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SAMMANFATTNING 

Faktorer i omgivningen har visats ha samband med ungdomars måltidsvanor. En central faktor i 

omgivningen är boendesituationen och relationen till föräldrar. Syftet med detta arbete var att 

genom en kvantitativ tvärsnittsstudie undersöka sambanden mellan ungdomars måltidsvanor och 

deras boendesituation och föräldrastöd. 7119 ungdomar i årskurs 7 och 9 och i årskurs 2 på 

gymnasiet i Uppsala län deltog i en enkätundersökning. Effekten av boendesituation och 

föräldrastöd på måltidsvanor analyserades med logistisk regression och justerades för kön, ålder och 

föräldrars sysselsättning. Resultatet visade att ett boende, i jämförelse med två eller flera, att bo 

med båda föräldrar och att ha ett högt föräldrastöd ökade sannolikheten för fördelaktiga 

måltidsvanor. Slutsatsen var att ungdomars måltidsvanor har samband med faktorer i familjen och 

boendet. Det vore intressant att undersöka detta närmare i en mer utsatt grupp med en annorlunda 

boende- och föräldrasituation än de inkluderade i denna studie. 

Nyckelord: ungdom, familj, hem, boende, matvanor, frukost  

 

 

ABSTRACT 

Factors in the environment have been shown to correlate with the food and meal habits of 

adolescents. The living situation and the relationship with parents are of great importance. The 

purpose of this paper was to study the associations between the meal habits of adolescents and their 

living conditions and parental relations in a quantitative cross-sectional study. 7119 adolescents in 

the county of Uppsala participated in a survey. Questions regarding living conditions, parental 

support and meal habits were analysed using logistic regression. The analyses were adjusted for 

parental employment, gender and age. The results showed that meal habits of adolescents were 

influenced by factors in the environment, especially parental support. In the future it would be of 

interest to investigate these associations in a more exposed group consisting of adolescents with 

different living conditions and parental relations apart from those included in the present study. 

Keywords: adolescent, family, home, living, food habits, breakfast 
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1 BAKGRUND 

1.1 Ungdomars allmänna hälsoläge 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar gruppen ungdomar som unga människor i 

åldern 10-19 år. De ses som en generellt hälsosam grupp men inom den finns också en hel del 

ohälsa och sjukdomar som kan förebyggas och behandlas. Det är också många sjukdomar som 

bryter ut i vuxen ålder, som orsakas till följd av händelser och beteenden i ungdomen, till 

exempel dåliga mat- och motionsvanor eller rökning som kan leda till försämrad hälsa och en 

tidigare död senare i livet (World Health Organization, 2016).  

I en svensk longitudinell undersökning studerades den generella hälsan bland svenskar i 

åldrarna 16-84 år. Resultatet visade att den självskattade hälsan försämrades över tid, hos 

ungdomar från 1980/81 till 2004/05. Ungdomar nu för tiden skattar alltså sin hälsa sämre än 

vad ungdomar gjorde under 80- och 90-talen. Detta trots att det moderna samhället har bättre 

förutsättningar för god hälsa, både sett till livslängd och ekonomiska faktorer (Johansson, 

Midlöv, Sundquist, Sundquist, & Calling, 2015). Övervikt och fetma är något som ökat, 

särskilt i de yngre kohorterna, även det är relaterat till en sämre självskattad hälsa (Caman et 

al., 2013).  

En sammanfattning av svenska ungdomars hälsoläge år 2013 visade på att dödligheten på 

grund av självmord och olycksfall var lägre i Sverige än i Norge och Finland och stod för 70 

% av dödsfallen bland män och 50 % bland kvinnor mellan 15-29 år. Denna risk hade varit 

oförändrad de senaste 15 åren. Det var färre ungdomar då än tidigare som rökte och drack 

alkohol, samtidigt som fler använde narkotika. Sedan 1990-talet hade ungdomars psykiska 

hälsa försämrats och gjorde så fram till år 2005. Nyare undersökningar har dock visat att 

försämringen avstannat och minskat de senaste åren, vilket tros bero på det ökade antalet 

ungdomsmottagningar och den ökade tillgängligheten till dem. Barn och unga som var 

placerade i hem för vård och boende (HVB) och familjehem visade sig ha sämre hälsa, främst 

psykisk och sexuell hälsa, än andra barn och ungdomar. En stor grupp barn och unga var 

ekonomiskt utsatta, främst barn till ensamstående eller utrikesfödda. Dessa barn kunde ibland 

sakna basala nödvändigheter som näringsrik mat (Socialstyrelsen, 2013).  

 

 



   2 

 

1.2 Teoretiskt ramverk 

1.2.1 Beteendemedicin 

Beteendemedicin är ett vetenskapsområde som kommit ur beteendevetenskapen. Den har drag 

av inlärningsteorier, grundläggande forskning om animalisk fysiologisk psykologi och 

mänsklig psykofysiologi samt även forskning inom social och klinisk psykologi. En definition 

av beteendemedicin är att det behandlar utvecklingen av beteendevetenskaplig kunskap och 

relevanta tekniker för att förstå den fysiska hälsan och ohälsan samt tillämpningen av dessa 

tekniker för att diagnostisera, förebygga, behandla och rehabilitera (Schwartz & Weiss, 1977). 

1.2.2 Social Cognitive Theory 

För att beskriva och förstå hälsobeteende finns ett flertal teoretiska ramverk som används 

inom beteendemedicinen. En av dessa är Social Cognitive Theory (SCT) som är en utveckling 

av Banduras Social Learning Theory. Teorin bygger på att mänskligt beteende är en produkt 

av en dynamisk interaktion mellan personliga, beteenderelaterade och miljörelaterade 

influenser (Bandura, 1986). SCT består av fem nyckeldelar; psykologiska 

bestämningsfaktorer för beteende, observationsinlärning, miljörelaterade bestämningsfaktorer 

för beteende, självreglering och moralisk obundenhet. De psykologiska 

bestämningsfaktorerna behandlar individens egen förmåga och vilja (self-efficacy) att påverka 

sitt eget hälsobeteende. Observationsinlärning beskriver hur individen tar till sig av beteenden 

i dess omgivning och använder det genom att uppmärksamma, bibehålla, reproducera och 

motivera beteendet. Här influeras personen av människor i omgivningen som till exempel 

familj och vänner och deras hälsobeteende. Miljörelaterade bestämningsfaktorer beskriver hur 

individen påverkas av den samhälleliga omgivningen som exempelvis tillgång till olika 

hälsorelaterade tjänster och friluftsområden eller beskattning på olika hälsofrämjande eller 

hälsoskadande produkter. Självreglering beskriver en persons skicklighet att styra sig själv 

och sitt hälsobeteende i en önskad riktning. Den moraliska obundenheten beskriver hur 

individer kan frångå moraliska begränsningar för att utsätta andra för våld och lidande. Ett 

exempel är varför en tobaksförsäljare säljer tobak trots vetskap om att den är hälsoskadlig 

(Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). Alla delar i teorin anses relevanta för detta arbete.  

1.3 Omgivning och ätbeteende 

Ungdomars matvanor har flera gånger setts påverkas av ett flertal faktorer i omgivningen 

(Boutelle, Birkeland, Hannan, Story, & Neumark-Sztainer, 2007; Cusatis & Shannon, 1996).  
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För att grundligt undersöka vad som påverkar ungdomars matvanor och ätbeteende har SCT 

använts som ramverk (Story, Neumark-Sztainer, & French, 2002). Detta för att förstå och 

beskriva den uppsättning av influenser som spelar in. I teorin ingår huvudfaktorerna; 

personliga faktorer, miljöfaktorer och beteende. Personliga faktorer som påverkar ätbeteendet 

hos ungdomar är psykosociala faktorer, biologiska faktorer, beteendefaktorer och 

livsstilsfaktorer. Exempel på dessa är attityd, kunskap, smak och preferenser som 

psykosociala faktorer, hunger som biologisk faktor, invanda måltids- och mellanmålsmönster 

samt viktkontrollbeteenden som beteendefaktorer och slutligen upplevda barriärer som tid och 

kostnad som livsstilsfaktorer. I den sociala miljön påverkas ätbeteendet av alla personer i ens 

närhet; familj, vänner, grannar och bekanta. Dessa påverkar genom modellering, belöning, 

socialt stöd och upplevda normer. Den fysiska miljön påverkar tillgänglighet genom skolor, 

snabbmatsställen, restauranger, shoppingcentrum, automater och livsmedelsbutiker (Story et 

al., 2002). 

