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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Idag äter unga vuxna mellan 18–30 år för låga intag av frukt och grönsaker för att 
uppnå ett tillräckligt näringsintag och ägnar samtidigt mindre tid åt fysisk aktivitet och mer tid 
åt stillasittande. En tillfredsställande konsumtion av frukt och grönsaker och tillräcklig grad av 
fysisk aktivitet enligt rekommendationer är av vikt för att uppnå en optimal hälsa.     
Syfte: Syftet var att undersöka hur unga vuxna som är fysiskt aktiva förhåller sig till 
Livsmedelsverkets kostråd om frukt och grönsaker och vidare undersöka om det finns ett 
samband mellan fysisk aktivitet och konsumtionen av frukt och grönsaker.  
Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med en webbenkät och ett 
livsmedelsfrekvensformulär (FFQ) som datainsamlingsmetod. Enkäten länkades på tre olika 
grupper som berör fysisk aktivitet, kost och hälsa på plattformen Facebook. All data som erhölls 
analyserades via statistikprogrammet SPSS. 
Resultat: Efter ett bortfall på 15 individer erhölls totalt 135 besvarade enkäter varav 74 från 
kvinnor och 61 från män. Konsumtionen av frukt hos 37% av männen respektive 28% av 
kvinnorna var låg. Gällande grönsaker var det 54% av männen och 34% av kvinnorna som hade 
ett lågt intag. Sambandet mellan konsumtionen av frukt och grönsaker (F&G) och fysisk 
aktivitet visade på en positiv korrelation, 0,278 för frukt och 0,268 för grönsaker.  
Slutsats: Studien indikerade på ett samband mellan konsumtionen av frukt och grönsaker och 
fysisk aktivitet. Trots det nådde en stor andel av respondenterna inte upp till 
rekommendationen om 500 gram frukt och grönsaker per dag.  
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Abstract  
 
Background: Today, young adults, between ages of 18-30 are eating low intakes of fruit and 
vegetables to achieve a sufficient nutrient intake and are spending less time with physical 
activity and more time for sedentary behavior. A satisfactory intake of fruit and vegetables and 
adequate levels of physical activity according to recommendations are important in achieving 
optimal health.  
Aim: The aim of this study was to investigate how young adults relate to the Swedish National 
Food Administration's dietary advice on fruit and vegetables and to investigate whether there 
is an association between physical activity and the consumption of fruit and vegetables. 
Method: The study is a quantitative cross-sectional study with a web survey and a food 
frequency questionnaire (FFQ) as a data collection method. The survey was distributed on three 
different groups that concern physical activity and health on the Facebook platform. All data 
obtained was analyzed via the statistics program SPSS. 
Results: After the exclusion of data on 15 individuals, a total of 135 questionnaires were used, 
of which 74 were from women and 61 from men. In this study, 37% men and 28% women 
consumed too low intakes of fruit. 54% men and 34% women consumed too low intakes of 
vegetables. The association between consumption of fruit and vegetables (F&V) and physical 
activity showed a positive correlation, 0,278 for fruit and 0,268 for vegetables.  
Conclusion: Although the study indicates a correlation between the consumption of fruit and 
vegetables and physical activity, a large proportion of the respondents did not reach up to the 
recommendation at 500 grams of fruit and vegetables per day. 
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1. Bakgrund 
 
1.1. Kostvanor och allmänna råd 
 
Runt om i världen insjuknar människor i livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom hjärt- och 
kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes, vilka kan knytas an till ohälsosamma kostvanor. Att 
förändra kvaliteten på den mänskliga kosten av samordnade globala insatser är utmanande, men 
potentiellt sett skulle ett av fem dödsfall förhindras med hjälp av en förbättrad kosthållning 
(Afshin et al., 2019). En nyligen publicerad studie visade att bara i Sverige kan ungefär 14,4% 
av alla dödsfall undvikas eller senareläggas med hjälp av en hälsosam kost och följsamhet av 
befintliga kostråd (Saha, Nordström, Gerdtham, Mattisson, Nilsson & Scarborough, 2019). 
Allmänna kostråd har med utgångspunkt från tillgänglig vetenskaplig evidens presenterats i 
Nordiska Näringsrekommendationer 2012 (NNR 2012) i syfte att kunna användas som riktlinjer 
åt hela befolkningen oavsett ålder eller kulturell bakgrund (Nordiska Ministerrådet, 2014). 
Redan år 2005 arbetade myndigheten Livsmedelsverket fram liknande utformningen av NNR 
2012, fem kostråd åt den svenska befolkningen som ansågs vara viktiga och enkla för att kunna 
implementera hälsosammare matval ur folkhälsosynpunkt (Enghardt Barbieri, 2013).  
 
Livsmedelsverkets fem kostråd presenteras nedan:  
 

• Ät mycket frukt och grönsaker, gärna 500 gram om dagen.  
• Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. 
• Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 
• Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 
• Använd gärna flytande margarin eller olja. 

(Enghardt Barbieri, 2013) 
 
Den nyligen publicerade studien av Saha et al. (2019) tydliggjorde att det främsta kostrådet som 
skulle medföra störst effekt på hälsan är om befolkningen åt mer frukt och grönsaker (F&G). 
För män skulle dödsfallen kunna förebyggas med 53% respektive 42% för kvinnor om 
rekommendationen på ett intag av 500 gram F&G varje dag uppfylldes (Saha et al., 2019). F&G 
innehåller mycket vitaminer, mineraler och fibrer där olika sorter innehåller olika 
näringsämnen, därför är det bra med en variation i sitt intag av F&G (Livsmedelsverket, 2019). 
500 gram F&G motsvarar fem knytnävsstora portioner per dag (Livsmedelsverket, 2019), vilket 
kan illustreras i ett intag av två generösa nävar med grönsaker, rotfrukter eller baljväxter samt 
två frukter (Livsmedelsverket, 2017). I dagsläget äter två av tio 500 gram eller mer F&G per 
dag vilket är en låg andel av den svenska befolkningen (Amcoff, Edberg, Enghardt Barbieri, 
Lindroos, Nälsén, Pearson & Warensjö Lemming, 2012).  
 
Syftet med allmänna kostråd är för att ge alla en möjlighet till att genomföra förbättringar i 
kostvalen på ett enkelt sätt. Trots att vetenskapliga belägg finns om hälsoeffekterna av F&G 
äter befolkningen fortfarande under rekommendationen. Utmaningen ligger bland annat i att 
budskapet inte mottas, dels hos ungdomar och unga vuxna då de har visat sig ha en låg 
kännedom om Livsmedelsverkets kostråd och ett lågt intresse för hälsa överlag (Amcoff et al., 
2012; Enghardt Barbieri, 2013).  
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1.2. Unga vuxnas kostvanor och intag av frukt och grönsaker 
 
Den rikstäckande matvaneundersökningen Riksmaten - vuxna 2010–11 (Amcoff et al., 2012) 
visade på en del positiva förändringar i svenskarnas kostvanor i jämförelse med andra 
matvaneundersökningar, men trots det är resultaten långt ifrån tillfredsställande. Att utarbeta 
interventionsstrategier som syftar till att etablera hälsosamma kostvanor redan i tidig ålder hos 
barn och ungdomar är viktigt för att säkerställa deras utveckling och tillväxt, även med 
anledning av att vanor som formas i ungdomsår fortskrider i vuxen ålder (Roura, Milà-
Villarroel, Pareja & Caballero, 2016). Riksmaten ungdom 2016–17 (Warensjö Lemming, 
Moraues, Petrelius Sipinen & Lindroos, 2018) samt Riksmaten - vuxna 2010–11 (Amcoff et 
al., 2012) visade på att ungdomar och unga vuxna konsumerade för låga intag av F&G, fibrer 
och fullkorn och istället konsumerade för höga intag av rött kött samt tillsatt socker från bland 
annat godis, snacks och läsk. I resultatet i Riksmaten - vuxna 2010–11 framhävs det även att 
unga vuxna mellan 18–30 år är den åldersgrupp som har de sämsta kostvanorna och lägst intag 
av F&G i jämförelse med Sveriges övriga befolkning. Denna form av kosthållning indikerar att 
kroppen får brist på viktiga näringsämnen och istället får ett överskott på energi, vilket speglas 
i förekomsten av övervikt och fetma hos var femte ungdom och likaså att andelen vuxna med 
fetma eller övervikt är hög. Detta är betydande faktorer som kan leda till framtida ohälsa och 
livsstilsrelaterade sjukdomar (Amcoff et al., 2012; Warensjö Lemming et al., 2018). Redan i 
Riksmaten 1997–98, drygt 10 år tidigare än publiceringen av Riksmaten - vuxna 2010-11, 
belystes det att unga vuxnas kostvanor och låga konsumtion av F&G behöver uppmärksammas 
(Becker & Pearson, 2002).  
 
