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Abstrakt 
 
På svenska 
 
Högstadieelevernas matvanor i Lilla Edet 
– Vad har hänt på elva år? – Vilka variationer finns? – Vad blir konsekvenserna? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka matvanorna hos Lilla Edets åttonde klassare och den 
påverkan de har på deras vardag. Finns det ett samband mellan frukostvanor och BMI? 
Tidigare forskning har visat att sunda frukostvanor motverkar övervikt. Min avsikt är att se 
om jag kan finna liknande samband bland Lilla Edets åttondeklassare. Jag avser även att söka 
efter samband mellan sunda matvanor och prestationsförmåga i skolan samt vilken kunskap 
respondenterna har om kost. Slutligen avser jag att studera vilka skillnader som finns mellan 
de båda könen.   
 
För att få en uppfattning om i vilken riktning utvecklingen är på väg har jag valt GÖTE-ÄLV 
studien som referensobjekt. Det är en enkätundersökning som utfördes 1996 bland regionens 
alla åttondeklassare. Av den anledningen har jag valt att utgå ifrån samma enkät med vissa 
omarbetningar.  
 
De mest intressanta resultaten av undersökningen var att medelvärdet på BMI hos 
respondenterna låg kvar på samma nivå som i GÖTE-ÄLV studien för elva år sedan. Att det 
inte fanns något samband mellan frukostvanor och BMI. Att skillnaderna mellan könen 
fortfarande är stora. Och slutligen att andelen som äter frukost varje dag har minskat. 
 
Sökord: matvanor, frukostvanor, BMI, övervikt, grönsaker, fysisk aktivitet, könsskillnader, 
kostkunskap, Lilla Edet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In English 
 
The high school students eating habits in Lilla Edet. 
- What has happened in eleven years? – Which variations appear?  
–What become the consequences?  
 
The purpose with this work is to examine the eating habits regarding the pupils studying the 
eight year in school in Lilla Edet and the impact it has on the everyday life. Is there a 
connection between breakfast and BMI? Earlier research has shown that healthy breakfast 
habits are preventing overweight. My intention is to see if I can find similar connections in 
this population. I will also look for a connection between healthy eating habits and the pupils 
capacity in school together with what knowledge the respondents have about food. Finally I 
intend to study what differences there is to found between the genders. 
 
To get an apprehension in which direction the development is moving I have chosen a 
reference object called the GÖTE-ÄLV study. That is a study based on a self-report measure 
from 1996 who was directed to the eight degree pupils in the region. That is the reason why I 
have chosen to use the same self-report measure with a few revisions. 
 
The most interesting results of the examination were that the average BMI for the 
respondents’ was still on the same level as it was in the GÖTE-ÄLV study eleven years 
earlier. That there were no connection between breakfast and BMI. That the differences 
between the genders where still large. And finally that the amount who is eating breakfast 
every day is going down. 
 
Keywords: eating habits, breakfast habits, BMI, overweight, vegetables, physical activity, 
gender differences,knowledge about eating habits, Lilla Edet. 
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Introduktion 
 
Idén föds 
Idén till Uppsatsen väcktes under hösten 2005 när jag gjorde praktik hos Lilla Edets 
folkhälsosamordnare. Vid en genomgång av vad det fanns för fakta om hälsoläget bland 
kommunens skolungdomar visade det sig att de undersökningar som behandlade 
högstadieelevernas matvanor var cirka tio år gamla. Jag fick då en förfrågan om jag var 
intresserad av att genomföra en ny undersökning i form av min C-uppsats. Jag tyckte det lät 
intressant och tackade ja till förslaget. Att arbeta för att påverka ungdomars vanor är extra 
angeläget eftersom det är under ungdomsåren vi grundlägger de vanor och den livsstil som 
senare blir bestående. Enligt Ekblom och Nilsson (2001, s. 110) är det bara 25 % av dem som 
är överviktiga vid 14-17 års ålder som blir normalviktiga som vuxna. En svårighet i att få 
ungdomarna att inse vikten med sunda matvanor kan dock vara att effekterna oftast syns långt 
fram i tiden medan ungdomar oftast fokuserar på vad som händer här och nu. Femton år fram 
i tiden ses som en livstid för en tonåring, vilket det ju i deras perspektiv också är. Avsikten 
med uppsatsen är att söka efter samband mellan olika matvanor och övervikt då tidigare 
forskning visat att övervikt är ett ökande problem bland ungdomar. Jag kommer även att titta 
på hur matvanorna påverkar skoldagen. För att mäta hur väl respondenterna presterar i skolan 
har jag valt att fråga hur ofta man skolkar och hur svårt/lätt man tycker att det är att hänga 
med i skolan. Mitt fokus när det gäller matvanorna kommer att ligga på frukostvanorna då de 
enligt tidigare undersökningar, bland annat Rasmussen (2004, s. 107), har visat sig att de som 
äter en sund frukost varje dag har betydligt lägre grad av övervikt än de som hoppar över 
frukosten. Västra Götalandsregionen (2005, s 3-5) konstaterar att en miljard människor 
världen över är överviktiga och 300 miljoner är feta samt att övervikt hos barn är ett 
accelererande problem i både i- och u-länder. Samma källa påpekar även att undersökningar 
på bland annat Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus konstaterat att majoriteten av 
svårt överviktiga barn inte äter frukost.       
 
Definition av matvanor 
För att kunna undersöka hur det står till med ungdomarnas matvanor är det först nödvändigt 
att avgöra vad som omfattas av begreppet matvanor samt avgöra vilka vanor som är bra och 
vilka som är dåliga. Vi kan börja med att dela upp matens näringsinnehåll i tre grupper, dessa 
är kolhydrater, fett och protein. Det är viktigt att man äter en så varierad kost som möjligt och 
inte utesluter vare sig kolhydrater, fett eller protein ur maten då de var för sig har egenskaper 
som är unika. Nästan alla känner till att det till är skadligt att till exempel äta för mycket fett 
men det är lika skadligt att äta för lite. 
         
Orsaker till att vi äter 
Erlanson-Albertsson (2004, s. 26-29) tar upp fem olika orsaker till att vi äter. Dessa kallar hon 
hunger, smak, stress, socialt och gratis. Hungern som är den ursprungliga orsaken till att vi 
äter är något som många av oss inte hinner uppleva, vi tittar på klockan för att se om det är 
dags att äta. Detta är nödvändigtvis inget dåligt, våra kroppar mår bra av fasta matvanor. 
Framför allt på morgonen när man har fastat hela natten och har hela dagen framför sig är det 
viktigt med en bra start. Det är frukosten som lägger grunden för hur vi fortsätter vår dag.   
 
Smaken i sig kan få oss att äta oavsett om vi är hungriga eller inte. Det som vi blir sugna på i 
sådana situationer är oftast kaloririka matvaror som choklad, snacks och godis. En vanlig 
ursäkt för att äta i sådana lägen är att vi vill belöna oss själva för något. Som jag tidigare tagit 
upp är smaken av sött något som kroppen tolkar som energirik föda. Genom människans 
utveckling är detta något som man behövt ta till vara på eftersom tillgången på energirik föda 
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varit begränsad. Den nya situationen som uppstått i och med att vi lärt oss att raffinera socker 
är att vi kan få i oss nära nog obegränsad mängd utan att bli mätta eftersom vi inte behöver äta 
maten som sockret förut var bundet till. Vi har enligt Erlanson-Albertsson (2004, s. 75) 
frikopplat smaken från maten och det kan kroppen inte hantera.    
 
