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This paper aims to study university students’ interpretation about their diet and nutrition habits.  

Obesity is increasing and kills more people than malnutrition does. Studies show that two key 

factors are diet and nutrition. To improve peoples’ health two identified key factors are health 

promotion and education, where an early introduction to the subject is important. Students are 

therefore an appropriate group to study especially since they are very active in social media 

where health trends often are exposed. 

This is a quantitative and cross-sectional survey with 103 participating Swedish university 

students. A review of literature was first made to gain better knowledge of the subject. Later four 

university programs were chosen to answer a questionnaire of 39 questions. The program for 

analysing the data was SPSS statistics.  

The results show that there are some differences between the genders and their nutrition habits. 

Women eat more omega-3 fatty acids than men. 22,7 percent of the women has weight loss as a 

purpose of their diet while 23,7 percent of the men want to gain weight. 29,8 percent of the men 

and 44,2 percent of the women are sometimes stressed over whether their lifestyles are healthy 

enough. The students who study physical activity have more interest in diet and nutrition and 

they eat more meals a day than the students who doesn´t study physical activity.  

The results are important indicators of the importance of health promotion, education and future 

surveys.  

 



 

 

Innehåll 

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

Syfte och frågeställningar ............................................................................................................... 4 

Syfte............................................................................................................................................. 4 

Frågeställningar ........................................................................................................................... 4 

Centrala begrepp ............................................................................................................................. 5 

Hälsopromotion ........................................................................................................................... 5 

Hälsotrend ................................................................................................................................... 5 

Dieter ........................................................................................................................................... 5 

LCHF. ...................................................................................................................................... 5 

5:2 Dieten. ................................................................................................................................ 5 

GI-metoden. ............................................................................................................................. 6 

Viktväktarna. ........................................................................................................................... 6 

Pulverdieter. ............................................................................................................................. 6 

Atkins. ...................................................................................................................................... 6 

Cambridge. ............................................................................................................................... 6 

Näringsämnen .............................................................................................................................. 7 

Omega-3 ...................................................................................................................................... 7 

Transfetter ................................................................................................................................... 8 

Tidigare forskning ........................................................................................................................... 9 

Kostvanor och hälsorisker ........................................................................................................... 9 

Könsskillnader ........................................................................................................................... 10 

Utbildning .................................................................................................................................. 11 

Sociala medier ........................................................................................................................... 12 

Sammanfattning......................................................................................................................... 13 

Metod ............................................................................................................................................ 14 

Design ........................................................................................................................................ 14 

Urval .......................................................................................................................................... 14 

Enkätutformning ........................................................................................................................ 15 

Pilotstudie. ............................................................................................................................. 17 

Datainsamlingsmetod ................................................................................................................ 17 

Dataanalys ................................................................................................................................. 18 

Bortfall....................................................................................................................................... 19 

Etiskt förhållningssätt ................................................................................................................ 20 



 

 

Resultat.......................................................................................................................................... 21 

Sammanfattning av resultat ....................................................................................................... 27 

Diskussion ..................................................................................................................................... 29 

Metoddiskussion ........................................................................................................................ 29 

Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 33 

Upplevd kunskap och skillnad mellan universitetsutbildningarna. ....................................... 33 

Kostvanor bland män och kvinnor. ........................................................................................ 34 

Bakomliggande faktorer. ....................................................................................................... 36 

Dieter. .................................................................................................................................... 38 

Hälsotrenden. ......................................................................................................................... 38 

Sammanfattning av studiens resultat. .................................................................................... 39 

Referenser ..................................................................................................................................... 40 

Tryckta referenser...................................................................................................................... 40 

Elektroniska referenser .............................................................................................................. 42 

 

 

 

 

  

  



 

 

Förord 

Att genomföra denna studie har varit mycket lärorikt och givande. Ett stort personligt intresse 

finns i ämnet kost och hälsa och det kommer säkerligen till stor användning i framtida 

yrkesroller. Samtliga delar har skrivits av mig, Rebecka Berglund. Det har varit nyttigt och 

lärorikt att genomföra studien helt själv då det är mycket personutvecklande och utmanande. 

Resultaten har delvis kunnat styrka hypoteserna om att många anser sig äta bra men missar 

många viktiga komponenter i kosten, de som studerar idrott har något bättre kunskap och vanor i 

ämnet kost och näring samt att studenterna uppmärksammat att det blivit med hälsa och att de 

påverkas av den. Detta innebär att vidare studier är av intresse.  

Arbetet har varit mer tidskrävande än beräknat och visat att en välarbetad tidsplan och en god 

kommunikation mellan handledare och student är av stor vikt då det inte finns mycket tid för 

motgångar.   

Slutligen tillägnas ett tack till handledaren Lisa Hellström som varit till stor hjälp när arbetet 

upplevdes tungt. Ytterligare tack till lärarna som varit inblandade vid utdelning av enkäter samt 

alla respondenter som gjort studien möjlig. 
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Introduktion 

Denna tvärsnittsstudie behandlar universitetsstudenters uppleva kostvanor och kunskap i ämnet 

samt hur de upplever den rådande hälsotrenden.  

De hälsorelaterade sjukdomarna och övervikten har ökat de senaste decennierna. Numera bor 65 

% av jordens befolkning i länder där övervikt och fetma dödar fler människor än vad undervikt 

och fattigdom gör vilket är alarmerande (WHO, 2013). Hälften av männen och en tredjedel av 

kvinnorna är nu överviktiga eller feta och genomsnittssvensken har blivit ungefär en centimeter 

längre och fem kilo tyngre sedan 80-talet. Fetman kryper dessutom allt längre ned i åldrarna och 

bland unga vuxna mellan 20 till 39 år har andelen feta och överviktiga nästan dubblerats sedan 

1989, vilket är skrämmande siffror som bör tas på största allvar (Samuelsson & Hagman, 2012).  

Under de senaste åren har sjukdomsbilden förändrats vilket är en bidragande faktor till den 

ökande fetman. Forskning tyder dock på att en alltmer ohälsosam livsstil är den främsta orsaken 

och kosten tros vara den faktor som påverkar den försämrade hälsostatusen mest då andelen som 

motionerar regelbundet har ökat med 15 % sedan 80-talet (Samuelsson & Hagman, 2012). 

Matvanorna har dessutom förändrats betydligt de senaste åren och många människor äter numera 

inte ordentliga och regelbundna måltider vilket kan leda till sämre kontroll på det dagliga 

födointaget. I snitt spenderas endast 14 minuter dagligen på tillagning av måltider då vi lever i ett 

allt mer stressigt samhälle där kraven på snabb och färdiglagad mat ökar (Wolkshavs, 2011). 

WHO (2013) bekräftar även de att den främsta orsaken till fetma är kosten och framförallt 

ökningen av energitäta livsmedel. Dessa livsmedel innehåller ofta stora mängder socker och 

andra hälsoskadliga ämnen vilket leder till en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom, diabetes, 

cancer och muskel-, ben- och ledsjukdomar (WHO, 2013). Energi i form av flytande föda har 

dessutom blivit alltmer populärt i dagens stressiga samhälle och dessa livsmedel har en förmåga 

att vilseleda kroppens mättnadsmekanism vilket innebär att vi äter mer och mer (Wolk, 2011).  

Dessa studier tyder på att försämrade kostvanor är ett stort problem ur en hälsosynpunkt vilket 

gör kostvanor till en central punkt att undersöka för att kunna jobba promotivt inom ämnet, det 

vill säga jobba förebyggande för att uppnå bättre hälsostatus och välbefinnande. Att undersöka 

universitetsstudenter betyder att både utbildningsnivå och kön kan inkluderas i undersökningen 

då nedanstående studier visat att detta är faktorer som påverkar kostvanor och hälsostatus.  

Utbildning spelar en viktig roll i denna studie då det visat sig att lågutbildade har betydligt sämre 

kostvanor. Högutbildade äter nyttigare och har lättare att kritiskt granska information om hälsa, 
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kost och motion (Wolk, 2011). Faktum är att fetmanivåerna har sjunkit de senaste åren bland 

högutbildade svenskar samtidigt som de ökat bland lågutbildade vilket är en viktig indikator på 

att högskole- och universitetsutbildning är viktigt för hälsan (Neovius & Rasmussen, 2011). 

Forskning tyder även på att kön har en avgörande roll när det kommer till kostvanor. 

Vetenskapen visar att kvinnor har betydligt bättre kostvanor än män, genom att de ofta väljer att 

äta mer frukt och grönt, och paralleller kan dras till det faktum att en större andel män är 

överviktiga och feta (Davy, Benes & Driskell, 2006; O'Dea & Abraham, 2001; Samuelsson & 

Hagman, 2012).  

 

Enligt forskning påverkar även media vår hälsa negativt då de sällan rapporterar om fetma och 

vetenskapligt bevisade hälsorisker. Många av de hälsorelaterade artiklarna är motsägelsefulla 

och har sällan vetenskapliga studier som källor. De presenterar ofta artiklar med nya ideal och 

dieter vilka de lågutbildade har svårare att kritiskt granska (Wolk, 2011).  

Detta utgör en risk för hälsan då dagstidningar är vanligaste informationskällan för kost och 

hälsa. 2010 låg Sverige på en fjärdeplats då det rörde sig om antal upplagor per invånare vilket 

innebär att vi ofta kommer över denna typ av information. Även tv-reklamen utgör ett hot då 11-

29 % av reklamen på de barntillåtna tv-programmen rör livsmedel och majoriteten utgjordes av 

hälsoskadliga sådana (Wolk, 2011).  

Förutom kön, utbildningsnivå och informationskällor har tidiga hälsorelaterade vanor och ovanor 

stor inverkan på hur hälsostatusen ter sig senare i livet. Därför är studenter och unga vuxna i 

allmänhet en viktig grupp att undersöka för att kunna jobba hälsopromotivt (Von Bothmer, 

2005). Studenter är dessutom en grupp som ofta kommer i kontakt med många och olika medier 

där trender som rör bland annat hälsa ofta exponeras. Idag exponeras hälsa mer än någonsin på 

bland annat sociala medier genom olika dieter, kosttips, reklam, nya vältränade ideal, nya 

träningsformer, hälsoprofiler, sportmode och fitnessgurus. I en undersökning gjord av Svensk 

Handel (2014) uppger 75 % att de är mer hälsomedvetna idag än för ett år sedan. Hälsa har blivit 

en trend vilket visat sig genom ett ökat intresse för träning och hälsosam mat. Sportutrustning, 

deltagande i motionslopp och ekologiska livsmedel har ökat markant i försäljning. 

Undersökningen bekräftar att det råder en stor hälsotrend i samhället (Svensk Handel, 2014). 

Nationalencyklopedin uppger att det för 20 år sedan spenderades 450 miljoner kronor på 

kosttillskott och dietprodukter. År 2008 var siffran uppe i 3700 miljoner kronor, vilket tros bero 

på en allt starkare hälsotrend (Sundén, 2008). I en rapport gjord av branschorganisationen 

Livsmedelsföretagen (2014) har intresset för den egna kroppen ökat och 62 % av 
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livsmedelsföretagen i organisationen anger att hälsosammare alternativ är den största trenden 

inom kost just nu (Livsmedelsföretagen, 2014). Institutet för livsmedel och Bioteknik (SIK) 

anger även de att det råder en hälsotrend i samhället. Institutet har skapat en organisation för att 

kunna möta den allt starkare hälsotrenden ute i samhället (SIK, 2014). Eftersom de yngre 

generationerna vistas i forum där dessa trender exponeras är universitetsstudenter en viktig grupp 

att undersöka.  

Ytterligare en anledning till att undersöka de mellan 18 och 24 år beror på att de snart befinner 

sig i en ålder då risken för kroniska sjukdomar ökar vilket gör hälsopromotivt arbete bland unga 

ännu viktigare (Davy et. al., 2006). Genom att ta hänsyn till detta kan vi jobba för att förhindra 

att ohälsan expanderar och kryper ännu längre ner i åldrarna. Tar vi hänsyn till ovanstående 

faktorer kan vi få en ökad kunskap och förståelse i ämnet vilket kan bidra till fler möjligheter att 

förbättra människors hälsostatus världen över. 

Ovanstående studier och studier under avsnittet tidigare forskning (sida 7) bidrog till att en 

hypotes fanns redan i tidigt skede om att många anser sig äta bra men i själva verket missar 

viktiga komponenter i kosten så som Omega-3, vitaminer och mineraler. Det fanns även ett 

antagande om att de studenter som studerar idrott har något bättre kunskap och vanor rörande 

kost. Ytterligare en hypotes fanns kring hälsotrenden, att den var uppmärksammad och 

influerade studenternas val av kost. Studiens resultat har kunnat styrka hypotesen om att många 

anser sig äta bra men missar viktiga komponenter i kosten vilket innebär att vidare studier är av 

intresse.   
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka universitetsstudenters upplevda kostvanor och 

kunskap kring kost och näring samt huruvida de rådande hälsotrenderna kan ha påverkat 

studenternas hälsa.  

Frågeställningar 

1. Hur stor kunskap upplever sig universitetsstudenterna ha? 

2. Vilka samband finns mellan kön, utbildning och kostvanor? 

3. Finns det några samband mellan kostkunskap och kostvanor? 

4. Vilka samband finns mellan kön, utbildning och dieter? 

5. Vilka samband kan ses mellan kön, utbildning, medier och hälsotrender? 

Det finns även en hypotes om att många upplever sig äta bra men i själva verket missar viktiga 

komponenter i kosten så som Omega-3, vitaminer och mineraler. Detta studeras genom 

enkätfrågor om huruvida studenterna upplever sin kosthållning och sedan frågor om huruvida de 

inkluderar ovanstående näringsämnen i kosten. Ett antagande finns även om att de studenter som 

studerar idrott har något bättre kunskap och vanor rörande kost jämfört med de studenter som 

inte studerar hälsa. Ytterligare en hypotes finns kring hälsotrenden (ökad konsumtion av 

ekologisk mat, ökad medvetenhet och ökat intresse för träning och hälsosam mat), att den var 

uppmärksammad och influerade studenternas val av kost. 
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Centrala begrepp 

Nedan beskrivs några centrala begrepp (hälsopromotion, hälsotrend, dieter, näringsämnen, 

omega-3 och transfetter) som är återkommande i undersökningen, detta för att lättare kunna 

förstå definitionen och innebörden av dessa begrepp. 

