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Sammanfattning 
 
Bakgrund. En hälsosam och varierad kost kan minska risken att drabbas av 
livsstilsrelaterade sjukdomar men även andra levnadsvanor kan spela en betydande roll.  
Syfte. Syftet var att undersöka hur kontorspersonal äter i relation till Livsmedelsverkets 
kostråd och se om det finns några eventuella samband mellan BMI och andra 
livsstilsfaktorer. Syftet var även att se om det finns några skillnader mellan könen och 
om deltagarnas egna värderingar av sina matvanor har påverkan på BMI och följsamhet 
till kostråden.  
Metod. Data samlades in genom en internetbaserad kvantitativ enkät. Deltagarna var 
administrativt arbetande personal på ett kontor i södra Sverige och bestod av 48 män 
och 52 kvinnor. Datan analyserades i SPSS version 21. 
Resultat. Deltagarna fick i Matvanekollen ett medelpoäng på 5,6 där högsta poängen 
var 12. BMI var i medel 25 ± 3,8 och män hade ett högre BMI än kvinnor (p<0,05). 
Deltagarna sov i medelantal 6,8 ± 0,9 timmar och stress var vanligt förekommande. Ju 
lägre värdering deltagarna uppgett angående sina matvanor desto högre BMI hade de 
(p<0,001). En hög värdering av sina matvanor kopplades till högre poäng i 
Matvanekollen (p<0,001). Deltagare som oroade sig över sin värdering hade rapporterat 
en lägre sådan än de som inte oroade sig (p<0,05). Inget signifikant samband kunde ses 
mellan stress och alkohol, antal sömntimmar och BMI, poäng i Matvanekollen och BMI 
eller mellan stress och BMI. 
Slutsats. Matvanorna överensstämde med tidigare kostundersökningar och funna 
samband visar på vikten av kunskap kring matvanor. Deltagarnas kost- och 
levnadsvanor skiljde sig inte signifikant mellan könen, istället var både stress och en 
sömn på högst sex timmar per dygn vanligt förekommande. Brist på signifikanta 
samband skulle kunna förklaras av liknande levnadsvanor. 
 
  



 
 

Abstract 
 
Background. A healthy and varied diet can reduce the risk of lifestyle-related diseases 
but also other lifestyle habits can play a significant role. 
Objective. The purpose was to investigate how the office personnel eat in relation to 
National Food Agency’s (NFA’s/ SLV's) dietary guidelines and see possible 
connections between BMI and other lifestyle factors. The purpose was also to see if 
there are any differences between the sexes and if the participants' own ratings of their 
eating habits have an impact on BMI and compliance to SLV's dietary guidelines. 
Method. Data were collected through a quantitative survey. The participants were 
administrative personnel working in an office in southern Sweden and consisted of 48 
men and 52 women. The data were analyzed in SPSS version 21. 
Results. Participants got a mean score of 5.6 in Matvanekollen, where the maximum 
score was 12. Mean BMI was 25 ± 3.8 and men had a higher BMI than women 
(p<0.05). Participants slept in the mean number of 6.8 ± 0.9 hours and stress was 
common. The lower the participants assessed their eating habits the higher BMI they 
had (p<0.001). A high score of their eating habits was linked to higher scores in 
Matvanekollen (p<0.001). Participants who were concerned about their score had 
reported a lower one than those who were not (p<0.05). No link was observed between 
stress and alcohol, the number of hours of sleep and BMI, points in Matvanekollen and 
BMI or between stress and BMI.  
Conclusion. The eating habits were in agreement with previous dietary surveys and 
links found shows the importance of knowledge about eating habits. The participants' 
diet and living habits did not significantly differ between the sexes, instead, both stress 
and a sleep of maximum six hours per day was common. Lack of significant 
correlations could be explained by similar lifestyle habits. 
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1 Bakgrund 
 
En hälsosam och varierad kost kan minska risken att drabbas av livsstilsrelaterade 
sjukdomar där fetma, metabolt syndrom, hjärt- kärlsjukdom samt vissa typer av cancer 
finns som exempel (1). World Health Organisation släppte år 2008 en rapport som 
visade att tio procent av världens befolkning hade drabbats av fetma (2). Över en 
miljard människor runt om i världen beräknades ha övervikt, varav hälften hade 
drabbats av fetma. Att ha drabbats av övervikt innebär att Body Mass Index (BMI) är 
enligt WHO mellan 25 – 29,99, medan fetma klassas som BMI ≥30. Övervikt och fetma 
är tillsammans den idag största orsaken till en för tidig död och tar, genom dess 
följdsjukdomar, cirka 3,5 miljoner liv varje år. Ett BMI ≥ 40 ger en tio gånger ökad risk 
för att dö i förtid jämfört med personer som har normalvikt (3). 
 
Motion är en annan faktor som kan minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, även 
i de fall då motionen inte resulterar i viktnedgång (4). En minst måttligt intensiv motion 
är rekommenderat, det vill säga en sammanlagd tid på 150 minuter i veckan för de 
individer över 18 år då man är fysiskt aktivt och får ökning av både puls och andning. 
Det skulle exempelvis kunna vara 30 minuters rask promenad 5 gånger i veckan och då 
motverka risken att drabbas av bland annat metabola sjukdomar, vissa typer av cancer 
och för tidig död (5). Även om man uppfyller rekommendationerna gällande fysisk 
aktivitet kan det vara bra att, vid stillasittande, göra regelbundna muskelkrävande korta 
övningar, till exempel att ställa sig upp och sträcka på benen i några minuter. Personer 
som gör kortare avbrott under stillasittande perioder tenderar att ha ett lägre midjemått 
än de utan avbrott, även om de sitter lika länge (4).  
 
