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Abstrakt 

Syftet med detta arbete var att studera mat- och mediavanor hos överviktiga 15-åriga 

pojkar (n=19) och flickor (n=10).  Matvanorna innefattade valet av olika typer av 

livsmedelsgrupper samt vilka måltider såsom frukost, lunch, middag och mellanmål 

undersökningsgruppen konsumerade. Detta arbete var en delstudie ur projektet ”Mat och 

hälsa 2007”  där barn och ungdomars besvarade ett frågeformulär gällande inställning till mat, 

hälsa, måltidsvanor, medievanor. Studiedeltagarnas måltidsval visade att de åt en varierad 

kost. De vanligaste maträtterna som grupperna konsumerade var pasta eller ris, fläsk- och nöt- 

kött samt fisk åtminstone 2-3 ggr/veckan. Deltagarna åt frukt och grönt flera gånger i veckan. 

För att förebygga utvecklande av övervikt i ungdomsåren bör den totala medieanvändningen 

(TV, video och videospel) uppgå till 1-2 timmar per dag. Deltagarnas tid för 

medieanvändning sträckte sig från 1-2 tim/dag till över 5 tim dag. Studien är betydelsefull  

eftersom övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem vilket orsakar negativa hälsoeffekter. 

Som skolsköterska kan det vara värdefullt att etablera en kontakt med föräldrar vars barn är 

överviktiga eller lider av fetma för att föreslå preventiva åtgärder såsom livsstilsförändringar 

och förebyggande insatser gällande kost och aktiviteter.  
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Abstract  

The purpose of this work was to study the eating habits of overweight in fifteen year old boys 

and girls. Eating habits include the choice of various types of food and what kind of meals the 

participants consumes, i.e. breakfast, lunch, dinner or afternoon snack. Furthermore, the aim 

was to investigate whether or not there were differences between overweight boys and girls 

regarding their choice of media (TV, video and video games). This study is part of a larger 

project "Food and Health 2007" that investigates children and young people’s attitudes 

towards food, health, eating habits, media habits and self-esteem. With a demographic 

questionnaire food and media habits have been measured.  

The participant’s choice of food regarding home cooking proved they had a varied diet. The 

most common dishes consumed by the participating groups were pasta or rice, pork, beef and 

also fish at least two to three times a week. The participants ate fruit and vegetables several 

times during the week. In order to prevent the development of excess weight during 

adolescence the use of media should amount to 1-2 hours each day. The participant’s time 

spent using media ranged from 1-2 hours to more than 5 hours daily. The study is important 

because overweight and obesity is a public health problem causing adverse health effects. As 

a school nurse can be helpful to establish a contact with parents whose children are 

overweight or obese in order to propose preventive measures such as lifestyle changes and 

preventive measures regarding diet and activity.  
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INLEDNING 

Övervikt  

Förekomsten av övervikt och fetma ökar globalt (Collison et al., 2010; Groholt, Stigum & 

Nordhagen, 2008; Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2002). Antalet 

överviktiga personer över 15 år beräknas uppgå till 1,6 miljarder i hela världen, och 400 

miljoner uppskattas lida av fetma. Antalet vuxna överviktiga värderas stiga till 2,3 miljarder 

och personer med fetma uppskattas bli mer än 700 miljoner år 2015 (World Health 

Organization [WHO], 2006). Den ökande andelen av personer som lider av fetma både i USA 

och globalt är av stort intresse för alla samhällen då det kan medföra en ökad 

samhällskostnad, såsom produktivitet, nedsatt funktionsförmåga och ökad dödlighet. 

(Fuemmler, Pendizch, Tercyak, 2009).  

Andelen överviktiga barn i Sverige uppgår till 15-20 procent och 3 till 5 procent av dessa barn 

lider av fetma. Övervikt är mer vanligt förekommande hos barn till föräldrar som har lägre 

ekonomisk status samt de som lever på landsbygden. De senaste två decennierna har antalet 

överviktiga barn fördubblats (Socialstyrelsen, 2009).  Andelen kroppsfett har ökat hos pojkar 

och är idag högre än för tjugo år sedan (Meszaro et al., 2008).  

 

Bidragande faktorer till övervikt och fetma 

Kulturella skillnader i matbeteende, matvanor samt tillgänglighet och marknadsföring av mat 

på TV är omständigheter som påverkar människors matvanor. Skillnader i kostvanor ses 

mellan personer med lägre respektive högre utbildning samt hos personer med sämre eller 

bättre ekonomiska förutsättningar. Detta leder till en ökad hälsobelastning av de svagaste 

grupperna i samhället (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2005). Frekvensen av TV-tittande och 

sömn är starkt kopplat till övervikt. Ökat TV-tittande kan ha ett samband med mindre sömn. 

Barn som sover mindre än 8,5 tim/dygn har större risk för att bli överviktiga jämfört med de 

barn som sover mer än 9,5 tim/dygn. Mindre sömn än 8,5 tim/dygn har påvisats vara en 

riskfaktor för utvecklande av övervikt. Vid mindre sömn minskas hormonhalterna av leptin 

och ghrelin vilket kan öka aptiten. Barn som har TV på sitt rum spenderar mindre tid i sängen 

och rapporterar mer trötthet. De barn som tittade på TV 1,5 tim/dag eller mer har en ökad risk 

att utveckla övervikt än de som tittade på TV 45 min/dag eller mindre (Kuriyan, Bhat, 

Thomas, Vaz & Kurpad, 2007). Barn som tittar på livsmedelsreklam på TV riskerar att 
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utveckla ett förändrat matbeteende. De ökar konsumtionen av snacks samt blir mer positivt 

inställda till att äta mer. Konsumtionen av snacks fortsätter även tiden efter TV- tittandet 

(Harris, Bargh, Brownell, 2009). Medieanvändning ökar hos både flickor och pojkar, till mer 

än fem timmar dagligen.  I dessa stillasittande aktiviteter innefattas att spela data eller tv-spel, 

chatta och titta på tv eller DVD (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010). 

Hälsoaspekter relaterat till övervikt och fetma 

Fetma kan vara en bidragande faktor till kroniska sjukdomar och kan bli en stor 

hälsobelastning speciellt i de länder där det finns en hög andel yngre invånare (Collison et al., 

2010). Högt blodtryck, övervikt och fetma i vuxen ålder är välkända riskfaktorer för att 

utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (Fasting, Nilsen, Holmen & Vik, 2008; Cho, Dietrich, 

Coralie, Brown, Celeste, Clark & Block, 2003; Sonnerville, Pelle, Taveras, Gillman & 

Prosser, 2009). Utvecklingen av dessa riskfaktorer startar tidigt i livet och kan påvisas redan i 

barn och ungdomsåren (Fasting, Nilsen, Holmen & Vik, 2008).  Även diabetes, psykisk 

ohälsa och ökad belastning på skelett är andra riskfaktorer som är relaterade till övervikt och 

fetma (FHI, 2005). Högt blodtryck, åderförkalkning, ryggbesvär och diabetes blir allt 

vanligare hos överviktiga barn i tidiga åldrar. För ett antal år sedan förekom typ 2-diabetes 

endast hos äldre personer men nu är det ett växande problem även i tidiga åldrar (Wilhelmson, 

2005). Bland överviktiga barn finns ett starkt samband mellan insulinresistens och en ökning 

av BMI relaterat till hög konsumtion av sötsaker. Ett ökat intag av söta livsmedel kan leda till 

en ökning av det totala energiintaget som inte förbrukas (Cummings, Henes, Kolasa, Olsson 

& Collier, 2008).  