Hälsopromotion 

World Health Organisation (WHO) definierar hälsopromotion som “den process som gör det 

möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa. Att jobba för att nå ett 

tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande” (WHO, 1986).  

Hälsotrend 

Livsmedelsbranschen, Detaljhandeln, Svensk Handel (2014) och Institutet för Livsmedel och 

Bioteknik (2014) är överens, det råder en stor hälsotrend i dagens samhälle. Aldrig förr har 

svenskarna varit så medvetna, villiga att träna och äta rätt. Det har skett ett ökat intresse för 

motion och hälsa. Dieter, superfoods, hälsokost, nya träningsformer, maratonintresse, 

sportutrustning, fitness, ekologisk och näringsrik kost efterfrågas mer än tidigare. Trenderna 

exponeras oftast i olika medier där de yngre genrationerna ofta är verksamma 

(Livsmedelsföretagen, 2014; SIK 2014; Sundén, 2008; Svensk handel, 2014; Von Bothmer, 

2005). I en undersökning som gjorts av PwC och Riksidrottsförbundet (2012) framkommer det 

att hälsa har blivit en allt starkare trend bland stora företag och arbetsgivare. Under de senaste 

fem åren har allt fler intresserat sig för friskvård och hälsofrågor vilket stärker och gynnar 

företagen på lång sikt (PwC/Riksidrottsförbundet, 2012). 

Dieter 

LCHF. LCHF står för Low Carbohydrates and High Fat vilket innebär att man 

enligt metoden ska äta mycket små mängder av kolhydrater och stora mängder fett. Det 

rekommenderas att äta mycket olja, smör, grädde, feta mejeriprodukter, kött och fisk. Endast 

grönsaker som växer ovan jord och små mängder bär och nötter rekommenderas. Ris, pasta, 

potatis, gryner och bröd bör uteslutas helt liksom söta livsmedel så som läsk, godis och bakverk 

(Livsmedelsverket, 2013). 

5:2 Dieten. 5:2 dieten innebär att du äter enligt rekommenderat kaloriintag fem 

dagar i veckan. De övriga två dagarna fastar du genom att endast inta 500-600 kalorier per dag. 
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Socker bör helst undvikas men det finns inga övriga rekommendationer (Mosley & Spencer, 

2013). 

GI-metoden. GI-metoden lägger fokus på att inta livsmedel med lågt glykemiskt 

index för att hålla blodsockernivån låg och stabil. Om ett livsmedel har ett högt GI betyder det 

att blodsockernivån höjs snabbt. Har livsmedlet ett lågt GI påverkar det inte blodsockret lika 

mycket. Fiberrika produkter har ofta lågt GI medan potatis och pasta har högt GI (Lauritzon, 

2004).  

Viktväktarna. Viktväktarna är en diet med ett poängsystem där varje livsmedel 

har tilldelats ett visst poängantal. I folkmun pratas det om att räkna points. Du får äta vad du vill 

enligt dieten bara du håller dig inom ramarna för antalet ”points”. Motion är dock något som 

rekommenderas då det ger fria points att dispondera. Du får då dra av dessa points från maten 

vilket innebär att du får äta mer om så önskas (Viktväktarna, 2014). 

Pulverdieter. Pulverdieter går ut på att ersätta måltider med pulver som blandas 

med vätska och på så vis få i sig mindre kalorier. Genom vitaminer och mineraler i pulvren ska 

kroppen få näring samtidigt som kaloriintaget är minimalt (cirka 100-150 kcal per måltid) vilket 

leder till en viktnedgång (Gå ner i vikt, 2010).  

Atkins. Atkins är en lågkolhydratdiet där huvudsaken är att minska intaget av 

kolhydrater. Du får äta, kött, fisk, kyckling, grönsaker, mjölkprodukter och ägg medan du bör 

undvika potatis, pasta, ris, bröd och frukt (Atkins, 2001). 

Cambridge. Cambridgedieten fokuserar på måltidsersättningar i form av barer, 

shakes, soppor, gröt och lättdrycker som innehåller tillsatt näring men endast 160-202 kalorier 

per måltid vilket innebär ett lägre kaloriintag än normalt (Howard, 2004). 
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Näringsämnen 

Kroppen består av vatten, fetter, proteiner, kolhydrater, mineralämnen och vitaminer 

(Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson., 2006; Wilhelmsson, 2007). Matens näringsämnen 

är alltså desamma som bygger upp kroppen. Det är därför viktigt att äta och dricka för att 

överleva.   

Proteiner är kroppens men framförallt musklernas fasta byggstenar men de ingår även i cellernas 

membran och organeller samt bygger upp enzymer (Abrahamsson m.fl., 2006). Fett fungerar 

mestadels som ett energilager till kroppen men behövs även för upptaget av de fettlösliga 

vitaminerna A, D, E och K. Kolhydrater spelar en viktig roll för kroppens uppbyggnad och 

funktioner. Vi behöver kolhydrater för att tillgodose vårt energibehov men de ingår även i 

bindväv, hud, ögats glaskropp samt i körtelsekretet (Abrahamsson m.fl., 2006). Mineralämnen 

hittas för det mesta i benvävnaden i form av kalciumfosfatföreningar (Abrahamsson m.fl., 2006). 

Det finns även mineraler i kroppsvätskorna där de påverkar funktioner som det osmotiska 

trycket, vattenbalansen och syra-basbalansen för att kroppen inte ska bli försurad och kunna 

fungera som den ska. Mineraler behövs även för att nervimpulser och muskelarbete ska fungera 

normalt (Abrahamsson m.fl., 2006; Wilhelmsson, 2007). Många vitaminer är essentiella vilket 

innebär att de är livsnödvändiga för kroppen och måste införas via kost regelbundet och 

dessutom är många vitaminer bland annat bundna i olika enzymsystem samt viktiga för 

immunförsvar, hår, hud och naglar (Wilhelmsson, 2007).  

Man kan alltså säga att varje näringsämne har viktiga och specifika uppgifter i kroppen och de 

kan inte bytas ut mot ett annat ämne. Därför är ett regelbundet kostintag och en varierad kost 

nödvändig vilket gör att vikten av att få i sig näringsämnen är en central punkt att undersöka 

(Abrahamsson m.fl., 2006).  

Omega-3 

Omega-3 är en fleromättad fettsyra som finns i bland annat fet fisk, chiafrön, valnötter och 

linfröolja. Fleromättade fettsyror är essentiella vilket betyder att kroppen inte kan tillverka dessa 

själv utan de måste tillföras via kosten. Fettsyran Omega-3 har viktiga funktioner i kroppen då 

den verkar antiinflammatorisk, blodtrycksreglerande, celluppbyggande och cellreparerande. 

Omega-3 behövs också för njurarnas funktion och den minskar blodets levringsförmåga vilket 

minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom samt för att foster och barn ska kunna växa och 

utvecklas normalt (Livsmedelsverket, 2014; Wilhelmsson, 2007). 
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Transfetter  

Transfetter finns i processerad mat där fetterna värmts upp i omgångar. Exempel på livsmedel är 

margarin, pommes frites och kakor. WHO (2009) rekommenderar ett intag på max två gram per 

dag då de verkar skadligt i kroppen (Uauy et. al, 2009). Livsmedelsindustrin använder härdning 

som teknik för att göra fettet hårdare så att produkterna ska få en bättre hållbarhet och den 

sprödhet, fasthet och smältpunkt som önskas (Uauy et. al., 2009). Genom en fullständig härdning 

ombildas omättade fettsyror till transfettsyror. Transfetter ökar halten av det skadliga kolesterolet 

LDL och minskar halten av det hälsofrämjande kolesterolet HDL. Detta leder till att risken för 

hjärt- och kärlsjukdom ökar (Mozaffarian et.al, 2009). Det tycks även finnas ett samband mellan 

transfetter och en ökad risk för prostatacancer (Thompson, 2008). 
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Tidigare forskning 

Kostvanor och hälsorisker 

Studenter tillhör sällan den grupp människor som högkonsumerar hälsosam kost och anledningen 

tycks vara tidsbrist och en utsatt ekonomi (Avram & Oravitan, 2013). Andra orsaker kan vara 

bristande intresse, okunskap och föräldrarnas livsstil (Azizi, Aghaee, Ebrahimi & Ranjbar, 

2011).  Enligt Avram och Oravitan är frukt och grönt något som inte prioriteras av studenterna, 

snabbmat tycks istället locka studenterna. I deras studie visade det sig att 33,3 % av studenterna 

inte åt frukt dagligen och att 26 procent konsumerade snabbmat två till tre dagar i veckan. I detta 

fall räknas färska, frysta och torkade frukter och grönsaker in i kategorin frukt och grönt. 

Snabbmat klassas den mat som ofta är uppvärmd och färdiglagad samt den mat som kan tas som 

take away. Endast 44 % av studenterna i studien åt frukt och grönt 2-3 dagar i veckan vilket inte 

uppfyller Livsmedelsverkets (2014) rekommendationer på 500 g per dag (Avram & Oravitan, 

2013). De som inte konsumerar frukt och grönt enligt rekommendationerna löper större risk att 

drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar (Avram & Oravitan, 2013). Anledningen till 

detta är frukternas och grönsakernas höga halter av antioxidanter (Polyphenoler och vitaminerna 

A, E och C). Antioxidanter skyddar kroppens celler från fria radikaler och andra skadliga ämnen. 

På så vis minskar risken för inflammation, hjärt- och kärlsjukdomar samt andra kroniska 

sjukdomar (Avram & Oravitan, 2013). The European Food Safety Agency (EFSA) (2010) har 

bekräftat att vitamin C och E kan skydda DNA, protein och fettsyror från oxidativ stress vilket är 

direkt kopplat till kroniska sjukdomar vilket gör frukt och grönt till en extra viktig beståndsdel i 

kostcirkeln. 

Som beskrivits ovan konsumerar 26 % av respondenterna i Avram och Oravitans undersökning 

(2013) snabbmat två till tre gånger i veckan vilket innebär att de löper större risk att drabbas av 

exempelvis fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. En artikel gjord av American Heart 

Associations visar att det räcker med att konsumera snabbmat en gång i veckan för att risken för 

hjärtsjukdom ska öka med 20 procentenheter jämfört med de som undviker snabbmat (Odegaard, 

Koh, Yuan, Gross & Pereira, 2012). Detta eftersom snabbmat innebär att större portioner och 

andel kalorier konsumeras samtidigt som färre näringsämnen och fibrer intas. Snabbmat 

innehåller även en stor andel transfetter vilket verkar skadligt för kroppen (Avram & Oravitan 

2013). Anledningen till att konsumtionen av processerad mat ökat de senaste decennierna tros 

vara det alltmer stressiga samhället som i sin tur leder till att människor ställer krav på att maten 

snabbt och enkelt ska kunna tillagas (Azizi, Aghaee, Ebrahimi & Ranjbar., 2011). Studier har 
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visat att de flesta studenter inte är bekanta med vilka nyttiga livsmedel kroppen behöver och i 

vilka situationer de behövs vilket kan medföra att snabbmat intas oftare än om kännedom kring 

hälsoriskerna hade funnits (Cotungna, Connie, Vickery & Sheldon, 2005; O'Dea, 2005). 

Ohälsosam kost och begränsade kunskaper i kost och nutrition leder till att övervikt och fetma 

samt andra hälsoproblem ökar. Detta medför att antalet människor som drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol ökar (Harvey-Berino, Hood, Rourke, 

Terrance & Dowaldt, 1997). 

En stor svensk studie som gjorts på observationer av kolesterol, dieter och Body Mass Index 

(BMI) i 25 år visar att svenskarnas BMI har ökat markant från 1986 till 2009 (Johansson, 

Nilsson, Stegmyr, Boman, Hallmans & Winkvist, 2012). Lägst BMI hade befolkningen under 

90-talet. Svenskarna uppmätte dock samtidigt höga nivåer av det skadliga kolesterolet LDL i 

blodet. Kolesterolhalterna minskade sedan succesivt och i och med att de kolesterolsänkande 

statinerna lanserades 1995 sjönk nivåerna ytterligare. Ett stigande trend har dock visats sedan 

2004 och forskarna har hittat tydliga samband med LCHF-dieten. Dieten började bli mycket 

populär under 2004 och studien visar att konsumtionen av grädde, smör och olja ökade markant i  

samband med detta vilket anses vara orsaken till att kolesterolhalterna har ökat under samma 

period (Johansson et. al., 2012).  

Könsskillnader 

Avram och Oravitans studie (2013) visade även att de som äter mest frukt och grönt är unga 

kvinnor, de med hög socioekonomisk status eller de med föräldrar som lägger vikt vid att 

konsumera och inneha frukt i hushållet. Män, speciellt äldre män, ingår i den grupp som 

konsumerar minst frukt och grönt vilket innebär att de löper större risk att drabbas av 

näringsbrist och kroniska sjukdomar (Avram & Oravitan, 2013).  

 

Ytterligare studier visar att kvinnor generellt har bättre kostvanor jämfört med män men det har 

dock visats att de undviker att äta frukost mer frekvent (O'Dea & Abraham, 2001). 

