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SAMMANFATTNING
Introduktion
Vilka faktorer som påverkar matintaget är undersökt flertal gånger, då övervikt och obesitas blir
ett allt större problem i dagens samhälle.
Syfte
Syftet med denna studie är att kartlägga i vilken miljö ungdomar i årskurs 9 intar frukt och
grönsaker (F&G) samt sötsaker, snacks och söt dryck (SD) med högst respektive lägst frekvens,
samt att undersöka vilket sällskap som närvarar vid intaget.
Material
150 elever från årskurs 9, minst 15 år gamla deltog i studien.
Metod
Enkäter gällande miljö i relation till intag av F&G, sötsaker, snacks och SD delades ut till fyra
skolor i tre kommuner. Dessa ifylldes och samlades in på plats under lektionstid. Resultatet
analyserades sedan med hjälp av IBM SPSS Statistics.
Resultat
Respondenterna äter oftast F&G i hemmet, men 1-3 gånger i veckan i skolan och övrig tid.
Sötsaker äter man lika ofta oavsett miljö. Snacks intas lika ofta i hemmet som på övrig tid (1-3
gånger i veckan), men mycket sällan i skolan.
F&G är vanligast att äta tillsammans med familjen, medan söt dryck och sötsaker oftast äts med
vänner. Snacks äts vanligen med familj eller vänner.
Slutsats
Eftersom skolorna till studien valdes med bekvämlighetsurval kan ingen generalisering ske.
Bortfallet är dock lågt vilket ger större sannolikhet till att resultatet överensstämmer med
verkligheten. Studieresultatet visar att arbete bör läggas på att förenkla valet av F&G och minska
tillgängligheten av sötsaker, snacks och SD för bättre allmän hälsa.
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ABSTRACT
Background
Factors affecting food consumption have been studied several times, due to the part of the
population being overweight or obese is increasing.
Purpose
The purpose of this study is to display in which environment teenagers consume fruits and
vegetables (F&V), sweets, snacks and sweet beverages (SB) with the highest and lowest
frequency, and to investigate with whom they are eating.
Material
150 pupils from 9th grade, at least 15-years old participated in this study.
Method
Surveys were handed out in four schools in three municipalities, regarding intake of F&V,
sweets, snacks and SB in different surroundings. The surveys were filled in and collected in the
classroom. The results were analyzed in IBM SPSS Statistics.
Results
The respondents eat F&V the most at home and 1-3 times a week in school and at remaining
time. Sweets are consumed equally frequent in all environments. Snacks are consumed at home
as often as in remaining time (1-3 times a week), but rarely in school.
F&V are most commonly eaten with family, while SB and sweets are usually consumed with
friends. Snacks is consumed equally often with friends as with family.
Conclusion
Generalization is not possible in this study since the schools were selected for convenience. The
high response rate increases the chances of the results corresponding to reality. The results of this
study shows that we need to put effort into simplifying the choice of F&V, and to reduce the
availability of sweets, snacks and SB for better general health.

Innehållsförteckning
Introduktion…………………………………………………………………………………1-6
Syfte……………………………………………………………………………………………...6
Material…………………………………………………………………………………………7
Metod………………………………………………………………………………………….7-9
Respondenter………………………………………………………………………………..7-8
Etisk diskussion……………………………………………………………………….............8
Materialinsamling……………………………………………………………………….......8-9
Analys…………………………………………………………………………………………9
Resultat……………………………………………………………………………………..10-14
Antal deltagare……………………………………………………………………………….10
Sammanställning av svarsfrekvens……………………………………………………….10-11
Resultat för varje livsmedelskategori…………………………………………………….11-12
Resultat för intag i de olika miljöerna……………………………………………………13-14
Resultat för med vem………………………………………………………………………...14
Diskussion…………………………………………………………………………………15-21
Sammanfattning……………………………………………………………………………..15
Resultat i förhållande till syfte och litteratur……………………………………………..15-18
Metoddiskussion, urval, bortfall………………………………………………………….18-20
Fortsatt forskning…………………………………………………………………………20-21
Slutsats……………………………………………………………………………………….21
Referenser…………………………………………………………………………………22-23
Bilagor……………………………………………………………………………………...24-32
Bilaga 1, Mail till rektorer…………………………………………………………………...24
Bilaga 2, Enkät..………………………………………………………………………….25-28
Bilaga 3, Brev till föräldrar...………………………………………………….......................29
Bilaga 4, Kodningsmall…………………………………………………………………..30-31
Bilaga 5, Arbetsfördelning…………………………………………………………………...32