Olika typer av livsstilsfaktorer som kan relateras till energibalans, inklusive matvanor, vikt 

och fysisk aktivitet, är associerad med ökad cancerrisk. Under uppväxten kan det finnas en 

viss kumulativ risk för att senare i vuxenlivet utveckla cancer. En ohälsosam livsstil som 

utvecklas tidigt i livet och som fortsätter längre fram i tiden kan öka risken för att vissa 

cancertyper (Fuemmler, Pendizch & Tercyak, 2009). 

Övervikt och fetma hos barn kan leda till stress, sämre självkänsla och orsaka mobbing som 

skapar kvarstående ärr livet ut (Wilhelmsson, 2005).  
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Matvanor 

Det senaste århundradet har tillgången på industriellt framställda och raffinerade livsmedel 

ökat markant. Detta har orsakat en ökad konsumtion av kaloririk föda samtidigt som 

konsumtionen av mängden säd, frukt, grönsaker och rotfrukter har halverats. Dagens kost 

innehåller mer socker, fett och vitt mjöl än någonsin (Ehdin, 1999). Införandet av 

västerländsk skräpmatskultur är en av orsaken till att fetman har ökat bland barn och 

ungdomar i Korea (Park et al, 2010).  

Svenska barn äter sötsaker och snacks som motsvarar en fjärdedel av det totala kaloriintaget 

per dag. Samtidigt ses en lägre konsumtion av frukt och grönt som inte motsvarar 

livsmedelsverkets rekommendationer (Livsmedelsverket, 2007). En daglig konsumtion av 

frukt och grönsaker är en nyckelfaktor för ett lägre BMI (bin Zaal, Musaiger, Souza, 2009). 

Men det är viktigare att skära ned på snacks än att öka konsumtionen av frukt och grönsaker 

för att förebygga övervikt (Cohen, Sturm, Scott Farley & Bluthenthal, 2010). Kost, bröd och 

läsk har varit bidragande faktorer till ett ökat BMI och bukomfång hos båda könen, speciellt 

med drycker som har haft extra tillsatt socker (Collison et al., 2010). Ett ökat intag av läsk är 

associerad med dåliga matvanor och ett ökat BMI samt ett större bukomfång (Collison et al., 

2010). Att ersätta drycker som är tillsatta med socker med vatten är kopplat till en reducering 

av kaloriintaget (Wang, Ludwig, Sonnerville & Gortmaker, 2009).  

Matvanor är ofta grundade tidigt i barndomen och följer med till vuxen ålder (Collison et al., 

2010). Att äta på snabbmatsrestauranger, kafeterior och bufférestauranger är faktorer som 

påvisats vara associerad till en ökad grad av övervikt. Oregelbundna måltider såsom att hoppa 

över frukostmåltiden är associerad med övervikt och fetma hos barn (Casey et al, 2008; 

Fainardi et al, 2009). Dietister rekommenderar att äta frukost regelbundet eftersom det utgör 

en viktig del i hälsosamma matvanor. Trots dessa rekommendationer avstår miljontals 

amerikaner rutinmässigt från att äta frukost (Schlundt, Hill, Sbrocco, Pope-Cordle, Sharp, 

1992). Anledningen till att ett flertal personer väljer bort frukostmåltiden kan vara att försöka 

kontrollera vikten (bin Zaal, Musaiger & D´Souza, 2009; Schlundt et al, 1992). Var tionde 

elev avstår från frukosten. Barn som väljer bort frukosten eller äter en bristfällig frukost 

tenderar även att hoppa över skollunchen. Bristfälliga frukostar och lunchvanor är kopplade 

till sämre skoltrivsel samt en ökad risk för användning av tobak, alkohol och droger 

(Livsmedelsverket, 2003, riksmaten).  
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Regelbundna frukostvanor är kopplade till förbättrad styrka och uthållighet samt en bättre 

attityd till skolarbetet. Ett stabilare blodglukosvärde, förebyggande av hunger och överätande 

senare under dagen kan påvisas vid regelbundna frukostvanor (Schlundt et al., 1992). De 

personer som äter frukost har ofta ett lägre BMI än de som avstår frukosten. Det är inte enbart 

frukostätande som har kopplingar till ett lägre BMI. Vilken typ av frukost samt 

energimängden har betydelse. Personer som äter cerealier till frukost tenderar till ett lägre 

BMI jämfört med de personer som konsumerar andra typer av livsmedel.  Överviktiga 

kvinnor går ned mer i vikt om 70 procent av det dagliga energiintaget konsumeras innan 

klockan 12 på dagen istället för eftermiddagen och kvällen. Överviktiga personer har en ökad 

tendens till att konsumera mindre energitäta frukostmåltider. Att hoppa över frukosten leder 

ofta till ett ökat ätande under resterande tid på dygnet (Cho, Dietrich, Brown, Celeste, Clark & 

Block, 2003).  

Bra kostvanor är en grundförutsättning för god hälsa (Livsmedelsverket, 2007) och en daglig 

konsumtion av frukt och grönsaker är en nyckelfaktor för ett lägre BMI (bin Zaal, Musaiger, 

Souza, 2009). Svenska barn äter sötsaker och snacks som motsvarar en fjärdedel av det totala 

kaloriintaget per dag. Ett ökat intag av läsk är associerad med dåliga matvanor och ett ökat 

BMI samt ett större bukomfång (Collison et al., 2010). Samtidigt ses en lägre konsumtion av 

frukt och grönt som inte motsvarar livsmedelsverkets rekommendationer (Livsmedelsverket, 

2007). Kost, bröd och läsk har varit bidragande faktorer till ett ökat BMI och bukomfång hos 

båda könen, speciellt med drycker som har haft extra tillsatt socker (Collison et al., 2010). För 

ett flertal människor är arbetet med att gå ned i vikt en utmaning. Olika typer av dieter eller 

träningsprogram kan misslyckas av olika orsaker. En orsak kan vara att alla dessa typer av 

nya rutiner kräver en beteendeförändring, som i vissa fall kan vara svåra att bibehålla om 

personen inte har stöd från människor i sin närhet. Familjen har ofta ett stort inflytande till 

förändring, både hos andra familjemedlemmar men också hos sig själva Ett flertal matval 

utvecklas i tidig barndom och fortsätter upp i vuxenlivet. Dessa matval kan formas av 

familjens inflytande (Gruber & Haldeman, 2009).  