Könsskillnaderna bekräftas även i en studie som gjorts på studenter i mellanvästern (Davy, 

Benes & Driskell, 2006). Fler kvinnor visade dock sig ha testat low-fat dieter och dieter med låg 

kolhydrathalt. De angav dessutom att de åt större mängder socker samt att de ansåg sig behöva 

minska i vikt. Männen anger däremot att de gärna ökar i vikt och då i muskelmassa medan 

kvinnorna endast önskar en viktnedgång. För att minska i vikt väljer de oftast en 

viktminskningsdiet medan männen väljer att träna mer både då det kommer till att minska i vikt 
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och öka sin muskelmassa. Samma studie redovisar att 13 % av respondenterna följde en 

viktminskningsdiet vid tillfället för datainsamlingen och att 55,3 % hade provat minst en diet 

tidigare (Davy et. al., 2006). Endast 17 % visade sig vara nöjd med den diet de följt. Bland 

dieterna var Viktväktarna och dieter som förespråkar låg fetthalt vanligast. Resultaten visade 

även att 55 % av kvinnorna och 50 % av männen upplevde sig äta relativt hälsosamt men ungefär 

hälften av respondenterna ansåg sig behöva äta mer protein och mindre processerad mat. Det 

studenterna dock lägger störst vikt vid tycks vara en näringsrik och varierad kost. En studie som 

gjorts på svenska universitetsstudenter visar att kvinnorna hade hälsosammare kostvanor än män 

vilket också har bekräftats av studier som nämnts ovan. Studien visar att kvinnorna har mer 

kunskap om hälsosam kost och har större intresse samt större motivation till att äta nyttigt (Von 

Bothmer, 2005). En större andel män är dessutom (30 %) är överviktiga jämfört med kvinnorna 

(15 %). Samband kan ses mellan männens ohälsosamma livsstil och deras bristande intresse för 

näringsråd och hälsogivande aktiviteter jämfört med kvinnorna som har ett betydligt större 

intresse. Kvinnorna upplever dock en större stress än männen vilket innebär att de har större risk 

för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar (Von Bothmer, 2005). 

 

Övriga faktorer som tycks skilja sig åt mellan könen är informationskällor då en studie visat att 

fler kvinnor än män hade fått sin kunskap om nutrition från familj samt tidningar men den 

vanligaste källan för information hos båda könen är tv-apparaten (Davy et. al., 2006). En annan 

studie anger också att televisionen är den vanligaste källan till studenters inhämtande av 

nutritionsinformation men andra informationskällor är också vanliga. Av studenterna hämtar 

45,1 % information från tidskrifter, 23,9 % från internet, 17,8 % ifrån dagstidningar, 14,1 % från 

familj och vänner samt 9,8 % från böcker (American Dietetic Association, 2008).  

Utbildning 

Det är vanligt att kostvanorna försämras under studietiden hos unga vuxna och det visar sig att 

en hög fetthalt och natriumhalt är vanligt samtidigt som konsumtionen av frukt tycks minska 

(Davy et. al., 2006). Vilket utbildningsämne man väljer att studera kan dock vara avgörande för 

hur kostvanorna ter sig. I Indien har en studie gjorts på hur utbildningsprogram kan påverka 

kunskapen och tillämpandet av en hälsosam kost. Studiens datainsamling skedde i form av ett 

kunskapstest i början och i slutet av utbildningen där varje rätt svar gav ett poäng. Om de slutliga 

poängen översteg 50 klassades det som god kunskap. De 10 % av respondenterna som drack läsk 

slutade med sitt läskintag under utbildningens gång vilket också visade sig vad gällande intaget 

av snabbmat (Wirt & Collins, 2009). Undersökningen visade även att andelen studenter som var 
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nöjda med sin kunskap kring kost och nutrition ökade med 30 % efter avslutad utbildning i 

ämnet. Innan hälsoutbildningen började var det 37 % som angav att de var nöjda med sin 

kunskap. Efter avslutandet av utbildningen ökade alltså denna andel till 67 %. En utbildning i 

hälsa visade sig även vara betydelsefullt då andelen respondenter som hade en positiv inställning 

till en hälsosam kost ökade med 22 % men det går dock inte att utesluta andra bakomliggande 

faktorer (Wirt & Collins, 2009).  Avram och Oravitan (2013) bekräftar också i sin studie att 

utbildning inom hälsa medför hälsosammare kostvanor. Enligt Ozdogan och Ozcelik (2011) 

måste dock nutrition specifikt studeras, det finns inga samband mellan idrottsstudier och god 

kunskap i kost.  

 

Andra studier visar dock att de som studerar ämnet fysisk aktivitet åt större mängder av fibrer, 

vitaminer och mineraler. Trots detta befann sig studenternas intag under det rekommenderade 

dagliga intaget (RDI) på 500 g av frukt och grönt vilket innebär att de trots den större mängden 

av hälsosamma näringsämnen riskerar näringsbrist (Cupisti, Downs, Dumke & Neiman, 2004; 

O'Dea & Abraham, 2001). Studenterna som utbildade sig inom fysisk aktivitet åt även mer 

kolhydrater medan de som studerade andra ämnen hade ett högre fettintag (Cupisti et. al., 2004). 

Sociala medier 

De senaste åren har ämnet hälsa expanderats på Facebook, Youtube och Twitter och allt fler 

satsar nu på att lansera hälsorelaterade sidor på de sociala medierna (Lau, Gabarron, Fernandez-

Luque & Armayones, 2012). Det finns dessvärre inte en uppsjö av studier som redogör hur de 

sociala medierna påverkar hälsobeslut, beteenden eller hur kvaliteten och säkerheten ter sig på 

dessa sidor. Eftersom reglerna är luddiga på internet utnyttjas detta av tobaks- och drogindustrin 

samt andra oseriösa aktörer. Ungdomar får därför sällan information om vad som kan vara 

skadligt för hälsan. Det finns heller ingen åldersspärr vilket gör att små barn utsätts för reklam 

och videor som kan påverka deras hälsa negativt då de saknar förmågan till ett kritiskt synsätt 

(Lau et. al., 2012).  

 

Sveriges största Facebookstudie visar att de som spenderar mycket tid på det sociala nätverket 

Facebook mår sämre än de som spenderar mindre tid på nätverket. Kvinnorna tycks påverkas i 

större utsträckning än männen och upplever ofta ett missnöje med sig själv och sin livsstil efter 

att ha spenderat tid på Facebook. Då 42 % av alla facebookanvändare är måna om att ge ett sken 

av ett positivt liv är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till då detta leder till ett alltmer 

ohälsosamt beteende (Denti, et al. 2012). 
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Sammanfattning 

Som Von Bothmer (2005) beskriver är studenter och unga vuxna i allmänhet en viktig grupp att 

undersöka då tidiga hälsorelaterade vanor och ovanor har en stor inverkan på hur hälsostatusen 

ter sig senare i livet. De kommer som nämnts tidigare dessutom ofta i kontakt med många och 

olika medier där trender som rör bland annat hälsa ofta exponderas. Genom att undersöka denna 

grupp kan även könsskillnader undersökas vilket är något som kan påverka kosthållningen 

(Avram & Oravitan, 2013; Davy et. al., 2006; Von Bothmer, 2005). Det är även viktigt att 

kostkunskapen förbättras hos studenter då det på längre sikt leder till ett mer medvetet samhälle 

samt hälsosammare människor (Azizi et. al., 2011).  

Genom att undersöka studenters kostvanor och huruvida de förhåller sig till hälsotrenderna kan 

vi även se vilka samband det finns mellan kön och studieinriktning och på så vis hitta viktiga 

nyckelfaktorer som kan gynna ett hälsopromotivt arbete och eventuella framtida studier. 
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Metod 

Design 

I tidigt skede slogs syftet med undersökningen fast och i och med detta kunde även metoden 

bestämmas, då syftet avgör val av undersökning (Patel & Davidsson, 1991) I detta fall utfördes 

en kvantitativ tvärsnittsstudie och ett karaktäristiskt drag för denna metod är det objektiva 

synsättet (Patel & Davidsson, 1991). Baserat på detta lämpar sig den kvantitativa metoden bra då 

undersökningen kommer att behandla statistik och hårda data. Som det beskrivits ovan är detta 

en tvärsnittsstudie vilket innebär att resultatet ger en ögonblicksbild av hur vanligt 

förekommande något är i en population, vilket leder till att slutsatser om kostvanor och kunskap 

kring kost i allmänhet kan göras (Hassmén & Hassmén, 2008).   

Valet av studie har i detta fall även påverkats av begränsningar, då undersökningen i detta fall 

var tvungen att ske under en kortare period. För att samla in denna typ av data valdes 

enkätformulär innehållandes 39 frågor som respondenterna ombads att svara på. Denna metod är 

enkel, okomplicerad och relativt billig vilket är ytterligare skäl till valet av en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Metoden är kostnadseffektiv då exempelvis transporter och frankering ej 

behöver bekostas. Studien kan utföras av endast en ansvarig på plats vilket gör att ytterligare 

personer ej behöver kopplas in för att göra studien möjlig. En nackdel med denna metod är dock 

att det inte ges möjlighet att undersöka orsakssamband vilket betyder att det inte går att avgöra 

vad som orsakat vad om två fenomen skulle samvariera, det vill säga vad som är orsak och 

verkan i ett samband. 

Urval 

Studien riktar sig till studenter på Karlstads universitet då syftet med denna undersökning är att 

undersöka studenters upplevda kostvanor och kunskap kring kost samt hur de förhåller sig till de 

rådande hälsotrenderna. Samtliga 11500 studenter på Karlstads universitet utgör då 

studiepopulationen (Andersson, 2006; Karlstads universitet, 2013). Att välja denna 

studiepopulation ger mig en möjlighet att personligen dela ut enkätformulären på 

respondenternas lektionstid samt samla in dem kort därefter vilket också ökar svarsfrekvensen. 

Ett stratifierat urval har gjorts där fyra universitetprogram (Idrottsvetenskapliga programmet med 

inriktning idrottscoaching, Ämneslärarprogrammet med inriktning idrott, Vård- och 

stödsamordnarprogrammet och Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik med inriktning 

husbyggnad) valts ut från 79 stycken grundprogram som finns registrerade på Karlstads 
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universitet. Ett stratifierat urval innebär att studiepopulationen delas upp i olika grupper (strata) 

(Ejlertsson, 2003). Grupperna bör vara lika i något avseende för att resultaten ska vara 

signifikanta. I detta fall är grupperna lika i två avseenden då båda stratumen är relativt 

jämnfördelade i antalet studenter samt då de endast utgörs av heltidsstudenter, detta för att 

undvika snedfördelning och missvisande resultat. Ett av de två stratumen utgörs av två 

universitetsprogram som studerar idrott i något avseende. Den andra gruppen utgörs av de andra 

två universitetsprogrammen som inte läser ämnen kring hälsa. Från respektive stratum har vidare 

ett stratifierat urval gjorts där 49 enkäter har delas ut till stratum ett och 54 enkäter till stratum 

två.  Detta kommer att beskrivas närmare i datainsamlingsmetoden. På grund av studiens 

begränsningar kring tidsram och omfång kan inte ett slumpmässigt urval utföras vilket annars är 

att föredra för att avspegla totalpopulationen bättre (Ejlertsson, 2003). Därför sker ett stratifierat 

urval där populationen delas in i två strata varpå det som beskrivits ovan är relevant att 

grupperna är lika i något avseende. 

Enkätutformning 

Vid konstruktionen av frågeformuläret var det många aspekter som togs hänsyn till för att öka 

studiens validitet. Människor ogillar generellt att rapportera om beteenden som anses vara 

mindre smickrande medan de gärna överrapporterar positiva beteenden. Ett exempel på något 

som ofta överrapporteras är motionsvanor (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta är något att ställa 

sig beaktande till då detta ämne behandlas i enkäten. Eftersom enkäten behandlar olika delar av 

hälsa används attitydfrågor, förväntningsfrågor och kunskapsfrågor. Skalor har använts till 

attitydfrågorna vilket är det vanligaste sättet. Hassmén och Hassmén (2008) rekommenderar att 

använda en fem- eller sjugradig skala medan Ejletsson (2003) anser att man inte bör använda sig 

av mittenalternativ då många väljer detta för bekvämlighetens skull. Om ändpunkterna är 

motsatser rekommenderas det dock inte att använda sig av mittpunkter (Hassmén & Hassmén, 

2008). Båda aspekterna har tagits hänsyn till och svarsalternativen är utformade därefter. I 

idrottsvetenskap är det vanligt att fråga om förväntade beteenden, i detta fall behandlas frågor 

om respondentens fortsatta beteende efter hälsotrenden (Hassmén och Hassmén, 2008). I enkäten 

används även en form av kunskapsfrågor rörande individernas kost. Negationer har inte använts i 

frågeformuläret då dessa kan styra respondentens svar i en viss riktning. Långa meningar och 

flertydiga frågor rekommenderas heller inte. Antalet känsliga frågor har minskats till antal då 

dessa kan medföra stora bortfall annars. Är det känsliga men relevanta frågor för studiens syfte 

rekommenderas det inte att ställa dem i början av enkäten och inte heller avsluta med dem. I 

detta fall berörs ekonomi vilket kan vara känsligt, därför är den medvetet placerad i mitten av 
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enkäten. Vad gällande svarsalternativen finns både öppna och givna svarsalternativ. De givna 

alternativen ger en fördel då de kan ge förslag på svar som respondenten kanske inte annars hade 

tänkt på eller kommit ihåg. Det har dock varit svårt att behandla alla tänkbara svar då utrymmet 

är begränsat. Som rekommenderat har därför det uttömmande svarsalternativet ”Annat svar” 

använts. På så vis täcker man in alla möjliga svar (Hassmén & Hassmén, 2008). Det finns ingen 

regel som rör ett maxantal men det rekommenderas sällan att använda sig av många fler än tio 

stycken svarsalternativ (Hassmén & Hassmén, 2008). Ovanstående rekommendationer har 

noggrant tagits fasta på vid utformningen av enkät.  

Enkätformuläret i denna studie består av 39 frågor rörande kost och hälsa. Fasta svarsalternativ 

har mestadels använts med undantag för frågorna 19, 25, 27, 30 och 39. De fyra första av dessa 

är frågor med öppna svar då frågorna kräver lite längre motiveringar vilket gör att det inte 

lämpar sig med fasta svarsalternativ. Fråga 39 är en avslutande fråga där respondenterna kan 

tillägga något i undersökningen om så önskas. De tre första frågorna behandlar bakgrundsfakta 

om respondenten så som kön, ålder och universitetsprogram. Den fjärde frågan handlar om 

mängden motion som utövas varje vecka för att få en överblick över andra hälsosamma vanor 

utöver kost. Frågorna 5, 6 och 7 behandlar studenternas kostvanor och intresse. Därefter kommer 

en fråga om sötsug. Frågorna 9 till 13 berör faktorer som påverkar valet av kost, syfte och dieter. 