Stress är en rent fysiologisk mekanism som kan få oss att äta. För kroppen innebär stress en 
försvarsreaktion mot en situation som upplevs hotfull. Det krävs då energi för att hantera 
situationen. Stress kan ge både ökad och minskad aptit men enligt Erlanson-Albertsson (2004, 
s. 27) är det vanligast att den ger en ökad aptit. Stress har även den effekten på oss att den 
ökar det metabola syndromet. Enligt Björntorp i Ekman & Arnetz (2002, s. 161-172) innebär 
det metabola syndromet bland annat att kroppen i en stress situation frigör energi i 
blodomloppet inför en förväntad kamp/flykt situation i form av förhöjt blodsocker. Uppstår 
det sedan ingen kamp eller flykt som förbränner blodsockret inlagras det istället som fetma. 
Den stress våra kroppar är skapta att hantera är kortvarig stress som kan lösas med en 
kamp/flykt situation likt den en 100 meters löpare upplever innan ett lopp. Den sortens stress 
är konstruktiv och ibland ett krav för att kunna hantera situationen. Den stress som skadar oss 
är den långvariga stressen som vi inte kan göra oss av med genom att springa ifrån den. Det 
kan till exempel vara en deadline flera månader framåt i tiden som vi oroar oss för. Sådana 
situationer skapar en ständigt pågående fettinlagring på grund av en förhöjd blodsockerhalt. 
Detta är enligt Janlert (2000, s. 64) framför allt en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-
diabetes. Eftersom jag med enkäten inte kan mäta respondenternas stressnivå har jag ingen 
möjlighet att kontrollera i hur stor utsträckning stress påverkar vikten i det här fallet men man 
bör vara medveten om att det är en faktor som kan påverka resultatet.    
 
Att äta är ett sätt att umgås. När vi träffas gör vi det ofta på kaféer eller restauranger. Den 
sociala biten av ätandet får en allt större roll i våra liv. Erlanson-Albertsson (2004, s. 31-32) 
tar upp forskningsresultat som visar att aptiten hos oss människor tenderar att öka om vi äter 
tillsammans med vänner jämfört med om vi äter tillsammans med människor som vi inte 
känner. Hon fortsätter med att konstatera att det sociala ätandet har en betydligt mer komplex 
kemi än hungerätandet och smakätandet. Till exempel visar en studie bland amerikanska 
collegestudenter enligt Erlanson-Albertsson (2004, s. 33) att de tenderade att äta mindre om 
det fanns en person i sällskapet av det motsatta könet som de kände sig attraherade av.    
 
Att det är gratis eller åtminstone ekonomiskt fördelaktigt kan ibland vara en anledning till att 
äta mer. Framförallt godis industrin försöker få oss att köpa mer, ofta med erbjudanden av 
typen ”köp två betala för en”. En liknande metod är att ständigt göra förpackningarna större. 
Det finns starka ekonomiska krafter i samhället som vill att vi ska konsumera mera.          
 
 
Bakgrund 
 
Vikten av att äta frukost 
Det är inte bara frågan om vad man äter som är viktigt när man definierar vad som är bra och 
dåliga matvanor. Det är minst lika viktigt att tänka på att äta vid rätt tillfällen. Många slarvar 
med frukosten, den måltid som de flesta sakkunniga är ense om är den viktigaste måltiden på 
dygnet. Bland annat Boman och Isaksson (1989, s. 55) menar att en missad frukost innebär att 
man presterar sämre både på förmiddagen och eftermiddagen och att den viktiga energi man 
missat på en utebliven frukost inte går att kompensera med en större lunch. Det är på 
morgonen när man har fastat hela natten och har hela dagen framför sig det är som viktigast 
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att man fyller på sina energidepåer. Frukostvanorna påverkar hela dagen. Äter man sunt på 
morgonen minskar även hungern och godisbegäret under hela dagen.  
 
BMI 
Det vanligaste sättet att mäta över och undervikt är att använda BMI skalan. En persons BMI 
får man fram om man tar fram kroppsvikten räknat i kilo och delar den i kroppslängden i 
kvadrat, räknat i meter. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 107) kan befolkningen delas in i sex 
grupper baserade på deras BMI. Under 18,4 räknas som undervikt, 18,5-24,9 räknas som 
normalvikt, 25,0-29,9 räknas som övervikt, 30,0-34,9 räknas som fetma grad 1, 35,0-39,9 
räknas som fetma grad 2 och slutligen över 40,0 räknas som fetma grad 3. 
  
När man använder BMI som mått på övervikt bör man vara medveten om att det har vissa 
brister. Eftersom BMI bara mäter vikten i förhållande till längden säger det ingenting om vad 
vikten består av. De som ägnar sig åt muskeluppbyggande träning får ett allt högre BMI ju 
mer muskler de lägger på sig, precis som de som lägger på sig fett. Dessutom väger muskler 
mer än fett räknat på volymen. Detta måste man vara medveten om, framförallt när man 
jämför olika grupper som har olika träningsstatus.         
 
Vikten av en helhetsbild på matvanorna 
Det har även betydelse hur och när man äter. Om man konsekvent hoppar över en viktig 
måltid, tillexempel frukosten, kompenserar kroppen enligt Erlanson-Albertsson (2004, s. 
18,57) det genom att sänka ämnesomsättningen vilket sänker blodsockernivån som i sin tur 
ökar söt suget. Om man bara ägnar sig åt att räkna dags intaget av kalorier gör man sig 
skyldig till en allt för snäv förenkling av problematiken. De processer som styr kroppens 
ämnesomsättning är betydligt mer komplicerade än vad vi tidigare har antagit. Våra kroppar 
har en fantastisk förmåga att anpassa sig till olika situationer men den biologiska utvecklingen 
går långsammare än den tekniska vilket innebär att vi lever i en miljö som våra kroppar på 
många sätt inte är skapta för. Att leva i en värld där vi inte behöver röra på oss, mat finns i 
överflöd och i helt nya former ställer stora krav på oss och hur vi hanterar våra kroppar.      
 
Definition av sunda frukostvanor  
När det gäller att definiera vad som räknas som sunda frukostvanor fokuserar jag på ifall de 
äter frukost över huvudtaget och i sådana fall hur många dagar i veckan. Detta gör jag dels för 
att kunna jämföra med tidigare forskning såsom folkhälsorapport 2005 (Socialstyrelsen 2005), 
COMPASS-studien (Rasmussen 2004) och GÖTE-ÄLV studien (Landstinget i Älvsborg 
1996) som har den frågeställningen och dels för att jag förväntar mig att de som äter frukost 
gör det på ett relativt sunt sätt.  
  
Nationella rekommendationer 
Det är inte bara vad och hur vi äter som påverkar vår vikt, det har även stor betydelse hur 
mycket energi vi förbränner och på vilket sätt vi gör det. Folkhälsorapport 2005 fastställer att 
det krävs en daglig fysisk aktivitet som motsvarar minst 30 minuters snabb promenad för att 
man ska kunna uppnå en mätbar positiv hälsoeffekt. Denna nivå på daglig fysisk aktivitet 
gäller även som en nationell rekommendation från folkhälsoinstitutet. För barn 
rekommenderas dock 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Enligt studien ”De 1111 svaren” 
(Västra Götalandsregionen 2006) som är en kartläggning av insatser gjorda under 2005 i 
arbetet mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götaland konstaterades det att 
det är oroväckande att se att eleverna får allt mindre möjlighet till schemalagd fysisk aktivitet 
ju äldre de är. Man menar vidare att eftersom yngre barn har en högre spontan aktivitetsnivå 
är det mer angeläget med schemalagd fysisk aktivitet för de äldre skolbarnen för att de ska nå 
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upp till de nationella rekommendationerna. Enligt Ekblom & Nilsson (2001, s. 69-71) har det 
gjorts undersökningar där man satt pulsmätare på skolbarn för att mäta deras aktivitet under 
hela skoldagen. Resultatet visade att aktivitetsnivån på rasterna var betydligt lägre för 
eleverna i årskurs 7-9 än vad den var för de yngre eleverna. 
 
Vardagsmotion 
 För att uppnå det nationella målet för fysisk aktivitet är det inte nödvändigt att ägna sig åt 
organiserad motion, vardagen erbjuder ett flertal möjligheter till fysisk aktivitet. Man kan till 
exempel ta trapporna istället för hissen, cykla till jobbet eller skolan eller ta en promenad på 
lunchen. Det är inte nödvändigt att dagsransonen av fysisk aktivitet uppfylls vid ett enda 
tillfälle på dagen. Det är lika mycket värt även om det sker vid flera kortare tillfällen.  
 
