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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tidigare studier visar att det är relativt vanligt att supplementera med kosttillskott 

främst i syfte att behandla. Användandet är vanligast hos kvinnor och hos personer med en 

sämre självupplevd hälsa. Omega-3-fettsyror och dess hälsofördelar är ett omdiskuterat ämne 

och studier visar att de bland annat kan skydda mot hjärt- kärlsjukdom. Det saknas studier på 

hur vanligt det är bland svenska studenter att ta omega-3-tillskott. 

 

Syfte: Att undersöka användningen av omega-3 tillskott bland olika grupper av studenter i 

Uppsala samt få ökad förståelse för motiven bakom supplementering och icke-

supplementering. 

 

Metod: Studiens design var en tvärsnittsstudie och en enkät användes vid datainsamlingen. 

Beskrivande statistik utfördes. För att se skillnader och samband användes analysmetoderna 

Chi-2-test samt Spearmans rangkorrelation.  

 

Resultat: Av studiens 355 deltagare supplementerade 10 % idag med omega-3-tillskott och 

31 % hade någon gång gjort det under en period av två veckor eller mer. Huvudanledningen 

till supplementeringen var som komplement till kosten (55 %). Huvudanledningen till en 

icke-supplementering var att man inte behövde tillskottet (54 %). Den signifikanta skillnaden 

mellan könen (p ≤ 0,01) var gällande informationskälla till omega-3-tillskott. Kvinnor 

använde sig oftare av tv, radio, tidningar och reklam (kvinnor: 28 %, män: 16 %) medan män 

oftare använde internet 

(män 13 %, kvinnor: 6 %). Den signifikanta skillnaden mellan utbildningarna (p ≤ 0,01) var 

även den informationskällan till omega-3-tillskott. Fler från gruppen ”naturvetenskap” angav 

internet i jämförelse med ”hälso-sjukvårdsgruppen” (12 % jämfört med 7 %). Inget samband 

fanns mellan fiskkonsumtion/ självupplevd hälsa och omega-3-tillskottssupplementering. 

 

Slutsats: Omega-3- tillskottanvändandet bland studenter var lågt och huvudanledningen till 

detta var att man inte ansåg sig behöva det. Det fanns en signifikant skillnad mellan könen 

samt utbildningsinriktningarna, denna rörande främsta informationskälla till omega-3-

tillskott. Få studenter åt enligt Livsmedelsverkets fiskrekommendation. 

 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

UPPSALA UNIVERSITY                                                                          

Department of Food, Nutrition and Dietetics 

Bachelor thesis, 15 ECTS credit points, 2011  

_______________________________________________________________________ 

 

 

Title: Omega-3-supplementation or fish? A survey of the use and attitudes towards omega-3-

supplementation  

 

Author: Anna-Stina Nilsson & Sanna Engerdahl 

 

Supervisor: Agneta Andersson, Department of Food, Nutrition and Dietetics, Uppsala 

University 

 

Abstract 
 

Background: Earlier studies show that supplements are commonly used with the aim of 

treatment. Supplementation is most common among women and among people with bad self-

perceived health. Omega-3 fatty acids and its health-benefits are well debated. Studies show 

that these fatty acids may prevent chronic heart disease. Studies are lacking regarding the 

omega-3-supplementation among Swedish students. 

 

Aim: To investigate the use of omega-3-supplements among different student groups in 

Uppsala and to get a greater understanding for supplementation and non-supplementation.  

 

Method: A Cross-Sectional study design was used and a questionnaire was used to collect the 

data. Descriptive analysis was made. To look for differences and correlations Chi-2-test and 

Spearmans rank correlation were used.   
 

Result: Of the 355 participants of the study, 10 % supplemented today and 31 % had done it 

before during a period of two weeks or more. The most common motive for the 

supplementation was as a complement to the diet (55 %). The main reason for not 

supplementing was because one thought it was unnecessary (54 %). The significant gender 

difference (p ≤ 0, 01) was concerning information source of omega-3-supplement. Women 

used television, radio, magazines and commercial more often (women: 28 % and men: 16 %) 

while men used the internet more frequently (men: 13 %, women: 6 %). There was one 

significant difference between the two education groups 

 (p ≤ 0, 01), also this concerning type of information source. The internet was more 

commonly used among the group ”natural science” compared the group ”healthcare” (12 % 

vs. 7 %). There was no correlation between fish consumption/self-perceived health and 

supplementation with omega-3-supplementation.  

 

Conclusion: The use of omega-3-supplements among students was low and the main reason 

for not supplementing was because one thought it was unnecessary. There was one difference 

regarding gender and education groups, which was main information source of omega-3-

supplements. Few students ate according to the Swedish Nutrition Recommendations 

concerning fish.  
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1. Introduktion 
Uppsala är en av Sveriges största studentstäder till följd av sina två universitet, Uppsala 

Universitet och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Totalt finns det ca 43 000 

universitetsstudenter i Uppsala (1). Av dessa bor många i studentkorridor eller andra typer av 

kollektiv och detta kan många gånger innebära att man delar kök med flera studenter. Detta 

kan i sin tur påverka studentens matlagningsmöjligheter och därigenom matvanor. Dessutom 

kan även studentens ofta begränsade ekonomi ytterligare påverka livsmedelsvalet. Studier har 

visat att studenters matvanor förändras i och med att man flyttar hemifrån och börjar studera. 

En grekisk studie visar att studenter minskar sitt intag av frukt, grönsaker, fet fisk, skaldjur 

och vegetabiliska oljor när de flyttar hemifrån och börjar studera (2).  Enligt SNR (de svenska 

näringsrekommendationerna) är detta livsmedel som ingår i en sund kost och bidrar till att 

upprätthålla en god hälsa och förbättra prestationsförmågan (3). En relevant fråga att ställa sig 

i detta sammanhang är om studenter använder sig av kosttillskott för att kompensera för en 

bristfällig kost? Idag är omega-3-fettsyror ett omdiskuterat ämne och det görs mycket 

forskning på dessa fettsyrors hälsofördelar. Har den här debatten även influerat Uppsalas 

studenter?  

 

 

2. Bakgrund 
2.1 Kosttillskott 

Kosttillskott är vitaminer och mineraler i koncentrerad form och är tänkta att komplettera den 

vanliga kosten. Utöver detta räknas även essentiella fettsyror, så som omega-3-fettsyror i små 

mängder, som kosttillskott (4). För vissa vitaminer och mineraler finns rekommendationer 

gällande dagligt intag (RI). Dessutom finns det en så kallad övre gräns gällande intag av vissa 

näringsämnen (UL). Den så kallade övre gränsen har man fastställt då för höga intag kan ha 

negativa effekter på kroppen och ge toxiska symptom (5). 

 

Svenska kostundersökningar har visat att majoriteten av befolkningen får i sig tillräckligt via 

kosten och att kosttillskott generellt sett inte är befogat (4). En studie gjord 2001 har dock 

visat att användandet av kosttillskott har ökat hos vuxna svenskar sedan 80-talet. Den största 

ökningen syntes bland kvinnor (6). Idag finns det ett flertal studier som visar på att ett högt 

intag av frukt och grönsaker minskar risken att drabbas av folksjukdomar så som hjärt-

kärlsjukdom samt vissa cancerformer. Dock visar flera undersökningar på att man inte 

minskar risken att drabbas av sjukdomar genom att äta kosttillskott. Det finns även regler 

gällande marknadsföring för kosttillskott. Man får t.ex. inte komma med påståenden att 

kosttillskott kan verka som ett läkemedel genom att på något vis bota, behandla eller 

förebygga sjukdom (4).  

 

2.2 Forskningsläge kosttillskott 

Det finns idag mycket forskning gjord på kosttillskott både vad beträffar kön, ålder, typ av 

preparat och i vilket syfte man supplementerar. Studier som gjorts på den äldre populationen 

visar bland annat på att det är vanligt förekommande att denna grupp supplementerar med 

vitamin- och mineraltillskott. En studie från 2011 visar på att vitamin- och mineraltillskott 

sannolikt ökar risken för dödlighet hos äldre kvinnor. Deltagarna i studien tog ofta tillskotten i 

syfte att förhindra kroniska sjukdomar (7).   
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1996 gjordes även en studie på drygt 29000 män i åldern 50-69 år som rökte 5 cigaretter eller 

mer per dag.  Dessa delades upp i fyra stycken grupper där en grupp fick ta tillskott av alfa-

tokoferol (E-vitamin), en annan grupp fick tillskott av beta-karoten (förstadiet till A-vitamin), 

en tredje grupp fick ta tillskott av både alfa-tokoferol och beta-karoten och den fjärde gruppen 

fick sockerpiller. Dessa tillskott togs dagligen i 5-8 år. Resultatet av studien visade att alfa-

tokoferol samt beta-karoten från livsmedel sannolikt kan minska risken för cancer och då 

främst lungcancer. Däremot har beta-karoten i form av supplement inte samma skyddande 

effekt utan tycks snarare öka risken för att drabbas av lungcancer hos rökare (8). 

 

En översikt rörande kosttillskottanvändande hos vuxna amerikaner, visade att det är vanligt 

förekommande samt att användandet ökar. Det visade sig att det mest frekvent förekommande 

kosttillskottet var multivitaminer.  Enligt the National Health and Nutrition Examination 

Survey från 1999-2000 hade ca 50 % av USA:s befolkning supplementerat med 

multivitamintillskott den senaste månaden och 35 % uppgav att de supplementerade med 

dessa tillskott regelbundet. Man fann att det var en övervägande del kvinnor, äldre, de med 

högre utbildning samt högre fysisk aktivitet som supplementerade med kosttillskott. Utöver 

detta såg man även ett samband mellan tidigare cancersjukdom och använde av kosttillskott 

(9).  