Såväl kvinnor som män äter för få portioner och har en oregelbunden veckokonsumtion av 
F&G, dock är kvinnor mer benägna att regelbundet äta större mängder och fler portioner F&G 
än vad män gör (Lee & Yuen Loke, 2005; Poscia et al., 2017). Män har visat sig ha större 
misstro till fördelarna och lägre motivation till daglig konsumtion av F&G i jämförelse med 
kvinnor som är mer accepterande att vilja sträva mot en rekommenderad konsumtion (Herbert, 
Butler, Kennedy & Lobb, 2010). Förutom unga vuxnas låga konsumtion av F&G, specifikt hos 
dem som kategoriseras som överviktiga eller med fetma, saknas även en viss variation mellan 
olika sorter av F&G i den mängd som dagligen intas (Nour, Sui, Grech, Rangan, McGeechan 
& Allman-Farinelli, 2017).  
 
Att flytta hemifrån kan komma att förändra unga vuxnas kostvanor då det har påvisats att 
konsumtionen av F&G är mindre frekvent hos dem som inte bor i familjehemmet (El Ansari, 
Stock & Mikolajczyk, 2012). Hälsosamma kostvanor med en tillfredsställande konsumtion av 
F&G hos unga vuxna är förknippat med regelbundna och rutinmässigt beredda måltider. Att 
unga vuxna inte äter enligt rekommendationen kan ha sin förklaring i att rutiner och kunskap 
kring matlagning saknas (Laska, Hearst, Lust, Lytle & Story, 2015). Medvetenheten om att 
intaget av F&G bör uppgå till 500 gram per dag, motsvarande 5 knytnävsstora portioner F&G 
(Livsmedelsverket, 2019) kan till visso existera, däremot kan termen portion vara tvetydig och 
svårtolkad (Herbert et al., 2010).  
 
Att öka konsumtionen av F&G till en rekommenderad mängd har framhävts underlätta 
viktminskning eller bibehållning av normalvikt, då F&G har ett högt vatten och fiberinnehåll 
(Rolls, Ello-Martin & Tohill, 2004). F&G har i jämförelse med andra livsmedel ett högt 
näringsvärde till sin energimängd vilket har en betydelsefull roll på vikten. För att få i sig ett 
tillräckligt intag av vitaminer, mineraler och andra viktiga näringsämnen av kosten behövs ett 
högt intag av F&G för att optimera näringsintaget och minska energiintaget (M. Darmon, N. 
Darmon, Maillot & Drewnowski, 2005).  
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Att äta tillräckligt med F&G enligt rekommendationen bidrar inte bara till vikthantering utan 
även till en minskad risk för typ 2-diabetes, inflammation och oxidativ stress, cancer, stroke 
och hjärt- och kärlsjukdom (Holt et al., 2009; Wang, Fang, Gao, Zhang & Xie, 2016; World 
Cancer Research Fund, 2018; Hu, Huang, Wang, Zhang & Qu, 2014). Hjärt- och kärlsjukdom 
är den främsta orsaken till kostrelaterade dödsfall vilket kan förhindras eller fördröjas med en 
hälsosammare kost och ett större intag av F&G (Afshin et al., 2019; Saha et al., 2019). Att 
förhöja sitt F&G intag till att gå från att äta mindre än 3 portioner per dag till mer än 5 portioner 
per dag kan reducera risken för hjärt- och kärlsjukdom med cirka 17% (He, Nowson, Lucas & 
MacGregor, 2007).  
 
1.3. Fysisk aktivitet hos unga vuxna och association till frukt och grönsaker 
 
Likaså som F&G, har fysisk aktivitet en positiv påverkan på hälsan. Genom att utföra 
regelbunden fysisk aktivitet med kombination av intensitet, varaktighet och frekvens, reduceras 
risken för hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, olika typer av cancer, depression samt kan 
generera i viktminskning (Anderson et al., 2009; Cooney et al., 2013; Warburton, Charlesworth, 
Ivey, Nettlefold & Bredin, 2010; WHO, 2010). För att reducera hälsoriskerna har NNR 2012 
presenterat rekommendationer som är tillräckliga för att ge positiva effekter på hälsan som 
förebygger sjukdom och höjer livskvaliteten (Nordiska Ministerrådet, 2014).  
 
Rekommendationerna för fysisk aktivitet presenteras nedan:  
 

• Minst 150 minuter medelintensiv eller 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka.  
• Fysisk aktivitet bör utföras under minst 10 minuters varaktighet.  
• För att uppnå ytterligare hälsofördelar bör tiden för medelintensiv träning öka till 300 

minuter eller 150 minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka.  
• Antalet stillasittande timmar bör minskas.  

(Nordiska Ministerrådet, 2014).  
 
För att undersöka om individer når upp till rekommendationerna finns det olika mått som kan 
användas för att mäta fysisk aktivitet, att göra det på ett objektivt sätt kan dock vara svårt (SBU, 
2007). Att mäta fysisk aktivitet på ett objektivt sätt inkluderar aktivitetsmätare som direkt kan 
mäta individers hjärtfrekvens eller någon annan form av indikator på att energiförbrukning sker 
i kroppen (Strath et.al., 2013). Subjektiva metoder för att mäta fysisk aktivitet är frågeformulär, 
intervjuer eller loggböcker. Dessa metoder är till för att mäta individernas fysiska aktivitet med 
hänsyn till frekvens, duration och intensitet (Strath et.al., 2013).  
 
Stillasittande timmar och låg grad av fysisk aktivitet är förknippad med en riskökning för en 
förkortad livslängd, samt en negativ påverkan på Body Mass Index (BMI), midjemått, 
muskelstyrka och kroppssammansättning (da Silva et al., 2019; Ekelund et al., 2016). Att både 
utöva regelbunden fysisk aktivitet och minska stillasittande timmar har metaboliska fördelar 
under ung vuxen ålder. Att däremot utföra måttligt intensiv fysisk aktivitet, cirka 60–75 minuter 
per dag har visat sig eliminera de ökade hälsoriskerna oavsett stillasittande timmar. Riskerna 
med den dagliga stillasittande tiden som överstiger mer än åtta timmar per dag är ofarlig vid 
fysisk aktivitet, för dem som inte är fysiskt aktiva är riskerna istället betydligt högre (Ekelund 
et al., 2016). 
 
Det har framgått att fysisk aktivitet är ihoplänkat med kostvanor och att det är svårt att ändra 
det ena beteendet utan att ändra det andra. Individer som utövar regelbunden fysisk aktivitet 
har lättare för att utföra andra beteendeförändrigar, som att äta en hälsosammare kost (Dohle, 
Wansink & Zehnder, 2015; Fleig, Küper, Lippke, Schwarzer & Wiedemann, 2015). Syftet med 
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levnadsstilen kan däremot variera. En del individer kan ha en avslappnad syn på mat och 
upplever det som en form av belöning efter fysisk aktivitet, medan andra fokuserar mer på 
prestation och utveckling och anser att störst effekt av fysisk aktivitet fås genom att äta en 
striktare och hälsosam kost (Dohle et al., 2015).  
 
Att anta ett hälsofrämjande beteende, som inkluderar ett hälsosamt kostintag med högre intag 
av F&G samt regelbunden fysisk aktivitet, kan komma att förenklas genom att vara omgiven 
av personer med liknande aktiv livsstil och målbild (Brown, Bray, Beatty & Kwan, 2014). I en 
svensk studie upptäcktes att den enda variabeln som var associerad med F&G konsumtion hos 
både män och kvinnor var fysisk aktivitet. De som hade lägst konsumtion av F&G rapporterade 
en låg grad fysisk aktivitet, och de som hade ett högt intag av F&G rapporterades vara mer 
fysiskt aktiva (Simunaniemi, Andersson & Nydahl, 2009). Likaså visade Riksmaten - vuxna 
2010–11 på att de som utövande regelbunden fysisk aktivitet åt mer F&G än de som var mer 
stillasittande och mindre aktiva (Amcoff et al., 2012). Att vara fysiskt aktiv är positivt 
förknippat med att avsiktligen konsumera F&G, vilket innebär att de två hälsomålen stimulerar 
varandra istället för att hindra (Fleig et al., 2015). Samtidigt som unga vuxna påpekas vara 
medvetna om vikten av en hälsosam livsstil, strävar endast en liten andel av dem mot det. 
Problematiken ligger i att de flesta unga vuxna varken når upp till det rekommenderade intaget 
för F&G eller graden av fysisk aktivitet som rekommenderas (Huang, Harris, Lee, Nazir, Born 
& Kaur, 2003; Lee et al., 2005).  