1.4 Boendesituation 

Förhållanden i en persons omgivning under uppväxtåren har stor betydelse för hälsan under 

resten av livet, både för den psykiska och fysiska hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det 

är idag vanligt att barn och ungdomars hemsituation ser annorlunda ut än vad den traditionellt 

har gjort, där barnen bor med båda sina föräldrar och eventuella syskon. Statistik från 

Statistiska centralbyrån (SCB) visar att barn och ungdomar i Uppsala län som är 

hemmaboende med sammanboende föräldrar som är gifta eller sambo är 57,9 % respektive 

23,0 %. Samtidigt är det 14,7 % samt 4,0 % av hemmaboende barn och ungdomar som bor 

med en ensamstående mamma respektive pappa (SCB, 2014). Vidare visar en rapport från 

Socialstyrelsen att drygt 22 300 barn i Sverige under år 2014 någon gång var placerade enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och knappt 7 000 barn var placerade med vård enligt lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Rapporten visar också att det framförallt är 

barn över 15 år som får en insats och att den vanligaste placeringsformen är familjehem. 

Vanligt är även hem med särskild tillsyn för de över 15 år samt hem för vård och boende 

(HVB) med särskilt huvudmannaskap för killar 18-20 år gamla. Inom samtliga åldersgrupper 

är det fler killar än tjejer som fått vård (Socialstyrelsen, 2015). Som statistiken visar på är 

boendesituationen något som kan ändras snabbt och gör att en del ungdomar inte alltid kan 

känna sig trygga. Enligt en studie gjord i USA som problematiserar det ökande antalet flyttar 

och osäkra hemmiljöer för ungdomar, har detta negativa effekter inom flera områden av 

ungdomarnas hälsa. Kaotiska levnadsförhållanden har visats påverka kognition och 
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socioemotionell utveckling negativt och även ha inverkan på psykiskt välmående. Turbulens i 

hemmiljön hade också samband med exponering för våld, samtidigt som båda dessa faktorer 

förutspådde svårigheter i skolgången, sämre psykisk hälsa och ett högre hälsoriskbeteende 

senare i livet (Boynton-Jarrett, Hair, & Zuckerman, 2013). Barn och ungdomars 

uppväxtvillkor är nr. 3 av folkhälsomyndighetens målområden och därmed en viktig fråga 

gällande barn och ungdomars hälsa och folkhälsan i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

1.5 Föräldrastöd och ungdomars matvanor 

Relationer med familj såväl som kulturella och ekonomiska faktorer är några som påstås 

influera ätbeteende. I en systematisk litteraturöversikt dokumenterades att val och 

tillgänglighet av mat i hemmet vanligtvis bestämdes av föräldrar (Jenkins & Horner, 2005). 

Fynd från en inkluderad studie indikerade att bristande kontakt inom familjen är en riskfaktor 

för ohälsosamt ätbeteende (Neumark-Sztainer, Story, Ackard, Moe, & Perry, 2000). Vidare 

diskuterade en annan studie att en hög arbetsbörda hos föräldrarna leder till begränsad 

översyn av ungdomarnas matvanor. Detta skapar potentiellt större utrymme för ungdomarna 

att utveckla ohälsosamma matvanor (Story et al., 2002). 

Antalet familjemåltider per vecka i ungdomsåren har visats predicera kostkvalitet och 

måltidsmönster som ung vuxen (Larson, Neumark-Sztainer, Hannan, & Story, 2007). 

Resultaten i studien visade att sambanden influerades av stabilitet i matvanor som etablerats i 

ungdomen såväl som av förändringar i matintag under de fem följande åren. Frekvensen av 

familjemåltider hade också ett positivt samband med en mer hälsosam och näringsrik kost 

som ung vuxen, om än inte enligt rekommendationer. En norsk studie fann ytterligare evidens 

för att familjemåltider verkar främjande för ungdomars ätbeteende. En hälsosam matmiljö i 

hemmet hade dessutom samband med förekomsten av familjemåltider, dock fanns inga 

indikationer på kausaliteten i förhållandet mellan faktorerna (Melbye, Øgaard, Øverby, & 

Hansen, 2013). 

Pearson (2009) gjorde en studie som använde en sällan tidigare använd metod som undersökte 

ett spektrum av olika faktorer i familjeförhållandens samband med ungdomars ätbeteende 

under en tvåårsperiod. Fynden visade att ungdomar av båda kön påverkades på olika sätt av 

både föräldrar och syskon (Pearson, Biddle, & Gorely, 2009). 

1.6 Matvanor och deras betydelse 

En viktig faktor för hälsa och en hälsosam livsstil är matvanor. Matvanor och livsmedel är nr. 

10 av folkhälsomyndighetens målområden för förbättrad folkhälsa och därmed högst relevant 
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i fråga om barn och ungdomars hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta är högaktuellt då 

17 % av barn och ungdomar i Sverige är överviktiga varav 3 % av dessa har fetma (Sjöberg et 

al., 2011). Samtidigt visar andra undersökningar från Kunskapscentrum för ätstörningar 

(KÄTS) och Rädda Barnens undersökning Ung Röst att ungefär 100 000 personer lider av en 

diagnosticerad ätstörning och att var femte tjej svarat att de haft en ätstörning senaste året 

(Nestor, 2014; Rädda Barnen, 2014). En rapport från Örebro län visar att det finns en skillnad 

i matvanor mellan könen. En av de viktigaste skillnaderna som fanns var att fler killar åt 

regelbundet jämfört med tjejer och att det var knappt en tredjedel av tjejerna som gjorde det 

(Lindén-Boström, Löfwenhamn, & Persson, 2015). För att få en indikation på hur matvanorna 

ser ut hos barn och ungdomar har undersökningar gjorts som följt hur vanligt det är med ett 

önskvärt frukt- och grönsaksintag hos gruppen samt regelbundenhet i avhållsamhet från läsk 

och godis. Enligt undersökningen har matvanorna blivit hälsosammare på så sätt att frukt- och 

grönsakskonsumtionen stigit, samtidigt som läsk- och godisintag minskade fram till 2005/06. 

Dock är det cirka 15 % som äter godis minst 5-6 gånger i veckan och 14 % som dricker läsk 

lika ofta (Socialstyrelsen, 2013). De nordiska kostråden är baserade på flera års forskning. De 

rekommenderar en balanserad kost med mycket frukt och grönt samt regelbundenhet. Råden 

har vetenskaplig grund för att förebygga och främja hälsan i befolkningen och är underlag för 

kostråd i alla de nordiska länderna (Nordic Council of Ministers, 2012). 

1.7 Frukostkonsumtion 

Ungdomar och deras relation till frukost är ett ofta undersökt område. Innehållet i ungdomars 

frukost har varit ett av de större intresseområdena (Alwattar, Thyfault, & Leidy, 2015; 

Grieger & Cobiac, 2012; Rueda & Khosla, 2013). På senare tid har även andra faktorer 

undersökts. Bland dessa finns frekvensen av frukostkonsumtion och vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar detta (Moreno et al., 2014; Pearson, Biddle, et al., 2009; Story et al., 

2002). Det har även undersökts vilka konsekvenser som kan följa oregelbundet eller total 

avsaknad av frukostintag (Blondin, Anzman-Frasca, Djang, & Economos, 2016; Hoyland, 

Dye, & Lawton, 2009; Merten, Williams, & Shriver, 2009). 

Flera studier indikerar att europeiska ungdomars frukostvanor inte är optimala för att främja 

en god hälsa och att beteendet att hoppa över frukosten blir allt mer förekommande. I en 

studie vars syfte var att undersöka olika livsstilsfaktorer och hälsoutfall hos europeiska 

ungdomar fanns att endast hälften av deltagarna, 51 % manliga och 45 % kvinnliga åt frukost 

regelbundet, medan 25 % av manliga och 33 % kvinnliga deltagare sällan gjorde det. 

Regelbunden frukostkonsumtion hade samband med lägre andel kroppsfett, bättre kondition 
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och en friskare blodkärlsprofil, särskilt hos killar (Moreno et al., 2014). Även Pearson (2009) 

fann att tjejer skippade frukosten oftare än killar och också att tjejer med en eller flera bröder 

hade större tendens att skippa frukost än de utan bröder (Pearson, Biddle, et al., 2009). Vidare 

har en studie av Story (2002) visat att ungdomar som skippar frukost har totalt lägre energi-, 

vitamin- och mineralintag. Otillräcklig kost var också två till fem gånger högre hos de som 

skippade frukost än för de som inte gjorde det (Story et al., 2002). 