De flesta besvaras med endast ett alternativ om inte annat anges. Vad gällande fråga 9 ska 

respondenterna välja fyra alternativ som de lägger störst vikt vid i valet av kost. Då studier visat 

(se avsnittet tidigare forskning) att det sällan är endast en faktor som avgör valet av kost ombeds 

respondenterna att välja fyra alternativ för att ta hänsyn till detta. Om respondenten valt någon av 

de fyra första (kaloriintag, proteinhalt, kolhydrathalt och fetthalt) (se bilaga 2) blev de ombedda 

att välja om det var exempelvis ett högt, medel eller lågt kaloriintag de ansåg vara viktigast. 

Fråga 14 till 27 rör kostkunskap och kostvanor. Vissa frågor kan besvaras med fler 

svarsalternativ men detta har då angetts vid varje fråga. Om samma typ av svarsalternativ 

används flertalet gånger bör dessa ha samma ordningsföljd enkäten igenom. Frågorna 28 till 38 

är frågor som behandlar hälsotrenden. Innan detta avsnitt i enkäten anges en kortare beskrivning 

av vad hälsotrenden syftar till för att respondenterna lättare ska förstå frågorna. Den avslutande 

frågan är som beskrivits ovan en öppen fråga där det finns möjlighet att tillägga något. Slutligen 

tackas respondenten för deltagandet.  
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Pilotstudie. Innan utdelningen av frågeformulären sker bör en pilotstudie 

genomföras som en försäkran om att frågorna inte går att missuppfatta samt för att säkerställa att 

studiens syfte är uppfyllt (Patel & Davisson, 1991). Genom pilotstudien finns möjlighet till 

värdefull feedback om layouten, frågorna och svarsalternativen men även studien i allmänhet.  

I denna pilotstudie ingick sammanlagt tre personer som alla gav feedback på enkäten. I 

feedbacken avgav de att följebrevet var väl formulerat och tydligt samt att ämnet var intressant. 

Det framkom även att fråga nio borde utökas med alternativet ekologiska livsmedel då 

oproccesserade livsmedel inte alltid definieras som ekologiskt. Angående fråga 20 

uppmärksammades ett fel. Fråga 20-23 hade samma svarsalternativ men fråga 20 hade 

alternativet ”4-7 dagar i veckan” istället för ”varje dag” som de övriga. Svarsalternativen 

ändrades efter feedbacken. Olyckligtvis bidrog ett datorhaveri till att revideringen av fråga 9 och 

20 föll bort vid utskriften av formulären. Detta upptäcktes efter den första datainsamlingen men 

då det är förbjudet att ändra detta under den pågående insamlingen kunde dessvärre inget göras.  

Datainsamlingsmetod 

Ansvariga lärare för respektive universitetsprogram (Idrottsvetenskapliga programmet med 

inriktning idrottscoaching, Ämneslärarprogrammet med inriktning idrott, Vård- och 

stödsamordnarprogrammet och Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik med inriktning 

husbyggnad) kontaktades. En kort beskrivning rörande studien och ansvarig student angavs och 

en tid för utdelning av enkäter avtalades senare med respektive lärare. Ett följebrev utformades 

för att kunna ge respondenterna relevant information kring studien (se bilaga 1). 

Vid själva utdelningen framfördes en kort personpresentation och viktiga aspekter så som att 

enkäten var frivillig och konfidentiell lyftes fram. Studenterna ombads att läsa följebrevet och 

instruktionerna noggrant för att minska de eventuella missförstånden och på så vis även 

bortfallen (se bilaga 1). De delgavs även information om hur enkäterna behandlas efter 

datainsamling, det vill säga att de endast anges som tabeller, diagram och beskrivande statistik. 

Detta för att ge en ökad trygghet och förståelse i och med deltagandet i studien. Enkäterna 

skickades runt bland studenterna och de som ville fick ta en enkät medan man tilläts att skicka 

dem vidare om någon student valde att avstå. Ett medvetet deltagande gjordes under enkätens 

ifyllnad för att studenterna skulle ha möjlighet till hjälp och kunna ställa frågor om de upplevde 

något som oklart. En fråga ställdes relativt snabbt angående fråga 13 (se bilaga 2). Studenten 

frågade hur svaren skulle anges om det var någon av dieterna de saknade kännedom om. Då detta 

ej framkom under pilotstudien delgavs studenterna snabbt att det fanns möjlighet att hoppa över 
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de dieter de inte hade någon kunskap om. Eftersom detta framkom tidigt under första 

datainsamlingen fanns utrymme till att redogöra denna möjlighet till svar för studenterna på de 

övriga programmen då informationen kom att nå samtliga respondenter.   

Dataanalys 

Omkodning. Programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Statistics har använts vid bearbetning av insamlad data. Den omkodning som beskrivs är 

nödvändig då vissa ursprungsvariabler kodats om till nya variabler för att möjligöra analys av 

studiens resultat. Ursprungsvariablerna anges inom parentes nedan. 

Vad gällande fråga 3, som rör studieinriktningen, har de fyra universitetsprogrammen 

(Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning idrottscoaching, Ämneslärarprogrammet med 

inriktning idrott, Vård- och stödsamordnarprogrammet och Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik med inriktning husbyggnad) kodats om till två jämförbara grupper. Ämneslärarna 

med inriktning idrott och idrottscoacherna utgör tillsammans idrottsgruppen. Byggprogrammet 

och Vård- och stödsamordnarprogrammet utgör gruppen övriga program. Fråga 8 kodades om 

till ”ofta” (dagligen och några gånger i veckan) och ”sällan” (några gånger i månaden och mer 

sällan). Fråga 13 behandlar åsikter kring dieterna och dessa har kodats om från en sexgradig 

skala till en sjugradig skala då många respondenter hade satt ett kryss mellan siffrorna tre och 

fyra. Därefter kodades skalan om ytterligare (se bilaga 2 för ursprungsvariabler). De nya 

variablerna är ”negativ” (1-2), ”relativt neutral” (3-5) och ”positiv” (6-7). Fråga 14 till viss del 

fått nya variabler; ”liten” (mycket liten och liten) samt ”stor” (stor och mycket stor). Fråga 20 

handlar om hur ofta snabbmat intas och denne har kodats om till tre variabler; ”aldrig eller 

mycket sällan” (aldrig, 1-5 gånger om året och 6-11 gånger om året), ”ibland” (1-3 gånger i 

månaden) och ”ofta” (1-3 gånger i veckan och 4-7 gånger i veckan). Fråga 21 till 23 har kodats 

om från sju till tre variabler; ”aldrig eller mycket sällan” (aldrig, 1-5 gånger om året, 6-11 gånger 

om året), ”ibland” (1-3 gånger i månaden) och ”ofta” (1-3 gånger i veckan, 4-6 gånger i veckan 

och varje dag).  Fråga 31 har kodats om från en sexgradig till en sjugradig skala då många 

respondenter även där har kryssat mellan 3 och 4. Därefter har skalan kodats om till ”negativ” 

(1-2), ”relativt neutral” (3-5) och ”positiv” (6-7) (se bilaga 2 för ursprungsvariabler). Slutligen så 

har fråga 38 rörande hälsostress fått en ny sammanfattande variabel; ”ofta” (ofta, väldigt ofta och 

ständigt). Övriga frågor har inte fått betydande omkodningar.  

Ovan beskrivs de redovisade resultatens ursprungsvariabler som har genomgått betydande 

omkodningar som annars inte kommer att framgå. Då studien är relativt småskalig finns det en 
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ökad risk för att vissa svarsalternativ har en låg svarsfrekvens. Ovanstående svarsalternativ har 

kodats om för att möjliggöra användandet av korstabeller och signifikantstest då dessa kräver en 

viss begränsning i antalet variabler samt en viss svarsfrekvens för att ha möjlighet att statistiskt 

säkerställa resultaten.  

Analyser. Efter att data kodats om har Frekvenstabeller, Korstabeller och Chi-

Squaretester gjorts för att få fram resultat. Frekvenstabeller användes när syftet var att titta på 

exempelvis en fördelning av något, i detta fall har de legat som grund för de diagram som 

använts i resultaten. När syftet var att jämföra två olika variabler, exempelvis om det fanns några 

samband mellan kön och hur ofta frukt och grönt intas, användes korstabeller. Samma typ av 

analys gjordes även när samband mellan studieinriktning och olika kostvanor undersöktes. För 

att kunna statistiskt säkerställa att det fanns ett samband mellan de olika variablerna har Chi-

Squaretest gjorts, även om man ej kan avgöra vad som är orsak och verkan i en tvärsnittsstudie 

(Sundell, 2012). Vid ett Chi-Squaretest framkommer ett P-värde som indikerar hur sannolikt det 

är att resultatet beror på slumpen. I de fall där P-värdet översteg 0,05 kunde resultatet inte 

statistiskt säkerställas utan det fanns då en alltför stor risk att slumpen hade avgjort resultatet. I 

de resultat då värdet visade under 0,05 räknades resultatet som signifikant och det fanns då ett 

samband mellan exempelvis kön och konsumtionen av frukt och grönt men vilken variabel som 

påverkade den andra kunde ej fastställas. Ju närmre nollpunkten resultatens P-värden befann sig 

desto mindre var chansen att slumpen påverkade studiens resultat (Sundell, 2012). Dessa Chi-

Squaretester har utförts på varje korstabellanalys för att kunna säkerställa studiens resultat och 

beskriva reliabla samband av något slag. Utan dessa analyser hade inte studiens resultat varit 

tillförlitliga.  

Bortfall 

Om en person ur studiepopulationen inte väljer att delta i studien innebär detta ett bortfall 

(Ejlertsson, 2003). För att studiens resultat ska kunna analyseras och generaliseras till 

populationen bör försök till att minimera bortfallet göras. Exempel på åtgärder som vidtagits 

beskrivs i tidigare delar av metoden. Under datainsamlingen har 103 studenter varit närvarande, 

103 enkäter delats ut och samtliga har besvarats. Det har inte förekommit något externt bortfall 

bland studenterna i denna studie då samtliga studenter har varit närvarande under utdelning av 

enkät. Däremot har frågan som behandlar åsikter kring dieterna (fråga 13) ett högt internt 

bortfall. Då den behandlar olika dieter är bortfallet inte detsamma på respektive diet. Av samtliga 

respondenter har 90,3-85,5 % svarat hur de ställer sig till LCHF, GI-metoden, 5:2 dieten, 
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Viktväktarna och pulverdieter. Ett betydligt högre bortfall (34 %) har skett på Atkins och 

Cambridge vilket medfört att dessa två dieter har uteslutits vid analys. Ytterligare metoder har 

inte vidtagits då pilotstudien ej medförde några anmärkningar på frågan. En bortfallsanalys hade 

varit av intresse men då urvalet är begränsat är detta inte användbart (Ejlertsson, 2003).  

Etiskt förhållningssätt 

Ett etiskt förhållningssätt är av stor vikt vid genomförande av en vetenskaplig studie. För att 

förhålla sig till detta bör man följa vetenskapsrådets etiska krav. Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om 

vilken roll de har i studien, vad syftet är, hur studien genomförs och vilka som är ansvariga samt 

vilken institution som står bakom den. Respondenterna ska även informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. I det här fallet var det möjligt att 

avbryta sin medverkan fram till att frågeformulären samlats in. Studenterna medgavs denna 

information innan utdelningen. Vad gällande samtyckeskravet innebär detta i en tvärsnittsstudie 

att respondenterna i och med ifyllnad av enkät samtycker till studien och medverkar frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2009). Detta anges i följebrevet (se bilaga 1). Det så kallade 

konfidentialitetskravet innebär att de medverkande ej ska behöva känna oro över att utomstående 

kan urskilja enskilda individer genom personliga uppgifter och svar i enkäten. Alla uppgifter 

som på något sätt kan vara identifierbara ska behandlas på ett sätt som gör det omöjligt att 

urskilja enskilda individer. Detta är särskilt viktigt om studien behandlar känsliga frågor 

(Vetenskapsrådet, 2009). Respondenterna har informerats om detta både muntligt och skriftligt 

genom det medföljande följebrevet. De har även delgivits att all data endast kommer att 

presenteras i tabeller, diagram och statiskt beskrivande text. Ytterligare åtgärder för att försvåra 

härledandet har gjorts genom att kategorisera och koda om data. Genom att i följebrevet beskriva 

att data endast kommer användas i denna studie tillhörande en C-uppsats på Karlstads universitet 

och att all data kommer att förstöras efter analys uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2009).  
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Resultat 

De frågor som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (se enkät, bilaga 2) redovisas 

nedan. Studiens omfång är begränsad och på grund av detta har inte alla frågor analyserats och 

presenterats i tabeller. Av samma anledning kommer vissa resultat endast att beskrivas i text. 

I denna undersökning har 103 personer ingått, varav 44 personer är kvinnor (47,7 %) och 59 

personer är män (57,3 %). Av dessa 103 personer ingår 49 stycken i gruppen ”Idrottsprogram” 

och 54 stycken i gruppen ”Övriga program”. Könsfördelningen i de två utbildningsgrupperna har 

varit relativt jämn. 

Av samtliga studenter anser sig 66 % ha bra kostvanor och 9,7 % anger att de inte vet hur bra 

eller dåliga deras kostvanor är. Vad gällande hur stor kunskap kring kost och näringsämnen de 

deltagande anser sig har 48,5 % svarat att de har en medelstor kunskap. Lite mer än en tredjedel 

(36,9 %) anser sig ha stor kunskap i ämnet. Vid analys av fråga 9 (se enkät, bilaga 2) visade 

resultatet att de viktigaste och påverkande faktorerna i samtliga studenters kostupplägg var 

näringsrik kost (54 %), regelbundna måltider (52,4 %), hög proteinhalt (35,9 %) och ett lågt pris 

(27 %). Av respondenterna angav 8,7 % att de endast åt för att de var tvungna.  

Vad gällande frågan om och vad studenterna använder för ingredienser när de komponerar ihop 

en sallad visar resultaten att 43,6 % äter en sallad som oftast utgörs av isbergssallad, gurka, 

tomat och fetaost. Ungefär en tredjedel (33 %) blandar gärna in lite paprika, lök och bladspenat. 