2. Syfte  
 
Syftet med studien var att undersöka hur unga vuxna, 18–30 år, förhåller sig till 
Livsmedelsverkets kostråd med fokus på konsumtionen av F&G och se om eventuella 
skillnader finns mellan män och kvinnor. Vidare undersöka om det finns ett samband mellan 
fysisk aktivitet och konsumtionen av F&G.  
 
2.1. Frågeställningar 
 

• Når unga vuxna män och kvinnor som är fysiskt aktiva upp till Livsmedelsverkets 
rekommendation om 500 gram F&G per dag?  

 
• Finns det ett samband mellan unga vuxnas intag av F&G och fysisk aktivitet?   

 

3. Metod och material  
 
3.1. Litteratur 
 
För att få fram kunskap om studiens område och stöd i litteraturen genomfördes en 
litteratursökning under april-maj 2019. Sökningarna gjordes via Uppsala Universitet i 
databaserna PubMed, Sciencedirect, Scopus och PsycInfo. Nyckelord som användes vid 
sökningen, enskilt eller i kombination, var: fruit, vegetables, young adult, physical activity, food 
habits, exercise, diet, consumption, och sedentary behavior. Utöver dessa källor hämtades även 
information från Livsmedelsverket, NNR 2012, Riksmaten och World Health Organization 
(WHO). 
 
Inkluderingskriterier för val av artiklar var att de skulle finnas tillgängliga i fulltext och därefter 
skedde urvalet av artiklarna i två steg. Det första var att identifiera om artiklarnas titel ansågs 
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vara av relevans för studiens syfte och det andra var att utifrån artiklarnas abstract bedöma om 
de var av intresse för studiens syfte och frågeställningar. De artiklar som inkluderades i dessa 
två steg analyserades sedan ytterligare för vidare källor till studien.   
 
3.2. Val av metod  
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvantitativ tvärsnittsstudie med 
webbenkät och ett livsmedelsfrekvensformulär, som på engelska kallas för food frequency 
questionnaire (FFQ) som datainsamlingsmetod. Ett FFQ är en kostundersökningsmetod som i 
studiens fall användes för att rangordna mängden av deltagarnas konsumtion av F&G. 
Kostundersökningsmetoden är lämplig för studiens syfte då den ger mätbar information om 
deltagarnas totala konsumtion av F&G (SBU, 2010). En webbenkät valdes för att mäta fysisk 
aktivitet och stillasittande timmar bland deltagarna. Enkäten och FFQ:n (enkät) utformades i 
samma formulär för att underlätta för respondenterna. Totalt pågick datainsamlingen under tre 
veckors tid.  
 
3.3. Urval  
 
Då tidigare studier visat att unga vuxna har sämre kostvanor än övriga i befolkningen, samt att 
de inte når upp till rekommendationen om F&G ter sig unga vuxna mellan 18–30 år som en 
lämplig urvalsgrupp sett utifrån studiens frågeställningar. Åldersspannet 18–30 år användes då 
Riksmaten - vuxna 2010–11 refererar unga vuxna till denna åldersgrupp (Amcoff et al., 2012).  
Då syftet ämnade undersöka hur unga vuxna förhåller sig till rekommendationen om F&G och 
vidare undersöka om det eventuellt finns ett samband med fysisk aktivitet, var ett 
inklusionskriterium att deltagarna i studien var fysiskt aktiva. För att avgöra vilka som var 
fysiskt aktiva har studien utgått från NNR 2012 (Nordiska Ministerrådet, 2014) om vad som 
definieras som en aktiv livsstil. Utöver att respondenterna var mellan 18–30 år och fysiskt 
aktiva efter NNR 2012, var övriga inklusionskriterier för att besvara enkäten att samtycka till 
att delta i studien och att kunna behärska det svenska språket då enkäten utformades på svenska.  
 
Urvalet som användes till studien var ett bekvämlighetsurval vilket innebär ett val av individer 
som under datainsamlingen finns tillgängliga för författarna (Bryman, 2013, s.194). 
Urvalsmetoden är lämplig att använda för studiens syfte då det är en enkel och tidsbesparande 
metod och som även kan leda till en större insamling av data (Bryman, 2013, s.194).  
 
3.4. Enkät 
 
Programmet Google Formulär (Google, 2019) användes för utformandet av enkäten. 
Webbenkäten var uppdelad i tre delar där första delen behandlade frågor om kön och ålder, 
andra delen berörde frågor om fysisk aktivitet och sista delen bestod av FFQ:n som berörde 
frågor om konsumtionen av F&G. Uppdelningen gjordes i syfte att respondenterna inte skulle 
uppfatta formuläret som osammanhängande och för att underlätta strukturen vid 
databearbetningen. I början av enkäten fick deltagarna ta del av ett följebrev där studiens syfte 
stod skriven samt information om att svaren behandlades anonymt och endast var till för 
studiens ändamål (bilaga 1). Deltagarna fick därefter fylla i ålder och kön samt kryssa för “Ja” 
eller “Nej” om de valde att godkänna sitt deltagande i studien. För att mäta fysisk aktivitet 
ställdes frågor om dess duration, intensitet och frekvens. För att säkerställa att den fysiska 
aktiviteten var ansträngande definierades frågan att träningen skulle ses som högintensiv, att 
respondenterna skulle blivit andfådda eller svettiga utav aktiviteten. Dessutom behandlade en 
av frågorna i enkäten respondenternas syfte med deras träning samt en fråga om antalet 
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stillasittande timmar under ett dygn. Totalt var frågorna kring fysisk aktivitet fyra stycken 
(bilaga 1). I syfte att undvika att respondenterna hoppade över en fråga, samt för att de skulle 
vara enkla att besvara användes endast slutna frågor vilket innebär att två eller flera 
svarsalternativ fanns att välja bland (Bryman, 2013, s.245). Svarsalternativet “annat” lades till 
vid passande frågor om övriga alternativ inte stämde in på respondenterna. Enkäten länkades 
på olika grupper på plattformen Facebook som berörde fysisk aktivitet, kost och hälsa (tabell 
1).  
 
Tabell 1. Enkätutskick på plattformen Facebook 
        Namn på grupp                         Typ av grupp                       Antal medlemmar* 

Träning Kost och Hälsa sluten*       19 775 

Träning och kost- reFitness öppen       13 000 

Kost & Träning för bättre 
hälsa 

öppen       3 966 

* Sluten grupp innebar att ett godkännande av gruppens administratör var nödvändig för att publicera enkäten i 
gruppen.  
* Antalet medlemmar 2019-04-10. 
 
3.4.1. Utformning av FFQ 
 
FFQ:n var utformad i samma formulär som enkäten om fysisk aktivitet och stillasittande timmar 
för att underlätta för respondenterna och bestod av totalt sex frågor. Frågorna till FFQ:n 
hämtades från avhandlingen av Simunaniemi (2011) vilka var utformade för att mäta 
konsumtionen av F&G. Frågorna om förekomsten av F&G i kosten var uppdelad i två olika 
delar, frukt för sig och grönsaker för sig, men utformade på samma sätt. Frågornas 
svarsalternativ gick att rangordna, exempelvis från “inga portioner” till “5 eller fler portioner 
per dag” för grönsaker eller “inga frukter” till “5 eller fler frukter per dag” gällande frukter 
(bilaga 1). I enkäten stod det förklarat att en portion grönsaker är lika mycket som en stor 
knytnäve. Nästkommande frågor behandlade inga specifika frukter eller grönsaker, i frågorna 
grupperades dessa istället efter tillredning såsom frysta bär, konserverade grönsaker/frukter 
eller kokta grönsaker. Dessa frågor behandlade konsumtionsfrekvensen och inkluderade åtta 
svarsalternativ från “aldrig” till “mer än 2 gånger per dag” (bilaga 1). Sistkommande frågor 
fick respondenterna svara på om de ansåg att de äter mycket eller lite F&G i jämförelse med 
allmänheten.  
 