Det är viktigt att som sjuksköterska besitta kunskap om övervikt och konsekvenser som det 

kan medföra. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att stödja och främja hälsa genom att 

identifiera och förebygga hälsorisker aktivt samt motivera till förändrade livsstilsfaktorer 

(Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, 2005).  
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Syfte och problemformulering 

Studier har visat att utvecklingen av riskfaktorer till följd av övervikt och fetma kan börja i 

tidig ålder. Eftersom det sker en successiv ökning av barn och ungdomar som är överviktiga 

eller har utvecklat fetma är det angeläget att studera vilka faktorer som kan bidra till denna 

utveckling. Ett flertal faktorer bidrar tillsammans till en negativ hälsoutveckling. Den livsstil 

som kan ses i Sverige idag är att dator- och tv-tittande är en central del hos många barn och 

ungdomar vilket kan bidra till ett mer inaktivt liv. Vilka måltidsvanor som barn och ungdomar 

har idag är en annan central faktor som kan påverka hälsan och risken för att utveckla 

övervikt eller fetma. 

Syftet med detta arbete är att studera hur matvanor hos överviktiga pojkar och flickor i 

åldrarna 15 år ser ut. Matvanor innefattar valet av olika typer av livsmedelsgrupper samt vilka 

måltider såsom frukost, lunch, middag och mellanmål undersökningsgruppen intar.  

 

Frågeställningar 

1. Hur ser 15-åriga överviktiga pojkars och flickors livsmedelsval ut? 

2. Hur ser 15-åriga överviktiga pojkars och flickors måltidsmönster ut? 

3. Hur mycket tid spenderar 15-åriga överviktiga pojkar och flickor åt medieanvändning? 

 

METOD 

Design 

Studiens design är en kvantitativ komparativ tvärsnittsstudie.  
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Tillvägagångssätt  

Detta arbete är en delstudie ur projektet ”Mat och hälsa 2007” (se bilaga 1) som undersökte 

barn och ungdomars attityder till mat, hälsa, måltidsvanor, medievanor och självkänsla. 

Ungdomarna var 11 och 15 år. Skolsköterskorna kontaktades på de utvalda skolarna via ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Informationen innehöll fakta om studiens syfte och 

datainsamling. Därefter träffades skolsköterskan, skolöverläkaren och de inbjudna skolornas 

skolsköterskor. Vidare godkände rektor i samråd med skolsköterskan studien och de fick då 

information om när enkäterna kunde skickas till skolan. Föräldrarna till skolbarnen fick ett 

informationsbrev hem (se bilaga 3) om syftet med studien samt hur den skulle genomföras. 

Skolsköterskan fick ett instruktionsbrev om eventuella frågor som skulle tänkas komma upp 

under själva undersökningstillfället. Frågorna som ställdes handlade om mat, hälsa, 

måltidsvanor, fysisk aktivitet och självvärdering. Enkäten tog ca 35 minuter att besvara och 

eleven kunde avbryta sitt deltagande närsomhelst. Svarsformulären lämnades sedan in i en 

låda som var förseglad som gjorde att inga svar kunde studeras innan alla formulär var 

insamlade. I denna delstudie ingår de frågor som rör pojkar och flickors mat och matvanor, 

samt tid av medieanvändning.  

 

Urval 

Deltagarna i studien var 15 år och gick i årskurs 9 i Uppsala län. Tio skolor i Uppsala län 

valdes slumpmässigt utför att delta i studien. Könsfördelningen i undersökningsgruppen var 

149 stycken pojkar och 153 stycken flickor. I denna studie är endast de 15-åriga pojkar och 

flickor som är överviktiga av intresse, därför gjordes urvalet utifrån ålder och BMI. Inget 

bortfall skedde i undersökningsgruppen. Antal överviktiga flickor var 10 stycken och pojkar 

19 stycken. 

 

Datainsamlingsmetod  

Frågeformulär 

Frågeformuläret består av totalt 43 frågor som handlar om mat, hälsa, måltidsvanor, 

medievanor, fysisk aktivitet och självkänsla. Frågorna bestod av dels flervalsfrågor, ”ja eller 

nej”-frågor samt öppna frågor med skriftliga svar. Frågorna som använts i detta arbete 
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fokuserar på områden gällande måltidsordning(5 st.), matvanor (6 st.), samt 

medieanvändning(6 st.).  

Exempel på frågor som ställdes vad gäller måltidsmönster var bland annat ”Hur många dagar 

per vecka brukar du äta frukost/skollunch/mellanmål/middag/kvällsmål?” Svarsalternativen 

graderades från ”Ingen” till 7 dagar. Dessa svar kodades sedan och fick siffrorna 0-7.  

För att undersöka deltagarnas matvanor ställdes frågor ”Vilken typ av mat brukar du äta?” 

Även mer ingående frågor av vilken typ av livsmedel som deltagarna ätit det senaste halvåret 

och hur ofta de gjort det ställdes.  Bland annat ställdes frågor om hur ofta de intog ljust bröd, 

fullkorns bröd, pasta och ris, hamburgare och pizza, läsk, snacks och vilken typ av 

måltidsdryck som konsumerades. Alternativen som kunde väljas angående hur ofta respektive 

livsmedel konsumerades var ”Aldrig”, ”1 gång i månaden”, ”2 till 3 gånger i månaden”, ”1 

gång i veckan”, ”2 till 3 gånger i veckan”, ”4 till 6 gånger i veckan”, ”1 till 2 gånger per dag”, 

” 3 eller fler gånger per dag”. Deltagarna fick även uppge sin vikt och längd. 

Deltagarnas medieanvändning mättes med hjälp av 6 frågor som handlade om hur ofta och 

vilken typ av media deltagarna ägnade sig åt. Svarsalternativen var dels hur många timmar per 

dag eller helgdag varje deltagare ägnar sig åt sin aktivitet, samt vilken aktivitet det handlar 

om. Exempel på frågor som ställdes var ”Hur många timmar per dag tittar du på TV?”  

För att fasställa övervikt och fetma hos vuxna används Body Mass Index (BMI). BMI är 

relationen mellan kroppsvikten dividerat med kvadraten av kroppslängden. Definitionen av 

övervikt beräknas vara ett BMI på 25 eller mer, och fetma ett BMI på 30 eller mer (WHO, 

2006). För att fastställa om barn och ungdomar från 2 år upp till 18 år är överviktiga eller lider 

av fetma används iso-BMI. Enligt iso-BMI räknas BMI ut på vanligt sätt men avläses enligt 

en tabell där BMI gränserna korrigerats utifrån ålder och kön (UAS, 2006). 

 

Bearbetning och analys 

För att besvara frågeställningarna 1, 2 och 3 som undersökte hur överviktiga pojkar och 

flickors matvanor, måltidsmönster samt tiden för  medianvändning  såg ut användes deskriptiv 

statistik. Vid dataanalysen användes statistikprogrammet SPSS (Statistical Packages for the 

Social Sciences). 
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Etiska överväganden 

Innan studien genomfördes erhölls ett godkännande av rektorerna på de aktuella skolorna 

samt av föräldrar som hade informerats via informationsbrev. Studier som innefattar barn och 

ungdomar bör ta hänsyn till att de är en känslig grupp. Åldern kan ha betydelse för påverkan 

från andra i omgivningen. Många barn kan även ha svårare att ta ett beslut om de ska delta i 

en studie eller inte. Barn och ungdomar kan även påverkas av andra personer vad gäller hur de 

svarar på frågor i en studie. Det kan vara svårt för forskaren att veta hur barnen reagerar och 

hur det kan påverka deras välbefinnande. 