Även sömnrubbningar har visat sig vara förenat med övervikt och fetma då en 
dygnssömn på fler eller färre än sju till åtta timmar kan leda till en abnormal inlagring 
av fett i cellerna (9). En longitudinell studie visade att de deltagare som ökade sin 
dygnssömn från färre än sex timmar till mellan sju till åtta timmar fick en signifikant 
minskad mängd visceral fettvävnad (10). De som sov färre än sju timmar per dygn hade 
enligt studier ett högre BMI än de med en fullgod nattsömn men även lägre nivåer av 
leptin och högre nivåer av ghrelin (9,11). Ökade ghrelinnivåer har kopplats samman 
med ökade självupplevda hungerkänslor, ökade portionsstorlekar men även förändringar 
i val av livsmedel (11). Sömnbrist kan uppmuntra ett ätande som styrs av njutning och 
lust (hedoniskt ätande), detta främst genom ghrelins påverkan på centrala nervsystemets 
belöningssystem (12). En stressig vardag kan ge problem med insomning, sämre 
sömnkvalitet och mindre ork att hantera vardagliga påfrestningar (13,14). Av alla 
arbetsbetingade sjukskrivningar beräknas 35 % vara stressrelaterade. Sömnapné har 
rapporterats ge ökad trötthet under dagtid och är kopplat till fetma (15). Intag av alkohol 
kan ge ett snabbare insomnande och störa REM-sömnen (Rapid Eye Movement) (16). 
Alkoholen kan framkalla uppvaknanden under natten och ge en avslappnad 
andningsmuskulatur som i sin tur kan resultera i snarkningar och sömnapné. 
  
För att kunna kartlägga matvanor och arbeta för en förbättrad folkhälsa hos den svenska 
befolkningen har Svenska Livsmedelsverket (SLV) upprepade gånger gjort nationella 
undersökningar, varav den mest aktuella (Riksmaten 2010-11) omnämns här (6). 
Resultaten jämfördes mot SLVs fem kostråd (7) som bygger på de Nordiska 
näringsrekommendationerna (1). De fem kostråden ger en kortfattad guide i syfte att 
hjälpa individen till hälsosamma matvanor och ger råd om ett högt intag av frukt och 
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grönsaker, att det är fördelaktigt med fullkornsprodukter, nyckelhålsmärkta produkter, 
flytande margarin och olja samt rekommenderar två till tre portioner av fisk per vecka 
(7). Riksmaten 2010-11 visade att intaget av frukt, grönsaker och fullkorn var lågt 
medan intaget av mättat fett, socker samt salt var högt (6). Intaget av fisk och skaldjur 
var i medeltal 39 gram per dag. Detta utgör cirka en tredjedels portion (8). Det var 57 % 
av männen och 42 % av kvinnorna som led av övervikt eller fetma och det fanns ett 
samband mellan BMI och val av kost (6). Intaget av frukt och grönsaker var lägre hos 
de med fetma jämfört med deltagare som uppvisade ett normalt BMI, samtidigt som 
intaget av sötsaker var högre hos de förstnämnda. 
 
En stor metastudie visade att livsstilsfaktorer som hög alkoholkonsumtion, stillasittande 
fritid och sömnbrist kunde påverka människor till att överäta (17). I Sverige har få 
studier som visat detta påträffats vilket pekar på vikten av att kunna kartlägga om det 
finns ett behov av preventiva åtgärder som kan förebygga livsstilssjukdomar, både inom 
företagshälsan och befolkningen i stort.  
 
 

2 Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kontorspersonal äter i relation till SLVs 
kostråd och se om det finns några eventuella samband mellan BMI och andra 
livsstilsfaktorer. Syftet var även att se om det finns några skillnader mellan könen och 
om deltagarnas egna värderingar av sina matvanor korrelerar med BMI och följsamhet 
till kostråden. 
 
Frågeställningar avsedda att besvaras: 
 

• Hur är följsamheten till SLVs kostråd hos kontorspersonalen jämfört med en 
tidigare kostundersökning bland Sveriges befolkning baserat på ett randomiserat 
urval (18)? 

• Finns det något samband mellan följsamheten till SLVs kostråd och BMI? 
• Finns det något samband mellan sömnvanor och BMI? 
• Finns det några samband mellan hur deltagarna själva värderat sina matvanor 

och mått på BMI samt Matvanekollen? 
 
 

3 Metod 
 
3.1 Metodval  
 
Då målet var att både snabbt och effektivt kunna nå ut till ett stort antal deltagare valdes 
en kvantitativ metod i form av en internetbaserad enkät. Metoden valdes även för att 
kunna underlätta all insamling och hantering av data. 
 
3.2 Urval och rekrytering 
 
Via en personlig kontakt skickades enkäten ut till samtliga administrativt arbetande 
personal på ett kontor i södra Sverige. Antalet deltagare på den utvalda avdelningen var 
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65, men för att komma upp till ett antal av minst 100 skickades enkäten även ut till en så 
kallad assistanspool (liknande personalgrupper) på ytterligare 65 personer. 
Inklusionskriterier var att deltagaren skulle ha en administrativ anställningsform på 
antingen den utvalda avdelning eller i assistanspoolen. Exklusionskriterier utgjorde 
andra yrkesgrupper. För att undvika ett internt bortfall gjordes samtliga frågor 
obligatoriska att besvara. Ett externt bortfall kunde utgöras av personer som fått enkäten 
till sin mail men av okänd anledning inte besvarat den eller avbrutit sitt deltagande före 
de tryckt på ”skicka”. 
 