Socialstyrelsen (2005, s. 261) rapporterar att vardagsmotionen har minskat bland barn och 
ungdomar mellan åren 1985-2001 medan den organiserade träningen har ökat. Detta medför 
att klyftorna ökar och de ungdomar som inte tränar har fått påtagligt sämre kondition och 
muskelstyrka. I och med detta har vikten av vardagsmotion fått en större betydelse för hälsan 
för de inaktiva ungdomarna. Det har även visat sig i COMPASS-studien (Rasmussen 2004, s. 
106) som är en studie som utfördes bland ungdomar som gick i årskurs 8 hösten 2000 eller 
årskurs 9 hösten 2001 i kommunala skolor i sydvästra Stockholm och handlade om fysisk 
aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar att de som är aktiva i någon 
idrott har större motivation att lägga sig till med sunda matvanor. Socialstyrelsen (2005, s. 21) 
kommer även fram till att det genomsnittliga energiintaget sedan 1990 har ökat så mycket att 
det skulle behövas ytterligare en daglig promenad på 20 minuter för att förbränna det extra 
energitillskottet.  
 
Trenden mot ökad övervikt  
Trots att övervikten bland svenska skolbarn ökar är vi enligt Socialstyrelsen (2005, s. 260) 
inte lika hårt drabbade av ”fetmaepidemin” som de anglosaxiska länderna och Sydeuropa. 
Likväl finns det anledning att försöka vända trenden då Socialstyrelsen (2005) konstaterar att 
fetma hos barn medför en ökad risk för att drabbas av det metabola syndromet senare i livet. 
Det metabola syndromet innebär att fettinlagringen i buken ökar, med ökade risker för så 
kallade vällevnadssjukdomar som resultat. Enligt Västra Götalandsregionen (2006, s. 7) 
fastslår man i budgetskrivningen 2004 för Västra Götalandregionen att:  
 
”Människors hälsa grundläggs redan i tidiga år, därför ska barn och unga vara en 
prioriterad grupp inom folkhälsoarbetet. Allt fler barn och unga lider av kraftig övervikt. 
Folkhälsoarbetet i Västra Götaland skall verka för information och aktiviteter kring kost- och 
motionsvanor.” 
 
 Man fortsätter med att konstatera att övervikt bland barn har fördubblats och fetma 
sexfaldigats sedan 1984 enligt ”rundabarnteamet” som är ett forsknings- och behandlingsteam 
vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Mot bakgrund av detta fick 
Folkhälsokommittén i uppdrag i Regionfullmäktiges budget inför 2005 att utarbeta en strategi 
för hur regionen aktivt skall arbeta för att bryta utvecklingen med allt fler överviktiga barn.     
  
Västra Götalandsregionen (2006, s. 33) fortsätter med att konstatera att det är viktigt att 
definiera fetma hos barn som en kronisk sjukdom och menar vidare att det finns ett stort 
behov av ökad kunskap på området. WHO har enligt samma källa liknat den snabba ökningen 
av fetma i världen med en epidemi. Enligt överviktsenheten på Huddinge sjukhus är fetma till 
viss del ärftligt och kan förklara cirka hälften av fetmans bakomliggande orsaker. Det är dock 
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enligt samma källa inte klarlagt vad det är vi ärver men vi kan i vilket fall som helst 
konstatera att en sund kost inte löser hela problemet.    
     
Bohusläningens frukostenkät 
Tidningen Bohusläningen (Dittmer (red.) 2007) hade en artikel införd fredagen den 20e april 
som behandlade vikten av att äta en bra frukost. I samband med artikeln publicerades 
resultatet av en ungdomsenkät där frågan som ställdes löd ”Hur ofta äter du frukost?”. Det 
framgår inte av artikeln hur många som tillfrågats eller hur man valde ut respondenterna. Men 
resultatet kan ändå vara av visst intresse för den här studien med tanke på att 
undersökningarna genomfördes ungefär samtidigt, och dessutom med en fråga som ingår i den 
här enkätundersökningen. Dessutom ligger Lilla Edet på gränsen till Bohusläningens 
upptagningsområde vilket gör att de är geografiskt jämförbara områden. Det man kom fram 
till i enkäten var att 5 % aldrig äter frukost, 5 % äter nästan aldrig frukost, 7 % äter frukost 
någon gång i veckan, 13 % äter frukost flera gånger i veckan och 71 % äter frukost varje dag. 
Slutligen konstaterades att fler killar än tjejer äter frukost varje dag. Dessa resultat ligger 
relativt nära de övriga forskningsresultat som presenterats i detta kapitel vilket skulle kunna 
tyda på att de är tillförlitliga. Jag reserverar mig dock för resultatets vetenskapliga giltighet 
eftersom jag inte vet något om hur själva enkätundersökningen gick till. Jag avser ändå att 
jämföra resultatet med det jag får på samma fråga även om jag kommer att vara försiktig när 
jag tolkar resultatet. 
 
 
Syfte 
Mitt syfte är att undersöka kostvanorna hos Lilla Edets åttondeklassare med fokus på vad som 
påverkar övervikt och ungdomarnas inställning till sin vikt och sina matvanor. Jag avser även 
att undersöka hur matvanorna påverkar prestationsförmågan i vardagslivet. För att ringa in 
forskningsfrågan har jag ställt upp ett antal hypoteser som jag avser att pröva. Dessa lyder: 
 

• Det finns (fortfarande) stora skillnader mellan könen när det gäller kosten och 
inställningen till den egna vikten. 

 
• Övervikten räknat i BMI ökar bland ungdomarna. 

 
• Det finns ett samband mellan BMI och frukostvanor som innebär att de som äter 

frukost varje dag har lägre BMI än övriga respondenter. 
 

• Det finns ett samband mellan matvanor och prestationsförmåga som innebär att de 
som äter frukost och lunch varje dag orkar prestera bättre i skolan än övriga 
respondenter. 

 
• Kunskapsnivån om kost har ökat bland ungdomarna eftersom informationssamhällets 

utbredning medför en större tillgång på information. 
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Teori/Tidigare forskning 
 
Historik och lokala variationer 
Matvanorna hos oss människor har alltid varierat, inte bara mellan olika individer utan i ännu 
större utsträckning mellan olika grupper. Det går att se stora variationer mellan olika länder. 
Till exempel består energiintaget för en japan enligt Erlanson-Albertsson (2004, s. 90) av 77 
% kolhydrater, 12 % protein och 11 % fett medan samma siffror för en grönlänning är 3 % 
kolhydrater, 43 % protein och 54 % fett. Dessa siffror visar på hur anpassningsbar människan 
är till olika förhållanden. Liknande skillnader kan man även finna om man studerar en 
specifik befolkning över tid. Enligt Broholmer, Karlsson & Leijding (2001, s. 120) bestod 
medelsvenskens kost i slutet av 1800-talet av 2210 kcal per dag fördelade på 70 % 
kolhydrater, 11 % protein och 19 % fett. I dag äter vi enligt samma källa 2820 kcal per dag 
fördelade på 50 % kolhydrater, 13 % protein och 37 % fett. 
 
 Det finns dock tecken på att utvecklingen har vänt och fett konsumtionen är på väg ner. 
Enligt Bergström, Hernell och Persson (1993) har andelen fett i kosten hos svenska tonåringar 
sjunkit från 44 % till 33 % mellan åren 1967 och 1993. Men även om fett konsumtionen 
sjunker och vi behöver ha i oss en viss mängd fett varje dag är nog de flesta medvetna om att 
vi överlag fortfarande äter för mycket fet och söt mat samtidigt som allt för många rör sig allt 
för lite. Samuelson (2000) menar att det enligt ett flertal nordiska studier visat sig att 
ungdomarna kan delas in i två ungefär lika stora grupper, en med låg fysisk aktivitet och en 
med hög fysisk aktivitet. Det är därför, menar han, inte konstigt att vi här i norden kan 
observera en ökning av antalet feta och överviktiga tonåringar. Samuelson (2000) påpekar 
således att det sker en stadig ökning av vikt och BMI i samtliga nordiska länder och att 5 % av 
alla 15-åringar är överviktiga. Enligt samma källa har den genomsnittliga 18-åringen i Sverige 
ökat i vikt med 6 kg mellan åren 1971 och 1996. 
 