Introduktion
Världen över har fetman mer än dubblerats sedan 1980, enligt Världshälsoorganisationens
(WHO:s) beskrivning. Mer än hälften av världens population lever i länder där övervikt och
fetma dödar fler personer än undervikt. År 2010 var mer än 40 miljoner barn under fem år
överviktiga. Övervikt och fetma är globalt den femte ledande risken för dödlighet. Dessutom
är 44 % av belastningen från diabetessjukdom, 23 % av belastningen från hjärtsjukdom och 741 % av belastningen från specifik cancersjukdom kopplat till övervikt och fetma. Orsakerna
till fetma och övervikt förklaras enligt WHO av en obalans mellan konsumerade och
förbrukade kalorier. Globalt ses ett ökat intag av energität mat rik på fett, salt och socker men
med ett lågt innehåll av vitaminer och mineraler. Därtill sker en minskning av fysisk aktivitet,
vilket beror på mer stillasittande former av arbete, förändrade transportvanor och en ökande
urbanisering (1).
Sverige är i linje med denna utveckling då stora delar av befolkningen fortfarande inte når upp
till Livsmedelsverkets rekommendationer (2). Även om den senaste svenska
kostundersökningen, Riksmaten, visar på förbättrade kostvanor, var 57 % av männen och
42 % av kvinnorna i studien överviktiga eller feta, vilket är fler än tidigare. Med de matvanor
svenskarna har är det livsmedelsgrupperna spannmål samt kött, fisk och ägg som bidrar med
mest energi, 20 % respektive 17 %. Sötsaker, läsk och snacks bidrar med nästan lika stor
andel, 15 % av energin. Tillsatt socker bidrog med nästan 10 % av energin (3), vilket är i nivå
med maxgränsen för rekommenderat intag, då socker ej bör överstiga 10 % av dagsintaget (2).
Två av tio äter den rekommenderade mängden 500 g frukt och grönsaker (F&G) per dag och
fyra av tio äter för mycket socker. Sämst matvanor har unga vuxna. E Amcoff et al drar
slutsatsen att trots förbättrade matvanor ﬁnns det fortfarande utrymme för förbättring (3).
Unga vuxna dricker stora mängder söta drycker, upp till 1000 ml per dag (3). Ett ökat intag av
sockrad dryck har en stark korrelation till viktuppgång hos barn menar David S Ludwigs et al
i sin studie. Detta då studieresultatet visar att för varje extra intag av sockrad dryck per dag
som sker, så ökar barnets risk signifikant för att utveckla obesitas (4).
Under 1986-2009 undersöktes intaget av energirika drycker hos barn, ungdomar och vuxna i
Storbritannien. S Wen Ng et al fann att cirka 14-21 % av energiintaget kom från drycker,
främst sötade drycker. I studien diskuteras olika interventioner för att minska intaget
energirika drycker som fet mjölk och sötade drycker. Bland annat genom en höjning av priset
med förhoppningen att det skulle medföra ett minskat intag energirika drycker samt ett ökat
intag av hälsosamma drycker som t.ex. lättmjölk (5).
I både E Amcoff et al och S Wen Ng et al:s studier beskrivs ett stort intag av söt dryck (3,5),
men är intaget lika stort hos alla? Har socioekonomisk status betydelse? I en flamländsk
studie visar det sig att barn som bor i en familj med hög socioekonomisk status dricker 58 %
mindre läsk jämfört med barn i familjer med låg socioekonomisk status. V De Coen et al
undersökte även vad som bidrar till denna skillnad och som ger en hög konsumtion av läsk.
De största bidragande faktorerna till detta visade sig då vara att det serveras läsk till maten, att
barnen får ta läsk då de vill och att det ofta finns läsk tillgängligt i hemmet. Av dessa orsaker
tycks det vara att servera läsk till maten som bidrar till den största konsumtionen (6).
PW Jansen et al menar att preventiva åtgärder med inriktning mot ohälsosam vikt bör initieras
tidigt i livet, då det finns en hög förekomst av under- och övervikt hos förskolebarn. I syfte att
förebygga och behandla ohälsosam vikt hos barn, kan det vara en fördel att fokusera på en
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beteendeförändring hos både barnen och deras föräldrar. I studien där 13 % av barnen var
underviktiga, 8 % överviktiga och 2 % obesa påvisades att små barns ätbeteende och
föräldrars sätt att mata barnet var starkt associerat till barnets BMI. Överviktiga barn och
underviktiga barn hade ett annat ätbeteende än normalviktiga barn. Ett mönster som kunde
urskiljas bland de överviktiga eller obesa barnen var att deras mödrar oftare var lägre
utbildade och hade ett högre medel-BMI, än mödrar till normalviktiga barn (7). Även H Lee
har studerat relationen mellan föräldrarnas utbildning och barnens matvanor. I sin studie visar
H Lee signifikanta resultat på att en hög utbildningsnivå hos modern samt en hög inkomst hos
båda föräldrarna har en skyddande effekt mot utvecklandet av fetma hos barn. Även en dålig
hälsa hos föräldrarna är signifikant associerat med viktuppgång hos barnen enligt H Lee (8).
Att familjen har en inverkan på barns vanor visas även i en finsk studie utförd på 15-åringar
som genomförts av EB Roos et al. I studien konstaterades att intaget av råa grönsaker var
högre hos ungdomar som kom från en familj med hög utbildning. Intaget av råa grönsaker var
även kopplat till familjestruktur, ekonomisk situation och föräldrar med arbetslöshet. Studien
påvisade även en koppling mellan ett stort grönsaksintag och välpresterande elever, detta
oberoende av familjens utbildningsnivå. EB Roos et al visar även att de elever som hade en
regelbunden kosthållning, vilket inkluderade lunch i skolbespisningen, också hade ett högre
intag av råa grönsaker (9).
I ytterligare en studie genomförd av EB Roos et al undersöks samma målgrupp, här med
fokus på om det är social bakgrund eller livsstil som har störst inverkan på matintaget. Det
visade sig att ungdomar från familjer med hög utbildning oftare åt middag hemma (pojkar)
och lunch i skolan (pojkar och flickor). Forskarna påvisade ett större intag av
rekommenderade livsmedel (varav grönsaker är en av dem) hos ungdomar vars föräldrar hade
en hög utbildning. De som på sin fritid ägnade sig åt att umgås med vänner på gator, torg och
i affärer eller gick på bio samt såg idrottsmatcher ofta, visades också äta mer av de
rekommenderade livsmedlen, dock åt de även mer skräpmat och sötsaker. Även de som
spenderade sin fritid i hemmet åt mer sötsaker, om man endast såg till livsstilen och inte
räknade in social bakgrund (10).
Att inte bara föräldrarna påverkar ungdomars matvanor utan även vänner, visas av forskaren
M Bruening et al i en amerikansk studie. Intag av bland annat grönsaker registrerades på ca
2000 ungdomar och det framkom att nivåerna låg under de amerikanska
rekommendationerna. Forskarna såg en koppling mellan ungdomars intag av bland annat
grönsaker och deras bästa vänners intag. Kopplingen sågs däremot inte i ett längre perspektiv,
utan var begränsat till den period då dessa vänner fanns i deras närhet. Utifrån detta anser M
Bruening et al att det är viktigt att involvera vänner när det gäller hälsofrämjande arbete för
ungdomar (11).
De positiva hälsoeffekterna med F&G är många (12). Vårt intag av F&G kan påverkas av
människor i vår närhet som familj och vänner. En fråga man kan ställa sig är om även sociala
medier kan ha en inverkan på matintaget? Detta har undersökts närmare av AM Simunaniemi
i en svensk studie, där hon studerat intaget av F&G samt hur budskapet kring F&G förmedlas
via bloggar. AM Simunaniemi fann högst konsumtion av F&G hos unga kvinnor, män födda
utanför Sverige samt personer som var fysiskt aktiva (13). Genomsnittskonsumtionen bland
respondenterna i studien var nära de officiella kostrekommendationerna (13,2). AM
Simunaniemi beskriver att det är viktigt att förstå vilken roll bloggar och social media har i
den vardagliga kommunikationen. Hon menar därför att blogganalyser är en viktig del för att
kunna skräddarsy kostrelaterade budskap för enskilda individer eller mindre
konsumentgrupper (13).
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Många faktorer påverkar intaget av olika livsmedel. Hur ser tillgången ut där man befinner
sig? Vilka alternativ erbjuds? K Kainulainen et al har i en nordisk undersökning studerat vad
som påverkar ungdomars intag i skolmiljön och deras syn på hur intaget skulle kunna bli mer
hälsosamt. Knappt 50 % av respondenterna ansåg att hälsosamma val skulle kunna förenklas.
Som förslag på hur detta skulle kunna genomföras, föreslogs bl.a. på rätter som skulle kunna
serveras i matsalen och finnas till försäljning i cafeterian. Förslagen varierade mellan
nationaliteterna samt beroende av vilken typ av skolmatssystem som förekom. I studien
rankades lärarna lågt gällande vilket inflytande de har på elevernas hälsosamma val. Enligt K
Kainulainen et al. är det därför minst lika viktigt att ta i beaktande hur man bör närma sig
utbildning inom hälsa som att utveckla skollunchsystemet. Detta för att ge eleverna en bättre
förståelse för kopplingen mellan aktiviteter i klassrummet och deras egna hälsosamma vanor.
Som slutsats i den studien dras att man först och främst bör fokusera på vilka livsmedel som
finns tillgängliga och vad som serveras i skolmatsalen för att främja en hälsosam kost.
Därefter bör ohälsosamma alternativ tas bort och istället servera mer hälsosamma alternativ
baserat på elevernas önskan (14).
I en norsk studie från 2012 av M K Gebremariam et al konstaterades inga skillnader i
kosthållningen som kunde kopplas till miljön. I studien undersöktes om varierande
skolmiljöer påverkade elevernas intag av frukt, grönsaker, snacks och sockersötad dryck.
Skillnaderna i miljö kunde vara att ha skolbespisning eller ej och ifall det såldes juice, frukt,
grönsaker, pizza eller smörgåsar. Skillnader kunde också finnas i hur ofta dessa var öppna.
Det visades att inga av miljöskillnaderna påverkade elevernas intag, utan att intaget snarare
styrdes av personliga faktorer. MK Gebremariam menar dock att det finns ett behov av att
göra longitudinella studier med väl validerade mätinstrument för att vidare utforska detta (15).
I en annan norsk studie undersöktes skolelevers intag av ohälsosamma snacks (godis, chips,
läsk m.m.). Här undersökte NC Øverby et al hur intaget av ohälsosamma snacks påverkades
av intaget av frukt. Studien genomfördes i samband med att ett fruktprogram infördes på ett
flertal skolor. Detta fruktprogram innebar att skolan delade ut frukt eller morötter dagligen
(16). Anledningen till denna undersökning var att studier visat att ett ökat intag av frukt
minskar intaget av snacks, sötsaker och läsk. Detta visas bl.a. i en studie av Bere et al (17).
Vid två tillfällen fick eleverna på medverkande skolor fylla i ett frekvensformulär (FFQ). Vid
det första tillfället var eleverna inte med i fruktprogrammet. Det andra FFQ:t fylldes i 7 år
senare då drygt hälften av deltagande skolor hade anslutit sig till fruktprogrammet. I de skolor
som medverkat i ett sådant program hade antalet intag av snacks minskat med knappt tre
gånger i veckan, vilket var en signifikant minskning i förhållande till de skolor som inte
