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Sammanfattning 
Bakgrund Frukosten sägs vara dagens viktigaste mål och vara grunden till hälsosamma val. 
Ungdomar som konsumerar en regelbunden frukost visar på lägre procent kroppsfett och bättre 
näringsintag. I nuläget vet man inte mycket om hur frukostvanor bland skolbarn i norra Sverige 
ser ut.   

Syfte Att undersöka vad elever i norra Sverige i årskurs fyra har för frukostvanor och om det 
finns någon skillnad på frukostvanor i förhållande till elevens kön, sömnrutiner och 
familjebakgrund.    

Metod Insamlad data på fjärdeklassares frukostvanor användes från ProMeal projektet. 
Eleverna svarade på en enkät under en skolvecka angående frukost- och lunchvanor. En enkät 
delades även ut till föräldrarna om barnens familjebakgrund. Totalt deltog 180 elever i denna 
studie och svaren sammanfattades och analyserades i programmet Statistical Package for the 
Social Science (SPSS). Chi-2 test användes för att se om skillnad fanns mellan elevernas 
frukostvanor och familjebakgrund, kön samt sömnrutiner.  

Resultat De flesta barnen åt någon frukost varje dag under veckan, men en del av barnen åt 
frukost färre dagar än vad föräldrarna uppgav att deras barn gjort. Majoriteten av barnen åt även 
en frukost med hög kvalitet, i denna studie menades hög kvalitet någon mejeriprodukt och frukt 
eller bröd samt en frukost som innehöll gröt. Barn som sov rekommenderad längd per natt hade 
en bättre kvalitet på frukosten (p=0,007). En skillnad mellan frukostens kvalitet och 
familjebakgrund och kön fanns inte. 

Slutsats Barn som sover kortare än rekommenderat äter oftare en mindre bra kvalitet på 
frukosten. En observationsstudie på frukostens innehåll bör göras för att se till mängd och val 
av livsmedel på frukosten hos svenska fjärdeklassare och utifrån detta se hur frukosten påverkas 
av familjebakgrund.  



Abstract 
Background Breakfast is said to be the most important meal of the day, and therefore the 
foundation for healthy choices. Adolescents who consume a regular breakfast show a lower 
percentage of body fat and better nutrition. At present we do not know much about how 
breakfast habits among schoolchildren in northern Sweden looks. 
 
Objective To investigate the breakfast habits of fourth grade students from northern Sweden 
and if there were any difference in breakfast habits compared to students gender, sleeping 
routines and family background. 
 
Method Data regarding fourth grade students breakfast habits was used from the ProMeal 
project. The students answered a five-day survey of breakfast and lunch habits. Another survey 
was handed out to the parents about family background. A total of 180 students participated in 
this study and the responses were summarized and analyzed in the statistical program Statistical 
Package for the Social Science (SPSS). Chi-2 test was used to compare the breakfast habits 
between the family background, gender and sleeping routines. 
 
Results Most of the children eat some kind of breakfast every day during the week, but they 
don´t eat as many days as their parents claim. The majority of the children also eat a breakfast 
of high quality. Children who sleep the recommended duration of the night eat a better quality 
of their breakfast (p = 0.007). There were no difference between the quality of the breakfast and 
family background and gender. 
 
Conclusion In order for the quality of the breakfast to be as high as possible the children should 
sleep the recommended duration every night. An observational study on the breakfast quality 
should be made to ensure amount and choice of food at breakfast of Swedish fourth grade 
students and from this see how the breakfast is influenced by family background. 
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1 Bakgrund 
Frukosten sägs vara dagens viktigaste mål och vara grunden till hälsosamma val och personer 
som väljer att inte äta frukost har ökad risk för fetma och sämre näringsintag i jämförelse med 
personer som äter frukost (1-3). Ungdomar som konsumerade en regelbunden frukost visade 
på en lägre procent kroppsfett och resultat av regelbundet intag av frukost visade på en bättre 
kondition, främst hos pojkar (4). En systematisk översiktsartikel visade att barn och ungdomar 
som inte åt någon frukost ofta presterade sämre i skolan (5). En annan studie visade på att 
barn som sov för lite åt mer och hade en ökad risk för fetma jämfört med de barn som sov 
rekommenderad längd under natten (6,7).  
 
Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar visade sig ha en stor betydelse till hur hälsosamt 
barnen levde senare i livet och betonade hur viktigt det är att introducera hälsosamma val 
tidigt i livet (8). Studien visade även på att föräldrar med låg inkomst gav barnen sämre 
kvalitet på maten. De barn som hade föräldrar med hög utbildning åt mer frukt och grönt, 
detta var tydligare hos eleverna i årskurs fem än barn i fem-års ålder (9). Vidare visade en 
annan studie att barnen åt det som serverades och detta indikerade på att föräldrarnas val av 
livsmedel hade betydelse för barnens kvalitet på frukosten (10). 
 