Ytterligare ett samband som undersökts i relation till frukostintag är barn och ungdomars 

kognitiva prestation. En systematisk litteraturöversikt undersökte om effekterna var 

genomgående oavsett nutritionsstatus, med målet att utvärdera om frukostinterventioner kan 

påverka den kognitiva prestationsförmågan hos alla grupper med olika nutritionsstatus 

(Hoyland et al., 2009). De generella fynden var att de barn och ungdomar som åt frukost 

regelbundet visade bättre resultat i vissa minnesövningar men ingen skillnad i andra. De hade 

även färre fel i uppmärksamhetsövningar, särskilt senare på morgonen. De tester som utförts i 

de granskade artiklarna talar för att frukostintag har fördelaktiga effekter, särskilt i de som 

utförts under sen morgon. I utvärderingen gällande frukostinterventioner sågs positiva 

effekter av dem. Dock finns möjligheten att de effekternas positiva utfall berodde på en ökad 

närvaro och minskad frånvaro från eleverna.  

Vad som påverkar om och vad ungdomar äter till frukost studerades i en studie av Hallström 

(2011). Där fanns betydande skillnader beroende på region, kön, faktorer i den sociala miljön 

(föräldrar) och personliga faktorer och preferenser. Ett av huvudfynden var att vad 

ungdomarna väljer att äta till frukost har, bland annat, visats influeras av en förälders eller 

målsmans beteende kring frukostvanor (Hallström et al., 2011). 

Bruening (2011) studerade personliga, beteende- och sociala miljöfaktorer som påverkar 

kostintag och viktstatus bland ungdomar, med hjälp av SCT. I studien frågades ungdomarna 

hur många dagar de ätit frukost under den gångna veckan, vilket sedan följdes upp fem år 

senare. Resultatet från den studien visade att vita och de med hög socioekonomisk status hade 

högre frekvens av frukostkonsumtion vid båda tillfällena samt att upplevt engagemang för ens 

hälsa från föräldrarna hade ett positivt samband med frukostfrekvensen hos ungdomarna, oro 

för vikt och känsla av stress på morgonen hade ett negativt samband med frukostintag. Vid 

uppföljningen sågs att frukostfrekvensen vid baslinjen var den starkaste prediktorn för 

frukostkonsumtion och att det var något som fortsatte över tid (Bruening, Larson, Story, 

Neumark-Sztainer, & Hannan, 2011).  
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En annan studie hade som syfte att utforska samband mellan frukostkonsumtion och 

överviktsstatus samt undersöka kontextuella faktorer som kan ha samband med ungdomars 

frukostkonsumtion. Även denna fann att de som åt frukost i ungdomsåren mest troligt 

fortsatte att göra det som vuxna. Resultatet visade även att ungdomar som åt frukost hade 

mindre risk för att bli överviktiga och att närvaron av en förälder på morgonen ökade 

sannolikheten att ungdomarna åt frukost (Merten et al., 2009).  

I en systematisk litteraturöversikt studerades potentiella korrelationer mellan familjerelationer 

och frukostkonsumtion (Pearson, MacFarlane, Crawford, & Biddle, 2009). Resultatet visade 

att föräldrars frukostkonsumtion hade ett positivt samband med ungdomars konsumtion. Så 

hade även hög socioekonomisk status, samtidigt som utsatt socioekonomisk status hade 

samband med ohälsosam frukost i ett fall. Även boende i familjer med två föräldrar visade sig 

ha positivt samband med frukostkonsumtion. Vidare har även en studie som undersökt 

ätbeteende i relation till skilsmässor funnit en relativt hög frukostkonsumtion överlag i en 

population och att familjerutiner är den största främjande faktorn för hälsosamma matvanor 

(Mauskopf, O’Leary, Banihashemi, Weiner, & Cookston, 2015). Dock fanns trender för lägre 

frekvens av frukostkonsumtion hos ungdomar i familjer med skilda föräldrar jämfört med 

gifta. Även Stewart (2009) fann en högre risk för att ungdomar hoppar över frukosten i 

hushåll med endast en förälder. Risken var 36 % högre i ett hushåll med en ensamstående 

mamma och 42 % högre i ett hushåll med mamma och styvfar (Stewart & Menning, 2009). 

Ytterligare en systematisk litteraturstudie har undersökt sambandet mellan frukostkonsumtion 

och barnfetma (Blondin et al., 2016). Där fann man ett negativt samband mellan dem, alltså 

att frukostkonsumtion skulle verka skyddande mot barnfetma. Dock gjorde de inkluderade 

studiernas karaktär att någon kausalitet inte går att bekräfta. Detta berodde på att metoderna i 

de inkluderade studierna till stor del var observationsstudier och hade bristfälliga 

uppföljningar. 

1.8 Socioekonomisk situation 

Ett av folkhälsomyndighetens elva målområden är ekonomiska och sociala förutsättningar, 

målområde 2. Detta är målområde två just för att det har stor betydelse för hälsan. De 

bestämningsfaktorer som beskriver målområdet är utbildningsnivå, arbetsmarknadsposition, 

ekonomiska villkor samt boendesituation. Dessa faktorer har visats påverka flera nivåer av 

hälsa och är därför viktiga att ta hänsyn till vid forskning inom övriga hälsoområden 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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En studie gjord i USA undersökte övervikt och viktrelaterade beteenden hos ungdomar från 

familjer med olika socioekonomiska förutsättningar med en uppföljningsperiod på tio år. 

Fynden visade att ungdomar från familjer med lägre socioekonomisk situation (SES) hade ett 

sämre utfall gällande vikt än de med högre SES (Watts et al., 2016). En jämförelse gjordes 

mellan data från två stora observationsstudier gjorda i Brasilien och Europa i syfte att 

undersöka samband med SES och hälsoindikatorn bukfetma hos ungdomar. Där fanns att 

föräldrarnas sysselsättning och utbildningsnivå i ett europeiskt höginkomstland hade större 

betydelse för bukfetma hos ungdomar än i låg- och medelinkomstländer (Costa de Oliveira 

Forkert et al., 2016). 

1.9 Begrepp och definitioner 

I detta arbete studeras ungdomars boendesituation och deras relation till sina föräldrar. Med 

ungdomars boendesituation menas att bo med båda föräldrarna eller en förälder. 

Ungdomarnas relation till sina föräldrar definieras i arbetet av om de känner att de kan prata 

med någon av sina föräldrar om allt. Relationen till föräldrarna benämns i arbetet som 

föräldrastöd. Kontroll av analysen utförs med en variabel för SES som definieras av 

föräldrarnas sysselsättning, huruvida båda, en eller ingen av dem arbetar. 

Vidare studeras ungdomars matvanor. Först och främst studeras frukostvanor som i detta 

arbete handlar om frekvens av frukostintag. Andra måltider under dagen studeras också, i 

detta fall om ungdomarna äter lagad mat till lunch och lagad mat på kvällen, till skillnad från 

t.ex. snabbmat eller mellanmålsmat som fil och flingor eller smörgåsar. Benämningarna lagad 

mat till lunch och lagad mat på kvällen används i enkäten. I analysen benämns dessa måltider 

endast som lunch och middag. 

1.10 Problemformulering  

Forskningen har visat att vuxna människor i ungdomars omgivning har stort inflytande på 

ungdomarnas matvanor. En ungdoms boendesituation tros relatera till dennes relation till sina 

föräldrar och andra eventuella vuxna som finns i boendet. Ungdomars boendesituation ser 

väldigt olika ut idag och så även deras frukost- och matvanor. Många ungdomar äter inte 

frukost dagligen, och har i övrigt oregelbundna matvanor, vilket kan påverka deras allmänna 

hälsa. Problemet att ungdomar inte äter frukost kan ha samband med deras omgivning. Både 

den samhälleliga omgivningen men också i hemmet. Boendesituationen och relationen till 

föräldrarna kan ha ett samband med frukost- och matvanor. Ambitionen med det här arbetet är 

alltså att undersöka om det finns samband mellan ungdomars boende- och föräldrasituation 
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och måltidsvanor, framförallt frukostvanor men också lunch och middag. Detta kommer även 

analyseras i relation till ålder, kön och en faktor för SES. Resultatet kan vara användbart vid 

planering av interventioner för att främja ungdomars hälsa. 