Av studenterna använder sig 19,4 % oftast av bladspenat, ruccula, tomat, avokado, broccoli och 

paprika när de komponerar sin sallad. Tittar man på frågan om hur ofta Omega-3 intas bland till 

samtliga studenter utan att undersöka samband äter 21,4% aldrig eller sällan Omega-3 medan 

29,1 % får i sig fettsyran ibland och 49,5 % ofta. Vad gällande konsumtionen av frukt och grönt 

anger 86,4 % att de äter 0-3 portioner dagligen. Snabbmatsintaget presenteras inte heller i någon 

tabell men resultaten visar att 53,4 % av samtliga studenter äter snabbmat mellan 1-3 gånger i 

månaden. Av respondenterna äter 20,4 % snabbmat 1-7 dagar i veckan medan 26,2 % 

konsumerar detta några få gånger om året eller aldrig. 
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Diagram 1. De vanligaste informationskällorna för kost och näring. 

Diagrammet ovan indikerar att de vanligaste källorna till information om kost och näring är 

familj och vänner vilket 55,3 % av respondenterna anger. Av samtliga studenter hittar 44,7% 

också sin information på sociala medier, 35 % anger tidskrifter som en källa och 32 % böcker. 

Av deltagarna i studien anger 29,1% bloggar som en vanlig källa och endast 6,8 % hämtar sin 

information från kvällstidningar. Det finns inga samband mellan informationskällor och kön eller 

studieinriktning.  

 

Diagram 2. Hur stor summa pengar studenterna lägger på sin kost månadsvis. 

Ovanstående diagram (2) visar att de flesta av samtliga studenter lägger mellan 2000-2500 

kronor på sin kost varje månad.  Vad gällande skillnaderna mellan kön skiljer detta sig inte 

signifikant åt. Av männen lägger 37,3 % och 56,8 % av kvinnorna mellan 1800-3500 kronor på 
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kosten. Detta presenteras dock inte i något diagram eller någon tabell och P-värdet översteg 

gränsen på 0,05 vilket innebär att kön i detta fall inte påverkar summan pengar som spenderas på 

kost. Överstiger P-värdet 0,05 kan inget signifikant samband ses mellan variablerna, i detta fall 

kön och kostbudget. Samband kunde heller inte urskiljas mellan kostbudget och 

universitetsprogram 

Tabell 1. Samband mellan kön och intag av Omega-3 samt frukt och grönt. 

  Män n=59 (%) Kvinnor n=44 (%) P-värde* 

Hur ofta äter du Omega-3 (ex. fet fisk, linfröolja och 
chiafrön)? n=103     

Aldrig/sällan (6 gånger om 
året eller mer sällan) 
 

17 (28,8) 
 

5 (11,4) 
   

Ibland (1-3 gånger i 
månaden) 
 

19 (32,2) 
 

11 (25,0) 
 0,028 

Ofta (Minst en gång per 
vecka) 23 (39,0) 28 (63,6)   

Hur många portioner frukt och grönt äter du dagligen? n=103   

0-3 portioner  52 (88,1) 37 (84,1)    

4 portioner eller fler 7 (11,9) 7 (15,9) 0,554 
*P<.05. 

Angående frågan (Tabell 1) om hur ofta studenterna äter Omega-3 har 28,8 % av männen och 

11,4 % av kvinnorna angett att de aldrig eller sällan äter livsmedel innehållandes Omega-3. Av 

de som äter denna fettsyra ofta är 39,0 % män och 63,6 % kvinnor. Denna fråga har ett P-värde 

på 0,028 vilket gör resultatet signifikant.  
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Tabell 2. Samband mellan kön och upplevelsen av sötsug samt intag av sötsaker. 

  Män n=59 (%) Kvinnor n=44 (%) P-värde* 

Hur ofta upplever du sötsug? n=103     

Ofta (Dagligen/Några gånger i 
veckan) 
 

33 (55,9) 
 

36 (81,8) 
 0,006 

Sällan (Några gånger i 
månaden/Mer sällan) 

26 (44,1) 
 

8 (18,2) 
   

Hur ofta äter du sötsaker (ex. godis, kakor och bakverk)? n=103   

Aldrig/sällan (6 gånger om 
året eller mer sällan) 
 

8 (13,6) 
 

6 (13,6) 
   

Ibland (1-3 gånger i månaden) 
 

18 (30,5) 
 

8 (18,2) 
 

 
           
0,344 

Ofta(Minst en gång per vecka) 33 (55,9) 30 (68,2)   
*P<.05. 

Enligt tabell 2 upplever 81,8 % av kvinnorna och 55,9 av männen att de ofta upplever sötsug. P-

värdet är 0,006 vilket betyder att det finns ett starkt signifikant samband mellan kön och hur ofta 

sötsug upplevs men det kan dock inte avgöras vilken av variablerna som är orsak och vilken som 

är verkan. Ett samband kan dock inte ses rörande frågan om hur ofta sötsaker intas. P-värdet 

överstiger 0,05 vilket innebär att resultatet ej är signifikant.  

Tabell 3. Samband mellan kön och syftet av kosthållning. 

  Män n=59 (%) Kvinnor n=44 (%) P-värde* 

Vad är syftet med din kosthållning? n=103     

Viktnedgång 3 (5,1) 10 (22,7)   
Viktuppgång/Muskelbygge       14 (23,7) 2 (4,5) 0,004 
Hälsofrämjande 34 (57,6) 29 (65,9)   
Saknar syfte 8 (13,6) 3 (6,8)   
*P<.05. 

Ovanstående tabell (3) visar att det skiljer sig signifikant åt könen emellan när syftet med 

kosthållningen undersökts. Av kvinnorna anger 22,7 % viktnedgång som huvudsyfte medan 23,7 

% av männen hellre har viktuppgång och muskelbygge som syfte. De flesta av respondenterna 

anger dock att ett hälsofrämjande syfte är viktigast.  

Den större delen av respondenterna följer varken någon diet i dagsläget eller har testat någon vid 

ett tidigare tillfälle. Studiens resultat visar att 93,2 % av kvinnorna och männen i dagsläget inte 

följer någon diet. Det skiljer dock sig lite mellan könen vad gällande om de testat någon diet 
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tidigare. Där anger 34,1 % av kvinnorna att de testat någon av ovanstående dieter medan en 

något mindre andel (18,6 %) män anger samma sak. Den diet som flest har testat är LCHF, strax 

över 20 % av männen respektive strax över 10 % av kvinnorna hade testat dieten tidigare. P-

värdet överstiger dock 0,05 vilket innebär att detta resultat ej är signifikant. Den diet som flest 

studenter har ett negativt förhållningssätt till är Pulverdieter, hela 74,8 % av respondenterna 

ställer sig negativ till dieten. Pulverdieterna har även minst antal neutrala svar och ingen av 

studenterna ställer sig positiv till denna form av diet. Därefter kommer 5:2-dieten med 61,2% 

negativa åsikter. Den diet som flest studenter hade testat tidigare (LCHF) förhöll sig relativt 

jämn mellan antalet negativa och neutrala åsikter. Dieten med störst andel positiv och minst 

negativ respons bland studenterna är GI-metoden.  

Tabell 4. Samband mellan kön och hälsotrenden. 

  Män n=59 (%) Kvinnor n=44 (%) P-värde* 

Har du uppmärksammat hälsotrenden på något sätt? n=101   

Ja 28 (49,1) 34 (77,3) 0,004 
Nej 29 (50,9) 10 (22,7)   

Har du upplevt stress över att din livsstil inte är tillräckligt hälsosam? 
n=100   

Aldrig/sällan 34 (59,6) 16 (37,2)   
Ibland 17 (29,8) 19 (44,2) 0,081 
Ofta 6 (10,5) 8 (18,6)   
*P<.05. 

Tabellen ovan (4) beskriver sambandet mellan kön och uppmärksammandet av hälsotrenden. 

Resultatet är signifikant och visar att det mestadels är kvinnor som uppmärksammat trenden. Om 

man är man eller kvinna kan eventuellt avgöra huruvida man uppmärksammat denna trend eller 

inte. Det finns dock inga samband mellan kön och upplevelsen av stress över att livsstilen inte 

varit tillräckligt hälsosam. Tabellen visar dock att fler kvinnor (44,2 %) än män (29,8 %) uppger 

att de ibland upplever stress över att deras livsstil inte varit tillräckligt hälsosam. Vid vidare 

analyser om huruvida universitetsprogram kan vara betydande vid uppmärksammandet av 

hälsotrenden återfanns inga samband. Av studenterna på idrottsprogrammen svarar 63,8 % och 

59,3 % av de övriga respondenterna att de har uppmärksammat trenden. P-värdet översteg 0,05 

vilket innebär att resultatet ej är signifikant.  

Ytterligare analyser gjordes för att kunna fastställa om det kunde finnas samband mellan de som 

upplever stress rörande sin livsstil och de som uppmärksammat hälsotrenden. Denna hypotes 

kunde förkastas då det var jämn fördelning mellan de som uppmärksammat trenden och inte i 
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förhållande till de som ofta upplevde en stress. Inga signifikanta resultat kunde urskiljas vid 

denna analys.   

Analyser visar att det finns ytterligare faktorer som kan påverka det faktum att hälsotrenden 

uppmärksammats. Resultatet tyder på att det även finns ett signifikant samband mellan 

användandet av Instagram och uppmärksammandet av trenden men det kan som tidigare nämnts 

inte avgöras om det är uppmärksammandet av hälsotrenden som påverkar användandet av 

Instagram eller tvärtom.  

Av Instagramanvändarna anger 67,5 % att de uppmärksammat den rådande hälsotrenden medan 

58,3 % av de som inte använder Instagram angett att de inte märkt av denna trend. Detta 

samband stärkts ytterligare när resultatet av fråga 30 analyserats (se bilaga 2). Av de 60,2 % som 

uppmärksammat trenden har 88,7 % angett att trenden exponerats genom att väldigt många 

numera lägger upp bilder som rör nyttig kost och fysisk aktivitet på sociala medier och då främst 

genom Instagram. Respondenterna anger att statusuppdateringarna angående hälsa har ökat de 

senaste åren. Av dessa anger dessutom 25,8 % att de tycker att det hetsas mycket kring kost och 

träning. 59,7 % har även uppmärksammat trenden genom övriga medier och påpekar att det i 

allmänhet är mer diskussioner om hälsa bland familj och vänner nu. Av dessa respondenter anser 

25,8 % att smal-idealet börjar ersättas av den mycket vältränade kroppsformen och då främst 

bland det kvinnliga könet. En del av studenterna (9 %) påpekar dessutom att fler och fler klär sig 

i träningskläder även på shoppingrundan för att ge sken av en hälsosam livsstil. På grund av 

studiens omfång beskrivs dessa resultat endast i text och inte i tabeller eller diagram. Inga 

signifikanta samband sågs mellan hälsotrenden och universitetsprogrammen. Det har heller inte 

upptäckts några signifikanta resultat när analyser gjorts på om trenden har influerat studenternas 

kostvanor.   
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Tabell 6. Samband mellan olika variabler och universitetsprogram. 

  Idrottsprogram n=49 (%) Övriga program n=54 (%) P-värde* 

Hur ofta motionerar du (i minst 30 minuter och blir svettig)? n=103   

0-2 dagar i veckan 5 (10,2) 23 (42,6)   

3-4 dagar i veckan 17 (34,7) 17 (31,5) 0,001 

4-7 dagar i veckan 27 (55,1) 14 (25,9)   

Är du intresserad av innehållet i din kost? 
n=103     

Ja 30 (61,2) 19 (35,2)   

Nej 4 (8,2) 6 (11,1) 0,029 

Delvis 15 (30,6) 29 (53,7)   

Hur många måltider (frukost, mellanmål, lunch, 
mellanmål, middag och kvällsfika) äter du 
dagligen?     

1-2 mål om dagen 1 (2,0) 6 (11,1)   

3-4 mål om dagen 25 (51,0) 33 (61,1) 0,047 

5-6 mål om dagen 23 (46,9) 15 (27,8)   

Äter du mellanmål innan lunch dagligen? 
n=103     

Ja 27 (55,1) 14 (25,9) 0,003 

Nej 22 (44,9) 40 (74,1)   
*P<.05. 

Enligt tabell 6 har 55,1 % av studenterna i idrottsprogrammen svarat att de motionerar 4-7 dagar 

i veckan. Denna fråga skiljer sig signifikant åt mellan programmen då endast 25,9 % av de 

övriga programmen motionerar 4-7 dagar i veckan. Det kan som bekant inte avgöras vilken 

variabel som påverkar den andra. Rörande frågan om hur många måltider respondenterna äter 

dagligen skiljde det sig signifikant åt mellan de två programgrupperna. Av de som studerar idrott 

i någon form äter 46,9 % 5-6 måltider om dagen medan 27,8 % av studenterna i den andra 

programgruppen äter 5-6 mål om dagen.  Måltiderna analyserades var för sig för att möjligen 

kunna se om någon av måltiderna utmärkte sig från de övriga. Den måltid som signifikant 

utmärkte sig från de övriga var mellanmålet mellan frukost och lunch. P-värdet på denna fråga är 

0,003 och alltså under gränsen på 0,05 vilket innebär att det finns ett signifikant samband mellan 

studieinriktning och huruvida mellanmål innan lunch intas eller inte.  

Sammanfattning av resultat 

Ovanstående resultat visar att det finns signifikanta samband mellan kön och hur ofta Omega-3 

inkluderas i kosten, kön och hur ofta sötsug upplevs, kön och syftet med kosthållingen, kön och 

uppmärksammandet av hälsotrenden samt användandet av Instagram och uppmärksammandet av 
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hälsotrenden. Resultaten visar även att det finns något samband mellan utbildningsprogram och 

motionsmängd, utbildningsprogram och intresset för kost samt utbildningsprogram och om man 

äter mellanmål innan lunch. Eftersom detta är en tvärsnittsstudie kan inget orsakssamband ses 

och därför kan det inte fastställas vilken av variablerna som utgör orsak och vilken som utgör 

verkan. Det skulle exempelvis vara så att kostintressets utsträckning avgör vilket 

utbildningsprogram som studeras eller tvärtom.  Detta gäller samtliga resultat i denna 

tvärsnittsstudie, därför kan endast spekulationer göras kring sambandet mellan olika variabler.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att titta på samband mellan kön, 

upplevda kostvanor och uppmärksammandet av hälsotrenden samt studieinriktning, kostvanor 

och uppmärksammandet av hälsotrenden och huruvida hälsotrenden influerat studenterna då 

tidigare forskning visat att kön och studieinriktning är vanliga faktorer som kan kopplas till 

kostvanor och hälsotrenden i något avseende. 

