2011), kan vara en  

bidragande orsak till att personer inte kan eller inte vill förändra sina livsmedelsval. Många 

uttrycker även att de upplever sig rädda för att kanske behöva ge upp de livsmedel de tycker 

om (Roberts & Marvin, 2011), vilken även det kan leda till att en viss förvirring där rädslan 

tar över.  
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Ur en folkhälsoaspekt borde det finnas en bättre kommunikation med befolkningen angående 

SNR. Information bör spridas till befolkningen då SNR behöver nå ut för att personer ska få 

en högre förståelse för och medvetenhet om kostens betydelse för hälsan. Det är viktigt att 

informationen sprids på ett begripligt sätt så att alla i befolkningen har en möjlighet att förstå. 

Denna information borde kunna vara i form av mer lektioner i skolan angående kost och dess 

innebörd för folkhälsan. Trots att det redan finns lektioner om kost och hälsa på hemkunskap- 

och idrottslektioner, så bör de hållas mer regelbundet. Det är viktigt personer blir informerade 

om den koppling som finns mellan kost och hälsa och hur viktig denna koppling är för såväl 

det egna välmåendet som för folkhälsan. Som Brülde & Tengland (2003) nämner, är det  

viktigt att se hälsa som en helhet, för att få det ena krävs det andra. Ingen annan kan tala om 

för någon hur den mår eller om den har hälsa eller inte, utan hälsa är personlig och ingen 

annan kan bestämma vad hälsa är för dig (ibid). Det kan vara så att många personer inte själva 

vet när de har upplevt hälsa eller hur ett hälsosamt leverne ser ut, därför är det viktigt att den 

kunskapen och informationen förmedlas och att personer får stöd och hjälp om de har behov 

av det. För att denna information ska nå ut till personer som behöver, är sättet man  

kommunicerar på viktig. För personer som inte går i skolan borde det skapas möjligheter för 

kommuner och landsting att samarbeta och ha informationsträffar och föreläsningar på betald 

arbetstid där personer kan få information i en form som skapar ett intresse för den specifika 

målgruppen. På dessa träffar och föreläsningar kan man diskutera kost och dess innebörd för 

folk-hälsan och även tillämpa ett folkhälsotänkande på arbetet. För att uppnå en god folkhälsa 

är det viktigt att frivilliga aktörer gör aktiva insatser (FHI, 2003). Dessa frivilliga aktörer har 

här en stor möjlighet att göra dessa insatser genom att hålla i föreläsningar och informations-

träffar (ibid). 

De frivilliga aktörerna kan tillsammans med exempelvis hälsopedagoger inspirera och 

kommunicera med företagen. På så vis kan de sedan tillsammans skapa en högre grad av 

förståelse för kost och dess betydelse för hälsan. Det är även viktigt att företag ger sina 

anställda en möjlighet att äta regelbundet och det kan även vara bra för större företag att ha 

försäljning av hälsosamma livsmedel, i stället för att ha en automat eller kiosk med läsk och 

godis kan det finnas hälsosamma livsmedel som frukt, smörgåsar, smoothies och vatten. 

Det är betydelsefullt att människor hittar sitt eget sätt för att må bra. Därför är det viktigt 

att informationen är målinriktad så att individer inte tröttnar på att ta in information angående 

våra näringsrekommendationer. Det bör istället vara tvärtom, dessa individer ska bli  

inspirerade av att föra budskapet vidare och få en förståelse för att goda kostvanor är viktigt 

för ett hälsosamt leverne. När ny information ges ut kommer det förhoppningsvis att skapa ett 
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intresse som i sin tur leder till ny kunskap. Denna kunskap är viktig att ta vara på och att man 

använder sig av kunskapen i sin vardag. Genom att leva som man lär får kunskapen en ny 

innebörd, kunskap är till för att ta tillvara på och använda. 