Styrkan i studien som detta arbete grundar sig på är att den är frivillig och anonym. Eleverna 

kunde avbryta deltagandet närsomhelst, utan att behöva ange något skäl till varför de valde att 

avbryta sitt deltagande.  Anonymiteten är en viktig aspekt i detta fall eftersom övervikt och 

fetma kan vara känsligt för många personer. Denna typ av kartläggning kan få goda 

konsekvenser då den kan främja preventiva åtgärder i samhället.  

 

RESULTAT 

Överviktiga pojkar och flickors matvanor. 

Studien har undersökt vilken typ av dryck deltagarna oftast brukade dricka till sina måltider. 

Pojkarna (n=9) och flickorna (n=8) svarade ”mjölk”, respektive ”vatten” till skollunchen. På 

kategorierna ”ingenting” eller ”måltidsdricka” var det en pojke som valde någon av dessa 

kategorier. Fem flickor (n=5) drack mjölk eller vatten till skollunchen. Ingen av flickorna 

drack annan dryck. Mjölk som både flickorna (n=4) och pojkarna (n=10) oftast drack i skolan 

var mellanmjölk med 1,5 % fett. Majoriteten av flickorna drack antingen mellanmjölk (n=3) 

eller lättmjölk (n=3) hemma. De flesta pojkarna drack antingen mellanmjölk (n=7) eller 

lättmjölk (n=5).  

Majoriteten av pojkarna åt ljust bröd (n= 6) antingen 4-6 ggr/veckan eller 1-2 ggr/dag (n=6). 

Majoriteten av flickorna (n=4) åt ljust bröd 2-3 ggr/veckan.  



9 
 

En femtedel av flickorna (n=2) åt fullkornsbröd 1-2 ggr/dag och hälften av flickorna (n=5) åt 

det 2-3ggr/veckan. En pojke (n=1) åt fullkornsbröd dagligen, och fyra av pojkarna (n=4)  

svarade att de åt fullkornsbröd 1-2 ggr/veckan eller 4-6 ggr/veckan. 

De flesta pojkarna (n=13) och flickorna (n=6) brukade bre margarin 40 % fett eller mindre på 

sina smörgåsar.  

För att undersöka vad deltagarna hade ätit för olika livsmedel under det senaste halvåret 

ställdes ett antal frågor om olika vanligt förekommande livsmedel. Majoriteten av pojkarna 

(n=19) och flickorna (n=8), svarade kött, fisk, ägg och mjölk.  

Alla i undersökningsgruppen att åt kokt potatis. De flesta pojkarna åt potatis 1ggr/vecka, 

(n=5) 2-3 ggr/vecka (n=5) eller 4-6 ggr/vecka (n=4). Endast en pojke åt potatis 1-2 ggr/dag. 

En tredjedel av flickorna (n=3) åt potatis 2-3 ggr/veckan och ingen flicka åt det dagligen.  

 

 

 

Figur 1. Måltidsval av pasta och ris för flickor och pojkar 

De flesta flickor (n=6) konsumerade pasta eller ris 4-6 ggr/veckan. Majoriteten av pojkarna 

(n=10) konsumerade ris eller pasta 2-3 ggr/veckan (Figur 1). 

Av flickorna åt en tredjedel (n=3) grönsaker 1-2 ggr/dag och övervägande delen av pojkarna  

(n=7) åt grönsaker 4-6 ggr/veckan. En daglig konsumtion av frukt kunde ses hos pojkarna 
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(n=2) och flickorna (n=2). Av  pojkarna (n=5) hade fem svarat att de åt frukt 2-3 ggr/veckan. 

De flesta flickorna (n=4) svarade att de åt frukt 4-6 ggr/veckan.  

En sjättedel av pojkarna (n=3) och en femtedel av flickorna (n=2) åt fisk 2-3 ggr/v. De flesta 

av pojkarna (n=4) fiskrätt 2-3 ggr/mån. Majoriteten av flickorna (n=3) åt fisk 2-3 ggr/mån.  

De flesta av  pojkarna (n=6) och flickorna (n=5) åt nöt- eller fläskkött 2-3ggr/veckan. 

Majoriteten av pojkarna (n=10)  åt någon kycklingrätt som mest 1 ggr/veckan. Flickorna 

(n=4) åt någon typ av kycklingrätt som mest 2-3 ggr/veckan.  

Bland pojkarna (n=9) åt nio någon form av korv 1ggr/veckan och tre av  flickorna (n=3) 1 

ggr/veckan. Ingen i grupperna valde alternativet 1-2 ggr/dag eller 3 eller fler ggr/dag  

 

 

Figur 2. Måltidsval av hamburgare, pizza m.m. för flickor och pojkar 

 

Övervägande delen av pojkarna (n=7)  konsumerade hamburgare”1ggr/mån el mindre” eller 

(n=6) ”2-3 ggr/mån”. En majoritet av flickorna (n=5) åt hamburgare 1ggr/mån el mindre 

(Figur 2).  

Av pojkarna (n=9) åt nio stycken pommes frites 2-3 ggr/mån. En pojke (n=1) åt det 2-3 ggr i 

veckan. Majoriteten av flickorna (n=5) åt pommes frites 1ggr/mån el mindre. Ingen av 
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deltagarna åt pommes frites 4-6 ggr/vecka eller 3 eller fler ggr/dag. På frågor om olika typer 

av snacks och godis som deltagarna ätit det senaste halvåret svarade ingen av deltagarna att de 

ätit det dagligen, men 2-3 ggr/veckan konsumerade flickorna (n=1) och pojkarna (n=5) 

ostbågar och dyl.  Flertalet av pojkarna (n=8) åt detta 1 ggr/veckan och hälften av flickorna 

(n=5) 2-3 gånger i månaden. 

Pojkarna (n=7)  åt bullar, kakor och dylikt 2-3 gånger i månaden, fem av pojkarna (n=5) åt det 

2-3 ggr/veckan. De flesta flickor (n=5) åt kakor och dylikt 1 ggr/veckan, en flicka (n=1) åt det 

1-2 ggr/dag. Ingen av deltagarna åt godis eller choklad dagligen. Majoriteten av pojkarna 

(n=6) åt godis eller choklad  2-3 ggr/veckan och de flesta av flickorna(n=4) 1 ggr/veckan .  

Varken flickorna eller pojkarna åt glass dagligen. En tredjedel av flickorna (n=3) åt glass 2-3 

ggr/veckan eller 2-3 ggr/mån. Majoriteten av pojkarna (n=6) åt det 2-3 ggr/mån.  

Ingen av deltagarna uppgav att de drack läsk dagligen. Pojkarna (n=6) drack läsk 2-3 

ggr/veckan, en tredjedel av flickorna (n=3) 1 ggr/veckan samt en tredjedel (n=3) 1ggr/mån. 

Tio av flickorna (n=10) och tre av pojkarna (n=3) drack läsk som mest 4-6 ggr/veckan . 

 

Överviktiga flickors och pojkars måltidsmönster 

 

 

Figur 3. Hur många dagar i veckan brukar du äta frukost? 
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En övervägande del av både flickorna (n= 6) och pojkarna (n=13) åt frukost sju dagar i 

veckan (Figur 3). En majoritet hos både flickorna (n=8) respektive pojkarna (n=13) åt 

skollunch 5 dagar i veckan.  

