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Sammanfattning 
Konsumtion av livsmedel med fullkorn har associerats med flertalet positiva hälsoeffekter. 

Vanligtvis är uppskattningar av fullkornsintag baserade på livsmedelsfrekvensformulär (FFQ) 

över den vanliga kosten och inte specifikt framtagna för att fånga intaget av fullkorn. 

 

Syftet med uppsatsarbetet var att utvärdera och validera ett specifikt framtaget FFQ med 46 

livsmedel för uppskattning av fullkornsintag hos svenska män och kvinnor som följer sina 

vanliga kost- och levnadsvanor. Det upprepade FFQ:t validerades mot en upprepad 3-dagars 

kostregistrering samt alkylresorcinoler (AR) i blod, vilket är en möjlig biomarkör för 

fullkornsintag från vete och råg. Delsyftet var att undersöka hur intaget av fullkorn var hos 

denna population och om Livsmedelsverkets riktlinjer för fullkornsintag uppnåddes. 

Femtionio friska vuxna kvinnor och män inkluderades i studien. 

 

Det genomsnittliga fullkornsintaget baserat på det upprepade FFQ:t var 78 (SD 49) gram 

fullkorn per dag och skilde sig inte signifikant från det genomsnittliga intaget baserat på 

upprepade 3-dagars kostregistreringar som var 71 (SD 46) gram (p = 0.12). Det rapporterade 

fullkornsintaget från FFQ:t korrelerade med fullkornsintaget baserat på 3-dagars 

kostregistrering (r = 0.649; p < 0.01) samt med alkylresorcinoler i plasma (rs = 0.28; p < 

0.05), där en svag men signifikant korrelation observerades. Fyrtiofem procent av kvinnorna 

nådde upp till Livsmedelsverkets riktlinje på 70 gram fullkorn per dag och 40 % av männen 

nådde riktlinjen på 90 gram. Det genomsnittliga fullkornsintaget visade dock 

överensstämmelse med riktlinjerna. Dessa resultat tyder på att det specifikt framtagna FFQ:t 

är en valid metod för uppskattning av fullkornsintag hos en grupp svenska män och kvinnor 

med ett relativt högt genomsnittligt fullkornsintag. 
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Abstract 
Whole grain consumption has been associated with several health benefits. Estimations of 

whole grain intake are usually based on general diet food frequency questionnaires (FFQs), 

which are not specifically designed to capture whole grain intake.  

 

The aim of this thesis was to evaluate and validate a specifically designed forty-six-item FFQ 

for estimation of whole grain intake in Swedish men and women who follow their regular diet 

and living habits. The repeated FFQ was validated against a repeated 3-day weighed food 

record and concentrations of alkylresorcinols (AR) in blood, a possible biomarker for whole 

grain wheat and rye intake. The thesis further aimed to investigate the whole grain intake in 

this population and to examine if the guidelines for whole grain intake from the Swedish 

National Food Agency were met. Fifty-nine healthy adult women and men were included in 

the study.  

 

The average whole grain intake based on the repeated FFQ was 78 (SD 49) grams a day and 

did not significantly differ from the average intake based on the repeated 3-day food record 

which was 71 (SD 46) grams (p = 0.12). The whole grain intake from the FFQ correlated with 

the 3-day food record (r = 0.649; p < 0.001) and alkylresorcinols in blood (rs = 0.280; p 

<0.05), where a weak but significant correlation was observed. Forty-five percent of the 

women met the whole grain intake in relation to the guidelines of 70 grams a day while 40 % 

of the men met the guidelines of 90 grams. However, the average intake corresponded to the 

guidelines. This suggests that this specifically designed FFQ is a valid method for estimations 

of whole grain intake in a group of Swedish men and women with a relatively high average 

intake of whole grain.      
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Tack! 
 

Jag vill rikta ett stort tack till Rikard Landberg för hjälp med data från mätning av 

alkylresorcinoler samt för en intressant diskussion i statistikens värld. 

 

Stort tack också till Agneta Andersson för stöd och hjälp i mitt uppsatsarbete och för ett 

engagerat handledarskap.  

  



5 
 

 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Tack! ........................................................................................................................................... 4 

Introduktion ................................................................................................................................ 7 

Inledning ................................................................................................................................. 7 

Bakgrund ................................................................................................................................ 7 

Fullkorn ............................................................................................................................... 7 

Biomarkörer för kostintag ................................................................................................. 13 

Kostundersökningsmetoder ............................................................................................... 15 

Syfte ...................................................................................................................................... 17 

Material och metod ................................................................................................................... 18 

Litteratursökning .................................................................................................................. 18 

Material ................................................................................................................................. 18 

Datainsamling och databearbetning ...................................................................................... 19 

Antropometri och demografi ............................................................................................. 19 

FFQ ................................................................................................................................... 19 

3-dagars vägd kostregistrering .......................................................................................... 21 

Alkylresorcinoler i blod .................................................................................................... 21 

Statistisk bearbetning ............................................................................................................ 21 

Resultat ..................................................................................................................................... 23 

Diskussion ................................................................................................................................ 27 

Sammanfattning av huvudresultat ........................................................................................ 27 

Metod- och resultatdiskussion .............................................................................................. 27 

Material ............................................................................................................................. 27 

Metod ................................................................................................................................ 28 

Resultat ............................................................................................................................. 30 

Slutsats .................................................................................................................................. 32 

Referenser ................................................................................................................................. 33 

Bilaga 1. FFQ ........................................................................................................................... 37 

Bilaga 2. Utdrag ur mall för beräkning av fullkornsintag ........................................................ 41 

 

  



6 
 

 

 

Förteckning över figurer och tabeller 
Figur 1. En vetekärna i genomskärning med markerade delar för definition av fullkorn. 

 

Figur 2. Innehåll av komponenter med kända hälsoeffekter i fullkorn. 

 

Figur 3. Molekylär beskrivning av fytat (A) och fytat-mineralkomplex (B). 

 

Figur 4. Schematisk bild över datainsamlingen. 

 

Figur 5. Regressionslinje för genomsnittligt fullkornsintag baserat på två 3-dagars 

kostregistreringar och genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ. 

 

Figur 6. Fördelning av kvinnor respektive män som uppnått respektive ej uppnått riktlinjerna 

för fullkorn (70 gram per dag för kvinnor respektive 90 gram per dag för män) från 

Livsmedelsverket (SLV) uppskattat från FFQ.  

 

Figur 7. Fördelning av fullkornsintag i genomsnitt från olika livsmedelskategorier uppskattat 

med FFQ. 

 

Tabell 1. Beräkning av fullkornsinnehåll för varje livsmedel och möjlig frekvens i åtta steg. 

 

Tabell 2. Beskrivning av deltagarnas demografiska och antropometriska mått. 

 

Tabell 3. Beskrivning av fullkornsintag uppskattat med olika metoder samt parat t-test 

baserade på logaritmerad data och Wilcoxon’s tecken-rangtest för undersökning av skillnader 

inom individerna mellan metoderna. 

 

Tabell 4. Korrelationer mellan olika kostundersökningsmetoder för uppskattning av 

fullkornsintag samt alkylresorcinoler i blod. 

 

Tabell 5. Pearson’s korrelationer mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ och 

genomsnittligt fullkornsintag från vete (n=54), råg (n=58), havre (n=52) och korn (n=35) 

baserat på två 3-dagars kostregistreringar.  

 

 

  



7 
 

 

 

Introduktion 

Inledning 
Detta uppsatsarbete är en del i ett fullkornsprojekt från Uppsala där man tidigare studerat i 

vilken utsträckning alkylresorcinoler i plasma (1) och alkylresorcinolmetaboliter i urin (2) 

korrelerar med fullkornsintag hos frilevande vuxna svenskar. Inledningsvis rekryterades 91 

män och kvinnor till projektet och deltagarna instruerades att fortsätta hålla sina vanliga 

kostvanor. Deltagarna genomförde en 3-dagars kostregistrering vid två olika tillfällen och 

lämnade blodprov och urinprov. Förutom detta fick deltagarna också fylla i ett 

livsmedelsfrekvensformulär (food frequency questionnaire, FFQ) vid två tillfällen, vilka 

bearbetas och analyseras i denna uppsats. 

 

Konsumtion av livsmedel med fullkorn har associerats med flertalet positiva hälsoeffekter, 

däribland en minskad risk för bland annat diabetes och insulinresistens (3-5), hjärt-

kärlsjukdom (6-9), vissa cancerformer (10-12), inflammatoriska sjukdomar (13) och 

viktuppgång (14-15). Det kan i många fall vara svårt för konsumenten att veta vad som räknas 

som fullkorn (16), vilket kan leda till en problematik vid självrapportering av fullkornsintag. 

Kostregistreringar ger ofta en noggrann uppskattning av kostintaget, men används sällan som 

förstahandsmetod i storskaliga studier eftersom det krävs mycket arbete för att samla in och 

bearbeta dessa (17). Ett enkelt FFQ vore därför att föredra vid uppskattning av fullkornsintag. 

Vanligtvis är dock uppskattningar av fullkornsintag baserade på mer omfattande FFQ över 

den vanliga kosten och inte specifikt framtagna, eller avgränsade, för att specifikt fånga 

intaget av fullkorn (18). Behovet av att utveckla och validera enkla FFQ:n för uppskattning av 

fullkornsintag är därför stort och kan ge oss större kunskap om konsumtion hos olika 

populationer. Med anledning av detta har jag i min uppsats valt att titta på hur intaget av 

fullkorn ser ut hos en grupp svenska män och kvinnor som följer sina vanliga kost- och 

levnadsvanor samt att utvärdera och validera ett FFQ som är specifikt framtaget för att 

undersöka fullkornsintag.    

 

Bakgrund 

Fullkorn 

Cerealier, eller spannmål, har sedan tusentals år tillbaka använts som både livsmedel och 

foder. De vanligaste sädesslagen som odlas i Sverige är vete, råg, havre och korn, men även 

ris, majs, hirs och durra (sorghum) är viktiga cerealier runtom i världen (19). De flesta 

spannmål har gemensamt att de är närings- och energirika och utgör en bra och billig 

proteinkälla. Generellt kan man säga att alla cerealiekärnor har samma uppbyggnad men 

varierar vad gäller näringsmässiga och baktekniska egenskaper. Cerealiekärnan, eller frukten 

(karyops) som den också kallas, består av tre olika delar; klidelen, frövitan och grodden. 

Frövitan finns innanför den yttersta skyddande klidelen och består av aleuronskiktet och 

mjölkroppen. Grodden finns på kärnans ryggsida och utgör anlaget för den nya växten (19) 

(se figur 1). 
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Figur 1. En vetekärna i genomskärning med markerade delar för definition av fullkorn (19). 

Fullkorn och kostfibrer 

Fullkorn finns i olika cerealieprodukter och kan vara hela korn eller korn som malts eller 

krossats till fullkornsmjöl (20). The American Association of Cereal Chemists (AACC) 

definierar fullkorn som ”hela kärnan av spannmål (frövita, grodd och kli); kärnan får vara 

mald, krossad eller liknande men beståndsdelarna ska ingå i sina ursprungliga proportioner 

för respektive spannmålsslag” (21), vilket innebär att dessa tre delar måste finnas med i en 

fullkornsprodukt. Det som avses med spannmål är vete (inklusive spelt), råg, havre, korn, ris, 

majs, hirs, durra och andra sorghum-arter (20).  