Vad som anses som bra frukost kan variera från person till person men det finns riktlinjer till 
vad som är bra och hur stor del av dagligt intag som ska komma från frukosten (11). En rätt 
sammansatt frukost ger bättre val av livsmedel resten av dagen (12).  
 
Riksmaten 2003 visade att barn åt för mycket snacks och godis och för lite frukt och 
grönsaker (5,13). Pojkarna åt mindre frukt och grönsaker än flickorna och samtidigt åt de mer 
godis och annat onyttigt än flickorna. 
 
Frukostvanor hos barn i norra Sverige har tidigare inte studerats och därför ligger detta i 
centrum för studien. Skillnader mellan barnens frukostvanor och familjebakgrund, elevens 
kön och sömn ligger i fokus.  
 
2 Syfte 
Att undersöka vad elever i norra Sverige i årskurs fyra har för frukostvanor och om det finns 
någon skillnad på frukostvanor i förhållande till elevens kön, sömnrutiner och 
familjebakgrund. 

3 Metod 
Studien är baserad på skollunchprojektet Prospects for Promoting Health and Performance by 
School Meals in Nordic Countries (ProMeal) som var ett projekt mellan de nordiska länderna 
Sverige, Island, Finland och Norge. Fokus i ProMeal låg på vad skolmåltiden hade för 
betydelse på prestationen i skolan och elevens totala ätande. Enbart svenska data användes i 
denna uppsats.  
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3.1 Datainsamling 
ProMeal samlade in data genom en kvantitativ metod, denna metod användes för att på enkelt 
sätt samla in en stor mängd data och mäta resultatet. Denna metod användes som fördel för att 
enkätundersökningar går snabbt att fylla i och med rätta frågor ger mycket information. 

Barnen rekryterades via skolor, så skolorna kontaktades först för att höra om intresse fanns. 
Vidare kontaktades barnen och föräldrarna. Totalt deltog nio skolor i norra Sverige under 
läsåret 2013/2014. Det var 14 skolklasser som ingick i studien, 201 barn var med vid start 
men tre av dessa slutförde inte studien. Totalt antalet barn att tillgå var 198. Barnen i årskurs 
fyra (tio-års ålder) svarade på en enkät under fem skoldagar. Föräldrarna till barnen fick svara 
på frågor om barnets familjebakgrund. I denna studie hade 18 barn exkluderats eftersom dessa 
var frånvarande från skolan mer än en dag. Kriteriet var att barnen varit deltagande i minst 
fyra dagar under veckan för att kunna göra en bättre bedömning på frukostens innehåll och 
hur regelbundet de åt frukost. Detta innebar att 180 barn ingick i denna studie. Tillsammans 
utgav det 900 frukostar under veckan.  I ProMeal svarade 81% av föräldrarna på 
föräldraenkäten. Det är utifrån barnen som inkluderades i studien och deras föräldrars svar på 
föräldraenkäten det analyserades om skillnad fanns. 

Första delen av enkäten som barnen fyllde i varje dag innefattade deras frukostvanor, om de åt 
mellanmål och sedan hur hungriga de var innan lunchen samt när det somnade kvällen innan 
och vaknade på morgonen (Bilaga 1). Föräldraenkäten handlade om hur barnens 
familjebakgrund såg ut, om de levde med en eller flera föräldrar, hur många de var i hushållet 
samt vilket land barnet var född i (Bilaga 2). De svarade också på frågan om föräldrarnas 
utbildningsnivå, barnets kön och hur ofta deras barn åt frukost. De föräldrar som svarade på 
föräldraenkäten var 180 med hänsyn till inkluderingskraven, vissa svarade inte på alla frågor 
så det var olika antal svar till de olika frågorna. Ett internt bortfall fanns därför på det flesta 
frågorna. Variabeln kön hade ett bortfall på 6 individer, variabeln angående föräldrarnas 
utbildningsnivå hade ett bortfall på 86 och antalet i hushållet ett bortfall på 25. Bortfall på 
kvaliteten på frukosten var 32. Frågan angående om barnet åt frukost varje dag eller mindre 
sällan hade ett bortfall på 40 individer. Variabeln där barnen fick uppge hur mycket de sovit 
under natten fanns ett bortfall på 12 individer.  