3.5 Etiska överväganden  
 
Vetenskapsrådet (2017) har utformat 4 forskningsetiska principer vilka är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet. Informationskravet vidtogs då 
deltagarna fick i följebrevet ta del av studiens syfte samt fick förklarat att det var frivilligt att 
delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes då enkätsvaren var anonyma, de insamlade svaren 
kunde inte identifieras till en specifik deltagare. Nyttjandekravet togs i beaktande då deltagarna 
fick informerat att den data som erhölls endast skulle användas i kandidatuppsatsens syfte. 
Slutligen uppfylldes samtyckeskravet då deltagarna själva fick bestämma över sitt deltagande i 
studien. De fick även informerat att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  
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3.6. Pilotstudie 
 
Innan enkäten skickades ut utfördes först en pilotstudie i syfte att undersöka huruvida frågorna 
uppfattades av respondenter för att därefter ändra utformandet av frågorna vid behov. 10 
stycken fysiskt aktiva personer deltog i pilotstudien och kontaktades via plattformen Facebook. 
De informerades om studiens syfte och att de skulle ingå i pilotstudien. När de hade svarat på 
alla frågor fick deltagarna återkomma med synpunkter eller övrigt som upplevdes otydligt. Vad 
gäller frågorna om fysisk aktivitet var det endast en ändring som gjordes efter pilotstudien. En 
deltagare uttryckte att svarsalternativet “annat” på fråga 5 (bilaga 1), inte borde vara 
obligatorisk att svara på. På övriga frågor om fysisk aktivitet var det obligatorisk att kryssa för 
ett svarsalternativ på varje fråga.  
 
En revidering som gjordes i enkäten var att ändra skalan på ålder. I pilotstudien fick 
respondenterna välja att kryssa för ålderskategorin: Under 18 år, 18–24 år, 25–30 år eller över 
30 år. Kategorierna ändrades till ett listalternativ på 18–30 år där respondenterna fick välja den 
åldern de tillhörde. Ändringen gjordes eftersom individer under 18 år eller över 30 år hade 
exkluderats vid databearbetningen oavsett då de inte tillhörde målgruppen. Listalternativet 
valdes för att få en överblick över antalet individer för respektive ålder.  
 
3.7. Bortfall 
 
Vid enkätundersökningar är det vanligt att bortfall förekommer då respondenter missat att svara 
på en fråga, inte deltar eller avbryter sin medverkan (Bryman, 2013, s.192). För att minimera 
bortfallet har denna studie använt ett följebrev till enkäten där det noggrant stod beskrivet 
studiens syfte. Då enkäten var webbaserad var det dock inte möjligt att registrera bortfallet för 
de respondenter som börjat svara på enkäten men som sedan kan ha valt att avbryta sin 
medverkan eller missat att skicka in den. Det var heller inte möjligt att spåra till vilken 
facebookgrupp som respondenterna var medlemmar i och det gick därför inte att beräkna antalet 
enkätsvar som samlades in från respektive facebookgrupp. Bortfallet för dem som sett 
webbenkäten men som valde att inte delta gick inte att beräkna då plattformen Facebook inte 
hade en funktion där detta gick att se.  
 
3.8. Databearbetning och analysmetoder  
 
Data som samlades in efter erhållna enkätsvar exporterades till Microsoft Excel där 
svarsalternativen kodades om för att sedan sammanställas och analyseras i statistikprogrammet 
IBM SPSS. För att analysera skillnader mellan kön kodades kvinna=0 och man=1. Detta gjordes 
även för respektive svarsalternativ vad gäller fysisk aktivitet och konsumtionen av F&G. 
Exempelvis fick de sex svarsalternativen till frågan; “Hur många timmar per vecka ägnar du 
dig vanligen åt fysisk högintensiv träning så att du blir andfådd eller svettig?”, en kod mellan 
1–6, där 1 var det lägsta alternativet att välja och 6 det högsta.  
 
Deskriptiv statistik användes för att summera och presentera insamlade data genom tabeller och 
figurer. För att analysera den vanligaste förekommande konsumtionen av F&G bland 
respondenterna räknades medianvärdet ut för respektive typ av F&G (tabell 2). Detta gjordes 
för båda könen för att upptäcka eventuella skillnader i konsumtionen mellan män och kvinnor. 
För att mäta eventuella samband mellan konsumtionen av F&G och fysisk aktivitet användes 
Spearmans rangkorrelationstest. Denna form av test tillämpas för att beskriva ett samband 
mellan variabler och kan användas då minst en av variablerna är mätt på ordinalskala, alltså att 
det är möjligt att rangordna (Ejlertsson, 2012, s.233).  
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4. Resultat 
 
4.1. Svarsfrekvens och bortfall  
 
Totalt erhölls 150 svar från enkäten. Vid databearbetningen uppmärksammades att 15 
respondenter tränar mindre än vad som ansågs utgöra en aktiv livsstil i NNR 2012 om fysisk 
aktivitet (Nordiska Ministerrådet, 2014). Vilka som ansågs inte utför tillräckligt frekvens av 
högintensiv fysisk aktivitet enligt rekommendationerna hade svarat att de tränar “0 minuter per 
vecka”, “cirka en halvtimme per vecka” eller “cirka en timme per vecka”. Deltagarnas svar på 
enkäten beslöts därmed att exkluderas från undersökningen då de inte nådde upp till 
rekommendationerna om fysisk aktivitet.  
 
Sammantaget användes 135 enkätsvar, vilket inkluderade totalt 61 män (45%) och 74 kvinnor 
(55%) representerade från målgruppen. Respondenternas fördelning av åldern mellan 18–30 år 
var relativ lika då den procentuella skillnaden endast varierade med 1-3% mellan de olika 
åldrarna. Vid vidare analyser har variabeln ålder inte tagits hänsyn till på grund av den jämna 
åldersfördelningen. Respondenternas svar har därmed analyserats som en gemensam 
åldersgrupp 18–30 år. 
 
4.2. Fysisk aktivitet 
 
Antalet timmar som ägnas åt fysisk aktivitet bland respondenterna redovisas i figur 1. Bland 
respondenterna var det vanligast att män utövade cirka 7 timmar per vecka eller mer åt 
högintensiv fysisk aktivitet (36,6%, n=22) och bland kvinnorna var cirka 4–6 timmar per vecka 
(46,2%, n=34) det mest förekommande. Fördelningen av antalet ägnade timmar åt högintensiv 
fysisk aktivitet var relativ jämn bland båda könen hos dem som tränar cirka 2–3 timmar per 
vecka och cirka 4–6 timmar per vecka.   
 

 
Figur 1. Antalet timmar per vecka ägnat åt högintensiv fysisk aktivitet uppdelat i kön.  
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För antalet gånger i veckan som respondenterna vanligen utövade någon form av fysisk aktivitet 
framkom det att bland män var det vanligast att träna mer än 5 gånger per vecka (39,5%, n=24) 
och bland kvinnor 4–5 gånger per vecka (51,4%, n=38).   
 
Det vanligaste förekommande antalet stillasittande timmar, exklusive sömn, bland män var 10–
12 timmar under ett dygn (43%, n=26) och bland kvinnor var det 7–9 timmar under ett dygn 
(37%, n=27). Nästkommande antal stillasittande timmar som vanligen förekom var 4–6 timmar 
under ett dygn, vilket 27,5% (n=16) av männen och 29% (n=21) av kvinnorna angav.  
 
På fråga 3 i enkäten (bilaga 1) fick respondenterna kryssa för det påstående/påståenden som 
stämde in gällande deras anledning till att varför de är fysiskt aktiva. Bland män var det 
vanligaste påståendet som stämde in på dem att de tränar för att gå upp i vikt (90%). Därefter 
var det att träna för att vara/bli nöjd med sin kropp (43%) och efterföljande att de tränar för att 
må bra och förebygga sjukdomar (41%). Det påståenden som var vanligast bland kvinnor var 
att träna för att gå ner i vikt (77%), därefter träna för att må bra och förebygga sjukdomar (60%) 
och tätt efterföljande att träna för att vara/bli nöjd med sin kropp (59%).  
 
4.3. Konsumtionen av frukt och grönsaker 
 
Antalet konsumerade frukter per dag och vecka bland respondenterna redovisas i figur 2. Bland 
män var 1–3 frukter per vecka den vanligast förekommande mängden frukt som konsumeras 
(27%, n=17) direkt följt av 1–2 frukter per dag (26% n=16). Bland kvinnorna var alternativet 
1–2 frukter per dag den vanligast förekommande mängden frukt som konsumeras (34%, n=25). 
Resultatet visade på att 37% av männen konsumerar ett lågt antal frukter (inga frukter till 1–3 
per vecka) och bland kvinnorna var det 28% som konsumerade ett lågt antal frukter.  
 