3.3 Datainsamling 
 
En internetbaserad enkät utarbetades i internettjänsten "Google Drive" (Bilaga 1) och 
skickades ut via en personlig kontakt på företaget. Deltagarna mottog ett mail med en 
länk som skickade dem vidare till enkäten. Enkäten låg först ute som pilotstudie på det 
sociala mediet Facebook.com mellan datumen 2014-08-15 och 2014-08-17. Syftet med 
pilotstudien var att upptäcka eventuella fel i funktion och oklarheter kring frågorna. 
Efter återkopplingar från pilotstudiens deltagare, via dess chat-funktion, korrigerades 
enkäten och bestod slutligen av 26 frågor. Enkäten sändes ut till den utvalda 
avdelningen samt assistanspoolen två dagar senare och var öppen för ifyllnad i 15 
dagar. En påminnelse skickades ut efter sju dagar. 
 
3.4 Matvanekollen 
 
Matvanekollen är ett instrument som ger ett mått på deltagarens matvanor i relation till 
SLVs kostråd där graderingen uppges i poäng mellan ett och tolv (19). Poängen är 
sedan uppdelade i tre grupper med olika poäng: Ett till fyra poäng: Du skulle kunna 
förbättra dina matvanor. Fem till åtta poäng: Dina matvanor är relativt bra men du 
skulle kunna göra förändringar för att äta ännu bättre. Nio till tolv poäng: Dina 
matvanor ser bra ut! 
 
3.5 Databearbetning/Analys 
 
All data från enkäten registrerades samt sparades på Google Drive och konverterades till 
en Excel-fil för att sedan bearbetas i statistikprogrammet Statistical package for the 
social sciences (SPSS version 21). Frågor gällande matvanor fördes manuellt in i 
Livsmedelsverkets test, ”Matvanekollen” (19), för att få fram ett poäng per deltagare 
och sedan kunna föras in som en variabel i SPSS och analyseras. Vid utformandet av 
enkäten var tanken inte att föra in deltagarnas svar kring livsmedelsval och frekvens i 
”Matvanekollen” så frågor kring vitt bröd och rött kött tillfördes. Dessa föll därför bort 
vid analys och har då inte gett påverkan i poäng på Matvanekollen. Vanligaste 
förekomna intagsfrekvens av mjukt ljust bröd och rött kött valdes senare att tillföras i 
tabell 3 för presentation. Data kodades om till numeriska variabler (exempelvis fysisk 
aktivitetsnivå på fritien till mycket lätt=0, lätt=1, måttlig=2, aktiv=3, mycket aktiv=4). 
Variabeln BMI skapades utifrån deltagarnas rapporterade längd och vikt. Poäng från 
Matvanekollen grupperades i en ytterligare variabel utefter Livsmedelsverkets 
grupperingar (≤ fyra poäng, fem – åtta poäng, ≥ nio poäng) för att i tabell 2 jämföras 
mot en referensstudie gjord på sveriges befolkning (18). Datan i de olika variablarna 
testades för att kontrollera om den var normalfördelad eller icke-normalfördelad. Detta 
gjordes antingen genom att studera variablen i Q-Q-Plots eller genom jämförelse av 
standardavvikelsen mot medelvärdet och se hur spridningen såg ut i variablen. Samtliga 
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variabler var normalfördelade. T-test användes för att kunna se på skillnader för 
variabler och Pearsons för att se på korrelationer. Resultaten presenterades som 
medelvärden med standardavikelser (±) och korrelationer (r). I det fall där medianvärde 
presenteras är percentiler inkluderade (25e och 75e) samt max- och minimumvärde. Till 
samtliga genomförda statitiska test valdes en signifikansnivå på ≤ 0,05. Tabeller 
sammanställdes i Microsoft Word och figurer i Microsoft Excel och SPSS. 
 
3.6 Etiska aspekter 
 
Alla deltagare fick i introduktionstexten till enkäten information om studiens syfte, att 
materialet endast skulle användas för studien samt att medverkandet var frivilligt och att 
de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande (Bilaga 1). Eftersom inga namn 
eller personuppgifter togs upp i enkäten var alla deltagare anonyma och all insamlad 
data bearbetades konfidentiellt. Det kan ha varit så att vissa frågor i enkäten eventuellt 
upplevts som känsliga, exempelvis de som rörde vikt samt motions- och alkoholvanor. 
Då information gavs till deltagarna om möjligheten att avbryta när som helst under 
tidens gång bedömdes studien inte vara av etiskt känslig karaktär. Båda författare är 
dietiststuderande och egen förförståelse kan ha påverkat både utformandet av enkäten 
och bearbetning av funna resultat. Hade författarna istället haft en annan 
bakgrundskunskap hade eventuellt andra frågor varit inkluderade i enkäten och då lett 
till andra upptäckter i analysprocessen.  
 

 