På politisk nivå borde det läggas ned mer energi till att få befolkningen att förstå hur viktigt 

det är med goda kostvanor för ett hälsosamt leverne. Kommunikationen till befolkningen är 

viktig och för att kommunicera med befolkningen och konkurrera med ”trenddieter”, kan ett 

alternativ vara att använda sig av sociala medier. På så vis nås de personer som har ett intresse 

för att läsa om hälsa och hur man bör gå till väga för att leva hälsosammare. Detta skulle 

kunna ske genom att hälsopedagoger och andra personer med utbildning inom folkhälsa och 

kost, borde få en större uppgift i samhället. Det finns många resurser för dessa personer att ge 

ut information och hjälp genom till exempel företag. 

 

5.2 Metoddiskussion 

I enkäten blev det inga bortfall, då samtliga enkäter som lämnades ut på en plats blev  

besvarade. Till exempel så lämnades femton enkäter ut på en arbetsplats. På arbetsplatsen 

arbetade trettio personer. Om en enkät då inte blev besvarad av en viss person, skickades den 

vidare till en annan person. På så vis blev bortfall obefintligt. Men då respondenterna inte 

blev ”övervakade” under tiden de fyllde i enkäterna, vet vi heller inte om någon respondent 

fyllde i enkäter fler än en gång. 

 

Genom denna undersökning kan man inte se om respondenterna följde någon diet och därför 

har svarat som de gör. Om någon äter efter en diet kan det ha påverkat svaren. Enkäterna tog 

heller inte reda på om respondenterna hade några allergier eller ej. Detta hade kunnat vara 

väsentligt för att se om detta var anledningen till att de åt/inte åt som de gjorde. Om någon är 

allergisk mot till exempel fisk så har den med hög sannolikhet svarat att den inte äter fisk. 

När frågor om huvudmåltider och mellanmål ställdes förklarades inte dessa begrepp, och an-

ledningen till det var att det kunde ha påverkat respondenternas svar. Hade det efter 

huvudmåltider stått frukost, lunch och middag hade detta kunnat bidra till att deras svar blev 

annorlunda. När enkätfrågorna formades, förutsatte författaren att respondenterna skulle ha en 

viss förförståelse. Med tanke på de svar som har framkommit, går det dock i en framtida 

undersökning inte att förutsätta att respondenterna har denna förförståelse. 

 

I enkäten ställdes först några frågor om hur en liten, begränsad del av respondenternas egna 
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kostvanor ser ut med tonvikt på fördelning av måltider och några av de livsmedel som lyfts 

fram i och med resultatet av Riksmaten. Frågorna baserades alltså på några av de aspekter 

som livsmedelsverket har lyft fram som exempel på sådant om är önskvärt att förändra. Frå-

geområdena innehöll även frågor angående måltidsordning. Därefter kom de frågor som  

baserades på respondentens kännedom angående dessa livsmedel och vilka  

rekommendationer som finns beträffande dem och kostvanor. Tanken var att respondenterna 

först skulle besvara frågor beträffande sina egna kostvanor, och sedan besvara frågor där de 

fick visa vad det kände till om SNR, detta för att de inte skulle bli påverkade av de alternativ 

som fanns vid frågorna angående rekommendationerna. 

 

Enkätfrågorna gav i många fall tydliga svar för undersökningen, även om det fanns interna 

bortfall där ett fåtal respondenter inte hade besvarat en viss fråga. Det fanns dock ett antal 

frågor där svaren blev svåranalyserade, och det var främst enkätfrågorna som handlade om 

rekommendationen för frukter och grönsaker. Den största svårigheten är att det är svårt att 

veta vad en person kallar för en portion grönsaker eller en frukt, eftersom portion inte var 

definierat i frågeformuläret. Ansåg man att en frukt är ett litet äpple eller en hel ananas? Eller 

är en portion grönsaker en stor sallad med olika grönsaker eller en bit gurka till middagen? 

