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SAMMANFATTNING   
Bakgrund. Kostens sammansättning får en stor betydelse för boende i Sverige då de 
inte tillgodogör sig D-vitamin från solen i samma utsträckning som länder vid ekvatorn, 
speciellt vintertid. Hela 80 % av den intagna mängden D-vitamin absorberas i tarmen, 
ändå visar forskning på att brist föreligger i större utsträckning bland boende över 55 
breddgraden.  
Syfte. Studiens syfte var att undersöka hur troligt det är att boende i Sverige uppnår 
rekommenderat dagligt intag av D-vitamin.  
Metod. För att besvara syftet utfördes en internetbaserad kvantitativ studie, baserad på 
en frekvensenkät. Enkäten bestod av 28 frågor, varav åtta mätte intagsfrekvens av D-
vitaminrika livsmedel. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval. Kön, 
utbildningsnivå, hemort, utlandsvistelse, träning, kosttillskott- och solskyddsanvändning 
testades mot tre intagsgrupper baserad på intagen mängd D-vitamin med hjälp av Chit2-
test. Vidare jämfördes deltagarnas intag mot EFSA´s gränsvärden.  
Resultat. Totalt inkom 144 enkätsvar av dessa rapporterade 93 % ett D-vitaminintag 
under rekommenderat dagligt intag (RDI). Beträffande livsmedel var lax, makrill, 
berikad lätt-/mellanmjölk och ägg de främsta källorna till deltagarnas uppskattade D-
vitaminintag. Det var 21 % av respondenter som rapporterade ett intag under lower 
intake level (LI). Vidare rapporterade 32 % av respondenterna ett intag mellan LI och 
average requirement (AR). En mindre andel av respondenterna (n=20) hade varit 
utomlands under efterfrågad period. Majoriteten av respondenterna sågs använda 
solskyddsmedel, var aktiva och upplevde sig ha en god hälsa. 
Slutsats. Det beräknades föreligga en 53-% risk att någon av deltagarna hade ett 
inadekvat D-vitaminintag. Ett fåtal deltagare (n=10) beräknades inta D-vitamin i 
enlighet med RDI. 
  

 
 



                                                                                                                                                   

 
ABSTRACT 
Background. The diet is of a great importance for residents in Sweden, since they do 
not assimilate vitamin D from the sun to the same extent as people living in countries 
located at the equator. The intestine absorbs as much as 80 % of the vitamin-D intake; 
nevertheless the insufficiency is more common among countries above the 55 latitude.  
Aim. The study aimed to investigate how likely it is that people in Sweden achieves the 
recommended daily intake of vitamin D. 
Method. To answer the question a quantitative study approach was chosen based on a 
non-random selection. Frequency questionnaire consisted of a total of 28 questions; 
eight measured the intake frequency of D- vitamin in food. Gender, education, place of 
residence, educational, training, food supplements and sun block use were tested against 
three intake groups based on vitamin D intake with Chit2 test. Later on participants' 
intake was compared with the limits of EFSA.  
Results. A total of 144 responded the survey, 93% of these reported a D-vitamin intake 
below the recommended daily intake (RDI). Food such as, salmon, mackerel, enriched 
easy- /semi-skimmed milk and eggs were principal sources of the participants' estimated 
D-vitamin intake. It was 21 % of respondents who reported an intake below lower 
intake level (LI). Furthermore, 32% of the respondents reported an intake between LI 
and average requirement (AR). A smaller proportion of the respondents (n= 20) had 
been abroad during requested period. The majority of the respondents were seen using 
sun block, was active and experienced to have a good health.  
Conclusion. It might be a 53-% risks that participants have an inadequate D-vitamin 
intake. A small number of participants (n= 10) estimate a vitamin D intake in 
accordance with RDI. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
RDI Rekommenderat dagligt intag. (Vanligtvis beräknat 

genomsnittligt behov + två standardavvikelser). 
EFSA European food safety authority 
LI Lower intake level/ Undre gränsvärde. 
UL Upper intake level/ Övre gränsvärde. 
AR Average requirement/ Beräknat genomsnittligt behov. 
IE/IU Internationell enhet/unit. 
µg/d      Mikrogram/dag 
SLV Svenska livsmedelsverket 
IVF In vitro fertilisering, provrörsbefruktning 
  
  

 

 



                                                                                                                                                   

 

1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
D-vitamin har en rad essentiella funktioner i vår kropp (1-3). Upprätthållande av en god 
tand- och benhälsa är bara två nämnda. Vid brist av D-vitamin ökar risken för 
utvecklandet av rakitis hos barn och osteomalaci hos vuxna, äldre (1-4). Idag bedrivs ett 
flertal forskningsprojekt för att undersöka D-vitaminets funktion inom såväl 
idrottsmedicin som andra områden, IVF, cancer, autoimmuna sjukdomar, depression, 
infektions- och hjärtsjukdomar (2,5,6). Faktorer som vilken latitud man bor på, klimat, 
hudtyp, ålder, kön och livsmedelsval påverkar D-vitaminstatusen. (1-3,7,8).   

1.2 Vitamin-D2 och -D3. 
D-vitamin utgörs av två undergrupper, uppbyggt av ett steroidliknande kolskelett (Figur 
1). D3, Kolekalciferol syntetiseras från 7-dehydroxykolesterol som finns i huden. Detta 
sker hos alla ryggradsdjur under exponering av solens UV-B-strålar (2,8). Vitamin D2, 
Ergokalciferol bildas under fotosyntes hos växter och plankton. Detta innebär att 
vitamin D3 härrör från främst animaliska källor och vitamin D2 från vegetabiliska (2,9).  
I människokroppen har D2 en något lägre bioaktivitet i förhållande till D3 (2,4). I 
berikade produkter förekommer vitamin D2 och D3 tillsammans eller var och en för sig. 
De studier som hittills gjorts på tarmens absorptionsförmåga av D-vitamin visar på att 
hela 80 % absorberas från födan (1;sid 353). 
 
 

 
Figur 1. Förenklad strukturformel för Vitamin D2 och D3. Källa: Cyberlipid (10).  
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1.3. Latitudskillnaders effekt på endogen produktion. 
Solen utgör den främsta källan till D-vitamin (1-3,8,9,11). Genom endogen produktion, 
tillgodogör vi oss stora mängder D-vitamin på kort tid. Människan syntetiserar D-
vitamin effektivast vid en våglängd på 290nm – 315nm (1), vilket motsvarar en latitud 
vid ekvatorn till Medelhavet 0-30°. För boende norr om den 55 breddgraden (norra 
Tyskland) sker syntes av D-vitamin endast från slutet av april fram till september, med 
en topp i mitten av augusti. Vidare har forskning visat att solning under juni-juli vid en 
latitud motsvarande norra Sverige (60°N) ger 5-10 µg/dag, förutsatt att 25 % av kroppen 
exponeras i 6-8min för ljushyade alt. 10-15min för mörkhyade, 2-3ggr/veckan. (1 
s.353).  