 
3.2 Databearbetning 
Den del av ProMeal studien som låg i fokus i denna studie är den delen av enkäten som 
innefattade barnens frukostvanor, sömnperiod och bakgrund (Bilaga 1). Data analyserades på 
både individnivå (Tabell 1), det vill säga barnens kvalitet på frukosten och det andra vad 
frukostarna innehöll (Tabell 2). Utifrån den data som samlades in om barnens frukostvanor 
hade dessa svar delats upp i fem olika nivåer beroende på vad barnen uppgav att de åt för att 
sedan få en bild av kvaliteten. 
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Tabell 1. Alternativen barnen hade att välja på när de uppgav vad de ätit och druckit till 
frukost samt vilken kvalitet det ger på frukosten. Fjärdeklassare från norra Sverige. Insamlad 
data läsåret 2013/2014.  

Kvalitet på 
frukosten 

Mjölk, 
fil, 
yoghut 

Flingor 
müsli, 
gröt 

Bröd Frukt, 
grönsaker 

Juice Övrigt 

Bra frukost       X      X    

 Lite frukost       X      

Frukt/grönsak/juice         X   

Ingen frukost       

Övrigt           X 

 
 
De barn som uppgav två eller fler alternativ utöver övrigt (Tabell 1) valdes att ses som “Bra 
frukost”.  Barnen som endast uppgav frukt, grönsak eller juice valdes att ses som variabeln  
“Frukt/grönsak/juice” eftersom de åt något men att det sannolikt inte nådde upp till tillräckligt 
energiintag. De barn som uppgav ett alternativ, utöver  frukt och grönsaker eller juice 
presenterades som ”Lite frukost”, när detta sannolikt innehöll ett högre energiinnehåll än 
”Frukt/grönsak/juice”. Barnen valde alltså ett alternativ utav mjölk, fil, yoghurt,  flingor, 
müsli, gröt eller bröd. Vidare kallades en variabel för “Ingen frukost” och där hade inget 
alternativ uppgetts. Samt en variabel för ”övrigt” till de barns som uppgav att det åt något 
annat till frukost. När sedan innehållet i frukostarna presenterades hade variabeln övrigt delats 
in i olika kategorier beroende på vad de skrev att de åt eller drack. 
 
Utifrån vad barnen uppgav att det åt till frukost undersöktes det om ett regelbundet mönster 
sågs på frukostkonsumtionen under hela veckan (Tabell 2). De barn som åt ”Bra frukost” alla 
dagar eller övervägande dagar under veckan, det vill säga tre eller fler dagar och de andra 
dagarna åt ”Lite frukost” beskrevs som ”Hög kvalitet”. Åt barnet ”Lite frukost” alla dagar eller 
övervägande dagar under veckan beskrevs det med ”OK Kvalitet”. Även de barn som åt något 
under alternativet ”Övrigt” alla dagar eller övervägande dagar under veckan beskrevs som 
”OK Kvalitet”. Uppgav barnet att det åt frukt, grönsak eller juice övervägande dagar under 
veckan beskrevs det som ”Låg kvalitet”. Hade barnet övervägande dagar under veckan inte 
ätit  någon frukost beskrevs det som ”Mycket låg” och åt de ingen frukost alls under veckan 
”Ingen frukost”  
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Tabell 2. Exempel på hur veckans alla frukostar sammanfattas till kvalitet. Fjärdeklassare 
från norra Sverige. Insamlad data läsåret 2013/2014.  

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Kvalitet 

Barn 1 Bra 
frukost 

Bra 
frukost 

Bra 
frukost 

Frukost Bra 
frukost 

Hög 

Barn 2 Frukost Frukost Frukost Bra 
Frukost 

Frukost OK 

Barn 3 Juice eller 
frukt/grönt 

Juice eller 
frukt/grönt 

Frukost Frukost Juice eller 
frukt/grönt 

Låg 

Barn 4 Ingen 
frukost 

Juice eller 
frukt/grönt 

Ingen 
frukost 

Juice eller 
frukt/grönt 

Ingen 
frukost 

Mycket låg 

Barn 5 Ingen 
frukost 

Ingen 
frukost 

Ingen 
frukost 

Ingen 
frukost 

Ingen 
frukost 

Ingen frukost 

 
Med hänsyn till vilken tid barnen angav att de somnade och vaknade (Bilaga 1) undersöktes 
om en skillnad till frukostens kvalitet fanns. Hade barnen angivit att det sov mindre än tio 
timmar per natt övervägande tid av veckan, det vill säga tre eller fler dagar beskrevs de som 
´Under 10h`. De barn som angivit att det sov över tio timmar per natt övervägande dagar 
under veckan beskrevs som ´Över 10h´. De barn som inkluderades är de som rapporterade 
deras sömn varje dag under veckan (n=168). 
 