 

I en dansk studie undersöktes vilka som tog kosttillskott bland 18–65-åringar. Det visade sig 

vara vanligt förekommande med kosttillskott i Danmark och att den största användargruppen 

var äldre kvinnor (60-65 år). Man fann ett samband mellan kosttillskottsanvändande och 

sämre självupplevd hälsa. Slutsatsen var att användarna troligtvis supplementerade med 

kosttillskott i behandlande syfte (10). 

 

Vad beträffar forskning gjorda på den yngre populationen finns det i dagsläget en del 

vetenskapliga studier som undersökt hur pass vanligt det är att bland studenter att ta 

kosttillskott. Bland annat en studie som har gjorts i Malaysia på universitetsstudenter. Där 

fann man att av 105 försökspersoner tog 43 % vitamin-samt mineraltillskott och den främsta 

anledningen till detta var för att upprätthålla god hälsa (80 %). Man drog slutsatsen att trots att 

många studenter tog kosttillskott hade de bristfällig kunskap rörande detta (11). Det finns 

även en studie från Jordanien där man undersökt vitamin-samt mineraltillskottsanvändandet 

hos 1187 studenter. Resultatet visade att det var vanligare att kvinnor supplementerade och att 

den främsta informationskällan gällande kosttillskott var läkare. Man fann att kosttillskotten 

användes som en form av behandling (12). Man har utöver detta undersökt förekomsten av så 

kallade icke-vitamin- samt mineraltillskott hos studenter (exempelvis: ginseng, kreatinin och 

spirulina). Det var vanligt att använda sig av denna typ av supplement och att många fortsatte 

att ta tillskotten trots att man upplevt negativa effekter (13).  

 

 

2.3 Omega-3 

Omega-3 utgör tillsammans med omega-6 två familjer av fleromättade fettsyror som är 

essentiella. Omega-3 har alfa-linolensyra som sin modersubstans och omega-6 har linolsyra. I 

kroppen kan sedan alfa-linolensyra förlängas och då bildas bland annat eikosapentaensyra 

(EPA) och dokosapentaensyra (DHA), fettsyror som finns naturligt i fisk (14, 15). (Se figur 1) 

 

  

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = Omega-6 

** = Omega-3 

Figur 1. En schematisk bild de två essentiella fettsyrorna omega-6 och omega-3 

 

Rekommendationen för omega-3 och omega-6 är inte helt fastställd på grund av bristfälligt 

vetenskapligt underlag. Men enligt de svenska näringsrekommendationerna bör kvoten mellan 

omega-6- och omega-3-fettsyror ligga mellan 3:1 och 9:1. Dessutom bör intaget av 

fleromättade fettsyror ligga på 5-10 % av det totala energiintaget (E%) och ca 1E% bör 

utgöras av omega-3- fettsyror. Detta motsvarar 2,5-3 gram/dag för en vuxen person. Idag 

ligger intag hos den svenska befolkningen av omega-3 fettsyror på omkring 0,6-0,7 E%. Det 

betyder att ett ökat intag av omega-3 fettsyror är befogat för de allra flesta. Anledningen till 

att man har kommit fram till dessa rekommendationer är bl.a. för att de essentiella 

fleromättade fettsyrorna sänker kolesterolnivåerna i blodet. Utöver detta kan de långkedjiga 

fleromättade fettsyrorna från omega-3-familjen minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Dessa 

fettsyror (EPA och DHA) hittas främst i fisk (15). 

 

I dagsläget ligger rekommendationen för intag av fisk på 2-3 ggr/veckan där en portion 

motsvarar 100-150 g fisk (16). En undersökning gjord av Livsmedelsverket 2008 visade att 

den svenska befolkningen hade ett lägre intag än rekommendationen för fisk (17). Enligt 

livsmedelsverket är det inte nödvändigt att supplementera med omega-3-tillskott utan man bör 

istället äta en varierad kost där fisk ingår. Är man vegetarian eller vegan bör man se till att få i 

alfa-linolensyra (modersubstansen till omega-3-fettsyror) som finns bland annat i rapsolja, 

linfröolja och valnötter. För att få i sig den dagliga rekommendationen av 2,5-3 gram omega-

3-fettsyoror behövs det ca 1-2 msk rapsolja eller 1 portion lax (100-150 gram) (18). 

 
n-6-fettsyror * 

Linolsyra 
18:2 n-6 

(majsolja, solrosolja) 

 
↓ 

 
Gammalinolensyra 

(GLA) 
18:3 n-6 

 

↓ 
 

Dihomogammalinolensyra 
(DHLA) 

20:3 n-6 
 

↓ 
 

Arakidonsyra 
20:4 n-6 

 

 
n-3-fettsyror ** 
Alfa-linolensyra 

18:3 n-3 
(rapsolja) 

 

↓ 
 

18:4 n-3 
 

↓ 
 

20:4 n-3 
 

↓ 
 

Eikosapentaensyra (EPA) 
20:5 n-3 

(fisk) 
 

↓ 
 

Dokosahexansyra (DHA) 
22:6 n-3 

(fisk) 
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2.4 Forskningsläge omega-3 

I dagsläget är omega-3 ett mycket omdiskuterat och aktuellt ämne och det finns ett flertal 

studier gjorda inom området. Forskning talar bland annat för att omega-3- fettsyror kan 

skydda mot hjärtkärlsjukdom, sannolikt skydda mot demens, förbättra kognitionen samt 

möjligen minska depression och hyperaktivitet (19-27). 

 

Omega-3 uppmärksammades då befolkningen på Grönland tycktes ha en låg förekomst av 

hjärtkärlsjukdom och att detta berodde på en omega-3-rik kost. Ett flertal epidemiologiska 

studier har sett ett samband mellan en hög fiskkonsumtion, minskad risk för ateroskleros, 

blodproppar och därigenom en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom har det visat sig 

att omega-3 fettsyror sänker triglyceriderna i blodet och detta kan användas som behandling 

för personer med höga blodfetter då en sänkning av triglyceriderna är önskvärd. En sådan 

sänkning kräver dock en daglig dos på 2-4 gram omega-3- fettsyror vilket är svårt att uppnå 

via kosten. Detta skulle exempelvis innebära 100-150 gram lax/dag. Möjligheten finns att 

supplementera med omega-3-tillskott även om det är mest fördelaktigt att få i sig omega-3 

fettsyror via kosten.  Utöver detta kan omega-3 fettsyror sänka blodtrycket hos personer med 

högt blodtryck vilket även är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom (18,19).  

 

Tidigare studier har visat att omega-3 fettsyror från fiskolja minskar risken för hjärt-

kärlsjukdom. Med detta som grund gjordes en undersökning på effekten av omega-3- 

supplementering hos hög- och låg riskpatienter för hjärt-kärlsjukdom. Slutsatsen blev att 

omega-3- supplementering har störst positiv verkan vid sekundär hjärt-kärlsjukdom (20). 

I en studie undersöktes friska män under 17 års tid i syfte att se om det fanns ett samband 

mellan omega-3- fettsyror från fisk och plötslig död i hjärt-kärlsjukdom. Man kom fram till 

att omega-3- fettsyror från fisk starkt korrelerar med minskad risk för plötslig död, med eller 

utan tidigare incident av hjärt-kärlsjukdom. Artikelförfattarna sammanfattar sin studie med att 

man skulle kunna minska risken för plötslig död i hjärt-kärlsjukdom genom att äta mer fisk 

eller supplementera med omega-3-tillskott (21). 

 

Det har visat sig att om man äter fisk en gång i veckan minskar man risken signifikant för att 

dö i hjärt-kärlsjukdom i jämförelse med dem som äter fisk mindre än en gång per månad eller 

aldrig gör det. Orsaken till den minskade risken tros vara de långa omega-3- fettsyrorna EPA 

och DHA.  Dessa fettsyror finns främst i fet fisk men typen av fisk är mindre betydelsefull så 

länge man får i sig viss mängd av långkedjiga omega-3-fettsyror. Dock saknas kunskap om 

vad som är den optimala eller tillräckliga mängden för att minska risken för hjärt-

kärlsjukdom. Orsaken till fiskens skyddande effekt gällande hjärt-kärlsjukdom är inte helt 

kartlagd och man kan inte utesluta att EPA och DHA kan samverka med andra beståndsdelar i 

fisken som på så sätt ger den skyddande effekten. Vad gäller supplementering av EPA och 

DHA förespråkas fisk framför supplement och man bör vara försiktig med att rekommendera 

dessa (22).  

 

I en studie visar EPA och DHA på fördelar vid utvecklingen samt tillväxten av hjärnan och 

höga intag av dessa har positiv effekt på minnesfunktionen samt reglering av sinnesstämning 

(23). En annan studie visar även den att EPA och DHA har en positiv inverkan på negativ 

sinnesstämning och kan sannolikt minska risken för depression (24). Vidare har en studie 

funnit ett samband mellan en hög fiskkonsumtion och minskad risk för alzheimer. Man har 

dessutom sett att EPA och DHA möjligen kan minska risken för försämrad minnesfunktion 

(25,26). Studier har även gjorts på fördelarna av omega-3 fettsyror och minskning av 

hyperaktivitet. Då man undersökte ett eventuellt samband mellan supplementering av omega-

3 och minskning av hyperaktivitet hos barn, sågs inte någon statiskt signifikant minskning. 