Om en liknande enkät skulle göras en annan gång skulle frågan vara mer specifik. Ytterligare 

något som hade kunnat göras annorlunda är att ha med en fråga i enkäten angående utbild-

ning. Eftersom enkäterna delades ut på arbetsplatser, så besvarades de av personer som arbe-

tar. Dock är det okänt hur utbildningen och den socioekonomiska statusen såg ut. Hög  

socioekonomisk status kan påverka huruvida en individ värdesätter sitt eget leverne och hur 

kostvanorna ser ut. Individer med hög status har ofta en hög självkontroll och detta kan  

påverka hur deras kostvanor ser ut (Baum, 2008). Denna undersökning har heller inte tagit 

reda på vilken kultur eller religion som respondenterna tillhör. Det har tidigare nämnts att 

beroende på varifrån en individ kommer och hur den sociala samvaron ser ut kan matvanorna 

se olika ut (Abrahamsson et al., 2006). Om några respondenter har en annan kultur och/eller 

lever efter en annan religion, kan detta ha påverkat hur de har svarat eller inte svarat. Ett  

exempel på det kan vara om en person nyligen har kommit till Sverige och lärt sig så pass bra 

svenska att den kan besvara enkäten, behöver det inte betyda att personen känner till SNR. 

Personen behöver heller inte äta enligt de svenska näringsrekommendationerna eftersom de 

kan ha med sig ett annat synsätt på kostvanor ifrån sin egen kultur men ändå uppfylla de  

fysiologiska behoven.  

På två av enkätfrågorna fanns svarsalternativen ja, nej och nja med. Anledningen till att ”nja” 
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fanns med var för att vissa kan tycka sig känna igen det som frågan handlade om och därför 

svarar ja. Svarsalternativet ”nja” har gett respondenterna en möjlighet att svara så ärligt som 

möjligt. Att svaren är ärliga har stor betydelse för denna studies syfte, då resultatet baseras på 

vad respondenterna svarar. Det är i många kostundersökningar vanligt att personer  

underrapporterar sitt kostintag (Johansson, 2010). Skälet till att ha med svarsalternativet ”nja” 

i denna enkät var för att i möjligaste mån undvika underrapportering. 

 

Syftet med studien var inte att ta reda på vilken mängd som respondenterna konsumerar utan 

enbart få en kännedom om hur de använder sig av SNR och vilken medvetenhet som finns 

angående rekommendationerna. Av denna anledning har det inte ställts några frågor om hur 

stora portioner eller hur mycket som har konsumerats. 

 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 

I en undersökning är det viktigt att vara så saklig som möjligt, både för validiteten och för 

reliabiliteten (Trost & Hultåker, 2007). För att en undersöknings resultat ska vara så  

trovärdigt som möjligt, är det viktigt att undersökningen och dess innehåll presenteras på ett 

tydligt och strukturerat sätt, alla läsare ska kunna förstå dess innehåll. Genom att  

undersökningen är korrekt utförd, blir reliabiliteten hög och beroende på hur frågorna är 

ställda kan reliabiliteten öka. Hur de frågor som ligger till grund för undersökningen är ställda 

påverkar validiteten, frågorna ska vara ställda med avseende på att besvara studiens syfte 

(ibid). I denna undersökning anser jag som författare att frågorna har besvarat studiens syfte. 

För att en undersökning ska vara trovärdig, ha hög reliabilitet, är det viktigt att den går att 

upprepa många gånger med samma resultat (Eliasson, 2010). Ju fler gånger den går att  

upprepa med samma resultat, desto trovärdigare blir den. Det är även viktigt att undersök-

ningen genomförs på ett korrekt sätt och att man är försäkrad om att undersökningen  

genomförs på samma sätt oberoende av var och när den genomförs. Validiteten styrs genom 

att undersökningen mäter rätt saker. Genom att mäta rätt saker är det viktigt att informationen 

som samlas in är sann(ibid). Det är viktigt att reliabiliteten är hög annars blir även validiteten 

låg (Trost & Hultåker,2007). Validiteten kan aldrig vara högre är reliabiliteten (Eliasson, 

2010). Reliabiliteten kan bli låg vid kostundersökningar då många personer kan ha svårt att 

vara ärliga när det gäller sina egna vanor, vilket bidrar till att trovärdigheten oftast blir låg 