En större del av flickorna (n=6) åt mellanmål (på eftermiddagen) 4 dagar i veckan, medan 

majoriteten av pojkarna (n=7) svarade aldrig.  Alla flickorna (n=10), och pojkarna (n=17) åt 

middag 7 dagar i veckan.  

Hälften av flickorna (n=5) och fem av pojkarna (n=5) åt inget kvällsmål. Endast två pojkar 

(n=2) och en flicka (n=1) åt kvällsmål alla dagar i veckan. 

 

Överviktiga pojkar och flickors tid för medieanvändning. 

Fem av pojkarna (n=5) tittade på TV på vardagarna 0-1 tim/dag, och fyra av pojkarna (n=4) 

1-2 tim/dag samt fem pojkar (n=5) 2-3 tim/dag och ingen pojke (n=0) tittade mer än 5 tim på 

TV. Av flickorna (n=2) hade två svarat 0-1 tim/dag, en tredjedel (n=3)1-2 tim/dag, och två 

flickor (n=2) svarat 3-4 tim/dag respektive 4-5 tim/dag samt en flicka (n=1) tittade mer än 5 

tim på TV på vardagarna. 

Majoriteten av pojkarna (n=6) tittade på TV på helgen 0-1 tim/dag samt fem pojkar (n=5) 2-3 

tim/dag. Tre av pojkarna (n=3) tittade mer än 5 tim. Majoriteten av flickorna (n=4) tittade 3-4 

tim/dag och en flicka (n=1) tittade mer än 5 tim. 

En majoritet av både pojkarna (n=10) och flickorna (n=6) spelade aldrig TV-spel på 

vardagarna, även TV-spel på helgerna hade flickorna(n=5) och pojkarna (n=5) svarat ”aldrig”. 
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Figur 4. Hur många timmar sitter du framför datorn (vardagar)? 

Flertalet av pojkarna (n=6) satt framför datorn 2-3 tim/dag på vardagarna. Tre av pojkarna 

(n=3) satt mer än 5 tim (Figur 4). Flickorna hade svarat mer varierat, en femtedel av flickorna 

(n=2) hade svarat 0-1 tim/dag, 1-2 tim/dag, och mer än 5 tim/dag. På helgerna hade 

majoriteten av pojkarna (n=5) svarat att de suttit framför datorn 4-5 tim/dag respektive (n=5) 

mer än 5 tim/dag framför datorn. En tredjedel av flickorna (n=3) satt 4-5 tim/dag, och en 

femtedel av flickorna (n=2) satt mer än 5 tim framför datorn. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att studera hur matvanor hos överviktiga pojkar och flickor i 

åldrarna 15 år såg ut. Matvanorna innefattade valet av olika typer av livsmedelsgrupper samt 

vilka måltider såsom frukost, lunch, middag och mellanmål undersökningsgruppen 

konsumerade. Vidare syftade studien till att undersöka hur mycket tid deltagarna spenderar på 

medieanvändning. Detta arbete är en delstudie ur projektet ”Mat och hälsa 2007”som 

undersökte barn och ungdomars attityder till mat, hälsa, måltidsvanor, medievanor och 

självkänsla. Med hjälp av ett demografiskt frågeformulär har matvanor samt medievanor 

studerats. Studiedeltagarnas måltidsval gällande husmanskost visade att de åt en varierad kost. 

De vanligaste maträtterna som grupperna konsumerade var pasta eller ris, fläsk- och nöt samt 

fisk åtminstone 2-3 ggr/veckan. Deltagarna åt frukt och grönt flera gånger i veckan. För att 

förebygga utvecklande av övervikt i ungdomsåren bör den totala medieanvändningen (TV, 

video och videospel) uppgå till 1-2 timmar per dag. Deltagarnas tid för medieanvändning 

sträckte sig från 1-2 tim/dag till 5 tim dag.  

Studiedeltagarnas måltidsval gällande husmanskost visade att de åt en varierad kost. De 

vanligaste maträtterna som grupperna konsumerade var pasta eller ris, inte dagligen men 

åtminstone 2-3 ggr/veckan. Fläsk eller nöträtter svarade de flesta i grupperna att de åt 2-3 ggr/ 

veckan. Både flickorna och pojkarna uppgav att de åt fisk 2-3 ggr/veckan, vilket de svenska 

näringsrekommendationerna föreslår. Undersökningen visade att deltagarna åt frukt och grönt 

flera gånger i veckan. En daglig konsumtion av frukt kunde ses i båda grupperna, men inte en 

daglig konsumtion av grönsaker. Fler flickor åt oftare frukt än pojkarna som vilket även 

tidigare studier visar (Nesbitt et al, 2008). Svenska näringsrekommendationer föreslår 500 

gram frukt och grönt dagligen (Livsmedelsverket, 2010). Ungdomarna åt både fullkornsbröd 

och ljust bröd flera gånger i veckan. En högre andel av pojkarna åt ljust bröd oftare än vad 

flickorna gjorde. Fler flickor än pojkar uppgav att de åt fullkornsbröd dagligen. 

Frågorna som gällde konsumtionen av snabbmat visade att majoriteten inte åt hamburgare 

eller pommes frites mer än någon gång i månaden.  På frågorna om snacks och godis åt fler 

pojkar än flickor godis flera gånger i veckan. Flickorna åt mer glass än pojkarna och gjorde 

det flera gånger i veckan. Majoriteten av pojkarna drack läsk 2-3 ggr i veckan till skillnad från 

flickorna. Studier har visat att en högre andel pojkar dricker mer läsk än flickor, men varför 

det är så är inte helt klarlagt. Det finns ett samband mellan pojkarnas högre BMI och 
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konsumtionen av läsk och sötade drycker. Läsk och sötade drycker är även korrelerade med 

sämre måltidsval (Collison et al, 2010). 

Varken pojkarna eller flickorna åt pasta eller ris dagligen. Konsumtionen av 

fullkornsprodukter som svenska näringsrekommendationer föreslår är ca 70 gram fullkorn för 

kvinnor och 90 gram för män, vilket kan motsvara 1 portion fullkornspasta eller två skivor 

knäckebröd (Livsmedelsverket, 2010).  Både flickorna och pojkarna åt dessa 

fullkornsprodukter och även andra fullkornsprodukter flera gånger i veckan. Speciellt 

flickorna uppgav att de åt fullkornsbröd dagligen. Att äta en kost rik på ceralier kan bidra till 

att motverka ett högt BMI (Cho et al, 2003). 

Resultaten av flickornas och pojkarnas måltidsordningar visade att majoriteten åt frukost 

dagligen samt lunch och middag alla dagar i veckan utom en flicka som inte åt frukost. 