3.3 Statistik 
De insamlade svaren analyserades med hjälp av det statistiska programmet Statistical Package 
for the Social Science (SPSS). Alla variabler var av nominal skala förutom sömnperioden som 
var kvotskala. Där fördelades sedan barnen i under tio timmars sömn eller över tio timmars 
sömn. Chi-2 test användes för att se skillnader mellan frukostvanorna och familjebakgrunden, 
kön samt sömnrutiner. P<0,05 användes som signifikansnivå. Detta test användes för att skilja 
på två oberoende grupper och kan slå fast på hur säker man kan vara på om det fanns en 
skillnad mellan de olika grupperna (14).  
 
3.4 Etiska aspekter 
Eftersom barnen i studien var under 15 år så kontaktades föräldrarna för samtycke om barnens 
medverkan. Barnen och föräldrarna fick information om att enkäten hanterades konfidentiellt 
och var frivillig. I denna studie hanterades data anonymt eftersom data med kodade ID-
nummer endast fanns att tillgå.  
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4 Resultat 
4.1 Kvalitet 
Majoriteten av frukostarna var  ”Bra frukost” (n=549) utav det sammanlagda 900 stycken 
frukostarna (Figur 1). Man kan se att en fjärdedel av alla elevers frukostar under veckan 
innefattar ”Frukost” (n=225). Av dessa 900 frukostar var det 32 frukostar som inte var ifyllda 
i enkäten eller att eleverna var frånvarande från skolan.  
 

 
Figur 1. Kvaliteten på 900 frukostar fördelat i procent. Fjärdeklassare från norra Sverige. 
Insamlad data läsåret 2013/2014.  

 

4.2 Frukostens innehåll 
Av frukostarna innehöll störst del av bröd (Figur 2). Nästan en fjärdedel (n=191) av 
frukostarna innehöll juice, medans endast 87 innehöll någon form av frukt eller grönsak. Vi 
ser också att en lika stor andel av frukostarna innehöll någon form av sötad dryck, såsom 
O´boy och saft. Några barn åt någon form av mat eller bakverk till frukost, såsom gårdagens 
rester, pannkakor/våfflor och kladdkaka. 
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Figur 2. Innehållet i 868 frukostar insamlat från 180 elever i årskurs fyra läsåret 2013/2014 
fördelat i procent. 
*** Saft, Festis, Blåbärssoppa, Nyponsoppa, Proviva 
** Spaghetti och Köttfärs, Köttsoppa, Nudlar, Makaroner & Köttbullar/ Korv, Kyckling & 
Pommes frites, Pizza. 
* Pannkaka, Våfflor, Tårta, Muffins, Kladdkaka, Semla 
	

4.3 Frukostvanor relaterat till olika bakgrundsfaktorer  
Antalet pojkar (n=89) och flickor (n=85) i studien var nästan detsamma (Tabell 3). Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan frukostens kvalitet och elevens kön (p=0,185). Det interna 
bortfallet i denna analys var sex individer. 
 
Antalet som svarat på vilken utbildningsnivå de hade var 94 av de 180 föräldrarna till elever 
som inkluderas i denna studie, ett bortfall på 52 %. Föräldrarna med högre utbildning än de 
med lägre visade ingen skillnad till barnens kvalitet på frukosten. Analysen av frukostens 
kvalitet och föräldrarnas utbildningsnivå visade alltså ingen signifikant skillnad (p=0,628). 
 
De flesta som ingick i studien var födda i Sverige (n=172), de elever som var födda i länder 
utanför Sverige var främst ifrån annat europeiskt land. Eftersom de elever som var födda i 
något annat land än Sverige var sådan liten del var det inte relevant att använda ett chi-2 test.  
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Tabell 3. Skillnader i frukostens kvalitet relaterat till elevens kön, föräldrarnas 
utbildningsnivå samt vilket land eleven är född i. Data insamlat i norra Sverige läsåret 
2013/2014. 
  Hög 