Som referensvärde på hur mycket övervikten har ökat I Lilla Edet kommer jag att använda 
mig av de genomsnittsvärden på BMI som framkom i GÖTE-ÄLV studien (Landstinget i 
Älvsborg 1996). Dessa var 20,1 för pojkarna och 19,9 för flickorna. Von Post-Skagegård et al. 
(2002) refererar till en likvärdig studie i Trollhättan och Uppsala där man 1993-1994 tog fram 
BMI för 196 stycken 15-åringar. De värden på genomsnitts BMI som man kom fram till där 
var 20,3 för pojkarna och 20,4 för flickorna. Även dessa värden kommer jag att förhålla mig 
till i resultatdiskussionen.        
 
 Enligt Ekblom & Nilsson (2001) beräknades fetma och övervikt kosta samhället cirka 6 
miljarder kronor år 1995 i form av sjukskrivningar, arbetsfrånvaro, förtidspensioneringar med 
mera. Västra Götalandsregionen (2005, s. 3) hänvisar till skolläkaren Solveig Persson i Umeå 
som har konstaterat att andelen överviktiga barn i skolorna har ökat från 11 % 1986 till 26 % 
för flickorna och 23 % för pojkarna 2001.  
 
Grönsaker 
På pluskontot kan vi konstatera att vi enligt Socialstyrelsen (2005, s. 320-322) har ökat vår 
konsumtion av grönsaker, rotfrukter, frukt och bär de senaste 30 åren. Tyvärr konstaterar 
Landstinget i Älvsborg (1996, s. 27) i GÖTE-ÄLV studien att Lilla Edet med säkerhet 
utmärker sig i negativ riktning när det gäller konsumtionen av grönsaker. Cirka 38 % angav 
att de åt grönsaker mindre än en gång i veckan, denna siffra är betydligt högre än 
genomsnittet för regionen. Eftersom studien konstaterar att även genomsnittskonsumtionen i 
regionen av grönsaker och övriga fiberinnehållande livsmedel är för låg tyder detta på att 
situationen i Lilla Edet är extra dålig. 
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Skollunch, kostkunskap och kostvanor  
 Andra områden där Lilla Edet utmärkte sig negativt enligt Landstinget i Älvsborg (1996, 
s.15) var skollunchen. Endast 30 % angav att de åt skolmat varje dag. Av de 19 kommuner 
som ingick i studien var det bara Trollhättan som redovisade lägre siffror. När det gällde 
frågan om kostkunskap uppvisade Lilla Edet sämst resultat, Cirka 30 % angav att de inte 
visste hur de skulle äta. Detta kan jämföras med genomsnittet i studien som låg på 10 %. På 
frågan om var man skulle vilja få mer information om kost nämns skolan i första hand. 
Intressant i samanhanget är att Internet inte fanns med som svarsalternativ i den ursprungliga 
studien, detta är något som jag har lagt till i min enkät. I diskussionen konstaterar Landstinget 
i Älvsborg (1996, s. 29): ”När det gäller bedömningen av olika kommuner finns i materialet 
antydningar om att kommuner i Dalsland och Lilla Edet kan behöva stärka sin 
kostundervisning.” Jag kommer i min undersökning att titta närmare på om det har skett några 
förbättringar. När det gäller kunskap och information om kostvanor är det enligt Höglund, 
Samuelson och Mark (1998, s. 784) viktigt att komma ihåg att ungdomar lätt påverkas av 
influenser från föräldrar, reklam och förändringar i samhället. Det är därför befogat att lägga 
resurser på att influenserna i så stor utsträckning som möjligt påverkar ungdomarna i positiv 
riktning.         
 
Kostvanorna generellt för ungdomarna i regionen beskrivs enligt GÖTE-ÄLV studien 
(Landstinget i Älvsborg 1996) i vissa avseenden som mindre tillfredställande. Som jag 
tidigare tagit upp anses de äta grönsaker och rotfrukter allt för sällan. Vidare är det allt för 
vanligt att ungdomarna hoppar över frukosten och skollunchen. Detta är allvarligt eftersom 
dessa två mål enligt både Erlanson-Albertsson (2004, s. 148-151) och Christenson och 
Sundling (2002, s. 38-39) är dagens viktigaste. Von Post-Skagegård et al. (2002, s. 536) 
tecknar en något ljusare bild när de beskriver frukostvanorna för ungdomarna Trollhättan och 
Uppsala. De redovisar att över 90 % av ungdomarna i studien åt frukost minst fem dagar i 
veckan och i genomsnitt åt både pojkar och flickor frukost 6,9 gånger i veckan. Dessa siffror 
är betydligt högre än i övriga undersökningar vilket de är medvetna om och kommenterar 
(von Post-Skagegård et al. 2002, s.537). Men påpekar samtidigt att siffrorna ligger på samma 
nivå som i Schweiz (Cavadini et al. 2000). 
 
GÖTE-ÄLV studien (Landstinget i Älvsborg 1996, s. 6-7) konstaterar att det finns en viss 
förskjutning mot övervikt men denna anses vara av mycket måttlig omfattning. Här befarar 
jag att läget har försämrats något, främst bland pojkarna, eftersom Socialstyrelsen (2005, s. 
108-110) redovisar en sådan trend generellt i landet. Men det är något jag avser att studera 
närmare. Slutligen anses ungdomarna ha goda kunskaper om kost men det är som jag tidigare 
tagit upp tveksamt om det gäller för Lilla Edet.   
 
Skillnader mellan könen 
I GÖTE-ÄLV studien visade Landstinget i Älvsborg (1996) på att det finns stora variationer 
mellan flickor och pojkar när det gäller kostvanor. Pojkar äter dubbelt så ofta gatuköksmat, 
dricker 36 % mer mjölk och äter betydligt mer bröd. Man kan också konstatera att 81,3 % äter 
frukost varje dag, att jämföra med flickornas 68,5 %. Det faktum att så många uppgav sig 
hoppa över frukosten i är enligt Höglund, Samuelson och Mark (1998) det mest nedslående 
resultatet i studien. Liknande siffror kan man se när det gäller skollunchen där ungefär hälften 
av pojkarna uppger sig äta varje dag medan bara en dryg tredjedel av flickorna gör det. När 
det gäller middagen är det 75,1 % av pojkarna som äter varje dag och 62,1 % av flickorna. De 
enda områdena i studien där man kunde se att flickorna hade en högre konsumtion än 
pojkarna var dels när det gällde grönsaker, frukt och bär och dels när det handlade om 
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rökning. 13,8 % av flickorna angav att de rökte och 7,5 % av pojkarna. Genomgående 
konstateras i tidigare forskning på området (Höglund, Samuelson och Mark 1998, Samuelson 
2000 och von Post-Skagegård et al. 2002) att pojkar äter mer mat och regelbundnare medan 
flickor oftare hoppar över måltider men är mer noga med vad det är de äter och väljer sundare 
produkter. Vidare anser sig pojkar Enligt Landstinget i Älvsborg (1996) tre gånger så ofta 
som flickor ha en mycket bra kondition. I andra ändan av skalan är det dubbelt så vanligt att 
flickor anser sig ha dålig kondition som att pojkar uppger sig ha det. Föga förvånande leder 
detta till att pojkarna är betydligt mer optimistiska när det gäller tron på möjligheterna att 
påverka sin egen hälsa.  
 