 
Figur 2. Antalet frukter konsumerade per dag och vecka uppdelat i kön. 
 
Antalet konsumerade portioner grönsaker per dag och vecka bland respondenterna redovisas 
nedan i figur 3. Bland män var alternativet 1–3 portioner grönsaker per vecka den vanligaste 
mängden portioner grönsaker som konsumeras (33%, n=20). Bland kvinnorna var 1–2 portioner 
per dag den vanligast förekommande mängden portioner grönsaker som konsumeras (39%, 
n=29).  
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Då ingen av respondenterna hade svarat “inga portioner” exkluderades svarsalternativet från 
figuren. 54% av männen konsumerar ett lågt antal portioner grönsaker (1–3 portioner per vecka 
till 4–6 portioner per vecka) i jämförelse med rekommendationen. Bland kvinnorna var det 34% 
som konsumerade ett lågt antal portioner grönsaker i jämförelse med rekommendationen.  
 

 
Figur 3. Antalet portioner grönsaker konsumerade per dag och vecka uppdelat i kön. 
 
Gällande frågan om respondenterna anser att det äter mycket eller lite frukt i jämförelse med 
allmänheten svarade 50,3% av samtliga 135 respondenter att de äter varken mycket eller lite 
frukt i jämförelse med allmänheten och 18,9% svarade att de äter mycket frukt i jämförelse med 
allmänheten. Samma fråga ställdes för grönsaker där 38,5% av samtliga 135 respondenter 
svarade att de äter varken mycket eller lite grönsaker i jämförelse med allmänheten och 32,9% 
att de äter mycket grönsaker i jämförelse med allmänheten. 12% ansåg att de konsumerade lite 
grönsaker respektive 18,2% ansåg att de åt lite frukt i jämförelse med allmänheten. 
 
4.3.1 Konsumtionen av olika typer av frukt och grönsaker 
 
Tabell 2 visar på antalet gånger olika typer av F&G som är vanligast förekommande i 
respondenternas konsumtion. Bland män konsumeras råa grönsaker flest gånger i veckan (5–6 
gånger per veckan) och därefter färsk frukt (2-4 gånger per veckan). Bland män konsumerades 
fryst och konserverad frukt mindre än 1 gång per vecka och konserverade och kokta grönsaker 
en gång per vecka. Bland kvinnor var råa grönsaker samt färsk frukt det som konsumerades 
flest gånger i veckan (5–6 gånger per veckan). Fryst frukt konsumerades mindre än 1 gång per 
vecka, konserverad frukt konsumerades aldrig och konserverade och kokta grönsaker 
konsumerades 2–4 gånger per vecka hos kvinnorna. Bönor/linser/ärtor (baljväxter) och bär var 
bland männen vanligast att konsumera 1 gång per vecka och för kvinnor var det vanligast att 
konsumera dessa livsmedel 2–4 gånger per vecka.  
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Tabell 2. Konsumtionen av olika typer av frukt och grönsaker och könsskillnader visat i medianvärdet 

 
 
4.4. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtionen av frukt och grönsaker 
 
Sambandet mellan fysisk aktivitet och konsumtionen av F&G analyserades med hjälp av 
Spearmans rangkorrelationstest vilket redovisas i tabell 3. I tabellen avses fysisk aktivitet till 
det antalet timmar som det utförs. Även korrelation mellan F&G redovisas i tabell 3. 
Signifikansnivån är satt på p <0,05.  
 
Tabell 3. Korrelation mellan konsumtionen av frukt och grönsaker och fysisk aktivitet (α=0,05)  

 *Korrelation= Ett starkt positivt samband är nära +1 och ett starkt negativt samband är nära -1. 
 
Resultatet visar på en stark statistisk signifikans och att det finns ett samband mellan 
konsumtionen av frukt och fysisk aktivitet (0,001<0,05). Likaså finns det ett samband mellan 
konsumtionen av grönsaker och fysisk aktivitet (0,002<0,05). Detta resultat tyder på att 
variablerna fysisk aktivitet och F&G samvarierar med varandra och att båda påverkar varandra.  
 
Korrelationen mellan konsumtionen av F&G och fysisk aktivitet är relativ låg för frukt=0,278 
och för grönt=0,268. Resultatet visar på en relativt stark korrelation mellan konsumtionen av 
F&G (0,536) vilket innebär att de som äter mycket frukt likaså äter mycket grönsaker och 
tvärtom.  
 
 
 
 
 
 
 

Ålder Kön Färsk 
frukt 

Fryst 
frukt 

Konserverad 
frukt  

Bär  Råa 
grönsaker 

Kokta 
grönsaker 

Konserverade 
grönsaker 

Bönor/Linser/ 
Ärtor 

18–30 år Man 
(n=61) 

2–4 
/vecka 
 

<1/vecka <1 /vecka   1/vecka 5–6 /vecka 
 

  1/vecka     1/vecka 1/vecka 

18–30 år Kvinna 
(n=74) 

5–6 
/vecka 
 

<1/vecka Aldrig   2–4  
/vecka 
 

5–6/vecka 
 

 2–4              
/vecka 
 

     2–4/vecka 
 

2–4/vecka 
 

 Korrelation* med fysisk 
aktivitet  

Korrelation* mellan frukt och 
grönsaker 

 
Konsumtion av frukt 

 
0,278 
P-värde: 0,001 

 
 

 
Konsumtion av grönt 

 
0,268 
P-värde: 0,002 

 
 
 

Konsumtion av frukt och 
grönt 

 0,536 
P-värde: 0,000 
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5. Diskussion 
 
5.1. Sammanfattning av huvudresultat 
 
Resultatet visar på att män utövar fysisk aktivitet fler gånger i veckan än vad kvinnor gör. Bland 
männen var det vanligast att träna mer än 5 gånger per vecka och bland kvinnorna var det 
vanligast att träna 4–5 gånger per veckan. Figur 1 visar på en stigande skala vad gäller antalet 
timmar ägnade åt högintensiv fysisk aktivitet bland män, där 7 timmar eller mer per vecka var 
vanligast. Bland kvinnor var det vanligast att ägna 4–6 timmar åt högintensiv fysisk aktivitet 
per vecka och därefter 2–3 timmar i vecka. Trots att resultatet visar på att män utövar mer fysisk 
aktivitet än kvinnor, visar resultatet dock att män generellt är mer stillasittande än kvinnor. 
Bland männen var det vanligast att vara stillasittande 10–12 timmar under ett dygn (sömn är 
borträknad) och bland kvinnor var det vanligast att vara stillasittande 7–9 timmar under ett 
dygn.  
 
Det var vanligast för kvinnorna att konsumera 1–2 frukter per dag (34%) och 1–3 frukter per 
vecka (27%) för männen. Bland männen var det dock nästan lika vanligt att konsumera 1–2 
frukter per dag då 26% svarat denna konsumtionsfrekvens. Resultatet visade att kvinnor 
konsumerar mer grönsaker än vad män gör. Det var vanligast att kvinnor konsumera 1–2 
portioner grönsaker per dag och bland männen var det vanligast att konsumera 1–3 portioner 
grönsaker per vecka.  
 
Sambanden mellan konsumtionen av F&G och fysisk aktivitet var statistiskt säkerställda, 
resultatet indikerade på att de som utövade högst grad av fysisk aktivitet även konsumerade 
högst intag av F&G. Det fanns även en korrelation mellan konsumtionen av F&G, de som 
konsumerar mer frukt tenderar att konsumera mer grönsaker och vise versa.  
 
5.2. Resultatdiskussion 
 
5.2.1. Unga vuxna och fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet har framkommit vara en viktig del för att upprätthålla en livsstil som genererar 
i betydande hälsoeffekter. I denna studie undersöktes målgruppen som kom upp till 
rekommendationerna för en aktiv livsstil. Respondenterna i studien, män som kvinnor, kan 
konstateras inneha en aktiv livsstil innehållande högintensiv fysisk aktivitet för att reducera 
risker som har en negativ påverkan på hälsan och uppkomsten av livsstilsrelaterade sjukdomar. 
Det är dock viktigt att förmedla att i studier där unga vuxna har studerats generellt, både fysiskt 
aktiva och icke fysiskt aktiva, har det framkommit att ett flertal unga vuxna inte kommer upp i 
rekommendationerna för fysisk aktivitet (Huang et al., 2003; Lee et al., 2005). Det framkom 
även att unga män utövar fysisk aktivitet i högre utsträckning än vad unga kvinnor gör, vilket 
går i linje med denna studie.  
 