kvalitet 
Ok 
kvalitet 

Låg 
kvalitet 

P-värde 

Kön Pojke 59 23 7 0,185 

 Flicka 45 29 11  

Utbildningsnivå Grundskola 
och 
gymnasiet 

15 8 1 0,628 

 Högskola 40 22 8  

Land barnet är 
född i  

Sverige 101 54 17  

 Annat land 5 2 1  

 
Resultatet av antalet människor i hushållet visade att flesta familjer bestod av fyra personer 
(n=83) (Tabell 4). Eftersom det var så få som hamnade i kvalitetsnivån låg sattes kvaliteterna 
ok och låg ihop till en variabel, så att ett chi-2 test kunde genomföras. De barn som ingick i en 
familj med fyra personer åt 64 % en hög kvalitet på maten. Av de barn som ingick i en  familj 
som bestod av fem personer eller fler (n=53) åt 60 % en frukost med bra kvalitet. 
Analysen av frukostens kvalitet och antalet människor i hushållet visade ingen signifikant 
skillnad (p=0,437). Bortfall på antalet i hushållet är 25 individer. 
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Tabell 4. Skillnader i frukostens kvalitet relaterat till hur många personer i hushållet. Data 
insamlat i norra Sverige läsåret 2013/2014. 

  Hög kvalitet Ok/Låg kvalitet P-värde 

Antal personer i 
hushållet  

2-3 personer 14 5 0,437 

 4 personer 53 30  

 5 personer eller fler 32 21  

 
 
Denna studie visade att antalet föräldrar som svarade att deras barn åt frukost varje dag var 
fler än vad barnen svarade på samma fråga, 19 barn sa att de inte åt frukost varje dag (Tabell 
5). Antalet föräldrar som sa att deras barn inte åt frukost varje dag eller mer sällan och vad 
barnen svarade var nästan detsamma. 
 
Tabell 5. Svar från föräldrar och barn på frågan om barnet äter frukost varje dag eller inte. 
Data insamlat i norra Sverige. Läsåret 2013/2014 
 Föräldrarnas svar  Barnens Svar 

Äter frukost varje dag 134 115 

Äter inte frukost varje dag, eller mer 
sällan. 

6 5 

   
4.4 Sömn 
Andelen barn som uppgav att de sov tio timmar eller mer per natt var 17 % (n=28). Medans 
83 % (n=140) uppgav att det sov mindre än tio timmar. De flesta barnen sov relativt 
regelbundna tider varje natt. Det vill säga att de sov ungefär samma längd varje natt under 
veckan. Bland barnen som sov tio timmar eller längre åt en större andel en bra frukost än 
bland de som sov kortare (p=0,007).	De barnen som sov mer än tio timmar åt en bättre 
kvalitet på frukosten. 

5 Diskussion  
5.1 Metoddiskussion 
Enkätstudier har sina fördelar såväl som nackdelar. Fördelarna var att på ett relativt enkelt sätt 
få in mycket information, sammanställning av svaren är lätta att analysera samt att det är till 
fördel om man vill studera till stora grupper (14). Nackdelar i ProMeal studien kan vara de 
relativt känsliga frågorna i föräldraenkäten som kan ge upphov till att personer väljer att inte 
besvara frågor. 
  
Valet att använda sig av befintlig data från ProMeal var en fördel för att kunna se på 
skillnader mellan elevernas frukostkvalitet och familjebakgrund. Men det har även hållit 
studien inom en ram som inte gett utrymme att se vad eleverna egentligen åt. Alla barnen i 
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studien var i tio-års åldern från norra Sverige och resultatet var därför generaliserbart på barn 
inom denna åldersgrupp och område. Enkäten är använd i fyra länder i norden och är väl 
utformad, vilket ökade ProMeal studiens validitet och reliabilitet. När man ser till denna 
studie om frukostvanor och kvalitet kan validiteten bli lägre eftersom vad frukostarna 
egentligen innehöll inte framkommit. 
 
Eftersom denna studie fick tillgång till en redan genomförd enkät kommer resten av 
metoddiskussionen ägnas åt förslag på utveckling av frågorna som skulle ha gjort studien 
bättre. Ett fokus i denna studie är hur barnens frukostvanor och kvalitet ser ut, men utifrån de 
svarsalternativ som de kunde välja fick man bara svar till vilka livsmedel som de åt men inget 
om mängd eller kvalitet på livsmedlen. ProMeal-studien som barnen deltog i var som sagt inte 
fokuserad på frukosten utan på skollunchen. Enkäten angående frukostintaget hade blivit mer 
tydlig med följdfrågor eller följdalternativ till det som handlade om vad de åt för något. Till 
exempel, när barnen uppgav att det ätit flingor så skulle en följdfråga kunnat vara vad för 
sorts flingor de åt, alternativ visa bilder på vanliga sorter där barnen kunde välja vilken sort de 
åt och utifrån det se kvaliteten på flingorna. En studie visade på att flingor som innehöll en 
hög andel socker ökar barnens totala sockerintag och minskade den totala näringskvaliteten på 
frukosten (8). Men studien visade även att barnen åt vad de blev serverade och det visar på 
vilket ansvar föräldrarna har för vad barnen stoppar i sig. De flesta flingor med hög sockerhalt 
är riktade till barn vilket kan göra det svårare för föräldrar att välja bättre alternativ om barnen 
är med och handlar (15). 
 