4 Resultat 
 

4.1 Deltagare 
 
Totalt besvarades enkäten av 100 deltagare, varav 48 var män och 52 kvinnor (Tabell 
1). Medelåldern på deltagarna var 43,4 ± 9,5 år, utan signifikant skillnad mellan könen 
(p=0,649). Männen hade högre BMI jämfört med kvinnorna (26 ± 4,1 vs 24 ± 3,1; 
p<0,05) och BMI var i medel 25 ± 3,8 för samtliga deltagare. En högskole- eller 
universitetsutbildning återfanns hos 67 % av deltagarna medan fyra hade 
grundskoleutbildning som högst färdigställda utbildning. Ingen signifikant skillnad 
gällande utbildningsgrad fanns mellan könen (p=0,335). Sammanlagt 67 % uppgav sig 
ha en aktiv eller mycket aktiv fysisk aktivitet på fritiden. Skillnader mellan könen i grad 
av fysisk aktivitet på fritiden var inte signifikant (p=0,666). Det var vanligast att dricka 
alkohol två till fyra gånger i månaden och näst vanligast var två till tre gånger i veckan, 
utan signifikant skillnad mellan könen (p=0,728). Antalet sömntimmar per dygn skiljde 
sig inte mellan könen (p=0,706) och var i medel för samtliga 6,8 ± 0,9 timmar. Över en 
tredjedel sov högst sex timmar per dygn. En stor andel deltagare upplevde stress varje 
vecka och en tredjedel rapporterade att de upplevde stress flera gånger i veckan. Graden 
av upplevd stress var mellan könen inte signifikant (p=0,334) men en större andel 
kvinnor än män upplevde stress flera gånger i veckan (37 respektive 23 %). 
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Tabell 1. Fördelning av bakgrundsvariabler, livsstilsvanor samt upplevd stress bland 
deltagarna i en internetbaserad enkätstudie på kontorspersonal från hösten 2014. 
Bakgrundsvariabler  Totalt 

n=100 
Män 
n=48 

Kvinnor 
n=52 

   n (≈%) n (≈%) 
Ålder  Medel ± SD  43,5 ± 9,5 44 ± 9 43 ± 10 
BMI    Medel ± SD  25 ± 3,8 26 ± 4,1 24 ± 3,1 
Utbildningsgrad Grundskola 

Gymnasial 
Universitet/Högskola 
Eftergymnasial 

4 
19 
67 
10 

1 (2) 
9 (19) 

32 (67) 
6 (12) 

3 (6) 
10 (19) 
35 (67) 

4 (8) 
Fysisk aktivitetsnivå på fritiden  Mycket lätt 

Lätt 
Måttlig 
Aktiv 
Mycket aktiv 

1 
9 

28 
35 
27 

0 (0) 
4 (8) 

15 (31) 
14 (29) 
15 (31) 

1 (2) 
5 (10) 

13 (25) 
21(40,5) 
12 (23) 

Alkoholkonsumtion Aldrig 
≤1 / månad  
2 - 4 / månad 
2 – 3 / vecka 

2 
20 
45 
31 

2 (4) 
9 (19) 

24 (50) 
13 (27) 

2 (4) 
11 (21) 
21 (40) 
18 (35) 

Antal sömntimmar    Medel ± SD  6,8 ± 0,9 6,7 ± 0,9 6,85 ± 0,9 
Upplevd stress Sällan 

Varje vecka 
Flera gånger / vecka 
Varje dag 

17 
40 
30 
13 

10 (21) 
21 (44) 
11 (23) 
6 (12) 

7 (13) 
19 (37) 
19 (37) 
7 (13) 

 

4.2 Kostvanor och följsamhet till SLVs kostråd hos kontorspersonal 
jämfört med referensvärden 

 
Majoriteten av deltagarna fick mellan fem och åtta poäng i Matvanekollen (58 %) vilket 
är en mindre andel än de 67,5 % som fick ett poäng i samma grupp från SLVs tidigare 
kostundersökning (18, Tabell 2). Trettioen procent fick mellan ett och fyra poäng vilket 
var en större andel än de 22,5 % från referensundersökningen som fick ett poäng i 
samma grupp. Elva procent av deltagarna i denna studie respektive tio procent från 
SLVs deltagargrupp fick mellan nio och tolv poäng. Medelpoängen var för samtliga 5,6 
± 2. Medelpoängen för männen var 5,5 och för kvinnorna var 5,7, utan signifikant 
skillnad mellan könen (p=0,587). 
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Tabell 2. Fördelningen av poäng hos deltagarna utifrån livsmedelsverkets 
Matvanekollen (n=100), medelvärden hos samtliga, kvinnor och män samt resultat från 
Indikationer för bra matvanor (n=1000), Sverige, 2008. Källa: SLV (18). Från en 
internetbaserad enkät hos kontorspersonal hösten 2014. 
Matvanekollen Totalt 

n=100 
Män 
n=48 

Kvinnor 
n=52 

1-4 poäng 31 16 15 
5-8 poäng 58 26 32 
9-12 poäng 11 6 5 
Medel ± SD 5,6 ± 2,1 5,5 ± 2,1 5,7 ± 2,1 
SLV medel 5,9 5,6 6,2 
 
I genomsnitt åt deltagarna i underkant jämfört med de rekommendationer som SLV 
utarbetat, men i enlighet med tidigare kostundersökning (18, Tabell 3).  De 
livsmedelsgrupper som intogs mest frekvent redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Redovisning av främsta förekommande intagsfrekvens av livsmedel alternativt 
matfettsval, antal deltagare av detta val hos kontorspersonal (n=100) samt 
rekommendationer från SLV. Från en internetbaserad enkät hösten 2014.  
Livsmedelsgrupp Frekvens Antal SLV rek 

Frukt, bär 1/ dag 29 500 gram om dagen. Ex 
tre frukter och 2 
portioner grönsaker. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter 2/ dag 22 

Knäckebröd/hårt bröd  2/ vecka 18 Välj i första hand 
fullkorn när du äter bröd, 
flingor, gryn, pasta och 
ris. 

Mjukt grovt bröd 

Mjukt ljust bröd 

1/ dag 

<1/ månad 

20 

28 

Ost 24 – 40 % 1/ dag 21 Välj gärna 
nyckelhålsmärkta 
livsmedel. 

Fisk och skaldjur 1/ vecka 31 Ät fisk ofta, gärna 2-3 
gånger i veckan. 