Studiens begränsningar medförde att det endast var möjligt att titta på studenternas egna 

upplevelser av kostvanor. Detta för att det ej var möjligt att kontrollera huruvida de faktiskt har 

bra kostvanor eller inte. Det går alltså inte att rätta eller kontrollera att deras svar kring kost är 

riktigt. För att undersöka detta hade ett kunskapstest varit nödvändigt och kanske även någon 

form av praktiskt test för att kontrollera hur kostvanorna ter sig på riktigt, exempelvis att 

använda sig av Livsmedelsverkets (2008) matmall. Detta var dock ej genomförbart i detta fall 

men hade varit av intresse för att försäkra sig om sanningsenliga svar. 

En önskan om att hitta fler vetenskapliga artiklar i ämnet finns men det finns en viss 

kunskapslucka kring hälsotrenden, troligen för att den på kort tid expanderat. Detta var också en 

anledning till att jag ville undersöka trenden då konsumtionen av hälsa har ökat den senaste tiden 

(Livsmedelsföretagen, 2014; SIK 2014; Sundén, 2008; Svensk handel, 2014; Von Bothmer, 

2005). Kost och näring generellt är dock stort inom vetenskaplig forskning vilket gör det svårt att 

behandla exakt allt då studien är ytterst begränsad till omfång och tidsram.  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka universitetsstudenters upplevda kostvanor och 

kunskap kring kost och näring samt huruvida de rådande hälsotrenderna påverkar studenternas 

hälsa.. Då denna undersökning är mycket begränsad i tid och omfång blev kvaliteten något 

lidande. Att välja studie efter tidsram, ekonomi och svårighetsgrad är inte fördelaktigt då det 

funnits chans till andra val och beslut om dessa begränsningar inte funnits. En klar fördel hade 

varit att undersöka en större population, i detta fall hela universitetet eller till och med flera 

universitet. På så vis hade resultaten varit mer reliabla eftersom de då kan generaliseras till en 

större population (Ejlertsson, 2003).  

 

Då ett stratifierat urval gjordes blev möjligheten till att avspegla populationen mindre eftersom 
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ett slumpmässigt stickprov eller ett systematiskt urval hade varit att föredra i detta avseende då 

dessa metoder tillhör de vanligaste och mest beprövade (Ejlertsson, 2003). Man kan anta att detta 

skulle leda till mer reliabla och användbara resultat. Att dela upp studiepopulationen i två strata 

gör det dock enkelt att kunna jämföra två grupper som är likvärdiga i något avseende. Detta var 

nödvändigt för att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen om att de som läser idrott har något 

bättre kostvanor. Hade studien utförts med samma kriterier på ett större universitet hade det 

förmodligen varit svårare då det finns en risk att det finns betydligt fler utbildningar som rör 

ämnet hälsa. I detta fall var det fördelaktigt att det endast fanns två idrottsutbildningar, annars 

hade ytterligare urval behövt göras för att inte överstiga den begränsade kvoten av enkäter.  

Valet av urvalsmetod och tillvägagångssätt var det mest lämpade även nu i efterhand om hänsyn 

tas till tidsram, omfång och ekonomi. 

Standardisering och strukturering är exempel på något som behandlats vid enkätfrågornas 

utformande för att höja studiens reliabilitet. Hög standardisering innebär att frågornas 

utformning och följd är densamma på alla enkäter. Med hög strukturering menas det att 

svarsalternativen är fasta och att väldigt litet eller inget utrymme lämnas för respondenterna att 

utveckla sina svar på (Patel & Davidsson, 1991). Några undantag har gjorts eftersom öppna 

svarsalternativ har lämpat sig bättre för att minska mängden data (när det varit svårt att begränsa 

antalet svarsalternativ), ta hänsyn till konfidentialiteten, för att lämna utrymme till motiveringar 

samt för att minska risken för att respondenterna styrs i någon riktning. Enkätformuläret i denna 

studie består av 39 frågor rörande kost och hälsa. Fasta svarsalternativ har mestadels använts 

med undantag för frågorna 19, 25, 27, 30 och 39 bland annat för att underlätta för studenternas 

bibehållande av motivation. Enkäten har alltså varierande svarsalternativ och detta för att minska 

risken för att respondenten ska tycka att enkäten känns enformig (Patel & Davidsson, 1991). 

Ytterligare något som tagits hänsyn till är användandet av ett jämnt antal siffor på 

skattningsskalorna då människan har lätt för att dra sig bort från ändpunkterna och in mot 

mittpunkten för att slippa ta ställning (Patel & Davidsson, 1991). På grund av detta har jag valt 

att koda om de sexgradiga skalorna till sjugradiga vid analysen men detta har ej påverkat 

resultatet.  

Frågornas placering och enkätens omfång var noga genomtänkt för att få med alla aspekter men 

också för att respondenterna inte skulle kunna avläsa hypoteserna genom frågorna i enkäten och 

på så vis framställa sig i bättre dager genom över- och underraportering som är vanligt i 

idrottsvetenskap (Hassmén & Hassmén, 2008). Genom att resultaten liknar de resultat som 

framkommit bland tidigare studier är det troligt att enkäten inte var färgad av hypoteserna. Hade 
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enkäten varit färgad av detta hade studiens tillförlitlighet blivit mycket lidande. Det var dock 

svårt att undvika detta när frågan om hur bra kostvanor studenterna ansåg sig ha då syftet var att 

lyfta deras egen uppfattning för att sedan undersöka detta närmare. Att frågan om studenternas 

kostvanor kan ha överrapporteras påverkar inte resultatet negativt. Frågan bekräftar snarare 

hypotesen om att många anser sig ha bra kostvanor men i själva verket missar viktiga 

komponenter (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom denna hypotes funnits sedan länge har 

kontrollfrågor använts, exempelvis frågor om hur ofta studenterna intar Omega-3 och frukt och 

grönt. Även om dessa frågor också kan överrapporteras ger de en bättre indikation på hur 

kostvanorna egentligen ter sig. Dessa kontrollfrågor tillsammans med den inledande frågan om 

upplevelsen av kostvanorna bekräftar tillsammans hypotesen som beskrivs ovan. 

Vid själva utdelningen av enkätformuläret gjordes ett medvetet deltagande för att studenterna 

skulle ha möjlighet att ställa frågor om något upplevdes som oklart. En personlig kontakt brukar 

minska risken för bortfall då respondenterna ofta känner sig trygga och får en ökad förståelse för 

studien. Studiens validitet förbättras även eftersom man då kan garantera sig om att det är 

studenternas kunskap som mäts och inte någon anhörigs (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta var 

en klar fördel i detta fall då en fråga ställdes relativt snabbt vid första utdelningen. Genom detta 

hade jag en möjlighet att förklara och instruera eftersom jag då hade möjlighet att säga samma 

sak på de övriga utdelningstillfällena. Hade frågan ställts vid ett senare tillfälle hade jag inte 

kunnat använda mig av den frågan då man kan anta att de som fyllt i enkäten vid ett tidigare 

tillfälle missuppfattat frågan. Kanske kan medverkande under hela ifyllningen kännas något 

påtvingande eftersom det blir tydligare att se om någon avstår från att delta. Även om 

deltagandet var frivilligt kan man ponera att ingen vill vara den som går mot strömmen genom 

att inte fylla i enkäten. Detta bör dock inte påverka resultaten då det är allmänt känt att en 

personlig kontakt ökar svarsfrekvensen.  

Efter utdelning analyserades enkäterna där ett av momenten är att ta ställning till eventuella 

bortfall. Även om inget externt bortfall funnits bland de närvarande studenterna har däremot 

frågan om åsikter kring dieterna (fråga 13) drabbas av ett högt internt bortfall. Då den frågan 

behandlar flera olika dieter är bortfallet inte detsamma på alla dieter. De dieter som drabbats är 

Atkins och Cambridge, förmodligen för att respondenterna inte känner till dessa. Detta grundas 

på att det var samma fråga som studenterna upplevde som oklar vid utdelning av enkät då de 

undrade hur de skulle fylla i om de inte kände till någon av dieterna. Självfallet hade det varit 

optimalt att ha alternativet ”Har ej kunskap eller åsikt om denna diet” men då detta ej framkom 

under pilotstudien uteblev det alternativet. Detta påtalar vikten av att göra lite större pilotstudier 
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för att inte missa några oklarheter. Detta tas med som en lärdom till eventuella framtida studier. 

Respondenterna gavs då möjligheten att hoppa över de dieter som de inte hade kunskap om 

vilket antagligen ledde till att det interna bortfallet blev högt på Atkins och Cambridge. På grund 

av detta lämnades dessa utanför vid analysen. Kanske skulle man också kunnat ha en mindre 

förklaring bredvid varje diet men detta hade inneburit betydligt mer data och risken för att 

respondenterna hade påverkats och styrts i någon riktning hade varit stor då dieter kan vara ett 

laddat ämne. Detta grundas på egna erfarenheter och debatter kring dieter som ofta syns i media. 

Det interna bortfallet åtgärdades på bästa sätt och studiens syfte påverkades inte i något 

avseende.  

Som beskrivits tidigare anses ett stratifierat urval som rätt val då syftet uppfylls genom denna 

metod. Utifrån förutsättningarna har studien genomförts på bästa sätt men något som är 

användbart vid eventuella framtida studier är att göra en större pilotstudie för att inte utelämna 

något samt att arbeta med en något mindre mängd data då studiens omfattning i förhållande till 

tidsram inte lämnade utrymme för några motgångar och oförutsägbara händelser. En väl 

genomarbetad tidsplan med utrymme för eventuella hinder är nödvändigt för att kunna förhålla 

sig till tidsramen.   
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Resultatdiskussion 

Hypotesen om att många anser sig äta bra men i själva verket missar viktiga komponenter i 

kosten så som Omega-3, vitaminer och mineraler kan delvis verifieras då studien visat att 

kvinnor äter Omega-3 i större utsträckning än män. Bland samtliga studenter uteblir dessutom 

intaget av frukt och grönt. Ett antagande fanns även om att de studenter som studerar idrott har 

något bättre kunskap och vanor rörande kost. Resultaten visade att enda skillnaden mellan 

studieinriktningarna var att de som studerade idrott var betydligt mer intresserade av innehållet i 

kost samt att de åt fler måltider under dagen än de som studerade på de övriga programmen.  

Ytterligare en hypotes fanns kring hälsotrenden, att den var uppmärksammad och influerade 

studenternas val av kost. Att trenden var uppmärksammad kunde statistiskt säkerställas men det 

fanns inga antydningar till att trenden influerade studenternas kostvanor. Eftersom denna studie 

använder sig av studenters självrapportering kan man inte fastställa huruvida de påverkas 

undermedvetet av denna pågående hälsotrend.  

Upplevd kunskap och skillnad mellan universitetsutbildningarna. Av samtliga 

studenter ansåg sig två tredjedelar ha bra kostvanor och närmare hälften anser sig dessutom ha 

stor kunskap i ämnet vilket motsvarade förväntningarna som fanns. Analysen har visat att 

hypotesen om att de studenter som studerar idrott har något bättre kunskap och vanor rörande 

kost delvis kan verifieras. Inga signifikanta samband sågs mellan studieinriktning och huruvida 

de ansåg sig ha bra kostvanor, dock visade resultaten att de som studerade idrott i större 

utsträckning var intresserade av innehållet i kosten. Eftersom orsakssamband inte kan 

undersökas i och med studiens metod bör man även vara medveten om att det mycket väl kan 

vara så att kostintresset kan ha betydelse för vilken utbildning som har valts att studera eller 

tvärtom. Idrottsstudenterna motionerade betydligt mer än de övriga programmen och de åt fler 

måltider dagligen. Med tanke på att många väljer studieinriktning efter intresse är det naturligt 

att de som studerar idrott också motionerar i större utsträckning. Vad gällande antalet måltider 

visade analysen att det främst var mellanmålet mellan frukost och lunch som var utmärkande. 

Man kan spekulera i varför just denna måltid visade en signifikant skillnad mellan 

universitetsprogrammen och kanske kan det bero på att mängden motion ökar behovet av energi 

i kroppen. Motion ökar ämnesomsättningen och den är oftast högre tidigt på dagen än sent på 

kvällen vilket kan förklara samband mellan mellanmålet efter lunch och studieinriktning. I övrigt 

finnas inga samband med idrottsstudier och kost och kanske kan det vara så att nutrition måste 

studeras specifikt för att kunna säkerställa en god kunskap i kost precis som Ozdogan och 
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Ozcelik (2011) beskriver. Det låter rimligt med tanke på att kost och näring är ett stort och djupt 

ämne som tar tid att studera och sätta sig in men andra påverkande faktorer kan inte uteslutas. 

Kostvanor bland män och kvinnor. De faktorer som studenterna ansåg vara 

viktigast i ett kostupplägg (i ordningsföljd) var näringsrik kost, regelbundna måltider, hög 

proteinhalt och ett lågt pris vilket stämmer bra överens med studien som Davy et.al. (2006) gjort. 

Nästan en tiondel av respondenterna angav att de endast åt för att de var tvungna vilket är 

skrämmande då det innebär att viktiga faktorer som näringsinnehåll prioriteras bort. Detta skulle 

rimligtvis kunna bero på bristande intresse och kunskap.  