1.4 Matens betydelse. 
Kosten får en stor betydelse för boende i Sverige eftersom den endogena produktionen 
är mycket begränsad till ett fåtal månader under året. Kostens sammansättning, hur ofta 
och hur mycket vi intar av D-vitaminrika livsmedel är avgörande faktorer för att lyckas 
tillgodose behovet (1,2). D-vitaminrika livsmedel är främst fet fisk som lax, markrill, 
sill, strömming men även berikade mejeriprodukter. Bland vegetabiliska livsmedel finns 
svampsorter som karljohan, shiitake, kantarell och berikade vegetabiliska matfetter i 
fast/flytande form (9,12).  
 
De grupper i Sverige som anses löpa störst risk att utveckla brist är vegetarianer, äldre, 
mörkhyade och personer med invandrarbakgrund (1-2,12). Citerat från en review artikel 
konstaterades stor geografisk skillnad i D-vitaminstatus bland 4-åringar mellan södra 
och norra Sverige (13). I södra Sverige (57-58°N), visade 10 % av förskolebarnen en 
bristande D-vitaminstatus under vinterhalvåret. I norra Sverige (63-64°N), var siffran 
fyrdubblad, där visade hela 40 % av de deltagande förskolebarnen en bristande D-
vitaminstatus. En annan studie gjord på barn i Sverige, visade att barn till föräldrar med 
invandrarbakgrund löpte 50 gånger ökad risk att drabbas av rakit jämfört med barn vars 
föräldrar hade svenskt ursprung (1;sid 351). 
 
Det blir alltmer vanligt bland de nordligt belägna länderna att livsmedel berikas med D-
vitamin. I Sverige, Finland och Norge D-vitaminberikas magra mejeriprodukter och 
vegetabiliska fetter. En studie av vuxnas intag i Danmark och Finland visade att bland 
de danska deltagarna var medelintaget från 3,5µg/10Mj jämfört med de finländska 
deltagarna som rapporterade ett medelintag från 12,8 µg/10Mj. (10 Mj ~2388kcal/dag) 
(12).   
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Tabell 1. Rekommendationerna för D-vitamin med avseende på ålder och kön. Mängd anges i 
mikrogram/dag (µg/dag). Källa: Nordiska näringsrekommendationerna 2012 (1).

 
* IoM 2010; EFSA 2012. 
 
 
De nyligen publicerade nordiska näringsrekommendationerna från 2012 (NNR 2012) 
(1) lyder:10 mikrogram per dag (µg/d) för barn och vuxna, 10 mikrogram per dag för 
gravida och ammande, 20 mikrogram per dag för personer över 75 år eller för personer 
med ingen eller låg solinducerad D-vitaminsyntes (Tabell 1). 10 mikrogram motsvarar 
400 internationella enheter (IE) (1,9,14). 
 
Rekommendationerna baseras i första hand på den systematiska litteraturöversikt (13) 
som genomfördes inför NNR 2012, däribland ingick också European food safety 
authority´s (EFSA) dokument.  Denna mängd, 10µg/d är avsedd för att kunna 
upprätthålla serumkoncentrationen av 25OHD på 50nmol/L (1,14), vilket är en markör 
och indikation på god D-vitaminstatus (14). En undre gräns, lower intake level (LI) är 
satt på 2,5 µg/d. Ett intag på denna mängd förväntas kunna upprätthålla en 
serumkoncentration på 30 nmol/L under vinterhalvåret, förutsatt en låg solinducerad D-
vitaminsyntes under sommaren (1; sid 370). Det finns likaså en övre gräns, upper intake 
level (UL) som inte bör övreskidas. För vuxna och ungdomar (11-17 år) är UL = 100 
µg/d, för barn (1-10 år) är UL=50 µg/d, för spädbarn (0-12 månader) är UL=25 µg/d. 
Ett intag över dessa gränsvärden antas öka risken för utvecklandet av hyperkalcemi, 
njursvikt och nefrokalcionos. EFSA anger njursten och hypercalcemi som de vanligaste 
åkommorna vid ett för högt intag (1;sid 370-1, 14,15).  

2. Syfte  
Studiens syfte är att undersöka hur troligt det är att boende i Sverige uppnår 
rekommenderat dagligt intag av D-vitamin, baserat på intag av mat, supplementering 
samt solvanor.  
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3. Metod 

3.1 Metodval 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät (Bilaga 1) med ett 
minimumkrav på n ≥100 enkätsvar. Enkäten utformades i ett webbaserat arbetsverktyg, 
Google-Apps. Tiden som var avsatt för att kunna besvara enkäten uppskattades till fem 
min. En fråga var avsedd för att dela upp deltagarna i sakkunniga och ej sakkunniga. 
Sakkunniga utgjordes av deltagare verksamma inom kost och nutrition med avlagd 
examen från universitet/högskola eller med pågående studier. 
 
Enkäten publicerades i form av en länk via Facebook.com och spreds därefter utav sex 
personer. En handfull grupp människor som inte hade Facebook-konto rekryterades via 
e-mail. Enkäten innehöll ett informationsavsnitt där syfte, kontaktuppgifter och 
samtyckeskrav behandlades (Bilaga 2). Webbenkäten fanns tillgänglig i tio dagar. 
Studien genomfördes i Sverige våren 2014.  

3.2 Urval 
Syftet var att uppskatta den totala mängden D-vitamin/dag bland vuxna boende i 
Sverige därav exklusionskriterierna: boende utomlands och ej fyllda 18 år. 
Inklusionskriterierna var således, män och kvinnor fyllda 18 år och boende i Sverige. 
Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval. 
 
3.3 Utformning av enkät. 
Enkäten utformades efter riktlinjer från litteratur, Samhällsvetenskapliga metoder (16) 
och efter de förutsättningar som det webbaserade arbetsverktyget Google-Apps erbjöd. 
En mindre pilotstudie genomfördes där fyra personer fick besvara enkäten. Därefter 
reviderades enkäten i tre omgångar för att sedan kunna publicera slutversionen. FFQ-
enkäten (Bilaga 1) bestod av totalt 28 frågor, varav åtta mätte frekvens av 35 livsmedel. 
I enkäten fanns också bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildning, hemort, frågor om 
upplevd hälsostatus, hudtyp, träning, kosttillskott och utlandsvistelse. Dessa var 
grupperande redan i enkäten. Indelning efter hudtyp barserades efter en 6-gradig skala 
av risken för att bränna sig, där 1 motsvarar mycket ljus hy, bränner sig alltid och 6 
motsvarar mycket mörk hy, bränner sig aldrig. 
Vissa livsmedelsfrågor var också grupperade redan i enkäten, exempelvis fanns tre 
fiskgrupper och fyra matfettsgrupper (smör/bordsmargariner). Fisksorter som hade 
nästintill samma D-vitamininnehåll per portion utgjorde tillsammans en grupp. 
Exempel: lax, hälleflundra och makrill utjorden en fiskgrupp. Matfetter med avseende 
på bordsmargariner var indelad på samma vis, t ex utgjorde Bregott, Lätta, Becell lätt, 
Milda, Becell Pro-Aktiv tillsammans en matfettsgrupp.  
 