Rött kött 3/ vecka 22 Välj gärna 
nyckelhålsmärkta 
livsmedel. Korv  1/ vecka 32 

Pommes frites, stekt potatis <1/ månad 42 Begränsa intagsfrekvens. 

Choklad, godis 1/ vecka 28  

Bullar, kakor, kex, tårta, mm 1/ vecka 29 Begränsa intagsfrekvens 

Läsk, saft <1/ månad 43  

Matfett smörgås Bregott, Ica/Coop smör 
& raps, Valio 

46 Använd gärna 
lättmargarin. 

Matfett matlagning Olja ex. raps-, olivolja 37 Använd gärna flytande 
margarin eller olja. 
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4.3 Samband mellan BMI, sömn, stress, alkohol och Matvanekollen 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan upplevd stress och alkoholkonsumtion 
(p=0,676), BMI och poäng i Matvanekollen (p=0,803), antalet sömntimmar per dygn 
och BMI (p=0,719) eller upplevd stress och BMI (p=0,299). Signifikanta samband 
uteblev även när deltagarna delades upp i kvinnor och män.  
 

4.4 Deltagarnas värdering av sina matvanor, samband mellan dessa och 
BMI 

 
Deltagarna skattade i medeltal sina matvanor till 6,96 ± 1,4 på en skala mellan ett till tio 
där ett var mycket dåliga och tio mycket bra matvanor. Kvinnornas skattning var något 
högre än männens utan att någon signifikant skillnad (p=0,185) kunde ses. De som 
oroade sig över sin uppgivna värdering (n=18) hade i medel en värdering på sex och de 
resterande 82 deltagare, som inte oroade sig, hade i medel en värdering på sju (p<0,05). 
Deltagarnas värdering var omvänt relaterat till BMI (r=-0,352) vilket betyder ju sämre 
värdering desto högre BMI (p<0,001) (figur 1). Deltagarnas värdering av sina matvanor 
var relaterad till uppnådd poäng i Matvanekollen (r=0,382) vilket betyder ju högre 
värdering desto högre poäng i Matvanekollen (p<0,001) (figur 2).  
 

 
Figur 1. Samband mellan BMI och deltagarnas värdering av sina matvanor. Data från en 
internetbaserad enkätstudie bland kontorspersonal (n=100) utförd hösten 2014.  
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Figur 2. Samband mellan poäng på Matvanekollen och deltagarnas värdering av sina 
matvanor. Data från en internetbaserad enkätstudie på kontorspersonal (n=100) utförd 
hösten 2014. 
 

 

5 Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Då syftet med studien var att granska företagshälsan på kontoret kontaktades företagets 
egen företagshälsovård i samband med utformandet av enkäten. Syftet var att få hjälp 
att sända ut enkäten till en större grupp individer på företaget i utbyte mot att de fick 
lägga till frågor och få en redovisning av resultaten. De skulle även få ta del av studien 
för att styrka ett eventuellt behov av preventiv företagshälsovård. Det framkom att det 
skulle krävas flera veckor för dem att granska och godkänna enkäten. Tid för detta 
upplevdes i stunden inte finnas och samarbetet uteblev. Ett samarbete hade kunnat öka 
deltagandet och gett starkare resultat.  
 
En kvantitativ studie valdes för att kunna samla in ett stort antal svar på relativt kort tid 
med tydliga data att jämföra i SPSS. Totalt inkom 100 svar under de 15 dagar enkäten 
låg ute hos personalen för ifyllnad. Att deltagarna till antal endast var 100 i denna studie 
kan ge minskad statistisk "power" på så vis att skillnader och samband kan bli otydliga 
och mindre representativa. Om deltagarna istället hade varit 1000, som i referensstudien 
använd vid jämförelser av Matvanekollen (18), hade både samband och skillnader 
enklare kunnat säkerställas och studien hade kunnat få en större statistisk "power". 
Eftersom det var ovisst vilka samband som skulle uppkomma vid analys av resultaten 
hade eventuellt en kvalitativ studie kunnat visa på ytterligare kopplingar. Att studien var 
kvantitativ gjorde att det redan i utformandet av enkäten fick funderas fram vilka 
samband som skulle kunna finnas och vad som ansågs relevant att fokusera på i 
analysen.  
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En styrka med studien var att den enkät som användes inte var i pappersformat utan 
internetbaserad så att svaren skickades in via nätet. Den var därför även enkel att skapa 
och underlättade överföringen av insamlad data till SPSS. Saknaden av pappersarbete i 
kombination med att tiden för ifyllnad av enkäten uppskattades till endast tio minuter 
var troligtvis en anledning till det relativt låga externa bortfallet. Under den tid före 
studien då enkäten låg ute på Facebook.com som pilotstudie gav flertalet deltagare 
återkoppling, via dess chat-funktion, om att enkäten var snabb och enkel att genomföra. 
Tre frågor kring Matvanekollen krävde specifika svar på intagsfrekvens per livsmedel 
där 14 valmöjligheter fanns. Många svarsalternativ kan ha hjälpt deltagarna att hitta ett 
alternativ som passade dem bäst och på så vis bidragit till mer specifika svar. Å andra 
sidan kan antalet svarsalternativ ha skapat större svårighet till ett slutgiltigt svar och 
därigenom varit en källa till missvisande uppskattning. Då variation i människors 
dagliga kostvanor kan förekomma finns risken att uppskattning av intagsfrekvens blir 
svår att rapportera. Mängder och grader (exempelvis omfattning av upplevd stress), som 
också kan vara relevanta faktorer, var inte efterfrågat. Det skedde ingen revidering av 
dessa frågor efter pilotstudien då det ansågs vara svårt att undersöka och analysera 
omfattning av upplevd stress. Studien hade då blivit mycket mer omfattande och tagit 
längre tid att genomföra. Att enkäten innehöll tydliga frågor, i de flesta fall faktafrågor 
som exempelvis vikt, längd, frekvens på livsmedelsintag och val av matfett, bidrog 
troligtvis till det höga deltagandet (n=100 av 130). Eftersom enkäten skulle upplevas 
som smidig och snabb att genomföra förekom inga öppna frågor. Öppna frågor skulle 
kunna ha ökat det externa bortfallet om de med högre upplevd stress inte känt att de haft 
tid att delta. Slutfrågan, om uppskattad värdering av matvanor var något som oroade 
deltagaren, tillfördes efter pilotstudien och då feedback inte mottagits av 
kontorspersonalen efter studien går det inte att veta hur den upplevts att besvara. 
 