2 SYFTE  

Syftet med arbetet är att undersöka om måltidsvanor hos ungdomar i Uppsala län har samband 

med hur deras boende- och föräldrasituation ser ut. Hypotesen lyder att mer regelbundna 

måltidsvanor är associerade med en hemsituation innehållande ett boende med två föräldrar, 

till skillnad från ett boende med en förälder eller två boenden som förväntas vara associerat 

med mindre regelbundna måltidsvanor. Frågeställningen delas upp i tre olika frågor som lyder 

som följer:  

 Finns samband mellan en ungdoms måltidsvanor och antalet föräldrar den bor med?  

 Finns samband mellan en ungdoms måltidsvanor och antalet boenden den har?  

 Finns samband mellan en ungdoms måltidsvanor och upplevd grad av föräldrastöd? 

3  METOD  

3.1 Design  

Den valda designen för undersökningen är en tvärsnittsstudie med kvantitativ metod. Denna 

design valdes eftersom data som använts samlats in vid ett enda tillfälle. Med hjälp av den är 

det möjligt att beskriva relationer mellan fenomen vid en särskild tidpunkt (Polit, 2012). 

3.2 Urval  

Konsekutivt urval tillämpades då alla elever i utvalda årskurser i Uppsala län tillfrågades att 

delta. Dessa var elever som år 2013 gick i årskurs 7, 9 eller 2 på gymnasiet, i skolor inom 

länet. Totalt var 11 001 elever tillfrågade att delta och varav 7 357 av dem besvarade enkäten 

och svarsfrekvensen var därmed 65,9 %. Av de svarande var 3 602 killar (48,7 %) och 3 641 

tjejer (49,2). I enkäten fanns också ett tredje alternativ för annan könstillhörighet för de elever 

som inte identifierade sig som varken kille eller tjej, vilket det var 114 (1,5 %) stycken av 

eleverna valde som alternativ. Dessa har dock exkluderats i studien för att förenkla analys och 

resultat. Frågan om boendesituation hade stor betydelse för analysen. Deltagare som inte hade 

angett något svar eller uppenbart angett ett inkorrekt svar (d.v.s. kryssat sig som boende i 

samtliga 10 alternativa former vilket är praktiskt omöjligt) blev därför exkluderade. Dessa var 

84 elever (1 %).  Det totala antalet deltagare som inkluderades i analysen blev 7 119 (64,7 % 

av de tillfrågade). 
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3.3 Datainsamlingsmetod  

Metoden som användes för att samla in data var en webbaserad kvantitativ enkät, Liv och 

Hälsa Ung 2013. Enkäten bestod till största delen av frågor som kommer från andra enkäter 

som validerats var för sig. I huvudsak kommer frågorna från enkäten LUPP (Lokal 

Uppföljning av Ungdomspolitiken), som validerats och utförts av Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor. Andra frågor har funnits med i enkäten sedan den första LHU-

enkäten gjordes år 2005 som validerades innan genomförandet då. Någon enskild validering 

eller pilotstudie har inte gjorts på LHU 2013. Enkäten innehåller 105 frågor inklusive 

demografiska frågor. Frågorna är uppdelade i olika delar som behandlar olika hälsoområden 

och faktorer. De aktuella delarna för denna studie är inledningen där eleverna besvarar frågan 

om deras boendesituation, delen om vänner och föräldrar där de fyller i frågan om de känner 

att de kan prata med sina föräldrar och slutligen avsnittet levnadsvanor där de fyller i frågan 

om sina måltidsvanor. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Data från enkätundersökningen LHU 2013 ligger till grund för de statistiska analyserna. Liv 

och Hälsa Ung är en enkätundersökning som genomförs vartannat år av Regionförbundet i 

Uppsala län i samarbete med Uppsala Läns Landsting i länets skolor, årskurs 7, 9 och 2 på 

gymnasiet. En del av frågorna i enkäten byts ut varje gång, detta för att fånga upp olika 

fokusområden. Ett av fokusområdena i 2013 års upplaga var livsstilsvanor och 

socioekonomisk situation. Regionförbundet skickade ut brev till rektorerna på länets skolor 

med information om enkäten och en kontaktperson på varje skola blev ansvarig för kontakten 

med forskningsledarna. Eleverna informerades om enkäten av en lärare i klassrummen. 

Informationen som gavs om enkäten var när den skulle fyllas i och att det skulle avsättas 40-

60 minuter för utförandet. Enkäten var webbaserad och deltagandet var frivilligt och anonymt. 

Även föräldrar och vårdnadshavare fick information om enkäten, utförandeprocessen, 

innehållet och det frivilliga och anonyma deltagandet, antingen av rektor eller av ansvarig 

lärare. Om vårdnadshavare motsatte sig barnets deltagande i studien meddelades detta till 

rektorn och barnet behövde inte delta. Ifyllandet av enkäten gjordes under provliknande 

former, för att säkerställa sekretessen och de elever som inte kunde närvara vid det avsatta 

tillfället gavs ett senare tillfälle att delta (H. Andreasson, personlig kommunikation, 8 april 

2016).  

Frågorna i enkäten som användes för analys i detta arbete behandlade deltagarens 

boendesituation, om deltagaren kände att den kunde prata med sina föräldrar om allt och hur 
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många gånger i veckan som deltagaren åt frukost, lagad lunch och lagad middag. Frågorna om 

föräldrars sysselsättning användes som variabel för att kontrollera för SES. Se även 

detaljerade beskrivningar av frågorna nedan och i Tabell 1. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt riktlinjer från de svenska etikprövningsnämnderna måste den forskning som innefattas 

av lagen om etikprövning (Svensk författningssamling, 2003) prövas av nämnd och därefter 

få etiskt godkännande. Denna forskning innefattar inte känslig information som 

personuppgifter och heller inte fysiska ingrepp eller biologiskt material. Därmed behöver 

studien inte genomgå etikprövning innan utförande. Då data samlades in informerades 

berörda parter om enkäten varpå dessa gav samtycke om deltagande. Informationen som 

samlats in går i studien inte att härleda till enskild person, behandlas konfidentiellt och finns 

endast tillgängligt för forskare. Materialet används enbart i forskningssyfte i denna studie. I 

och med detta uppfyller studien de forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 2002).  

3.6 Bearbetning och analys  

3.6.1 Identifiering och val av variabler 

Identifiering av vilka variabler som var relevanta för att besvara frågeställningen gjordes 

genom ett kausalt diagram, DAG (directed acyclic graph). Detta är en metod för att kartlägga 

kausala samband och andra faktorer som kan vara underliggande orsaker och måste tas 

hänsyn till för att undvika ett felaktigt resultat (Merchant & Pitiphat, 2002). Då SES och ålder 

kan antas ha samband med både de oberoende variablerna antal föräldrar i det primära 

boendet och antal boenden och beroendevariabeln frukost, lunch eller middag var dessa 

viktigast att kontrollera för. Diagrammet finns presenterat i Figur 1. Variablerna som valdes 

för analys var måltidsvanor, boendesituation, föräldrastöd, kön, årskurs och socioekonomisk 

status. Hur ofta deltagaren åt frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen användes som 

måltider och var beroende variabler i analysen. Frågan som behandlade ungdomarnas 

boendesituation innehöll information om antal boenden ungdomarna hade och om de hade en 

eller två föräldrar i sitt primära boende. Dessa var två av analysens oberoende variabler. Den 

tredje oberoende variabeln var föräldrastöd och definierades av huruvida deltagarna kände att 

den kunde prata med någon av sina föräldrar om nästan allt. Analysen kontrollerades för 

variablerna kön, årskurs och SES, som definierades av föräldrarnas sysselsättning. 
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Figur 1. Det kausala diagrammet visar förhållanden mellan de beroende variablerna antal föräldrar/boenden, de 

kontrollerade variablerna SES, ålder, föräldrastöd samt kön och utfallet frukost. De röda förhållandena visar att 

variablerna SES och ålder är potentiella confounders. 

3.6.2 Beskrivning av variabler 

I frågorna om måltidsvanor och föräldrastöd fanns flera svarsalternativ i ordinal skala vars 

svar till viss del var svåra att tolka och kategorisera då det inte var möjligt att avgöra hur stora 

intervallen mellan svarsstegen var. Vidare var alternativen i frågan om föräldrars 

sysselsättning många och det som var intressant i analysen var om föräldrarna arbetade eller 

inte. Antagandet gjordes att arbetande föräldrar indikerade högre SES och icke arbetande 

föräldrar lägre SES. Frågornas karaktär med många svarsalternativ gjorde att de kodades om 

till dikotoma variabler för att förenkla tolkningen av resultaten, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Dikotomisering av svarsalternativ från utvalda frågor om måltidsvanor i LHU 2013. 

