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Sammanfattning 

Studiens syfte var att studera 15-16 åringars kostvanor och attityd till kost relaterat till 

kön. Detta gjordes genom en enkätstudie på en högstadieskola i Skene. Enkäten bestod 

av 20 stycken frågor med fasta svarsalternativ och två öppna frågor. Sammanlagt 

samlades 61 enkäter in varav 53 enkäter uppfyllde inklusionskriterierna och användes i 

studien. Resultatet visade att tonåringarna hade oregelbundna matvanor. Endast 38% av 

samtliga svarade att de åt frukost, lunch och middag alla dagar i veckan. Det fanns en 

statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor på tre av enkätens frågor. Dessa 

frågor berörde läsk- och energidryckskonsumtion, frukt- och grönsakskonsumtion samt 

attityder till sin frukt- och grönsakskonsumtion. Pojkarna drack generellt mer läsk och 

energidryck än flickorna. När det gäller frukt och grönsaker åt pojkarna mindre än 

flickorna. Både pojkar och flickor var medvetna om sin frukt- och grönsakskonsumtion, 

där de flesta av pojkarna svarade att de tyckte att de åt för lite frukt och grönsaker medan 

de flesta flickorna tyckte att de åt lagom mycket.  

Nyckelord: hälsa, konsumtion, livsstil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary  

Teenager´s food habits and attitudes to food 

A comparison between boys and girls 

The aim of this study was to investigate 15-16 year olds food habits and attitudes to food 

related to genders. A survey was collected from a secondary school in Skene, totally 61 

surveys were collected but 53 surveys were used in this study. There were 22 questions 

in the survey, with both fixed and open answers. According to the result the teenagers 

had irregular food habits. Only 38% of the respondents had breakfast, lunch and dinner 

every day. There was a statistic significant difference between boys and girls at three of 

the questions. These questions were about soft drink- and energy drink-consumption, 

fruit- and vegetables-consumption and attitudes to their fruit- and vegetables-

consumption. Generally the boys drank more soft drink/energy drink than the girls. At 

the question about fruit/vegetables the results showed that the boys ate less than the girls. 

Both boys and girls were aware of their consumption. Most of the boys thought that they 

ate too little fruit/vegetables while the girls thought they had a moderate amount.  

Keywords: consumption, health, lifestyle 
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Inledning  

En bristande kosthållning innebär en risk att utveckla många sjukdomar, både allmänna 

och orala, därför är det relevant att undersöka hur individers kostvanor ser ut. Eftersom 

tonåringar är under utveckling och att kostvanor grundas tidigt i livet är detta en 

intressant grupp att undersöka. Förutom att objektivt studera kostvanor tar denna studie 

även upp attityder till kost. Det ger en bredare bild och en förståelse för hur tonåringar 

tänker kring sin kost. 

 

Bakgrund 

Tonåringar 

Det sker både en kroppslig och en psykisk utveckling under tonårsperioden, detta är 

något som kräver energi. Under tonåren försöker individen hitta sin identitet genom att 

till exempel upptäcka sina ideal, styrkor, svagheter och värderingar. Det sker även en 

utveckling socialt i samspel med jämnåriga och vuxna. En frigörelse från föräldrar leder 

till att tonåringen blir mer självständig. Tonåringen pendlar mellan att vara beroende av 

sin familj och att klara sig på egen hand. Föräldrarna och samhället förväntar sig att 

individen ska blir mer och mer vuxen och därmed ta mer ansvar. Dessutom ifrågasätter 

tonåringen föräldrarnas livsstil och testar gränser. Det är viktigt med kompisar och 

grupptillhörighet för att undvika känslan av ensamhet under tiden och efter frigörelsen 

från sina föräldrar (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2007). 

Hälsa 

Enligt World Health Organization (2003) innebär hälsa ett tillstånd av fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Definitionen av oral hälsa 

innebär bland annat frånvaro av kronisk mun- och ansiktssmärta, cancer, medfödda 

defekter, parodontala sjukdomar och förstörda eller saknade tänder (World Health 

Organization, 2016). 

Rekommendationer 

Attityder och matvanor är något som grundas tidigt i livet. Därför är det viktigt att få in 

bra matvanor från början (Christenson & Sundling, 2010). Nordic Nutrition 



Recommendations (NNR) består av en grupp experter som sammanställer aktuell 

forskning och utformar rekommendationer för hela Norden. NNR:s arbete ligger till 

grund för livsmedelverkets rekommendationer i Sverige. Livsmedelsverket beskriver i 

näringsrekommendationerna hur mycket och vad en individ behöver äta för att må bra.  

De nuvarande näringsrekommendationerna i Sverige antogs 2013 (Livsmedelsverket, 

2015a; Johansson, 2014). De rekommendationer som NNR ger är anpassade för den 

friska befolkningen med normala närings-och energibehov (Nordic Nutrition 

Recommendations, 2012). 

Kroppen fungerar som bäst om den får energi regelbundet via olika måltider. 

Regelbundet måltidsintag gör att individen lättare undviker att småäta. Det är också 

viktigt att äta varierat, det vill säga att kosten består av olika näringsämnen 

(Livsmedelsverket, 2015b). Exempel på näringsämnen är protein, fett, kolhydrater, 

vitaminer och mineraler (Christenson & Sundling, 2010).  

Barn över två år har ungefär samma kostråd gällande näringsinnehåll som vuxna 

individer. Individer under 18 år äter inte lika mycket mat som vuxna och bör då äta kost 

med hög näringstäthet för att kunna växa och utvecklas (Livsmedelsverket, 2015b). 

Exempel på livsmedel med hög näringstäthet är frukt, grönsaker, nötter, fisk och ägg. 

Livsmedel med låg näringstäthet är exempelvis godis, vitt bröd, läsk och kakor. 