(Abrahamsson et al., 2006, Johansson, 2010). När det gäller denna undersökning är dock 

förhoppningen att reliabiliteten är något högre, än vid andra undersökningar (Abrahamsson et 

al., 2006), då respondenterna är anonyma. Genom sin anonymitet har de haft möjlighet att 
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vara ärliga utan att få några synpunkter på vad de har svarat. Eftersom man inte vet om  

respondenterna är ärliga är det svårt att veta något om validiteten, då informationen som  

respondenterna ger ut inte behöver vara sann. Det är även svårt att bedöma validiteten  

eftersom vissa definitioner saknas i enkäten. 

 

6. Slutsats 

Denna uppsats har visat att undersökningsdeltagarna har relativt dålig kännedom om hur de 

Svenska Näringsrekommendationerna ser ut, och då i synnerhet för den procentuella 

energifördelningen. Några av undersökningsdeltagarna skrev att de visste hur  

rekommendationerna såg ut, men har trots det inte angivit rätt energimängd procentuellt sett. 

Några få sade sig känna till rekommendationerna men följde dem inte. På de flesta punkter 

visade sig kvinnorna ha en högre kunskap än männen, vilket stämde överens med den  

bakgrundsinformation som fanns. Det fanns dock tillfällen där männen hade mer kunskap än 

kvinnorna.  

De allra flesta respondenterna har inte använts sig av sin kännedom angående de svenska  

näringsrekommendationerna i sin vardag. Trots att respondenterna har angett att de vet hur 

rekommendationerna ser ut, gör de inte som de vet att de bör göra.  

För att öka kunskapen om mat och hälsa, är det viktigt att kommunicera information till 

befolkningen om vilka fördelar som finns med goda kostvanor. Det är viktigt att  utan 

pekpinnar – men på ett lättbegripligt och inspirerande sätt kommunicera vilka konsekvenser 

dåliga kostvanor kan leda till. Detta kan ske genom att personer med god kunskap om kost 

och dess betydelse för folkhälsan, tillsammans med kommun och landsting ger denna  

information. Här är det även viktigt att få med de frivilliga aktörerna och kanske använda sig 

av hälsopedagoger. Det är viktigt att personer får ett förtroende för kostexperter, då många 

anser att de blir förvirrade av deras olika budskap. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Fördjupning om varför personer inte gör som de bör. Det 

vore väldigt intressant att på ett djupare plan försöka förstå varför personer inte gör som 

kanske vet att de borde. En sådan undersökning vore lämpligt att göra i fokusgrupper.  

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att utföra liknande studier, med lika antal män 

som kvinnor som deltar. Genom att ha ett urval på femtio procent kvinnor och femtio procent 

män är det lättare att undersöka könsskillnader. 
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Bilagor 
Bilaga 1  

 

 

 

Missivbrev 
 

Skulle Du vilja svara på en enkät som innehåller frågor som handlar om kost? 

Jag som utför denna undersökning heter Sofie Björn och läser sjätte terminen på Hälsopeda-

gogiska Programmet vid Högskolan i Gävle. Denna undersökning ingår i min vetenskapliga 

uppsats på C- nivå. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken kännedom som finns om de svenska 

näringsrekommendationerna. Syftet innefattar även att ta reda på hur man använder - eller inte 

använder - sig av denna kännedom i sin vardag. 

 

Undersökningen vänder sig till individer i olika åldrar. Deltagandet i undersökningen är högst 

frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De svar Du ger på denna under-

sökning är betydelsefulla för min undersöknings kvalitet och resultat. De svar Du ger i denna 

undersökning kommer att vara anonyma och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Om Du har några funderingar eller frågor kan Du kontakta mig på telefon 070 - 58 48 756 

eller via mail på hhp10sbn@student.hig.se. Du kan även kontakta min handledare, Gisela van 

der Ster på telefon 026 645098 eller på giavar@hig.se. 

 

Jag vill på förhand tacka för Din medverkan i denna undersökning. 