 

Inom forskningen kring cerealier har fokus länge legat på kostfibrer (19). Kostfibrer är 

kolhydrater från växtriket som nästan helt opåverkade når tjocktarmen utan att brytas ner vid 

matsmältningen. Cellulosa, hemicellulosa, lignin och pektin är de vanligaste typerna av fibrer 

(22). Kostfibrer brukar delas in i två olika grupper; lösliga gelbildande fibrer och olösliga 

fibrer. Lösliga fibrer, exempelvis pektin, finns bland annat i frukt, grönsaker och baljväxter 

och har en kolesterol- och blodsockersänkande effekt (19,22) medan olösliga fibrer från råg 

och vete, exempelvis cellulosa, ger en bulkeffekt och ökar peristaltiken i tarmarna. I början av 

2000-talet skiftade fokus från kostfibrer till fullkorn inom cerealieforskningen, då man insåg 

de positiva effekterna av konsumtion av fullkornsprodukter. Med tiden har många nya 

spannmålsprodukter utvecklats och under den senaste tiden har fokus legat på att ta fram nya 

fullkornsprodukter som är sensoriskt accepterade (19). Under de senaste åren har forskningen 

gått framåt inom cerealieområdet och man har nu framställt en ny typ av kostfibrer som kallas 

för vita fibrer. Vit fiber framställs av exempelvis majsstärkelse som man har modifierat så att 

den inte bryts ner i tunntarmen. Dessa fibrer ger samma effekt på magen som andra fibrer, 

men saknar fullkornets positiva hälsoeffekter (22).  
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Fullkornsprodukter och nyckelhålsmärkning 

År 2009 trädde nya regler i kraft för nyckelhålsmärkningen, vilket innebar en förändring av 

kriterierna för bröd och andra spannmålsprodukter (LIVSFS 2009:6). Dessa innefattade 

tidigare kostfibrer (LIVSFS 2005:9) men omfattar numera även krav på att livsmedlen ska 

innehålla en minimal andel fullkorn beräknat på torrsubstans (23). För mjöl, flingor och gryn 

är kravet 100 % fullkorn, för pasta, hårt bröd, gröt och frukostflingor gäller 50 % och för 

mjukt bröd är villkoret 25 % (24). De vanligaste källorna till fullkorn var tidigare knäckebröd 

och grova bröd, men på senare år har utbudet av fullkornsprodukter ökat och stora mängder 

finns i bland annat pasta, ris, bulgur och couscous. Mängden fullkorn varierar mellan olika 

typer av pasta och bröd medan fullkornsbulgur och fullkornscouscous samt havregryn och 

rågflingor helt består av fullkorn (20). I nuläget saknas tillräcklig kunskap för att kunna ge 

rekommendationer om en exakt mängd fullkorn som är bra för oss att äta. Livsmedelsverket 

(SLV) har istället riktlinjer för konsumtion av fullkorn, vilket är cirka 90 gram för män och 70 

gram för kvinnor (20). I Danmark har man däremot en rekommendation för fullkorn på 75 

gram per dag oavsett kön och rådet lyder att man ska välja fullkorn i första hand (25). 

Eftersom olika spannmål innehåller olika näringsämnen är det bra att variera intaget mellan 

olika spannmålsprodukter (20). 

 

För att underlätta för den friska svenska befolkningen att göra hälsosamma matval har 

Livsmedelsverket formulerat fem övergripande kostråd för den som vill äta hälsosamt. Råden 

är:  

1) att äta mycket frukt och grönsaker där man rekommenderar ett dagligt intag på 500 gram, 

2) att välja nyckelhålsmärkta livsmedel,  

3) att äta fisk helst tre gånger i veckan,  

4) att använda flytande margarin eller olja i matlagningen samt  

5) att i första hand välja produkter med fullkorn när man äter pasta, bröd, gryn, flingor och ris 

(26). 

 

Fullkorn och hälsoeffekter 

Det finns många fördelar med att välja produkter med fullkorn framför andra 

spannmålsprodukter. En av dessa fördelar är att många näringsämnen finns i den yttersta 

delen av kornet som ingår i fullkornsprodukter (se figur 2). Fullkorn är en god källa till många 

mineralämnen, som bland annat järn, kalium och magnesium (23), samt vitaminer (27). 

Cerealier är även en av våra största källor till kostfibrer och i den svenska kosten kommer 

drygt 50 % av fibrerna från cerealieprodukter (19). Under 2000-talets början förstod man det 

positiva med att äta fullkornsprodukter och forskningen började fokusera på nya komponenter 

som finns i fullkorn. Fytoöstrogener och antioxidanter är exempel på värdefulla komponenter 

som finns i de yttre delarna av cerealiekärnan. En typ av fytoöstrogener kallas lignaner och 

finns i bland annat råg. Under slutet av 1990-talet var intresset i Norden stort för råg då man 

upptäckt att ett högt intag av fullkornsråg var associerat med en minskad förekomst av cancer. 

Lignanerna omvandlas med hjälp av bakteriefloran i tjocktarmen till enterolakton som är en 

naturlig anticarcinogen. Man kunde då se att en kost bestående av rågbröd gav en större 

utsöndring av enterolakton i urin och blodserum än en kost med vitt bröd (19). Det mesta av 

dessa komponenter finns i de yttre delarna av cerealiekärnan och mängden minskar därför vid 

raffineringsprocessen (27). 
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Figur 2. Innehåll av komponenter med kända hälsoeffekter i fullkorn (27). 

 

Flertalet studier stödjer evidensen för att fullkornsprodukter har många positiva hälsoeffekter. 

Man har sett att konsumtion av dessa livsmedel kan minska risken för typ 2-diabetes och 

insulinresistens (3-5), hjärt-kärlsjukdom (6-9), vissa former av cancer (10-12), 

inflammatoriska sjukdomar (13) samt viktuppgång (14-15). Kostfibrer, mineraler, vitaminer 

och andra bioaktiva komponenter som fytosteroler och lignaner som finns i kli och grodd 

kallas ibland för kostfiberkomplexet. Istället för att en enskild komponent minskar risken för 

sjukdomar har detta komplex föreslagits bidra till denna effekt genom att komponenterna 

verkar i synergi med varandra (27-29). En stark enighet råder kring att en ökad konsumtion av 

kostfibrer minskar riskerna för kroniska sjukdomar varav många påverkas av kosten och är 

metaboliskt relaterad till den (30). De flesta studier där man har sett en association mellan 

minskad sjukdomsrisk och fullkornsintag är observationsstudier medan evidensen från 

interventionsstudier har en större variation. Det finns dock konsistent epidemiologisk evidens 

som stödjer bevisen för att livsmedel med fullkorn minskar risken för diabetes, hjärt-

kärlsjukdom och cancer samt spelar en viktig roll i viktkontroll. Detta ger evidens för att 

fortsätta rekommendera en kost där fullkornscerealier har en betydande roll, men framtida 

forskning bör vidare undersöka fullkornsprodukters roll i sjukdomspreventionen för att öka 

förståelsen för mekanismen bakom den (31).  

 
Diabetes och insulinresistens 

Resultatet av en metaanalys av 14 kohortstudier visade att ett högre intag av livsmedel med 

fullkorn var associerat med lägre koncentrationer av fasteglukos och insulin oberoende av 

andra kost- och livsstilsfaktorer, demografi och BMI. Detta stödjer bevisen för att en 

association mellan fullkornsintag och koncentrationer av fasteglukos och insulin föreligger 

(3). Att fullkornsintag är associerat med en minskad risk för typ 2-diabetes visar även en 

systematisk genomgång av prospektiva kohortstudier som ger stöd åt att ett ökat intag av 

fullkorn är viktigt i preventionen av typ 2-diabetes (4). Fortsatt stöd ges även i en prospektiv 

studie där man undersökte samband mellan risk för typ 2-diabetes och intag av fullkorn och 

raffinerat spannmål hos en stor kohort med män. I denna kohort var ett högt intag av fullkorn 

associerat med en minskad risk för typ 2-diabetes och man betonar att man bör ersätta 

raffinerade spannmålsprodukter med fullkornsprodukter för att minska risken för typ 2-
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diabetes och möjligen även andra kroniska sjukdomar (5). Dock kunde man inte se några 

effekter på insulinkänslighet vid ett relativt högt dagligt fullkornsintag över flera veckor i en 

randomiserad interventionsstudie av Andersson et al. (32). 

 
Hjärt-kärlsjukdom 

I en metaanalys av Mellen et al. undersöktes sambandet mellan fullkornsintag och hjärt-

kärlsjukdomar. Resultatet visade att det fanns ett omvänt samband mellan dessa variabler och 

författarna menar att forskare och kliniker bör lägga stort fokus på att ge klara budskap om de 

fördelaktiga effekterna av fullkorn (6). Ross et al. fann en tendens till att en fullkornskost 

hade effekt på plasmakolesterol i jämförelse med en kost med raffinerade 

spannmålsprodukter, vilket ger ytterligare stöd till den epidemiologiska evidensen för att 

fullkornscerealier minskar risken för hjärt-kärlsjukdom (7). Konsumtion av fullkorn har även 

visats ha ett signifikant omvänt samband med risk för högt blodtryck hos både kvinnor (8) 

och män (9), vilket är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom (8).  

 
Cancer 

Intag av fullkornsprodukter är även omvänt associerat med risk för kolorektalcancer. Man har 

i en studie av Schatzkin et al. sett att sambandet var större mellan fullkornsintag och 

rektalcancer än fullkornsintag och koloncancer och att det var en måttligt minskad 

sjukdomsrisk (10). Larsson et al. undersökte samma samband i den populationsbaserade 

Swedish Mammography Cohort. Resultatet av denna studie visade ett samband mellan en hög 

konsumtion av fullkorn, framför allt från hårt fullkornsrågbröd, och en minskad risk för 

koloncancer. Man såg dock inget samband med rektalcancer (11). Aune et al. genomförde en 

metaanalys där sju kohortstudier inkluderades för att undersöka sambandet mellan risk för 

kolorektalcancer och intag av fullkorn. Resultatet av analysen visade att en konsumtion av 90 

gram fullkorn per dag minskade risken för kolorektalcancer med 20 % och ytterligare 

minskad risk med högre intag (12).    
 

Inflammatoriska sjukdomar 

I The Iowa Women’s Health Study undersökte man relationen mellan fullkornsintag och död 

till följd av inflammatoriska sjukdomar som inte var orsakad av hjärt-kärlsjukdom eller 

cancer. Resultatet av studien visade att inflammationsrelaterad död var omvänt associerat med 

fullkornsintag, vilket även var resultatet vid uppföljning efter 17 år. Slutsatsen man drog av 

studien var att denna skyddande effekt troligen berodde på att fytokemikalier i fullkorn bidrog 

till en minskad oxidativ stress, vilket är en oundviklig konsekvens av inflammation (13).  

 
Viktuppgång 

Ett ökat intag av fullkorn var omvänt associerat med långsiktig viktuppgång i en studie på 

amerikanska män. Man fann ett dos-responssamband som visade att viktuppgången minskade 

med 0.49 kg för varje 40 gram per dag man ökade fullkornsintaget med (14). Att risken för 

viktuppgång kan minskas genom ett ökat intag av fullkorn fann man även i en studie på 

amerikanska kvinnor. Kvinnor som åt mer fullkorn vägde mindre än kvinnor som åt mindre. 