I en tidigare studie har det påvisats att riskerna som förknippas med stillasittande över åtta 
timmar per dag elimineras om regelbunden fysisk aktivitet utförs (Ekelund et al., 2016). I denna 
studie uppfyllde respondenterna rekommendationerna för högintensiv fysisk aktivitet, vilket 
därför med hänsyn till den tidigare studien genererar i att antalet timmar som spenderas 
stillasittande inte är av betydelse trots att många av respondenterna var stillasittande mellan 7–
12 timmar under ett dygn. I studiens utslag förmår graden av fysiska aktivitet hos 
respondenterna vara god, dock kan stillasittande uppfattas som en muskulär inaktivitet som inte 
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kräver en lika stor kroppslig energiförbrukning som vid rörelse, vilket kan tolkas ha negativa 
konsekvenser för hälsan.  
 
Respondenternas anledning till att sin utövning av fysisk aktivitet skiljde sig mellan könen i 
denna studie då majoriteten av männen (90%) tränade för att gå upp i vikt, medan majoriteten 
av kvinnorna (77%) tränade för att gå ner i vikt. Vad som även var vanligt förekommande att 
svara hos både män (43%) och kvinnor (59%), var att de tränade för att vara/bli nöjda med sina 
kroppar. Att kvinnor äter mer F&G kan ha sin förklaring i att F&G har en låg energitäthet som 
visats underlätta viktminskning som framförts i tidigare studie (Darmon et al., 2005). Att även 
utöva fysisk aktivitet har en positiv påverkan på viktkontrollen och energibalansen. Att män 
tränade för att gå upp i vikt kan tänkas betyda att de strävar mot att utveckla en större 
muskelmassa, vilket för med sig en ökad kroppsvikt. Det ligger utanför denna studie att ta reda 
på vad respondenterna äter utöver sin F&G konsumtion, men en tänkbar förklaring till att män 
äter mindre F&G och istället vill gå upp i vikt av sin träning i jämförelse med kvinnor kan bero 
på att kosten består av andra livsmedel som bidrar till att uppnå deras mål mer än vad en hög 
F&G konsumtion kan bidra med. Det är även av relevans att poängtera att energiförbrukningen 
kan variera hos respondenterna. Faktorer som genetik, vikt, kön, muskelmassa, träningsform 
och intensitet kan spela roll för hur mycket energi som kroppen förbrukar, vilket påverkar hur 
stort energiintaget bör vara hos respektive respondent. Detta kan därför ha sin påverkan på hur 
stora mängder mat, inkluderande F&G som intas per dag. 
 
5.2.2. Unga vuxnas konsumtion av frukt och grönsaker  
 
I Riksmaten - vuxna 2010–11 skriver Amcoff et al. (2012) att såväl kvinnor som män äter för 
få portioner av F&G men att kvinnor däremot konsumerar större mängder F&G än vad män 
gör. Enligt resultat från Simunaniemi et al. (2009) samt Poscia et al. (2017) påvisas även där 
att kvinnor konsumerar mer F&G än vad män gör. Dock deltog fler kvinnor än män (67% 
respektive 33%) i studien av Poscia et al. (2017) vilket kan ha påverkats resultatets utfall. Denna 
studie har kommit fram till liknande resultat då den visar på att kvinnor överlag äter fler 
portioner grönsaker per dag än vad män gör. Även här deltog dock fler kvinnor än män, 55% 
kvinnor respektive 45% män. Detta är tillsynes inga större skillnader men kan ha haft en 
påverkan. Vad gäller konsumtionen av frukt visar dock resultaten från denna studie att det är 
en relativt jämn fördelning mellan könen på antalet frukter som konsumeras. Som nämnt i 
stycket ovan kan skillnaderna i konsumtion bero på att många kvinnor äter en kost inriktat för 
viktnedgång medan män äter en kost för viktuppgång.  
 
Som Amcoff et al. (2012) visat, har även denna studie kommit fram till att en stor andel av 
respondenterna inte konsumerar F&G i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendation om 
500 gram per dag. Trots att det är vanligast förekommande bland kvinnorna att konsumera 1–
2 portioner frukt per dag och likaså för grönsaker, är det en relativ stor andel av kvinnorna som 
konsumerar 1–6 portioner grönsaker eller frukter per vecka vilket inte är tillräckligt för att nå 
upp till rekommendationen. Detsamma gäller för män då det även bland dem är en stor andel 
som konsumerar 1–6 portioner grönsaker eller frukter per vecka. En tänkbar barriär som visats 
i tidigare studie varför antalet portioner av F&G är låg, kan vara ekonomiska skäl. En hälsosam 
kost rik på F&G har indikerat vara dyrare än en ohälsosam kost med låga intag av F&G (Herbert 
et al., 2010). Att flytta hemifrån som ung vuxen kan innebära begränsningar i ekonomin vilket 
kan försvåra en kosthållning som upplevs som dyr. Begränsningen av att äta hälsosammare kan 
därför bli utmärkande, från att troligtvis blivit serverad grönsaker till middag och haft 
möjligheten till att ta en frukt från kylen utan att det ska behöva kosta till att inte längre ha dessa 
förutsättningar.  
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Något som framkom i denna studie var att majoriteten av respondenterna svarade att de anser 
sig äta varken mycket eller lite frukt i jämförelse med allmänheten. En tänkbar förklaring till 
att respondenterna har svarat på detta vis kan bero på att de har låg kännedom om vad en hög 
eller låg konsumtion av F&G innefattar. Som tidigare studie visat kan det även bero på att 
matvanorna förändras bland unga vuxna som flyttar hemifrån och att det förekommer en viss 
okunskap samt en avsaknad av rutiner kring matlagning (Laska et al., 2015). Tidigare har det 
påvisats att unga vuxna behöver uppmuntras till att laga mer mat och att definitionen av vad en 
portion är behöver tydliggöras (Herbert et al., 2010).   
 
Enligt Nour et al. (2017) har unga vuxna utöver en låg konsumtion av F&G även en avsaknad 
av variation mellan olika sorter F&G i deras dagliga intag. Denna studie har inte analyserat 
specifika sorter av F&G, dock har variationen av respondenternas konsumtion av F&G efter 
tillredning undersökts. Likt tidigare studie som visar på att färsk frukt och råa grönsaker var det 
som konsumeras mest bland respondenterna (Simunaniemi et al., 2009), visades även samma 
resultat i denna studie. Därefter förekom en låg konsumtion av övriga F&G beroende på 
tillredning. Antalet gånger i veckan som respondenterna konsumerade bönor/ärtor/linser, 
konserverade F&G, bär, samt kokta grönsaker och frysta frukter var väldigt låg, framförallt 
bland männen. Hos kvinnorna förekom en viss större variation av deras F&G intag beroende 
på tillredning. Varför vissa typer av F&G konsumeras mindre än andra och att intaget generellt 
är lågt kan vara på grund av sensoriska faktorer. Enligt Herbert et al. (2010) kan det upplevas 
motvilligt att prova obekanta frukter eller grönsaker som inte faller personen i smaken.  
 
5.2.3. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtionen av frukt och grönsaker  
 
Att det finns ett samband mellan konsumtionen av F&G och fysisk aktivitet har bland annat 
påvisats av Simunaniemi et al. (2009) där de som hade en låg konsumtion av F&G rapporterade 
en låg grad av fysisk aktivitet och de som hade ett högt intag av F&G var mer fysiskt aktiva. I 
denna studie har inte konsumtionen av F&G bland dem som utövar en låg grad av fysisk 
aktivitet undersökts. Resultatet har dock indikerat att det finns ett samband mellan en hög grad 
av fysisk aktivitet och ett högt intag av F&G. Resultatet indikerar även på ett omvänt samband, 
att de som har ett högt intag av F&G även utövar hög grad av fysisk aktivitet. Dessa samband 
tänkas ha sin förklaring i att kost och träning är nära sammanflätade och enligt tidigare studier 
har dessutom de individer som utövar regelbunden fysisk aktivitet lättare för att utöva andra 
beteendeförändringar, som att äta en hälsosammare kost (Dohle et al., 2015; Fleig et al., 2015). 
Dohle et al. (2015) nämner att det även kan bero på att de som är fysiskt aktiva fokuserar på 
prestation vilket en hälsosam kost hjälper till med. Enkäten i denna studie publicerades på olika 
Facebookgrupper med temat fysisk aktivitet, kost och hälsa, vilket kan betyda att individerna 
som är med i gruppen har ett likasinnat engagemang för ämnet. I en tidigare studie framkom 
det att ett hälsosamt beteende kan gynnas av att omges av personer med samma intresse och 
målbild (Brown et al., 2014). Detta kan ha inneburit att individerna som svarat på enkäten finner 
ämnet intressant men att andra som är med i Facebookgruppen av andra anledningar valde att 
inte svara på enkäten.  
 