Pojkarna åt dock mer sällan skollunch än flickorna. Även om de flesta uppgav att de åt 

skollunch 5 dagar så uppgav 2 pojkar att de åt lunch bara 2 dagar i veckan, till skillnad från 

flickorna där ingen åt så sällan lunch. Däremot åt flickorna mellanmål oftare än pojkarna på 

eftermiddagen, där majoriteten av flickorna åt mellanmål 4 dagar i veckan, till skillnad från 

pojkarna där de flesta inte åt mellanmål någon dag. Detta betyder att även om flickorna äter 

lunch oftare så äter de även oftare mellanmål än pojkarna. Men eftersom fler flickor uppgav 

att de åt frukt dagligen så kan detta vara deras mellanmål, och eftersom fler pojkar uppgav att 

de äter godis oftare i veckan kan detta vara den grupp som hoppar över lunchen. Generellt har 

det visat sig att kvinnor oftare håller sig till hälsosammare matvanor till skillnad från män. 

Även att fler kvinnor äter mer frukt än män och är mer måna om att välja hälsosammare 

alternativ (Nesbitt et al, 2008). 

Att hoppa över frukosten är kopplat till övervikt och fetma (Casey et al, 2008; Fainardi et al, 

2009). Men typ av livsmedelsval har också inverkan på övervikt och fetma. Personer som äter 

ceralier till frukost har ett lägre BMI än de som äter något annat till frukost. (Cho et al, 2003).  

Majoriteten av de överviktiga pojkarna och flickorna uppgav att de åt frukost 7 dagar i 

veckan, dock kan det vara svårt att veta exakt vad varje enskild individ har ätit och hur 

mycket. Det fanns ingen fråga som deltagarna kan svara på angående mängden mat eller om 

de exempelvis använder socker till vissa livsmedel. De som inte äter en vällagad lunch kan 

tendera att äta mer skräpmat (Livsmedelsverket, Riksmaten, 2003), detta gäller även de som 

hoppar över frukosten (Schulundt et al, 1992).  
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Tiden för tv-tittande på vardagarna var relativt utspritt i båda grupperna. Tiden för TV-

tittande på helgen sträckte sig från 1-2 tim/dag till 5 tim/dag. En högre andel pojkar än flickor 

tittade på TV på helgen mer än 5 tim, men högre andel flickor än pojkar tittade mer än 5 tim 

på vardagarna. På frågan om hur mycket TV-spel deltagarna spelade på vardagarna och 

respektive helg visade resultaten att de flesta svarat aldrig. Detta kan verka anmärkningsvärt 

men den tiden kan eventuellt ligga på tiden som deltagarna sitter vid datorn.  

En majoritet av pojkarna svarade att de satt framför datorn 2-3 tim/dag på vardagarna och ett 

par stycken satt över 5 tim/dag. Ett fåtal flickorna satt över 5 tim/dag på vardagarna framför 

datorn. Numeriskt sett ägnade fler flickor än pojkar mer än 5 tim åt datoranvändning på 

vardagarna, men på helgen var det tvärtom. Ca en tredjedel av pojkarna satt över 5 tim på 

helgen och ett fåtal flickorna gjorde det . Utifrån resultatet kan det vara svårt att veta om vissa 

ungdomar ägnade sig åt andra typer av medieanvändning som inte framgår i undersökningen, 

exempelvis finns inte någon tidsuppskattning för hur länge deltagarna chattar, endast om de 

gör det. 

 

Preventiva åtgärder mot övervikt och fetma 

Eftersom matvanor och livsmedelsval grundläggs tidigt i livet är det av stor betydelse att 

arbeta preventivt för att undvika att barn utvecklar fetma (Gruber & Haldeman, 2009; 

Socialstyrelsen, 2009). Bra matvanor kräver insatser på olika samhällsnivåer där 

gemensamma mål eftersträvas (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Skolverket, dietister, 

kommuner och andra instanser och yrkesgrupper behöver informeras och ta initiativ för att 

minska de dåliga matvanor barnen har idag. Politiker har diskuterat att ta ut extra skatt på 

skräpmat på samma sätt som beskattningen på alkohol, cigaretter och snus. Att propagera mot 

skräpmat kommer i framtiden att bli lika självklart som propagandan mot rökning 

(Wilhelmsson, 2005). Skolan har en viktig roll för att främja hälsosamma vanor. Bra principer 

som skolan kan använda sig av är exempelvis att servera endast vatten och lättmjölk som 

dryck, servera frukt och grönt till varje måltid, se till att det finns frukt till lågt pris att köpa på 

skolan och ta bort snacks, kakor och bullar från kafeterian eller automater (Livsmedelsverket, 

2010). Cirka hälften av pojkarna och flickorna i studien uppgav att det drack vatten eller 

mellanmjölk som måltidsdryck i skolan.  
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För att förebygga utvecklingen av övervikt i ungdomsåren bör TV-tittande begränsas till 1-1,5 

tim/dag och den totala medieanvändningen (TV, video och videospel) till 1-2 timmar per 

dag(Kuriyan et al, 2007). Resultaten visade att deltagarnas tid för medieanvändning sträcker 

sig från 1-2 tim/dag till 5 tim dag.  TV-tittande innebär även att barnen tar del av olika typer 

av reklam såsom godis och matreklam. Matreklam som visas på TV gör att barn konsumerar 

mer kex än de barn som inte tittade på TV-reklam (Harrisson et al, 2009; Fainardi, 2009: bin 

Zaal, Musaiger, Souza, 2009). Föräldrarnas roll i barnfetma kan vara en viktig del i det 

preventiva arbetet. Genom att informera föräldrar om vilka preventiva åtgärder de kan 

använda sig av kan barnfetma reduceras. Preventiva åtgärder som föräldrar kan använda sig 

av kan vara att reducera tv-tittande, att barnen inte har tv på sina rum, ökad fysisk aktivitet 

både i skolan men även mer generellt. Vissa föräldrar anser att barnets säkerhet och 

akademiska framgångar har prioriterats högre än hälsosam vikt och andra hälsofaktorer 

(Sonnerville, Pelle, Taveras, Gillman & Prosser, 2009). Genom att informera föräldrarna om 

vilka hälsorisker barnet kan utveckla senare i livet, såsom utveckling av olika typer av 

cancersjukdomar till följd av fetma, kan eventuellt deras synsätt förändras (Fuemmler, 

Pendzich, Tercyak, 2009). Det är också viktigt individen känner ett socialt stöd för att 

förebygga utvecklande av fetma. Det mest betydelsefulla sociala stödet individen kan få för 

att göra en livsstilsförändring är troligtvis familjen. Detta är angeläget att vara medveten om  

när man arbetar med den här typen av frågor (Gruber&Haldeman, 2009). 

I gymnasium och grundskolor har det under senare år skett en minskning av undervisning om 

kost och matlagning, detta kan vara en viktig del i preventiva åtgärder på samhällsnivå. 

Föräldrar kan av olika anledningar besitta varierande kunskaper om kostens betydelse. 

Sjuksköterskor som arbetar inom barnomsorg spelar en viktig roll i att informera och upplysa 

föräldrar om varför kosten och kostvanor är viktigt att applicera på ett tidigt stadium 

(Barnhälsovård, 2009).  

Generellt sett såg matvanor och livsmedelsval bra ut i undersökningsgruppen. De skolbarn 

som har deltagit i studien följer de flesta av de livsmedelsråd som är aktuella idag. Det sågs 

inte några större skillnader mellan flickor och pojkars livsmedelsval.  