Sambandet mellan raffinerade spannmålsprodukter var däremot positivt associerat med 

viktuppgång, vilket indikerar betydelsen av att särskilja fullkornsprodukter från dessa 

produkter för att underlätta för viktkontroll (15).  
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Fullkorn och barn 

Råden som Livsmedelsverket har tagit fram om fullkorn är baserade på ett vetenskapligt 

underlag som i sin tur är baserade på studier gjorda på vuxna (23,33). Eftersom fullkorn även 

är bra för barn kan rådet om fullkorn också tillämpas på barn som är fyra år eller äldre. Man 

ska däremot inte tolka rådet om fullkorn som att alla spannmålsprodukter ska vara 100 % 

fullkorn utan det viktiga är att sträva efter att variera konsumtionen av olika produkter med 

nyckelhålsmärkning som bland annat pasta, bröd, gryn, flingor och ris. Rådet om fullkorn till 

barn kan bidra till att de lättare kan uppfylla rekommendationen om fiberkonsumtion och 

även hos barn ökas intaget av vitaminer och mineraler genom en ökad andel 

fullkornsprodukter (23,33). För mindre barn kan det vara olämpligt att endast äta 

fullkornsprodukter eftersom detta kan leda till ett för stort intag av fiber, vilket kan göra att 

barnen blir lösa i magen. Istället är det lämpligt att barn under två års ålder varierar 

konsumtionen av spannmålsprodukter som är nyckelhålsmärkta och andra produkter (23,33). 

 

Hälsopåståenden för fullkorn 

Trots stort stöd i studier för de positiva hälsoeffekterna från fullkorn är det problematiskt med 

hälsopåståenden för dessa livsmedel. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(EFSA) har som ansvar att granska hälsopåståenden. I en granskning från 2010 fick fullkorn 

och kostfibrer många negativa utlåtanden då EFSA menade att man inte kan karakterisera 

fullkorn och kostfibrer. Detta innebär att man därför inte kan göra hälsopåståenden för dem 

(34).   

 

Fytat 

I fullkornsmjöl finns en högre halt av det antinutritionella inositolhexafosfat än vad som finns 

i siktat mjöl (19). I aleuronskiktet och grodden lagras det mesta (60-90 %) av cerealiekärnans 

fosfor i form av fytat. Fytatet består av bland annat 12 protoner som går att byta ut och som är 

negativt laddade vid ett neutralt pH-värde. Detta innebär att fytat kan komplexbinda positivt 

laddade metalljoner som exempelvis järn, magnesium, kalcium och zink där speciellt 

järnupptaget hämmas även vid låga nivåer av fytat (se figur 3). Eftersom fullkornsprodukter 

innehåller en stor mängd mineralämnen är det viktigt att man utvecklar processer som kan 

bryta ner fytat och på så sätt bibehålla den höga halten mineralämnen. Fytatnedbrytningen är 

temperatur- och pH-beroende och kan ske med hjälp av fytaser som är endogena eller 

exogena enzymer. I intakta cerealiekärnor finns endogent fytas naturligt och kan omvandla 

fytat under exempelvis groddning, blötläggning och brödbakning. Ett sätt att bryta ned fytat är 

att genom surdegsjäsning sänka fullkornsdegens pH. Frukt och grönsaker stimulerar upptaget 

av mineralämnen och vid en hög konsumtion av fullkornsprodukter bör man tänka på att ha 

ett bra intag av dessa livsmedel (19).  
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Figur 3. Molekylär beskrivning av fytat (A) och fytat-mineralkomplex (B) (19). 

Fullkorn och miljö 

I naturen finns olika miljöföroreningar. En av dessa är kadmium som vi får i oss från bland 

annat spannmålsprodukter (19). Kadmium ansamlas i njurarna och vid en långvarig 

exponering kan njurfunktionen skadas. År 2009 gjorde EFSA en riskutvärdering för kadmium 

och resultatet visade att man kan få i sig 2,5 mikrogram kadmium per kilo kroppsvikt per 

vecka under hela livet utan att riskera att det får negativa effekter. Samma år gjorde 

Livsmedelsverket en beräkning av medianintaget hos vuxna svenskar där resultatet visade ett 

medianintag på ca 1 mikrogram kadmium per kilo kroppsvikt och vecka. Även akrylamid kan 

förekomma i fullkornsprodukter och intaget har beräknats till ca 5 mikrogram i genomsnitt 

från dessa livsmedel (23). Det finns inte några gränsvärden för akrylamid i maten eftersom 

dessa mängder är såpass små att risken är liten att det ska få några effekter på hälsan (35). För 

att begränsa intaget av akrylamid kan man variera konsumtionen av olika typer av produkter 

med fullkorn (23).  

 

Ur näringssynpunkt är det bra att använda hela spannmålskärnans beståndsdelar då den största 

mängden vitaminer och mineraler och det mesta av kostfibrerna sitter på kärnans yttre delar. 

Eftersom det är proportionellt större halt föroreningar i skaldelarna än i cerealiekärnan ökar 

intaget av kadmium genom konsumtion av fullkornsprodukter. På senare tid har efterfrågan 

på ekologiska spannmålsprodukter ökat på grund av att man är rädd om sin hälsa och vill 

värna om miljön. Vid sådan odling använder man ingen konstgödsel eller  kemiskt framställda 

bekämpningsmedel. På svenska odlingar används bekämpningsmedel och konstgödsel i 

mindre utsträckning än i många andra länder i Europa (19).   

 

Biomarkörer för kostintag 

För att undersöka intaget av fullkorn kan man använda sig av olika metoder. En metod är att 

använda sig av biomarkörer. Nationalencyklopedin definierar en biomarkör som en 

”företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde 

utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas 

uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system” (36). I epidemiologiska studier 

har biomarkörer två huvudsakliga användningsområden. Det vanligaste är att använda 

biomarkörer som ett surrogat för egentligt kostintag i studier av sjukdomsförekomst. Det 

andra användningsområdet för biomarkörer är att validera andra former av 

kostundersökningsmetoder (17). Ett förslag på en definition för biomarkörer för livsmedel 

eller näringsämnen är ”en molekyl som reflekterar ett specifikt intag och som kan analyseras i 

biologiskt material” (37).  
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Biomarkörer kan delas in i olika grupper; ”biomarkers of exposure”, ”effect” och 

”susceptibility”. En ”biomarker of exposure” kan spegla kostintag och därför tillhandahålla en 

länk mellan sjukdom och exponering. När traditionella kostundersökningsmetoder ger 

bristfälliga uppskattningar av intag kan istället ”biomarkers of exposure” användas. En 

”biomarker of effect” är en indikator för kroppens respons på exponering medan en 

”biomarker of susceptibility” är en indikator för ett biologiskt systems känslighet vid 

exponering av ett kemiskt främmande ämne. Vidare kan biomarkörer för kostintag 

klassificeras i tre olika grupper; ”recovery biomarkers”, ”concentration biomarkers” och 

”predictive biomarkers”. ”Recovery biomarkers” reflekterar balansen mellan intag och 

utsöndring över en tidsperiod och används ofta för validering av andra 

kostundersökningsmetoder eftersom de kan mätas kvantitativt och därmed jämföras med 

andra metoder på samma skala. Ett sådant exempel är kväve som biomarkör för intag av 

protein. En ”concentration biomarker” speglar koncentrationen av markör i ett biologiskt prov 

som är korrelerat till intag. Denna typ av biomarkör har ingen exakt tidsaspekt till skillnad 

från ”recovery biomarkers”. ”Concentration biomarkers” används vanligtvis för att ranka 

individer efter dietär exponering eftersom den inte kan översättas till en absolut uppskattning 

av intag. Exempel på en sådan är alkylresorcinoler som biomarkör för fullkornsintag. Den 

tredje gruppen biomarkörer, ”predictive biomarkers”, är ett mellanting av de två andra och 

kan användas för prediktion av intag och kan vara exempelvis fruktos och sukros som 

biomarkör för intag av socker (37). Fördelarna med biokemiska mätningar är att de är 

objektiva och man kan undvika vissa felkällor som kan uppstå vid andra metoder (17) och att 

de vanligtvis ger en mer exakt uppskattning (38). Det är dock viktigt att vara medveten om att 

sådana fel även kan uppstå vid användning av biomarkörer (17).  

 

Alkylresorcinoler som biomarkör för fullkornsintag 

Ett flertal biomarkörer har testats för uppskattning av fullkornsintag, men för närvarande finns 

det ingen som är generellt accepterad (37). Alkylresorcinoler är en av biomarkörerna som har 

använts för detta ändamål. Alkylresorcinoler är en grupp av fenoliska lipider som endast finns 

i de yttre delarna av vete och råg och förekommer därför inte i produkter som endast 

innehåller raffinerat mjöl (39). Alkylresorcinoler kan användas som biomarkör för förekomst 

av fullkornsvete och fullkornsråg i livsmedelsprodukter och för att uppskatta intaget av dessa 

hos människor (40-41).  

 

I interventionsstudier, där man har givit en standardiserad kost till deltagarna, har man sett att 

alkylresorcinoler är en god biomarkör för detta ändamål. Eftersom det saknas studier på fritt 

levande människor som äter sin vanliga kost måste metoden valideras. I en svensk studie av 

Andersson et al., som nämns i inledningen, undersökte man just detta och resultaten tyder på 

att alkylresorcinolkoncentrationen i plasma från fasteprov kan användas som biomarkör för 

intag av fullkornsvete och fullkornsråg hos en fritt levande befolkning som har ett högt och 

konsistent intag av fullkorn (1). Marklund et al. undersökte medellång reproducerbarhet och 

relativ validitet av alkylresorcinolmetaboliter i urin som biomarkör för intag av fullkorn och 

spannmålsfibrer. Resultaten stödjer idén om att alkylresorcinolmetaboliter i urin kan användas 

som kort- eller medelsiktig biomarkör för intag av fullkorn och spannmålsfibrer i populationer 

där råg bidrar med en stor del av sådana komponenter i kosten (2). Jansson et al. undersökte 

om alkylresorcinoler förekom i mänsklig fettvävnad och om innehållet korrelerade med 

långsiktigt intag av fullkornsbröd. Resultaten från studien antyder att alkylresorcinoler i 

fettvävnad bör utvärderas som en långsiktig biomarkör för intag av fullkornsvete och 

fullkornsråg (42).  
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Kostundersökningsmetoder 

Det finns två olika typer av metoder för att mäta födointag hos individer. Den ena gruppen 

kallas kvantitativa dagliga konsumtionsmetoder och består av recalls eller registreringar som 

är designade för att mäta mängden individuella livsmedel som intas under en specifik dag 

(43). Dessa metoder baseras på livsmedel och mängder som faktiskt intas (17). Den andra 

gruppen inkluderar kosthistorik och FFQ som båda ger retrospektiv information om kostvanor 

under längre och mer ospecifika tidsperioder. Dessa metoder kan användas för att uppskatta 

det vanliga livsmedelsintaget eller specifika livsmedelsgrupper. De kan även bidra med 

information om intag av näringsämnen (43). De flesta prospektiva kohortstudier som 

undersöker sambandet mellan intag av fullkornsprodukter och hälsoutfall förlitar sig ofta på 

självrapporterad data ofta i form av FFQ (44).  

 

Vanligtvis är man intresserad av att undersöka hur intaget ser ut över lång tid och eftersom 

kostvanorna ändras är det viktigt att beakta dag-till-dagvariationen vid val av 

kostundersökningsmetod (17). Att endast undersöka intaget under en dag ger en dålig 

uppskattning av en persons sanna kostintag, men genom att använda sig av ett genomsnittligt 

intag baserat på data insamlad under flera dagar kan man förbättra uppskattningens precision. 

Detta gäller även för recalls där man genom att samla in ett lämpligt antal recalls eller 

registreringar över en längre period kan använda dessa metoder för att uppskatta intaget i 

prospektiva studier. I många nutritionella epidemiologiska studier används FFQ som 

förstahandsmetod för insamling av kostdata och det vanligaste användningsområdet för 

recalls och registreringar är då att validera FFQ. Recalls och registreringar är ”öppna” och kan 

därför bidra med information på alla nivåer av kostdata som är önskvärd för studien. Detta 

medför att analysen av sådana data är flexibel eftersom data kan analyseras som livsmedel, 

livsmedelsgrupper eller näringsämnen. Dessa metoder används dock sällan som 

förstahandsmetoder i storskaliga epidemiologiska studier eftersom det krävs mycket arbete för 

att samla in och bearbeta recalls och registreringar för flera dagar (17).  