Däremot går det inte helt att utesluta en möjlig fördel (27). 
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En studie har även visat att det finns behov av en tydlig konsumentinformation rörande 

omega-3 fettsyror. Man säger också att det enklaste och bästa sättet att få i sig dessa fettsyror 

samt att ta del av dess hälsofördelar är via en kost där fisk och skaldjur ingår (28). 

 

2.5 Risk och miljö 

En annan fråga som diskuteras flitigt är fisk och dess innehåll av gifter däribland kvicksilver, 

dioxiner och PCB. Dioxin och PCB finns främst i fet fisk och kvicksilver hittas främst i 

insjöfisk (16). 

 

Det råder en konflikt mellan fiskens hälsofördelar gällande prevention av hjärt-kärlsjukdom 

och dessa gifter. Livsmedelsverket undersökningar visar att en stor del av den svenska 

befolkningen äter för lite fisk och att en låg fiskkonsumtion har satts i samband med ökad risk 

för hjärt-kärlsjukdom.  Livsmedelsverkets rekommendation att äta fisk 2-3 ggr/vecka innebär 

en liten risk för att överskrida gränsvärdena för miljögifter med vissa undantag och fiskens 

hälsofördelar överväger därmed riskerna (29). Det här är även ett problem som har diskuterats 

i USA och som FDA (Food and Drug Administration) som kan liknas vid Livsmedelsverket i 

Sverige, har uppmärksammat. Man har kommit fram till att hälsofördelarna med fisk 

överväger de potentiella riskerna. Vad gäller supplement med EPA och DHA kan man inte 

säga att dessa är riskfria eftersom att dessa fortfarande kan innehålla gifter (22). 

 

Det finns idag forskning kring kosttillskottsanvändande, då främst med avseende vitamin- 

samt mineraltillskott. I dagsläget är omega-3 ett omtalat och högaktuellt forskningsområde 

och det finns idag ett brett och lättillgängligt sortiment av omega-3-tillskott på marknaden.  

Det saknas dock studier på studenters attityder till omega-3-tillskott samt hur pass vanligt 

förekommande det är att denna grupp supplementerar med detta. Dessutom saknas studier där 

man visar på sambandet mellan fiskkonsumtion och användandet av omega-3-supplement, 

något som denna studie syftar till att undersöka. 

 

 

2.6 Hypotes 

Studier av befintlig litteratur på området gav följande resultat; att det är vanligt 

förekommande att man supplementerar med kosttillskott, att det är vanligare bland kvinnor än 

bland män att supplementera, att kosttillskott togs i behandlande syfte samt att det fanns ett 

samband mellan sämre självupplevd hälsa och supplementering med kosttillskott.  Detta har 

lett fram till studiens hypotes, att det är vanligt bland studenter att supplementera med omega-

3-tillskott, att främst kvinnor supplementerar samt att supplementeringen har ett samband med 

sämre självupplevd hälsa och används i behandlande syfte.  

 

 

2.7 Syfte 

Att undersöka användningen av omega-3- tillskott bland olika grupper av studenter i Uppsala 

samt få ökad förståelse för motiven bakom supplementering och icke-supplementering.  
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2.8 Frågeställning 
- Hur vanligt är det att studenter tar omega-3-tillskott? 

- Vad är huvudanledningen till att man tar omega-3-tillskott? 

- Vad är huvudanledningen till att man inte tar omega-3-tillskott? 

- Finns det någon skillnad mellan utbildningsinriktningarna (hälso-sjukvård och 

naturvetenskap) avseende omega-3-tillskottsanvändande? 

- Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor avseende omega-3-

tillskottsanvändande? 

- Finns det något samband mellan fiskkonsumtion och omega-3- tillskottsanvändande? 

- Finns det något samband mellan självupplevd hälsa och omega-3- 

tillskottsanvändande? 

 

 

3. Metod  
3.1 Litteratursökning 

Studien inleddes med en litteratursökning där artiklar bland annat söktes i olika databaser. De 

databaser som användes var Pubmed samt Googlescholar. För att söka artiklar användes 

följande sökord: supplement omega-3, prevalence supplements students, people’s knowledge 

omega-3, reason supplement, information source, information gender, risk taking gender, risk 

omega-3. 

 

3.2 Studiedesign och enkät 

Studiens design är en tvärsnittsstudie (cross-sectional design) vilket är en deskriptiv 

studiedesign. Den ger en överblick av hur det man vill undersöka ser ut vid ett visst tillfälle 

hos fler än ett fall. Man vill till exempel undersöka hur en viss populations beteenden ser ut 

här och nu, i detta fall: hur ser användandet av omega-3-tillskott ut bland studenter? 

Denna typ av studiedesign är vanligt förekommande vid enkätundersökningar (30, 31).  

 

För att samla in data användes en enkät. Enkäten utformades med hjälp av Göran Ejlertssons 

bok (32). Frågor om personuppgifter lades i början av enkäten. Vid utformningen av enkäten 

lades fokus på att frågorna skulle ha en rimlig ordningsföljd, t.ex. att ha frågor som besvarar 

studiens huvudsakliga syfte i början av enkäten: ”Tar du i dagsläget omega-3-tillskott?” 

(se bilaga 2 fråga 4 a). Frågor inom samma område grupperades tillsammans, t.ex. frågorna 

om fisk var på samma sida (se bilaga 2, fråga 10a-c). Deltagarna fick svara på en fråga i taget 

och det fanns tydliga och klara instruktioner om hur dessa skulle besvaras. Vidare har även tid 

och rumsangivelser preciseras (se bilaga 2, fråga 4 b). 

 

Enkäten mynnade ut i 12 frågor varav flertalet av dessa hade olika svarsalternativ (se bilaga 

2, fråga 10). Dessutom innehöll den en del så kallade öppna frågor, vilket menas med att 

deltagarna själva hade möjlighet att fylla i ett svar som passade in på dem själva (se bilaga 2, 

fråga 4 b). Studiens enkät hade två typer av dessa öppna frågor. En typ där deltagarna på egen 

hand fick besvara frågan t.ex. fråga 5c: vad heter det preparat du använder dig av? (se bilaga 

2) , eller en annan typ där de kunde välja det förvalda svarsalternativet ”annat” och sedan 

precisera svaret (se bilaga 2, fråga 7). I enkäten fanns även bilder på vanligt förekommande 

omega-3-tillskott (se bilaga 2, fråga 4a och 5 c).  

 

En pilotstudie genomfördes på fem personer. Efter kommentarerna från deltagarna i 

pilotstudien gjordes förändringar i enkäten. Fråga 4a omformulerades från att ha varit en 

öppen fråga till att bli en fråga med fyra förvalda svarsalternativ samt ett öppet svarsalternativ 

där deltagaren kunde fylla i ett eget svar om så önskades (se bilaga 2, fråga 4a). Man 

omformulerade även ett svarsalternativ på fråga 7. Frågan ändrades från ”i träningssyfte” till 

”som komplement vid träning” (se bilaga 2, fråga 7). 
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De öppna frågorna i enkäten kategoriserades där liknande svar hamnade i samma kategori. 

Resultatet av kategoriseringen ledde fram till följande: fråga 4b mynnade ut i kategorierna: 

”behöver ej”, ”äter fisk” ”avsaknad av intresse” ”bättre med livsmedel” ”annat”.  

Fråga 5b resulterade i kategorierna: ”1-2 tabletter/dag”, ”mer än 2 tabletter/dag”, ”annat”, 

”minns ej”. Fråga 5c gav följande grupper: ”minns ej”, ”Pikasol”, ”Vitaplex” och ”annat”. 

Fråga 6a ledde fram till följande: ”allt går att överdosera”, ”blodförtunnande effekt” och 

”annat”. Fråga 11 och 12 fick en extra kategori i form av ”utbildning” och ”försäljare”.  

(Se bilaga 2) 

 

3.3 Urval och datainsamling 

Populationen valdes ut med icke-sannolikhetsurval, mer specifikt bekvämlighetsurval. Med 

population menas de individer som undersöks och med ett bekvämlighetsurval menar man att 

populationen man ska undersöka är tillgänglig för forskaren (30). Populationen bestod av 

universitetsstudenter som studerar vid Uppsala Universitet och då dessa studerar i närheten av 

- eller på samma studentcampus som uppsatsförfattarna räknas detta som ett 

bekvämlighetsurval. Urvalskriterierna utgjordes av att populationen skulle vara studenter som 

studerar i Uppsala och då antingen studerar hälso-sjukvård eller naturvetenskap, dessa kom att 

utgöra studiens två undersökningsgrupper. Den ena gruppen utgjordes av studenter som läser 

till sjuksköterska, läkare samt dietist/kostvetare. Gruppen kallades i studien för ”hälso-

sjukvård”. Dessa studenter studerade på Bio Medicinsk Centrum (BMC) i Uppsala och befann 

sig vid undersökningstillfället på första till tredje terminen i sin utbildning.  

På BMC går det ca 2000 helårsstudenter och man bedriver grundutbildningar inom 

farmaceutiska, medicin, teknisk-naturvetenskapliga, veterinärmedicinska samt 

samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala Universitet samt SLU (33). Den andra 

undersökningsgruppen bestod av matematik-fysik samt kemistudenter som studerar vid 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala och dessa befann sig vid undersökningstillfället på sin andra 

termin. Denna grupp kallades för ”naturvetenskap”. På Ångströmlaboratoriet bedrivs 

utbildning inom naturvetenskap, matematik samt teknik. I dagsläget studerar drygt 4500 

studenter på Campus Polacksbacken där Ångströmlaboratoriet ingår tillsammans med ITC 

(informationstekniskt centrum) (34). 