Vad gäller tiden för medieanvändning sågs det vissa skillnader mellan flickorna och pojkarna. 

Större andel pojkar ägnade mer än 5 tim på både datorer och TV på helgerna men en större 

andel av flickorna ägnade mer än 5 tim åt samma typ av medieanvändning på vardagarna. 

Utifrån dessa resultat spenderar båda grupperna mer tid åt medieanvändning än vad studier 
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föreslår (Kuriyan et al, 2007), men konsumtionen var fördelade på olika sätt gällande 

vardagarna och helgerna. Barn som har TV på sina rum spenderar mindre tid i sängen till att 

sova och det kan finnas samband mellan ökad konsumtion av TV-tittande och lägre duration 

av sömn som i sin tur har setts påverka barnens BMI.(Kuriyan et al, 2007). Föräldrarna kan 

uppleva det som problematiskt att bryta TV- vanor speciellt om barnet har haft TV ända sedan 

de fick eget rum.(Sonnerville, Pelle, Taveras, Gillman & Prosser, 2009). Genom att upplysa 

om samband som setts mellan TV-tittande och BMI kan detta göra att föräldrarna inser de 

positiva effekterna av att bryta dessa vanor i tidigt stadium. 

Metoddiskussion 

Resultaten som framställs i studien har dock vissa svagheter såsom att det är en liten 

undersökningsgrupp. Eftersom deltagarna också ska uppskatta hur ofta de äter vissa maträtter 

och livsmedel kan det vara möjligt att vissa svar inte stämmer med verkligheten för det kan 

vara svårt att exakt uppskatta bakåt i tiden.  Det kan också vara svårt att uppskatta sin egen 

medieanvändning, vilket kan resultera i att deltagarna använder mer tid för media än vad de 

själva är medvetna om eller tvärtom. Därför kan dessa resultat vara svåra att generalisera till 

en större grupp. Fler studier behövs för att kunna påvisa vilka faktorer som bidrar till fetma 

och övervikt hos flickor och pojkar. 

Slutsats 

Deltagarna i studien var överviktiga trots att de följer livsmedelsverkets rekommendationer. 

Orsaken till att det kan möjligtvis vara att deltagarna uppskattade att de åt nyttigare än vad de 

faktiskt gjorde. Tiden för medieanvändning var dock relativt hög i båda grupperna. 

Detta projekt är betydelsefullt eftersom övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem vilket 

orsakar negativa hälsoeffekter. Att arbeta preventivt med kostfrågor har betydelse för att 

bromsa utvecklingen av fetma och övervikt bland barn och ungdomar. Denna studie kan ge 

utökad kunskap om matvanor, livsmedelsval och medieanvändning hos barn och ungdomar 

med övervikt. De insatser som kan bidra till att ungdomar och barn inte utvecklar övervikt 

och fetma kan vara att skolor serverar bra sammansatt skollunch med frukt och inte ger 

tillgång till kafeterior som säljer läsk eller godis. Som skolsköterska kan det vara värdefullt att 

etablera en kontakt med föräldrar vars barn är överviktiga eller lider av fetma för att föreslå 

preventiva åtgärder såsom livsstilsförändringar och förebyggande insatser gällande kost och 

aktiviteter.  
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BILAGA 1 : ENKÄT ”MAT & HÄLSA 2007” 
 

Frågor om mat, hälsa, måltidsvanor, fysisk aktivitet  
och självvärdering. 

 
Var snäll och sätt  X  vid det ord eller de svar som Du tycker passar bäst för varje 
fråga. Ofta kan det vara det första Du tänkte på. Tack för att Du hjälper oss. 

 
1. Är Du kille eller tjej? Kille □  Tjej □ 
2. Jag är ____ år  
3. Jag går i årskurs _____________. 
 
4. Vilken typ av mat brukar du äta? (kryssa för en ruta) 

 

□ Äter kött, fisk, ägg och mjölkprodukter (Blandkostare) 

□ Äter aldrig kött (Icke köttätare) 

□ Äter aldrig kött, fisk eller ägg (Laktovegetarian) 

□ Äter aldrig kött, fisk, ägg eller mjölkprodukter (Vegan) 

□ Äter annan mat exempelvis Halal eller Koscher 

 

5. Hur många dagar per vecka brukar du äta frukost? (kryssa för en ruta) 

 

 Ingen □   
 1 dag □ 
 2 dagar □  
 3 dagar □ 
 4 dagar □ 
 5 dagar □ 
 6 dagar  □ 
 7 dagar □ 
 Vad äter du oftast till frukost? ____________________________________ 
 
6. Jag brukar oftast äta frukost på vardagarna tillsammans med (du får sätta 

flera kryss) 
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 mamma  □ 
 pappa  □ 
 syskon  □ 
 familjen  □  
 annan  □ vem:___________________   
 ensam  □ 
 
7. Hur många dagar per vecka brukar du äta skollunch? (Kryssa för en ruta) 
 Ingen  □   
 1 dag □ 
 2 dagar □  
 3 dagar □ 
 4 dagar □ 
 5 dagar □ 
  
8. Vad brukar du oftast dricka till skollunchen?  (kryssa för en ruta) 
 Mjölk  § 
 Vatten  § 
 Måltidsdricka § 
 Ingenting § 
 
9. Vilken typ av mjölk brukar Du oftast dricka i skolan? (kryssa för en ruta) 

 

□ Standardmjölk, 3 % fett (röd) 

□ Mellanmjölk, 1,5 % fett (grön) 

□ Lättmjölk, 0,5 % fett (blå) 

□ Minimjölk, 0,1 % fett (gul) 

□ Annan mjölk, skriv vilken sort:     

□ Dricker inte mjölk i skolan 

 

 

10. Vilken typ av mjölk brukar Du oftast dricka hemma? (kryssa för en ruta) 

 

□ Standardmjölk, 3 % fett (röd) 

□ Mellanmjölk, 1,5 % fett (grön) 
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□ Lättmjölk, 0,5 % fett (blå) 

□ Minimjölk, 0,1 % fett (gul) 

□ Annan mjölk, skriv vilken sort:     

□ Dricker inte mjölk hemma 

 

 

11. Vilken typ av smör/margarin brukar Du bre på Dina smörgåsar?  

    (kryssa för en ruta) 

 

□ Smör/margarin med 70-80 % fett (typ bregott grön eller röd) 

□ Smör/margarin med 60 % fett (typ bregott blå mellan) 

□ Smör/margarin med 40 % fett eller mindre (typ lätta, becel) 

□ Använder inte smör/margarin på mina smörgåsar 

 
 
 
12. Hur många dagar per vecka brukar du äta mellanmål (på eftermiddagen)? 

Med mellanmål menar vi frukt, mackor, fika, kräm och liknande. (kryssa för 

en ruta) 
 Ingen  §   
 1 dag  § 
 2 dagar §  
 3 dagar § 
 4 dagar § 
 5 dagar § 
 6 dagar  § 

 7 dagar § 
 
13. Hur många dagar per vecka brukar du äta middag (lagad mat på kvällen)? 

(kryssa för en ruta) 
 Ingen §   
 1 dag § 
 2 dagar §  
 3 dagar § 
 4 dagar § 
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 5 dagar § 
 6 dagar  § 
 7 dagar § 
   
14. Jag brukar oftast äta middag (på kvällen) tillsammans med?  

 (kryssa för en ruta) 
 mamma § 
 pappa § 
 syskon § 
 familjen §  
 annan § vem:_________________   
 ensam § 
  
15. Hur många dagar per vecka brukar du äta kvällsmål (frukt, mackor eller 

fika innan du går och lägger dig)? (kryssa för en ruta) 
 Ingen §   
 1 dag § 
 2 dagar §  
 3 dagar § 
 4 dagar § 
 5 dagar § 
 6 dagar  § 
 7 dagar § 
 
 
 
 
 
16. Hur ofta har du ätit eller druckit följande mat det senaste halvåret? (kryssa bara för en ruta per 

fråga). Läs igenom alla svarsalternativ som står här innan du börjar svara på frågorna. Första frågan 

gäller när du är på restaurang. Resten av frågorna gäller när du äter hemma. 