 

Recalls  

24-timmars recalls är en metod som baseras på djupgående intervjuer som utförs av en 

intervjuare som är tränad inom kostområdet (17). Vanligtvis är den intervjuade 

försökspersonen själv, men i vissa fall, där till exempel barn är försökspersoner, kan 

föräldrarna agera intervjuperson. Metoden går till så att intervjupersonen ombeds beskriva allt 

som han eller hon har druckit och ätit under den senaste 24-timmarsperioden eller under det 

föregående dygnet. Denna metod är beroende av att intervjupersonen har ett bra närminne. 

För att få så fullständiga och exakta recalls som möjligt är det även viktigt att intervjuaren är 

kunnig inom området och bekväm i rollen. Recalls kan även genomföras över telefon, vilket 

blir allt vanligare. Recalls bör upprepas minst två gånger för att kunna ge adekvata resultat på 

individnivå. I annat fall kan resultaten endast appliceras på genomsnittligt intag (17). 

 

Kostregistrering/kostdagbok 

En kostregistrering eller kostdagbok innebär att försökspersonen skriver ner allt han eller hon 

äter och dricker under en eller flera dagar (17). Livsmedlen skrivs ner direkt när de äts för att 

minska risken för att det glöms bort. För att få så fullständigt ifyllda registreringar som 

möjligt är det viktigt att försökspersonen tränas i att fylla i dem. Hur mycket som äts kan 

antingen registreras genom vägning av livsmedlen, så kallad vägd kostregistrering, eller med 

hjälp av hushållsmått, så kallad skattad kostregistrering. Analys av recalls och registreringar 
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görs oftast genom en uträkning av näringsintag där man använder sig av livsmedelsdatabaser 

och dataprogram för beräkning av näringsämnen (17). I den första stora svenska rikstäckande 

kostundersökningen, Hulk, som genomfördes år 1989 använde man sig av en så kallad 

menybok som var en förenklad 7-dagars registrering. Även den efterföljande rikstäckande 

kostundersökningen Riksmaten 1997-98 genomfördes på ett liknande sätt (45). 

 

FFQ 

Med ett FFQ kan man bedöma frekvensen av livsmedel och livsmedelsgrupper som 

konsumeras under en specifik tidsperiod. Formuläret består i sin enklaste form av en lista med 

livsmedel och en åtföljande uppsättning svarskategorier där man fyller i hur ofta man äter 

livsmedlen (43). Vanligtvis används 5-10 alternativ för frekvenser som ofta sträcker sig från 

”aldrig” till ”mer än 6 gånger per dag” (17). I livsmedelslistan kan man ha fokus på 

speciella livsmedel, livsmedelsgrupper eller livsmedel som intas i perioder som är associerade 

med ett särskilt tillfälle eller säsong. Beroende på syftet med formuläret kan 

frekvenskategorierna variera och kan exempelvis vara varje dag, vecka, månad eller år (43).  

 

Ett FFQ kan vara semikvantitativt, vilket innebär att man även fyller i portionsstorlek (43). 

Detta kan utformas på olika sätt. Ett alternativ är att man specificerar en portionsstorlek som 

en del av frekvensfrågan, exempelvis hur ofta man dricker ett glas mjölk istället för att bara 

fråga hur ofta man dricker mjölk. Ett annat sätt är att försökspersonerna får beskriva i vilken 

storlek livsmedlet vanligtvis äts, exempelvis ”liten”, ”mellan” eller ”stor” portion (17). Om 

vissa komponenter i livsmedel är koncentrerade till ett litet antal livsmedel eller 

livsmedelsgrupper kan man göra en uppskattning av intag av specifika näringsämnen genom 

kombination av olika livsmedel. Exempelvis kan man uppskatta frekvensen av konsumtionen 

av fullkornscerealier, frukt och grönsaker som förutsägare för kostfiberintag eller 

konsumtionen av frukt och fruktjuicer för C-vitaminintag (43).  

 

Ett FFQ bör innehålla enkla, väldefinierade livsmedel, vanligtvis ca 50-170 st, och 

livsmedelsgrupper och man bör undvika öppna frågor. Formuläret tar vanligtvis 15 till 30 

minuter att fylla i och är inte lika krävande av respondenten som andra metoder kan vara (43). 

Utformningen av formuläret kan designas för att rangordna personer efter hur mycket de äter 

eller för att ge ett mått på absolut intag. Oavsett syfte med formuläret är det viktigt att noga 

välja ut de livsmedel som ger mest information. Långa formulär kan vara ansträngande och 

tråkiga att fylla i och kan leda till att försökspersonen tappar koncentrationen och blir mindre 

noggrann vid ifyllandet (17). Dock visade Cade et al. i en litteraturgenomgång av studier där 

man använt FFQ som metod att FFQ med högst antal livsmedel (350 st) hade ett starkare 

samband med övriga variabler än de med lägst antal livsmedel (5 st) (46).  

 

För att livsmedlen i formuläret ska vara informativa bör de ha tre generella egenskaper; 

livsmedlet bör användas relativt ofta av ett visst antal personer, livsmedlet bör ha en 

betydande mängd av näringsämnet eller de näringsämnen som är av intresse att undersöka och 

användningen av livsmedlet bör variera från person till person för att kunna göra skillnad 

mellan individer (17). Eftersom kostvanor har en tendens att korrelera från år till år brukar 

man be försökspersonerna att beskriva frekvenserna för livsmedel som ätits under det senaste 

året. I och med att hela året beskrivs inkluderas alla årstider, så att resultaten inte påverkas av 

vilken tid på året som formuläret fylls i. Val av referensperiod är beroende av vad man har för 

avsikt att studera. För att bearbeta formulären krävs uträkningar för varje livsmedel, frekvens 

och vid semikvantitativa formulär även portionsstorlek (17).  
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FFQ är vanligtvis den mest lämpliga kostundersökningsmetoden i epidemiologiska studier 

och det är därför viktigt att beakta i vilken grad formulären mäter det sanna intaget. För att 

mäta validiteten är oftast kostregistreringar den bästa kontrollmetoden, men även biomarkörer 

kan vara lämpliga för jämförelse (17). Resultaten är lätta att samla in och bearbeta, men trots 

detta är validiteten och reproducerbarheten för FFQ för uppskattning av intag inte helt 

fastställd. Resultaten av reproducerbarhetsstudier av FFQ varierar beroende på 

studiepopulation, urvalsstorlek, vilket näringsämne som är av intresse och vissa särdrag i 

design och instruktioner som är relaterade till instrumentet. Även validiteten av FFQ visar 

varierande resultat beroende på ovanstående faktorer. Studier på absolut validitet av FFQ är 

begränsade trots den breda användningen av metoden i epidemiologiska studier. Den relativa 

validiteten har utvärderats genom användning av olika kostundersökningsmetoder där många 

har använt multipla livsmedelsregistreringar, där vägda registreringar föredras, som 

referensmetod. När man utvärderar den relativa validiteten är det fördelaktigt att 

respondenterna fyller i FFQ vid två tillfällen, både före och efter referensmetoden (43). I en 

studie av Hu et al. undersökte man reproducerbarheten och validiteten av kostvanor genom att 

använda data som samlades in med FFQ. Dessa data indikerade rimlig reproducerbarhet och 

validitet av detta FFQ (47). 

 

Problematik vid självrapportering av fullkornsintag 

Flera problem kan uppstå vid självrapporterade intag av fullkorn. Exempelvis har det länge 

diskuterats vad fullkorn egentligen är och det kan därför vara svårt för konsumenten att veta 

vad som räknas som fullkornsprodukter (16). Uppskattningar av fullkornsintag i 

epidemiologiska studier och nutritionsstudier är som tidigare nämnts vanligtvis baserade på 

FFQ över den vanliga kosthållningen, vilka inte är designade för att specifikt fånga intaget av 

fullkorn. Ett exempel på ett FFQ där brödsorter som räknas som fullkorn kallas för ”mörkt 

bröd” användes i en studie av Liu et al. Denna benämning gjorde det svårt att uppskatta 

effekterna av olika typer av spannmål då detta inte specificerades i kategorierna. Eftersom det 

kan vara svårt för deltagarna att veta vad som räknas som fullkornsprodukter kan denna 

klassificering även ha inneburit att livsmedel som inte innehöll fullkorn räknades in i denna 

kategori (48). Med denna problematik som bakgrund utvecklade Ross et al. ett FFQ med 43 

livsmedel som fokuserade på spannmålsintag under den senaste månaden. Formuläret 

validerades därefter mot en 3-dagars vägd kostregistrering och blodprov för analys av 

alkylresorcinoler från 31 fritt levande försökspersoner i Schweiz. Resultaten visade att FFQ:t 

som användes verkade ge en snabb och bra uppskattning av intag av fullkornscerealier hos 

denna population i Schweiz (18). 

 

Syfte 
Syftet med detta uppsatsarbete är att utvärdera och validera ett specifikt framtaget FFQ för 

uppskattning av fullkornsintag hos svenska män och kvinnor som äter fritt och följer sina 

vanliga kost- och levnadsvanor. FFQ:t valideras mot en upprepad 3-dagars kostregistrering 

samt alkylresorcinoler i blod. Delsyftet är att undersöka hur intaget av fullkorn uppskattat 

med FFQ ser ut hos denna population och om Livsmedelsverkets riktlinjer för fullkornsintag 

nås.  
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Material och metod 

Litteratursökning 
Litteratursökningen till detta arbete genomfördes mellan den 18e januari och 16e maj 2012. 

Sökningen genomfördes med hjälp av ExLibris molnbaserade produkt Primo Central via 

Uppsala universitetsbibliotek för att hitta relevanta artiklar. Utifrån dessa har sedan ytterligare 

referenser erhållits. Sökord som användes vid artikelsökningen var whole grain, intake, health 

effects, food frequency questionnaires (FFQ), nutritional assessments, biomarkers, 

alkylresorcinols, validity och reproducibility i olika kombinationer. Inklusionskriterierna för 

användning av artiklar var publiceringsår inom de senaste tio åren med vissa undantag, 

tillgång till fulltext och publicering på engelska eller svenska. Även referenser i bokform, 

hemsidor och webdokument har använts.   

 

Material 
Data som används i denna studie är redan insamlad där försökspersonerna är desamma som 

deltog i studierna som beskrivits i inledningen (1-2). Detta tillvägagångssätt kallas för 

sekundäranalys, vilket innebär att fokus ligger på data som redan är insamlad (49). Totalt 

rekryterades 91 deltagare till studien genom annonser i lokaltidningar och via anslag på 

universitetsområdet i Uppsala. Kriterier för att inkluderas i studien var att deltagarna var 

mellan 20 och 70 år gamla och att de inte hade någon diagnostiserad eller upplevd 

gastrointestinal sjukdom eller symptom som kunde påverka resultatet. Inklusionskriterierna 

för analysen av FFQ var två fullständigt ifyllda FFQ, två fullständigt genomförda 3-dagars 

kostregistreringar samt inklusion i ovan beskrivna studie om alkylresorcinoler i plasma som 

biomarkör för intag av fullkorn. Exklusionskriterier för analysen var ett oacceptabelt 

återgivande av deras normala intag enligt Goldbergs cutoff-metod som yttrade sig som ett 

FIL-värde (food intake level) ≤ 1.08 (50). Av de 91 ursprungligen rekryterade uppfyllde 59 

deltagare dessa kriterier och inkluderas därför i analyserna, med undantag för analyser med 

alkylresorcinoler där endast 58 deltagare inkluderas. Deltagarna hade gett informerat 

samtycke och studieprotokollet hade godkänts av den Regionala etikprövningsnämnden i 

Uppsala (log. no. 2008:040). 
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Datainsamling och databearbetning 

 
Figur 4. Schematisk bild över datainsamlingen. 