 

Anledningen till val av material baserades på studiens syfte; att undersöka supplementering av 

omega-3-tillskott bland studenter. Då kvinnor visat sig dominera inom hälso-sjukvårdsyrken 

bestämdes att den andra undersökningsgruppen skulle ha manlig dominans, vilket ledde fram 

till studenter med naturvetenskaplig inriktning (35, 36) Detta för att kunna besvara 

frågeställningen om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor avseende omega-3-

tillskottssupplementering. Utöver könsaspekten valdes materialet ut för att se om de olika 

utbildningsinriktningarna kunde ha någon påverkan gällande förekomst samt attityder till 

omega-3-supplementering. 

 

Efter utformningen av enkäten kontaktades föreläsare inom de två undersökningsgrupperna. 

Tre klasser inom gruppen ”hälso-sjukvård” kontaktades.  Då många av studenterna inom 

läkar- samt sjuksköterskeprogrammet var ute på praktik föll valet på studenter som läste 

termin 1-3, alltså relativt tidigt i sin utbildning. Klasser som läste termin 2 inom gruppen 

”naturvetenskap” kontaktades, detta för att studenterna skulle vara på samma stadie i sin 

utbildning. Föreläsaren för varje klass angav ett ungefärligt antal studenter som förväntades 

delta på föreläsningen och utifrån denna information trycktes sedan 400 enkäter upp. Denna 

kostnad stod uppsatsförfattarna själva för. Tid avtalades med föreläsarna inom hälso-

sjukvårdsgruppen och under en dag befann sig uppsatsförfattarna på BMC där enkäter delades 

ut till läkar-, sjuksköterske-, kostvetar- samt dietiststudenter. Totalt besvarades av denna 

grupp 189 enkäter. Senare avtalades tid med föreläsare för naturvetenskapsgruppen och under 
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en dag befann sig uppsatsförfattarna på Ångströmlaboratoriet. Där besöktes tre stycken 

klasser – kemi, fysik och matematik. Det resulterade i 166 enkäter. Uppsatsförfattarna fanns 

hela tiden tillgängliga vid besvarandet av enkäten, på så sätt hade deltagarna möjlighet att 

ställa eventuella frågor. Ett följebrev fanns även tillgängligt för dem som ville veta mer om 

undersökningen, (se bilaga 3). När alla 355 enkäter insamlats fick dessa ett löpnummer som 

var till hjälp vid inmatningen av data och det var även behjälpligt vid den senare upprepade 

genomgången av materialet.  

 

 

3.4 Bortfall 

Totala antalet insamlade enkäter var 355 stycken. Inga externa bortfall förekom i studien 

vilket betyder att alla enkäter som delades ut besvarades. Däremot fanns det internt bortfall 

vilket betyder att vissa individer valt att inte besvara en eller flera frågor i enkäten (32).  

(Se tabell 1) 

 

 
Tabell 1. Här visas det interna bortfallet för fråga 4-7 i enkäten. 

 

 

*Det interna bortfallet sett ur det totala antalet besvarade enkäter 

 

 

3.5 Analys 
De egenskaper man vill undersöka i en studie kallas för variabler och datainsamlingen kan ske 

på olika nivåer, så kallade skaltyper. Beroende på vilken skaltyp man har använt sig av sker 

databearbetningen med hjälp av olika statistiska analysmetoder (31). Datanivån i denna enkät 

bestod av nominalskala, ordinalskala samt kvotskala. Nominalskala innebär en ren 

klassificering av data och är den lägsta skaltypen. Ordinalskala innebär också en klassificering 

av data men kan utöver detta även rangordna svarsalternativen. Åldern var det enda 

svarsalternativet som klassificeras som kvotskala, vilket innebär att man har en absolut 

nollpunkt och det är den högsta skaltypen (31). 

 

Det statistiska analysprogrammet som användes var SPSS (Statistical Packages for the Social 

Sciences) nr 19 och 20. En SPSS-manual användes (37). Som första steg i bearbetningen av 

materialet kodades varje svarsalternativ med en siffra, t.ex. nej fick siffran 0 och ja siffran 1. 

Därefter gicks svaren igenom på de öppna frågorna varav dessa kategoriserades i grupper om 

liknande svar och kodades därefter med en siffra (se studiedesign och enkätdelen). Nästa steg 

blev att föra in de kodade svaren i datorprogrammet och därefter gicks dessa igenom en gång 

till för att upptäcka eventuella slarvfel vid inmatningen. Därefter kunde den deskriptiva 

analysen av materialet genomföras. För att se eventuella skillnader mellan kön och de två 

Fråga Förklaring Internt 

bortfall 

* 

4a  Om nej – ange anledning 75 

4b Om nej – ange anledning 153 

5a Hur ofta tar du omega-3-tillskott? 253 

5b De dagar du tar omega-3-tillskott, hur stor dos tar du? 265 

5c Vad heter det preparatet du använder dig av? 270 

6a Tror du att det finns någon risk att överdosera omega-3? 249 

6b Om ja – ange anledning 313 

7 Vad är den huvudsaklig anledning till att du tar omega-3-tillskott? 273 
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undersökningsgrupperna användes Chi-2-test, en analysmetod som används vid analys av data 

på nominal skala. På frågan rörande främsta informationskälla till omega-3-tillskott (se bilaga 

2, fråga 11), slogs svarsalternativen ”utbildning” och ”annat” ihop för att ett Chi-2 test 

skulle vara möjligt att utföra. Detta pga. att ingen förväntad frekvens får vara för liten, som 

tumregel får högst en femtedel av klasserna ha en förväntat frekvens under fem (31). Även 

sambandsanalys användes i form av Chi-2-test för att undersöka eventuella samband mellan 

fiskkonsumtion och omega-3-tillskottsanvändande. Eventuella samband mellan upplevd hälsa 

och omega-3-tillskottanvändande undersöktes med hjälp av Spearmans rangkorrelation då 

minst en variabel måste vara på ordinal skalnivå för att detta test ska kunna utföras (31). Vid 

ett stort antal sambandsanalyser i ett statistiskt dataprogram ökar risken för massignifikans. 

Detta innebär att man upptäcker en skillnad eller ett samband som i verkligheten inte finns, ett 

annat namn för detta är typ-1 fel. För att undvika risken för typ-1 fel sänktes signifikansnivå 

från 95 % (p= 0,05) till 99 % (p= 0,01). Eventuella skillnader eller samband som upptäcktes i 

dataanalysen skulle då med större sannolikhet även existera i verkligenheten. Dock ökar den 

lägre signifikansnivån på 99 % risken för typ-2 fel där eventuella skillnader eller samband 

som i verkligenheten existerar kan gås miste om. I denna studie har vi valt att kalla resultat 

som ligger mellan signifikansnivån 99% - 95 %, som trender. Det innebär att det eventuellt 

kan finnas en skillnad eller ett samband i verkligheten men att dessa inte är statistiskt 

signifikanta på den valda signifikansnivån (31).  

 

3.6 Etiska överväganden 

När man gör en studie så finns det fyra etiska riktlinjer som bör följas. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta betyder att deltagarna 

ska informeras om studiens syfte, att det är frivilligt att delta, att ens identitet är skyddad samt 

att insamlade data endast kommer användas för studiens syfte (32). En beskrivning av dessa 

riktlinjer fanns med i studiens följebrev och dessa presenterades även muntligen i samband av 

utdelningen av enkäten (se bilaga 3). 

 

3.7 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det som avses mätas. För att öka studiens validitet gjordes 

som tidigare nämnts en pilotstudie. Den gjordes på fem stycken individer som liknade den 

riktiga populationen i avseende av ålder samt utbildningsnivå (under 25 år och 

universitetsstuderande). Syftet med pilotstudien var att se om enkätens frågor uppfattades på 

samma sätt av studiens deltagare som uppsatsförfattarna (30).  

 

3.8 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att upprepade mätningar ska ge samma resultat. Eftersom studien 

utfördes under en begränsad tidsperiod (10 veckor) var det omöjligt av tidsskäl att genomföra 

upprepade mätningar. För att ändå öka reliabiliteten med de möjligheter som fanns att tillgå 

kontrollerades inmatade data två gånger för att på så sätt upptäcka eventuella slarvfel vid 

inmatandet av enkätsvaren (30).   

 

4. Resultat 
Det totala antalet deltagare var 355 stycken. Av dessa var 185 stycken kvinnor (52 %) och 

170 stycken män (48 %). Medelåldern på materialet var 22 år (±4) där den yngsta var 17 år 

och den äldsta 69 år. Det var 189 stycken som studerade ”hälso-sjukvård” Av dessa var.57 

stycken män (30 %) och 132 stycken kvinnor (70 %). Det var 166 stycken som studerade 

”naturvetenskap” och av dessa var 113 stycken män (68 %) och 53 stycken kvinnor (32 %). 

(Se tabell 2) 
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                      Tabell 2. Totala antalet deltagare - fördelning mellan kön och utbildning (n=355) 

 
 

                              
 

 

 

4.1 Omega-3-tillskottsanvändande 

I dagsläget supplementerar 10 % (n=35) av de tillfrågade (n=354) med omega-3-tillskott. Det 

betyder att det är 90 % (n=319) som i dagsläget inte supplementerar med omega-3-tillskott. 31 % 

(n=108) av de tillfrågade (n=353) uppger att de någon gång har supplementerat med omega-3-

tillskott under en period av 2 veckor eller mer. 69 % (n=245) svarade att de inte har 

supplementerat med omega-3-tillskott någon gång. (Se figur 2 och 3). 