Fråga Svarsalternativ Dikotomiserade svar 

Hur ofta äter du följande måltider 

under en vanlig vecka; (a) frukost, 

(b) lagad lunch, (c) lagad mat på 

kvällen? 

Varje dag 

4-6 dagar 

4 eller fler dagar i 

veckan 

1-3 dagar 

Mer sällan eller aldrig  

3 eller färre dagar i 

veckan 

Ta ställning till dessa påståenden: 

Jag kan prata med någon av mina 

föräldrar om nästan allt 

Stämmer helt och hållet  Högt föräldrastöd 

Stämmer ganska bra  

Stämmer varken bra eller dåligt  Lågt föräldrastöd 

Stämmer ganska dåligt  

Stämmer inte alls  

Jag har inte några föräldrar 

Vad gör din mamma/pappa? Arbetar Arbetar 

Är långtidssjukskriven/sjukpensionär Är 

arbetslös 

Studerar 

Är ålderspensionär 

Är barnledig/hemmafru/hemmaman 

Annan/vet inte 

Jag har ingen mamma/pappa 

Arbetar inte 

Frågan gällande ungdomarnas boendesituation var en omfattande fråga som var formulerad: 

”Vem/vilka bor du tillsammans med?”. I frågan fanns tio olika alternativ för personer de 

kunde bo med och de kunde fylla i om varje person fanns i boende 1 eller boende 2. Frågans 

karaktär krävde bearbetning och exkludering av delar som var irrelevanta eller gjorde studien 

för omfattande. De variabler som slutligen analyserades var antalet boenden och antal 

föräldrar i det primära boendet. Ungdomar som hade två boenden identifierades genom att de 

hade kryssat i någon av rutorna i kolumnen för boende 2. Antal föräldrar i det primära 

boendet (boende 1) identifierades genom svaren i kolumnen för boende 1, om deltagaren 

kryssat i rutorna för både mamma och pappa eller endast en av dem. Variablerna kön och 

ålder visade sig interagera med varandra och analyserades därför som sådan.  
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3.6.3 Statistisk analys 

För att analysera variablerna i förhållande till varandra användes logistisk regression och den 

valda signifikansnivån p = 0,05. De oberoende variablerna antal boenden och antal föräldrar i 

det primära boendet var starkt associerade med varandra och kunde därför inte inkluderas i 

samma regressionsmodell. Därför kombinerades de tre beroendevariablerna frukost, lunch 

och middag med de två centrala oberoende variablerna antal boenden och antal föräldrar i det 

primära boendet samt den tredje oberoende variabeln föräldrastöd i sex regressionsmodeller 

presenterade i Tabell 2. Variablerna som kontrollerades för i samtliga regressionsmodeller var 

föräldrars sysselsättning, årskurs och kön. En interaktionskomponent användes mellan 

variablerna kön och ålder för att göra modellen mer stabil då det visat sig att måltidsvanor hos 

killar och tjejer interagerar med ålder. Regressionsanalysen genomfördes i SPSS v.20 

(Statistical Package for the Social Sciences) med varje regressionsmodell för sig.  

Tabell 2. Regressionsmodeller (R) 1-6 med beroendevariabler (BV), oberoende variabler (OBV) och kontrollerade 

variabler (KV). 
 

BV OBV KV 

R 1 Frukost Antal boenden, föräldrastöd Föräldrars sysselsättning, årskurs, kön, 

årskurs*kön 

R 2 Frukost Antal föräldrar, föräldrastöd Föräldrars sysselsättning, årskurs, kön, 

årskurs*kön 

R 3 Lunch Antal boenden, föräldrastöd Föräldrars sysselsättning, årskurs, kön, 

årskurs*kön 

R 4 Lunch Antal föräldrar, föräldrastöd Föräldrars sysselsättning, årskurs, kön, 

årskurs*kön 

R 5 Middag Antal boenden, föräldrastöd Föräldrars sysselsättning, årskurs, kön, 

årskurs*kön 

R 6 Middag Antal föräldrar, föräldrastöd Föräldrars sysselsättning, årskurs, kön, 

årskurs*kön 

3.6.4 Kvalitetsanalys 

För att testa modellens lämplighet för analysen användes Hosmer-Lemeshows test. Testet 

mäter avvikelsen mellan den teoretiska och den observerade fördelningen och bör ha en 

signifikansnivå över p = 0,05 vilket alla regressionsmodellerna hade. 
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4 RESULTAT 

4.1 Boendesituation 

4.1.1 Beskrivande statistik 

Antalet ungdomar med en eller två föräldrar i det primära boendet och antalet ungdomar med 

ett eller två boenden finns presenterat i Tabell 3. Fördelningen av deltagare mellan de olika 

årskurserna var 2386 (33,5 %) för årskurs 7, 2351 (33,0 %) för årskurs 9 och 2382 (33,5 %) 

för årskurs 2. Det var 5769 (81,0 %) deltagare som svarade att de upplevde ett högt 

föräldrastöd och 1281 (18,0 %) av deltagarna som uppgav ett lågt föräldrastöd. Internt bortfall 

var 69 (1,0 %) deltagare. Vidare uppgav 5586 (78,5 %) deltagare att båda föräldrarna 

arbetade, 1212 (17 %) att den ena föräldern arbetade och 229 (3,2 %) att ingen förälder 

arbetade. Det interna bortfallet var 92 (1,3 %). 

Tabell 3. Antal ungdomar med en eller två föräldrar i det primära boendet samt antalet ungdomar med ett eller 

två boenden. 

  Antal Andel av alla i % 

Antal föräldrar Mamma/Pappa 2129 29,9 

Mamma & Pappa 4788 67,3 

Total 
 

6917 97,2 

Antal boenden Ett 5474 76,9 

 Två 1645 23,1 

Total 7119 100,0 

 

4.2 Matvanor och boendesituation 

4.2.1 Beskrivande statistik 

I enkäten svarade 5726 (80,4 %) av deltagarna att de åt frukost fyra eller fler dagar per vecka 

och 1342 (18,9 %) att de åt frukost tre eller färre dagar per vecka. Det interna bortfallet var 51 

(0,7 %).  Vid närmare analys av frukostkonsumtionen för de båda könen i olika årskurser 

noterades det att andelen killar som åt frukost ofta i årskurs, 7, 9 och 2 var 89,8 %, 80,7 % 

samt 77,2 %. Andelen tjejer som åt frukost ofta i årskurs 7, 9 och 2 var 81,3 %, 76,5 % samt 

80,6 %. För lagad lunch i årskurs 7, 9 och 2 var det av tjejerna 91,2 %, 88,3 % samt 89,8 % 

som åt ofta och 93,2 %, 92,6 % samt 92,9 % för killarna. För lagad mat till middag var det 

96,0 %, 94,6 % respektive 94,6 % av tjejerna som åt ofta och 96,9 %, 96,8 % samt 96,2 % av 
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killarna. Hur konsumtionen mellan könen förhåller sig till varandra per årskurs finns 

illustrerat i figur 2-4. 

 
Figur 2. Andel deltagare i varje årskurs som svarat att de äter frukost 4 eller fler dagar per vecka. 

 
Figur 3. Andel deltagare per kön i varje årskurs som svarat att de äter lunch 4 eller fler dagar per vecka. 

 
Figur 4. Andel deltagare per kön i varje årskurs som svarat att de äter middag 4 eller fler dagar per vecka. 

4.2.2 Frukost 

Analysen visade att deltagare som hade två föräldrar i sitt primära boende hade 51 % större 

sannolikhet att äta frukost ofta. Den visade även att deltagare som hade två boenden hade 21 

% lägre sannolikhet att äta frukost ofta. Vid analyserna för samband mellan frukost och antal 

föräldrar och antal boenden fanns ett internt bortfall på 378 (5,3 %) respektive 185 (2,6 %).  
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Graden av föräldrastöd visade sig öka sannolikheten mer än dubbelt, både vid justering för 

antal föräldrar i det primära boendet och för antal boenden. Deltagare med endast en 

arbetande förälder hade ca 40 % lägre sannolikhet att äta frukost ofta och deltagare med ingen 

arbetande förälder hade ca 60 % lägre sannolikhet både vid justering för antalet föräldrar och 

antal boenden. Det visade sig vara 18 % högre sannolikhet att äta frukost bland killar jämfört 

med tjejer. Mellan årskurserna fanns en betydande skillnad mellan årskurs 7 och de äldre 

årskurserna, där de äldre årskurserna hade en 30 % lägre sannolikhet att äta frukost ofta. Se 

tabell 4 och 5. 