Fråga 6 om sakkunnighet, hade för avsikt att gruppera dietister, nutritionister och 
kosvetare till sakkunniga men i och med att frågan var ställd:  

”Har du studerat eller är du studerande inom ett kostvetenskapligt 
område vid högskola/universitet?”  

kan exempelvis studerande vid restauranghögskola eller andra yrkesverksamma inom 
kost valt att besvara frågan med ett ja.    
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3.4 Databearbetning och statistisk analys. 
Efter insamlad data kunde den totala D-vitamin mängden mikrogram/dag räknas ut. 
Respektive livsmedels genomsnittliga D-vitamininnehåll efter uppskattad 
portionsstorlek från svenska livsmedelverkets (SLV) livsmedelsdatabas (17), 
dividerades med antalet möjliga fall i enlighet med svarsalternativen i frekvensenkät 
(Tabell 2). En månad bestämdes innehålla 30 dagar. För frekvenser som innehöll 
intervall (t ex 1-3 ggr/månad) multiplicerades först livsmedlets D-vitamininnehåll med 
ett mittvärde, i exempelet ovan hade mittvärdet blivit 2.  
Därefter summerades varje enskild deltagares samtliga frekvenssvar träffande livsmedel 
med hjälp av funktionen compute variable i SPSS 22. Utifrån sammanställd data i Excel 
som vidare behandlats i SPSS.22 kunde ett uppskattat dagligt intag/deltagare göras.  
 
Baserat på syftet med studien; att undersöka hur troligt det var för individer boende i 
Sverige att uppnå rekommenderat dagligt intag (10 µg/d) indelades deltagarna i tre 
grupper efter hur väl deras intag överenstämde med RDI. Intar i enlighet med eller över 
RDI (≥10 µg/d), strax under RDI (5-9 µg/d) eller långt ifrån RDI (<5µg/d). Chi2-test 
användes sedan för att jämföra dessa tre med andra grupperande variabler som kön, 
ålder, hemort, utbildningsnivå, kosttillskott, träning och utlandsvistelse. Denna 
indelning bör därför inte förväxlas med gränsvärdena LI, AR och UL. Dessa 
gränsvärden användes dock för analys av deltagarna som en homogen grupp för att 
statistiskt kunna bedöma hur stor risken var att någon i gruppen hade ett inadekvat 
intag. Signifikansnivån sattes till p<0,05.  
 
Tabell 2. Beräkning av intagen D-vitaminmängd genom uppskatta portionsstorlek, rapporterad frekvens 
och genomsnittligt D-vitamininnehåll/livsmedel. Från en internetbaserad FFQ-enkät om D-vitamin våren 
2014. Lättmjölk ges som exempel. 

 
1. x = D-vitamininnehåll i livsmedlet. 

 
Internt bortfall förekom på enstaka frågor. Fem respondenter (3 %) lämnade vid enstaka 
livsmedel inte något svar på intagen frekvens. I de fall där livsmedelsfrågor lämnats 
obesvarade, tolkades detta som ett nollintag. Vidare inkluderades alla inkomna 
enkätsvar. Bortfall redovisades vid respektive berörd fråga i resultatdelen.  
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3.5 Etiska aspekter 
Samtliga respondenter fick informationen om att deltagande var frivilligt samt att det 
gick att avbryta när som helst (Bilaga 2). Information om samtyckeskrav och att 
uppgifterna skulle komma att behandlas konfidentiellt gick att inhämta i enkätens 
informationsavsnitt.  

4. Resultat 

4.1 Respondenter 
Totalt besvarade 144 respondenter enkäten, av dessa var 37 % män och 63 % kvinnor 
(Tabell 3). Beträffande hemort var 73 % av respondenterna från norra Sverige, 13 % 
från mellersta Sverige och 14 % från södra Sverige. Respondenterna i åldersintervallet 
18-29 år utgjorde 79 % av det totala antalet respondenter. Flertalet av deltagarna sågs 
tillhöra hudtyp 2 (n=68) respektive hudtyp 3 (n=56).  
 
 
Tabell 3. Fördelning efter kön, ålder, utbildning, hemort och hudtyp bland 144 deltagare i en 
internetbaserad enkät om D-vitaminintag, våren 2014. Anges i antal och procent.

 
*6-gradig skala där 1 = mycket ljus hy, bränner sig alltid och 6 = mycket mörk hy, bränner sig aldrig. 

10 
 



                                                                                                                                                   

4.2 Livsmedelskonsumtion och intag i förhållande till RDI. 
Fet fisk, berikade mejeriprodukter och ägg sågs vara de främsta källorna till deltagarnas 
rapporterade D-vitaminintag. Den populäraste fiskgruppen bland deltagarna utgjordes 
av lax, hälleflundra och makrill som intogs 1-3 ggr/mån av 49 %, 1-2 ggr/vecka av 20 
%. Vid analys av fiskkonsumtionen i sin helhet (samtliga fiskgrupper inkluderad) 
framgick det att 3 % av deltagarna konsumerade fisk 3-6 ggr/veckan.  
 
Bland deltagarna konsumerades lätt- och mellanmjölk i större utsträckning än 
standardmjölk. De vanligaste intagsfrekvenserna av lätt- och mellanmjölk rapporterades 
vara 1-2 ggr/veckan och 3-6 ggr/veckan. Nästintill en tredjedel av deltagarna 
rapporterade att de ofta använde berikade margarinprodukter vid matlagning och 
bakning.  
 
Den matfettsgrupp som majoriteten av deltagarna (72 %) sågs konsumera bestod av 
produkter som: Bregott, Lätta, Becell lätt, Milda, Becell Pro-Aktiv. Det var 33 % av 
deltagarna som intog ägg 1-2 ggr/veckan och 23 % rapporterade ett intag på 3-6 
ggr/veckan. Få deltagare rapporterade ett intag av svamp under perioden 2013-09-01 till 
2014-04-30. Detta framgick då 73 % rapporterade att de aldrig intagit svamp och att 22 
% hade en intagsfrekvens på mindre än 1 ggr/månad.  
 
Bland studiens deltagare, oberoende av individuella egenskaper rapporterade 46 % ett 
D-vitaminintag långt ifrån RDI (<5 µg/d), 47 % rapporterade ett intag strax under RDI 
(5-9 µg/d) och 7 % rapporterade ett intag i enlighet med RDI (≥10 µg/d).  
 