 Om man tittar på situationen i hemmen kan man konstatera att det fortfarande är vanligare att 
flickor hjälper till med matlagningen och har större kostkunskaper. Slutligen konstaterar 
Landstinget i Älvsborg (1996) i GÖTE-ÄLV studien att flickor genomgående tycks sträva 
efter sundare matval. Det konstaterandet i kombination med att flickor i högre grad än pojkar 
hoppar över viktiga måltider väcker frågan om varför de agerar på det sättet. Ett antagande 
skulle kunna vara att de tror sig undvika övervikt på det sättet. Äter man mindre så väger man 
mindre, enkel matematik kan tyckas. Men både Erlanson-Albertsson (2004, s. 64-65, 153) och 
Paulún (2002, s. 14-15) påpekar att en sund frukost, och även lunch, både höjer 
ämnesomsättningen och minskar godisbegäret resten av dagen vilket leder till att det blir 
lättare att hålla vikten. Min slutsats blir således att fler, framförallt flickor, skulle äta både 
frukost och lunch om de hade bättre kunskaper om hur kroppen regerar på våra matvanor. I 
GÖTE-ÄLV studien konstaterade Landstinget i Älvsborg (1996, s. 28) att de med högt BMI 
åt frukost i mindre omfattning än genomsnittet. Det fanns alltså ett samband mellan övervikt 
och bristfälliga frukostvanor.  
      
Regelbundna matvanor och BMI 
 COMPASS-studien (Rasmussen 2004, s. 107) som genomfördes bland pojkar och flickor 
som gick i årskurs 8 och 9 år 2000 och 2001 i Stockholms län visade att de som åt frukost 
varje dag hade ett betydligt lägre BMI än de som åt frukost högst en dag i veckan. De som 
inte åt frukost vägde alltså mer än de som åt frukost. Samma förhållande framkom när man 
undersökte hur regelbundna matvanor respondenterna hade. Bland de som definierades som 
feta uppgav 60.8 % att de åt på oregelbundna tider, samma siffra för de som definierades som 
överviktiga var 40.3 %, medan 35.3 % av de som ej ansågs ha någon övervikt angav att de åt 
på oregelbundna tider. 
 
Socioekonomiska skillnader 
Enligt Landstinget i Älvsborg (1996, s. 27) finns det uttalade socioekonomiska skillnader 
mellan ungdomarnas kostvanor där ungdomar från lågstatusområden har betydligt sämre 
vanor och fler överviktiga än de som kommer från högstatusområden. Socialstyrelsen (2005, 
s. 15) konstaterar också att fetma är betydligt vanligare bland personer med låg utbildning än 
bland högutbildade. Tyvärr finns det ingen möjlighet att undersöka den socioekonomiska 
påverkan på respondenternas kostvanor i den här studien då jag inte vet något annat om deras 
bakgrund än vilken skola de går på. Att bara på grundval av det förutsätta socioekonomiska 
skillnader vore alltför osäkert. Man bör dock vara medveten om att det är en faktor som spelar 
stor roll och påverkar resultatet. Bland dem som bodde i lågstatusområden kunde man enligt 
Landstinget i Älvsborg (1996, s 8-13) i GÖTE-ÄLV studien se en lägre konsumtion av 
grönsaker och mjölk. Man kunde även se att en mindre andel av mjölken var lättmjölk. Man 
åt även mer godis, gatuköksmat och fett. Det var vanligare att man hoppade över frukosten, 
mer än var femte flicka åt nästan aldrig frukost, medan eleverna från lågstatusområden 
däremot åt skollunch i lika stor utsträckning som övriga respondenter. Även Rasmussen 
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(2004, s. 59) kom fram till samma resultat, endast 58,1 % av barnen till lågutbildade mödrar 
åt frukost 4-5 vardagar i veckan medan samma siffra för barn till högutbildade mödrar låg på 
81,7 %. När det gällde skollunchen var skillnaderna även i denna studie försumbara medan 
BMI fanns vara något högre för de med lågutbildade mödrar samt att de var mer stillasittande. 
Socialstyrelsen (2005, s. 264) har gjort en indelning i hushåll med svag ekonomi och övriga 
där svag ekonomi innebär att hushållet har haft svårt att betala räkningar någon gång under 
det senaste året. Resultatet av den indelningen visar att ungdomar från hushåll med svag 
ekonomi röker betydligt mer, tränar betydligt mindre och avstår nästan dubbelt så ofta från 
frukosten. Trots sina sämre förutsättningar var andelen som trodde sig kunna påverka sin 
hälsa i GÖTE-ÄLV studien enligt Landstinget i Älvsborg (1996, s.21) störst i 
lågstatusområden. Pojkarna hade också bättre kondition än övriga i studien, medan flickorna 
hade sämre kondition. Det skulle kunna förklaras med att det var färre flickor i 
lågstatusområden som var medlemmar i någon idrottsförening. På plussidan kan man även 
konstatera att det var vanligare att ungdomarna hjälpte till hemma. 
 
    
Metod 
 
Enkäten 
Den metod jag avser att använda för att få svar på mina frågor består av en enkät som 
distribueras till kommunens alla åttonde klassare. I kommunen finns det tre högstadieskolor 
med tillsammans 190-200 elever som går i åttan. Skolorna är Fuxernaskolan som ligger 
relativt centralt i Lilla Edet, Strömsskolan som ligger på andra sidan älven mellan centrum 
och Hjärtum och slutligen Tingbergskolan som ligger i Lödöse någon mil söderut.  
          
Enkäten består av en omarbetad version av den som användes vid GÖTE-ÄLV studien 
(landstinget i Älvsborg 1996) då 7964 åttonde klassare från Göteborgs stad och Älvsborgs län 
deltog i en enkätundersökning som avsåg att studera ungdomars kostvanor. Vid det tillfället 
testades tillförlitligheten på enkäten genom att ett urval av respondenterna (206 stycken) fick 
svara på samma frågor i en intervju samtidigt som de vägdes och mättes. Överensstämmelsen 
mellan svaren och mätningarna visade sig då vara utomordentligt god. På 70 av 78 frågor var 
överensstämmelsen total och inga signifikanta skillnader mellan självrapporterad längd/vikt 
och uppmätt noterades. Höglund, Samuelson och Mark (1998) menar att deras erfarenhet av 
livsstilsstudier har visat att respondenter försöker svara så uppriktigt de kan på enkätfrågor.  
Dock visade det sig vid analysen av studien att ett antal frågor inte fungerade som det var 
tänkt i GÖTE-ÄLV studien. I sammanfattningen av studien står det: ”Enkäten bör efter vissa 
omarbetningar och kompletteringar kunna vara ett väl fungerande instrument för 
massundersökningar av olika ungdomsgruppers kostvanor”.  Denna reflektion finns med i 
diskussionen av studien tillsammans med förslag på förändringar och utgör basen för de 
modifieringar jag har gjort i enkäten. Jag har även gjort en del förändringar på eget bevåg. 
Förändringarna mot GÖTE-ÄLV enkäten framgår av bilaga 1.  
 
GÖTE-ÄLV studien pekade ut några områden där Lilla Edet fick märkbart dåliga resultat. Av 
dessa avser jag att titta närmare på de som kan tänkas påverka övervikten hos respondenterna. 
De konstateranden som gjordes i GÖTE-ÄLV studien och som är intressanta för min 
undersökning är att ungdomarna i allt för liten utsträckning åt grönsaker och lagad mat till 
lunch samt i allt för stor utsträckning åt gatuköksmat, sötsaker och godis. Vidare var 
kunskapsnivån lägre än i övriga regionen om hur man bör äta. Dessa brister framkom alltså 
1996 och har således varit kända av ansvariga beslutsfattare sedan dess. Det som intresserar 
mig i min undersökning är om det skett någon förbättring på de påtalade punkterna. 
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Eftersom övervikt hos ungdomar inte är ett specifikt problem för Lilla Edet, ungdomarna i 
kommunen redovisade i GÖTE-ÄLV studien samma BMI som övriga regionen, utan 
problemet förekommer i hela den delen av världen där man har råd att äta sig mätta kommer 
jag även att undersöka andra faktorer där Lilla Edet inte utmärkte sig men ändå kan förväntas 
ha inverkan på övervikten. Det handlar främst om hur ofta man äter frukost och hur fysiskt 
aktiv man är men även vilka skillnader som finns mellan könen.   
 