Där barnen uppgav att det åt bröd skulle en följdfråga vara om vad för bröd det åt. Med enkla 
följdfrågor kan man få ut mer om kvaliteten såsom antal, hårt eller mjukt och vitt eller mörkt. 
Mjukt bröd har oftast en högra energinivå än hårt och kan ha betydelse om barnen når upp till 
rekommenderat intag (9). Mörkt och mer fiberrikt bröd har bättre kvalitet och håller barnen 
mätta längre (16). Vidare skulle även en följdfråga kring pålägg ställts eftersom 
energimängden, sockerhalt och kvaliteten kan variera betydligt beroende på vad man har för 
pålägg på smörgåsen. 
 
Alternativet angående juice skulle breddats och formulerats som dryck, där barnen själva 
kunde fylla i vilken dryck det drack till frukosten. Detta skulle ge ett mer informativt svar på 
vad de drack, såsom saft och O´boy. Eftersom dessa drycker innehåller mycket tillsatt socker 
och försämrar kvaliteten på frukosten är det viktiga att ta hänsyn till, ökad konsumtion av 
sötade drycker kan öka risken för diabetes (17).  
 
När det gäller alternativet kring mejeriprodukter skulle den formuleras som fil eller yoghurt 
och haft mjölk som ett exempel till dryck. Det alternativet som är formulerat till yoghurt eller 
fil skulle också ha en följdfråga. Där skulle barnen få svara på om yoghurten var smaksatt, 
något som kan minska kvaliteten på frukosten eftersom de då sannolikt är tillsatta med socker 
och öka det totala sockerintaget (9). 
 
Mängden på frukosten skulle självklart ge ett mer precist svar på kvaliteten men det skulle 
vara svårt att få ut det av denna typ av enkät. Vad barnen anser som en stor eller liten portion 
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blir svår att fråga eftersom alla har olika syn på vad som är mycket och lite. Alternativ skulle 
vara att lägga till bilder på olika storlekar på frukostar och utifrån dessa skulle barnen välja ett 
alternativ som liknar deras egen frukost. 
 
För att få ett mer precist mått på frukostens kvalitet skulle en observations studie vara aktuell 
(14), där frukosten kan vägas samt ge en tydligare bild av livsmedlens kvalitet. Det skulle 
även visa om barnen åt upp allt som det påstår att det åt, något som inte går att se i denna 
studie och är en viktig del i vad barnens egentliga energiintag på frukosten är.  
 
Enkäten som föräldrarna varit med och svarat på om bakgrundsfakta kring barnen skulle 
behövas utökas för att se till vad var och en av barnen har för ungefärligt energibehov. Längd 
och vikt tillsammans med kön skulle ge en bättre bild till hur mycket energi barnet bör få i sig 
genom frukosten. En fråga om aktivitetsnivå skulle också ge ett mer precist energibehov, där 
svar ja för fritidsaktivitet skulle ha en följdfråga om hur många timmar i veckan. Eftersom 
denna studie innefattar hur mycket barnen sover skulle det också vara intressant att ha en 
fråga kring hur många timmar om dagen som barnet ser på tv och/eller sitter framför datorn. 
Det skulle visa hur stor del av deras vakna tid de är inaktiva.   
Eftersom det var ett relativt stort bortfall på vissa av frågorna i föräldraenkäten skulle en större 
omfattning ge mer svar, exempelvis inkludera fler barn. Detta i sin tur kanske skulle ge en 
skillnad till frukostens kvalitet.  
 
5.2 Resultatdiskussion  
De flesta barnen åt en regelbunden frukost med hög kvalitet, en frukost som innehåller någon 
typ av mejeriprodukt och/eller flingor och gröt, bröd eller frukt/grönsak. En 
observationsstudie visade att fiber- och näringsrika frukostar har en hämmande effekt på 
kronisksjukdom, såsom diabetes typ II (18). Det är därför viktigt att lägga stor vikt på 
frukostvanor, fram för allt bland unga människor när beteendemönster utvecklas. 

En skillnad mellan frukostens kvalitet och antalet personer i familjen fanns inte. Men en 
tidigare studie visade på att familjen hade en viktig betydelse till vad barnen åt och alla 
medlemmar har inflytande till vad som åts. (19). De flesta familjer i denna studie är detsamma 
som den vanligaste formen av familjer i Sverige (20). De familjerna som är större kan ha en 
påverkan till vilken mat som inhandlas när det är många individer som ska samsas. En orsak 
till varför ingen skillnad ses kan vara att det var för få individer som ingått i studien, att det  
bara var 81% av föräldrarna som svarade på föräldraenkäten eller bero på att en ingående syn 
till vad barnen egentligen åt inte kunde göras. 