 

Antropometri och demografi 

Vid det andra mättillfället vägdes och mättes deltagarna, vilket möjliggjorde en uträkning av 

BMI. Deltagarnas kön och ålder registrerades även vid detta tillfälle. 

 

FFQ 

För att uppskatta det totala intaget av fullkorn per dag användes ett semikvantitativt FFQ som 

var specifikt framtaget och utformat för att undersöka intaget av fullkornscerealier hos 

svenskar som inte är tilldelade en standardiserad kost utan äter sin vanliga kost. Formuläret 

bestod av 46 olika livsmedel som var indelade i sex livsmedelskategorier; ”Mjukt matbröd”, 

”Hårt matbröd”, ”Kex/kakor etc”, ”Pasta/gryn (gröt) etc”, ”Frukostflingor” och 

”Pannkaka/paj/bullar etc”. Ytterligare en kategori, kallad ”Övrigt”, fanns i formuläret för att 

möjliggöra en beskrivning av sådana livsmedel som deltagaren inte tyckte passade in i någon 

av de angivna kategorierna. Om deltagaren dessutom brukade äta något livsmedel som inte 

passade in under något av de livsmedel som var angivna men ändå passade in i en 

livsmedelskategori kunde man själv välja att beskriva dessa med namn och frekvens i varje 

livsmedelskategori. Portionsstorlekarna som användes i formuläret var standardportioner av 

varje livsmedel, som exempelvis ”1 dl” eller ”1 skiva”. I formuläret fanns nio olika 

frekvenser som sträckte sig från ”aldrig eller < 1 gång per månad” till ”≥ 6 ggr per dag” (se 

bilaga 1).   

 

FFQ:t baserades på 149 olika livsmedel där livsmedlens fullkornsinnehåll per 100 gram 

erhölls från förpackningens innehållsdeklaration. Dessa livsmedel har sedan delats in i olika 

livsmedelsgrupper och ett medelvärde av fullkornsinnehåll per 100 gram har gjorts för varje 

livsmedelsgrupp. Exempelvis har 20 olika livsmedel använts för att beräkna ett medelvärde 

för livsmedelsgruppen ”Rågknäcke typ Husman” medan ett livsmedel har använts för 

uppskattning av fullkornsinnehållet i ”Polarkaka fullkorn”. När fullkornsinnehållet för varje 

livsmedelsgrupp beräknats har en uppskattning av portionsstorlek gjorts. Även denna siffra 

baseras på ett medelvärde av alla inräknade livsmedel. Utifrån denna information har sedan 
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innehållet av fullkorn per skiva, portion eller st beräknats. För att möjliggöra en beräkning av 

det totala intaget av fullkorn per dag användes en beräkningsmall med fullkornsvärden för 

alla möjliga frekvenser för alla livsmedel. Denna mall framtogs genom beräkningar i åtta 

olika steg (se tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Beräkning av fullkornsinnehåll för varje livsmedel och möjlig frekvens i åtta steg. 

Steg 1: Räkna ut 1 gång per dag (=fullkorn per skiva) 

Steg 2: Räkna ut 2-3 ggr/dag (1 gång/dag * 2,5) 

Steg 3: Räkna ut 4-5 ggr/dag (1 gång/dag * 4,5) 

Steg 4: Räkna ut ≥6 ggr/dag (1 gång/dag * 6) 

Steg 5: Räkna ut 1 gång per vecka (1 gång per dag / 7) 

Steg 6: Räkna ut 2-3 ggr/vecka (1 gång per dag / 7 * 2,5) 

Steg 7: Räkna ut 4-6 ggr/vecka (1 gång per dag / 7 * 5) 

Steg 8: Räkna ut 1-3 ggr/månad (1 gång/dag / 7 / 4 * 2) 

 

 

Efter att ha följt de åtta stegen hade en komplett mall med fullkornsvärden tagits fram för att 

snabbt och enkelt kunna räkna ut intag från respektive livsmedelskategori och det totala 

fullkornsintaget per dag för varje deltagare. För varje livsmedel och angiven frekvens erhölls 

ett fullkornsvärde som sedan summerades för varje livsmedelskategori och slutligen en 

totalsumma för fullkornsintag per dag. Ett utdrag på hur denna mall ser ut visas i bilaga 2.  

 

Deltagarna fyllde i båda FFQ i pappersformat som sedan matades in i ett Microsoft Office 

Excel-dokument (51). När alla FFQ matats in påbörjades beräkningen av fullkornsintaget. Vid 

de tillfällen då deltagaren inte fyllt i någon frekvens för något livsmedel räknades intaget av 

detta livsmedel som frekvensen ”aldrig eller < 1 gång per månad” och gav alltså ett intag på 

0 gram fullkorn för det livsmedlet. Om frekvenser för sex eller fler livsmedel saknades i ett 

FFQ räknades detta FFQ som ej fullständigt ifyllt och inkluderas därför inte i analysen. Då 

deltagaren fyllt i flera frekvenser för ett och samma livsmedel räknades ett medelvärde ut för 

dessa frekvenser.  

 

I varje livsmedelskategori samt i kategorin ”Övrigt” gavs, som tidigare nämnts, utrymme för 

deltagaren att själv fylla i livsmedel som han eller hon inte tycker passar in i något av de 

angivna livsmedlen. En bedömning har då gjorts om detta livsmedel kan räknas in i något av 

de angiva livsmedlen eller om det skiljer sig från dessa genom att jämföra med de livsmedel 

som medelvärdet i varje livsmedelsgrupp beräknats på. Vid de tillfällen då det kunde räknas 

in som redan angivet livsmedel har den högsta frekvensen som angivits använts för att räkna 

ut fullkornsintaget medan intaget för det livsmedel med den lägsta angivna frekvensen räknats 

som ”aldrig eller < 1 gång per månad” och därmed 0 gram fullkorn. Fullkornsinnehåll för de 

livsmedel som bedömts att inte passa in i något av de angivna livsmedlen har uppskattats med 

hjälp av Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (52) i den mån det varit möjligt. Om livsmedlet 

ej funnits med i databasen har fullkornsinnehållet uppskattats via producentens information 

eller genom egen uppskattning. Detta gäller även för portionsstorlekar av dessa livsmedel.  
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För att möjliggöra en beräkning av fullkornsintag från respektive livsmedelskategori fylldes 

även dessa värden in i ett Excel-dokument. Det uppskattade totala fullkornsintaget per dag 

från respektive FFQ räknades ut genom en summering av intaget från respektive 

livsmedelskategori. Även medelvärden för varje kategori för respektive deltagare beräknades 

och utifrån dessa erhölls sedan ett genomsnittligt totalt fullkornsintag per dag baserade på två 

FFQ. För att få så tillförlitliga resultat som möjligt inkluderas endast de deltagare som fyllt i 

två FFQ i analyserna. För att minimera risken för felkällor på grund av felinmatad data 

dubbelkollades all inmatad data samt alla beräkningar. 

 

3-dagars vägd kostregistrering 

En bedömning av fullkorn, makronutrienter och alkylresorcinoler genomfördes med hjälp av 

två 3-dagars vägda kostregistreringar som vanligtvis bestod av 4-5 vardagar och 1-2 

helgdagar. För att deltagarna skulle fylla i registreringarna så fullständigt som möjligt fick alla 

både skriftlig och muntlig information om hur detta skulle gå till. Deltagarna uppmuntrades 

även att beskriva spannmålsprodukterna som konsumerades i detalj med namn på märket och 

typ när detta var möjligt. Alla deltagare fick en varsin bärbar våg för att lätt kunna uppskatta 

mängden dryck och mat som konsumerades. Vid de tillfällen då deltagaren hade glömt fylla i 

vikt för ett konsumerat livsmedel angavs en standardportion och/eller en portionsstorlek som 

var likvärdig med deltagarens tidigare rapporterade portionsstorlekar. För att räkna ut 

näringsintag användes Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (PC-kost 2008-03-06) och 

databeräkningsprogrammet Dietist XP (53). Intag av fullkorn uppskattades separat som gram 

per dag från råg, vete, havre, råg, majs och ris. Summan av intaget fullkorn från vete och råg 

beräknades för att kunna koppla intag från de största källorna av alkylresorcinoler till 

plasmakoncentrationer.  

 

Alkylresorcinoler i blod 

51 deltagare lämnade endast ett fasteblodprov vid slutet av varje kostregistreringsperiod 

(tillfälle 3 och 6) och 18 deltagare lämnade fasteblodprov under tre efterföljande dagar under 

den första kostregistreringsperioden (tillfälle 1, 2 och 3) och icke-fasteblodprov under tre 

efterföljande dagar under den andra perioden (tillfälle 4, 5 och 6). Koncentrationen av totala 

alkylresorcinoler analyserades med en GC-MS-metod. För varje omgång inkluderades fem 

kvalitetskontrollsprover (1). För de deltagare som endast lämnat ett fasteblodprov vid slutet 

av de båda kostregistreringsperioderna beräknades ett medelvärde för 

alkylresorcinolkoncentrationerna från occasion 3 och 6 som användes i analyserna i detta 

uppsatsarbete. För de som lämnat både tre fastande och tre icke-fastande blodprov användes 

alkylresocinolkoncentrationen från fasteblodprovet från occasion 3. 

 

Alla deltagare tilldelades ett löpnummer för att kunna koppla samman data från FFQ, 3-

dagars kostregistrering och alkylresorcinolkoncentrationen i blod.  

 

Statistisk bearbetning 
Alla statistiska analyser genomfördes med användning av statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics version 19.0 och 20 (54) och ett p-värde < 0.05 ansågs vara statistiskt signifikant i 

samtliga statistiska analyser. Beskrivande statistik används för att presentera och organisera 

data. Variablerna i detta uppsatsarbete är kvantitativa och data presenteras som medelvärden 
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och standarddeviationer (SD) samt max-värden och min-värden. En decimal anges där detta är 

lämpligt, med undantag för presentation av variabeln längd där två decimaler anges.  