4.3 Kön, ålder, utbildningsnivå, hemort och sakkunnighet. 
Det var 49 % av männen och 43 % av kvinnorna som rapporterade ett intag långt ifrån 
RDI (Figur 2). Vidare rapporterade 2 % av männen och 10 % av kvinnorna de intog D-
vitamin i enlighet med RDI. Skillnaden var dock inte signifikant. (P = 0,183, df 2). 
 

 
Figur 2. Fördelning av dagligt D-vitaminintag efter kön bland 144 deltagare i en internetbaserad enkät om 
D-vitaminintag, våren 2014. 
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Av deltagarna i åldersintervallet 18-29 år (n=114) rapporterade hälften att det hade ett 
intag långt ifrån RDI (Tabell 4). Bland 30–49-åriga deltagare (n=23) rapporterade 
nästintill en fjärdedel ett D-vitaminintag långt ifrån RDI. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan åldersgrupperna.  
 
Bland deltagarna med utbildningsnivå gymnasiet 3-4 år (n=21) rapporterade nästan 
hälften ett D-vitaminintag långt ifrån RDI. Det var 111 deltagare med utbildningsnivå 
eftergymnasial-universitet/högskola, bland dessa var antalet deltagare med ett intag 
långt ifrån och strax under RDI nästintill densamma.  
 
Av det totala antalet deltagare i studien rapporterade 7 % (n=10) ett intag i enlighet med 
RDI, åtta av dem återfanns i gruppen utbildningsnivå eftergymnasial-
universitet/högskola. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna.  
 
 
Tabell 4. Fördelning efter ålder och utbildning bland 144 deltagare i en internetbaserad enkät om D-
vitaminintag, våren 2014. Långt ifrån RDI: <5 µg/d. Strax under RDI: 5-9 µg/d. I enlighet med RDI: ≥10 
µg/d Anges i antal.

 
 
 
Majoriteten av deltagare var från norra Sverige (106/144), följt av att nästintill lika 
många deltagare var från mellersta som från södra Sverige (Tabell 5). Det gick dock 
inte att påvisa någon signifikant skillnad i rapporterat intag relaterat till hemort. Den 
procentuella fördelningen i intagsgrupperna förändrades marginellt när sakkunniga 
exkluderades.   
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Tabell 5. Fördelning efter hemort bland 144 deltagare i en internetbaserad enkät om D-vitaminintag, 
våren 2014. Anges i antal. Sakkunniga inkluderade. 

 
 
 
Bland sakkunniga deltagare (n=47) rapporterade 18 personer och 24 personer ett intag 
långt ifrån respektive strax under RDI.  Bland ej sakkunniga deltagarna (n=97) 
rapporterade 48 personer och 44 personer ett intag långt ifrån respektive strax under 
RDI. Detta innebär att 42 av 47 deltagarna med sakkunnighet och 92 av 97 deltagare 
med ej sakkunniga rapporterade ett intag som inte var i enlighet med RDI. Det var ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. Det som däremot framgick var att 44/47 
sakkunniga bodde i norra Sverige. 

4.4 Kosttillskott. 
Det var endast det beräknade D-vitaminintaget via livsmedel som jämfördes med RDI. 
Utöver intaget via kosten undersöktes hur många deltagare som intog D-
vitaminsupplement. Av de 141 deltagare som besvarade frågan om kosttillskott 
rapporterade 58 % att de intog kosttillskott. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
de tre intagsgrupperna och supplementering av kosttillskott. Internt bortfall, 2 % (n=3). 
 
Apotekets -multivitamin och -D-vitamin visade sig var de mest populära kosttillskotten 
bland deltagarna. Tätt efter kom D-vitaminkapsel med ospecifik återförsäljare. 
Deltagare som valt Annat, fick själva ange vilket kosttillskott de använt. Däribland 
nämndes kosttillskott som Mivitotal Sport, Apoteket nr1, D-droppar samt Apotekets D-
vitamin och folsyra för vegetarianer. Andra kosttillskott som angavs men som inte är D-
vitaminsupplement var proteinpulver, Mumomega pregnancy och Berocca. 

4.5 Träning och upplevd hälsa. 
Majoritet av studiens deltagare tränade regelbundet. Den mest frekventa 
träningsmängden var 3-4ggr/veckan (Tabell 6). Bland 61 deltagare med träningsmängd 
3-4ggr/veckan rapporterade nästan hälften (n=29) ett intag långt ifrån RDI. Det fanns 
dock ingen signifikant skillnad i rapporterat intag och träningsmängd.  
Det interna bortfallet vid denna fråga var på 1 % (n=2). 
 
Av 144 deltagare besvarade 142 respondenter frågan om upplevd hälsa. Av de 52 
deltagarna som upplevde sig ha en mycket god hälsa rapporterade 22 personer ett intag 
långt ifrån RDI, 27 personer ett intag strax under och 3 personer ett intag i enlighet med 
RDI. Bland de 85 deltagarna som upplevde sig ha en god hälsa rapporterade 39 personer 
ett intag långt ifrån RDI, 38 personer ett intag strax under och 8 personer ett intag i 
enlighet med RDI. Hos deltagarna som upplevde sig ha en dålig hälsa (n=4) 
rapporterade hälften av deltagarna ett intag långt ifrån RDI och andra hälften ett intag 
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strax under RDI. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan upplevde hälsa och 
rapporterat intag. 
 
 
Tabell 6. Fördelning efter träningsmängd och D-vitaminintag bland 144 deltagare i en internetbaserad 
enkät om D-vitamin, våren 2014. Internt bortfall, 1 % (n=2). Anges i antal och procent. 

 
 
 
4.6 Utlandsvistelse. 
Av de 140 respondenterna som besvarat frågan om utlandsvistelse hade 20 deltagare 
varit utomlands under perioden 2013-09-01 till 2014-04-30. Bland dessa 20 resenärer 
rapporterade mer än hälften (n=14) ett D-vitaminintag lång ifrån RDI. Hos de 120 
deltagare som inte varit utomlands var skillnaden i deltagarantal marginell mellan dem 
som rapporterade ett intag långt ifrån RDI (58/120) mot de som rapporterade ett intag 
strax under RDI (57/120). Det fanns ingen signifikant skillnad i rapporterat intag och 
utlandsvistelse.  
 
Beträffande solskyddsanvändning besvarade 139 respondenter frågan varav 128 
deltagare sågs använda solskyddsmedel. Av de 132 deltagare som besvarat frågan 
beträffande val av solskyddsfaktor sågs majoriteten (n=99) välja solskyddsfaktor hög-
ultrahög (faktor ≥15) (Figur 3). Bland de 20 deltagare som varit utomlands rapporterade 
19 att de använde solskyddfaktor, samtliga sågs använda hög-ultrahög.  
 