anslutit sig till ett fruktprogram. Störst skillnad konstaterades hos barn med föräldrar utan hög
utbildning där intaget nästan halverades, från knappt 8 till 4 gånger i veckan enligt NC
Øverby et al (16).
Det förekommer motstridiga resultat gällande BMI kopplat till tillgängligheten av mataffärer
och snabbmatsrestauranger. Å ena sidan ses ingen koppling till högre eller lägre BMI hos barn
med avseende på vilka alternativ finns tillgängliga i H Lees studie (8). Å andra sidan visar MP
Galvez et al en koppling mellan tillgänglighet och BMI, där barn med en närbutik nära till
hands hade signifikant högre BMI än barn som inte hade en närbutik nära till hands (18). M
He et al visar att avståndet till närmaste butik påverkar kostintaget både i hemmet och i
skolan. De som har mer än 1 km till närmsta affär eller snabbmatsförsäljare från hemmet
och/eller skolan, visade på signifikant högre healthy eating index (HEI) än de som hade detta
inom kortare avstånd än 1 km. HEI användes i studien som ett verktyg för att mäta kostens
kvalitet i en population (19).
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C Vereecken et al har undersökt om det finns en koppling mellan tillgänglighet till ohälsosam
mat och intag av ohälsosam mat. Studien visar på en korrelation mellan stor tillgång på
ohälsosam mat och lågt intag av frukt och grönsaker (20). Detta ligger i linje med en brittisk
studie från 2011 som visar att det är svårare att öka intaget av F&G om det samtidigt finns
snacks tillgängligt i hemmet. Pearson et al visar i sin studie att det är lättare att börja äta mer
F&G om man har stöd från en nära vän då man genomför förändringen, samt att en tro på att
man ska klara av att göra genomföra en förändring i sitt F&G-intag också har betydelse (21).
Miljön verkar inverka i vissa fall, men i andra inte enligt ett flertal artiklar (8,16,17,18,19).
Skiljer sig intagen i miljöerna i och utanför hemmet? I USA har forskarna D A Cohen et al
påvisat att tonåriga tjejer äter sötsaker och snacks samt dricker söt dryck i genomsnitt ca 6
gånger i veckan utanför hemmet och skolan. Detta ger ett utslag som visar att 86 % av tjejerna
konsumerade nästan dubbelt så mycket energi från snabbmat än den rekommenderade
maxgränsen (15 %). Cirka 90 % av tjejerna åt något av dessa livsmedel minst en gång i
veckan utanför hemmet, medan ungefär hälften av de medverkande tonårstjejerna någon gång
åt frukt eller grönsaker utanför hemmet. Av samtliga registrerade livsmedel som intagits
utanför hemmet, var 40 % av dem sötsaker, snacks och sockersötad dryck. Detta framgick
genom att flickor årskurs 10 och 11 fått fylla i en kostdagbok i en vecka, där respondenterna
noterat allt de ätit utanför skolan och hemmet. Var åt då tjejerna de ohälsosamma livsmedlen?
Enligt DA Cohen et al var den vanligaste platsen hemma hos en vän, men det var också
vanligt att de åkte till ett köpcentrum eller en butik. I hemmet var det dock endast 22-37 %
som hade läsk, snacks, godis eller snabbmat tillgängligt (22).
I en svensk undersökning har skolbarns matvanor undersökts, dels hemma men också i
skolan. C Persson Osowski visar att större delen av barnen i studien äter frukost och middag
varje dag, samt lunch under skoldagarna. Mellanmål och lunch på helgerna rapporterades mer
sällan. Knappt hälften av barnen åt något mellan huvudmåltiderna och ungefär hälften drack
läsk 1-3 gånger i veckan. Hälften av barnen åt godis och choklad 1-3 dagar per vecka. Knappt
hälften rapporterade att de aldrig eller mindre än en dag per vecka äter godis och choklad.
Flickor rapporterade ett mer frekvent intag av mellanmål och pojkar drack mer läsk (23).
I en amerikansk studie av JM de Castro et al visas att matintaget hos normalviktiga och
överviktiga skiljer sig beroende på miljön de befinner sig i då maten intas. Måltiderna som
intogs på restaurang var 60 % större jämfört med på andra matställen utanför hemmet som
t.ex. snabbmatställen. Måltidsdurationen var också längre, varav normalviktiga åt under
längre tid än överviktiga och obesa. Studien visar att överviktiga personer äter mer när de är
hemifrån än vad de äter i hemmet jämfört med normalviktiga personer som äter lika mycket i
hemmet som utanför. Överviktiga och obesa verkar vara särskilt sårbara för överätande när de
är hemifrån, vilket inte verkar vara fallet för normalviktiga. Det verkar dock enligt JM de
Castro et al inte vara på grund av olika nivåer av hungerkänsla, då överviktiga hade mer mat
kvar i magen vid matintaget. Inte heller tillgängligheten av restauranger skilde sig mellan
grupperna. Det diskuteras istället att överviktiga och obesa reagerar annorlunda på miljön
utanför hemmet. Forskarna spekulerar kring om orsaken till att människor blir överviktiga och
obesa är på grund av en nedärvd predisposition till att reagera kraftigt på signaler i miljön
kopplade till mat (24).
I en annan studie kunde man endast se denna koppling hos män, då fetma och övervikt hade
en signifikant koppling till ätande utanför hemmet endast hos männen i studien av I Nogueira
Bezerra och R Sichieri. De kvinnor som oftast åt ute var de normalviktiga, medan de obesa
och överviktiga kvinnorna redovisade uteätande mer sällan. Förekomsten av att äta utanför
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hemmet var högre bland män jämfört med kvinnor, men minskade med ålder och ökade med
inkomst. Läsk och måltider på restauranger var det som konsumerades mest utanför hemmet.
Att kvinnors ätande utanför hemmet inte har en koppling till övervikt och fetma förklaras av I
Nogueira Bezerra och R Sichieri att hälsobudskapet har nått fram i högre grad till kvinnor
jämfört med män. Därav diskuteras att denna aspekt är viktig att ta i beaktande gällande
hälsofrämjande insatser. Hälsobudskapen skall vara nåbara och mottagliga för båda könen
(25).
Varför äter vi så olika beroende på var vi är? Varför skiljer det sig om vi är hemma eller inte?
De senaste 30 åren har miljön omkring oss förändrats radikalt gällande tillgängligheten av
mat, med en samtidig minskning av den andel ekonomiska resurser som vi spenderar på mat,
vilket visas i en utvärdering av DA Cohen. I utvärderingen tas aspekter upp som en ökad
tillgänglighet till mat samt större portionsstorlekar. Forskaren menar att de val vi gör kring
mat tidigare har karakteriserats av medvetna val som människor gör för att tillfredsställa deras
önskningar och begär eller för att nå sina mål. I och med det antas det att vi fattar de beslut
som gynnar oss bäst, och som får oss att nå våra mål. I verkligheten äter många idag mer än
vad de behöver. Även om de inte vill vara överviktiga eller obesa är de oförmögna att
kontrollera sitt ätande i ett längre perspektiv. DA Cohen beskriver att vi förr i tiden var vi
tvungna att vara aktiva vare sig vi ville eller inte. Idag behöver vi däremot inte lägga samma
energi på dagliga rutiner och transporter. Många är idag överviktiga eller obesa oavsett
inkomst, utbildning m.m. Forskaren menar på att överätande och minskad fysisk aktivitet
kanske inte är ett medvetet beteende utan ett svar på den miljö som byggts upp omkring oss.
Med det drar Cohen slutsatsen att för att bli mer hälsosamma individer behöver miljön vi
lever i förändras i samma riktning (26).
DA Cohen beskriver i en annan utvärdering att människan är gjord för att överäta och lagra
överskottskalorier för att kunna överleva de perioder då tillgången på mat är knapp. Då mat,
bilder av mat och marknadsföring av mat stimulerar till hunger och idag är mer allmänt
förekommande samt att mat säljs i allt större mängder blir det enligt DA Cohen allt svårare
för människan att kontrollera sitt intag. Människor har inte förmågan att ignorera de signaler
miljön utsätter oss för, utan snarare tvärtom. Vi är skapta för att reagera på miljön vi lever i
och är automatiskt attraherade till mat. När och hur mycket stimulans som krävs för att
miljöns budskap ska leda till oemotståndliga begär att äta är enligt forskaren svårt att säga och
varierar i befolkningen. Då överkonsumtion av mat kan leda till allvarliga konsekvenser som
sjuklighet med allt från kroniska sjukdomar till för tidig död, bör enligt Cohen den omedvetna
marknadsföringen av mat behandlas på samma sätt som osynliga gifter i luften eller i vattnet,
vilka kan förgifta oss utan vårt medvetande. Samhällets budskap kopplat till mat är trots allt
något som kan begränsas och regleras (27). Detta kan enligt WHO styras genom att skapa en
mer stöttande miljö omkring oss. Att göra hälsosam mat eller regelbunden fysisk aktivitet till
det enklaste alternativet, skulle i sig kunna förhindra utvecklandet av fetma (1).
Andra faktorer som kan stimulera till ätande beskrivs av A Mekhmoukh et al. I studien har
forskarna undersökt effekten av att äta i grupp, ensam, ensam tittandes på TV samt ensam
lyssnades på musik. De kom fram till slutsatsen att normalviktiga åt mer då de lyssnade på
musik jämfört med då de åt ensam eller i grupp. Överviktiga åt däremot mer då de tittade på
TV än i då de åt i grupp eller lyssnande på musik (28). Liknande resultat redovisas av MM
Hetherington et al där försökspersonerna filmades under tiden de åt i olika miljöer och
situationer. Fyra miljöer beskrivs i studien; då de åt ensamma eller ensamma tittandes på TV
samt i sällskap av två okända personer av samma kön eller i sällskap av två vänner av samma
kön. Det visade sig att energiintaget ökade när deltagarna tittade på TV under tiden de åt,
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samt i sällskap av vänner. Ett större intag kunde påvisas främst av snacks med ett högt
energiinnehåll (29). Enligt JM De Castro skiljer det sig om man äter med familjen eller med
vänner. Vid måltider med familjen och med vänner är portionsstorleken större jämfört med
måltider tillsammans med andra personer. Måltider tillsammans med vänner pågår dock under
längre tid än måltider med familjen. Detta oavsett vilken dag det är och vilken måltidstyp som
intas (30).
Om och om igen visar flertal studier att intag av mat är komplext och att våra vanor i många
aspekter är bristfälliga. Höga intag av energitäta livsmedel som sötsaker och söt dryck samt
låga intag av näringstäta livsmedel som frukt och grönsaker redovisas. Många faktorer spelar
in i vårt val av mat. Vilka vi umgås med och hur deras vanor ser ut, vilken mat som finns
tillgänglig i den miljö vi befinner oss i, familjens vanor samt socioekonomisk status. Vad vi
gör under tiden vi äter, om vi är ensamma, tillsammans med vänner eller tittar på TV. Allt
detta har en inverkan och bör tas i beaktande vid planering av hälsofrämjande åtgärder.
Eftersom det gång på gång påvisas att miljön vi befinner oss i har betydelse, är det intressant
att undersöka vidare om specifika vanor förekommer mer eller mindre i olika miljöer. I
följande undersökning studeras ungdomars intag av F&G samt sötsaker, snacks och söt dryck
uppdelat på var intagen sker; i skolan, i hemmet samt på övrig tid.