I undersökningen kommer självuppskattad BMI att användas då det efter kontrollmätningar av 
slumpvis utvalda respondenter i GÖTE-ÄLV studien visat sig ha en god överensstämmelse 
med verkligt BMI. KOMPASS studien (Rasmussen (red.) 2004, s.72) kom fram till samma 
resultat. Även Höglund, Samuelson och Mark (1998) menar att enkäter fungerar utmärkt vid 
frågor om självskattad vikt och längd då respondenterna som regel svarar så ärligt de kan. 
Slutligen konstaterar von Post-Skagegård et al. (2002) att ett frågeformulär  av den typen som 
används i den här studien visserligen inte ger svar på frågor om energi och kalori mängder 
men lämpar sig utmärkt för att göra upprepade undersökningar i syfte att spåra och upptäcka 
förändringar i populationers matvanor och kost mönster.   
 
Visar det sig att i resultatet att frukostvanorna har avgörande betydelse för BMI och 
prestationsförmågan under skoldagen är resultaten i viss mån överförbara även på äldre 
skolelever då frukostvanorna enligt von Post-Skagegård et al. (2002) oftast förblir 
oförändrade från 15 årsåldern och upp till 21 årsåldern.    
 
När det gäller att leta efter samband mellan enstaka näringsämnen och hälsa höjer man ett 
varnande finger i KOMPASS studien (Rasmussen (red.) 2004, s. 138). Man menar att det är 
svårt och ibland irrelevant att analysera sådana samband eftersom människor äter hela 
måltider som består av en komplex blandning av många olika näringsämnen. Det är därför i 
ett folkhälsoperspektiv mer givande att söka efter kostmönster. I en kostmönsteranalys 
fokuserar man mer på livsmedel och livsmedelsgrupper istället för på enstaka näringsämnen. 
 
Enkäterna kommer efter insamlingen att föras in i SPSS där de statistiska analyserna kommer 
att utföras. Jag kommer att mäta korrelation och samband mellan de frågor jag finner 
intressanta samt ta fram grafer för att förtydliga vissa enskilda frågor. De analyser jag 
kommer att utföra behandlar främst frågor om BMI och hur respondenterna förhåller sig till 
sin egen vikt. Vilken utveckling som har skett sedan 1996 både för samplet som helhet och 
uppdelat efter kön, matvanor, fysisk aktivitet och kunskapsnivåer.  
 
Rent praktiskt innebär det att jag kommer att låta datorn utföra korrelations tester mellan 
följande enkätfrågor: BMI och hur nöjda respondenterna är med sin vikt, BMI och 
frukostvanor, frukostvanor och kön, frukostvanor och BMI, frukostvanor och lunchvanor, 
frukostvanor och skolk, frukostvanor och hur svårt det är att hänga med i skolan, 
mjölkkonsumtion och kön samt frukostvanor och kondition.  
 
Jag kommer även att utföra T-test för att se vilka samband det finns mellan 
grönsaks/snaskkonsumtion och kön, hur nöjda respondenterna är med sin vikt och kön, 
kostkunskap och kön samt frukost/lunchvanor och kunskap om kost. 
 
Slutligen kommer jag att med hjälp av histogram och stapeldiagram åskådliggöra BMI kurvor, 
frukost och lunchvanor, vad respondenterna anser om sin vikt, i vilken utsträckning 
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respondenterna anser sig kunna påverka huruvida de får vara friska, hur ofta de idrottar och 
hur de uppfattar sin kondition.    
 
 
 
Respondenterna  
Av totalt 190-200 möjliga enkätsvar fick jag in 146 stycken varav 77 pojkar, 66 flickor och 3 
som inte upp givit kön, vilket ger en svarsfrekvens på 73-77 %. (Som jämförelse kan nämnas 
att svarsfrekvensen för GÖTE-ÄLV studien var 86 %.) Fördelningen på de olika skolorna var 
46 stycken från Strömsskolan, 48 stycken från Fuxernaskolan och 52 stycken från 
Tingbergskolan. Eftersom elevantalet är ungefär lika stort på alla skolorna blev också 
svarsfrekvensen likvärdig. Förfarandet när eleverna svarade på enkäten gick till på samma sätt 
på alla skolorna. Det tillfälle som användes för ändamålet var mentorstiden som är en samling 
som klasserna har en gång i veckan. Samtliga respondenter svarade på enkäten våren 2007 
under vecka 13 eller 14. De elever som var närvarande vid det tillfället kom också att svara på 
enkäten. Att förfarandet varit likvärdigt på de olika skolorna styrks av att bortfallet blev 
ungefär lika stort på alla tre ställen. 
 
      
Resultat 
 
BMI 
123 respondenter gav rimliga svar på frågorna om längd och vikt. De övriga uppgav antingen 
uppenbart orimliga svar eller så saknades antingen uppgifter om längd eller vikt. Räknar man 
ut ett medelvärde på BMI på de giltiga svaren kommer man fram till 20,33. Ser man på könen 
var för sig visar det sig att pojkarnas medelvärde hamnar på 20,45 med en standardavvikelse 
på 2,45 medan samma siffror för flickorna blir 19,86 och 2,88. Jämför man dessa siffror med 
GÖTE-ÄLV studiens ser man att det är pojkarna som står för hela höjningen av BMI 
medelvärdet (Höjningen blir då 3 %) medan flickornas värden är helt oförändrade. Vidare kan 
konstateras att 49,3 % var nöjda med sin vikt medan 30,9 % önskade att de vägde mindre. Här 
fanns dock en markant skillnad mellan könen vilket presenteras under rubriken 
könsskillnader. Slutligen kan det konstateras att det i enkätresultatet inte går att hitta något 
samband mellan BMI och fysisk aktivitet. Figur 1 visar BMI resultatet för hela samplet medan 
figur 2 och 3 visar resultatet för pojkarna, respektive flickorna.   
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Figur 1. Histogram över BMI hos Lilla Edets 8e klassare 2007. 
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Figur 2. Histogram över BMI hos pojkarna bland Lilla Edets 8e klassare 2007. 
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Figur 3. Histogram över BMI hos flickorna bland Lilla Edets 8e klassare 2007. 
 
 
Frukost 
Endast 61,6 % av respondenterna uppgav att de åt frukost varje dag. I genomsnitt äter 
ungdomarna i studien frukost 5,5 dagar i veckan. Det verkar dock inte som jag får något 
belägg för den hypotesen jag tidigare framfört att en minskning av frukost ätandet medför ett 
högre BMI. Enligt enkät resultatet finns det inget statistiskt säkerställt samband 
överhuvudtaget mellan frukost och BMI. Däremot råder det ett nästan totalt samband mellan 
dem som äter frukost och dem som äter skollunch (statistiskt signifikant på 0,1 % nivån). Det 
innebär att äter man frukost så äter man även lunch. Omvänt innebär det också de som slarvar 
med frukosten har en tendens att fortsätta slarva med lunchen. Om man jämför resultatet av 
dem som påstår sig veta hur man äter och de matvanor man sedan anger att man har så är det 
enda statistiskt säkerställda sambandet som jag lyckats hitta med hjälp av T-test att de äter 
frukost och lunch i större utsträckning än dem som inte anser sig veta hur man bör äta. 
(Statistiskt signifikant på 5 % nivån.) Figur 4 visar hur frukostvanorna fördelar sig bland 
respondenterna.  
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Figur 4. Stapeldiagram över frukostvanorna hos Lilla Edets 8e klassare 2007. 
 