  Aldrig   1 gång i 

månaden 

eller 

mindre 

2 till 3 

gånger i 

månaden 

1 gång i 

veckan 

2 till 3 

gånger i 

veckan 

4 till 6 

gånger i 

veckan 

1 till 2 

gånger 

per dag 

3 eller 

fler 

gånger 

per dag 

Hamburgare, pizza, 

korv eller kebab från 

gatukök/restaurang 

               

Pommes frites                 
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Klyftpotatis, stekt 

potatis 

               

Kokt potatis                 

Pasta och ris                 

Chips, ostbågar, 

popcorn eller 

liknande 

               

Ljust eller vitt bröd                  

Bröd av fullkorn 

(grovt bröd) eller 

knäckebröd 

               

Bullar, kakor, tårtor                 

Bönor, linser, 

kikärter, gula ärter 

               

Nötter typ 

jordnötter, 

hasselnötter, mandel 

               

Torkad frukt typ 

russin, aprikoser, 

fikon, dadlar 

               

Fruktkräm, typ 

Ekströms 

hallonskräm  

               

Färsk frukt                 

Färska, kokta eller 

stekta grönsaker 

               

Mjölk                  

Yoghurt eller fil                 

Godis och choklad                 

Glass                 

Läsk typ Coca Cola, 

Fanta, Sprite 
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Fisk, typ fiskpinnar, 

fisksoppa, stekt fisk 

               

Nöt‐ eller fläskkött, 

typ köttfärssås, 

köttbullar, biff, 

hamburgare 

               

Kyckling, typ chicky 

bits, grillad kyckling 

               

Korv, typ falukorv, 

grillad korv, hot dogs, 

prinskorv 
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 BILAGA 2: INFORMATIONSBREV TILL SKOLSKÖTERSKOR 

 

Mat, Hälsa, Måltidsvanor,  

Fysisk aktivitet och Självvärdering 

 

Till Er skolsköterskor 

Syftet med den här studien är att beskriva ungdomars inställning till mat och hälsa, 
måltidsvanor, fysisk aktivitet och självvärdering. Elever i skolår 5 och 9 medverkar. 

 

Vi är oerhört tacksamma att Ni medverkar så att denna studie kan genomföras! 

 

Viktigt att tänka på: 

Det är viktigt att varje elev sitter så pass fritt så att det inte finns någon risk att 
någon annan elev kan se vad den andra skriver. 

 

Eleverna får inte prata med varandra. 

 

När varje elev är färdig med ifyllandet av enkäten är det viktigt att enkäten läggs 
i en låda som inte går att ta upp av någon annan (t ex en större kartong med en 
öppning för enkäten). 

 

Frågor om frågorna: 

Om det är svårt att bestämma sig för vilket svar eleven ska välja så säg att de ska 
välja det svar som stämmer med hur de oftast brukar göra och tänka, brukar vara 
det svar som de först kom att tänka på. På vissa frågor om t ex deras föräldrar får 
de skriva vad de tror – om det är svårt att svara.  
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Vanliga frågor på specifika frågeformulär: 

Frågeformulär nr 17. Generellt för frågorna gäller att om de inte funderat på 
frågan eller vet vad det betyder (t ex kolesterolvärde) så väljer de att kryssa i 
mittenalternativet 4. 

 

Frågeformulär nr 36 (”Jag tycker jag är”) delfråga 7: ”Jag är dum i det mesta” 
kan förklaras med ”Jag är inte särskilt bra på det mesta” 

  

Frågeformulär nr 37 (Vad Du tycker om mat, ätande och motion):  

Delfråga 5 ”Jag skär min mat i små bitar” kan förklaras med ”Jag skär min mat i 
pyttesmå bitar”. 

Delfråga 18 ”Jag tycker att maten kontrollerar mitt liv” kan förklaras med ”Jag 
tycker att maten styr mitt liv”. 

Delfråga 20 ”Jag känner att andra pressar mig att äta” kan förklaras med ”Jag 
känner att andra vill att jag ska äta mer”  

 

Lycka till! 
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BILAGA  3: INFORMATIONSBREV TILL FÖRÄLDRAR 
 

Information till föräldrar med barn i grundskolans år 5 och 9  

 

Under nästa vecka kommer ditt barn tillfrågas om att anonymt besvara ett frågeformulär med 

frågor som gäller inställningen till mat, måltidsvanor, fysisk aktivitet, och självvärdering.  

Alla som tillfrågas får ett informationsbrev där det framgår att det är helt frivilligt att 

besvara formuläret samt att svaren besvaras anonymt, det vill säga inga svar kan härledas 

till en specifik person. Formuläret delas ut av skolsköterskan vid Ditt barns skola. 

 

Frågeformuläret distribueras i samarbete med skolhälsovården och Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, som under hösten 2007 genomför en studie 

avseende flickors och pojkars inställning till mat och hälsa, måltidsvanor, fysisk aktivitet och 

självvärdering. Studien är en uppföljning av en undersökning som genomfördes mellan åren 

1995-2002. Syftet med studien är att få kunskap om ungdomars uppfattningar idag och om de 

har förändrats under de senaste åren. Skolbarns inställning till mat, måltidsvanor och fysisk 

aktivitet spelar en central roll för deras aktuella och framtida hälsa. Bättre kunskaper är 

därför en förutsättning för att kunna förstå och förebygga problem. 

 

Om du anser att Ditt barn inte bör tillfrågas om att besvara frågorna kontaktar du 

skolsköterskan vid Ditt barns skola. 

 

Har du några frågor kring studien kan du kontakta  

Birgitta Edlund, universitetslektor.    

 Tel: 018 /471 66 50                                

E-post: birgitta.edlund@pubcare.uu.se 

 

Undersökningen görs som en kartläggning av ca 500 ungdomar i åldrarna 11 och 15 år 

från hela Uppsala län. Uppgifterna om enskilda ungdomar är konfidentiella och kommer 

bara till projektpersonalens kännedom. De resultat som presenteras från 
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undersökningen gäller enbart barnen som grupp. Skolöverläkare Björn Wettergren 

känner till undersökningen och ställer sig positiv till dess genomförande. 

 

 

 

 