Näringstätheten har inte med energiinnehållet att göra (Johansson, 2014). För mycket av 

den näringsfattiga kosten gör att individen kan gå upp i vikt eftersom han/hon då behöver 

äta mycket mer för att få i sig all näring som behövs (Livsmedelsverket, 2015b). Om en 

individ äter liten mängd mat krävs det att maten har god kvalité, annars finns risk för 

näringsbrist (Lindberg, 2003). Det kan vara skadligt att få i sig för mycket av vissa 

näringsämnen, därför finns det en övre gräns för intag av exempelvis vissa vitaminer och 

mineraler (Johansson, 2014). 

Kostens påverkan på kroppen 

Body Mass Index 

Ett sätt för att räkna ut vilka som är underviktiga, normalviktiga, överviktiga samt vilka 

som har fetma är att beräkna värdet Body Mass Index (BMI). För att räkna ut BMI 

används vikten i kilo (kg), detta delas med längden i meter (m) upphöjd med två. Enligt 

BMI är de som har ett BMI-värde under 18,5 underviktiga. Normalviktiga har ett BMI på 

18,5-24,9. De med övervikt har ett BMI mellan 25,0-29,9. Fetma innebär ett BMI på 30,0 



eller högre (World Health Organization, 2006). Undervikt är generellt vanligare bland 

kvinnor samt i den yngre åldersgruppen (16-29 år) hos båda könen. Fler individer under 

45 års ålder blir överviktiga (Folkhälsomyndigheten, 2014a).  

Övervikt och fetma 

I enkäter utdelade bland den svenska befolkningen år 2015 framkom det att det var större 

andel män som hade en övervikt eller fetma. Kvinnor hade ett lägre BMI i samtliga 

åldersgrupper. Exempelvis i åldersgruppen 16-29 år var det 23% av kvinnorna och 33% 

av männen som var överviktiga eller hade fetma. Av alla de tillfrågade, i åldrarna 16-84 

år bland både män och kvinnor, var det 50% som var överviktiga eller hade fetma. En 

procentsats som varit relativt stabil vid de senaste mätningarna (Folkhälsomyndigheten, 

2015).  

Fetma i sig är en belastning för kroppen, vilket kan leda till exempelvis nedsatt rörlighet 

och andfåddhet. Dessutom kan ett högt BMI (övervikt och fetma) innebära en ökad risk 

att utveckla både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar (Christenson & Sundling, 2010; 

Lindberg, 2003). Övervikt och fetma ökar även risken för exempel cancer, gallsten och 

psykiska problem. Ett överviktigt barn löper större risk att utveckla fetma när det är 

vuxet. Orsaker till fetma kan vara kostens innehåll och måltidsordning men också 

stillasittande vanor och arv påverkar (Christenson & Sundling, 2010).  

Karies 

Karies innebär en demineralisering av emalj och dentin på grund av att bakterier bildar 

syra när de bryter ner kolhydrater (Lingström, van Houte & Kashket, 2000). Både vilken 

kost och hur ofta en individ äter påverkar eventuell kariesutveckling. Vid kostintag sker 

en pH-sänkning och mineraler lämnar tandytan, det sker då en demineralisering. Efter det 

bör remineralisering ske, då pH-nivån återgår till normalläge igen (Fejerskov, Kidd, 

Nyvad & Baelum, 2008). Två av de vanligaste kariesrelaterade bakterierna är 

mutansstreptokocker och laktobaciller (Takahashi & Nyvad, 2011).   

Gällande kost i relation till karies är frekventa intag av fermentabla kolhydrater en 

riskfaktor. Sambandet mellan karies och socker är sedan länge konstaterat medan 

sambandet med stärkelse och karies har något lägre evidens (Zero, Moynihan, Lingström 

& Birkhed, 2008). En studie har visat att hög kariesprevalens hos barn och ungdomar 

ofta är kopplat till faktorer som godisätande, läskdrickande och småätande (Flinck, 

Källestål, Holm, Allebeck & Wall, 1999). Det finns kost som kan ha en skyddande effekt 



mot karies, exempel på detta är mjölk, ost, äpple och te. Detta beror bland annat på 

ämnen som påskyndar remineralisering och genom att saliven stimuleras (Zero, 

Moynihan, Lingström & Birkhed, 2008).   

Erosion 

En dental erosionsskada innebär att det uppstått en substansförlust på tandens yta till 

följd av att tanden blivit utsatt för syra vid upprepade tillfällen. Till skillnad från 

kariesskador uppstår erosioner utan inblandning av bakterier. Erosionsskador kan 

uppkomma om tänderna kommer i kontakt med exempelvis sur mat och dryck med lågt 

pH-värde (Larsen, 2008). Isaksson et al. (2013) visar i sin studie att det finns ett starkt 

samband mellan erosionsskador och hög läskkonsumtion. En studie av Jaeggi & Lussi 

(2006) visar att prevalensen av erosionsskador bland barn och ungdomar har ökat. Den 

visar också att förekomsten av erosionsskador var vanligare bland pojkar än hos flickor. 

En annan studie utförd år 2007 visade att var femte man i åldern 18 till 19 år hade 

erosionsskadade tänder (Hasselkvist, Johansson & Johansson, 2014).   

Attityder  

Ordet attityd har många betydelser. De betydelser som passar in i detta sammanhang är 

ord som inställning och förhållningssätt. Inom vetenskapen innebär ordet attityd oftast 

inställning som beror på erfarenheter, dessa kommer till uttryck genom att en individ tar 

ställning till vad han/hon tycker om en viss företeelse (Rosén, u.å.). 

George och McDuffie (2007) har gjort en studie i USA där tonåringars attityd till kost 

undersöktes. Enligt resultatet har pojkar och flickor olika attityd till kost. För flickorna 

var det viktigare att maten luktade gott. Pojkarna ansåg istället att maten skulle bidra till 

uppbyggnad av muskler. I en svensk studie gjord av Östberg, Halling och Lindblad 

(1999) undersöktes bland annat tonåringars attityder till sitt godisätande. Större andel 

flickor än pojkar tyckte att de åt för mycket godis. 