Syfte
Syftet med denna studie är att genomföra en kartläggning av i vilken miljö ungdomar i
årskurs 9 intar frukt och grönsaker samt sötsaker, snacks och söt dryck med högst respektive
lägst frekvens, samt att undersöka vilket sällskap som oftast närvarar vid intaget. Detta för att
få en bild av var olika vanor förekommer samt med vem.
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Material
Respondenterna bestod av killar och tjejer i årskurs 9, som var minst 15 år gamla och
studerade på skolor i Stockholms-, Sigtuna- och Västerås kommun.
Sammanlagt antal elever i årskurs 9 som fanns på de fyra skolorna var 197 st. Av dessa var
12 st ej fyllda 15 år och uteslöts därför ur studien, 35 st var frånvarande vid besökstillfället.
Av kvarvarande 150 st (motsvarande 76 %), deltog samtliga i studien och fyllde i enkäten.
Fördelningen i kommunerna redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Tabell över bortfall och medverkan i studien avrundat till närmaste heltal

Kommun

Elever årskurs 9

Stockholm
Sigtuna
Västerås
Totalt

n
65
60
72
197

%
33
30
37
100

Elever ej fyllda
15år
n
%
1
2
5
8
6
8
9
18

Frånvarande
elever
n
%
14
22
6
10
15
21
35
18

Deltagande
elever
n
%
50
77
49
82
51
71
150
76

Metod
Respondenter
I enlighet med syftet valdes att utgå från elever i årskurs 9. Det krav som fanns på
respondenterna var att de fyllt 15 år, eftersom det då inte krävs tillstånd från föräldrar för att
de ska få medverka. Detta gäller forskning som går under Lagen för etikprövning (31). Denna
studie står inte under denna lag då den faller utanför de ramar som anger krav på etikprövning
(32), men den ansågs dock lämplig att följa för god etik.
Respondenterna valdes genom bekvämlighetsurval (33). Urvalet inleddes med att skolor
kontaktades i Stockholms kommun, vilka stod listade på kommunens hemsida (34). Skolorna
delades in i 2 grupper, första gruppen bestod av Östermalm, Södermalm, Norrmalm samt
Kungsholmen. Dessa stadsdelar hade sammanlagt 57 skolor, varav var femte skola valdes ut.
Vilket resulterade i en lista om 10 skolor. Utav de resterande 88 skolorna i kommunen,
kontaktades var tredje skola från listan, vilket slutligen blev 30 skolor. Totalt sett kontaktades
40 skolor i Stockholms kommun. Uppdelningen enligt ovan valdes för att få representanter
från både innerstad och förort.
Ett mail skickades till rektorerna på vardera skola, där studien presenterades med syfte och
bakgrund, samt en förfrågan gällande intresset att delta (se bilaga 1). I mailet ingick även ett
erbjudande om att få en föreläsning om kost och hälsa för deltagande elever. Några dagar
senare kontaktades via telefon rektorerna på de skolor som ännu ej svarat, med förhoppningen
att få fler deltagare.
Då intresset var lågt och responsen ej var tillräcklig breddades sökområdet med ytterligare sex
kommuner; Västerås, Sigtuna, Knivsta, Enköping, Uppsala samt Östhammars kommun.
Rekryteringsprocessen var den samma som för tidigare nämnd kommun, med skillnaden att
här kontaktades samtliga skolor i vardera kommun (34). Processen fortgick tills antalet elever
uppnått ca 200 st. Detta för att försäkra att minst 100 st enkäter skulle komma att insamlas.
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De skolor som slutligen fick vara med i studien var de som först kontaktade oss eller som vi
kom i kontakt med. Detta med undantag av skolor med ett lågt antal elever, då det blivit för
tidskrävande att besöka dem och därför uteslöts ur studien.
De skolor som valde att delta i studien fick via mail dels enkäten (se bilaga 2) samt ett
informationsbrev bifogat (se bilaga 3). Skolan (rektor eller lärare) ansvarade därefter för att
vidarebefordra informationsbrevet till deltagande elevers föräldrar. Detta brev skickades för
att föräldrarna skulle vara medvetna om studien deras barn eventuellt skulle komma att
medverka i, samt att de skulle kunna påverka deras barn om de önskade att barnet inte skulle
medverka. I detta brev beskrevs studiens syfte och information gavs gällande frivilligt
deltagande, anonymitet samt studiens användningsområde. Denna information gavs även
muntligt till eleverna innan ifyllnad av enkäten.
I undersökningen hanterades inga personliga uppgifter. Den enda vetskapen som fanns om
eleven var dess kön samt den var minst 15 år gammal. Eftersom enkäterna kodades i
nummerordning för skolorna fanns även vetskap om vilken skola eleven gick på. Detta
framgår dock ej i redovisningen av resultatet.
Etisk diskussion
Med avsikt att utgå från rådande forskningsetiska principer gällande informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (33), hölls en etisk diskussion
kring detta vid formandet av studien.
Informationskravet togs i beaktande genom att ett informativt brev skickades till rektorerna
samt till föräldrarna, där studiens innehåll och syfte beskrevs. Där informerades även att
deltagandet var frivilligt och anonymt. Eleverna fick informationen muntligt innan
genomförandet av enkäten. Samtycke inhämtades från rektorer samt elever.
Hela studien genomfördes anonymt, inga uppgifter om namn, personnummer eller liknande
insamlades, den information som finns är kön samt vilken skola respondenten gick på. Detta i
enlighet med konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in bara får
användas till det som deltagarna informerats om (33). Därav delgavs berörda personer att
resultaten endast skulle redovisas och finnas tillgängligt inom Uppsala Universitet och att
uppgifterna ej får användas till annat än denna uppsats.
Materialinsamling
Datainsamlingen skedde i enkätform utformad med hjälp av valda metodböcker (33,35).
Enkäten bestod av 17 kryssfrågor med flera svarsalternativ per fråga med anvisningen att
endast ett kryss skulle markeras per fråga. Frågorna rörde intag gällande F&G, samt sötsaker,
snacks och söt dryck i de olika miljöerna; hemmet, skola och övrig tid. Det fanns även frågor
som undersökte vem man oftast äter de olika livsmedelsgrupperna med. Samtliga frågor var
uppdelade med en kategori för F&G, samt tre kategorier för sötsaker, snacks och söt dryck.
En förklaring till vilka livsmedel som hör till varje kategori fanns före frågorna för respektive
livsmedelskategori. I början av enkäten fanns även instruktioner om hur enkäten borde ifyllas,
samt vad de olika miljöbegreppen; hemma, i skolan och övrig tid innebar.
Enkäterna delades ut på plats, klassvis i varje skola. Innan enkäten delades ut, förklarades hur
enkäten skulle fyllas i och eleverna uppmanades att läsa instruktionerna noga. Under tiden
enkäten fylldes i fanns författarna tillgängliga för att besvara frågor om eventuella oklarheter.
Elever under 15 år sållades ut från undersökningen genom att dessa satte ett kryss i ena hörnet
på enkäten.
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Analys
Enkäterna samlades sedan in för dataanalys. De kodades först genom att varje enkät fick ett
nummer, 0001-0150 (33). Vilka nummer som tillhörde vilken skola noterades, för eventuell
jämförelse skolorna emellan.
Varje fråga i enkäten kodades i ökande nummerskala enligt (se bilaga 4). Enkäternas svar
noterades sedan enligt denna kodningsmall i en tabell (33). Denna information fördes sedan in
i IBM SPSS Statistics för analys och bearbetning av data.
Erhållen data redovisades i form av text samt med beskrivande diagram och tabeller. Då
studien endast ämnar kartlägga rådande intag bland de deltagande ungdomarna, och inte
belysa eventuella samband eller göra generaliseringar till populationen, användes endast
beskrivande statistik (univariat analys). För att redovisa det vanligaste svarsalternativen i
frågorna gällande frekvens, användes medianvärde. Detta då svarsalternativen angavs i
ordinalvariabler, vilket medför medianvärde som lämpligt mått för att beskriva
centraltendensen. Detta medförde även möjligheten att kunna peka ut ett visst svarsalternativ
som ett mått på centraltendensen. Då svarsalternativen till frågorna gällande sällskap vid intag
av ett visst livsmedel är nominalvariabler, kunde inget medel eller medianvärde uträknas.
Resultaten från dessa frågor redovisades därför i form av procentuell fördelning av
svarsfrekvensen. Varav typvärdet redovisades för att beskriva det vanligast valda
svarsalternativet (33).
Arbetsfördelningen har varit jämn mellan författarna. De olika momenten har gjorts
tillsammans eller åtskiljda, men de båda har varit involverade i samtliga delar (se bilaga 5).
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Resultat
Antal deltagare
I studien medverkade totalt 150 elever. Av dessa var 55 % killar och
45 % tjejer, se tabell 2.
Tabell 2. Deltagarantal uppdelat i respondenternas kön.

Kön
Kille
Tjej
Totalt

Antal
83
67
150

Procent
55
45
100

Sammanställning av svarsfrekvens på enkätfrågorna gällande intagsfrekvens
Tabell 3. Frågorna från enkäten gällande intagsfrekvens av de olika livsmedelsgrupperna, med svarsfrekvens
avrundat till närmaste heltal.
Fråga

Hur ofta äter du frukt
och grönsaker i
hemmet?
Hur ofta äter du frukt
och grönsaker i skolan?
Hur ofta äter du frukt
och grönsaker på övrig
tid?
Hur ofta äter du
sötsaker i hemmet?
Hur ofta äter du
sötsaker i skolan?
Hur ofta äter du
sötsaker på övrig tid?
Hur ofta äter du snacks i
hemmet?
Hur ofta äter du snacks i
skolan?
Hur ofta äter du snacks
på övrig tid?
Hur ofta dricker du söt
dryck i hemmet?
Hur ofta dricker du söt
dryck i skolan?
Hur ofta dricker du söt
dryck på övrig tid?

