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Åsikterna är många när det kommer till mat och det 

kan vara svårt att förhålla sig till alla kostråd och dieter 

som cirkulerar i medierna. Men för forskarna är inte 

den svåraste frågan vad man ska äta för att må bra, 

utan hur man får människor att äta bra mat.

Bakgrundsinformation om kost
Det är ur maten du hämtar den näring som är så grundläggande 

för din hälsa. Näringsämnena behövs dels för att bygga upp 

och reparera kroppen och dels för att ge energi. Energi mäts i 

kilokalorier (kcal), i dagligt tal kallat kalorier, eller kilojoule (kJ). 

Energi i maten kommer från de energigivande näringsämnena 

protein, fett, kolhydrater och alkohol. En vuxen man behöver 

ca 2700 kcal per dag, en vuxen kvinna ca 2200 kcal per dag, 

men vårt energibehov varierar mycket beroende på ålder kön, 

kroppssammansättning och fysisk aktivitet.

På Linkura jobbar vi hälsofrämjande, förebyggande och långsiktigt 

med att motivera till en näringsvärdig och hållbar kost. Kost, mat 

och matvanor fungerar på många olika sätt. Vi utgår från det 

positiva och poängterar vikten av att äta hälsosamt och mångsidigt.

Mat är personligt och inom ämnet kost finns därför mycket 

personligt tyckande om vad som är goda kostvanor. Vi anser 

att det är viktigt att vara mottaglig och öppen för olika åsikter. 

Samtidigt vill vi vara tydliga med att Linkura följer de nationella 

näringsrekommendationerna, vilka baseras på den bästa forskning 

som finns för tillfället. Näringsrekommendationerna är alltså inte en 

åsiktsfråga. Du kan läsa om de senaste rekommendationerna från 

Livsmedelsverket sist i detta blad.
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Skillnad mellan rekommendationer och kostråd
Näringsrekommendationer är inte samma sak som 

kostråd. Man kan säga att kostråd är en ”översättning” av 

näringsrekommendationerna till mat. Vi äter ju inte enstaka 

näringsämnen utan mat, som innehåller många olika näringsämnen. 

Kostråden visar hur man kan äta för att få i sig vitaminer, mineraler, 

protein, fett och kolhydrater enligt näringsrekommendationerna. 

Kostråden tar också hänsyn till forskning om hur olika livsmedel 

och kostmönster påverkar hälsan, till matvanor och mattraditioner i 

Sverige och till hälsoproblem i befolkningen.

Linkura Livsstilsanalys och Livsstilscoaching
I en Livsstilsanalys kartläggs en individs livsstil under vanligtvis tre 

dagar. Här är registrering av kost med hjälp av Linkuras kostdagbok 

central. Kostdagboken beräknar automatiskt mängd och innehåll av 

intagna näringsämnen. Vår kostdagbok används sedan för att skapa 

insikt hos individen över hur deras energiintag ser ut idag och för 

att skapa inspiration till kostförändring. Resultatet från analysen 

ger även coachen en möjlighet att diskutera kostvanor, relation till 

aktuella näringsrekommendationer och att ge kostråd till klienten. 

Kostdagboken används även tillsammans med andra verktyg i 

Linkuras Livsstilscoaching, där coach och klient arbetar gemensamt 

med kostvanor. Även här är syftet med kostdagboken tvådelat, dels 

att ge ökad kunskap om vad som är bra att äta och dels att motivera 

till förändrade kostvanor.

Maria Eriksson
Livsstilscoach på Linkura
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REKOMMENDERAT INTAG AV FETT, KOLHYDRATER OCH PROTEIN 
FÖR VUXNA OCH FÖR BARN FRÅN 2 ÅR
FETTSYROR (uttryckt som triglycerider)

• Intaget av cis -enkelomättade fettsyror bör vara 10 -20 % av energiintaget (E%).

• Intaget av cis-fleromättade fettsyror bör vara 5-10 E%, varav n-3-fettsyror bör 

stå för minst 1 E%. 

• Cis-enkelomättade och cis-fleromättade fettsyror bör utgöra minst två 

tredjedelar av den totala mängden fettsyror i kosten.

• Intaget av mättade fettsyror bör begränsas till mindre än 10 E%.

• Intaget av transfettsyror ska minimeras.

• Rekommendationen för det totala intaget av fett är 25-40 E% och baseras på de 

rekommenderade intervallerna för olika kategorier av fettsyror.

KOLHYDRATER OCH KOSTFIBRER

Rekommendationen för det totala intaget av kolhydrater är 45-60 E%.

- FIBRER

Vuxna: Intag av kostfibrer bör minst vara 25-35 g/dag eller cirka 3 g/MJ.

Barn: Ett intag motsvarande 2-3 g/MJ är lämpligt för barn från 2 år. Fr o m 

skolåldern bör intaget gradvis öka för att nå den rekommenderade vuxennivån 

under tonårstiden.

- TILLSATT SOCKER

Intaget av tillsatt socker bör vara under 10 E%.

PROTEIN 

Vuxna och barn från 2 år: Protein ska utgöra 10 -20 % av det totala energiintaget 

(E%). 

Äldre (≥ 65 år): Protein ska bidra med 15-20 E%. I takt med ett minskat 

energiintag (under 8 MJ/dag) 

ska protein E% ökas därefter.
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