 

För att undersöka om variablerna var normalfördelade utfördes Tests of Normality för varje 

variabel, där ett p-värde < 0.05 och statistic ≥ 0.95 enligt Shapiro-Wilk’s test indikerade en 

icke-normalfördelad variabel. De icke-normalfördelade variablerna logaritmerades innan 

fortsatta analyser för att möjliggöra analyser med parametriska test. Om variabeln även efter 

logaritmering visade en icke-normalfördelning användes Spearman’s rangkorrelation, rs, för 

korrelationsanalyser med de icke-logaritmerade variablerna. Rangkorrelationer används 

främst när materialet inte är normalfördelat, om extremvärden förekommer eller när minst en 

av variablerna är på ordinal skalnivå. För korrelationsanalyser mellan normalfördelade 

variabler användes Pearson’s korrelation, r, vilken mäter graden av linjärt samband mellan två 

variabler (55). För huvudfynden presenteras en regressionslinje som kan användas för att 

förutsäga vilket värde en variabel kommer få utifrån kunskapen om värdet på en annan 

variabel (55). Parat t-test utfördes för att beräkna skillnaderna mellan de olika metoderna 

inom individerna för de variabler som var normalfördelade. För icke-normalfördelade 

variabler användes istället Wilcoxon’s tecken-rangtest. Nedanstående variabler användes för 

korrelationsanalyser: 

 

 FFQ: 
o Genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ (MEDELFFQ) 

o Genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ omgång 1 (TOTALTFFQ1) 

o Genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ omgång 2 (TOTALTFFQ2) 

 

 3-dagars kostregistrering: 
o Genomsnittligt fullkornsintag baserat på två 3-dagars kostregistreringar (FKtotg6) 

o Genomsnittligt fullkornsintag baserat på 3-dagars kostregistrering omgång 1 

(FKtotg3D1)  

o Genomsnittligt fullkornsintag baserat på 3-dagars kostregistrering omgång 2 

(FKtotg3D2) 

o Genomsnittligt fullkornsintag från vete baserat på två 3-dagars kostregistreringar 

(FKvetg6) 

o Genomsnittligt fullkornsintag från råg baserat på två 3-dagars kostregistreringar 

(FKrågg6) 

o Genomsnittligt fullkornsintag från havre baserat på två 3-dagars kostregistreringar 

(FKhavg6) 

o Genomsnittligt fullkornsintag från korn baserat på två 3-dagars kostregistreringar 

(FKkorg6) 

 

 Alkylresorcinoler: 
o Koncentration av alkylresorcinoler i plasma (ARTOTAL) 
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Resultat 
Totalt inkluderades 59 deltagare i uppsatsarbetet, med undantag för analyserna med 

alkylresorcinoler där 58 deltagare inkluderades. Av de 59 deltagarna var 44 kvinnor (74,6 %) 

och 15 män (25,4 %). I tabell 2 beskrivs medelvärdet, standarddeviationen, det lägsta värdet 

och det högsta värdet av deltagarnas ålder, vikt, längd och BMI. 

 

 

Tabell 2. Beskrivning av deltagarnas demografiska och antropometriska mått. 

Variabel Medelvärde ± SD Min-max 

Ålder (år) 43 ± 16,9 21-70 

Vikt (kg) 72 ± 12,2 48,5-103 

Längd (m) 1,72 ± 0,09 1,53-1,96 

BMI (kg/m
2
) 24,3 ± 3,9 17-38,5 

 

 

I tabell 3 beskrivs det genomsnittliga fullkornsintaget uppskattat från FFQ omgång 1 

respektive 2, 3-dagars kostregistrering omgång 1 respektive 2 samt FFQ från både omgång 1 

och 2 och 3-dagars kostregistrering från både omgång 1 och 2. 

 

 

Tabell 3. Beskrivning av fullkornsintag uppskattat med olika metoder samt parat t-test 

baserade på logaritmerad data och Wilcoxon’s tecken-rangtest för undersökning av 

skillnader inom individerna mellan metoderna. 

Metod Medelvärde ± SD  Min-max 

MEDELFFQ (g) 78 ± 49
a
 14-254 

FKtotg6 (g) 71 ± 46
a
 0-267 

TOTALTFFQ1 (g) 85 ± 58
b
 18-320 

FKtotg3D1 (g) 71 ± 61
b
 0-407 

TOTALTFFQ2 (g) 70 ± 44
a
 6-225 

FKtotg3D2 (g) 71 ± 47
a
 0-221 

a
 Ingen signifikant skillnad observerades (p > 0.05) 

b
 En signifikant skillnad observerades (p < 0.05) 

 

 

Eftersom ingen av variablerna var normalfördelade logaritmerades samtliga variabler. De 

variabler som visade en normalfördelning efter logaritmeringen var genomsnittligt 

fullkornsintag baserat på två FFQ, genomsnittligt fullkornsintag baserat på två 3-dagars 

kostregistreringar, genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ omgång 1, genomsnittligt 

fullkornsintag baserat på FFQ omgång 2, genomsnittligt fullkornsintag från råg baserat på två 

3-dagars kostregistreringar, genomsnittligt fullkornsintag från vete baserat på två 3-dagars 

kostregistreringar, genomsnittligt fullkornsintag från havre baserat på två 3-dagars 

kostregistreringar och genomsnittligt fullkornsintag från korn baserat på två 3-dagars 

kostregistreringar. För dessa variabler användes Pearson’s korrelationskoefficient för 

korrelationsanalyser. De variabler som fortfarande inte visade en normalfördelning efter 

logaritmering var koncentrationen av alkylresorcinoler i plasma, genomsnittligt fullkornsintag 

baserat på en 3-dagars kostregistrering från omgång 1 och genomsnittligt fullkornsintag 

baserat på en 3-dagars kostregistrering från omgång 2. För dessa användes Spearman’s 

rangkorrelation för korrelationsanalyser.  
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Tabell 4. Korrelationer mellan olika kostundersökningsmetoder för uppskattning av 

fullkornsintag samt alkylresorcinoler i blod. 

 MEDELFFQ FKtotg6 TOTALTFFQ1 FKtotg3D1 TOTALTFFQ2 FKtot3D2 ARTOTAL 

MEDELFFQ - 0.649
a* - - - - 0.28

b** 

FKtotg6 0.649
a* - - - - - - 

TOTALTFFQ1 - - - 0.617
b* - - - 

FKtotg3D1 - - 0.617
b* - - - - 

TOTALTFFQ2 - - - - - 0.474
b* - 

FKtotg3D2 - - - - 0.474
b* - - 

ARTOTAL 0.28
b** - - - - - - 

a 
Pearson’s korrelationskoefficient. 

b
 Spearman’s rangkorrelation. 

* Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidigt). 

** Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-sidigt). 

 

 

 
Figur 5. Regressionslinje för genomsnittligt fullkornsintag baserat på två 3-dagars 

kostregistreringar och genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ. 

 

 

R = 0.649 

p < 0.01 



25 
 

 

 

Det fanns ett starkt signifikant positivt samband mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat 

på två 3-dagars kostregistreringar och genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ (tabell 

4 och figur 5). Ett parat t-test utfördes även med dessa variabler för att jämföra det 

genomsnittliga fullkornsintaget från kostregistreringarna och FFQ. Resultatet av detta test 

visade en icke-signifikant skillnad (p = 0.12) (tabell 3). Korrelationer gjordes även mellan 

genomsnittligt fullkornsintag baserat på två 3-dagars kostregistreringar och genomsnittligt 

fullkornsintag baserat på två FFQ där två extremvärden exkluderats i analysen. Vid dessa 

tester inkluderades 57 deltagare och det genomsnittliga intaget var 69 (SD=37) respektive 76 

(SD=44) gram fullkorn per dag. Min-värdet var 12 respektive 14 gram och max-värdet var 

188 respektive 254 gram. Även efter exklusion av extremvärden fanns ett signifikant samband 

mellan dessa variabler (r 0.613, p = 0.000).  

 

Resultatet visade att det även fanns ett signifikant samband mellan genomsnittligt 

fullkornsintag baserat på två FFQ och koncentrationen av alkylresorcinoler i plasma (tabell 

4). Sambandet mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat på 3-dagars kostregistrering från 

omgång 1 och genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ från omgång 1 samt mellan 

genomsnittligt fullkornsintag baserat på 3-dagars kostregistrering från omgång 2 och 

genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ från omgång 2 var även de signifikanta (tabell 

4). För att undersöka om det fanns någon skillnad inom individerna mellan metoderna 

utfördes ett Wilcoxon’s tecken-rangtest. Resultatet av detta visade en signifikant skillnad 

mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat på 3-dagars kostregistrering från omgång 1 och 

genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ från omgång 1. Testet visade ingen signifikant 

skillnad mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat på 3-dagars kostregistrering från 

omgång 2 och genomsnittligt fullkornsintag baserat på FFQ från omgång 2 (tabell 3). 

 

 

Tabell 5. Pearson’s korrelationer mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ 

och genomsnittligt fullkornsintag från vete (n=54), råg (n=58), havre (n=52) och korn 

(n=35) baserat på två 3-dagars kostregistreringar.  

  FKvetg6 FKrågg6 FKhavg6 FKkorg6 

MEDELFFQ r 0,299** 0,318** 0,453* 0,014 

* Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-sidigt). 

** Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-sidigt). 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan genomsnittligt fullkornsintag baserat på två FFQ 

och genomsnittligt fullkornsintag från vete (r 0.299), råg (r 0.318) och  havre baserat på två 3-

dagars kostregistreringar (r 0.453). Det fanns däremot inget samband mellan genomsnittligt 

fullkornsintag baserat på två FFQ och genomsnittligt fullkornsintag från korn (r 0.014) (tabell 

5).    

 

Livsmedelsverkets (SLV) riktlinjer för intag av fullkorn säger att kvinnor bör äta 70 gram och 

män 90 gram fullkorn per dag (20). Av de 44 kvinnor som ingår i detta arbete nådde 20 (45 

%) kvinnor upp till dessa intag medan 24 (55 %) inte gjorde det. Av de 15 männen nådde 6 

(40 %) män upp till riktlinjerna medan 9 (60 %) inte gjorde det (se figur 6). Om man istället 

jämför deltagarnas intag med Danmarks rekommendation på 75 gram fullkorn per dag oavsett 

kön (25) kommer 23 (39 %) deltagare upp till dessa intag medan 36 (61 %) deltagare inte gör 

det. Det genomsnittliga intaget överensstämmer däremot med Livsmedelsverkets riktlinjer 

och Danmarks rekommendation. 
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Figur 6. Fördelning av kvinnor respektive män som uppnått respektive ej uppnått riktlinjerna 

för fullkorn (70 gram per dag för kvinnor respektive 90 gram per dag för män) från 

Livsmedelsverket (SLV) uppskattat från FFQ.  

 

Det genomsnittliga intaget av fullkorn från olika livsmedelskategorier i FFQ presenteras i 

figur 7. Livsmedelskategorin Pasta/gryn (gröt) etc var den kategori som bidrog med mest 

fullkorn (47 %) följt av Mjukt bröd (23 %), Frukostflingor (15 %) och Hårt bröd (11 %). 

Kex/kakor etc (2 %), Pannkaka/paj/bullar etc (2 %) och Övrigt (0 %) bidrog med en mindre 

mängd fullkorn. 

 

 
Figur 7. Fördelning av fullkornsintag i genomsnitt från olika livsmedelskategorier uppskattat 

med FFQ. 

 

Deltagarna hade även möjlighet att fylla i egna livsmedel som de inte ansåg passade in i 

någon av de angivna livsmedelsgrupperna. Sammanlagt av de 59 deltagarna fyllde 35 

deltagare i egna livsmedel. Totalt fylldes 99 st egna livsmedel i varav 34 kunde räknas in i 

redan angivna livsmedelsgrupper. För 27 egna livsmedel beräknades fullkornsinnehållet och 

räknades med som eget angivet livsmedel. 38 egna livsmedel innehöll 0 gram fullkorn och 

räknades därför inte med i det totala fullkornsintaget.  
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 
Det genomsnittliga fullkornsintaget baserat på det upprepade FFQ:t var 78 (SD 49) gram 

fullkorn per dag och skilde sig inte signifikant från det genomsnittliga intaget baserat på 

upprepade 3-dagars kostregistreringar som var 71 (SD 46) gram (p = 0.12). Det rapporterade 

fullkornsintaget från FFQ:t korrelerade med fullkornsintag baserat på 3-dagars 

kostregistrering (r = 0.649; p < 0.01) samt med alkylresorcinoler i plasma (rs = 0.28; p < 

0.05), där en svag men signifikant korrelation observerades. Fyrtiofem procent av kvinnorna 

nådde upp till Livsmedelsverkets riktlinje på 70 gram fullkorn per dag och 40 % av männen 

nådde riktlinjen på 90 gram. Det genomsnittliga fullkornsintaget visade dock 

överensstämmelse med riktlinjerna. Pasta/gryn (gröt) etc var den livsmedelskategori som 

bidrog med mest fullkorn (47 %) följt av Mjukt bröd (23 %), Frukostflingor (15 %) och Hårt 

bröd (11 %). Kex/kakor etc (2 %), Pannkaka/paj/bullar etc (2 %) och Övrigt (0 %) bidrog 

med en mindre mängd fullkorn.  