Ogiltigt
svar

Aldrig

1-3 gånger
i veckan

4-6 gånger
i veckan

Varje dag

Flera
gånger/
dag
n
%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1

1

10

7

37

25

37

25

44

29

21

14

0

0

39

26

50

33

26

17

34

23

1

1

1

1

42

28

64

43

25

17

14

9

4

3

0

0

8

5

100

67

28

19

11

7

3

2

0

0

52

35

73

49

17

11

3

2

5

3

0

0

15

10

103

69

21

14

6

4

5

3

2

1

33

22

102

68

9

6

2

1

2

1

1

1

124

83

20

13

2

1

2

1

1

1

2

1

51

34

88

59

6

4

1

1

2

1

2

1

17

11

91

61

24

16

11

7

5

3

4

3

72

48

51

34

16

11

6

4

1

1

4

3

26

17

87

58

24

16

6

4

3

2

I denna studie visar respondenterna att de äter mest F&G i hemmet. På frågan om hur ofta
man äter F&G i hemmet är det vanligaste svaret (29 %) att man äter detta varje dag. I skolan
eller på övrig tid äter respondenterna inte F&G lika ofta. Där har störst andel av
respondenterna valt 1-3 gånger i veckan, 33 % respektive 43 %. Sötsaker intas ungefär lika
ofta i de olika miljöerna, där störst andel har valt alternativet 1-3 gånger i veckan.
Drygt 80 % av respondenterna har angett att de aldrig äter snacks i skolan. I skolan och på
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övrig tid svarade de flesta att de åt snacks 1-3 gånger i veckan.
Gällande söt dryck ses ett liknande resultat som för snacks, med aldrig som vanligaste
svarsalternativet i skolan och 1-3 gånger i veckan i hemmet samt på övrig tid.
För exakt svarsfrekvens se tabell 3.

Resultat för varje livsmedelskategori

0= ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag

0= ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag
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0= ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag

0= ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag

Då medianvärdet räknats ut för hur ofta de olika livsmedelskategorierna intas i de olika
miljöerna visar det liknande resultat som vanligaste valda svarsalternativ. Nämligen
att respondenterna med högre frekvens äter F&G i hemmet än i övriga miljöer. Sötsaker äts
med samma frekvens oavsett miljö. Att äta snacks eller dricka söt dryck är inte vanligt i
skolan, då snacks intas antingen i hemmet eller under övrig tid. Dessa resultat kan avläsas i
Figur 1-4.
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Resultat av intag i de olika miljöerna; hemmet, skolan och övrig tid

0=ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag

0= ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag

0= ogiltigt svar
1=aldrig
2=1-3 gånger i veckan
3= 4-6 gånger i veckan
4= varje dag
5= flera gånger per dag
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I de olika miljöerna räknades medianvärdet ut för intag av de olika livsmedlen som
ifrågasatts. I hemmet finns ett större intag av F&G än de andra livsmedlen, med ett
medianvärde på 4-6 gånger i veckan. För övriga livsmedel är medianvärdet 1-3 gånger i
veckan.
Enkäten ger svar som tyder på att respondenterna äter F&G lika ofta som sötsaker då de är i
skolan (median 1-3 gånger i veckan). Att inta snacks eller söt dryck i skolan är däremot inte
vanligt då medianvärdet redovisar svarsalternativet aldrig.
På övrig tid är medianvärdet detsamma för samtliga livsmedelsgrupper, 1-3gånger i veckan.
Resultatet från detta framgår i figur 5-7