Frukostens kvalitet och föräldrarnas utbildningsnivå visade ingen skillnad. En orsak till varför 
ingen skillnad sågs kan vara att det var hälften av föräldrarna till barnen i denna studie som 
inte svarade till frågan om utbildningsnivå. Varför få föräldrar valde att inte svara på frågan 
tror jag kan bero på att det är en känslig fråga eftersom utbildningsnivå är kopplat till status i 
samhället (21).   
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Frågan angående vilket land som barnet var född i visade att de flesta barnen var födda i 
Sverige och endast ett fåtal utanför Sverige. Eftersom antalet deltagare som var född utanför 
Sverige var så få så gjordes inget statistiskt test. När inget test gjordes kunde ingen skillnad 
ses till frukostens kvalitet. En amerikansk studie visade att invandrare kände en större 
osäkerhet till nya kostvanor (22). Med tanke till den stora flyktingvågen som driver in över 
Europa och Sverige (23) är det viktigt att kunskap finns om olika matkulturer i skolan för att 
möta barnens behov och minska osäkerheten till nya kostvanor.  

Det fanns ingen skillnad mellan barnens kön och frukostens kvalitet. Tidigare studier visade 
på att pojkar åt mer energitäta måltider och mer onyttiga livsmedel än flickor (5, 24), vilket 
minskade kvaliteten på maten som pojkarna åt. Eftersom flera studier visade på att pojkar åt 
mer skräpmat och mindre frukt än flickor men att det inte syns i denna studie kan bero på att 
man endast sett till frukosten och inte till hela dagens intag.  

Sammanfattningsvis sågs ingen skillnad mellan frukostens kvalitet och barnens 
familjebakgrund och kön. Detta kan bero på att det behövas fler deltagare för att ett skillnad 
ska ses (14). Det kan också bero på att de flesta barnen åt någon slags frukost och hamnade 
där av i kvalitetsnivån hög eller ok. Eftersom att ingen information om vilken typ av 
livsmedel som barnen åt är det svårt att egentligen veta vilken kvalitet det är på frukosten och 
en mer ingående studie på vad barnen åt till frukost hade kunnat ge ett mer pålitligt 
kvalitetsmått. 

Barn i åldrarna sex till tolv år ska sova minst tio timmar per natt (18,25). Utifrån resultatet kan 
vi se att de flesta barnen sov mindre än vad som är rekommenderat och en tidigare studie 
visade att barn som lägger sig tidigare åt en bättre frukost än de barn som lägger sig senare 
(26). Resultatet i denna studie visade att de barn som sov rekommenderad längd också åt en 
högre kvalitet på frukosten. 

Antalet föräldrar som sa att deras barn åt frukost varje dag och hur ofta barnen påstod att de åt 
stämmer inte (Tabell 5). Föräldrarna säger att barnen åt oftare än vad barnen säger. Detta kan 
få en att fundera kring om det barnen uppgett är trovärdigt eller om barnen kan ha skrivit 
något bara för att fylla i, eller att föräldrarna egentligen inte vet om barnen åt något, de kanske 
gick före barnet åt på morgonen.  

5.3 Samhällsrelevans 
Vikten av bra och hälsosamma livsmedel är grunden till ett friskt liv. Barn börjar redan i tidig 
ålder skapa ett beteende kring mat och det visar att det är viktigt att introducera bra livsmedel 
tidigt i livet (8).  Alla barn i Sverige är tvungna att gå i grundskolan och är ett utmärkt tillfälle 
att lära barnen vikten av bra och näringsrika livsmedel. Vad som är livsviktigt för att kunna 
leva och det som vi egentligen kan klara oss utan.   

I denna studie visar det att de flesta barn åt frukost, andra åt frukost några dagar medans ett 
fåtal barn inte åt frukost någon dag under veckan. Om skolan erbjuder frukost till barnen kan 
det både ge dem en frukost med hög kvalitet samt att de barn som inte har möjlighet att äta 
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frukost hemma inte går med tom mage fram till lunchen. Detta skulle också kunna medföra en 
positiv effekt på skolresultat (27).  