 

Sofie Björn 

Hälsopedagogstuderande 
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Bilaga 2 

 

Enkätfrågor om kost 
 

Kön   Man / Kvinna  

 

Ålder   ____ år  

 

 

Hur många huvudmåltider (Frukost, lunch och middag) äter Du en vanlig dag?  

  

 ___________________________ 

 

Hur många mellanmål äter Du en vanlig dag?  

 

 ___________________________ 

 

Hur många gånger per vecka äter Du frukost?  

 

 Aldrig     

 1-2 ggr i veckan   

 3-4 ggr i veckan    

 5 ggr eller fler  

 

Vad brukar Din frukost vanligen bestå av? 

  

 

 

  

 

Hur många frukter äter Du en vanlig dag? 

 

 Ingen    

 1-2 st    

 3-4 st     

 5 st eller fler   

 

Hur många portioner grönsaker äter Du en vanlig dag? 

  

 Ingen    

 1-2 st   

 3-4 st    

 5 st eller fler   



 

 

 

Hur ofta äter Du fisk till lunch eller middag en vanlig vecka?  

  

 Aldrig     

 1-2 ggr    

 3-4 ggr    

 5 ggr eller fler  

 

 

Hur ofta äter Du godis, glass, chips, bakverk osv under en vanlig vecka? 

 

 Aldrig    

 1-2 ggr    

 3-4 ggr    

 5 ggr eller fler  

 

Hur ofta äter Du snabbmat så som pizza, varm korv, hamburgare, kebab osv. under en 

vanlig vecka?  

 

 Aldrig     

 1-2 ggr    

 3-4 ggr    

 5 ggr eller fler  

 

Brukar Du välja fullkornsprodukter när Du äter pasta, ris, bröd och liknande livsme-

del? 

 

 Aldrig    

 Sällan     

 Ofta     

 Alltid     

 

 

Vet Du varför det anses det viktigt att äta frukost? Motivera Ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hur många huvudmåltider om dagen rekommenderar livsmedelsverket att man bör 

äta? 

 

 1 Huvudmåltid    

 2 Huvudmåltider   

 3 Huvudmåltider    

 4 Huvudmåltider   

Hur många mellanmål om dagen rekommenderar livsmedelsverket att man bör äta? 

  

 Inga mellanmål    

 1-2 mellanmål   

 1-3 mellanmål    

 1- 4 mellanmål    

 

Hur många frukter rekommenderar livsmedelverket att man bör äta varje dag? 

 

 Inga frukter     

 1-2 frukter     

 3-4 frukter     

 5 eller fler frukter   

 

 

 

Hur många portioner grönsaker rekommenderar livsmedelsverket att man bör äta varje 

dag? 

  

 Inga portioner    

 1-2 portioner    

 3-4 portioner     

 5 eller fler portioner   

 

 

  



 

 

 

Hur många dagar i veckan bör man äta fisk enligt livsmedelsverkets rekommendation-

er? 

 

 Aldrig     

 1-2 ggr    

 3-4 ggr     

 5 ggr eller fler    

 

Hur ofta anser livsmedelsverket att man bör äta fullkornsprodukter? 

 

 Aldrig     

 Sällan     

 Ofta     

 Alltid    

 

Hur många kalorier i form av godis, glass, snacks, bakverk, hamburgare osv. finns det 

utrymme för enligt livsmedelsverkets rekommendationer, per dag? (Om man i övrigt 

äter ungefär enligt rekommendationerna) 

 

 Inget      

         100-200 kalorier    

 200-300 kalorier    

 300- 500 kalorier   

 

Känner Du till de Svenska näringsrekommendationerna? 

 

 Ja     

 Nej     

 Nja, jag tror jag har hört talas om dem  

  

Känner Du till hur rekommendationen för den procentuella fördelningen av fett, protein 

och kolhydrater ser ut? 

 

Ja     

 Nej     

 Nja, jag tror jag har hört talas om dem  

 

Hur många procent av Ditt kaloriintag bör komma ifrån 

Fett  ________ % 

 

Kolhydrater _________% 

 

Protein _________% 