 

Metod- och resultatdiskussion 

Material 

Bryman poängterar att man inte ska vänta med sin analys tills all data är insamlad (49). Detta 

uppsatsarbete är en sekundäranalys av redan insamlad data och jag har därför inte deltagit i 

datainsamlingen eller i utformningen av den, vilket har inneburit att analysen skett när 

datainsamlingen var klar. Enligt Bryman finns det många fördelar med att använda sig av 

sekundäranalyser. Dessa kan lämpa sig särskilt för just studenter som ska genomföra ett 

projekt. En av dessa fördelar är att en sådan analys möjliggör användning av data med bra 

kvalitet utan de kostnader som kan krävas för att genomföra studien själv. En datainsamling 

tar ofta lång tid och ytterligare en fördel med sekundäranalys är att man får mer tid till själva 

analysen av insamlad data. Det finns dock också nackdelar med sekundäranalyser och en av 

dessa är att man som databearbetare inte är bekant med det insamlade materialet. För att lära 

känna sitt material krävs det att man har gott om tid eftersom det är tidskrävande att få 

kunskap om variablerna som ingår (49). Eftersom jag noggrant gått igenom alla FFQ och 

själv matat in all data i Excel anser jag att jag fått god kännedom om variablerna och de 

beräkningar som gjorts. Detta har dock varit tidskrävande, men jag anser att det har varit 

nödvändigt för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. När man fört över rådata till ett 

dataprogram är det viktigt att göra en kontroll och eventuell rättning av data (56). Genom att 

dubbelkolla all inmatad data, beräkningar och analyser minimerades risken för felkällor som 

orsakats av felinmatad data i uppsatsarbetet. 

 

Urvalet av deltagare till denna datainsamling har skett genom ett icke slumpmässigt urval 

eftersom deltagarna till studien rekryterades genom annonser i lokaltidningar och via anslag 

på universitetsområdet i Uppsala. Nackdelen med denna typ av urval är att man går miste om 

möjligheten att dra slutsatser om populationen där stickprovet kommer ifrån. Man kan alltså 

inte generalisera resultaten till hela populationen, vilket man i många fall kan med ett 

slumpmässigt urval (49,55). Huvudsyftet med detta uppsatsarbete var att undersöka om ett 

specifikt framtaget FFQ är en valid metod för att undersöka fullkornsintaget genom 

jämförelse med andra insamlingsmetoder. Eftersom ett icke slumpmässigt urval använts 

genom annonsering och anslag kan detta ha inneburit att de som valt att delta i studien var 

särskilt intresserade av just kost och de som inte var intresserade har förmodligen inte valt att 
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delta. Detta kan liknas vid ”väntrumsundersökningar” vilket innebär att man får ett selekterat 

urval som består av deltagare som själva sökt sig till en viss plats (55).  

 

Nackdelarna med ett icke slumpmässigt urval har dock mindre betydelse i detta uppsatsarbete 

eftersom syftet var att jämföra resultaten från samma individer fast med olika metoder. 

Delsyftet med uppsatsarbetet var att undersöka hur fullkornsintaget såg ut hos denna grupp 

och i denna analys kan nackdelarna med ett icke slumpmässigt urval vara problematiskt. Detta 

leder till att resultaten inte kan generaliseras till en större population eftersom stickprovet med 

största sannolikhet inte är representativt för hela populationen. Vid generalisering är det 

viktigt att komma ihåg att resultaten bara kan generaliseras till populationen som man tagit 

sitt stickprov ifrån (49). I detta uppsatsarbete innebär det att resultaten kan generaliseras till 

svenska män och kvinnor som har ett relativt högt genomsnittligt fullkornsintag. 

 

Eftersom uppsatsarbetet är en del av ett fullkornsprojekt där man tidigare använt materialet 

för andra syften innebär detta att bortfallet ser olika ut i de olika studierna med samma data. 

Bryman poängterar att det är viktigt att ta ställning till hur man hanterar bortfall (49). 

Rekryteringen av deltagare till projektet innebar att de som var intresserade fick delta och i 

och med detta minimerades risken för bortfall. Dock återstår problemet med internt bortfall, 

vilket innebär ett bortfall på vissa frågor i ett frågeformulär (56). Detta resulterade i 

exkludering från analysen om inklusionskriterierna inte uppnåddes. Då databearbetningen och 

analysen genomfördes när all data var insamlad togs ställning till bortfallet efter avslutad 

datainsamling. För detta uppsatsarbete var inklusionskriterierna att deltagarna skulle ha fyllt i 

två fullständiga FFQ, två fullständiga 3-dagars kostregistreringar samt lämnat blodprov för 

analys av alkylresorcinoler i plasma. Exklusionskriterier för inkludering var ett FIL-värde ≤ 

1.08 då detta räknades som ett oacceptabelt återgivande av deltagarnas normala intag. Det 

interna bortfallet hanterades genom en exklusion av de deltagare som inte fyllt i ≥ 6 livsmedel 

i FFQ:t. Efter beaktande av dessa kriterier kunde 59 av de 91 inledningsvis rekryterade 

deltagarna inkluderas. Undantaget är i analyserna med alkylresorcinoler då 58 deltagare 

inkluderades. Detta berodde på att en av deltagarna endast hade icke-fastande blodprov, vilket 

inte går att jämföra med fastande blodprover. Genom att exkludera de som inte rapporterat 

rimliga intag höjdes datans tillförlitlighet, vilket bör ses som en styrka i uppsatsarbetet. 

 

Metod 

Att använda sig av FFQ som kostundersökningsmetod är lämpligt när man vill undersöka 

intaget av ett speciellt näringsämne (17). Vanligtvis är intaget av fullkorn uppskattat med FFQ 

över den vanliga kosten som inte är specifikt framtagna för att fånga fullkornsintaget (18). I 

detta uppsatsarbete användes ett semikvantitativt FFQ som är utformat för att specifikt 

undersöka intaget av fullkorn. Deltagarna uppmuntrades till att följa sina normala kostvanor 

eftersom man ville undersöka fullkornsintaget hos personer som inte blivit tilldelade en 

standardiserad kost. Willett poängterar att det är fördelaktigt att man ber deltagarna beskriva 

frekvensen av konsumtion av livsmedlen under det senaste året i FFQ:t (17). Ross et al. 

genomförde en liknande studie som detta uppsatsarbete där man använde sig av ett FFQ för 

att fånga fullkornsintaget under den senaste månaden (18). I FFQ:t som använts i detta 

uppsatsarbete är det konsumtionen under det senaste året som beskrivs, vilket innebär att alla 

årstider inkluderas och risken för att resultaten påverkas av vilken tid på året FFQ:t fylls i 

minimeras. Som tidigare nämnts brukar man i de flesta epidemiologiska studier använda sig 

av FFQ för insamling av kostdata (17). Fördelen med FFQ är att de ofta är lätta att samla in 
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och bearbeta och ofta är relativt billiga att använda sig av. En nackdel med metoden är att det 

ställer krav på att deltagarna har ett bra minne (57).  

 

Ett FFQ får inte vara för långt eftersom det kan leda till att deltagarna tröttnar på att fylla i 

det, vilket i sin tur kan leda till att resultaten inte bli exakta (17). FFQ:t som använts i 

uppsatsarbetet bestod av 46 livsmedel, vilket jag anser är ett lagom antal livsmedel och 

tillräckligt för att fånga intaget av fullkorn. Vid utvecklingen av FFQ:n bör man vara 

medveten om vilka livsmedel som är relevanta att ha med eftersom formulären behöver 

anpassas till varje målgrupps vanor (17). I de flesta fall anser jag att de angivna livsmedlen 

hade relevans för studien och målgruppen. Dock kan det vara bra att se över om vissa 

livsmedel i FFQ:t behöver finnas med. Vissa av de angivna livsmedlen konsumerades av få 

deltagare och kan eventuellt plockas bort från eller bytas ut i FFQ:t vid fortsatt användning. 

Dessa livsmedel ingick framför allt i den sista livsmedelskategorin. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att deltagarna börjat tappa koncentrationen vid ifyllandet och att de därför 

snabbt kryssat för frekvensen ”aldrig eller < 1 gång per månad” av bara farten.  

 

Precis som i studien av Ross et al. (18) gavs utrymme att själv beskriva livsmedel som inte 

fanns angivna i FFQ:t som användes i uppsatsarbetet. Detta kan ha bidragit till att man fått en 

mer exakt uppskattning av fullkornsintaget. Det kan dock i många fall vara svårt för 

deltagarna att själva veta vad som räknas som fullkornsprodukter (16). Detta yttrade sig som 

att deltagarna fyllde i egna livsmedel som inte innehöll något fullkorn, vilket kan bero på att 

det för många är svårt att veta vad fullkorn egentligen är (16) och att man även räknar in 

produkter som inte innehåller fullkorn (48). Slutsatsen jag drar efter att ha sett över de 

egenifyllda livsmedlen är att de flesta av dem innehöll kostfibrer. Eftersom cerealier är en av 

våra största källor till kostfibrer (19) samt i många fall innehåller fullkorn tror jag att risken 

finns för sammanblandning mellan fullkorn och kostfibrer. Detta visar på vikten av att 

informera om denna skillnad. Många av de egenifyllda livsmedlen kunde dessutom räknas in i 

redan angivna livsmedel, vilket tyder på att man eventuellt behöver ge en tydligare förklaring 

till varje angivet livsmedel. Ett förslag till detta skulle kunna vara att bifoga en lista över vilka 

olika produkter som inkluderats för uträkning av genomsnittligt fullkornsinnehåll för varje 

livsmedelsgrupp i FFQ:t.  

 

Willett rekommenderar att man använder sig av fem till tio frekvensalternativ i ett FFQ (17) 

och användningen av nio olika frekvenser i FFQ:t i uppsatsarbetet möjliggör en god 

uppskattning av intaget. FFQ:t var dessutom semikvantitativt, vilket innebär att deltagarna 

ombads ange sin konsumtionsfrekvens i relation till en specifikt angiven mängd av 

livsmedlet. Detta tror jag kan medföra både fördelar och nackdelar. Fördelen är att deltagaren 

får en bättre bild över hur mycket av livsmedlet som avses vid ifyllandet av frekvens. Detta 

tror jag dock även kan bidra till en problematik eftersom det kan vara svårt och tidskrävande 

för deltagarna att räkna ut vilken frekvens som ska fyllas i. Om man exempelvis har ätit tre 

skivor rågknäcke till frukost ska man kryssa i frekvensen ”2-3 ggr per dag”. Detta tror jag 

kan innebära att deltagaren tänker att han eller hon har ätit rågknäcke vid ett tillfälle under 

dagen och därför fyller i frekvensen ”1 gång per dag”, vilket leder till en underskattning av 

intaget. Att det finns ett instruktionsexempel i början av formuläret (se bilaga 1) tror jag 

bidrar till att man minimerar risken för att sådana felskattningar sker. Det råder dock delade 

meningar kring huruvida en uppskattning av portionsstorlek kan öka ett FFQ:s validitet eller 

inte (58).   
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Att känna till vilken validitet och reliabilitet en metod har är av stor vikt för att kunna göra 

utvärderingar av dem. Vid avsaknad av undersökning av detta kan tolkningen av data bli 

otillförlitlig och leda till diskussion (56). Eftersom FFQ vanligtvis är den mest lämpliga 

kostundersökningsmetoden i epidemiologiska studier är det därför viktigt att undersöka hur 

väl formulären mäter det sanna intaget (17). Validitet innebär förmågan hos en metod att mäta 

det som avses att mäta. Förutom att en hög validitet är viktigt är även en hög reliabilitet något 

att sträva efter. Reliabilitet innebär hur väl två mätningar med samma metod överensstämmer 

med varandra och alltså visar samma resultat varje gång man gör en mätning. Om resultatet 

visar en god överensstämmelse innebär detta att metoden har en hög reliabilitet (56). Vid 

valideringsstudier är oftast kostregistreringar den bästa kontrollmetoden, men även 

biomarkörer kan vara lämpliga för jämförelse (17). För att öka reliabiliteten av FFQ:t som 

används i uppsatsarbetet har deltagarna fyllt i samma formulär vid två olika tillfällen med 

några månaders mellanrum. FFQ:t som användes i detta uppsatsarbete har en hög reliabilitet 

då resultatet av de båda mätningarna överensstämde med varandra och visade ett signifikant 

samband (r 0.812, p < 0.05). Detta samband indikerar att formulären gav snarlika 

uppskattningar av fullkornsintaget. Liknande resultat fick Ross et al. mellan de två FFQ som 

användes i studien (r 0.75, p < 0.0001) (18).  