5.4 Genus 
Skillnaden i kvaliteten och kön i denna studien kunde inte ses. Det kan bero på att de barn 
som var med i studien var i tio-års åldern och är fortfarande unga för att skapa ett eget 
matbeteende. Barnen bodde tillsammans med sina föräldrar och åt vad de blir erbjudna (10). 
Som tidigare nämnts har tidigare studier visat att pojkar äter sämre än flickor (5,13). Detta 
skulle kunna bero på att det fanns en tydlig manlig och kvinnlig matkultur. Den manliga 
matkulturen inkluderas av rött kött, hamburgare och pizza. Maträtter som innehåller mycket 
fett, som är dåligt för vår kropp i för stor mängd. Kvinnlig mat inkluderar sallad och vitt kött, 
såsom kyckling. Livsmedel som påverkar vår kropp på ett positivt sätt. Detta skulle kunna 
vara grunden till att kvinnor åt bättre än män, eftersom det kan vara svårt att bryta 
könsmönster. Vidare skulle det vara intressant att att titta på äldre barns eller tonåringars 
frukostvanor för att se om det kunde visa mer skillnad.	

6 Slutsats 
De flesta barn åt frukost varje dag med en hög eller OK kvalitet. Barn bör sova 
rekommenderad längd varje natt för att kvaliteten på frukosten ska vara bättre. En 
observationsstudie på frukostens kvalitet skulle vara nödvändig att göra för att se till mängd 
och val av livsmedel på frukosten hos svenska fjärdeklassare och utifrån detta se hur 
frukosten påverkas av familjebakgrunden. 

7 Tack 
Författaren tackar de forskarna som ligger bakom ProMeal projektet som lät mig använda 
deras insamlade data och därmed gjorde denna studie möjlig.    
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Innan lunch (15-30 min före maten) – Enkät 2a 

 
1) Vilken tid somnade du igår kväll?_____________________________ 

2) Vilken tid vaknade du i morse?________________________________ 

3) Åt du frukost i morse? Markera ditt svar med ett X 

Ja □ 

Nej □ 
 
Om du svarade 'ja', vad var det du åt/drack? Markera allt du åt eller drack med ett X  
 
Mjölk, fil, yogurt Flingor, müsli, gröt Bröd Frukt, 

grönsak 
Juice 

     

 
Om du åt eller drack något som inte fanns med i rutorna ovan kan du skriva det här. 
 
________________________________________________________________________ 
 
5) Har du ätit eller druckit något annat idag, mellan frukosten och lunchen? Markera ditt 
svar med ett X 

Ja □ 

Nej □ 
 
Om du svarade 'ja', vad var det du åt/drack? Markera allt du åt eller drack med ett X  
 
Mjölk, fil, yogurt Flingor, müsli, gröt Bröd Frukt, 

grönsak 
Juice 

     

 
Om du åt eller drack något som inte fanns med i rutorna ovan kan du skriva det här. 
 
_______________________________________________________ 
 
 
6) Hur hungrig är du just nu? Sätt ett X på linjen för hur hungrig du känner dig.  
 
0 = Jag är inte alls hungrig 
10= Jag är jättehungrig 
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Urval	av	frågor	från	enkät	till	föräldrar	i	det	nordiska	skolmatsprojektet	ProMeal	

Questions	 Answers	

In what country is the 
child born?	

1=Sweden/Norway/Finland/Iceland	
2=Denmark,	Norway,	Iceland,	Sweden,	Finland	
3=Other	country	in	Europe		
4=Lebanon,	Iran,	Iraq,	Turkey	or	Syria	
5=Other	country	in	Asia	(e.g.	Thailand,	South	corea,	Filipinos,	India)	

If you have answered 
"another part in the 
world", write here what 
country.  

E.g.	Iran	

How many people does 
usually live in your 
household including 
your self? 	

1=	2	
2=3	
3=4	
4=5	
5=6	or	more	

What is your highest 
finished education?  

1=elementary	school,	"realskola",	folkskola"	(10	years	or	less)	
2=	2-year	secondary	school	education,	"yrkesutbildning",	"folkhögskola",	
flickskola	eller	motsvarande	(about	10-12	years)	
3=3-4-years	of	secondary	school	education	(about	10-12	years)	
4=University	or	higher	education	education	shorter	than	4	years	(about	
13-14	years)	
5=University	or	higher	education	education	longer	than	4	years	(15	years	
or	longer)	
6=Other	education	
7=No	education	

If you marked "another 
education" in the 
question above about 
your highest finished 
education, write here 
what type of education.  

		

How often does your 
child normally eat 
breakfast on school 
days? 

1=	all	five	days	
2=	3-4	days	per	week	
3=	1-2	days	per	week	
4=	Seldom	or	never	
5=	I	do	not	know	
6=	I	do	not	want	to	answer	

 