Resultat för med vem de olika livsmedelskategorierna intas

På frågan: Med vem äter du oftast frukt och grönsaker? svarade en majoritet, 57 % “Med min
familj”. Näst vanligast var att äta F&G ensam. Sötsaker och söt dryck intages oftast
tillsammans med vänner. 59 % av respondenterna svarade att de oftast åt sötsaker med sina
vänner och 56 % svarade att de oftast drack söt dryck med sina vänner. Det näst vanligaste
svarsalternativet var att de åt sötsaker eller drack söt dryck tillsammans med sin familj, med
en svarsfrekvens på ca 18 % respektive. Snacks äts ungefär lika ofta tillsammans med
familjen (37 %) som med vännerna (39 %).
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Diskussion
Sammanfattning av resultatet
Huvudresultaten i studien visar att intaget av F&G sker med högst frekvens i hemmet samt lägst i
skolan och på övrig tid. Sötsaker äts lika ofta i alla de tre miljöerna. Högst intagsfrekvens av
snacks och söt dryck ses dels i hemmet samt på övrig tid och lägst intagsfrekvens ses i skolan. I
hemmet äts F&G oftare (4-6 gånger i veckan) än sötsaker, snacks och söt dryck. I skolan är
medianintaget högst för F&G samt sötsaker (1-3 gånger i veckan), medan intaget är lika stort för
samtliga efterfrågade livsmedelsgrupper på övrig tid (1-3 gånger i veckan).
F&G är vanligast att äta tillsammans med familjen, medan söt dryck och sötsaker oftast intas
med vänner. Snacks intas vanligen med familj eller vänner.
Resultat i förhållande till syfte och litteraturgenomgång
Hälsosamt kontra ohälsosamt är begrepp som florerar i samhället och även i många artiklar. I vår
studie har vi valt att klassificera frukt och grönsaker som hälsosamma livsmedel då det visat sig
att intag av frukt och grönsaker medför goda hälsoeffekter (12). I Sverige är intaget av frukt och
grönsaker lågt och skulle med fördel ökas (3). Sötsaker, snacks och söt dryck hamnar i kategorin
ohälsosamma livsmedel då livsmedel med en hög koncentration av socker och fett, men med lite
näring visat sig vara en av orsakerna till övervikt (1). Dessutom har svenskar enligt senaste
nationella undersökningen en för stor andel av detta i sin kost, då intaget är större än vad som
rekommenderas (2,3). Detta fenomen finns inte enbart i Sverige, utan även globalt ses energitäta
livsmedel som en stor andel av kostintaget (1).
Då det både globalt och nationellt ses ett lågt intag av livsmedel rika på vitaminer och mineraler
som t.ex. F&G (1,3) kan det vara av värde att veta i vilken miljö intaget är högst respektive lägst.
I vår studie äts F&G med högst frekvens i hemmet, med ett medianintag på 4-6 gånger i veckan.
I skolan samt under övrig tid var medianintaget 1-3 gånger i veckan. Detta överensstämmer med
DA Cohen et al:s resultat där intaget av F&G uppmättes till någon gång i veckan (22). Gällande
sötsaker är intaget i vår studie jämnt fördelat över de tre miljöerna hem, skola och övrig tid, med
ett medianintag på 1-3 gånger i veckan. Liknande resultat ses i C Persson Osowskis studie där
hälften av barnen åt godis och choklad 1-3 gånger i veckan i hem och skola (23). Snacks äts i vår
studie med samma frekvens som sötsaker i hemmet samt på övrig tid, med ett medianintag på 13 gånger i veckan. I skolan är dock intaget lägre, med “aldrig” som medianvärde. Söt dryck i
skolan visar på samma svarsfördelning som för snacks. Globalt ses ett högt intag av mat rik på
fett, salt och socker. Sverige är i linje med den globala utvecklingen, med ett högt intag av
sötsaker, läsk och snacks, som bidrar med nästan lika stor andel av dagens energiintag som kött,
fisk och ägg (1,3,5). Hos barn ses en stark korrelation mellan sockrad dryck och viktuppgång.
Olika interventioner diskuteras för att minska intaget, bland annat en höjning av priset (4,5).
Åtgärder bör dock sättas in i tidig ålder för att motverka ohälsosamma vanor som följs av ökad
vikt. I detta hälsoarbete bör föräldrarna involveras tidigt, då deras beteende kring mat har en
stark koppling till barnens vikt enligt PW Jansen et al (7). Detta påstående stärks av att ett flertal
studier visar att föräldrar har en inverkan på barnen gällande mat och kroppsvikt (6,7,8).
I V De Coen et al:s studie visas resultat som tyder på att socioekonomisk status verkar ha
betydelse för matintaget. Detta visas genom att barn som bor i en familj med hög
socioekonomisk status dricker mindre läsk, än de med låg socioekonomisk status. Föräldrarnas
hälsa, vikt, utbildning och inkomst visar i flertalet studier ha en koppling till barnets vikt. Hög
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inkomst och utbildningsnivå samt en god hälsa ses som skyddande faktorer och främjar en
hälsosam vikt hos barnen (6,7,8,9). Ett högre grönsaksintag ses hos välpresterande elever samt
barn med regelbunden kosthållning och föräldrar med hög utbildning enligt två studier av EB
Roos et al (9,10). Då respondenterna i vår studie åt F&G med högst frekvens i hemmet och oftast
tillsammans med familjen, kan man ställa sig frågan om respondenterna i studien var mer
välpresterande än andra? Hade de i övrigt en regelbunden kosthållning samt föräldrar med hög
utbildning? Det är frågor som denna studie ej ger svar på, men som ändock väcker en del tankar.
Mat och hur vi äter är komplext vilket gör att det inte finns några enkla svar på varför vi gör de
val vi gör gällande kost.
Respondenterna i vår studie äter sötsaker i skolan lika ofta som de äter F&G. Därför bör insatser
läggas som stimulerar till ökat intag av F&G och minskat intag av sötsaker. Förslag till detta
finns i flertalet artiklar (14,20,21). K Kainulainen et al anser att eleverna bör involveras i valet av
hälsosamma livsmedel. I den nordiska undersökningen fick respondenterna (14-17 år) ge förslag
på hur man skulle kunna förändra skolmiljön för att underlätta hälsosamma val. Hela 47 % ansåg
att det fanns möjligheter att förenkla hälsosamma val. De vanligaste förslagen gällde att servera
mer hälsosamma måltider. Vanligt var även att föreslå en minskad tillgång på ohälsosamma
snacks, eller att förändra utbudet och skyltningen av produkter i skolans cafeteria (14). Andra
förslag gäller bland annat att öka tillgängligheten av frukt och grönsaker och minska tillgången
på sötsaker (14,20,21). NC Øverby et al visar i sin studie på att skillnader i skolmiljön kan
påverka elevernas intag. Vid införandet av ett fruktprogram som innebar att frukt eller morötter
delades ut till eleverna dagligen, hade berörda skolors elever minskat sitt snacksintag med nästan
3 gånger i veckan (16). Liknande resultat visas även i E Beres studie som också såg ett ökat intag
av frukt (17). Samtliga av dessa förslag är att ta i beaktande vid satsningar på att förbättra
skolmiljön. Att det skulle göra skillnad att förändra skolmiljön är dock inte säkert då man i en
norsk studie inte kunde finna att miljörelaterade skillnader var kopplade till elevernas intag (15).
På två av skolorna i vår studie rådde godisförbud som en intervention med förhoppningen att
minska intaget godis. Om skolmiljön har en inverkan på elevernas intag (14), kan detta ha haft
betydelse för vårt resultat. Möjligen skulle intaget av sötsaker, snacks och söt dryck redovisats
med en högre frekvens utan dessa skolors medverkan. Däremot påverkas inte resultatet i vår
studie av godisförbudet om skolmiljön inte har betydelse för elevers intag som redovisas av MK
Gebremariam et al (15). Skolornas resultat var för sig redovisas ej i vår studie då deltagarantalet
anses för lågt för att kunna möjliggöra en jämförelse skolorna emellan, samt att det ej innefattas
av studiens syfte.
Intaget under övrig tid, som i vår studie är all annan tid utöver intag i hemmet och i skolan, var
detsamma oavsett livsmedelsgrupp. Medianvärdet var 1-3 gånger i veckan för alla fyra
livsmedelsgrupperna; F&G, sötsaker, snacks och söt dryck. Övrig tid kan innebära många olika
miljöer och kan vara svårt att specificera. Studier visar på att vi människor påverkas av miljöer
även utanför hem och skola (18,19,20). Dels spelar tillgängligheten roll, vilka affärer som finns
nära bostaden, vilken typ av mat som finns tillgänglig samt var maten intas (18,20,24). Högre
BMI ses hos barn med en närbutik nära hemmet samt större måltider redovisas för dem som äts
på restaurang (18,24). Ohälsosam mat var i en studie av DA Cohen et al vanligast att inta hos en
vän, på ett köpcentrum eller i en butik (22).
Vad är det då i miljön som påverkar oss till att äta annorlunda eller stimulerar oss till att äta mer?
Vi människor är skapta för att i perioder äta mycket och ha förmågan att lagra energi för att
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överleva perioder då mat ej finns tillgängligt, menar DA Cohen. Miljön omkring oss kopplat till
mat har förändrats genom tiden med ökade portionsstorlekar samt ökad tillgänglighet av mat i
stora kvantiteter. Vi utsätts överallt för varierande marknadsföring av mat med bland annat bilder
av mat som stimulerar oss till att äta. Även en minskning av fysisk aktivitet tas upp. Forskaren
menar på att övervikt och fetma är ett svar på hur miljön omkring oss har förändrats (26,27).
Äter man sötsaker och snacks 1-3 dagar i veckan samt dricker söt dryck med samma frekvens
som visas i vår studie kan det totalt sett uppgå till stora mängder. Resultat som är i linje med DA
Cohens et al:s studie, där sötsaker, snacks och söt dryck intogs ca 6 gånger i veckan (22). Därav
är det en viktig aspekt att diskutera vad som kan göras för att minska intaget energirika livsmedel.
Miljön omkring oss behöver förändras för att underlätta för oss människor att göra mer
hälsosamma val, detta anser både DA Cohen samt WHO (1,26,27). Enligt JM de Castro et al är
dock människan olika mottaglig för signaler i miljön kopplat till mat (24).
Förutom att genomföra förändringar i miljön kan man tänka sig att människor behöver veta vad
som är bra att äta och inte, som t.ex. vad de aktuella kostrekommendationerna innebär (2). Hur
når man då ut till människor i dagens samhälle? Sociala media som t.ex. bloggar är ett medium
för kunskapsspridning som studerats av AM Simunaniemi. I studien har ett antal bloggar
undersökts som sedan delats in i olika grupper, där vissa bloggare påverkar sina läsare mer
passivt medan andra mer medvetet försöker påverka sina läsare relaterat till egna erfarenheter.
Forskaren menar att bloggar är viktiga för att nå ut till specifika grupper eller enskilda individer
(13). Ett modernare sätt att sprida kunskap i dagens samhälle skulle såkedes kunna vara en form
av hälsobloggar, där budskap kring kost kan spridas. Detta medium kan med små resurser nå ut
till många personer samtidigt. Att bloggar når ut till många är en fördel då det har visat sig att vi
påverkas av både familj och vänner i valet av mat (7,11,21), vilket gör att vi kan påverkas av
bloggarna utan att själv läsa dem. Därav ju fler personer bloggarna når ut till, desto större
förändring kan förhoppningsvis genereras. Svårigheten med bloggar är att kontrollera vilka
budskap som går ut och når fram. Det som skrivs behöver nödvändigtvis inte vara kritiskt
granskat eller hänvisa till aktuell vetenskap. Vilket kan göra att felaktig information snabbt kan
spridas till många, då en stor del av befolkningen har tillgång till dessa bloggar.
Vad som inte redovisas i denna studie är om det är miljön eller personerna i miljön som påverkar
intaget. Ibland kan man dock se en koppling mellan miljö och personerna i miljön (7,11).
Resultaten från vår studie visar på att en majoritet av respondenterna oftast äter F&G med sin
familj och med högst frekvens i hemmet. Då vänner har ett inflytande på en persons hälsosamma
vanor (11), skulle man också kunna ana att de har en inverkan på de ohälsosamma vanorna. I vår
studie visar det sig att det största intaget av sötsaker och söt dryck sker just med vänner. Detta i
linje med en studie, som visar att det sker ett större intag av livsmedel med högt energiinnehåll
tillsammans med vänner jämfört med familjen (29). Snacks däremot äts i vår studie nästintill lika
ofta med familjen som med vänner, 37 % respektive 39 %. JM De Castro et al redovisar att det
skiljer sig beroende på om måltiden äts tillsammans med familjen eller med vänner. Måltider
med vänner äts under längre tid jämfört med måltider med familjen. Oavsett om måltiden äts
med vänner eller familj så var mängden mat lika stor (30). Därav bör det inte skilja sig i
energiintag om snacks äts med vänner eller familj.
Att ta i beaktande gällande kostundersökningar är fenomenet med under- och överrapportering
av energiintaget vilket beskrivs i flertalet artiklar (36,37). I en australiensisk studie beskrevs
underrapportering vanligare hos bland annat äldre barn, barn med högre BMI samt barn vars
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föräldrar hade en lägre utbildning. Överrapportering var vanligare hos bland annat barn med
lägre BMI. Detta påverkade sambandet mellan rapporterat energiintag och BMI enligt AM
Rangan et al (36). Liknande fenomen har undersökts i K Murakami et al:s studie, där
underrapportering av energiintaget bland annat var associerat till övervikt eller fetma samt
överrapportering med en stillasittande livsstil (37). Hur detta fenomen har påverkat resultatet i
vår studie är svårt att veta. Speciellt då det inte finns några uppgifter om respondenternas längd
eller vikt.
Metoddiskussion, urval, bortfall
På grund av svårigheten att få tillräckligt med respondenter till enkätstudien, användes
bekvämlighetsurval, det vill säga; de skolor vi fick tag på och som ville deltaga inkluderades i
studien. Då bekvämlighetsurval räknas som en typ av icke-sannolikhetsurval, kan resultatet ej
generaliseras till en större population utan är begränsad till de elever som studien omfattar.
Denna studie är en kartläggning av var olika intag sker och med vilken frekvens. Orsak, verkan
med beroende och oberoende variabler i form av kausalitet är något som ej undersökts då det ej
var syftet med studien. Inte heller korrelation har undersökts, då några sambandsanalyser ej
genomförts (33).
För att erhålla önskad data valdes att utforma en enkät. Detta då intervjuer kräver mer tid och