Trots att resultatet indikerar på ett samband mellan konsumtionen av F&G och fysisk aktivitet, 
går det som tidigare nämnt även att tyda att en stor andel av respondenterna inte når upp till 
Livsmedelsverkets rekommendation om F&G. Unga vuxnas låga konsumtion av F&G 
uppmärksammades redan för 20 år sedan, av Riksmaten 1997-98 (Becker et al., 2002) och i den 
senaste versionen, Riksmaten - vuxna 2010-11, påvisades att unga vuxna har sämst kostvanor i 
jämförelse med andra åldersgrupper och att konsumtionen av F&G är alldeles för låg (Amcoff 
et al., 2012). Att konsumtionen av F&G skulle vara sammankopplat till fysisk aktivitet 
spekulerades det redan om i studien av Simunaniemi et al. (2009), konsumtionen av F&G är 
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tänkbart en integrerad del av en livsstil där fysisk aktivitet också har en betydelsefull roll. Att 
även i denna studie år 2019 visa på ett resultat att unga vuxnas intag av F&G inte motsvarar 
Livsmedelsverkets rekommendation på 500 gram trots att graden av fysisk aktivitet är god, är 
ett tecken på att fler åtgärder behöver genomföras. Budskapet om hur viktigt det är upprätthålla 
en hälsosam livsstil från tidig ålder, vilket inkluderar tillräckligt intag av F&G samt 
regelbunden fysisk aktivitet enligt respektive rekommendation, behöver bli mer 
uppmärksammat för att förebygga framtida risker av livsstilsrelaterade sjukdomar.  
 
5.3. Metoddiskussion  
 
5.3.1. Metodval 
 
Sett utifrån studiens syfte och frågeställningar lämpade sig det bäst att använda en kvantitativ 
tvärsnittsstudie. Metoden är till fördel för att ge en ögonblicksbild av respondenternas grad av 
fysiska aktivitet och konsumtion av F&G och är samtidigt enkel att genomföra. Webbenkät som 
datainsamlingsmetod valdes för att nå ut till ett så stort antal personer som möjligt under den 
givna tidsperioden. Enkät är till fördel av tidsmässiga skäl då varje respondents svar direkt kan 
överföras till ett statistikprogram för bearbetning av data (Bryman, 2013, s.609). En webbaserad 
enkät valdes framför en pappersenkät på grund av miljömässiga-, tid-, och kostnadseffektiva 
skäl. Nackdelen med en webbaserad enkät är att det inte går att styrka respondenternas identitet 
och säkerställa att de som medverkar tillhör målgruppen (Ejlertsson, 2012, s.155). Det finns 
även risk för ett större bortfall då respondenterna inte har möjligheten att ställa frågor om det 
uppstår oklarheter kring enkäten. I följebrevet stod dock kontaktuppgifter angivna utifall 
respondenterna skulle ha några frågor, men att nå fram via kontaktuppgifterna kan anses vara 
mer omständligt än om enkäten delas ut på plats.  
 
Då syftet även var att mäta till vilken utsträckning respondenterna konsumerar F&G lämpade 
sig ett FFQ som en relevant kostundersökningsmetod att använda. Vid analys av FFQ:n var det 
viktigt att ha i åtanke att både under-, och överrapportering av konsumtionen av F&G kan ha 
förekommit. För respondenterna kan det vara svårt att veta mängden portioner grönsaker eller 
antalet frukter de äter, vilket kan ha lett till att de angett en större alternativt mindre mängd än 
vad som egentligen stämmer.  
 
Vid den statistiska databearbetningen där sambandet mellan konsumtionen av F&G och fysisk 
aktivitet mättes valdes ett icke-parametriskt test, Spearmans rangkorrelationstest, då variablerna 
F&G och fysisk aktivitet mättes på ordinalskala. Korrelationstestet kan inte visa ett 
orsakssamband att fysisk aktivitet är det som påverkar konsumtionen av F&G. Det testet visar 
är om de två variablerna samvarierar med varandra och om höga värden i variabeln fysisk 
aktivitet förekommer tillsammans med höga värden från variabeln F&G.  
 
5.3.2. Enkätutformning  
 
Ett lättbegripligt språk användes i webbenkäten med konsekventa svarsalternativ på frågorna 
om F&G. Frågorna om konsumtionen av F&G delades upp var för sig då det annars fanns en 
risk att resultatet skulle bli missvisande. De som konsumerat mycket frukter kanske inte 
konsumerar mycket grönsaker eller tvärtom. Då frågorna om F&G var uppdelade på detta sätt, 
ansågs det vara av relevans att använda samma svarsalternativ men med skillnaden att 
grönsaker räknades i portioner och frukter i antalet, då Livsmedelsverket valt att definiera 
grönsaker i portioner och frukter i antal. Detta gjorde det möjligt för respondenterna att få ett 
strukturerat och förståeligt intryck. Däremot kan det uppfattas som problematiskt att räkna 
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frukter i antal då exempelvis bär eller vindruvor är av det mindre slaget som det ofta intas flera 
stycken av vid samma tillfälle.  
 
En nackdel som framkom av en respondent efter att pilotstudien var utförd var att det var svårt 
att uppskatta hur många portioner grönsaker som konsumeras per dag eller vecka. I frågan 
refererades en portion vara lika mycket som en stor knytnäve, då det inte ansågs möjligt att 
referera till gram eller använda bilder fick frågan därmed förbli oförändrad. Detta underlättade 
även vid databearbetningen då Livsmedelsverket refererar en portion till en stor knytnäve och 
det är efter Livsmedelsverkets rekommendation som undersökningen utgår ifrån. 
 
Något som diskuterades vid databearbetningen var att det inte fanns med någon fråga om 
respondenternas medelintensiva fysiska aktivitet. Samma fråga som ställdes för högintensiv 
träning hade kunnat ställas för medelintensiv fysisk aktivitet för att därefter upptäcka om 
sambanden mellan medelintensiv fysisk aktivitet och konsumtionen av F&G hade haft en 
starkare eller svagare korrelation än sambandet med högintensiv fysisk aktivitet. Förslagsvis 
hade en fråga om hur ofta respondenterna utför vardagsaktiviteter såsom cykling, städning eller 
trädgårdsarbete kunnat ställas för att mäta deras medelintensiva fysiska aktivitet.  
 
Frågan om graden av fysisk aktivitet valdes att formuleras att den fysiska aktivitetsgraden skulle 
innebära att personen blivit andfådd eller svettig, för att försäkra om att aktiviteten har varit 
ansträngande. Detta underlättade databearbetningen och tillförlitligheten att respondenterna 
nådde upp till en hälsofrämjande fysisk aktivitetsgrad.  
 
5.3.3. Urval och bortfallsanalys  
 
Uppskattningen av bortfall när man utför en webbaserad enkät är i detta fall svårt att beräkna. 
Enkäten lades ut på tre olika Facebookgrupper vilket medförde att det inte gick att beräkna det 
externa bortfallet då det inte var möjligt att uppskatta hur många som valt att inte delta i 
undersökningen efter att ha sett enkäten i gruppen. Det interna bortfallet för dem som valt att 
inte slutföra enkäten gick inte att uppskatta i detta fall. Alla frågor var även obligatoriska att 
svara på, förutom frågan ”vilket/vilka påstående stämmer överens på dig?” i delen om fysisk 
aktivitet. Detta resulterade i ett ytterst litet internt bortfall som inte ansågs påverka resultatet.  
 
Vid databearbetningen uppmärksammades att 15 personer inte nådde upp till 
rekommendationerna med hänvisning till NNR 2012 om fysisk aktivitet (Nordiska 
Ministerrådet, 2014) och dessa fick därmed exkluderas från studien. Antalet kan uppfattas som 
ett stort bortfall sett utifrån totala antalet respondenter i studien och bortfallet hade troligtvis 
kunnat undvikas om det stod tydligt i följebrevet hur fysiskt aktiv individen bör vara för att 
svara på enkäten. Alternativt hade svarsalternativen “0 minuter per vecka”, “cirka en 
halvtimme per vecka” och “cirka en timme per vecka”, gällande frågan om hur många timmar 
respondenten ägnade sig åt fysisk högintensiv aktivitet per vecka kunnat exkluderas. Detta hade 
dock kunnat leda till ett internt bortfall om respondenter inte hade kryssat för något alternativ 
på grund av att övriga svarsalternativ inte stämde in på respondenten. Det kunde även inneburit 
ett missvisande resultat om respondenter skulle kryssat i svarsalternativ som inte stämde 
överens på dem för att de gärna ville genomföra hela enkäten iallafall.    
 