 

I detta uppsatsarbete används 3-dagars kostregistreringar som kontrollmetod för FFQ, vilket 

är vanligt förekommande (17). Eftersom sådana metoder ofta kräver mycket arbete för 

datainsamling och bearbetning används de sällan som förstahandsmetoder. 3-dagars 

kostregistreringarna genomfördes vid två tillfällen. Utifrån dessa har sedan ett genomsnittligt 

intag beräknats, vilket förbättrar uppskattningens precision. Fördelen med att denna typ av 

metod har använts i uppsatsarbetet är att den förlitar sig mindre på deltagarnas minne 

eftersom man kan fylla i livsmedlen direkt när de äts eller dricks. Genom användning av den 

tilldelade vågen kunde deltagarna lättare skatta sina portioner. Deltagarna fick dessutom både 

skriftlig och muntlig information om hur man fyller i registreringen, vilket är viktigt för att få 

så väl ifyllda registreringar som möjligt (17). 

 

Mätning av alkylresorcinolkoncentrationen i blodet var den andra kontrollmetoden som 

användes. Fördelen med mätningar av biomarkörer är att de ger ett objektivt resultat och på så 

vis minimeras risken för felkällor som kan uppstå vid användning av andra metoder (17). En 

annan fördel med metoden är att den ger en mer exakt uppskattning än andra metoder (38). 

Alkylresorcinoler som biomarkörer för innehåll av fullkornsvete och fullkornsråg i 

spannmålsprodukter har undersökts i flertalet studier, där resultaten visar att alkylresorcinoler 

är en bra biomarkör för ändamålet samt för uppskattning av fullkornsintag hos människor (40-

41).        

 

Resultat 

Resultaten av uppskattning av fullkornsintag med FFQ visade att endast omkring hälften av 

männen och kvinnorna nådde Livsmedelsverkets riktlinjer (20) på 70 respektive 90 gram 

fullkorn för kvinnor respektive män när riktlinjerna jämfördes med intagen på individnivå. 

Dock var deltagarnas genomsnittliga intag av fullkorn 78 gram fullkorn per dag, vilket 

överensstämmer med Livsmedelsverkets riktlinjer. Resultaten överensstämmer även med 

Danmarks rekommendationer på 75 gram per dag (25). Anledningen till att nästan hälften av 

deltagarna inte nådde riktlinjerna kan bero på flera orsaker. Eftersom detta resultat är baserat 

på ett genomsnittligt fullkornsintag uppskattat med två FFQ kan de rapporterade intagen skilja 

sig mellan dessa tillfällen. De skillnader som fanns i fullkornsintaget uppskattat från FFQ 
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omgång 1 och FFQ omgång 2 kan bero på att deltagarna lärde sig hur ifyllandet av formuläret 

gick till och på så sätt uppskattade intaget olika vid de båda tillfällena. Denna typ av 

lärandeeffekt antas förklara skillnaderna i uppskattat fullkornsintag även i studien av Ross et 

al. (18). Detta tyder på vikten av att ge deltagarna goda instruktioner om hur ifyllandet ska 

ske, helst både skriftligt och muntligt. Skillnaderna i uppskattningen kan möjligtvis även bero 

på att deltagarna vid det första tillfället hade svårt att veta vad fullkornsprodukter var och 

därför fyllde i olika i de båda formulären, vilket stöds av litteraturen (16).  

 

Då det saknas tillräckligt med kunskap för att Livsmedelsverket ska kunna ge 

rekommendationer för fullkornsintag istället för riktlinjer kan även detta vara anledningen till 

att många inte nådde intagen i riktlinjerna. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

riktlinjerna är satta för högt. En annan förklaring skulle kunna vara att vi inte äter tillräckligt 

mycket fullkorn i Sverige. Dock är denna förklaring inte så sannolik eftersom det 

genomsnittliga intaget var relativt överensstämmande med både de svenska riktlinjerna och de 

danska rekommendationerna. Ett högt genomsnittligt intag var förväntat eftersom deltagarna 

anmälde sig frivilligt till studien. Som tidigare diskuterats kan detta leda till att deltagarna i 

sådana här typer av studier är särskilt intresserade av det som studeras och ofta är mer 

hälsomedvetna än befolkningen i allmänhet. Detta kan däremot vara önskvärt i 

valideringsstudier eftersom hälsomedvetna individer ofta är noggranna vid ifyllande i 

kostundersökningsmetoder. Dock poängterades det vid rekryteringen av deltagare att alla var 

välkomna att delta oavsett om de åt mycket eller lite fullkorn. Deltagarnas genomsnittliga 

fullkornsintag hade dessutom eventuellt blivit högre om andelen män som inkluderades i 

uppsatsarbetet varit högre. Män har generellt sett ett högre energiintag än kvinnor (45), vilket 

eventuellt hade lett till att det genomsnittliga intaget hade blivit högre. I analysen av FFQ 

ingick två deltagare som hade extremvärden. Den ena deltagaren hade ett genomsnittligt 

fullkornsintag på ca 230 gram och den andra hade ett intag på ca 16 gram. Trots detta skiljde 

sig inte gruppens genomsnittliga intag nämnvärt från alla deltagares genomsnittliga intag efter 

exkludering av dessa deltagares värden.  

 

I studien av Andersson et al. var intaget av fullkorn högst från bröd (28 %) följt av müsli (18 

%), produkter av mjöl och gryn (17 %) samt hårt bröd (16 %). Dessa resultat baserades på en 

upprepad 3-dagars kostregistrering (1), vilket eventuellt inte fångar intaget av livsmedel som 

bidrar med en stor mängd fullkorn men som inte konsumeras varje dag. Exempel på sådana 

livsmedel är pasta och ris, vilket tillsammans med gryn var den livsmedelskategori som 

bidrog med mest fullkorn i detta uppsatsarbete (se figur 7). Eftersom FFQ:t som använts 

uppskattar den normala konsumtionen under det senaste året fångas dessa livsmedel i ett 

sådant. En möjlig skillnad mellan rapporterat intag från FFQ och 3-dagars kostregistrering 

kan alltså bero på detta. Riksmaten 1997-98 presenterar inga rapporterade fullkornsintag (45), 

vilket gör det svårt att jämföra resultaten från uppsatsarbetet med övriga uppgifter om 

fullkornsintag hos den svenska befolkningen. Att man dessutom brukar definiera fullkorn på 

olika sätt i olika studier (16) gör det jämförelser av intag än mer problematiskt.   

 

Få studier har undersökt validiteten av ett FFQ för uppskattning av fullkornsintag med 

kostregistreringar som kontrollmetod. Korrelationskoefficienten mellan FFQ och 3-dagars 

kostregistrering var 0.649 i detta uppsatsarbete. Även efter exkludering av de två 

extremvärdena som fanns vid uppskattning av fullkornsintaget med FFQ fanns ett samband 

mellan FFQ och 3-dagars kostregistrering (r 0.613). Detta tyder på att ett fåtal extremvärden 

inte påverkar resultatet av analysen nämnvärt. I likhet med detta resultat visade det FFQ som 
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Ross et al. utvecklade specifikt för fullkornsintag korrelationskoefficienter mellan 0.72 och 

0.81 med 3-dagars kostregistrering (18). En förklaring till den skillnad som finns mellan 

resultaten från Ross et al. och resultaten från detta uppsatsarbete kan vara att FFQ:na var 

utformade på olika sätt eftersom det vid utformning av FFQ är viktigt att ta hänsyn till vilken 

grupp individer som ska använda det (17). Dessutom skiljde sig antalet deltagare åt i de båda 

studierna, vilket kan resultera i skillnader mellan resultaten. Hu et al. använde sig av ett 

upprepat FFQ över den vanliga kosten där fullkorn inkluderade kokta havregryn, andra kokta 

frukostflingor, mörkt bröd, brunt ris, andra spannmål, kli tillsatt i livsmedel samt vetegroddar. 

Denna livsmedelsgrupp visade en svag korrelation mellan uppskattningar från FFQ och 3-

dagars kostregistrering (r 0.27-0.31) (47). I uppsatsarbetet fanns även ett svagt men statistiskt 

signifikant samband mellan det uppskattade fullkornsintaget från FFQ med fullkornsintag från 

vete (r 0.299), råg (r 0.318) och havre (0.453) uppskattat med upprepad 3-dagars 

kostregistrering. Dock fanns inget statistiskt signifikant samband mellan FFQ och 

fullkornsintag från korn (0.014). Förklaringen till detta antas vara det låga antalet deltagare 

som inkluderades i denna analys (se tabell 5). 

 

Korrelationskoefficienten mellan genomsnittligt intag uppskattat med FFQ och koncentration 

av alkylresorcinoler i blod var 0.28, vilket visar att det fanns ett svagt men statistiskt 

signifikant samband mellan dessa metoder. Som tidigare nämnts är fördelen med mätning av 

biomarkörer att det är ett objektivt mått (17) och ger en mer exakt uppskattning än andra 

metoder (38). Resultaten från uppsatsarbetet stödjer bevisen för att mätning av 

alkylresorcinoler är en bra metod för uppskattning av fullkornsintag. Likaså tyder resultaten 

från Ross et al. på att detta är en acceptabel biomarkör för fullkornsintag där 

korrelationskoefficienterna var mellan 0.54 och 0.57 mellan alkylresorcinolkoncentrationen i 

plasma och fullkornsintag uppskattat med 3-dagars kostregistrering respektive FFQ omgång 1 

och FFQ omgång 2 (18).  

 

Slutsats 
Det rapporterade genomsnittliga intaget av fullkorn från FFQ var 78 gram, vilket 

överensstämmer med Livsmedelsverkets riktlinjer. Resultaten visade ett samband mellan FFQ 

och 3-dagars kostregistrering respektive mätning av alkylresorcinoler i blodet, vilket tyder på 

att detta specifikt framtagna FFQ är en valid metod för uppskattning av fullkornsintag hos 

denna grupp svenska män och kvinnor. Ett sådant FFQ kan användas i framtida studier med 

detta syfte, men bör anpassas till målgruppens vanor med avseende på kulturella skillnader. 

Det är då av stor vikt att ge deltagarna adekvat information om vad som räknas som fullkorn 

samt träning i hur formulären fylls i för att få så väl ifyllda FFQ som möjligt.  
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