Jämför man de tre skolorna med varandra framgår det att Fuxernaskolan avviker när det gäller 
frukostvanorna. I genomsnitt åt eleverna där frukost 4,8 dagar i veckan medan de andra två 
skolorna låg på 5,9 gånger i veckan. Ser man istället på om eleverna tycker att det alltid eller 
ofta är svårt att hänga med i skolan är det istället Strömskolan som utmärker sig med 19,6 % 
som svarar ja. Fuxernaskolan hade 8,4 % och Tingbergskolan 5,8 %. När det gällde BMI var 
det Tingbergskolan som låg i topp med ett genomsnitt på 20,9 medan Strömskolan hade 20,1 
och Fuxernaskolan 20,0. Att jag inte heller här fann något samband mellan frukost och BMI 
eller mellan frukost och prestationsförmåga, samt att variationerna var så pass stora kan i viss 
mån förklaras med att grupperna blir för små för att räkna fram tillförlitliga siffror på när de 
delas upp på enskilda skolor.     
 
 
Könsskillnader 
Tittar man på könsskillnaderna så är det statistiskt säkerställt (signifikant på 1 % nivån) både 
att pojkar äter mer godis och chips än flickorna och att flickorna äter mer grönsaker än 
pojkarna. Trots det så svarar bara 3,9 % av pojkarna att de inte vet hur man bör äta medan 
samma siffra för flickorna blev 13,6 %.  
 
När det gäller sambandet mellan att hoppa över frukosten och skolka har jag med hjälp av ett 
korrelationstest funnit att det finns det ett statistiskt säkerställt samband på 1 % nivån både för 
pojkarna och för flickorna. Dessutom finns det ett starkt statistiskt säkerställt samband mellan 
att tycka det är svårt att hänga med i skolan och att skolka bland flickorna (signifikant på 1 % 
nivån). Detta samband finns inte alls bland pojkarna. Det här kan tyckas ligga utanför syftet 

 14



med den här undersökningen men jag kommer att koppla det till överviktsproblematiken i 
diskussionen. 
 
När det gäller sambandet mellan att hoppa över frukosten och tycka det är svårt att hänga med 
i skolan finns det ett starkt samband för pojkarna (statistiskt signifikant på 1 % nivån). Detta 
samband saknades helt bland flickorna. 
 
Vidare är det 67,5 % av pojkarna som uppger att de äter frukost varje dag. För flickorna ligger 
siffran på 57,6 %.  Om man tittar på konsumtionen av gatuköksmat ser man att det fortfarande 
är dubbelt så vanligt bland pojkarna jämfört med flickorna. 32,5 % uppgav att de åt 
gatuköksmat minst en gång i veckan. Samma siffra för flickorna låg på 16,7 %. 
Pojkarna drack fortfarande mer mjölk än flickorna men denna skillnad har nu krympt till 30 
%. Pojkarna drack i genomsnitt 3,0 glas om dagen medan flickorna drack 2,3 glas.    
 
Trots att BMI värdena är relativt likvärdiga för pojkarna och flickorna är det en markant 
skillnad i hur stor utsträckning respondenterna är nöjda med sin vikt i de båda könen. Ett T-
test visar att skillnaden är statistiskt signifikant på 5 % nivån. Andelen flickor som upplever 
att de väger för mycket är större än bland pojkarna. Figur 5 visar hur pojkarna upplever sin 
vikt medan figur 6 visar samma sak för flickorna. 
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Figur 5. Stapeldiagram över i hur stor utsträckning pojkarna är nöjda med sin vikt bland Lilla Edets 8e klassare 2007. 
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Figur 6. Stapeldiagram över i hur stor utsträckning flickorna är nöjda med sin vikt bland Lilla Edets 8e klassare 2007. 
 
     
Lunch 
När det kommer till skolmaten är det 41,8 % som äter av lunchen varje dag och 
genomsnittseleven äter 3,6 skolluncher i veckan. Figur 7 visar i vilken utsträckning 
respondenterna äter av skolmaten.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,04,54,03,53,02,52,01,51,0,0

Hur många gånger i veckan brukar du äta av den lagade skolmaten?

60

40

20

0

C
ou

nt

 
 

Figur 7. Stapeldiagram över lunch vanorna hos Lilla Edets 8e klassare 2007.  
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Kunskapsnivån 

86,3 % angav att de visste hur man bör äta. På frågan om de ville ha mer kunskap om kost var 
det 42,5 % som svarade ja i denna den här undersökningen. På frågan om i hur hög grad 
respondenterna tror sig kunna påverka om de får vara friska nu svarade 64,1 % att de i ganska 
eller mycket hög grad anser sig kunna påverka sin nuvarande situation. När det gäller frågan 
var de i huvudsak har fått sin kunskap om kost är det fortfarande föräldrarna som står för den 
största delen. 45 % eller 66 personer svarade att det huvudsakligen var föräldrarna som lärt 
dem hur man ska äta. Bara 4 respondenter svarade Internet på frågan. Figur 8 visar i hur stor 
utsträckning ungdomarna tror sig kunna påverka sin egen hälsa.       
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Figur 8. Stapeldiagram över hur 8e klassarna i Lilla Edet 2007 tror sig kunna påverka om de får vara friska nu. 
 
 
Fysisk aktivitet 
Det finns inget statistisk säkerställt samband mellan frukostvanorna och hur respondenterna 
uppfattar sin kondition varken för flickorna eller för pojkarna. Det visar sig också att bägge 
könen idrottar ungefär lika mycket, nio av tio idrottar varje vecka, medan det är en markant 
skillnad på hur de båda könen uppfattar sin kondition. Betydligt fler av pojkarna anser att de 
har bra eller mycket bra kondition. I andra ändan av skalan kan man konstatera att det är 
nästan lika många pojkar som flickor som anser sig ha dålig kondition. Figur 9 visar i hur stor 
utsträckning respondenterna idrottar medan figur 10 och 11 visar hur pojkarna respektive 
flickorna uppfattar sin kondition. 
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Figur 9. Stapeldiagram över hur ofta 8e klassarna i Lilla Edet idrottar 2007. 
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Figur 10. Stapeldiagram över hur pojkarna uppfattar sin kondition bland 8e klassarna i Lilla Edet 2007. 
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Figur 11. Stapeldiagram över hur flickorna uppfattar sin kondition bland 8e klassarna i Lilla Edet 2007. 
 
 
Grönsaker 
Enkätresultatet visade att 53,8 % åt morötter minst en gång i veckan. 83,3 % åt sallad, tomat 
eller gurka minst en gång i veckan. 29,9 % åt ärtor bönor eller blomkål minst en gång i 
veckan. Det finns en skillnad mellan könen som innebär att pojkarnas grönsakskonsumtion i 
Lilla Edet är cirka ¾ av flickornas. I GÖTE-ÄLV studien (Landstinget i Älvsborg 1996) 
konstaterades att endast 62 % av ungdomarna i Lilla Edet åt grönsaker minst en gång i 
veckan. Här räcker det alltså med att bara ta med sallad, tomat och gurka för att få ett 
betydligt bättre resultat. Eftersom jag inte vet hur de räknade fram den siffran i GÖTE-ÄLV 
studien kan jag inte göra en exakt jämförelse men siffrorna är ändå så tydliga att man kan 
konstatera att det skett en markant förbättring.       
 
 
Metoddiskussion 
Det fanns främst två anledningar att använda enkät som metod för att samla in empirin till den 
här undersökningen. Det mest uppenbara var att det redan fanns en enkät färdig som med 
vissa modifieringar passade för ändamålet. Detta innebar även utmärkta möjligheter att 
jämföra mina resultat med dem som framkom i den tidigare undersökningen. Av den 
anledningen eftersträvade jag att förutsättningarna för min enkätundersökning skulle bli så 
snarlika de förutsättningar som rådde vid GÖTE-ÄLV studien (Landstinget i Älvsborg 1996) 
som möjligt. Av den anledningen valde jag samma årskurs, samma skolor och distribuerade 
enkäterna vid samma tillfälle.  
 