Matvanor i förändring 

Tonåringars matvanor har ändrats under de senaste åren. Folkhälsomyndighetens statistik 

angående 15-åringars matvanor visar att inte alla tonåringar äter frukost varje dag, år 

2001/2002 var det 11% av flickorna och 10% av pojkarna som inte åt frukost på 

vardagar. Totalt var det 60% av flickorna och 72% av pojkarna som åt frukost alla 

vardagar. I relation till senaste officiella siffrorna år 2013/2014 var det en något större 



andel tonåringar som inte åt frukost på vardagarna, 13,3% av flickorna och 10,6% av 

pojkarna. De som åt frukost alla vardagar år 2013/2014 var bland flickorna 58,2% och 

65,1% bland pojkarna (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

De senaste åren har läskkonsumtionen minskat bland tonåringar. År 2001/2002 var det 

13% av pojkarna och 5% av flickorna som uppgav att de drack läsk mer än en gång per 

dag. År 2013/2014 var det 5% av pojkarna och 2% av flickorna som uppgav samma 

sak.  När det gäller sötsaker hade pojkar och flickor ungefär likadana vanor. Även intag 

av sötsaker har minskat från år 2001/2002 till år 2013/2014. År 2001/2002 uppgav 8% av 

både flickorna och pojkarna att de åt sötsaker mer än en gång per dag, år 2013/2014 var 

det 2-3% procent som svarade detta (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

Eftersom tonåringars matvanor har ändrats under de senaste åren är det relevant att göra 

en ny uppdaterad studie. Kosten har stor inverkan på vår hälsa och vetskapen om att 

matvanor grundas tidigt i livet gör det ännu mer relevant att undersöka tonåringars 

matvanor. Tonåringar är en utsatt grupp för att de är i en fas i livet med mycket 

förändring där de får ta mer och mer ansvar. Det är i den här perioden i livet som 

individen får mer frihet och kan bestämma mer själv vad det gäller till exempel 

matvanor. I den här perioden är det också viktigt med kompisar och att passa in, därmed 

påverkas individen mycket av kompisarna runt omkring. 

Resultatet från studien kan vara användbart för tandvårdspersonal, vårdpersonal samt 

skolpersonal eftersom de i sitt yrkesutövande möter denna målgrupp. Dessa vuxna kan 

vara förebilder och stötta tonåringarna till en sund och hälsosam livsstil. Om det finns en 

förförståelse för hur tonåringar kan tänka kring sina kostvanor är det lättare att diskutera 

dessa frågor.  

Därför önskar författarna undersöka vilka kostvanor och attityder 15-16 åringar har just 

nu. Detta ska studeras på Ängskolan i Skene, Sverige.  

 

 

 

 

 



Syfte 

Att studera 15-16 åringars kostvanor och attityd till kost relaterat till kön.  

 

Frågeställning:  

Finns det skillnad gällande kostvanor mellan pojkar och flickor? 

Finns det skillnad i attityd gällande kostvanor mellan pojkar och flickor? 

 

Metod och material 

Urval av deltagare  

Studien planerades till en början att genomföras i Jönköping, detta för att få en stor 

population samt att det var nära Hälsohögskolan geografiskt. Ett flertal högstadieskolor 

tillfrågades men samtliga nekade till att delta. Istället valdes Ängskolan i Skene ut och 

tillfrågades av författarna. Urvalet av deltagare var därför ett icke slumpmässigt urval. De 

informanter som deltog i studien var elever som gick i nionde klass på Ängskolan i 

Skene. Deltagarna var 15-16 år gamla. Av skolans fem niondeklasser besvarade tre 

klasser enkäten.  

Ängskolan är en högstadieskola med cirka 390 elever i årskurserna 7-9. Skene ligger i 

Västergötland, Marks kommun och kommunens invånarantal är cirka 34000. Orten har 

fyra mataffärer, varav två ligger nära skolan. Det finns även en godisbutik, två pizzerior 

och två hamburgerställen med kort gångavstånd från skolan. Ängskolan har även ett café 

på skolan där eleverna kan köpa fika. Skolans upptagningsområde är förutom Skene ett 

flertal kringliggande orter. 

Inklusionskriterier för deltagarna var att de skulle vara 15 eller 16 år gamla samt gå i en 

niondeklass på Ängskolan i Skene. För att den ifyllda enkäten skulle inkluderas i studien 

skulle bland annat ”Man” eller ”Kvinna” ha kryssats i på enkätens fråga om 

könstillhörighet. Enkäter utan svar på denna fråga eller med svaret ”Annat” exkluderas ur 

studien. Enskilda kryssfrågor skall vara besvarade med endast ett kryss. I det fall där fler 

rutor eller ingen ruta kryssats i exkluderas denna frågas svar från studien. Fråga nummer 

6 på enkäten skall vara tydligt ifylld och besvarad med en siffra för att inkluderas. Svaren 



på den öppna frågan i slutet inkluderas inte i studien. Den ger enbart informanterna 

möjlighet att uttrycka eventuella övriga åsikter. 

Tillvägagångsätt  

Den design studien har är en survey-undersökning (Patel & Davidson, 2010). Det 

mätinstrument som använts är en enkät som författarna själva framställt (Bilaga 1). 

Enkätens frågor togs fram utifrån tidigare studier med liknande syfte samt med 

inspiration från Region Jönköpings läns frågeformulär “Min Hälsa” som ställs till bland 

annat elever som går i grundskola och gymnasieskola (Region Jönköpings län, 2015). De 

frågor i enkäten som formulerats med hjälp av “Min Hälsa”-formuläret är fråga 2-5 samt 

fråga 7-11. Enkäten innehåller fasta svarsalternativ samt två öppna frågor. Innan 

utlämning av enkäten godkändes den av handledare. En liten kostnad för tryckning av 

enkäten följde eftersom den delades ut i pappersform. En pilotstudie genomfördes för att 

undersöka om frågorna var bra formulerade. Det var fem tonåringar i åldern 14-15 år som 

ombads att läsa igenom enkäten. Samtliga tyckte att frågorna var lätta att förstå.  