Samtliga studier i Introduktionen och i stycket Tidigare forskning bidrog till hypotesen om att 

många anser att de har stor kunskap men i själva fallet missar många viktiga näringsrika och 

nödvändiga livsmedel. Detta kanske kan bero på att många i själva verket inte vet vilka 

informationskällor som är pålitliga och hur stort ämnet faktiskt är. Hypotesen kan inte förkastas 

då resultaten visar att nästan hälften av samtliga studenter äter en sallad som endast består av 

isbergssallad, gurka, tomat och fetaost. Av dessa komponenter är det endast tomater som tillhör 

de mer näringsrika grönsakerna medan gurka och isbergssallad innehåller mestadels vatten 

(Livsmedelsverket, 2014). Ungefär en tredjedel av studenterna blandar in lite mer näringsrika 

källor så som paprika, lök och blandspenat. Det är endast en femtedel av studenterna som väljer 

mer näringsrika komponenter som bladspenat, ruccola, tomat, avokado, broccoli och paprika när 

de komponerar en sallad (Livsmedelsverket, 2014). Man kan anta att detta beror på att det inte 

finns en djupare kunskap i ämnet näringslära och livsmedelkunskap samt att det faktiskt är så att 

kost och näring måste studeras specifikt för att ha en djupare förståelse för näringsämnenas 

verkan i kroppen. Det skulle dock vara av intresse att undersöka om detta resultat skulle sett 

annorlunda ut hos de som endast studerat på grundskolenivå då tidigare studier visat att 

högutbildade har bättre kostvanor (Wolk, 2011). 

Studeras resultatet på frågan om hur ofta Omega-3 intas bland samtliga studenter kan man se att 

se att mer än en femtedel uppger att de äter Omega-3 sex gånger om året eller mer sällan. 

Närmare en tredjedel av männen och cirka en tiondel av kvinnorna har svarat att de aldrig eller 

sällan äter Omega-3. Detta intag understiger Livsmedelsverkets rekommendationer (2014) som 

är tre dagar i veckan. Denna fettsyra är viktig för bland annat membranstrukturer, tillväxt, 

neurologisk utveckling, blodtryck, lipolys, utsöndring av magsaft, trombocytaggregation, 

inflammation och för att sänka halten av LDL-kolesterolet (Abrahamsson, Andersson, Becker, 

Nilsson, 2011). Detta innebär då att många av respondenterna har en ökad risk för hjärt- och 
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kärlsjukdom. Denna risk kan också ses bland studenterna som ingått i en studie i Iran (Azizi, 

et.al, 2011). Knappt hälften intog Omega-3 en-två dagar i veckan och resterande mer sällan 

vilket betyder att de också understiger Livsmedelsverkets rekommendationer (2014). 

Av de som åt Omega-3 i uppsatsens studie ofta var majoriteten kvinnor. Sambandet mellan kön 

och Omega-3 kunde statistiskt säkerställas vilket innebär att om man är man eller kvinna kan 

påverka huruvida man äter fettsyran Omega-3 ofta eller inte. Spekulationer kan göras om varför 

studenterna ofta utelämnar den viktiga fettsyran och en hypotes finns om att det saknas kunskap 

om fettsyrans egenskaper bland studenterna men det kan också bero på ekonomin. De livsmedel 

som är rika på Omega-3 (exempelvis lax, linfröolja och chiafrön) är ofta lite mer kostsamma och 

eftersom det är allmänt känt att studentekonomin är ytterst begränsad prioriteras dessa livsmedel 

eventuellt bort. En tydlig indikation på att information och utbildning är viktigt för att kunna 

göra rätt prioriteringar i en kostläggning. 

Enligt tidigare studier prioriteras även frukt och grönt bort vilket innebär att studenter går miste 

om dessa viktiga näringsämnen (Avram & Oravitan, 2013; Azizi, et.al, 2011; Cupisti, et.al, 

2004; O'Dea & Abraham, 2001). Även denna studie antyder att studenterna inte får i sig 

tillräckligt med frukt och grönt. Av männen angav 88,1 procent och 84,1 procent av kvinnorna 

angav även att de endast åt 0-3 portioner frukt och grönt dagligen (se bilaga 2 för definition). 

Inget signifikant samband kunde ses mellan könen men jag anser ändå att det är viktiga resultat 

då det innebär att majoriteten av studenterna inte förhåller sig till Livsmedelsverkets 

rekommendationer som är ett intag på 500 gram frukt och grönt dagligen vilket motsvarar cirka 

fem stycken frukter eller grönsaker. Frukt och grönt innehåller viktiga näringsämnen så som 

vitaminer, mineraler, antioxidanter och fibrer (Avram & Oravitan, 2013). Dessa resultat visar att 

studenterna i undersökningen har en högre risk att drabbas av näringsbrist och kroniska 

sjukdomar genom att de inte äter tillräckligt mycket frukt och grönt (Abrahamsson et. al, 2011; 

Avram & Oravitan, 2013; Cupisti et. al, 2004; EFSA, 2010; O'Dea & Abraham, 2001). Vanligt 

är också att rökare, de med kroniska sjukdomar, äldre samt de med alkohol-, mag- och 

tarmproblem drabbas av näringsbrist och hälsoproblem genom att de ofta har ett försämrat 

näringsupptag (Wilhelmsson, 2007). Skulle några av studenterna dessutom tillhöra dessa grupper 

innebär det att risken för näringsbrist och kroniska sjukdomar ökar ytterligare. 

Vad gällande konsumtionen av snabbmat har resultaten visat att lite mer än hälften av 

respondenterna äter snabbmat mellan 1-3 gånger i månaden. En femtedel har angett att de äter 

snabbmat 1-7 dagar i veckan vilket är liknande siffror som Avram & Oravitan (2013) 

presenterade. Detta innebär att risken för att drabbas av fetma och diabetes ökar för en femtedel 
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av respondenterna. Dessutom ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom med 20 % för 

dessa studenter jämfört med de som brukar undvika ett snabbmatsintag. Snabbmat är 

näringsfattigt och innehåller dessutom höga halter av transfetter vilket bland annat höjer halten 

av det skadliga koletrolet LDL (Avram & Oravitan, 2013; Mozaffarian et.al, 2009; Uauy et. al, 

2009). Detta skulle kunna vara ett resultat av att vi allt oftare kräver snabb och färdiglagad mat 

för att hinna med allt i det allt mer stressiga samhället (Wolk, 2011). Oroväckande med tanke på 

att WHO (2013) tror att detta är den främsta orsaken till att fetman ökar världen över.  

Jag finner ovanstående resultat angående frukt och grönt, omega-3, snabbmat och salladsinnehåll 

särskilt intressanta då analysen av fråga 9 (se enkät, bilaga 2) visade att näringsrik kost var den 

faktor som var mest avgörande vid studenternas kostupplägg. Detta kan anses vara något 

motsägelsefullt då studiens resultat också visar att omega-3, frukt och grönt och exempelvis 

bladspenat intas sällan. I och med dessa resultat kan jag verifiera min hypotes om att många 

anser sig äta bra men missar många viktiga och näringsrika komponenter. Kanske kan det finnas 

en kunskapslucka hos studenterna rörande kost och näring. Tidigare studier (Ozdogan & 

Ozcelik, 2011) har visat att det inte finns något samband mellan idrott som studieämne och kost 

och det är möjligt att fallet är så även i denna undersökning. Som jag nämnt tidigare beskriver 

Hassmén & Hassmén (2008) att människor generellt gärna överrapporterar beteenden som anses 

vara positiva och i detta fall kan möjligen upplevelsen av kunskap ha överrapporterats. Det 

skulle behöva göras ytterligare studier kring detta ämne för en verifiering av denna spekulation. 

Vidare spekulationer kan göras kring huruvida en djupare utbildning i kost är av stor vikt för att 

förbättra studenters kostvanor och därmed hälsotillstånd. Även här skulle vidare undersökningar 

vara av intresse. 

Bakomliggande faktorer. Precis som American Dietetic Association (2002) 

beskrivit är familj och vänner en vanlig källa till information om kost och näring. Närmare 

hälften av alla studenter i denna studie anger också att sociala medier utgör en viktig källa för 

inhämtandet av information vilket tycks bli allt vanligare även i resterande delar av världen (Lau 

et.al., 2012). Detta kan dock få negativa följder då reglerna för informationen på internet är 

luddiga och ofta utnyttjas av oseriösa aktörer. Många får sällan information om att exempelvis de 

livsmedel som ofta exponeras på internet kan verka skadliga för hälsan (Lau et.al., 2012). 

Kanske kan även detta vara en anledning till att studenterna anser sig äta bra eftersom de inte får 

ta del av hela sanningen via familj och vänner samt sociala medier. Många tänker förmodligen 

inte på att vara källkritisk även i dessa sammanhang vilket kan leda till en snedvriden bild. 

Ytterligare en indikator på att utbildning och kritiskt tänkande är viktigt för hälsan. 
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Vad gällande summan pengar som spenderas på kost varje månad har inga samband med kön 

eller universitetsprogram hittats. Enligt konsumentverket (2014) lägger män cirka 2380 kronor 

på mat medan kvinnor lägger cirka 1790 kronor. För att se liknande skillnad skulle förmodligen 

en större studiepopulation behöva undersökas. Denna studie visar att de flesta avsätter mellan 

2000-2500 kronor till kost varje månad vilket överensstämmer relativt bra med 

konsumentverkets statistik (Konsumentverket, 2014). Kanske kan resultatet om att det inte 

signifikant skiljer sig könen emellan bero på att kvinnor, enligt studier, har bättre kostvanor 

vilket gör att de lägger mer pengar på hälsosamma produkter, exempelvis livsmedel som är rika 

på Omega-3 så som lax (Avram & Oravitan, 2013; Davy, et.al, 2006; O'Dea & Abraham, 2001). 

Eftersom dessa livsmedel är lite mer kostsamma kan detta innebära att kvinnorna spenderar 

relativt lika mycket pengar på kost som männen gör på grund av deras val av 

livsmedelsprodukter. Det skulle därför vara intressant att undersöka om kvinnor i större 

utsträckning väljer kvalitet framför kvantitet. Detta skulle då kunna vara en möjlig orsak till 

varför inte summan pengar skiljer sig åt könen emellan.  

Ett signifikant samband finns däremot mellan kön och upplevelsen av sötsug. Betydligt fler 

kvinnor (81,8 %) upplever sötsug ofta jämfört med män (55,9 %), detta beror förmodligen på det 

faktum att kvinnor har menstruation där sötsug är ett allmänt känt symtom som uppstår hos 

många (Petrov, 2010). Kvinnorna tycks dock inte ge efter för detta sötsug då resultaten visar att 

det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad mellan kön och intag av sötsaker vilket skiljer 

sig från Davy, Benes och Driskells studie (2006). Detta skulle eventuellt kunna bero på att 

kvinnorna i betydligt större utsträckning vill gå ner i vikt vilket då kan innebära att de undviker 

sötsaker som är allmänt känt för att ha en negativ inverkan på vikten. Att ha viktminskning som 

syfte skulle även kunna vara orsaken till att kvinnor generellt är mer medvetna och har bättre 

kostvanor men för att verifiera detta skulle ytterligare studier behöva göras. Ett signifikant 

samband har kunnat ses i denna studie då mer än en femtedel av kvinnorna angett att de har vikt 

minskning som syfte jämfört med männen där endast en liten skara här samma syfte. Närmare en 

fjärdedel av männen anger istället att syftet med kosthållningen är viktuppgång/muskelbygge 

medan endast några få kvinnor anger detsamma vilket överensstämmer med Davy et. al (2006). 

Detta beror förmodligen på de ideal som funnits sedan lång tid tillbaka, kvinnor ”ska” vara nätta 

och smala medan männens ideal är starka och muskulösa. Davy et.al (2006) beskriver också att 

kvinnorna i större utsträckning väljer dieter istället för att uppnå sitt syfte och att de oftare väljer 

dieter med låg fetthalt eller låg kolhydrathalt vilket inte kan verifieras i denna studie. Detta kan 

bero på frågornas konstruktion och antalet respondenter i studien. Jag finner detta resultat 
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intressant och reflekterar över om ålder, land och utbildningsinriktning och -nivå kan vara 

bakomliggande faktorer då det finns studier på att exempelvis högutbildade har förmåga att tänka 

mer kritiskt och har bättre kostvanor (Neovius & Rasmussen, 2011; Wolk, 2011). Endast 

spekulationer kan göras innan ytterligare studier kan verifiera sambanden.  

Dieter. Lite mer än en tredjedel av kvinnorna och närmare en femtedel av männen 

uppger att de testat någon diet tidigare men detta samband är ej signifikant. Den diet som 

respondenterna var mest positiv till var GI-metoden vilket kan bero på att dieten är välkänd och 

funnits sedan lång tid tillbaka. Det finns även studier som bekräftat att dieten har en positiv 

verkan på diabetiker (Svenska diabetesförbundet, 1987).  Kanske kan detta vara känt hos många 

och på så vis påverka åsikten. De dieter som fick högst andel negativ respons (i följande ordning) 

var Pulverditer, 5:2-dieten och LCHF. Spekulationerna kring detta rör det faktum att det är tre 

relativt kontroversiella dieter med starka och annorlunda ståndpunkter jämfört med de andra 

dieterna. Dessa dieter är dessutom relativt nya och saknar flertalet och långsiktiga studier vilket 

förmodligen medför en skepticism. LCHF är den diet som har flest neutrala svar vilket kan bero 

på att det förekommit många diskussioner i media kring huruvida dieten är bra eller skadlig för 

hälsan. Media lyfte denna diet som något positivt till en början men på senare tid har motbevis 

kommit (Johansson et.al., 2012). Detta har eventuellt påverkat resultaten då många kanske ändrat 

sitt ställningstagande kring dieten eller har svårt att avgöra vad som egentligen stämmer.  

Hälsotrenden. Dieter och ideal exponeras ofta på sociala medier vilket gör att en 

sanningsenlig bild kan utebli då detta är ett stort forum för många oseriösa aktörer (Lau et. al, 

2012). Att då studier visar (Denti et.al., 2012) att de som spenderar mycket tid på Facebook mår 

allt sämre jämfört med de som spenderar mindre tid är något som bör beaktas. Detta faktum kan 

förmodligen relateras till den ökande hälsotrenden på sociala medier (Livsmedelsföretagen, 

2014; PwC/Riksidrottsförbundet, 2012; SIK 2014; Sundén, 2008; Svensk handel, 2014; Von 

Bothmer, 2005).  Av de som uppmärksammat trenden i denna studie var 77,3 % kvinnor och 

49,1 % män vilket kan bero på att kvinnor påverkas i större utsträckning av exponeringen på 

sociala medier (Denti, et al. 2012). Inga signifikanta resultat har dock framkommit mellan kön 

och huruvida studenterna upplever stress över att livsstilen inte varit tillräckligt hälsosam. 