 

 

 

 

Figur 2. Här visas den procentuella fördelningen 

gällande omega-3-tillskottsanvändandet idag 

Figur 3. Här visas den procentuella fördelningen 

gällande om man någon gång supplementerat med 
omega-3-tillskott i 2 veckor eller mer
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4.2 Huvudanledning till supplementering 

Av totalt 143 stycken som angett att de tar omega-3-tillskott idag (n=35) eller har tagit det 

någon gång under en period av 2 veckor eller mer (n=108), var den vanligaste anledningen 

”som komplement till kosten” vilket 55 % svarat (n=45). (Se figur 4) 

 

4.3 Huvudanledning till icke-supplementering 

Av totalt 280 stycken som besvarat frågan rörande varför man inte tar omega-3-tillskott idag, 

visade att den vanligaste förklaringen till detta var att man inte ansåg sig behövda tillskottet 

(54 %, n=151). Därefter kom ”avsaknad av intresse” (22 %, n=61) som förklaring, 7 % 

(n=20) angav ”ekonomiska skäl” som främsta anledning tätt följt av ”bristande kunskap” 

5 % (n=13). Resterande deltagare har kryssat i ”annat” 13 % (n=35). (Se figur 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Här visas angiven anledning till varför man supplementerar med omega-3-tillskott.  

 

 

 

 
 

Figur 5. Cirkeldiagrammet visar deltagarnas främsta anledningar till varför man inte supplementerar 

med omega-3-tillskott idag.  

Anser ej att jag behöver tillskottet

Avsaknad av intresse

Annat

Av ekonomiska skäl

Bristande kunskap 5 % 

n = 280 

7 % 

22 % 

54 % 

 

 

 

Anledning till varför man inte supplementerar med omega-3-tillskott 

     Huvudanledning till omega-3-tillskottssupplementering 

% 

n = 82 

13 % 
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Det var 202 stycken som hade svarat på den öppna frågan där man själva fick ange motiven 

till varför man inte har supplementerat med omega-3-tillskott någon gång under en period av 

två veckor eller mer (se bilaga 2, fråga 4b). Det vanligaste svaret var ”behöver ej” (49 %, 

n=98), Därefter kom ”ej intresse” (13 % n=26), ”äter fisk” (9 %, n=18), ”bättre med 

livsmedel” (9 % n=18), ”annat” (21 % n=42). 

 

4.4 Risk 

143 personer som i dagsläget supplementerar med omega-3-tillskott eller någon gång har gjort 

det under en period av två veckor eller mer, fick besvara frågan: ”tror du att det finns någon 

risk att överdosera omega-3?” (se bilaga 2, fråga 6a). Frågan besvarades av 106 stycken och 

resultatet såg ut enligt följande: ”nej” (54 %, n=57 ), ”ja” (46 %, n=49 ). De som svarat ”ja” 

på frågan hade även möjlighet att ange varför man ansåg att det fanns en risk. Merparten (42 

av 49 stycken) valde att besvara frågan och av dessa svarade 69 % (n=29): ”allt går att 

överdosera”, 14 % (n=6): ”blodförtunnande effekt”, 17 % (n=7): ”annat” (se bilaga 2, fråga 

6a och 6b). (Se figur 6) 

 

 

 
 

Figur 6. Stapeldiagrammet visar den procentuella fördelningen av deltagarnas angivna risker med att 

överdosera omega-3.  

 

 

 

4.5 Hälsa 

Deltagarna fick även ange sin upplevda hälsa och resultatet visade att av de 352 stycken som 

svarat på frågan ansåg 52 % (n=182) att deras hälsa var ”bra ”och 37 % (n=130) ”mycket 

bra”. Resterande upplevde sin hälsa som ”varken bra eller dålig”, ”dålig” eller ”mycket 

dålig” (se bilaga 2, fråga 8). På frågan om man själv eller någon i sin närhet/släkt drabbats av 

hjärt-kärlsjukdom var det 352 stycken som avgav svar. Frågan besvarades med ”ja” av 45 % 

(n=159) och 44 % (n=153) svarade ”nej” (se bilaga 2, fråga 9). 
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4.6 Fiskkonsumtion 

351 stycken besvarade frågan ”äter du fisk?” (se bilaga 2, fråga 10a). Av dessa var det 92 % 

(n=232) som svarade ”ja” och 8 % (n=28) som svarade ”nej”. 

 

Frågan ”hur ofta äter du fisk?” besvarades av 321 stycken och resultatet blev följande: ”2-3 

ggr/vecka; 23 % (n=73), ”1 gång/vecka”; 49 % (n=158), ”mer sällan”; 28 % (n=90) 

(se bilaga 2, 10b). (Se figur 7) 

 

 

 
 

Figur 7. Figuren visar den procentuella fördelningen av hur ofta deltagarna i undersökningen äter fisk. 

 

 

 

319 stycken besvarade frågan gällande hur ofta man åt fet fisk (se bilaga 2, fråga 10c). Av 

dessa var det 45 % (n=143) som svarade att man valde fet fisk 1-3ggr av dem gånger man åt 

fisk. 36 % (n=115) svarade att man alltid valde fet fisk, 17 % (n=54) valde att äta fet fisk mer 

sällan. 2 % (n=7) svarar att man aldrig valde fet fisk. 

 

4.7 Informationskälla 

På frågan ”vilken är din främsta informationskälla till omega-3-tillskott?” var det 321 

personer som svarade (se bilaga 2, fråga 11). Det vanligaste svaret var 

”tv/radio/tidningar/reklam” (44 %, n=142). På frågan om man någon gång hade blivit 

rekommenderad att ta omega-3-tillskott var det 348 som valde att besvara frågan. Det visade 

sig att 35 % (n=123) någon gång hade blivit rekommenderad att ta omega-3-tillskott. 72 % 

(n=89) hade blivit rekommenderad av ”släkt/vänner/arbetskamrater” (se bilaga 2, fråga 12). 

 
4.8 Skillnader mellan kön 

Den enda signifikanta skillnaden (p ≤ 0,01) mellan könen som konstaterades i undersökningen 

gällde frågan vilken den främsta informationskällan var till omega-3-tillskott (se bilaga 2, 

fråga 11). Kvinnor angav ”tv/radio/tidningar/reklam” som sin främsta informationskälla 

(kvinnor: 28 %, n=91, män:16 %, n=51) medan fler män än kvinnor angav ”internet”  

(män: 13 %, n=42, kvinnor: 6 % n=20) som främsta informationskälla. 
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Resultatet visar på en del skillnader som inte kan styrkas med en signifikansnivå på p=0,01 

men som ligger i närheten av p = 0,01- 0,05. Dessa kallas i studien för trender. De trender 

man såg var till exempel skillnader mellan män och kvinnor i frågan rörande anledningen till 

varför man inte tar omega-3-tillskott idag som låg på en signifikans nivå på 0,05 (se bilaga 2, 

4a). Där verkar det som om kvinnor väljer att göra det av ekonomiska skäl (6 % kvinnor 

jämfört med 1 % av männen) samt att de anser att de inte är i behov att tillskottet (31 % 

kvinnor jämfört med 23 % av männen). Det tycks även finnas en trend där fler kvinnor anser 

att de finns en risk med att överdosera omega-3 som styrks med en signifikans på p= 0,05 

 (28 % av kvinnorna jämfört med 18 % av männen). Utöver detta var det fler kvinnor än män 

som inte åt fisk. 2 % av männen svarade att de inte gjorde det, jämfört med 6 % av kvinnorna, 

vilket gav en signifikansnivå på p=0,03. 

 

 

4.9 Skillnader mellan utbildningarna 

Den enda signifikanta skillnaden (p ≤ 0,01) mellan utbildningarna gällde den främsta 

informationskällan till omega-3-tillskott (se bilaga 2, fråga 11). Det var fler från gruppen 

”hälso-sjukvård” som angett att deras främsta informationskälla var 

”tv/radio/tidningar/reklam” (27 % n=88 av gruppen hälso-sjukvård och 17 % n=54 av 

gruppen naturvetenskap). Det var fler från gruppen” naturvetenskap” som angett ”internet” 

som främsta informationskälla i jämförelse med hälso-sjukvårdsgruppen (12 %, n=38 av 

naturvetenskapsgruppen och 7 %, n=24 av hälso-sjukvårdsgruppen). En trend som syntes 

 (p ≤ 0,05) var att fler som läste ”hälso-sjukvård” (31 %) angav anledningen ”behöver ej” 

som förklaring till varför man inte har supplementerat med omega-3-tillskott någon gång 

under en period av två veckor eller mer (p = 0,05). Motsvarande andel i gruppen 

”naturvetenskap” var 17 % (p=0,05) (se bilaga 2, fråga 4b). Då endast studenter som läser 

”hälso-sjukvård” angett blodförtunnande effekt som risk vid överdosering av omega-3 (14 % 

jämfört med 0 % för gruppen naturvetenskap) kan detta ses som en trend med en 

signifikansnivå på p=0,03 (se bilaga 2, fråga 6b). 

 

4.10 Samband mellan omega-3 och fiskkonsumtion/självupplevd hälsa 

Det fanns inget samband mellan supplementering med omega-3-stillskott och fiskkonsumtion 

 (p ≥ 0,01). Utöver detta syntes inget signifikant samband mellan supplementering med 

omega-3-tillskott och självupplevd hälsa (p ≥ 0,01). 