Kontakten med Ängskolan skedde genom telefon och sedan mejl. Skolan och författarna 

kom överens om tidpunkt för utlämnandet av enkäten. Enkäten lämnades ut och samlades 

in under hemkunskapslektioner under tisdagen den 15/3-16 och fredagen den 18/3-16.  

Uppsatsen samt en kort sammanfattning kommer att skickas till berörda lärare via mejl. 

På detta sätt får eleverna del av resultatet. Uppsatsen kommer att publiceras via 

Hälsohögskolan i Jönköping.  

Dataanalys 

Sammanställning och bearbetning av insamlad data genomfördes i statistikprogrammet 

IBM-SPSS software version 21.0. Mann-Whitney-test har genomförts på de icke-

parametriska variablerna för att kunna säkerställa om det fanns någon statistisk 

signifikant skillnad eller ej mellan pojkar och flickors svar. På fråga 6 som hade en 

parametrisk variabel har t-test använts. Den signifikansnivå som valts var 5% (P-värde= 

<0,05). Korstabeller har sammanställts för att översiktligt kunna se procentandelar på 

samtliga svarsalternativ samt uppdelat mellan könen. Sammanslagning av variabler har 

förekommit vad det gäller frågorna om frukost, lunch och middag.   

 



Etiska aspekter 

Innan studien kunde genomföras gjorde en etisk egengranskning tillsammans med 

handledare, som godkände att studien kunde genomföras. Även tillstånd från den berörda 

verksamheten behövdes, i detta fall Ängskolan i Skene (Patel & Davidson, 

2010).  Eftersom deltagarna var över 15 år gamla behövde inte föräldrarna samtycka till 

tonåringens deltagande (Regeringskansliet, 2003).  

Undersökningens syfte meddelades muntligt till deltagarna innan de lämnade 

information. I samband med detta gavs även information om hur de kan få tag på det 

slutgiltiga resultatet. Undersökningen var frivillig, det vill säga deltagarna behövde ge 

samtycke till att delta. Det är viktigt att inte kränka deltagarens integritet, detta 

tillgodosågs genom att det insamlade materialet behandlats konfidentiellt och varje 

deltagare förblev anonym (Patel & Davidson, 2010).  

Under arbetets gång har författarna varit kritiska till sitt egna arbetssätt och noterat 

eventuella misstag, nya funderingar, om något speciellt inträffat eller om justeringar 

behövde göras (Patel & Davidson, 2010).   

 

Resultat 

Antal individer som erbjöds att delta i undersökningen var 61 stycken, varav alla 

samtyckte till att delta. Dock uppfyllde endast 53 stycken inklusionskriterierna. Sju 

enkäter exkluderades på grund av att svaret ”Annat” var ikryssat på frågan om 

könstillhörighet och en enkät för att frågan ej besvarats. Av de 53 användbara enkäterna 

var det 25 pojkar (47%) och 28 flickor (53%).  

Måltidsordning 

Mann-Whitney-test utfördes för att jämföra skillnader på hur många gånger i veckan 

pojkar och flickor åt frukost, lunch, middag och mellanmål. Reslutatet visade att det inte 

fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor på dessa 

måltidsvanor.  

Både bland pojkar och flickor var det vanligast att äta frukost alla dagar i veckan, 52% av 

pojkarna och 46% av flickorna svarade detta. Trots att det inte fanns någon statistisk 



signifikant skillnad mellan pojkar och flickor skiljde det sig bland de som aldrig åt 

frukost, där endast pojkar uppgav detta. När det gäller hur ofta tonåringarna åt lunch var 

det störst andel av både pojkar och flickor som svarade att de åt lunch alla dagar i 

veckan, 84% av pojkarna och 71% av flickorna uppgav detta. På frågan hur många dagar 

i veckan informanten åt middag svarade 80% av pojkarna och 54% av flickorna att de åt 

middag varje dag. På mellanmålsfrågan var det relativt jämnt mellan de olika 

svarsalternativen. Bland pojkarna var det vanligaste svaret (32%) att de åt mellanmål 3-4 

dagar i veckan. Bland flickorna var det vanligaste svaret 5-6 dagar i veckan, 39% svarade 

detta.  

Sammantaget var det 44% av pojkarna och 32% av flickorna som åt frukost, lunch och 

middag samtliga dagar i veckan. Totalt bland både pojkar och flickor var det 38% som åt 

samtliga tre huvudmålen. 

På frågan ” Ungefär hur många gånger äter, dricker eller stoppar du något ätbart i 

munnen per dag?” var det två bortfall på grund av otydlig skrift och uteblivet svar. Totalt 

var det 51 svar som kunde användas. Av svaren var den lägsta siffran 3 gånger om dagen 

och den högsta 30 gånger om dagen. Medianen för de 51 svarande var 6 gånger/dag och 

typvärdet var 5 gånger/dag.  

Vanor  

Drycker 

Pojkar dricker mer läsk och energidryck än flickor, den här skillnaden är statistiskt 

signifkant (P-värdet = 0,024). Det vanligaste svaret hos både pojkar och flickor var att de 

drack läsk och/eller energidryck 1-2 gånger i veckan. Pojkarna visade på ett mer spritt 

resultat och totalt sett drack de mer läsk än flickorna. Resultatet på denna fråga redovisas 

i tabell 1. På denna fråga var det tre bortfall, varav två pojkar och en flicka. 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Fördelning av svar på fråga 7, ”Hur ofta dricker du läsk eller energidryck?”. Svaren 

anges i procent (%) och antal svarande på varje svarsalternativ redovisas. 