Studier på en större population skulle vara av intresse för att se om resultaten då hade sett 

annorlunda ut. Resultaten visar dock att 29,8 % av männen 44,2 % av kvinnorna ibland känner 

sig stressade över detta. Närmare en femtedel av kvinnorna uppger att de känner stress över 

livsstilen betydligt mer frekvent än så. Oroande siffror som ger ytterligare indikationer på att 
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utbildning och ett hälsopromotivt arbete är viktigt i ett tidigt skede precis som bland annat Von 

Bothmer bekräftat i sin studie 2012.  

Signifikanta samband mellan de som uppmärksammat trenden och användandet av nätverket 

Instagram har dock kunnat ses. Respondenterna anger att väldigt många numera lägger upp 

bilder som rör nyttig kost och fysisk aktivitet på sociala medier och då främst Instagram. De 

upplever att statusuppdateringarna kring hälsa har ökat de senaste åren och många anser 

dessutom att många hetsar kring detta ämne och vill verka så hälsosamma som möjligt (se 

resultatdelen). Att många dessutom anser att det uppkommit ett nytt ideal ”strong is the new 

skinny” som diskuteras flitigt på bland annat forum, sociala medier och bloggar kan utgöra både 

gott och ont (Kane, 2012). Många har insett att muskler är nödvändigt för att utföra kroppsligt 

arbete och att man inte endast bör fokusera på siffrorna som personvågen visar eftersom muskler 

väger mer än fett är ett steg i rätt riktning för att frånkomma de hälsoskadliga smal-idealen. Dock 

utgör hets som medför stress sällan något hälsosamt vilket tyder på att det återstår en hel del 

hälsopromotivt arbete innan trenden kan kallas hälsosam. Utifrån detta kan hypotesen om att 

hälsotrenden uppmärksammats och påverkat studenternas val av kost delvis verifieras. Trenden 

har uppmärksammats, i större utsträckning av kvinnorna och de som använder Instagram. Inga 

signifikanta samband har dock kunnat ses mellan trenden och huruvida kostvanorna påverkats 

men trenden tycks ha gjort avtryck på andra sätt som nämnts ovan.  

Sammanfattning av studiens resultat. Ovanstående resultat och tidigare studier 

tyder alla på samma sak, utbildning och hälsopromotivt arbete är av stor vikt för att kunna 

förhindra en ohälsosam livsstil. Studenternas kostvanor tycks sakna många viktiga komponenter 

vilket innebär att risken för ohälsa ökar. Därför är det särskilt viktigt att introducera ämnet tidigt 

för att kunskapen och medvetenheten ska öka och därmed förbättras även hälsostatusen på lång 

sikt då de unga utgör framtiden. Med rätt kost ser framtiden betydligt ljusare ut. 
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En studie om universitetsstudenters uppfattning av sina 

kostvanor. 

Härmed inbjuds du till att delta i en undersökning om kostvanor bland studenter på Karlstads 

universitet. 

Det pågår många debatter och uppmaningar kring bland annat kost i samhället där medierna 

spelar en stor roll. Många anser att det råder en stor hälsotrend i samhället för tillfället. Studenter 

är en grupp som ofta kommer i kontakt med olika former av medier där trender ofta exponeras 

vilket gör det till en intressant grupp att undersöka.  

Syftet med denna studie är att undersöka universitetsstudenters kostvanor på fyra olika 

universitetsprogram. 

Jag som genomför denna studie är student på det Idrottsvetenskapliga programmet på Karlstads 

universitet och genomför nu min C-uppsats i samband med min sista termin.  

Deltagande i studien är frivilligt och konfidentiellt. Inga enskilda individer kommer att kunna 

urskiljas bland respondenterna. Informationen kommer endast att användas i detta 

examensarbete. Resultatet kommer endast att publiceras i form av tabeller och diagram vilket 

bidrar till att det ej kommer vara möjligt att urskilja enskilda individer. Efter att data har 

analyserats kommer enkäterna att förstöras. 

Genom att svara på enkäten intygar Du att Du har förstått ovanstående gällande konfidentialitet 

och hantering av insamlade data. 

Har du några frågor eller synpunkter på studien, vänligen kontakta mig.  

Tack på förhand! 

Rebecka Berglund 

Rebecka_1989_@hotmail.com 

Tfn: 070 303 94 99 

mailto:Rebecka_1989_@hotmail.com


 

 

Bilaga 2 

Enkät om universitetsstudenters kostvanor, kunskaper och attityder till 

hälsotrender 

Att tänka på vid ifyllning av enkät: 

☒= Godkänt svar. ■ = Fyll i hela rutan om du ångrar ditt svar. 

Välj endast ett alternativ på varje fråga om inte annat uppges. Är du osäker eller anser att flera 

alternativ stämmer in på dig, välj det alternativ som passar bäst och som avspeglar det senaste 

året. 

 

1. Kön: □ Man   □ Kvinna 

 

2. Född: 19_____________ 

 

3. Universitetsprogram:_________________________________________________ 

 

4. Hur ofta motionerar du (= i minst 30 min och blir svettig)? 

□ Mindre än en gång i veckan    

□ 1-2 dagar/vecka    

□ 3-4 dagar/vecka    

□ 5-6 dagar/vecka    

□ 7 dagar/vecka 

 

5. Är du intresserad av innehållet i kost (ex. näringsämnenas verkan och uppbyggnad 

)? 

□ Ja   □ Nej   □ Delvis      

 

6. Anser du att du har bra kostvanor? 

□ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

 

 

 

 

 



 

 

7. Kryssa i de måltider du äter dagligen. 

□ Frukost     

□ Mellanmål    

□ Lunch   

□ Mellanmål    

□ Middag 

□ Kvällsmål 

 

8. Hur ofta upplever du sötsug? 

□ Dagligen   □ Några gånger i veckan   □ Några gånger i månaden   □ Mer sällan 

 

9. Vilka FYRA alternativ är viktigast för dig i ditt kostupplägg? (Fyra svarsalternativ 

är möjliga). Om du valt något av de fyra första alternativen ska du sedan ange om det är 

ex. ett högt eller lågt kaloriintag genom att ringa in på skalan. 

 

□ Kaloriintaget  Välj Högt--------------------Lågt 

□ Proteinhalten  Välj Hög---------------------Låg 

□ Kolhydrathalten  Välj Hög---------------------Låg 

□ Fetthalten  Välj Hög---------------------Låg 

□ Allergivänlig kost 

□ Oprocesserade livsmedel  

□ Näringsrik kost 

□ Hög kvalitet 

□ Regelbundna måltider 

□ Tallriksmodellen 

□ Ett lågt pris 

□ Äter endast för att man måste 

□ Annat:______________________ 

 



 

 

10. Vad är syftet med din kosthållning? (Välj endast ett alternativ) 

□ Viktnedgång 

□ Viktuppgång 

□ Sjukdomslindrande/-förebyggande 

□ Äter för att känna mig pigg och må bra 

□ Har inget syfte 

□ Annat:____________________ 

 

11. Följer du någon av följande dieter? 

Lchf   □ Ja   □  Nej 

GI-metoden  □ Ja   □  Nej 

5:2 dieten  □ Ja   □  Nej 

Viktväktarna  □ Ja   □  Nej 

Pulverdiet  □ Ja   □  Nej 

Atkins  □ Ja   □  Nej 

Cambridge  □ Ja   □  Nej 

Annan: _________________ □ Ja   □  Nej 

 

12. Om nej, har du testat någon av följande dieter tidigare? 

Lchf   □ Ja   □  Nej 

GI-metoden  □ Ja   □  Nej 

5:2 dieten  □ Ja   □  Nej 

Viktväktarna  □ Ja   □  Nej 

Pulverdiet  □ Ja   □  Nej 

Atkins  □ Ja   □  Nej 

Cambridge  □ Ja   □  Nej 

Annan: _________________ □ Ja   □  Nej 

 



 

 

13. Hur positiv respektive negativ ställer du dig till dessa dieter? Ringa in den siffra som 

stämmer överens med din åsikt.  

Lchf          Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

GI-metoden         Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

5:2 dieten         Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

Viktväktarna         Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

Pulverdiet         Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

Atkins         Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

Cambridge         Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

Annan: ___________     Mycket negativ 1----2----3----4----5----6 Mycket positiv 

 

14. Hur stor kunskap om kost och näringsämnen anser du dig ha? 

□ Mycket liten    □ Liten   □ Medel    □ Stor    □ Mycket stor  

 

15. Läser du innehållsförteckningen på de livsmedel du köper? 

□ Aldrig   □ Sällan   □ Ibland   □ Ofta   □ Väldigt ofta   □ Alltid 

 

16. Om du läser innehållsförteckningen, vad är orsaken till det? (fler svarsalternativ 

möjliga) 

□ Allergi     

□ Kollar proteinhalt, kolhydrater, fett och kalorier     

□ Kollar E-nummer     

□ Annat:_______________________________ 

 

17. Köper du ekologiska livsmedel? 

□ Aldrig   □ Sällan   □ Ibland   □ Ofta   □ Väldigt ofta   □ Alltid 

 

18. Hur många portioner frukt och grönt äter du dagligen? En portion motsvarar en frukt 

eller en grönsak. 

□ 0-1 portioner   □ 2-3 portioner   □  4-5 portioner  □ 6-eller fler portioner  

 



 

 

19. När du gör sallad, vad använder du för ingredienser? Skriv de livsmedel du oftast 

använder, ex. tomat, gurka, isbergssallad, bladspenat, fetaost mm. Gör du aldrig sallad 

skriver du: Aldrig. 

 

Svar: _______________________________________________________________ 

 

20. Hur ofta äter du snabbmat? (I denna studie ingår pizza, hamburgare, Pan pizza, 

Gorbys färdiglagade piroger och frysta färdigrätter i beteckningen) 

□ Aldrig   □ 1-5 gånger om året   □ 6-11 gånger om året   □ 1-3 gånger i månaden     

□ 1-3 gånger i veckan   □ 4-7 gånger i veckan 

 

21. Hur ofta äter du sötsaker (ex. godis, kakor och bakverk)? 

□ Aldrig   □ 1-5 gånger om året   □ 6-11 gånger om året   □ 1-3 gånger i månaden     

□ 1-3 gånger i veckan   □ 4-6 gånger i veckan     □ Varje dag  

 

22. Hur ofta äter du snacks (ex. chips och ostkrokar)? 

□ Aldrig   □ 1-5 gånger om året   □ 6-11 gånger om året   □ 1-3 gånger i månaden     

□ 1-3 gånger i veckan   □ 4-6 gånger i veckan   □ Varje dag 

 

23. Hur ofta äter du Omega-3 (ex. fet fisk, linfröolja och chiafrön)? 

□ Aldrig   □ 1-5 gånger om året   □ 6-11 gånger om året   □ 1-3 gånger i månaden     

□ 1-3 gånger i veckan   □ 4-6 gånger i veckan   □ Varje dag 

 

24. Använder du vitamin- och/eller mineraltillskott?  

□ Ja, dagligen    

□ Ibland    

□ Under förkylnings- eller andra sjukdomsperioder    

□ Nej, aldrig      

 

25. Vad är orsaken till ditt val angående vitamin- och/eller mineraltillskott? 

 

Svar:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

 

26. Hur hittar du information om kost? (fler svarsalternativ är möjliga). 

□ Bloggar   □ Sociala medier   □ Böcker   □ Mattidningar/Reportage   

□ Kvällstidningar   □ Vänner/Familj   □ Annat:____________________________ 

 

27. Hur mycket pengar lägger du månadsvis på din kost? 

 

Svar: ________________________________________________________________ 

 

 

Hälsotrenden 

Det pågår många debatter och uppmaningar kring bland annat kost i samhället och även 

i medierna. Många har uppmärksammat detta och påpekar att det råder en stor 

hälsotrend i samhället förtillfället. 

 

28. Kryssa i de sociala medier du använder.  

□ Instagram   □ Facebook   □ Twitter   □ Snapchat   □ Annan:_______________ 

 

29. Har du uppmärksammat hälsotrenden på något sätt? Om nej, hoppa till fråga 37 

□ Ja   □ Nej 

 

30.  Om ja, motivera kort hur du uppmärksammat detta: 

 

Svar:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

31. Hur positiv respektive negativ ställer du dig till hälsotrenden? Markera på skalan.  

 

Mycket negativ 1----------2----------3----------4----------5----------6 Mycket positiv 

 

32. Anser du att dina kostvanor förändrats sedan trenden uppdagades? 

□ Ja, de har blivit betydligt bättre   □ Ja, jag tänker lite mer på vad jag äter     

□ Nej, de har inte förändrats   □ De har försämrats 

 

33. Om ja, vad är orsaken till att du förändrat dina kostvanor? 

□ Jag har fått mer kunskap   □ Jag har hängt på för att alla andra gjort det    

□ Annat:___________________________________________________________ 

 



 

 

34. Om dina kostvanor förbättrats i och med trenden, kommer du att upprätthålla 

dessa vanor även när trenden avtagit? 

□ Ja   □ Nej   □ Några av dem 

 

35. Har trenden bidragit till att du ökat din kunskap kring kost och näring? 

□ Väldigt lite   □ Lite   □ Delvis   □ Mycket   □ Väldigt mycket 

 

36. Har du självmant letat efter information (ex. på internet och i böcker) rörande kost 

och näring för att förbättra din kosthållning? 

□ Ja   □ Nej 

 

37. Om ja, kommer du fortsätta med att självmant fördjupa dig inom kost och näring 

även när trenden avtagit? 

□ Ja   □ Nej   □ Ibland 

 

38. Har du upplevt stress över att din livsstil kanske inte är ”tillräckligt hälsosam”? 

□ Aldrig   □ Sällan   □ Ibland   □ Ofta   □ Väldigt ofta   □ Ständigt 

 

39. Är det något du vill tillägga i denna undersökning? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