 

 

5. Diskussion 
5.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att det var få studenter som i dagsläget supplementerade med omega-3-

tillskott (10 %) eller hade gjort det någon gång under en period av två veckor eller mer  

(31 %). Det vanligaste motivet till varför studenterna supplementerade med omega-3-tillskott 

var som komplement till kosten (55 %). Förklaringen till varför studenterna valde att inte 

supplementera med omega-3-tillskott i dagsläget var på grund av att de inte ansåg sig behöva 

tillskottet (54 %). Samma förklaring gav de studenter som inte hade supplementerat med 

omega-3-tillskott under en period av två veckor eller mer (49 %). Den enda signifikanta 

skillnaden (p ≤ 0,01) mellan könen var gällande informationskälla till omega-3-tillskott. 

Främst kvinnor använde sig av tv, radio, tidningar och reklam (kvinnor 28 %, män 16 %) 

medan män i större utsträckning hade använt sig av internet (män 13 %, kvinnor 6 %). Vad 

gäller skillnaderna mellan utbildningarna syntes en signifikant skillnad (p ≤ 0,01), även här 

rörande informationskälla till omega-3-tillskott. Det var fler deltagare från gruppen 

”naturvetenskap” som angav internet i jämförelse med ”hälso-sjukvårdsgruppen” (12 % 

jämfört med 7 %). 
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Inget samband mellan fiskkonsumtion och omega-3-tillskottssupplementering hittades, inte 

heller mellan självupplevd hälsa och omega-3-tillskottssupplementering. Några intressanta 

trender som studien genererade var bland annat anledning till varför studenter inte tar omega-

3-tillskott idag där signifikansnivån låg på p=0,05. Där hade kvinnor i större utsträckning än 

män angett ekonomiska skäl (6 % jämfört med 1 %) samt att de inte ansåg sig behöva 

tillskottet (31 % jämfört med 23 %). Utöver detta upptäcktes även en trend med 

signifikansnivå p=0,05 där fler kvinnor ansåg att det fanns en risk med att överdosera med 

omega-3 (28 % jämfört med 18 % för män). Det framkom även att fler kvinnor än män (6 % 

jämfört med 2 %, p=0,03) väljer att inte äta fisk. En annan trend som förekom (p = 0,05) var 

rörande varför man aldrig supplementerat med omega-3-tillskott under en period av två 

veckor eller mer. Fler som läste ”hälso-sjukvård” angav förklaringen att de inte ansåg sig 

behöva tillskottet (31 % jämfört med 17 %).  Endast studenter som läste ”hälso-sjukvård” 

angav att överdosering av omega-3-tillskott har en blodförtunnande effekt (14 % jämfört med 

0 % bland naturvetenskapsgruppen) och var därmed riskfyllt. Detta kan ses som en trend då 

signifikansnivån låg på p=0,03.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Studiens hypotes, att det är vanligt att supplementera med omega-3-tillskott, att främst 

kvinnor supplementerar, att man gör detta i behandlande syfte och om man har sämre 

självupplevd hälsa baserades på resultatet från tidigare studier rörande supplementering av 

vitamin-samt multivitamintillskott (6, 9, 10, 12). Resultatet från denna studie tyder på att 

hypotesen inte stämmer. Vår studie visar att det inte är vanligt att supplementera med omega-

3-tillskott bland studenter. Vi fann heller ingen skillnad gällande omega-3-

tillskottsanvändande avseende kön. Inget samband syntes mellan sämre självupplevd hälsa 

och supplementering av omega-3-tillskott. Att man skulle supplementera i behandlande syfte 

visade sig inte heller stämma i denna studie. Istället angav man ”komplement till kosten” som 

den huvudsakliga anledningen till supplementeringen. Detta har man även sett i en nordisk 

studie där man undersökt förekomsten av kosttillskott hos elitidrottare. Där var den främsta 

anledningen till att man supplementerade med kosttillskott att komplettera kosten (38).  

 

Vid planeringen av studien antogs att ”hälso-sjukvårdsgruppen” skulle bestå av majoriteten 

kvinnor och ”naturvetenskapsgruppen” av majoriteten män. Studiens material överensstämde 

med detta antagande (hälso-sjukvård: 132 stycken kvinnor och 57 män, naturvetenskap: 113 

män och 53 kvinnor). Denna fördelning kan bidragit till en confounder. Med en confounder 

menar man det inte går att avgöra vilka faktorer i en studie som haft en påverkan på resultatet 

då dessa är sammanblandade (39). Den skillnaden man fann gällande främsta informations 

källa till omega-3-tillskott var att fler kvinnor samt personer inom ”hälso-sjukvårdsgruppen” 

hade tv, radio, tidningar och reklam som sin främsta informations källa. Män och personer i 

”naturvetenskapsgruppen” hade i större grad internet som främsta informations källa. Här 

skulle resultatet kunna bero på antingen utbildningen eller könet. I en studie har man sett att 

manliga universitetsstudenter i större grad använder sig av datorn för privat bruk (40). Med 

detta som bakgrund kan resultatet i föreliggande studie med större sannolikhet härledas till 

kön framför utbildningsinriktning.  

 

Det var en överraskande stor del av studenterna i studien som ansåg att det inte fanns någon 

risk med att överdosera omega-3. Av de som supplementerade med omega-3-tillskott eller 

någon gång har gjort det, var det 54 % som ansåg att det inte fanns någon risk. I tidigare 

forskning har man sett liknande resultat. Det har visat sig att studenter tar kosttillskott trots 

bristfällig kunskap om detta (11) samt att man fått erfara negativa bieffekter av kosttillskott 

(13). Ytterligare en studie visade ett riskfyllt användande av kosttillskott då elitidrottare som 

supplementerade med dessa inte visste om preparaten de supplementerade med var 

dopingklassade eller inte (40). Det faktum att tidigare studiers resultat överensstämmer väl 

med föreliggande studie, tyder det på en attityd till omega-3-tillskott som kan vara riskfylld. 
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I denna studie var det fler kvinnor än män som trodde att det fanns en risk (28 % jämfört med 

18 %). I en studie där man undersökt kvinnor och mäns risktagande gällande ekonomiska 

investeringar såg man att kvinnor uppvisade ett mindre risktagande i sitt beteende och var 

därmed mer försiktiga gällande sin ekonomi (41). Därmed kan iakttagelserna i denna studie 

troligen vara helt korrekta och tyda på att kvinnor har ett mindre riskfyllt beteende än män. 

Utöver detta har man även sett att kvinnor har lättare att ta till sig kostinformation än män 

(42). Förmågan att ta till sig kostinformation kan vara en orsak till att män och kvinnor ser 

annorlunda på riskerna med att överdosera med omega-3. Ett annat intressant resultat var att 

endast de som studerar ”hälso-sjukvård” ansåg att en av riskerna med att överdosera omega-3 

var att det har en blodförtunnande effekt. Denna kunskap kan tänkas härleda till utbildningen. 

 

Det visade sig att den vanligaste informationskällan till omega-3-tillskott var tv, radio, 

tidningar och reklam (44 %). Därefter var internet den vanligaste informationskällan som  

19 % av deltagarna svarat. Resultat från en Amerikansk studie visar på samma sak, att den 

vanligaste hälsoinformationskällan från media är tv och tidningar (43). Andra studier visar att 

läkare är en vanlig informationskälla till kosttillskott bland studenter (12). Det har dessutom i 

en studie visat sig att läkare och sjuksköterskor är benägna att rekommendera kosttillskott till 

sina patienter (44). Man har utöver detta sett att läkare betraktas som en trovärdig källa till 

hälsoinformation (43, 45). I denna studie erhölls inte samma resultat och detta kan bero på att 

studien är gjord på svenska studenter samt att det visat sig att yngre personer (18-34 år) anger 

att de använder internet som sin främsta källa till hälsoinformation (45). Även i en annan 

studie gjord på studenter har man konstaterat att internet var den vanligaste 

informationskällan i denna grupp. Dock var den även betraktad som den minst trovärdiga 

källan och man hade större tilltro till medicinsk personal samt lärare som undervisade inom 

hälso-sjukvård (46). I den här studien visade det sig att det var betydligt fler studenter som 

läste ”hälso-sjukvård” än ”naturvetenskap” som angett sin utbildning som den främsta 

informationskälla till omega-3-tillskott (20 personer jämfört med 1 i gruppen naturvetenskap). 

Detta resultat kan möjligen bero på att man i utbildningen inom just ”hälso-sjukvård” oftare 

tar upp omega-3-tillskott i studenternas undervisning samt att studenterna har en hög tilltro till 

sina lärare och därmed ser informationen som viktig och värdefull.  