4.2.3 Lunch 

Deltagare med två föräldrar i sitt primära boende hade 53 % högre sannolikhet att äta lagad 

lunch ofta. Att ha två boenden visade sig ge 30 % lägre sannolikhet att äta lagad lunch ofta. 

Vid analyserna för samband mellan lunch och antal föräldrar och antal boenden fanns ett 

internt bortfall på 397 (5,6 %) respektive 205 (2,9 %). Graden av föräldrastöd ökade 

sannolikheten mer än dubbelt för att äta lagad lunch ofta, både vid justering för antal föräldrar 

i det primära boendet och för antal boenden. Resultaten för föräldrars sysselsättning visade sig 

vara icke signifikanta. Det är 45 % högre sannolikhet att äta lagad lunch bland killar än bland 

tjejer. Skillnaden mellan årskurserna visade sig vara icke signifikant. Se tabell 4 och 5. 

4.2.4 Middag 

Två föräldrar i sitt primära boende visades ge 33 % större sannolikhet att deltagaren åt lagad 

middag. Resultatet för antal boenden verkade inte ha någon betydelse för sannolikheten att äta 

lagad middag. Vid analyserna för samband mellan middag och antal föräldrar och antal 

boenden fanns ett internt bortfall på 438 (6,2 %) respektive 247 (3,5 %). Graden av 

föräldrastöd ökade sannolikheten mer än dubbelt för att äta lagad middag, både vid justering 

för antal föräldrar i det primära boendet och antalet boenden. Att ha en arbetande förälder 

minskade sannolikheten att äta lagad middag med 60 % och att ha ingen arbetande förälder 

minskade sannolikheten med 71 %, jämfört med att ha två arbetande föräldrar. För könen 

visade sig sannolikheten ca 40 % större för killar än tjejer. Skillnaden mellan årskurserna 

visade sig vara icke signifikant. Resultat för sambanden mellan samtliga måltider och 

ungdomarnas boendesituation samt föräldrastöd, SES, kön och årskurs presenteras i Tabell 4 

och 5. 
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Tabell 4. OR för sambandet mellan konsumtion av måltider och antalet föräldrar i det primära boendet. 

  Frukost   Lunch   Middag 

  OR (95 % KI) 
   

  

Antal föräldrar 1,51** (1,32-1,73) 
 

1,54** (1,29-1,86) 
 

1,34* (1,03-1,75) 

Föräldrastöd 2,48** (2,15-2,86) 
 

2,38** (1,97-2,88) 
 

2,58** (1,98-3,38) 

En arbetande förälder (två 

arbetande föräldrar ref) 

0,59** (0,51-0,69) 
 

0,77* (0,62-0,96) 
 

0,40** (0,30-0,53) 

Ingen arbetande förälder (två 

arbetande föräldrar ref) 

0,44** (0,32-0,61) 
 

1,26 (0,73-2,18) 
 

0,29** (0,18-0,48) 

Kön 1,18* (1,04-1,33) 
 

1,45** (1,22-1,74) 
 

1,42** (1,09-1,84) 

Årskurs 9 (år 7 ref) 0,68** (0,58-0,80) 
 

0,89 (0,72-1,11) 
 

0,93 (0,68-1,29) 

Årskurs 2 (år 7 ref) 0,67** (0,57-0,78) 
 

0,94 (0,75-1,17) 
 

0,91 (0,66-1,25) 

Kön (tjej ref)*Årskurs 9 (år 7 ref) 0,92 (0,78-1,10)a  1,32* (1,03-1,70)  1,38 (0,95-2,02) 

Kön (tjej ref)*Årskurs 2 (år 7 ref) 0,72** (0,61-0,85)a  1,34* (1,04-1,74)  1,27 (0,87-1,85) 

* p < eller = 0,05, ** p < eller = 0,01. 
a Värdet beskriver OR för interaktionen mellan kön och årskurs. 

Tabell 5. OR för sambandet mellan konsumtion av måltider och antalet boenden. 

  Frukost   Lunch   Middag 

  OR (95 % KI) 
   

  

Antal boenden 0,80** (0,70-0,93) 
 

0,70** (0,58-0,85) 
 

0,83 (0,62-1,10) 

Föräldrastöd 2,49** (2,17-2,86) 
 

2,29** (1,90-2,76) 
 

2,51** (1,94-3,25) 

En arbetande förälder (två 

arbetande föräldrar ref) 

0,55** (0,47-0,64) 
 

0,71** (0,58-0,87) 
 

0,39** (0,30-0,51) 

Ingen arbetande förälder (två 

arbetande föräldrar ref) 

0,38** (0,28-0,50) 
 

0,83 (0,53-1,30) 
 

0,21** (0,13-0,31) 

Kön (tjej ref) 1,20** (1,06-1,36) 
 

1,48** (1,24-1,76) 
 

1,46** (1,14-1,88) 

Årskurs 9 (år 7 ref) 0,68** (0,58-0,79) 
 

0,89 (0,72-1,10) 
 

0,91 (0,66-1,24) 

Årskurs 2 (år 7 ref) 0,66** (0,57-0,77) 
 

0,95 (0,77-1,18) 
 

0,80 (0,59-1,09) 

Kön (tjej ref)*Årskurs 9 (år 7 ref) 0,94 (0,79-1,11)a  1,36* (1,06-1,75)  1,47* (1,01-2,14) 

Kön (tjej ref)*Årskurs 2 (år 7 ref) 0,74** (0,63-0,87)a  1,39** (1,08-1,79)  1,22 (0,86-1,73) 

* p < eller = 0,05, ** p < eller = 0,01 
a Värdet beskriver OR för interaktionen mellan kön och årskurs. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

De med två föräldrar i det primära boendet hade större sannolikhet att äta frukost ofta, så även 

lagad mat till lunch och lagad mat till middag om än något lägre för middag. Att bara ha ett 

boende visade sig ha en något skyddande effekt för sannolikheten att äta frukost och lagad 

mat till middag ofta, så även för att äta lagad lunch ofta som var något starkare. Det fanns en 

skillnad mellan könen när det gällde samtliga måltider. Generellt åt killar oftare frukost och 

lagad mat till lunch och middag, med undantaget för frukost i årskurs 2 då fler tjejer åt 

frukost. Resultatet visade även att högt föräldrastöd hade en starkt skyddande effekt och 

ökade frukostkonsumtionen mer än dubbelt. 

5.1.1 Boendesituation 

I urvalspopulationen var det drygt 30 % som bodde med endast en förälder i det primära 

boendet och ca 23 % som hade två boenden. Analyserna visade att ca 18 % av deltagarna åt 

frukost tre eller färre dagar per vecka och att ca 18 % av deltagarna upplevde ett lågt 

föräldrastöd. Ca 17 % av deltagarna hade endast en arbetande förälder och ca 3 % uppgav att 

ingen förälder arbetade. Deltagare som bodde med endast en förälder och hade en eller ingen 

arbetande förälder kan antas tillhöra en riskgrupp för ekonomisk utsatthet och är därför till 

viss del även i risk för att sakna tillgång och möjlighet att äta näringsrik mat (Socialstyrelsen, 

2013). En uppföljning till denna studie som riktade sig till denna specifika grupp skulle därför 

vara intressant för att se hur måltidsvanorna inom den ser ut. Där skulle även gruppen som 

exkluderades i denna studie ingå, de som bodde i en annan boendeform än med föräldrar, t.ex. 

hos en fosterfamilj eller veckofamilj. Det skulle ge djupare förståelse för hälsoläget i denna 

utsatta och väldigt intressanta grupp.  

5.1.2 Frukost 

Att äta frukost fyra eller fler dagar per vecka gjorde mellan 70 % och 90 % av båda könen i 

alla åldrar. Detta var något lägre jämfört med att äta lagad mat övriga måltider som låg mellan 

88 % och 96 %. Resultaten stöds av en tidigare rapport som visade att 25 % av manliga och 

33 % av kvinnliga ungdomar sällan åt frukost (Moreno et al., 2014). Ett intressant resultat är 

att mönstret i hur frukostkonsumtionen förändras med åldern inte var som förväntat. En 

tidigare studie visade att tjejer åt mindre regelbundet än killar (Lindén-Boström et al., 2015). 