 Aldrig 1-2 

ggr/vecka 

3-4 

ggr/vecka 

5-6 

ggr/vecka 

En gång 

per dag 

Flera 

ggr/dag 

Totalt 

 

Pojkar 13,0 % 

3  

39.1 % 

9  

21,7 % 

5  

21,7 % 

5  

0 % 

0  

4,3 % 

1  

100 % 

23  

Flickor 18,5 % 

5  

70,4 % 

19  

3,7 % 

1  

3,7 % 

1  

3,7 % 

1  

0 % 

0  

100 % 

27  

Alla 16,0 % 

8  

56,0 % 

28  

12,0 % 

6  

12,0 % 

6  

2,0 % 

1  

2,0 % 

1  

100 % 

50  

 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vad det gäller 

konsumtion av juice. På denna fråga var det två bortfall, en pojke och en flicka. Det 

vanligaste svaret hos pojkarna (25%) var att de aldrig drack juice, bland flickorna var det 

15% som svarade ”Aldrig”. Svarsalternativen 1-2 gånger per vecka och 3-4 gånger per 

vecka hade hög andel hos pojkarna, det var 21% i respektive grupp. Hos flickorna var det 

flest (56%) som drack juice 1-2 gånger per vecka. Det var fler pojkar än flickor som 

drack juice flera gånger per dag.  

Det vanligaste svaret bland både pojkar (36%) och flickor (37%) var att de drack 

chokladmjölk eller saft 1-2 gånger i veckan. Näst vanligast var svaret att aldrig dricka 

chokladmjölk eller saft, där 32% av pojkarna och 26% av flickorna svarade detta. Bland 

båda könen fanns det någon enstaka som svarat att de drack chokladmjölk eller saft flera 

gånger per dag. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen. På denna 

fråga förekom ett bortfall på fyra stycken, tre pojkar och en flicka.  

Sötsaker 

När det gäller hur ofta tonåringarna åt godis eller snacks (exempelvis choklad, glass, 

smågodis och chips) visade det sig att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan könen. På frågan var det 48 svar som kunde användas till resultatet, det förekom 

fem bortfall varav tre pojkar och två flickor. Majoriteten av flickorna (69%) åt godis eller 

snacks 1-2 gånger i veckan. Bland pojkarnas svar var det mer spridning, både 

svarsalternativen 1-2 gånger i veckan och 3-4 gånger i veckan hade flest svar med 36% 

på vardera. Bland pojkarna fanns det även ett fåtal som svarat att de åt godis eller snacks 

en eller flera gånger per dag, bland flickorna var det ingen som uppgav detta. Det fanns 

inte heller någon statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vad det gäller 



konsumtion av kakor, kex, bullar eller tårta. Det vanligast svaret hos pojkarna var 

”Aldrig” och hos flickorna 1-2 gånger per vecka. På denna fråga var det sju bortfall, 

varav fyra pojkar och tre flickor.  

Frukt och grönsaker 

Flickor åt mer frukt och grönt än pojkar vilket är statistiskt signifikant (P-värdet < 0,001). 

De flesta av pojkarna åt frukt och/eller grönsaker 1-2 gånger per vecka. Hos flickorna 

svarade den största andelen att de åt frukt och/eller grönsaker flera gånger per dag. 

Frågans resultat redovisas i tabell 2. Det förekom två bortfall på denna fråga, en pojke 

och en flicka.  

 

Tabell 2. Fördelning av svar på fråga 12, ”Hur ofta äter du frukt och/eller grönsaker?”. Svaren 

anges i procent (%) och antal svarande på varje svarsalternativ redovisas. 

 Aldrig 1-2 

ggr/vecka 

3-4 

ggr/vecka 

5-6 

ggr/vecka 

En gång 

per dag 

Flera 

ggr/dag 

Totalt 

Pojkar 4,2 % 

1  

50,0 % 

12  

16,7 % 

4  

16,7 % 

4  

4,2 % 

1  

8,3 % 

2  

100 % 

24  

Flickor 0,0 % 

0  

11,1 % 

3  

18,5 % 

5  

7,4 % 

2  

11,1 % 

3  

51,9 % 

14  

100 % 

27  

Alla 2,0 % 

1  

29,4 % 

15  

17,6 % 

9  

11,8 % 

6  

7,8 % 

4  

31,4 % 

16  

100 % 

51  

 

 

Attityder till sina vanor 

På alla attitydfrågor förutom den fråga som berörde frukt- och grönsakskonsumtion 

visade resultatet att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan könen.  

Det var jämnt fördelat på svarsalternativen instämmer helt, ofta och delvis vad det gäller 

påståendet ”Min måltidordning är bra”. På påståendet ”Det är viktigt att maten ser god 

ut” var det fler flickor än pojkar som instämde helt. Både bland pojkar (48%) och flickor 

(43%) var det störst andel som svarade att de ”Instämmer ofta” på påståendet ”Det är 

viktigt för mig att maten luktar gott”.  



På påståendet ”Det är viktigt för mig att maten är näringsrik och nyttig” var pojkarnas 

svar spridda. Störst andel (35%) svarade att de inte alls tyckte det var viktigt. Samtidigt 

svarade en nästan lika stor del (30%) att de instämde helt på påståendet. Bland flickorna 

var svaren mer samlade. Det var 50% som svarade ”Instämmer ofta” och 39% som 

svarade ”Instämmer delvis”. På detta påstående fanns det fyra bortfall, varav två pojkar 

och två flickor. Resultatet på påståendet ”Jag reflekterar ofta över vad jag äter” visade att 

flickorna reflekterade mer över vad de åt än pojkarna. Bortfallet var tre stycken, varav 

två pojkar och en flicka.  

Vad det gäller tonåringarnas tankar kring sin läsk- och energidryckskonsumtion var det 

störst andel av både pojkar (68%) och flickor (68%) som ansåg att de drack lagom 

mycket läsk/energidryck. Samma sak gällde deras tankar kring sin godiskonsumtion, 

bland pojkarna var det 72% och bland flickorna var det 74% som svarade ”Lagom”. 

Även på frågan om tonåringarnas tankar om sin snackskonsumtion var det ”Lagom” som 

var det vanligaste svaret. Bland pojkarna var det 64% och bland flickorna var det 70% 

som svarade detta. Både på påståendena gällande godiskonsumtion och 

snackskonsumtion förekom ett bortfall bland flickorna.  