Till studien valdes ett bekvämlighetsurval då det ansågs vara det effektivaste urvalet att välja 
för att få in tillräckligt med svar från den förutbestämda målgruppen. Fördelen med 
bekvämlighetsurval är att det är enkelt att nå ut till respondenter samt att den passar till studier 
av denna typ då det är begränsat med resurser och tid. Detta kan dock leda till skeva resultat, 
vilket bland annat kan bero på att de som svarar på enkäten endast är de mest engagerade och 
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entusiastiska individerna med ett starkt intresse för kost och träning. En annan poängtering är 
att ingen fråga ställdes om vart respondenterna bodde, vilket medförde att den geografiska 
spridningen inte gick att avläsa. Resultatet är dock inte helt irrelevant då studien kan ge en 
indikation på hur konsumtionen av F&G bland unga vuxna ser ut idag och om fysisk aktivitet 
har en påverkan på konsumtionen. Ett försök att minska skevheten och åstadkomma ett mer 
representativt urval gjordes under arbetets gång. Utöver att länka enkäten på olika 
Facebookgrupper mailades även enkäten till cirka 16 olika idrottsföreningar runt om i Sverige. 
Det var dock flera av föreningarna som inte återkom med svar och resterande svarade att det 
inte var möjligt för dem att länka vidare enkäten till deras medlemmar. Webbenkäten 
distribuerades därmed endast på tre olika Facebookgrupper som berörde fysisk aktivitet, kost 
och hälsa.  
 
Det hade varit till fördel om unga vuxna som inte är fysiskt aktiva även hade ingått i urvalet. 
Det hade då varit möjligt att jämföra sambanden mellan konsumtionen av F&G hos icke fysiskt 
aktiva med konsumtionen av F&G hos fysiskt aktiva. Detta hade möjliggjort att på ett tydligare 
sätt upptäcka eventuella skillnader i konsumtionen av F&G och se om fysisk aktivitet har en 
påverkan på respondenternas intag.  
 
5.3.4. Styrkor och svagheter 
 
Studien förstärks bland annat genom pilotstudien som genomfördes innan enkäten länkades på 
olika Facebookgrupper. Detta möjliggjorde att synpunkter och eventuella tolkningsfel kunde 
tas emot för att förbättra enkäten. Valet av metod kan också uppfattas som en styrka då enkäten 
genererade i en hög svarsfrekvens. Förutom att enkäten gjorde det enkelt att nå ut till en stor 
del av populationen var den också tidseffektivt och kostnadsbesparande. Frågorna som 
användes i FFQ:n hämtades från en avhandling av Simunaniemi (2011) som innehöll en 
validerad FFQ vilket höjer trovärdigheten till att studien har mätt det den avser att mäta, det vill 
säga konsumtionen av F&G bland de unga vuxna respondenterna.  
 
En svaghet med studien är att ett bekvämlighetsurval gör att resultatet inte är generaliserbart 
för populationen, man kan med andra ord inte påstå att resultatet förväntas representera fysiskt 
aktiva unga vuxna i Sverige. Hade ett slumpmässigt urval använts med vetskap om en 
geografisk spridning runt om i Sverige hade resultatet varit mer representativt för populationen. 
En ytterligare svaghet är både att över- och underrapportering kan förekomma vid användandet 
av ett FFQ då respondenter kan ha svårt att uppskatta sitt intag av F&G och därmed rapporterar 
fel. Respondenternas svar om hur ofta och hur mycket de utövar fysisk aktivitet kan även vara 
ett önsketänkande och inte den faktiska mängden som utförs. I följebrevet till enkäten, med 
beskrivning av studiens syfte, framkom det inte tillräckligt tydligt att målgruppen var fysiskt 
aktiva personer som nådde upp till rekommendationerna enligt NNR 2012. Detta medförde ett 
bortfall på 15 personer som inte utövade mer än 1 timmes fysisk aktivitet per vecka. Att mäta 
fysisk aktivitet är svårt vilket blev en svaghet i denna studie då en enkät inte kan mäta 
respondenternas fysiska aktivitetsgrad på ett tillräckligt tillförlitligt sätt.  
 
5.3.5. Resultaten i relation till kostvetarens profession 
 
Då det finns en stark evidens på att F&G medför positiva hälsoeffekter är det av vikt att 
individer når upp till Livsmedelsverkets rekommendation på 500 gram per dag. Då det än idag 
verkar vara svårt att komma upp till rekommendationen kan kostvetare, utöver exempelvis 
myndigheter, idrottsföreningar eller skolor, förmedla information om varför det är viktigt att 
äta F&G och förklara hur mycket som bör konsumeras för att nå upp till 500 gram per dag. 
Medvetenhet kring bakomliggande faktorer till att individer inte når upp till rekommendationen 
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och/eller medvetenhet om faktorer som främjar en ökad konsumtion av F&G är av relevans för 
kostvetare att känna till för att kunna vägleda individer till att konsumera mer F&G.   
 
Förutom betoning på att förmedla vad rekommendationen av F&G är bör graden av fysisk 
aktivitet hos barn och ungdomar belysas. Med denna studie kan ett samband läsas att fysisk 
aktivitet har en påverkan på kostvanor, i det här fallet konsumtionen av F&G hos unga vuxna. 
Genom att ha identifierat detta samband, likaså som andra studier även gjort, kan kostvetare 
förmedla budskapet att ett aktivt levnadssätt även kan generera i högre konsumtion av F&G. 
Förekomsten av fetma hos barn och ungdomar har betydande påverkan på hälsan senare i livet 
och eftersom vanor fortskrider från ungdomsåren till vuxen ålder är det av relevans att 
kostvetare delar med sig av sin expertis till barn och föräldrar tillsammans med bland annat 
idrottslärare i skolan och idrottande förebilder. Detta kan i sin tur förhoppningsvis medföra att 
framtidens kostvanor och hälsa hos unga vuxna även förbättras, vilket inkluderar mindre 
stillasittande, tillräcklig grad av fysisk aktivitet enligt NNR:s rekommendationer och en 
konsumtion av F&G som motsvarar Livsmedelsverkets rekommendation.   
 
5.3.6. Förslag till vidare forskning  
 
För vidare forskning kan konsumtionen av F&G hos icke fysiskt aktiva undersökas för att sedan 
jämföra resultaten av konsumtionen hos dem som är fysiskt aktiva i högre utsträckning. Därmed 
kan eventuellt tydliga skillnader upptäckas hos de två olika gruppernas konsumtion av F&G 
och bedöma den faktiska påverkan fysisk aktivitet kan ha. Att använda sig av ett urval som är 
målstyrt mot olika idrottsföreningar runt om i Sverige hade varit till fördel till vidare forskning 
för att få fram generaliserbara resultat som är representativa för populationen.  
 
En ytterligare aspekt som vore intressant att undersöka vidare är att identifiera eventuella 
faktorer som utgör en påverkan på den låga konsumtionen av F&G bland unga vuxna. Om det 
möjligtvis går att identifiera dessa faktorer kan det vara till hjälp för att få individer att nå upp 
till Livsmedelsverkets rekommendation om 500 gram F&G per dag då åtgärder kan införas för 
att motverka eventuella barriärer som leder till låga intag av F&G.  
 

6. Slutsats 
 
I studien framkom att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och konsumtionen av F&G. 
De respondenter i studien som rapporterade högst grad av fysisk aktivitet rapporterade även 
högst intag av F&G. Trots detta samband var det ett stort antal av respondenterna som inte 
nådde upp till Livsmedelsverkets rekommendation om 500 gram F&G per dag. Det framkom 
även att män utövar mer fysisk aktivitet än kvinnor men som samtidigt hade en lägre 
konsumtion av F&G än kvinnorna i studien. Detta beror troligtvis främst på att majoriteten av 
kvinnorna utövar fysisk aktivitet för att gå ner i vikt och då tenderar äta en kost med livsmedel 
innehållande låg energitäthet. Då majoriteten av männen utövar fysisk aktivitet för att gå upp i 
vikt kan andra livsmedel än F&G vara av större intresse i deras kosthållning vilket därmed 
genererar i ett lägre intag av F&G. 
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