 

Man fann även att det var 35 % som angett att man någon gång blivit rekommenderad att ett 

omega-3-tillksott. En studie över kosttillskottsanvändande bland läkare och sjuksköterskor 

visade att det var vanligt förekommande att denna grupp supplementerade med kosttillskott 

samt att de gärna rekommenderade sina patienter att ta kosttillskott (44). Denna grupp har 

dessutom en hög tilltro bland studenter samt är en vanlig informationskälla till kosttillskott 

(12,46). Föreliggande studie visade inte att hälso-sjukvårdspersonal var den grupp som hade 

rekommenderat studenter att ta omega-3-tillskott, utan det visade sig istället vara släkt, vänner 

samt arbetskamrater som i detta fall var benägna att göra detta (72 %). Detta är ett intressant 

resultat då det inte överensstämmer med tidigare studier. Eventuella förklaringar till varför 

denna studies resultat skiljer sig, kan bero på att studien är gjord på unga personer som inte 

varit i behov av sjukvården i lika stor utsträckning än. Den närmaste omgivning blir då en mer 

naturlig informationskälla som man dessutom kan känna trygghet samt tilltro till. En studie 

som gjorts på ungdomar gällande uppfattning och tankar kring rökning visade att föräldrarna 

kunde påverka deras uppfattning. Detta visade därmed att ungdomarna tog till sig det 

föräldrarna sa (47). En del personer i denna studie hade specifikt angett sin mamma som 

person att rekommendera ett omega-3-tillskott. Vi spekulerar om det kan vara så att man har 

en speciell tilltro till sin mamma och därmed lyssnar och tar till sig rekommendationen och 

börjar supplementerar med kosttillskott. Dock vet vi inte om de personer som blivit 

rekommenderade att ta ett omega-3-tillskott valt att göra detta. De kan ha blivit 

rekommenderade men valt att avstå. 
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Resultatet visade att 92 % av de tillfrågade åt fisk. Det vanligaste var att man åt fisk 1 

gång/vecka (49 %) och att valet utgjordes av fet fisk 1-3 gånger (45 %) eller samtliga gånger 

(36 %). Enligt livsmedelsverkets rekommendation bör man äta fisk 2-3ggr/vecka varav en 

gång fet fisk (16, 18). Det är ett bra resultat att 92 % av studenterna i studien äter fisk. Dock 

äter nästan hälften inte enligt livsmedelsverkets rekommendation. Endast 23 % av deltagarna i 

den här studien åt enligt rekommendationen (2-3 ggr/vecka). Detta har även visat sig i 

kostundersökningar som Livsmedelsverket gjort där det framkommit att den svenska 

befolkningen har ett lägre fiskintag än vad som rekommenderas (17). Därmed kan studiens 

erhållna resultat sannolikt stämma.  

 

Förklaringen till varför många av studenterna inte åt enligt Livsmedelsverkets 

rekommendation, skulle kunna vara ekonomiska skäl. Det vill säga att man anser att man inte 

har råd att köpa fisk. Det kan även vara så att studenterna anser det som svårt att tillaga fisk 

då en tidigare studie visat att fisk ses som ett ”obekvämt livsmedel” (48). Utöver detta kan de 

även ha bristande kunskap om att fisk är en god näringskälla till en rad näringsämnen samt 

omega-3-fettsyror. Då det i denna studie framkommit att tv, radio, tidningar, reklam och 

internet är en viktig informationskälla för studenter skulle hälsofördelarna med en ökad 

fiskkonsumtion eventuellt kunna spridas denna väg. 

. 

Kosttillskottsanvändandet hos vuxna svenskar har sedan 80-talet ökat och denna ökning har 

setts främst hos kvinnor (6). Svenska kostundersökningar har dock visat att majoriteten av 

befolkningen har ett adekvat näringsintag (4). Vad gäller omega-3-fettsyror så säger 

Livsmedelsverket att det inte är nödvändigt att supplementera med dessa tillskott utan 

hänvisar istället till rådet att äta fisk 2-3 ggr/veckan samt att äta livsmedel som innehåller 

modersubstansen alfa-linolensyra (18). Man säger även att det bästa sättet att få i sig omega-

3-fettsyror är att äta en kost som innehåller fisk och skaldjur (28). Som det visat sig i tidigare 

forskning så har läkare och övrig hälsosjukvårdspersonal en hög tilltro hos folk vad gäller 

hälsoinformation (12, 43, 45, 46). Denna grupp har även setts vara benägna att rekommendera 

sina patienter att ta kosttillskott (44). Det finns regler som säger att man i marknadsföring inte 

får påstå att kosttillskott kan användas som läkemedel i syfte att behandla eller förhindra 

sjukdom (4). Trots detta är en vanlig anledning till varför man supplementerar med 

kosttillskott just i syfte att behandla eller förhindra kronisk sjukdom (7,10,12,). Att använda 

sig av kosttillskott kan istället vara förenat med livsfara då för höga intag har toxisk effekt (5). 

Exempelvis har det i en studie visat sig att vitaminer i form av supplement ökar risken för 

cancer medan vitaminerna i sin naturliga form via kosten har en skyddande effekt (8). Med 

tanke på att läkare och övrig hälso-sjukvårdspersonal visat sig vara en tillförlitlig källa till 

hälsoinformation och även är en vanlig informationskälla till kosttillskott (12, 43, 45, 46), 

anser vi att det är viktigt att denna grupp inte rekommenderar kosttillskott i syfte att behandla 

eller förhindra sjukdom. Detta då en sådan rekommendation kan vara missvisande och strida 

mot gällande regler. I de flesta fall är en hälsosam och välbalanserad kost många gånger fullt 

tillräckligt för att uppnå en god nutritionsstatus (4, 22). En studie från USA visade att få 

kände till de gällande kostråden och vad dessa innebar (43). Med det som bakgrund vill vi 

poängtera dietistens viktiga roll gällande hälsoinformation. Likasom läkaren idag har en hög 

tilltro rörande hälsobudskap bör även dietisten ha denna självklara roll då denna 

yrkesprofession är specialiserad på just kost.  Efter genomförandet av denna studie har tanken 

väckts att dietisten med sin kostexpertis med fördel skulle kunna ta mer plats i media. En 

populär informationskälla som framförallt studenter använder sig av. 
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5.3 Metoddiskussion 

Studiens design – tvärsnittsstudie, är en kvantitativ studiemetod. Den ger ett bredare 

perspektiv samt möjlighet till generalisering av populationen, något som var önskvärt i denna 

studie. En kvantitativ studie gör även att man kan se sammankopplingar mellan variabler. Det 

är till skillnad från en kvalitativ studiemetod mer strukturerat och ger mer exakta svar som 

kan bearbetas statistiskt. På så sätt kan trender samt samband hos olika variabler upptäckas 

och ge en bild av människors beteende. Då föreliggande studie syftade till att undersöka 

studenters bruk av- samt attityder till omega-3-tillskott, ansåg vi att denna studiedesign var 

lämplig (30). Populationen valdes ut med icke-sannolikhetsurval, mer specifikt 

bekvämlighetsurval. Detta betyder att deltagarna som ingick i studien var tillgängliga för oss 

på så sätt att de studerade vid samma universitet. Syftet med denna urvalsmetod var att få ett 

så stort material som möjligt på kort tid.  

 

I studien valdes en enkät som undersökningsverktyg. Fördelar med en enkät är att mycket data 

kan samlas in på kort tid samt att det är relativt billigt, snabbt och enkelt att administrera. I 

föreliggande studie delades enkäterna ut på plats och ingen portoavgift behövde därmed 

betalas. Utöver detta befann vi oss på plats vid utdelandet av enkäten och kunde på så sätt 

besvara frågor från deltagarna i studien. Risken för missförstånd minskade och gav därmed en 

högre svarsfrekvens och ett mer tillförlitligt resultat. Enkätvalet undviker också den så kallade 

intervjuareffekten som kan ske vid kvalitativa studier där intervjuaren kan påverka 

respondenten och därmed resultatet (30). En nackdel med enkät som undersökningsverktyg är 

att man inte kan ställa några följdfrågor till respondenten. Det finns även en risk att drabbas 

av ett stort bortfall vid enkätundersökningar vilket ökar risken för felaktigt resultat och 

därmed validitet. För att minska bortfallet i denna studie delades ett väl formulerat följebrev 

ut som skulle uppmuntra deltagarna till att fullfölja enkäten (se bilaga 3). För att ytterligare 

minska bortfallet utformades enkäten på så sätt att frågor om personuppgifter fanns i början. 

Detta för att ge deltagarna en mjukstart och öka chansen till att de besvarade enkätens alla 

frågor. Svårbesvarade frågor i början kan bidra till ett för tidigt avslut. Ytterligare var enkäten 

inte alltför lång och innehöll tydliga instruktioner för hur frågorna skulle besvaras. Fokus 

lades på enkätens layout vilket innebar en rimlig ordningsföljd på frågorna samt illustrativa 

bilder som kunde hjälpa deltagarna att minnas vilket preparat de eventuellt supplementerat. 

En välarbetad layout som denna ger ett professionellt intryck, ökar tillförlitligheten och 

minskar därmed bortfallet. Beslut togs om att ha flera svarsalternativ för en del av enkätens 

frågor (se bilaga 2, fråga 4a). Detta för att alla respondenter skulle ha möjlighet att hitta ett 

svarsalternativ som passade in på dem (30, 32). 

 

Efter kritik från pilotstudien togs beslutet att ha förvalda alternativ i fråga 4a. Detta kan dock 

ha påverkat deltagarnas svar och på så sätt även det slutgiltiga resultatet. Eftersom att 

svarsalternativet ”behöver ej” fanns i fråga 4a kan det även ha påverkat deltagarnas sätt att 

besvara den öppna frågan i 4b (se bilaga 2, fråga 4a-b) där det vanligaste svaret var just 

”behöver ej”.  Det kan även tolkas på så sätt att det resultatet av fråga 4a är tillförlitligt då 

deltagarna på båda frågorna faktiskt valt detta alternativ som förklaring till varför de inte 

supplementerar med omega-3-tillskott. 