När det gäller tonåringens tankar kring sin konsumtion av frukt och grönsaker fanns det 

en statistik signifikant skillnad mellan könen (P-värdet = 0,049). Det vanligaste svaret 

bland pojkarna var att de tyckte att de åt för lite frukt och grönsaker. En nästan lika stor 

andel ansåg att de åt lagom mycket. Bland flickorna var det flest som ansåg att de åt 

lagom mycket frukt och grönsaker. Till skillnad från pojkarna var det bara en liten del av 

flickorna som tyckte att de åt för lite. (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Redovisning av fråga 21, ”Vad tänker du om din konsumtion av frukt/grönsaker?”.  

Figuren visar fördelningen av svaren i procent (%) för respektive kön. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att studera 15-16 åringars kostvanor och attityd till kost och jämföra 

mellan könen. På tre av enkätens frågor fanns det en statistisk signifikant skillnad mellan 

könen, två om vanor och en om attityder. Både attitydfrågan och vanefrågan som berörde 

ämnet frukt och grönsaker var med bland dessa. Vilket var intressant eftersom detta visar 

på att det verkligen finns en skillnad mellan pojkar och flickor.  

Metoddiskussion 

Att samla in enkäter på en skola var en bra metod eftersom målgruppen då blev tydlig 

och avgränsad. Alla svarande var i samma ålder och det gick att informera om studiens 

syfte till flera individer samtidigt i helklass.  

Eftersom det insamlade materialet var relativt litet motsvarade varje deltagares svar en 

hög procentandel, vilket kan bli missvisande vid utstickande svar från någon enstaka 

deltagare. Ett större stickprov hade förhindrat detta. En större studie hade varit lättare att 

genomföra i Jönköpingsregionen eftersom skolorna är större där än i Marks kommun. 

Även i Skene hade detta varit möjligt om alla fem niondeklasser hade deltagit. 



Anledningen till att enbart tre klasser var med i studien berodde på en pressad tidsram för 

arbetet. I dialog med rektorn beslutades det att enkäterna skulle delas ut under 

hemkunskapslektioner eftersom enkäten berör ämnet kost. Problemet var att många 

hemkunskapslektioner ställdes in under perioden enkätsvaren skulle samlas in på grund 

av nationella prov och föreläsningar utöver det vanliga schemat.    

Anledningen till att attitydfrågor har inkluderats i studien var för att kunna förstå orsaken 

till tonåringars val. Om enkäten endast innehållit frågor kring kostvanor hade resultatet 

blivit tunnare och mindre användbart i det kommande yrkeslivet som tandhygienist.  

I det stora hela svarade enkätens frågor på studiens syfte. Det var en bra balans mellan 

frågor om vanor och attityder. Men efter utlämnandet av enkäten och under arbetets gång 

har brister i enkätens formulering och innehåll upptäckts. På frågan om könstillhörighet 

valdes det att alternativet ”Annat” skulle vara med för att alla skulle känna att de passade 

in i någon kategori. En tydligare definition av kategorin ”Annat” hade underlättat för 

informanterna och eventuellt gett seriösare svar. En tydligare definition hade varit att 

lägga till förklaringsord som exempelvis transsexuell. Ett annat sätt hade varit att 

använda ”Juridiskt kön” på enkäten, men eftersom studien inte berör det biologiska utan 

handlar om beteende var detta inte aktuellt.  

Även fråga 6 som berörde antal tillfällen deltagaren åt per dag kunde utvecklats och 

blivit tydligare. För att informanterna skulle förstå frågan som det var tänkt borde en liten 

tilläggstext ha lagts till om att vatten inte räknas. På fråga 10 som handlade om godis och 

snacks fanns en förklaringstext inom parantes, men denna kunde varit bättre. Den kunde 

förtydligats genom att tillägga ”med mera” i förklaringstexten.  

De flesta av enkätens frågor var bra formulerade och lätta att förstå. Detta bekräftas 

genom att det var ett relativt litet bortfall. De vanligaste bortfallen berodde på att 

informanter kryssat mellan två svarsalternativ. Orsaken till att de svarat på fel sätt är 

troligtvis för att det inte fanns något passande svarsalternativ, inte att frågan var svår att 

förstå. Framförallt uppstod detta problem på frågorna 7-12 där många kryssade mellan 

kategorierna ”Aldrig” och ”1-2 gånger/vecka”. En lösning till detta problem hade varit att 

lägga till en kategori emellan dessa två.  

På attitydfrågorna 13-21 skulle öppna frågor i exempelvis en intervju varit att föredra för 

att få fram mer personliga svar. Det hade gett informanten utrymme att kunna svara olika 

för olika dagar i veckan, till exempel skilja på vardag och helg.  



För att få ett mer tillförlitligt resultat hade studien behövts göras på nytt med ett större 

antal informanter. Det skulle också vara intressant att få in mer information om 

deltagarnas andra vanor för att se om det finns någon koppling mellan övrig livsstil och 

kost. I så fall skulle ett eventuellt samband mellan till exempel stillasittande livsstil och 

dålig kosthållning kunna fastställas.  

Resultatdiskussion 

Resultatet kan ha påverkats av Ängskolans geografiska läge. Eleverna på Ängskolan i 

Skene har stor tillgång till att köpa exempelvis godis, snacks, dricka och även mat under 

skoldagen. Eftersom samma studie inte har gjorts på en skola med mindre tillgång till 

konsumtion är det omöjligt att veta hur Ängskolans lokalisation har påverkat resultatet. 

Men det är troligt att tillgången till sötsaker bidrar till en ökad konsumtion.  

I en av de tre klasserna svarade sju personer att deras könstillhörighet var ”Annat”. Det 

känns som en orimligt stor andel av klassen, och ett bortfall som hade kunnat undvikas. 

Vid enkätutlämnandet var känslan att några grupper i klassen inte tog 

enkätundersökningen på allvar och misstanke finns om det var dessa som svarade 

”Annat”. Denna misstanke styrks bland annat av fråga 6 var besvarad med orimligt höga 

siffror.  