Studien baserades på ett bekvämlighetsurval, deltagarna var inte slumpmässigt 
framtagna. Enkäten riktades till kontorspersonal på en specifik avdelning samt en 
assistanspool där personal med liknande arbetsuppgifter och arbetsmiljö ingick. Urvalet 
anses vara relativt representativt för gruppen då 77 % av samtliga utvalda till studien 
besvarade enkäten. Ett syfte var initialt att kartlägga mönster mellan stress och 
måltidsordning men tidigt märktes det att måltidsordning var ett ämne svårt att studera i 
kvantitativ form. Antal huvudmål och mellanmål per dag efterfrågades, för att sedan i 
SPSS sammanföras till en ytterligare variabel (totala antalet mål per dag). Jämförelser 
mot andra parametrar som BMI och sömnvanor gjordes men inga slutsatser kunde dras. 
Frågor angående livsmedelsval vid dessa måltider förekom inte i enkäten och variabeln 
upplevdes då kunna ge otydlig och/ eller intetsägande statistik. Ett mellanmål kunde 
alltså vara allt ifrån en frukt till en “matig smörgås”. Frågorna kring måltidsordning 
blev subjektiva och svåranalyserade och valdes därför senare i studien att inte användas. 
 
5.1.1 Generaliserbarhet 
 
Studien anses vara av relativt god validitet då majoriteten av frågorna rörde studiens 
syfte. Fem av frågorna rörde direkt Matvanekollen vilken var en specifik del i analysen 
av resultatet, där frekvens på intag av livsmedel efterfrågades samt val av matfett. En 
kvalitativ intervjustudie hade kunnat ge mer omfattande resultat gällande deltagarnas 
matvanor. Beroende på vilka trender gällande kost- och levnadsvanor som är i tiden kan 
intresset för kost och hälsa variera vilket på så vis påverkar studiens reliabilitet. Även 
det faktum att studien genomfördes av dietiststudenter kan ha påverkat reliabiliteten av 
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studien genom att deltagarna anpassat sina svar utefter vad de trodde var bra alternativ. 
Att trender och förändringar över tid förekommer samt att företagets eget arbete för 
förbättringar hos personalens hälsa inte granskades anses det vara svårt att utifrån denna 
studie generalisera resultaten på administrativ kontorspersonal överlag. Det finns olika 
åsikter om statens kostråd och mätningen av resultatet mot dessa kan ha påverkat viljan 
att delta. Att enkäten skickades ut via en personlig kontakt, som dessutom vid utskick 
informerade om denna bekantskap, kan ha påverkat vilka deltagare som valt att besvara 
enkäten. Vissa kan ha känt sig extra uppmanade och om de då även känt varandra privat 
kan liknande livsstilar bidra till liknande svar.  
 
Samtliga frågor i enkäten var obligatoriska så ett internt bortfall kunde uteslutas. Av de 
130 som fick enkäten till sin e-post var det externa bortfallet 30. Information om 
anledningar till detta bortfall framkom inte och diskussion kan föras kring vad deras 
deltagande hade kunnat tillföra studien. Eventuellt kan vissa ha upplevt sina kost- och 
levnadsvanor som ”dåliga” och därför valt att inte delta, vilket då bör ses som en källa 
till missvisande resultat. Grader av upplevd stress var en fråga i enkäten, kan det vara så 
att de som inte besvarade enkäten upplevde mer stress än resterande och att de av den 
anledningen inte deltog? Detta kan ha gett ett missvisande resultat med en lägre 
stressnivå än vad som faktiskt förekom på avdelningen. En fråga om källan till stress 
hade kunnat klargöra om eventuell stress var arbetsrelaterad eller relaterad till 
deltagarnas privatliv. Upplevd stress kan dessutom tolkas på flertalet sätt. Stress kan ge 
olika påverkan och vara olika omfattande. Ingen hänsyn togs till detta i utformningen av 
enkäten.  
 
Även syftet med studien kan ha påverkat viljan att besvara enkäten. Eventuellt finns det 
en större vilja att delta i studier som berör kost och livsstil om man själv har ett intresse 
inom området. Detta kan även ha påverkat resultatet från värdering av matvanor till det 
högre. Ytterligare anledningar till att inte ha besvarat enkäten kan ha varit att 
informationen upplevdes känslig och/ eller att reflektion över levnadsvanor krävdes för 
att besvara flertalet frågor. 
 