Figur 3. Fördelning efter val av solskyddsfaktor bland 144 deltagare i en internetbaseradenkät om D-vitamin, våren 
2014. Bortfall 8 %, n=12. Anges i antal. 

 
 
 

4.7  Fördelning i D-vitaminintag efter gränsvärdena AR, LI, UL. 
En vidare analys gjordes oberoende av de tre tidigare intagsgrupperna. Respektive 
deltagares enskilda D-vitaminintag jämfördes nu med gränsvärdena AR, LI, UL, varför 
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en ny indelning av deltagarnas uppskattade D-vitaminintag möjliggjordes. Efter denna 
analys konkretiserades statistisk data, detta genom att visa på hur många som tros 
rapportera ett adekvat eller inadekvat D-vitaminintag. 
 
Av 144 deltagare sågs 76 deltagare (53 %) rapportera ett intag under AR, därav en 
bedömning om att det föreligger en 53-% risk att någon individ har ett inadekvat intag 
relativt sitt behov (Figur 4). Bland dessa deltagare rapporterade 30 personer ett D-
vitaminintag under eller i enlighet med LI (2,5 µg/d).  
Vidare rapporterade 58 deltagare (40 %) ett intag mellan AR och RDI och tio deltagare 
(7 %) ett intag i enlighet med RDI. Det framgick även att sju deltagare med ett 
rapporterat intag under LI, varken varit utomlands eller intagit supplement under 
efterfrågad period. Den högst intagna mängden D-vitamin rapporterades vara 14,22 
µg/d.   
 
 

 
Figur 4. Fördelning i rapporterat intag efter gränsvärdena RDI, AR, LI bland 144 deltagare i en 
internetbaserad enkät om D-vitaminintag, våren 2014. Anges i antal. 
 
  
5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion. 
Under den tid (tio dagar) som frekvensenkäten låg ute på sociala medier inkom totalalt 
144 enkätsvar. Av dessa inkom 93 % redan efter första dagen vilket visar på att 
fenomenet ”nyhetsflöde” haft stor inverkan på enkätens utbredning. Att D-vitamin är ett 
aktuellt debatterat näringsämne kan också bidragit till den stora uppmärksamheten som 
enkäten fick. Enkäten publicerades på sex personers nyhetsflöden och spreds därefter 
till vad som skulle komma att bli det totala antalet respondenter. Att så många som 135 
respondenter valde att besvara enkäten under en och samma dag förklaras mest troligt 
med att enkäten var webbaserad och enkel att fylla i. Tiden som var avsatt för att kunna 
besvara enkäten uppskattades till fem min, något som också tros vara en bidragande 
faktor till ett lågt internt bortfall, dvs. att flertalet av deltagarna fullföljde sitt deltagande. 
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Enkäten publicerades inte på något speciellt medium med anledning av att enkäten inte 
riktade sig till individ/grupp med specifik egenskap. För att kunna försäkra sig om att 
vissa deltagare till exempel gravida, män/kvinnor i olika åldersgrupper kommer med är 
det dock av stor fördel att sprida enkäten på specifika mediums sidor.  
 
Frekvensenkäten innehöll ett begränsat antal livsmedel, främst D-vitaminrika. Detta tros 
ha bidragit till att uppskattning av frekvens och intag upplevts som något relativt enkelt 
för den enskilda deltagaren att förhålla sig till. Alla enkätsvar inkluderades oavsett 
bortfallets storlek, hänsyn till bortfallet togs vid redovisad frågeställning. Obesvarade 
livsmedelsfrågor behandlades som ett nollintag. Ett alternativ hade varit att utesluta 
dessa personer som på enstaka livsmedelsfrågor ej angivit intagen frekvens. Dock 
gjordes den bedömningen att de fem personerna med varsitt livsmedelbortfall fick vara 
kvar, dess nollintag ses inte ha någon större inverkan på det slutliga resultatet. Däremot 
hade ett exkluderande av dessa personer gett ett större avtryck på gruppen män och dess 
procentuella fördelning då tre av dessa deltagare var män. 
 
Att studien var kvantitativ möjliggjorde det stora deltagarantal. Datainsamlingen gjordes 
via arbetsverktyget Google-APPs. Dock hade en kvalitativ intervjustudie i kombination 
med kostregistrering gett en mer detaljerad bild över hur ett D-vitminintag under en 
begränsad tid sett ut samt gett respondenten chans att delge sina tankar kring kost och 
livsmedelsval.  
 
Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval, ett således icke slumpmässigt tillväga-
gångsätt. Detta till syfte att nå ut till en stor grupp människor under relativt kort tid. Att 
enkäten publicerades på Facebok.com och spreds via kontakter gör det omöjligt att 
bedöma det externa bortfallet. Vilka personer som svarat på enkäten styrs av faktorer 
som, tidpunkt för publicering, andra länkar/nyheters publiceringar och dess omfattning 
samt aktivitet bland de inloggade. Fem respondenter som inte hade Facebook-konto 
rekryterades via e-mail i syfte att öka åldersspridning. 
 
Enkäten besvarades genom att öppna den länk som publicerats. Varje deltagare fick 
direkt återkoppling på att svaret mottagits och ett tack för sin medverkan. Det gick inte 
att gå tillbaka och ändra sitt enkätsvar men det gick att fylla i nya enkäter. Detta bör ses 
som en felkälla samtidigt som detta möjliggjorde att personer i samma hushåll kunde 
delta i studien. 

5.1.1 Validitet och reliabilitet. 
Studiens har en förhållandesvis god validitet, studien avser att mäta mängden intaget  
D-vitamin och gör detta genom en frekvensenkät (Bilaga 1). Frekvensenkäten var 
fokuserad på livsmedel som till stor del bidrar till D-vitaminintaget i den svenska 
befolkning, antigen genom att de är D-vitaminrika i sig och/eller intas med hög 
konsumtion. För en än mer detaljerad mätning kunde exempelvis en kostregistrering 
gjorts. Den statistik som presenteras i resultatdelen får ej tolkas som faktiska siffror 
eftersom den totala mängden intaget D-vitamin baseras på rapporterad frekvens, 
uppskattad portionsstorlek och ett genomsnittligt D-vitamininnehåll/livsmedel.  
Reliabiliteten skulle förbättrats om urvalsmetoden hade varit randomiserad och ett exakt 
D-vitaminintag dokumenterats.  
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5.1.2 Forskningseffekt  
I de flesta studier där kostintag mäts finns en risk att rapportörerna under- eller 
överskattar sitt faktiska intag. I utformandet av enkäten föreligger det alltid en risk att 
påverka respondenten i sitt svar. I denna enkät med syftet att undersöka intagen mängd 
D-vitamin valdes framförallt D-vitaminrika livsmedel ut, något som medvetet begränsar 
respondenten. Något som däremot kan betraktas som felkälla är just respondenten 
självuppskattning (16) gällande intag och frekvens av livsmedel. Två andra aspekter 
som bör tas i anspråk är intresset av att delta och rekryteringssättet. Det kanske i första 
hand är kostintresserade personer som väljer att delta i sådan här undersökning samt att 
många av författarens kontakter på Facebook.com hade kostanknytning. Tre nämnda 
delar ovan, som omedvetet påverkar resultatet. 
 