Alla veckor ser antagligen inte likadana ut, till exempel kanske en skolfri vecka innebär 

mer sötsaker. I och med att enkätens frågor och svar hanterat ”en vanlig vecka” fanns det 

inte utrymme för att redovisa extrema vanor vissa veckor. Detta kan vara orsaken till att 

vissa frågor blev felaktigt ikryssade, till exempel att flera rutor var ikryssade eller att det 

kryssats mellan två svarsalternativ. Den fråga med flest bortfall då informanter kryssat 

mellan två svarsalternativ var den om konsumtion av kakor, kex, bullar eller tårta. Detta 

kan bero på att exempelvis tårta äts ibland, informanten kan därför inte kryssa i ”Aldrig” 

och inte heller ”1-2 gånger/vecka”. En annan svårighet med en enkät är att deltagarna kan 

ha en tendens till att svara mer efter deras ideal än efter verkligheten. Ett sådant exempel 

skulle kunna vara att en individ tycker att godis skall ätas en gång i veckan och svarar 

därefter, men ändå äter godis fler gånger i veckan. En risk med en enkätstudie kan därför 

vara att resultatet inte blir helt sanningsenligt. 

På frågan om frukostvanor var det vanligaste svaret att de åt frukost varje dag men 

samtidigt var det ungefär lika stor del som uppgav att de inte åt frukost varje dag. Trots 



att det inte fanns någon statistik signifikant skillnad mellan könen är resultatet intressant 

eftersom en så stor del av tonåringarna hoppar över frukosten ibland. Detta stärks av det 

Bruno-Ambrosius, Swanholm och Twetman (2005) visar i sin studie att inte alla 

tonåringar åt frukost varje dag.  

Studiens resultat visade att tonåringarna hade oregelbundna kostvanor när det gäller 

frukost, lunch, middag och mellanmål. Detta kan vara rimligt med tanke på att fler andra 

studier har kommit fram till samma sak (Höglund, Samuelson & Mark, 1998; Sjöberg, 

Hallberg, Höglund & Hulthén, 2003). I studien gjord av Sjöberg, Hallberg, Höglund och 

Hulthén (2003) var det 65% av pojkarna och 52% av flickorna som uppgav att de åt alla 

tre huvudmålen varje dag. Detta skiljer sig mot denna studies resultat där endast 44% av 

pojkarna och 32,1% av flickorna svarade att de åt alla tre huvudmålen, vilket är 

förvånande få. Detta skilda resultat skulle kunna bero på att studiepopulationerna skiljer 

sig stort i antal. Eftersom den tidigare studien från 2003 visade att förhållandevis få 

tonåringar äter alla huvudmålen fanns förväntningen att minst lika många i denna studie 

skulle äta alla tre huvudmålen. Det var en oroväckande stor andel av tonåringarna som 

inte åt regelbundet, vilket betyder att livsmedelverkets rekommendationer inte följs. Det 

finns därmed en risk för exempelvis näringsbrist, småätande (Livsmedelsverket, 2015b) 

karies (Fejerskov et al, 2008) och diabetes (Christenson & Sundling, 2010; Lindberg, 

2003). En anledning till att tonåringar hoppar över exempelvis lunchen kan vara 

grupptryck, om kompisar inte går till matsalen är det svårare att gå dit själv. Omvänt kan 

det vara lättare att gå till matsalen om kompisarna går dit, det är ett exempel på hur 

grupptryck kan fungera positivt.   

Både denna studies resultat och tidigare undersökningar visar att pojkar generellt dricker 

mer läsk än flickor (Hasselkvist, Johansson & Johansson, 2014; Folkhälsomyndigheten, 

2014b). Resultatet i denna studie känns därför rimligt, dock kan resultatet ha påverkats av 

att frågan om läsk även innefattade energidryck. I undersökningar gjorda av 

Folkhälsomyndigheten gällande läskkonsumtion var det vanligaste svaret bland 15-

åringar från år 2001 till 2014 att de drack läsk 2-4 dagar i veckan. Men det har skett en 

minskning av läskdrickandet (Folkhälsomyndigheten, 2014b). I denna studie var det 

vanligaste svaret 1-2 gånger i veckan. Det kan vara en bekräftelse på att läskdrickandet 

har minskat. Denna slutsats bör inte tas som en sanning på grund av att 

undersökningarnas svarsalternativ inte var helt lika och denna studies stickprov var litet. 



Många tonåringar är troligtvis medvetna om att läsk inte är bra för tänderna. Men även 

juice kan ge liknande skador, som exempelvis erosioner (Larsen, 2008). Eftersom juice 

innehåller frukt kan det upplevas nyttigt. Studiens resultat visar att det fanns de som 

drack juice flera gånger varje dag. Detta kan betyda att dessa individer inte är medvetna 

om riskerna med frekvent juicedrickande.  

Vad det gäller frågan om frukt och grönsaker har studien fått liknande resultat som 

Folkhälsomyndighetens undersökning bland 15-åringar år 2014 (Folkhälsomyndigheten, 

2014b). Något anmärkningsvärt i denna studie var flickornas resultat, då 52% svarade att 

de åt frukt och/eller grönsaker flera gånger per dag. Detta resultat var mer positivt än 

väntat. Det var betydligt mer än vad Folkhälsomyndighetens siffror visade, där de 

redovisar att 12%  av flickorna åt frukt och 25% åt grönsaker flera gånger per dag 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b).  

I relation till attitydfrågan om frukt/grönsakskonsumtion kan en slutsats dras om att 

tonåringar är medvetna om sin kost. Detta eftersom statistiken visar att pojkar åt lite 

grönsaker och även tänkte att de åt för lite. Medan flickorna åt mycket grönsaker och 

ansåg att de åt en lagom mängd. 