hade medfört ett lägre deltagarantal. Att utföra en kostregistrering kräver mer från deltagarna och
är mer tidsomfattande, vilket kan medföra att färre vill delta. Båda dessa alternativ innebär också
mer tid till sammanställning, vilket det inte fanns utrymme för inom ramen för den tid som
tillskrivits uppsatsen.
Enkäten besvarades på plats i klassrummen, med direkt insamling efteråt, vilket gav ett lågt
bortfall, 24 %, då alla närvarande elever valde att delta i studien. Bortfallet innefattade dels
elever ej fyllda 15 år samt ej närvarande elever vid besökstillfället. En svarsfrekvens på 70-85 %
klassas som bra (33). Denna studie hamnar inom dessa ramar med en svarsfrekvens på 76 %.
Hur bortfallet påverkar resultatet är svårt att bedöma, då det inte finns vetskap om vilka elever
som var frånvarande. Elever som är välpresterande har ett större intag av F&G än de mindre
välpresterande (9). Var flertalet välpresterande borta vid undersökningen, kan man därför tro att
resultatet visar på ett lägre intag av F&G än det faktiska. Om det däremot var elever med dåligt
uppförande som inte var närvarande, skulle det faktiska intaget i urvalsgruppen möjligen vara
högre gällande sötsaker, snacks och söt dryck och lägre gällande F&G än vad vår studie visar.
Detta då N Øverby et al visar på att problem med uppförande i skolan är relaterat till sämre
kostvanor (38). Bortfallet i Stockholm- och Västerås kommun är relativt jämnt, men det är drygt
hälften så stort i Sigtuna kommun. Bortfallet klassificeras dock som bra i varje enskild kommun,
och deltagarantalet är jämnt fördelat mellan kommunerna.
Fördelningen mellan könen i vår studie är relativt jämn, med 55 % killar och 45 % tjejer. Detta
kan vara en fördel då killar och tjejer i en studie visar på olika intagsfrekvenser. Där killar
redovisar ett högre intag läsk och tjejer fler mellanmål per dag (23). En mer ojämn
könsfördelning i vår studie hade kunnat medföra ett skevt resultat.
En nackdel som beskrivs med enkäter är att det inte finns någon tillgänglig att fråga vid
ifyllandet av enkäten (33). I denna studie fanns författarna på plats då enkäten fylldes i och
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kunde således besvara eventuella frågor eller oklarheter. Vilket därför eliminerar ovan beskriva
nackdel. Att författarna var närvarande vid ifyllandet av enkäten kan dock medföra problem då
olika frågor ställdes i de olika klassrummen. Detta leder till att alla respondenter inte fick exakt
samma information. Ställda frågor hade dock ofta en grund i att respondenterna inte läste
instruktionerna som fanns i enkäten. Informationen gavs således även till de klasser som inte
ställde frågan, då svaret fanns i enkäten.
Enkäten består uteslutande av slutna kryssfrågor, vilket gör att det går snabbt och är relativt
enkelt att fylla i, vilket minskar det interna bortfallet. Med postenkäter finns ingen säkerhet i vem
som fyller i enkäten. Då enkäterna i denna studie delades ut direkt till svarande elever, samt att
de samlades in direkt efter ifyllandet gör att denna aspekt ej behöver tas i beaktande. För att
minska bortfallet ytterligare har även andra aspekter vägts in vid utformandet av enkäterna samt
tillhörande information. T.ex. har mängden frågor hållits till ett lågt antal, besvarandet förenklats
genom kryssalternativ och indelningen av frågorna och deras svar förtydligats. Ett välformulerat
introduktionsbrev som förklarar studiens syfte och upplägg minskar bortfallet. Detta gjordes
genom att skicka ett informativt brev till rektorer och föräldrar, samt att muntlig information
gavs till deltagande elever. För deltagande skolor erbjöds även en föreläsning om kost och hälsa
efter uppsatsarbetets avslut för att motivera skolor till att delta (33).
Enkäten är utformad med tydliga skriftliga instruktioner, samt att muntliga instruktioner gavs
innan ifyllnad. Detta för att minska risken för missförstånd, som i sin tur ger ett mer
sanningsenligt resultat (33).
Under datainsamlingen framgick att den enkät som delades ut hade ett antal brister:
I enkäten fanns fem svarsalternativ till hur ofta man åt det efterfrågade livsmedlet. Ett sjätte
alternativ hade varit önskvärt, då flertalet respondenter önskade att svara att de åt livsmedlet mer
sällan än 1 gång i veckan. Dessa respondenter svarade då antingen 1-3 gånger i veckan, vilket
ger ett resultat som visar ett större intag än det faktiska. Eller så svarade de aldrig, vilket har
motsatt effekt. Ett ytterligare svarsalternativ för att undvika detta hade således kunnat vara: Mer
sällan än 1 gång i veckan.
I frågan gällande intagsfrekvens av de olika livsmedlen har både begrepp som dagar samt gånger
använts vilket kan ge en otydlighet. I svarsalternativ 2, 3 och 5 beskrivs antal gånger man ätit
livsmedlet, medan svarsalternativ 4 beskriver dagar. Detta gör att respondenterna kan uppfatta
svarsalternativen på olika sätt, vilket gör att samma svar från två olika respondenter kan ha olika
betydelse. Att svara alternativ 3 (4-6 gånger i veckan) kan således betyda att man äter livsmedlet
4-6 gånger i veckan men dessa intag kan ske under ovisst antal dagar. Det kan också betyda att
man äter livsmedlet 4-6 dagar i veckan men då 1 gång om dagen, eller kanske till och med mer
än en gång om dagen, 4-6 dagar i veckan. Vilken betydelse har då detta? Har det någon betydelse
om intagen sker utspritt över veckan eller samma dag? I vår studie ville vi visa var det högsta
respektive lägsta intagsfrekvensen av olika livsmedel sker. Det angivna svaret tyder ändå på ett
mer eller mindre frekvent intag, trots att det inte visas om intaget är regelbundet. Om samtliga
svarsalternativ hade angett antal dagar livsmedlet intas, så hade ändå inget exakt intag kunnat
registreras då varje svarsalternativ rymde flera olika intagsfrekvenser, samt att respondenterna
inte nödvändigtvis hade uppskattat sitt intag korrekt. Dessutom är det omöjligt att veta hur
mycket de åt av varje livsmedelskategori, då det inte fanns några frågor om intagsmängden. Att
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svara att man äter F&G 4-6 gånger i veckan kan således betyda att man äter 1 kg ärtor 6 gånger i
veckan, men också att man äter 1 ärta 4 gånger i veckan, vilket utgör stor skillnad i
grönsaksintaget. Syftet med denna studie var dock att mäta intagsfrekvensen och inte
intagsmängden.
I frekvensfrågorna i enkäten var svarsalternativ 3 och 4: 4-6 gånger i veckan respektive varje dag.
När frågorna gällde intag i skolan blir båda dessa svarsalternativ korrekt att svara om man äter
det efterfrågade livsmedlet varje dag i skolan, då man endast går i skolan 5 dagar i veckan. Här
hade svarsalternativen kunnat modifieras mer till skolans tider. Vi ville dock ha samma alternativ
för att lättare kunna analysera resultatet.
Under datainsamlingen upplevdes även att respondenterna hade svårt att svara på vem de oftast
intog det efterfrågade livsmedlet med. De upplevde att det var varierande eller att de åt
tillsammans med flera samtidigt och uttryckte därför att de hade svårt att svara endast ett
alternativ. Detta var också den fråga som flest kryssat i eller skrivit fler än ett svarsalternativ per
fråga. Kanske hade det upplevts lättare att rangordna de olika svarsalternativen än att välja ett.
Att ha tillåtit fler än ett kryss på denna fråga skulle också ha kunnat vara ett alternativ. I denna
fråga var det ett fåtal som fyllde i att de åt med en annan person än de angivna. De som fyllde i
detta skrev för det mesta att de åt med både familj och vänner eller olika personer. Detta visar
ytterligare på att det varit svårt för respondenterna att svara med ett alternativ på denna fråga.
Endast en respondent angav att den oftast åt efterfrågat livsmedel med en annan person än
alternativen angav, vilket var grannen.
Att endast ett svarsalternativ var tillåtet framgick i den muntliga instruktionen av hur de skulle
fylla i enkäten, men även skriftligen i varje fråga. Trots detta var det ett antal respondenter som
valde att kryssa för fler än en ruta per fråga. Att helt eliminera felaktigt ifyllda enkäter är troligen
oundvikligt, men ju lättare enkäterna är att fylla i desto högre blir svarsfrekvensen (33). Att
konstruera en enkel enkät var därför eftersträvat i denna studie.
Under analysen av insamlad data framgick att ytterligare frågor hade varit behjälpliga för
tydligare resultat. Då de olika miljöerna fick liknande intagsfrekvenser av de olika
livsmedelstyperna hade det varit av intresse att även ifrågasätta var de själva ansåg att de åt mest
frukt och grönsaker, sötsaker, snacks och söt dryck. Detta för att stärka eller försvaga de
tendenser som genererats från nu ställda frågor.
För att dessa brister i datainsamlingen inte skulle ha existerat hade en pilotstudie varit lämplig
och enkäten skulle troligen blivit mer lättanvänd. Att utföra en sådan fanns i åtanke, men kunde
inte utföras inom den begränsade tid som fanns för studien. Detta då det var mycket tidskrävande
att få kontakt med ett tillräckligt antal skolor för att medverka i studien. För att möjliggöra detta
skulle kontakten med skolorna ha skett tidigare.
Som tidigare nämnts finns det gränser satta för hur högt bortfallet får vara i en studie för att
fortfarande hålla god kvalitet. I förarbetet till denna studie lästes flertalet artiklar i ämnet. Av
dessa framstod vissa mer intressanta och angelägna för denna studie, trots att ett fåtal hade låg
respons (mindre än 50 %). Då gränsen för minsta accepterade andel besvarade enkäter är satt till
50 % kan detta medföra att dessa studiers resultat visar på skevheter, då man inte vet hur de som
inte medverkade i studien skulle ha svarat (33). Resultaten i dessa studier (6, 19, 20) , påverkar
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dock inte resultatet i denna studie då resultatet endast är baserat på svaren från enkäten som
utfördes för just denna studie. Resultaten från de refererade studierna har inte setts som
sanningar, utan har snarare väckt intresse och diskussion som bidrog till vidare studier inom
ämnet.
Fortsatt forskning
Det har visats att det inte bara är våra medmänniskor som påverkar vårt val gällande mat, utan
även miljön vi befinner oss i (20). Därför finns det anledning att kartlägga var de ohälsosamma
respektive hälsosamma vanorna tar plats. Det kan hjälpa oss att finna var det är lämpligast att
lägga resurser på att förändra, ur hälsosynpunkt, mindre önskvärda beteenden eller uppmuntra till
mer önskvärda beteenden. Det skulle vara ett sätt att visa var det kanske är mest lämpligt att rikta
fokus i arbetet mot en mer välmående befolkning. I vilka miljöer bör vi tänka på vilka livsmedel
som finns lättillgängliga? Vilka miljöer är idag utformade för att stimulera till hälsosamma vanor
och vilka miljöer bör förbättras?
Detta är frågor och idéer att ta i beaktande till fortsatt forskning. Då resultat ifrån vår studie ej
kan generaliseras till en större population, kan den mer ses som en pilotundersökning för att
senare kunna genomföras i större omfattning med valda metoder som möjliggör generalisering
till en population.
Slutsats
I vår studie visades att intaget av F&G är störst i hemmet och äts oftast med familjen, i skola och
på övrig tid är intaget lägre. Sötsaker äts med samma frekvens i samtliga miljöer, oftast
tillsammans med vänner. Snacks äts med störst frekvens i hemmet och på övrig tid och äts
ungefär lika ofta med vänner som med familj. Söt dryck visar på samma resultat som snacks
gällande störst frekvens, dock är vänner vanligast som sällskap.
Då intag ofta sker med andra är det svårt att särskilja om det är miljön, personerna i miljön eller
den sociala bakgrunden som är mest avgörande för vad en person väljer att äta. Trots att det finns
många studier inom ämnet finns ett behov av ytterligare, då flertalet studier har motsatta resultat
eller inte studerar de olika faktorerna i förhållande till varandra. Att veta vilka faktorer som styr
våra val av kost skulle underlätta det hälsofrämjande arbetet, då flertalet dödsorsaker kan
undvikas eller reduceras med hjälp av kosten (1).
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Bilaga 1 ”Mail till rektorer”
Hej!
Vi är två dietiststudenter som studerar sista terminen vid Uppsala Universitet, och arbetar nu
med vårt examinationsarbete “Miljöns betydelse gällande intag av frukt och grönsaker samt
sötsaker, snacks och söt dryck- en enkätundersökning på skolungdomar år 9”. Vi kommer
därför genomföra en studie på elever år 9 angående var deras intag av frukt och grönsaker,
respektive sötsaker, snacks och söt dryck sker. Denna studie motiveras av ett tidigare redovisat
för stort intag av socker, samt för litet intag av frukt och grönsaker bland tonåringar. Detta i
förhållande till nationella rekommendationer.
Till studien kommer ca 200 enkäter att delas ut till slumpmässigt utvalda skolor och deras elever.
Vi undrar därför om ni är intresserade av att deltaga i denna studie?
Enkäten kommer då att delas ut i klassrummet för direkt svar och insamling. Detta beräknas ta ca
15 min per klass, inklusive presentation av oss och vår studie.
Vår tanke är att samtliga enkäter ska insamlas mellan 21/11-30/11.
Vi planerar att ett mail skall skickas till elevernas föräldrar innehållande information om studien
och innebörden av medverkan. Detta skulle då ske innan studien genomförs för att möjliggöra
föräldrarnas påverkan på elevens medverkan.
Vid intresse att deltaga i studien kommer detta mail samt enkäten att skickas till dig.
Om ni finner det intressant, erbjuder vi att senare besöka er skola för att hålla en föreläsning
inom kost och hälsa för deltagande elever som tack för er medverkan.
Önskar ni ytterligare information om studien eller att meddela intresse för medverkan, vänligen
kontakta oss via mail eller telefon.
Med hopp om framtida kontakt med er!
Vänligen
Emelie Lindfeldt, xxxx@xxxx, 07xxxxx
Ellen Löfgren Idh, xxxx@xxxx, 07xxxxx
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Bilaga 2. ”Enkäten”
Uppsala Universitet
Institutionen för kostvetenskap