Gällande livsmedel och produkter ställdes krav på respondentens kännedom om dessa. I 
enkäten fanns produkter som benämndes berikade havre-, ris- och sojadrycker hos vilka 
de flesta märken är berikade med D-vitamin men inte hos alla. Bland mejeriprodukter 
som yoghurt och fil fanns också svarsalternativet sojayoghurt att välja vilket var tänkt 
att likställas med standardsfils/ laktosfri standardfils D-vitamininnehåll (0µg), men det 
finns enstaka sojayoghurt produkter som är berikade varför beräknat intag kan vara lite 
lägre än beräknat för vissa deltagare och högre för andra. Detsamma gäller vid 
beräkning av intagen D-vitaminmängd då den baserades på mittvärde av 
intagsfrekvensens och genomsnittlig portionsstorlek. 

5.2 Resultatdiskussion  
Det viktigaste som resultatet visade var att majoriteten utav deltagarna (n=134) inte 
lyckades inta D-vitamin i enlighet med RDI. Att så många som 76 deltagare 
rapporterade ett intag under AR bidrog till en bedömning om att det tros föreligga en 
53-% risk att någon individ har ett inadekvat intag relativt sitt behov, något som var 
högst anmärkningsvärt. Bland dessa rapporterade också hela 30 deltagare ett intag under 
LI (2,5µg/dag). 
 
Efter uppskattat D-vitaminintag i denna studie, tros en större andel av studien deltagare 
uppvisa ett inadekvat D-vitaminintag. Dock bör understrykas att ett inadekvat D-
vitaminintag inte är detsamma som D-vitaminbrist då det är en bedömning av D-
vitaminstatus efter provtagning. Intaget var lågt bland deltagarna men många sågs 
samtidigt supplementera D-vitamintillskott vilket har en inverkan på det totala D-
vitaminintaget. Studien undersökte endast utlandsvistelse under perioden 2013-09-01 
till 2014-04-30 vilket inte ger någon bild över hur den solinducerade D-vitaminsyntesen 
såg ut under sommarhalvåret. Eftersom inga blodprov togs går det inte att uttala sig om 
hur D-vitaminstatusen var bland deltagarna. 
 
Det går därför inte att dra någon parallell med studiens resultat om uppskattat D-
vitaminintag och andra studiers resultat där D-vitaminstatusen undersökts genom 
provtagning. Det som tidigare forskning ändå visat på bland nordligt belägna länder var 
att D-vitaminstatusen sågs vara förhållandevis låg (18). I en studie gjord på kvinnor i 
åldrarna 70-75 år sågs 50 % av deltagarna i Finland, Danmark, Irland och 90 % i Polen 
uppvisa ett 25OHD-värde under 50nmol/l. Bland flickorna i åldrarna 11-12år hade 80-
90 % från samtliga länder ett värde under 50nmol/l. Ett värde under 50nmol/l tyder på 
ett inadekvat D-vitamin intag genom kosten och mycket låg solinducerad syntes.  
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På grund av att D-vitamin bara finns i ett fåtal livsmedel vore det önskvärt att fler kände 
till vilka livsmedel som innehåller det naturligt och att berikade produkter finns i den 
utsträckning som det gör. Resultatet visade på att nästan en tredjedel av deltagarna 
använde sig av berikade margarinprodukter vid matlagning och bakning, vilket betyder 
att hela två tredjedelar använde det sällan eller aldrig.  
 
Det finns många potentiella åtgärder vid ett inadekvat D-vitaminintag. Ordspråket 
”många bäckar små” är en bra brevskrivning på hur boende i Sverige kan tillgodogöra 
sig D-vitamin via kosten. Om fler skulle välja D-vitaminberikade livsmedel framför ej 
berikade produkter av sådant de konsumerar dagligen t ex margarin vid matlagning och 
bakning, mejeriprodukter i form av fil, mjölk, yoghurt och bordsmargarin skulle i alla 
fall chanserna att täcka D-vitaminintag öka. Detta gärna i kombination med ett högre 
fiskintag, framförallt av fet fisk som lax, makrill, sill, sardiner och hälleflundra. Det var 
endast 3 % som sågs inta fisk 3-6 ggr/veckan vilket är inom spannet för SLVs 
rekommendationer på 3 ggr/veckan. Något som var positivt var att majoriteten (72 %) 
av deltagarna sågs inta bordsmargarin från den matfettsgrupp som hade näst högst D-
vitamininnehåll av de fyra matfettsgrupperna som fanns med. 

5.2.1. Genus 
Könsfördelningen var ojämn i denna studie, merparten utav respondenterna var kvinnor 
(n=91). Det finns dock inga studier idag som visar på att kvinnor intar specifikt D-
vitaminrika livsmedel i högre utsträckning än män. Däremot har män och kvinnors 
beteende och val av livsmedel studerats under en längre tid (19,20,21), och man har sett 
att grupptrycket var något som påverkade båda könens val av livsmedel (20). Att 
männen var de som kände sig mest osäkra när det kom till att välja något nyttigt i en 
omgivning där skräpmat intogs. Varför studien också menar på att kvinnor tenderar att 
äta nyttigare än män. 
 
Kanske är det så att män och kvinnors attityd till olika livsmedel skiljer sig åt, kanske är 
skillnaden också marginell. Oavsett så är det likväl den offentliga verksamhetens 
skyldighet att se till att evidensbaserad kunskap och forskning når befolkning genom 
såväl riktlinjer som rekommendationer. Att dessa inte bara finns på papper, utan når 
befolkningen och blir lika självklar som det för många är att tanka bilen med rätt 
bränsle.  
 
Statistik talar för att var fjärde man och varannan kvinna någon gång kommer att 
uppleva en benskörhetsfraktur (22). Varje år drabbas omkring 70 000 svenskar av 
frakturer till följd av benskörhet. Att faktorer som brist på motion, rökning, högt alkohol 
intag, kortisolbehandling, kvinnligt kön och brist på D-vitamin (kost och solning) 
(22,23), ses ha en negativ effekt på skelettet bör fler känna till. Skelettet är något som 
ska vara fungerande i många år, både tidiga och svåra benbrott kan bidra till lägre 
livskvalité på sikt.     

5.2.2 Supplement 
Kosttillskott var populärt bland deltagarna, vilket väcker intresset för vidare 
undersökning i vilken frekvens och mängd detta intas. Det var lika vanligt att inta 
kosttillskott bland de som hade ett D-vitaminintag i enlighet med RDI som hos de med 
ett intag långt ifrån RDI. Det var intressant att D-vitaminkapsel med ospecifik 
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återförsäljare sågs vara det näst flest deltagare användes sig av. Vad som på senare tid 
kommit till kännedom är att den deklarerade mängden D-vitamin i dessa produkter 
sällan överensstämmer med innehållet (Tabell 7) (24).  
 