När det gäller attitydfrågorna (13-21) blev det ett relativt samlat svar koncentrerat kring 

svarsalternativen i mitten, där exempelvis lagom var ett vanligt svar. Här förväntades 

större skillnader mellan könen eftersom vanorna inte såg riktigt likadana ut bland pojkar 

och flickor. Exempelvis drack pojkarna läsk oftare än flickorna, men ändå tyckte de 

flesta i båda grupperna att de drack lagom mycket.  

När det handlar om hur nyttig kosten är var pojkarnas svar mer extrema än flickornas. 

Pojkarna tyckte antingen att det var mycket viktigt att maten var näringsrik och nyttig 

eller att det inte var viktigt alls. Detta stämmer överens med författarnas bild av pojkar i 

den åldern. Antingen är en individ aktiv och mer hälsosam eller mer ohälsosam och 

stillasittande framför exempelvis en dator. En livsstil innefattar inte bara kost utan även 

beteende och tankar. De pojkar i enkätstudien som har svarat att det är viktigt att maten 

är näringsrik och nyttig har antagligen en aktiv fritid. Samtidigt är det troligt att de pojkar 

som inte tycker att det är viktigt alls att maten är näringsrik har en stillasittande fritid. 

Resultatet visade att flickorna reflekterade mer över vad de åt än vad pojkarna gjorde. En 

anledning till att vissa tänker mer på vad de äter kan vara till exempel skönhetsideal och 

idrottsprestationer. Om en individ sällan eller aldrig reflekterar över sin kost finns det 



risk för exempelvis näringsbrist och/eller fetma. Om en individ istället ofta eller alltid 

reflekterar över vad han/hon äter har den troligtvis högre risk att utveckla exempelvis en 

ätstörning. Statistik visar att ätstörningar såsom anorexia, bulimi och hetsätning, är 

vanligare hos kvinnor än hos män (Birmingham & Treasure, 2010). Därför är resultatet 

att flickorna reflekterar mer över sin kost än pojkarna inte oväntat. 

 

Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka skillnader mellan pojkars och flickors kostvanor och 

attityder. Huvudfynden som kunde urskiljas från denna enkätundersökning var att det 

fanns en skillnad mellan könen vad det gäller läsk- och energidryckskonsumtion samt 

konsumtion av frukt och grönsaker. Men på flera frågor skiljde det sig också inom de två 

könsgrupperna. Att tonåringar inte är en homogen grupp kan vara bra att ha i åtanke vid 

bemötande av dessa individer. En del individer kan vara lättare än andra att motivera till 

bra vanor. Till exempel de som tycker det är viktigt med näringsrik och nyttig mat 

kanske lättare tar till sig hälsosamma råd och tips. 
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Bilaga 1 

 
Enkät 

Studiens syfte är att undersöka tonåringars matvanor och attityder till dessa. Därför är det 

av stor vikt att du svarar så sanningsenligt som möjligt. Vi vill också klargöra att 

deltagandet är frivilligt och om du deltar svarar du anonymt.  

Tack på förhand!  

Emma Ahlander & Hanna Persson, Tandhygienistprogrammet 

 

1. Kön. Sätt ett kryss vid rätt svarsalternativ. 

  Man                              Kvinna                               Annat     

         

2-5. Måltidsordning. Sätt endast ett kryss på varje fråga. 

 0 1-2 3-4 5-6 7 

Hur många dagar i veckan äter du 

frukost? 

     

Hur många dagar i veckan äter du 

lunch? 

     

Hur många dagar i veckan äter du 

middag? 

     

Hur många dagar i veckan äter du ett 

eller två mellanmål, t.ex. frukt? 

     

 

 

6. Ungefär hur många gånger äter, dricker eller stoppar du något ätbart i munnen 

per dag? 

Svara med siffror: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr1K7n1qHKAhWGjCwKHROyBR8QjRwIBw&url=https://intranet.falkenberg.se/miljoportal/projektarkiv/biologiskmangfald/tarnkolonilovstaviken.4.db1eaa112e32ac3ff18000322.html&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNGcd6VmGBGZN6emPgRRtFVZixoOog&ust=1452598896961756


7-12. Vanor. Hur ser en vanlig vecka ut för dig? Sätt endast ett kryss på varje fråga. 

 Aldrig 1-2 

gånger/vecka 

3-4 

gånger/vecka 

5-6 

gånger/vecka 

En gång 

per dag 

Flera gånger 

per dag 

Hur ofta dricker du läsk 

eller energidryck? 

 

 

      

Hur ofta dricker du juice? 

 

 

 

      

Hur ofta dricker du 

chokladmjölk eller saft? 

 

 

      

Hur ofta äter du godis eller 

snacks 

(choklad, glass, smågodis, 

chips)? 

      

Hur ofta äter du kakor, kex, 

bullar eller tårta? 

 

 

      

Hur ofta äter du frukt 

och/eller grönsaker? 

 

 

      

 

 

13-17. Sätt kryss vid det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din 

uppfattning. Sätt endast ett kryss på varje påstående. 

 

 

 Instämmer helt Instämmer ofta Instämmer delvis Instämmer inte alls 

Min måltidordning är bra 

(frukost, lunch, middag samt 

mellanmål) 

    

Det är viktigt för mig att 

maten ser god ut  

 

    

Det är viktigt för mig att 

maten luktar gott  

 

    

Det är viktigt för mig att 

maten är näringsrik och nyttig  

 

    

Jag reflekterar ofta över vad 

jag äter  

 

    



18-21. Sätt kryss vid det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din 

uppfattning. Sätt endast ett kryss på varje påstående.  

 

 

 

Avslutningsvis, är det något Du vill kommentera som Du inte fått ge uttryck för i 

enkäten? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

  

 Äter/dricker för 

mycket 

Äter/dricker 

lagom 

Äter/ dricker för 

lite 

Äter/dricker inte alls 

Vad tänker du om din 

läskkonsumtion 

/energidryckskonsumtion? 

    

Vad tänker du om din 

godiskonsumtion? 

 

    

Vad tänker du om din 

snackskonsumtion? 

 

    

Vad tänker du om din 

konsumtion av 

frukt/grönsaker? 

    