Resultatet i denna studie visade dock att medan killars frukostkonsumtion fortsätter sjunka 

från årskurs 9 till årskurs 2, ökar istället konsumtionen hos tjejer. Detta skulle kunna bero på 

en ökad medvetenhet om effekter av att hoppa över frukost. Till skillnad från många tidigare 
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studier, har inga fysiologiska undersökningar gjorts i den här. Därmed är det inte möjligt att 

diskutera hur oregelbundet frukostintag påverkar deltagarna, varken fysiskt eller psykiskt. 

Deltagare som bodde med två föräldrar hade 51 % större sannolikhet att äta frukost ofta. Detta 

är i linje med tidigare forskningsresultat (Pearson, Biddle, et al., 2009) och kan bero på att 

dessa deltagare potentiellt har andra förutsättningar för hemsituationen, jämfört med deltagare 

med två boenden. Den lägre sannolikheten att äta frukost bland de som bor med endast en 

förälder är också i enlighet med tidigare fynd som visade på en liknande effekt hos ungdomar 

i familjer med skilda föräldrar och hushåll med endast en förälder (Mauskopf et al., 2015; 

Stewart & Menning, 2009). Detta kan dels bero på en högre arbetsbörda hos dessa familjer 

om det bara finns en förälder som arbetar och även på en begränsad möjlighet till översyn från 

föräldern av ungdomens matvanor (Jenkins & Horner, 2005). Om så är fallet är det möjligt att 

den skyddande effekten som en förälders närvaro vid frukost utgör går förlorad och därmed 

minskar sannolikheten för frukostintag (Hallström et al., 2011). Mauskopf (2015) visade 

också att familjerutiner är den största främjande faktorn för hälsosamma matvanor (Mauskopf 

et al., 2015). Med en familjesituation som inte innefattar två föräldrar finns risk för att 

familjerutiner går förlorade, och därmed den främjande faktorn.  

Att undersöka orsaker till varför ungdomar inte äter frukost är också viktigt för deras framtida 

hälsa då det har visats påverka akademisk prestation, hälsosamma matvanor senare i livet och 

fysiska faktorer såsom övervikt, fetma och hjärt-, och kärlhälsa (Blondin et al., 2016; Hoyland 

et al., 2009; Merten et al., 2009). Fyndet i denna studie att det är en så stor andel som 25-30 % 

av deltagarna som äter frukost tre eller färre dagar per vecka är viktigt av denna anledning. 

Tidigare studier har visat att den största prediktorn för regelbundna frukostvanor i vuxenlivet 

är att ha haft regelbundna frukostvanor under uppväxten (Bruening et al., 2011; Merten et al., 

2009). Därmed är det också oroande att frukostkonsumtionen i urvalspopulationen generellt 

sett sjunker med åldern, då detta skulle kunna predicera ett glesare frukostintag även i 

framtiden. Vidare har frukost visats ha en skyddande effekt mot övervikt och fetma vilket 

idag räknas som några av de vanligaste folksjukdomarna. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma detta låga frukostintag, som ett led i preventiva insatser mot dessa sjukdomar.  

5.1.3 Lunch 

Då alla ungdomar serveras lunch i skolan är möjligheterna för dem att äta lagad mat till lunch 

varje dag stora och den potentiella barriären tillgänglighet minimeras. Detta tros vara en stor 

bidragande faktor till den höga frekvensen av konsumtion. Den höga frekvensen för intag av 

lagad lunch gör att det är svårt att hitta skillnader mellan dem och eventuella orsaker, något 
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som annorlunda grupperingar eller fokus på en mer utsatt grupp hade kunnat avslöja. För 

intag av lagad lunch verkade boende med två föräldrar skyddande. Då ungdomarna äter lunch 

i skolan är sannolikheten låg att föräldrars översyn spelar in. Däremot kan de tidigare nämnda 

rutinerna ha en roll, eftersom rutinerna i en familj med två föräldrar förväntas vara bättre 

(Mauskopf et al., 2015). Föräldrastödet hade mer än dubbel effekt på sannolikheten för lagad 

lunch. Även det tros bero på den hemsituationen och föräldrars inflytande på ungdomen. Ett 

intressant resultat är att sannolikheten är 45 % högre för att äta lagad lunch om man är kille 

jämfört med om man är tjej. Detta kan bero på uppfattningar, attityder och beteenden 

gentemot viktkontroll som kan vara mer negativa och större utbrett bland tjejer än killar 

(Story et al., 2002). Att inte äta skolmaten kan även bero på faktorer inom SCT, alltså 

personliga och miljörelaterade faktorer som att skolmaten inte anses aptitlig eller att andra 

ungdomar i omgivningen inte äter och därmed påverkar varandra (Bandura, 1986; Glanz et 

al., 2008; Story et al., 2002). 

5.1.4 Middag 

Intag av lagad mat till middag är intressant då det är en måltid som ofta äts i hemmet vilket 

ger större utrymme för influenser från föräldrar och boendesituation. Som för lunch så var 

frekvensen hög även för middag och försvårade därmed utläsandet av skillnader mellan 

grupperna. Återigen hade eventuella intressanta skillnader kunnat hittas om en mer utsatt 

grupp inkluderats i analysen. Att bo med två föräldrar visade sig skyddande och ökade 

sannolikheten att äta lagad mat med drygt 30 %. Att det finns två föräldrar ökar sannolikheten 

för tillgänglighet då det finns fler som potentiellt kan förse ungdomen med lagad mat så att 

denne slipper laga mat själv (Story et al., 2002). Här visades SES ha stor betydelse då 

sannolikheten för att äta lagad mat sjönk med 60 % respektive 70 % för endast en arbetande 

samt ingen arbetande förälder. Detta styrker att ekonomiska faktorer influerar ätbeteende, då 

dessa familjer antas ha en lägre SES än de med två arbetande föräldrar. Både på grund av en 

eventuell högre arbetsbörda men också begränsad tillgänglighet av mat i hemmet om de 

ekonomiska resurserna inte räcker till (Jenkins & Horner, 2005). Vidare kan resultatet tolkas 

som så att, eftersom sannolikheten för att äta lagad mat sjunker så drastiskt med antalet 

föräldrar som arbetar, har även dessa familjer färre familjemåltider per vecka jämfört med de 

med två arbetande föräldrar. Detta är en risk för den framtida hälsan då frekvensen av 

familjemåltider har setts ha ett positivt samband med mer hälsosam och näringsrik kost som 

vuxen (Larson et al., 2007; Melbye et al., 2013). Ungdomar i dessa familjer kan alltså ses som 

en riskgrupp för ohälsosamma matvanor.  
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5.1.5 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket SCT bygger på att mänskligt beteende är en produkt av en 

interaktion mellan personliga, beteenderelaterade och miljörelaterade influenser (Bandura, 

1986). De delar som är mest relevanta i denna studie är de psykologiska och miljörelaterade 

bestämningsfaktorerna samt observationsinlärning. Antalet föräldrar hemma lägger grund för 

antalet potentiella modeller som observationsinlärning kan ske från. Det kan även vara så att 

de ungdomar som har färre modeller att ta efter hemma blir påverkade av andra personer i 

omgivningen, t.ex. vänner, i större utsträckning. Vidare kan antal föräldrar påverka 

tillgängligheten till frukostmat och lagad mat till middag då detta ansvar inte kan delas upp i 

ett hushåll med en förälder på samma sätt som i ett med två. Antalet boenden kan påverka 

matvanorna på så sätt att fler budskap finns och att de kan vara delade. Därmed kan goda 

vanor och rutiner i ett boende blandas med mindre goda vanor och rutiner från ett annat 

boende, vilket potentiellt sätter högre krav på self-efficacy hos ungdomar i den gruppen. 

5.1.6 Undersökningens betydelse 

Undersökningen kan användas i ett vägledande syfte. Analyserna har visat på problem som 

finns inom specifika grupper vilket är fördelaktigt. Fynden gör det möjligt att se vilka 

problem som behöver åtgärdas och därmed vilka insatser som skulle kunna var aktuella. På så 

vis är det möjligt att skapa mer effektiva insatser och interventioner som syftar till att 

förebygga specifika problem för att främja folkhälsan. Då undersökningen berör tre av 

folkhälsomyndighetens målområden för att förbättra folkhälsan, målområde 2, 3 och 10 kan 

vägledning ges för insatser inom alla dessa områden. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Design 

Designen för studien valdes då data blivit insamlad vid ett tillfälle. Den har gjort det möjligt 

att beskriva relationen mellan ungdomars matvanor och boendesituation vid en specifik 

tidpunkt. Det är även möjligt att följa upp resultaten och utöka studien till en longitudinell 

design. Genom att göra en likadan undersökning senare i tiden är det då möjligt att antingen 

stärka resultaten eller se om relationen förändras. 