 
Tabell 7. Avvikelse från deklarerat D-vitamininnehåll i kosttillskott. Januari 2013. Källa: Testfakta (24).

 
 
 
Vidare så publicerades nyligen en meta-studie (25) som bland annat diskuterade ämnet. 
Där menade forskare att inta D-vitamin som kosttillskott under en kortare tid, bland 
friska vuxna hade marginell påverkan på benhälsan samt förebyggandet av benfraktur 
(25-27). De betonade istället att en sund livsstil, innefattande fysisk aktivitet, måttlig 
solning och ett adekvat intag utav D-vitaminrik mat under en längre tid sett, var 
betydelsefulla faktorer för skelettet (25).  
 
Ett mycket högt intag av D-vitamin på 125 µg/dag motsvarande 50 000 internationella 
enheter (IE) har påvisats ge toxisk effekt (1,28). Enligt EFSAs riktlinjer finns inga 
hälsobringande fördelar med att inta D-vitamin i alltför höga mängder varför en övre 
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gräns som UL är satt på 100 µg/dag (Figur 1). Redan vid detta gränsvärde ses en ökad 
risk för utvecklande av njursten, hyperkalcemi, njursvikt och nefrokalcionos (1,2,28). 

5.2.3 Solskydd 
Nyttjandet av solskyddsprodukter var stort bland deltagarna, och av dem som varit 
utomlands använde alla utom en solskyddsfaktor. I vilken omfattning påverkas 
egentligen den endogena syntesen av solskyddsmedel?  
 
Idag har forskning visat att redan vid solskyddsfaktor 8 (låg-medel) hämmas den 
endogena syntesen av D-vitamin med hela 98 % (2) men understryker också att 
människor generellt inte lyckas smörja sig i den mängd som är avsedd för ett 100 % 
skydd (8,29,30), varför viss syntes möjliggörs ändå (29,30). Vissa menar att kläder är 
den bästa solskyddsfaktorn där man på ett naturligt sätt blottar en mindre andel hy som 
ändå möjliggör syntes (31). Här bör tilläggas att människor som bär mycket textil av 
religiösa skäl rapporteras ha en mycket låg endogen produktion, vilket ökar risken för 
utvecklandet av bristsymptom (29,32). 
 
Hur ska man då tänka kring användandet av solskyddsfaktor som boende i Sverige? 
Naturligtvis ska solskydd användas, mycket för dess huvudsakliga syfte att skydda oss 
från brännskador som kan orsaka utvecklande av malignt melanom (30). Exempel på 
tillfällen när det kan vara rätt att använda solskydd är när man ska vistats i solen efter ett 
långt uppehåll (vårvinter sol). Huden är extra känslig då samt att vi inte syntetiserar D-
vitamin under februari-mars i Sverige (1,30,31). Andra gånger kan vara vid utlandsresa 
(tunt ozonskikt) eller när man kommer att vistas ute i solen en längre tid. 
Boende i Sverige bör vistas i solen under sommarmånaderna för att på effektivaste sätt 
tillgodogöra sig D-vitamin. Att sola måttligt, vistas ute kontinuerligt, någon timma per 
dag samt undvika solen då den är som starkast och mest farlig (kl. 11-15) är vad gemene 
man kan ta till sig beträffande solvanor. Använd också UVA-märkta 
solskyddsprodukter som garanterar rätt mängd UV-skydd för vuxna respektive barn 
(30,31).   

5.2.4 Träning 
Majoriteten av studiens deltagare sågs träna regelbundet vilket kan ses som något 
mycket positivt om än det inte har någon inverkan på D-vitaminintaget. Det som blir 
intressant att väga samma är det faktum att så som många 53-% tros ha ett inadekvat D-
vitaminintag. D-vitaminets betydelse och funktion har studerats flitigt inom 
idrottsmedicin och fortsatt forskning pågår. Forskningen har bland annat kunna visa på 
D-vitaminets betydelse för hjärtmuskeltillväxt, återhämtning och prestation (33-37). 
Träning är trots allt något det allra flesta associerar med hälsobringande egenskaper, 
varför det borde vara intressant för träningsflitiga individer att få ta del av kostens 
betydelse för optimal prestation och återhämtning 
 

6. Slutsats 
Efter studiens resultat, kan sägas att det var ett fåtal deltagare som sågs inta D-vitamin i 
enlighet med RDI. Det var högst anmärkningsvärt att så många som 53-% av deltagarna 
bedöms riskera ett inadekvat D-vitaminintag. Dock kan inget sägas om huruvida D-
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vitaminbrist föreligger bland enskilda deltagare eller ej, då en sådan bedömning endast 
kan göras efter provtagning av D-vitaminstatus. Ett inadekvat intag genom kosten kan 
vägas upp av faktorer såsom solinducerade D-vitaminsyntes och supplementering av D-
vitamin. Majoriten av deltagarna i denna studie sågs supplementera. 
Sett till livsmedel var lax/hälleflundra/makrill samt berikade mejeriprodukter och ägg 
det främsta D-vitaminkällor. Fler borde använda sig av berikade margariner 
(fast/flytande form) vid matlagning och bakning.  
 

7. Yrkesrelevans 
Detta ämne fyller en stor yrkesrelevans. Förhållningssätt till solning, supplementering 
och livsmedelsval spelar en betydande roll för de människor och patienter vi skall 
komma att möta. Som yrkesutövande inom detta område förväntas du kunna svara på 
frågor som berör D-vitaminets funktion i kroppen, vad forskning säger och i vilken 
mängd det bör intas, vilka risker som finns med att inta för mycket eller för lite, vilka 
grupper som har särskilda behov osv. D-vitamin är ett mikronäringsämne, och ett 
essentiellt sådant. Därav är det av högsta relevans för en yrkesutövande inom kost och 
nutrition. 
 

8. Tack  
Till samtliga respondenter som deltog i undersökningen och på så vis gjorde studien 
möjlig. Till vänner och bekanta som hjälpa till att sprida och dela enkäten. Till Åsa 
Wikman, Niklas Wikman och Oskar Burström som korrekturläst arbetet. Till Petra 
Rydén för vägledning i SPSS.22 
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Frekvensenkät.  
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*Obligatorisk 
1.  Ålder * 

 18-29 

 30-49 

 50-64 

 >65 
2. Kön * 

 Man - Gå till fråga 5. 

 Kvinna 
 
3. Är du gravid? 

Ja 

 Nej 
4. Är du ammande? 

 Ja  

 Nej 
 
5. Utbildning * 

 Gymnasial, 3-4 år. 