”Enkätundersökning på skolungdomar år 9”
Instruktioner:
Blanketten består av 3 sidor med kryssfrågor. Var vänlig markera med kryss i rutan vid rätt
alternativ. Endast ETT kryss per fråga skall fyllas i.
I enkäten använder vi oss av 3 olika begrepp för att beskriva platser; hemmet, skolan och
övrig tid. Hemmet är då du är i DITT hem. I skolan är tiden du är på skolan oavsett om det
är rast eller inte, eller var på skolan du befinner dig. Övrig tid är den tid du varken är i skolan
eller i hemmet. Det kan vara på träningen, hos en kompis, på stan, på väg hem från skolan
m.m.

1. Är du

Kille
Tjej

Frukt och grönsaker

Med frukt och grönsaker menas all frukt och alla grönsaker oavsett om de är tillagade
eller råa. Juice räknas som frukt, men inte saft, festis, läsk och nektar. Sylt, marmelad och
gelé räknas inte till frukt.
2. Hur ofta äter du frukt och grönsaker i hemmet? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
3. Hur ofta äter du frukt och grönsaker i skolan? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
4. Hur ofta äter du frukt och grönsaker på övrig tid? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
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5. När jag äter frukt och grönsaker är jag oftast: (Välj ETT alternativ)
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person (skriv eget alternativ) _____________________
Jag äter aldrig frukt och grönsaker

Sötsaker

Med sötsaker menas all sorts godis och choklad samt glass, kakor, bullar och
liknande produkter.
6. Hur ofta äter du sötsaker i hemmet? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
7. Hur ofta äter du sötsaker i skolan? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
8. Hur ofta äter du sötsaker övrig tid? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
9. När jag äter sötsaker är jag oftast: (Välj ETT alternativ)
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person (skriv eget alternativ)____________________
Jag äter aldrig sötsaker
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Snacks
Med snacks menas chips, popcorn, ostbågar, salta/kanderade nötter, salta pinnar och
liknande produkter
10. Hur ofta äter du snacks i hemmet?
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
11. Hur ofta äter du snacks i skolan?
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
12. Hur ofta äter du snacks på övrig tid?
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
13. När jag äter snacks är jag oftast:
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person (skriv eget alternativ)____________________
Jag äter aldrig snacks
Söt dryck
Med söt dryck menas läsk, saft, festis, nektar, energidryck eller liknande produkter.
14. Hur ofta dricker du söt dryck i hemmet? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag

27

Bilaga 2. ”Enkäten”
Uppsala Universitet
Institutionen för kostvetenskap

15. Hur ofta dricker du söt dryck i skolan? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
16. Hur ofta dricker du söt dryck övrig tid? (Välj ETT alternativ)
aldrig
1-3 gånger per vecka
4-6 gånger per vecka
Varje dag
Flera gånger per dag
17. När jag dricker söt dryck är jag oftast: (Välj ETT alternativ)
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person (skriv eget alternativ)____________________
Jag dricker aldrig söt dryck

TACK för din medverkan!
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Bilaga 3. ”Brev till föräldrar”

Hej!
Vi är två dietiststudenter som studerar sista terminen vid Uppsala Universitet, och
arbetar nu med vårt examinationsarbete “ Miljöns betydelse gällande intag av
frukt och grönsaker samt godis, läsk och snacks - en enkätundersökning på
skolungdomar år 9”. Vi kommer därför genomföra en studie på elever år 9
angående var deras intag av frukt och grönsaker, respektive sötsaker, snacks och
söt dryck sker. Denna studie motiveras av ett tidigare redovisat för stort intag av
socker, samt för litet intag av frukt och grönsaker bland tonåringar. Detta i förhållande
till nationella rekommendationer.
Tillstudien kommer ca 200 enkäter att delas ut till slumpmässigt utvalda skolor och
deras elever.
Undersökningen görs helt anonymt. Ingen av oss som arbetar med undersökningen
kommer att veta vem som svarat vad. När svaren kommit in sammanställs de i form
av statistiska tabeller och varje elevs enskilda svar kommer ej att kunna utläsas.
Resultatet kommer endast att redovisas inom universitet och kommer ej att få
användas till framtida forskning.
Medverkan i studien är frivillig och eleven får själv välja om denne vill medverka eller
ej. Önskar ni som föräldrar att ert barn ej medverkar får ni tillsammans komma
överens om detta.
Er medverkan betyder mycket för oss för att kunna fullfölja studien med jämförbara
resultat.
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.
Tack för er medverkan!
Ellen Löfgren Idh
tel: xxx-xxxxxxx
mail: xxx@xxx.xxx
Emelie Lindfeldt
tel: xxx-xxxxxxx
mail: xxx@xxx.xxx

29

Bilaga 4. ”Kodningsmall”

Fråga 1
Kille
Tjej

Kod
1
2

Fråga 2
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 3
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 4
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga5
Ogiltigt svar
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person
Jag äter aldrig frukt och
grönsaker

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 6
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 7
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 8
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 9
Ogiltigt svar
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person
Jag äter aldrig sötsaker

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 10
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 11
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 12
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5
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Fråga 13
Ogiltigt svar
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person
Jag äter aldrig snacks

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 14
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 15
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 16
Ogiltigt svar
Aldrig
1-3 gånger i veckan
4-6 gånger i veckan
Varje dag
Flera gånger per dag

Kod
0
1
2
3
4
5

Fråga 17
Ogiltigt svar
Ensam
Med min familj
Med mina vänner
Med annan person
Jag dricker aldrig söt
dryck

Kod
0
1
2
3
4
5
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Bilaga 5. ”Arbetsfördelning”

Arbetsfördelning
Planering av studien och uppsatsarbetet:
Litteratursökning:
Datainsamling:
Analys:
Skrivandet av uppsatsen:

50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
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