 

Eftersom att fråga 4b dessutom var en öppen fråga som mynnade ut i kategorier kunde 

eventuellt resultatet av frågan sett annorlunda ut om andra kategorier valts. Till exempel så 

skulle kategorierna ”behöver ej”, ”bättre med livsmedel”, ”äter fisk” kunna tillhöra samma 

kategori beroende på hur frågan tolkas. Dock valde vi i studien att ha fler kategorier för att på 

så sätt ge den ett större djup och visa på variationen av de olika svaren som man fick ut från 

deltagarna. Fråga 4b skulle endast besvaras av dem personer som någon gång hade tagit 

omega-3-tillskott under en period av två veckor eller mer. Svarsfrekvensen hade eventuellt 
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kunnat bli högre om denna period varit kortare. Anledningen till varför vi i denna studie valde 

det här periodspannet var för att se om deltagarnas nuvarande - eller tidigare supplementering 

av omega-3-tillskott var regelbundet eller sporadiskt. 

 

Enkäten utformades på så sätt att endast de som i dagsläget supplementerade eller som någon 

gång supplementerat med omega-3-tillskott fick besvara frågan gällande om det finns någon 

risk med att överdosera med omega-3 (se bilaga 2, fråga 6a, b). Hade samtliga deltagare fått 

möjlighet att besvara frågan hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut. 

 

Det framkom under enkätinsamlandet att fråga 10 c uppfattades som missvisande av en del 

deltagare (se bilaga 2). Istället för uttrycket ”1-3 ggr” och ”mer sällan” skulle en frekvens i 

procent eventuellt varit mer tydligt, till exempel ”50 % av gångerna”. 

 

Vad beträffar det interna bortfallet i studien var det på vissa frågor relativt stor (se tabell 1). 

På fråga 4a var bortfallet 75 stycken. Det bör här poängteras att av dessa 75 var det 35 stycken 

som svarat ”ja” på frågan, vilket leder ett ”naturligt” bortfall. Utöver detta uteslöts de som 

kryssat i flera svarsalternativ.  

 

Då enkäten var utformad på så sätt att om deltagarna inte supplementerade med omega-3-

tillskott i dagsläget, eller hade gjort det under en period av två veckor eller mer fick de således 

hoppa över fråga 5,6 och 7 (se bilaga 2). Detta betyder att endast 143 hade möjlighet att 

besvara frågorna (se resultatdel, omega-3-tillskottsanvändande). Det resulterade då i att färre 

individer besvarade enkätens alla frågor och ger därmed intrycket av ett större internt bortfall 

än vad som i verkligenheten förekom. Dessutom är fråga 4b, 5b 5c samt 6b öppna frågor 

vilket kan ha påverkar svarsfrekvensen negativt, något som beskrivs i metodböcker (30, 32). 

 

5.4 Slutsats 

Tillskillnad från vad tidigare studier visat gällande vitamin- och mineraltillskott, var det inte 

vanligt att studenter supplementerade med omega-3-tillskott. Den huvudsakliga anledningen 

till varför studenter inte supplementerade var på grund av att de inte ansåg sig behöva det. Det 

fanns inte heller några tydliga skillnader gällande kön eller inriktning på utbildning. Den enda 

signifikanta skillnaden som konstaterades, var beträffande informationskälla till omega-3-

tillskott. Kvinnor och de som läste ”hälso-sjukvård” använde sig oftare av media som främsta 

informationskälla medan män samt de som läste ”naturvetenskap” oftare använde sig av 

internet. Fiskkonsumtionen visade sig vara hög hos studenter. Dock åt studenter inte enligt 

Livsmedelsverkets rekommendation.   
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 2011-11-15 

 

 

 

 

 

 

Enkät om omega-3 

 
1) Kön       
 

 
Kvinna                

 
Man             

 
 

 
 
2) Ålder _________________ 
 
 

 
3) Jag studerar: 

                           
 
Sjuksköterska          
 
Dietist/Kostvetare                     
 
Läkare            

 
 
Fysik        
 
Kemi                
 
Matematik          

 
Annat ____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Löpnr: ________ 
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Omega-3 är en grupp av essentiella (livsnödvändiga) fettsyror. Grunden till omega-3 utgörs av alfa-
linolensyra (18:3, n-3). Den kan sedan i kroppen delvis omvandlas till de längre fettsyrorna EPA: 20:5, n-3 
och DHA: 22:6, n-3. EPA och DHA finns naturligt i fet fisk.  
 
Koncentrerad mängd av dessa fettsyror finns som tillskott i form av kapslar eller i flytande form. 
Här nedan visas bilder på några vanligt förekommande omega-3-tillskott med EPA och DHA.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 a) Tar du i dagsläget omega-3-tillskott*?  Exempelvis produkter på bilden ovan eller liknande 
preparat? 
 
 
JA      
 
NEJ   
 
Om NEJ, kryssa i anledningen som passar bäst in på dig: 
 
 
Avsaknad av intresse 
 
Bristande kunskap 
 
Av ekonomiska skäl 
 
Anser ej att jag behöver tillskottet 
 
Annat_______________________ 
*Med omega-3 menas EPA & DHA, ej alfa-linolensyra 
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4 b) Har du någon gång intagit omega-3-tillskott*under en period av 2 veckor eller mer? 
 
 
JA    
 
NEJ            
 
Om NEJ, ange anledning:________________________________________ och gå vidare till fråga 8 
Du behöver således ej svara på fråga 5,6 och 7 
 
 

 
 
 
5 a) Hur ofta tar du omega-3-tillskott*? 
 
 
4-7 ggr/veckan                
 
1-3 ggr/veckan                    
 
Mer sällan              
 
 
5 b) De dagar du tar omega-3 tillskott, hur stor dos tar du? Ange i tablett, ml, teskedar eller 
matskedar. 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

5 c) Vad heter det preparatet du använder dig av? För att minnas, ta gärna hjälp av bilderna på sidan 2. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________________ 

 
 
6 a) Tror du att det finns någon risk att överdosera omega-3? 
 
 
JA      
 
NEJ    
 
 6 b) Om JA, ange anledning: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
*Med omega-3 menas EPA & DHA, ej alfa-linolensyra 
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7) Vad är den huvudsakliga anledningen till att du tar omega-3-tillskott?  
     Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig 
 
 

 
Som komplement till kosten      

 
För att hålla mig frisk          

          

 
Som en form av behandling        

 
Som komplement vid träning  
                                   

 
Annat_________________             

 

 
 

 
 
 
 
8) Jag upplever att min hälsa är: 
 
 
Mycket bra           
 
Bra                                    
 
Varken bra eller dålig  
 
Dålig                                
 
Mycket dålig                  
 
 

 
 
 
9) Har Du och/eller någon i din närhet/släkt drabbats av hjärtkärlsjukdom? Med hjärtkärlsjukdom 
menas exempelvis stroke, hjärtinfarkt, blodpropp 
 
 
JA       
 
NEJ     
 
VET EJ   
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10 a) Äter du fisk? 
 
JA    
 
NEJ    
 
Om NEJ, kryssa i anledningen till varför och hoppa till fråga 11 
 
Vegetarian (äter ej kött, kyckling, fisk)      
 
Fiskallergiker                                              
 
Pga. preferens (ogillar fisk)                                           
 
Annan                                                        
 
 
 

 10 b) Hur ofta äter du fisk? 
 
2-3 ggr/vecka eller mer    
 
1 gång/vecka                  
 
Mer sällan             

 
 

 
10 c) Hur många av dessa gånger äter du fet fisk?  
(tex. lax, makrill, strömming, sill) motsvarande 1 portion (100-150g) 
 
 
Alla gånger    
 
1-3 gånger     
 
Mer sällan      
 
Aldrig               
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11) Vilken är Din främsta informationskälla till omega-3-tillskott? 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, dietist, sjuksköterska, farmaceut)    
 
Tv, radio, tidningar, reklam                                                                                      
 
Internet                                                                              
 
Släkt/vänner/arbetskamrater                                                          
 
Annan_______________________________________________                                                                
 
 

 
 
12) Har du någon gång blivit rekommenderad att ta omega-3-tillskott? 
 
 
JA     
 
NEJ   
 

Om JA, av vem? 

Hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, dietist, sjuksköterska, farmaceut)    

Släkt/vänner/arbetskamrater                                                         

Annan______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan  
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Till Dig som student 

 
I dagsläget saknas det studier på hur vanligt det är bland svenska studenter att ta kosttillskott. 

Omega-3 är idag ett aktuellt och omdiskuterat ämne som vi har ett intresse för. 

Vi studerar till dietister och skriver nu vår C-uppsats där vi vill undersöka just hur vanligt det 

är bland studenter att supplementera med omega-3. Vi vill utöver detta få en ökad förståelse 

varför man i sådana fall gör det.  

 

Vi har valt att basera vår studie på studenter som studerar till läkare, sjuksköterska, farmaceut, 

kostvetare/dietist eller matematik, kemi, teknik och det är därför som Du har blivit tillfrågad 

att delta i denna undersökning. 

    

Det är frivilligt att delta i studien men för att resultatet ska bli så representativt som möjligt är 

det av stor betydelse att du deltar. Försök att besvara frågorna så sanningsenligt och 

fullständigt som möjligt.  

 

Undersökningen är helt anonym och dina svar kommer inte kunna kopplas till dig.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Om du vill veta mer om vår studie eller har några synpunkter är du mer än välkommen att 

kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

 

Tack för att du tar dig tid och besvarar enkäten, Din medverkan är av stor betydelse för oss. 

Dina svar kommer ge en ökad förståelse för användandet samt inställningen till omega-3-

tillskott hos hälso-sjukvårdsstudenter. 

 

 

Uppsala, november 2011 

 

Dietiststudent:     
              

Anna-Stina Nilsson      

annastinanilsson@hotmail.com 

0709-687262                                                                                      

 

Sanna Engerdahl 

sanna.engerdahl@hotmail.com 

0704-927764 

Hösttermin 2011 
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