 Efter gymnasial, högskola/universitet. 

 Efter gymnasial, yrkesutbildning. 

 Annat 

 
6. Har du studerat eller är du studerande inom ett kostvetenskapligt område vid 
högskola/universitet? 

 Ja 

 Nej 
 
 
7. I vilken region är du bosatt? 

 Norra Sverige (Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, 
Västerbotten, Norrbotten, Lappland) 

 Mellersta Sverige (Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland) 

 Södra Sverige (Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Halland, Skåne, Småland, Västergötland, 
Östergötland, Gotland, Öland) 
 
 
 
 
 
 
8. Vilken hudtyp har du? 
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Pigmenteringen i vår hud är av stor betydelse för vår syntes av D-vitamin under solexponering. 
Se länk för vidare information om 
hudtyp.http://www.arpansa.gov.au/pubs/RadiationProtection/FitzpatrickSkinType.pdf 

   Hudtyp 1 -Hit hör människor med mycket ljus hudfärg som alltid bränner sig i solen och 
inte blir bruna 

   Hudtyp 2 - Hit hör människor med ljus hudfärg som bränner sig lätt och blir något bruna 

 Hudtyp 3 – Hit hör människor med en beige hudton som bränner sig ibland och blir lätt 

bruna 

 Hudtyp 4 – Hit hör människor med ljusbrun hy som inte bränner sig särskilt mycket och 
lätt blir bruna 

 Hudtyp 5 – Hit hör människor med mörkbrun hy och som tål solen väl, sällan bränner sig 
och blir mycket bruna 

 Hudtyp 6 – Hit hör människor med mycket mörk hudfärg som aldrig bränner sig 
 

9. Upplevd hälsa? 

 Mycket god 

 God 

 Dålig 

 Mycket dålig 
 
 
10. Var spenderar du större delen av din arbetstid? 

 Inomhus 

 Utomhus 

                                                                                                                                  
 
11. Var spenderar du större delen av din fritid? 
  Med avseende på vaken tid. 

 Inomhus 

 Utomhus 
 
12. Har du någon utav dessa sjukdomar? 

 Multipelskleros 

 Njurinsufficiens eller njursvikt 

 Reumatism 

 Diabetes typ 1                                 

 Diabetes typ 2 

 Nej 
 
13. Röker du? 

 Ofta 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arpansa.gov.au%2Fpubs%2FRadiationProtection%2FFitzpatrickSkinType.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZE7IXrgX3_NpNEi4mgZpg7f8q3A
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 Sällan 

 Aldrig 
 
 
14. Livsmedelskonsumtion: Hur ofta äter du någon utav nedan nämnda fisksorter ? 
Utgå ifrån de senaste åtta veckorna när du besvarar nästkommande frågor. 

 
 
 
15. Hur ofta dricker du någon utav nedan nämnda produkter? 
Utgå ifrån de senaste åtta veckorna. 
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16. Hur ofta äter du någon utav nedan nämnda produkter? 
Utgå ifrån de senaste åtta veckorna. 
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17. Hur ofta äter du någon utav nedan nämnda svampsorter? 
Utgå ifrån de senaste åtta veckorna. 

 
 
 
18. Använder du berikade margarinprodukter fast/flytande vid matlagning och bakning? 

 Ofta 

 Sällan 

 Aldrig 
 
 
19. Hur ofta använder du någon utav nedan nämnda matfettsprodukter på smörgåsen? 

 
 
 
20. I vilken mängd intar du detta matfett? 
Summera exempelvis dagsintaget av smörgåsar för att uppskatta den intagna mängden matfett. 
Ett genomsnittsmått är 6g/smörgås. 
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21. Hur ofta äter du ägg? 
Ex: Stekt, kokt, rå, omelett, pannkaka. 

 
 
22. Är detta livsmedelsintag representativt för perioden 1 september 2013 - 30 april 2014 

 Ja 

 Nej 
23. Utlandsvistele * 
Har du sedan 1 september 2013 varit på en plats belägen i en latitud motsvarande 
Ekvatorn/Medelhavsregionen? 

 Ja 

 Nej  
 
24. Vilken typ av resa gör du vanligtvis i samband med utlandsresa? 

 Äventyrsresa/ Naturupplevelse/ Vandring 

 Solsemester/Strand/Stad 

 Jobbrelaterat, inomhus. 

 Jobbrelaterat, utomhus. 
 
25. Vid utlandsresa, använder du vanligtvis solskyddsfaktor? 

 Ja 

 Nej 
 
26. Om Ja, vilken solskyddsfaktor använder du vanligtvis? 

  Låg -Medel (faktor 4–14) 

 Hög -Ultrahög (faktor >15) 
 
27. Kosttillskott: Tar du något av nedan nämnda tillskott? 
Utgå ifrån de åtta senaste veckorna när du besvarar frågan. 

 Tar ej kosttillskott. 

 D-vitaminkapsel. Ospecifik återförsäljare. 

 Fiskleverolja. Ospecifik återförsäljare. 

 D-vitamintablett Apoteket 

 Multivitamin (ex: Apotekets -Kvinna, -Man, -50+) 

 Övrigt:  
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28. Träning: Hur många gånger i veckan tränar du? 
Aktivitetens intensitet ställer krav på att du är ombytt och duschar efteråt. 
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D-vitamin. Är du hög-, lågkonsument eller mitt emellan? 
Åker du vanligtvis till soliga platser under vinterhalvåret? Eller är du en trogen fiskkonsument 
som utan att blinka intar fisk 3ggr/veckan? Kanske intar du någon form av D-vitamintillskott? 
Hur ser egentligen dina vanor ut? 
 
Studiens syfte är att undersöka hur troligt det är att gemene man kommer upp i vad som är ett 
rekommenderat dagligt intag för D-vitamin. Detta genom att i första hand studera frekvens och 
val av livsmedel. 
De nya rekommendationerna är:10 mikrogram per dag för barn och vuxna, 10 mikrogram per 
dag för gravida och ammande, 20 mikrogram per dag för personer över 75 år. 

Vilka får vara med och hur går undersökningen till? 
Du som är 18 år och äldre inbjuds nu till att vara med i denna enkätundersökning. Deltagandet 
är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du som deltagare är anonym. Resultatet av 
undersökningen kommer ingå i min C-uppsats och behandlas konfidentiellt. Efter att ha läst 
detta informationsavsnitt, besvarat frågorna och klickat ”skicka” ger du ditt sitt samtycke till att 
delta i studien.  

Nedan följer frågor om livsmedel, utlandsvistelse, kosttillskott och träning.  
Tack på förhand! 

 
Undersökning genomförs av dietiststuderande vid Umeå universitet: 
Sara Wikman sawi0048@gapps.umu.se 

Ansvarig handledare: 
Ethel Kautto Universitetsadjunkt  
ethel.kautto@kost.umu.se 
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