5.2.2 Urval 

Populationen som är intressant i detta arbete är svenska ungdomar i åldern 13-19 år. Den 

tillgängliga populationen för studien var 11 001 ungdomar i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet i 

Uppsala län. Metoden för urvalet var konsekutivt och eftersom rekrytering och datainsamling 
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gjordes år 2013 och då riktade sig dessa skolungdomar var det inte möjligt att påverka urvalet. 

Det finns risk för att urvalet är skevt och icke representativt för svenska ungdomar då enbart 

ett län inkluderades, å andra sidan är det ett län med både stads- och landsbygd vilket stärker 

resultatets trovärdighet. Inför analysen exkluderades deltagare på två grunder, de som 

identifierade sig som ett tredje kön, det vill säga varken som kille eller tjej, samt de som inte 

angett svar eller uppgett ett inkorrekt svar i boendefrågan. Att exkludera de deltagare som 

identifierade sig som ett tredje kön gjordes för att förenkla analysen och behandla 

kontrollvariabeln kön som dikotom. Detta kan dock ha medfört att deltagare som varit 

intressanta för studien i andra aspekter exkluderats. Samma problem gäller för de deltagare 

som inte svarat korrekt eller alls på boendefrågan då dessa i verkligheten kan ha tillhört en 

intressant grupp (Polit, 2012).  

5.2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes av Regionförbundet i Uppsala i samarbete med Landstinget. 

Urvalet var alla elever i årskurs 7, 9 eller 2 på gymnasiet i Uppsala län och skolan användes 

som arena för att rekrytera deltagare. Då skolorna var samarbetsvilliga blev svarsfrekvensen 

65 %, vilket ses som högt och troligtvis beror på att skoltid avsattes för ifyllnad av enkäten. 

Som beskrivet är enkäten en sammansättning av frågor från ett antal andra enkäter som 

validerats. Det är dock oklart om alla frågor är tagna från validerade enkäter, inklusive de 

frågor som inkluderats i analysen. Enkäten Liv och Hälsa Ung 2013 har inte validerats i sin 

helhet, detta kan ses som en svaghet. Den demografiska frågan gällande boendesituation som 

var central i analysen innebar svårigheter vid analysen. Den innehöll tio olika alternativ för 

personer som deltagaren kunde bo med, och för varje alternativ två olika rutor för boende 1 

och boende 2. Frågans utformning kan ha gjort det svårt för deltagarna att svara korrekt då det 

kan finnas andra konstellationer eller fler antal boenden. Dess omfattning kan också ha gjort 

att deltagare svarat inkorrekt på grund av lättja, vilket en del svar indikerar då till exempel 

alla alternativ är ifyllda. Enkäten är omfattande med 108 frågor inklusive demografiska 

frågor. En så stor enkät kan innebära att deltagare tröttnar och tappar koncentrationen och 

därmed inte fyller i hela enkäten korrekt. Utöver de nämnda problemen finns det väl 

dokumenterade problemet vid datainsamling med enkät att svaren inte är uppriktiga på grund 

av tendensen att deltagare svarar vad som är socialt önskvärt (Polit, 2012). I detta fall finns 

risken för detta främst i frågan om matvanor. 
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5.2.4 Bearbetning av variabler 

Vid bearbetning av frågorna gjordes en dikotomisering för att möjliggöra binär 

regressionsanalys med dikotoma variabler, se Tabell 1. I dikotomiseringen fanns flera 

alternativ för grupperingar. En fråga hade sex stycken svarsalternativ och grupperades med 

två i den ena variabeln och fyra i den andra. Det kan diskuteras huruvida alternativen borde ha 

fördelats jämnt mellan de två nya variablerna. Dock gjordes bedömningen att de ursprungliga 

alternativen var av sådan karaktär att den gjorda grupperingen ansågs beskriva situationen 

bäst. Vid dikotomisering av den andra frågan gjordes avvägningen mellan att dela upp 

alternativen med två i varje ny variabel eller att jämföra ”varje dag” med övriga alternativ. 

Bedömningen gjordes att en jämn uppdelning med två alternativ i varje ny variabel bäst skulle 

beskriva situationen och också ge ett tydligare resultat. Dikotomiseringen av den tredje frågan 

gjordes genom att dela upp svarsalternativen i ”arbetande” och ”icke arbetande”. Det antogs 

då att vuxna utan förvärvsinkomst hade en lägre SES än de med förvärvsinkomst. Möjligheten 

finns att så inte är fallet, det kan till exempel finnas situationer där den ena föräldern har ett 

högavlönat arbete och den andra inte arbetar, alternativt att båda föräldrarna arbetar men att 

de har lågavlönade arbeten. Därmed finns risk för felklassificering av SES. En annan risk med 

dikotomisering av variablerna är att svaren kan återge situationen på ett annat sätt då 

deltagaren kanske svarat annorlunda om det bara funnits två alternativ. Bearbetning av frågan 

om boendesituation gjorde inte. Dock förenklades analysen genom att endast inkludera antalet 

boenden och antalet föräldrar i det primära boendet. Bedömningen gjordes att inkludering av 

dessa lämnade alltför många frågetecken om boendesituation som skulle försvåra analysen 

och eventuellt försvaga resultaten. Alla andra alternativ exkluderas, vilket kan ses som en 

svaghet. Gruppen som exkluderats är liten i jämförelse med den som inkluderats, dock är det 

en viktig grupp som innefattar deltagare som bor tillsammans med en bonusförälder, ensam, 

med en partner eller vän, fosterhemsfamilj, veckohemsfamilj och på elevhem. I denna grupp 

skulle boendesituationen kunna ha än större betydelse än bland de inkluderade, just för att det 

tyder på en annan typ av boendesituation. 

5.2.5 Analys 

För att identifiera relevanta kontrollvariabler användes en DAG som visade att de viktigaste 

variablerna att kontrollera för var SES och ålder då dessa var confounders som kunde påverka 

på oberoende variabel och beroendevariabel. Föräldrastöd och kön ansågs också vara 

intressanta och inkluderades därför i analysen. Det fanns en interaktion mellan kön och ålder 

som justerades för i analysen. Detta påverkade inte resultaten för sambanden jämfört med när 
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analysen gjordes utan interaktionen. Däremot hade den betydelse för analysens kvalitet då det 

gjorde den stabilare och därmed accepterad enligt Hosmer-Lemeshow testet. Utöver de 

inkluderade kontrollvariablerna kan även BMI anses vara en intressant variabel att utforska i 

koppling till forskningsfrågan. Dock visade det sig när variabeln lades in i DAG:en att den 

inte var relevant för den aktuella forskningsfrågan. Detta på grund av att BMI snarare var en 

effekt som följde efter måltidsvanor, alternativt att förhållandet var cykliskt vilket då 

exkluderar den som variabel med hänsyn till tidsaspekten (Merchant & Pitiphat, 2002). 

6 SLUTSATS 

Föreliggande arbete hade som syfte att undersöka ungdomars måltidsvanor och dessas 

samband med boendesituation och relation till föräldrar. Hypotesen för arbetet löd att mer 

regelbundna måltidsvanor var associerade med en hemsituation bestående av ett boende med 

två föräldrar, till skillnad från ett boende med en förälder eller två boenden som förväntades 

vara associerat med mindre regelbundna måltidsvanor. Huvudfynden är att bo i ett boende, att 

bo med två föräldrar och att ha ett högt föräldrastöd ökar sannolikheten för regelbundna 

måltidsvanor. Därmed bekräftas hypotesen. Det finns därutöver intressanta skillnader mellan 

grupperna vars föräldrar arbetade eller inte, samt mellan könen. För att fördjupa kunskapen 

inom området finns utrymme för vidare forskning att utforska måltidsvanor i relation till 

boende- och föräldrasituation inom en mer utsatt grupp ungdomar, den grupp som bor i andra 

familje- och boendekonstellationer än de studerade i detta arbete. Området är viktigt att 

utforska då det kan ge underlag för preventiva insatser för den framtida folkhälsan. 
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