5.1.2 Forskningseffekt 
 
Då studier kring kost- och levnadsvanor kan uppfattas som etiskt känsliga förekommer 
det ofta en risk att deltagaren under- eller överrapporterar sina faktiska intag (20). 
Påverkan på deltagaren kan ske redan i utformandet i enkäten genom författarnas 
förförståelse. På tre av frekvensfrågorna fanns 14 valbara svar per livsmedel vilket kan 
ses som en risk till en felkälla.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Vid analys av insamlad data återfanns brist på signifikanta samband mellan vissa 
variabler. Uteblivna korrelationer skulle kunna förklaras av att undersökningen gjordes 
på en grupp med liknande yrke och då även med eventuellt mer lika livsstilar. Hade 
studien genomförts via ett slumpmässigt urval med människor i olika levnadssituationer 
och med olika arbetsvillkor hade eventuellt större samband kunnat uppmätas. Som 
exempel var det vanligast att sova cirka sju timmar per natt och inga signifikanta 
samband fanns mellan sömn och BMI. En studie gjord på 1056 deltagare i Brasilien 
visade istället en tydlig koppling mellan sömnvanor och BMI (21). De med kortare 
dygnssömn hade ett signifikant högre BMI vilket visade sig särskilt tydligt hos de som 
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var 50 år och yngre. Deltagarna var mellan 20 och 80 år och spridningen på åldrar 
antyder en större skillnad i livsstil och vardagsrutiner (exempelvis sömnvanor). Detta 
stärker teorin om att orsaken till avsaknad av korrelationer mellan vissa variabler i 
denna studie hade att göra med deltagarnas liknande levnadsvanor. I den brasilianska 
studien nämnd ovan hade männen i medelvärde ett BMI strax under kvinnornas (BMI 
26 respektive BMI 27) medan denna uppsats visade på omvända resultat. Att BMI var 
högre hos männen än hos kvinnorna kan i vår studie kanske vara ett resultat av 
samhällspåverkan, exempelvis utbredning av olika kroppsideal. Eventuellt sätter trender 
i hälsosamt leverne och påverkan från media tydligare spår hos kvinnan än hos mannen.  
 
En studie gjord visar på att självrapporterad viktuppskattning skiljer sig mellan könen 
(22). Män, i jämförelse mot kvinnor, överrapporterar i högre grad sin vikt och kvinnor 
kan istället komma att underrapportera sin. Inkorrekta uppskattningar kan uppkomma i 
alla typer av studier som bygger på självrapportering och kan inte mer än diskuteras.  
 
Denna studie visar på en högre förekomst av stress flera gånger per vecka hos kvinnor 
än hos män vilket stärks av en studie angående utbrändhet bland läkare där signifikanta 
skillnader funnits (23). Studien granskade om det fanns någon skillnad mellan män och 
kvinnor och fann att förekomsten av utbrändhet var högre hos kvinnor än hos män 
(p=<0,05). Överlag fanns en högre risk för utbrändhet hos de läkare i studien som kände 
att jobbet hade stor inverkan på privatlivet. Kvinnorna i studien rapporterade att de var 
mindre angelägna att säga upp sig på grund av stress om de hade stöttande medarbetare, 
vilket inte visade sig lika tydligt hos män. Att kvinnor löper högre risk att drabbas av 
utbrändhet kan bero på att fördelningen av hushållsarbete i hemmet mellan könen 
många gånger är ojämn (24). Kvinnor tar generellt större ansvar för arbetsuppgifter i 
hemmet. Hantering av stress undersöktes inte i studien bland kontorspersonal men då 
upplevelserna kring grad av stressnivå skiljde sig mellan könen väcks tankar kring detta. 
Känslan av stress är subjektiv och hanteringsstrategier kan skilja sig enormt. Dels kan 
skillnader finnas mellan könen och dels kan män och kvinnor ha olika toleransnivåer, 
vilja att erkänna stress och olika sätt att hantera stressens känslomässiga påverkan. 
Eventuellt finns det goda resultat att nå med välfungerande kommunikation och 
sammanhållning på arbetsplatser. 
 
Vilka livsmedel, indelade i olika grupper, deltagarna åt och som var vanligast 
förekommande presenteras i resultaten. Detta för att ge en bild av deltagarnas kostintag 
och jämföras mot SLVs kostråd (18, Tabell 2). Enligt SLV bör 500 gram frukt och 
grönsaker intas per dag och eftersom enkätfrågorna inte täckte antalet portioner utan 
snarare antalet tillfällen går det inte att säkerställa huruvida rekommendationen 
uppnåddes eller inte. Trettioen deltagare åt fisk eller skaldjur en gång per vecka vilket 
inte är tillräckligt då två till tre gånger per vecka rekommenderas. Rött kött är 
rekommenderat att intas maximalt 500 gram per vecka och svårigheten att jämföra 
deltagarnas konsumtion mot SLVs rekommendationer uppstår på samma sätt som vid 
jämförelser av frukt och grönsaker då portioner inte efterfrågades i enkäten. Många 
deltagare åt pommes frites och stekt potatis samt drack läsk och saft mindre än en gång i 
månaden, medan choklad och godis, bullar, kakor, kex och tårta med mera var vanligast 
att inta en gång per vecka. Rekommendationerna gällande väldigt energirika och fettrika 
produkter är att intaget bör minimeras och att nyckelhålsmärkta produkter bör väljas 
först. SLV rekommenderar ett lättmargarin till smörgåsen istället för smör eller en 
smörbaserad matfettsblandning och till matlagning rekommenderas primärt oljor, vilket 
var förstahandsvalet av majoriteten av deltagarna i denna studie. När deltagarnas poäng 
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i Matvanekollen jämfördes med Sveriges befolknings (18), framkom resultat som med 
små marginaler skiljde sig mot referensvärden baserade på befolkningen i stort. 
Deltagarna skiljde sig från referensvärdena genom att en större andel hade en slutpoäng 
som placerade dem i den lägsta poänggruppen. Den skillnad mellan könen gällande 
poäng i Matvanekollen som framkom i denna studie var inte signifikant men uttrycks 
tydligare i andra kostundersökningar (18, 25). Anledningar till att kvinnor generellt har 
bättre matvanor än män kan vara på grund av sociala och kulturella faktorer, till 
exempel ökad vilja att följa trender som rör kost och hälsa. Att en större andel deltagare 
från denna studie placerades i den lägsta poänggruppen skulle kunna visa på att 
stillasittande, administrativt arbetande individer har en sämre kosthållning än övriga 
yrkesgrupper men då jämförelser mellan andra yrkesgrupper inte genomförts här kan 
inga sådana slutsatser dras. En låg slutpoäng i Matvanekollen behöver inte 
nödvändigtvis betyda att en kosthållning är vad som i generella termer kan kallas 
ohälsosam. En alternativ kosthållning kan resultera i poäng som enligt SLV inte är 
tillfredsställande, men som kan vara ett medvetet val. Att definiera vad som är en 
hälsosam kosthållning kan vara svårt och upplevas subjektivt. Syftet bakom 
Matvanekollen är att snabbt och övergripande få en indikation på hur den egna 
kosthållningen står i jämförelse mot SLVs kostråd och rekommendationer samt, om och 
var i kosthållningen det finns utrymme för förbättring. Flera livsmedelsgrupper och 
specifika livsmedels efterfrågades inte i Matvanekollen vilket försvårade möjligheten 
till en djupare inblick i deltagarnas kosthållning. 
 
Utöver Matvanekollen ingick frågor i enkäten där deltagarna skulle värdera sin 
kosthållning samt om den uppgivna värderingen bekymrade dem. Vid analys av 
resultaten framkom ett samband mellan de som valt att värdera sina kostvanor högt med 
de som hade högre poäng i Matvanekollen vilket kan stödja argument som stöttar vikten 
av kunskap kring mat och hälsosamma levnadsvanor. Det framkom även ett samband 
mellan en lägre värdering av kosthållningen och högre BMI. Orsaken till en låg 
värdering och ett högre BMI kan peka på att deltagaren har kunskap om vad som är 
hälsosam kost men att andra faktorer påverkar deltagaren till att inte välja en 
hälsosammare kosthållning. En studie från Socialstyrelsen belyste vikten av att kunna 
fånga upp individer som hamnar långt ned på poängskalan (26). Enkäten de utvecklat är 
snarlik SLVs Matvanekollen och där har individer med låga poäng, som sällan äter 
frukost och samtidigt har en föreliggande övervikt pekats ut som en potentiell riskgrupp 
för livsstilsrelaterade sjukdomar. Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att denna grupp har 
största möjliga förbättringspotential. I en annan studie från SLV fick deltagarna svara på 
hur väl de rådande svenska kostråden stämmer överens med deltagarnas egen 
uppfattning om vad som är en hälsosam kosthållning (25). Det framkom att en 
överväldigande majoritet upplevde att kostråden stämde mycket väl med vad de själva 
tyckte var en hälsosam kosthållning. Det framgick även i studien att kunskapsnivån för 
hur man bör äta för att kunna må bra var hög. En slutsats kan vara att kunskap inte alltid 
räcker hela vägen fram för att kunna ha en hälsosam livsstil, att många faktorer spelar 
in.  
 
 

6 Slutsats 
 
Deltagarnas resultat i Matvanekollen samt deras värdering av sina matvanor visar på att 
det finns rum för förbättring och att många var medvetna om detta. BMI syntes vara 
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högre hos de som värderat sina matvanor lägre och de som värderat sina matvanor högt 
hade i regel högre poäng i Matvanekollen vilket kan stödja argument som understryker 
vikten av kunskap kring mat och hälsosamma levnadsvanor. Orsaken till att de som har 
låg värdering har ett högre BMI kan peka på att deltagaren har kunskap om vad som är 
hälsosam kost, men att andra faktorer påverkar deltagaren till att inte välja en 
hälsosammare kosthållning. Stress var vanligt förekommande och över en tredjedel sov 
högst sex timmar per dygn. Deltagarnas kost- och levnadsvanor skiljde sig i stort sett 
inte mellan könen och brist på signifikanta samband skulle kunna förklaras av att 
deltagarnas levnadsvanor liknade varandras. Studiens resultat visar på ett behov av 
dietister även inom företagshälsovården för att kunna stärka arbetet mot en mer 
hälsosam befolkning och på så vis försöka minska antalet livsstilsrelaterade sjukdomar. 
Vidare studier, exempelvis intervjustudier, skulle kunna visa på tydligare kopplingar 
men framför allt lösningar för hur stress skulle kunna motverkas och kostvanor 
förbättras. 
 

 

7 Yrkesrelevans 
 
Denna kartläggning av kost- och levnadsvanor hos kontorspersonal visar på att dietister 
kan vara av värde inom företagshälsan. Idag är detta inte normen men kan fler 
kostsamtal och förebyggande hälsovård bli en del av varje företag finns det hopp om 
bättre mående och färre sjukskrivningar i det långa loppet. Målet är att fler 
livsstilsrelaterade sjukdomar ska kunna förebyggas och på så vis minska antalet 
individer i behov av sjukvård.  

 

 

8 Författarnas bidrag till arbetet 
 
ND och ME har tillsammans utformat studiens enkät, samlat in och analyserat data, sökt 
referensstudier och författat uppsatsen.  
 
 

9 Tack 
 
Ett stort tack till alla deltagare som gjort studien möjlig att genomföra. Tack Helen för 
all hjälp med rekrytering av deltagare och även till vänner och bekanta på 
Facebook.com som deltagit i pilotstudien. 
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