Svarsfrekvensen blev något lägre i min undersökning jämfört med GÖTE-ÄLV studien. Vad 
detta beror på vet jag inte eftersom jag inte vet exakt hur insamlingsförfarandet gick till den 
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gången. Mina respondenter fick ett tillfälle att fylla i enkäten, var de inte närvarande då så 
kom de inte med i undersökningen. Om det var så att respondenterna fick fler än ett tillfälle 
att fylla i enkäten i GÖTE-ÄLV studien vet jag inget om. Med tanke på bortfallet får man 
vara lite försiktig när man analyserar den delen av resultatet som har med skolk att göra. 
Bland dem som skolkar mycket är det helt enkelt större risk att de även skolkade vid det 
tillfället som enkäten fylldes i. Detta kan snedvrida resultatet lite.      
 
En annan risk för felaktiga svar är att enkäten är ganska omfattande. Den är på tio sidor vilket 
för en del respondenter kan uppfattas som jobbigt. Detta skulle kunna innebära att vissa elever 
tröttnar och bara kryssar i svaren på måfå. Jag anser dock att denna risk mer än väl 
kompenseras av den mängd information man får in. Det är omöjligt att i förväg veta exakt 
vilken information man har nytta av. När man väl börjar analysera resultatet dyker det 
oundvikligen upp nya frågor och intressanta samband. Har man då ett digert frågebatteri får 
man större möjligheter att undersöka sina teorier. Eftersom det är omöjligt eller i vilket fall 
väldigt svårt att komplettera en enkätundersökning i efterhand är det enligt min mening bättre 
att ha för många frågor än för få. Dessutom genomfördes under GÖTE-ÄLV studien en test 
på en del av respondenterna där man kontrollerade om de uppgivna svaren stämde i praktiken. 
Dels mätte man deras BMI och dels kontrollerade man att snarlika frågor hade besvarats på 
liknande sätt. Testet visade att enkätsvaren var korrekta. Eftersom enkäten i den här 
undersökningen är av samma storlek men modifierad för en bättre förståelse enligt de förslag 
som framkom vid summeringen av GÖTE-ÄLV studien anser jag att tillförlitligheten i 
enkätsvaren borde vara god. Att jag lagt till fyra frågor på slutet kompenseras av att jag har 
strukit lika många från originalenkäten.          
 
Som mått på övervikt har jag använt BMI. Anledningen till det är att det är det mest 
förekommande sättet att mäta övervikt på och det ända som fungerar i en enkätundersökning 
som denna. I all den tidigare forskning jag pressenterat används just BMI som måttstock på 
över och undervikt. På större populationer fungerar metoden tillfredställande men på mindre 
grupper och på individnivå finns det risk för felaktiga resultat. Anledningen är att BMI bara 
tar hänsyn till vikten utan att fästa någon uppmärksamhet vid vad vikten består av. Individer 
som har stor muskelmassa får således ett högt BMI utan att de för den sakens skull behöver 
vara feta. Av den anledningen skulle BMI vara fel metod att använda om man vill mäta om 
skogshuggare har mer övervikt än kontorister men för att mäta övervikten på grupper av 
tonåringar fungerar metoden tillfredställande. Ett annat faktum som talar för tillförlitligheten i 
denna undersökning är att antalet respondenter är så pass högt. Skulle det finnas 
kroppsbyggare populationen utgår jag från att de är så få att det inte får något genomslag på 
resultatet. Något som däremot skulle kunna påverka resultatet är att 23 respondenter antingen 
inte angivit vikt eller längd. Detta gör att jag inte har kunnat räkna ut deras BMI. Trots att 
enkäten fylldes i anonymt finns en viss risk att vissa överviktiga tyckt att det varit obehagligt 
eller pinsamt att fylla i uppgifterna och därför avstått. Det finns därför en viss risk att de som 
inte fyllt i uppgifterna har högre BMI än övriga respondenter. Jag anser dock inte att detta har 
kunnat påverka resultatet i någon större utsträckning eftersom flertalet av de 23 stycken som 
inte angav tillräckliga uppgifter ändå angav sin vikt vilket innebär att jag har kunnat 
konstatera att de inte varit särskilt överviktiga under förutsättning att de varit normallånga.     
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Resultatdiskussion 
 
Frukostvanor och BMI 
Ett av de i mitt tycke mest förvånande resultaten är att jag inte fann något samband mellan 
Frukostvanor och BMI. Det resultatet som framkom i COMPASS-studien (Rasmussen 2004) 
som innebar att de som åt frukost varje dag hade ett betydligt lägre BMI än övriga 
respondenter gäller således inte för Lilla Edets ungdomar. Detta är enligt min mening extra 
förvånande eftersom det visade sig finnas ett väldigt starkt samband mellan frukost och lunch 
vanor. Det finns även ett statistiskt säkerställt samband mellan frukostvanor och kostkunskap. 
Således borde det innebära att de som äter frukost varje dag har bättre matvanor totalt sett än 
övriga respondenter. Att det inte ger utslag i form av ett lägre BMI är enligt mitt tycke 
förvånande. En teori är att undersökningsmaterialet är för litet för att de statistiskt säkerställda 
skillnaderna ska framträda. Om jag i mitt material sett en tendens till ett samband skulle den 
tendensen i ett en större undersökning kunna växa till en statistiskt säkerställd slutsats.  
 
En annan teori är att det kan ha med det faktum att göra att allt fler hoppar över frukosten. I 
GÖTE-ÄLV studien var det 74,9 % som åt frukost varje dag. Denna siffra har nu sjunkit till 
61,6 %. Som jämförelse kan man se på det resultat som tidningen Bohusläningen (Dittmer 
2007) kom fram till i sin frukost enkät och som visade att 71 % av deras tillfrågade åt frukost 
varje dag. Men efter som jag inte vet tillräckligt mycket om hur den undersökningen gick till 
avstår jag från att dra några slutsatser av det resultatet 
 
Min teori är att ungdomarna hoppar över frukosten av andra orsaker än tidigare. Det skulle 
numera i större utsträckning kunna vara ett medvetet val att hoppa över frukost och lunch för 
att gå ner i vikt. Något som talar emot det är att det inte går att se i BMI kurvan för denna 
undersökning att antalet underviktiga skulle ha ökat. Det går heller inte att hitta några 
samband mellan frukost och BMI även om man tittar på könen var för sig. Att jag 
kommenterar det beror på att det i flera andra frågor i enkäten är stora variationer mellan 
könen. Av samma anledning är det intressant att konstatera att BMI är relativt lika för 
pojkarna och flickorna trots att pojkarna äter frukost i betydligt större utsträckning. Antingen 
har frukostvanorna ingen betydelse för huruvida man utvecklar övervikt eller så finns det 
andra faktorer som spelar in och verkar åt andra hållet och på så sätt neutraliserar effekten av 
sunda matvanor. Det finns till exempel ett väldigt starkt samband mellan dåliga frukostvanor 
och skolk. En intressant fråga är ju i sådana fall vad de gör istället för att gå till skolan?  
 
Ett annat resultat som framkommit i undersökningen och som enligt min mening är lika 
förvånande som det uteblivna sambandet mellan frukost och BMI är att genomsnittsvikten 
endast har ökat från 20,00 till 20,33 på de 11 år som har gått sedan GÖTE-ÄLV studien 
utfördes. Både BMI kurvorna och Medelvärdena på BMI för de båda könen är relativt 
oförändrade sedan 1996. Den ökning av BMI som går att se står pojkarna för men det rör sig 
bara om en ökning på cirka 3 %. Jämför man de siffror som von Post-Skagegård et al. (2002) 
presenterade för 15-åringarna i Trollhättan och Uppsala 1993-1994 ser man att pojkarna 
precis har kommit i kapp medan flickorna fortfarande väger mindre. Slår man ihop könen och 
jämför hela grupperna mot varandra ser man att ungdomarna i den här undersökningen 
fortfarande väger mindre än de i Trollhättan och Uppsala 1993-1994. Det hade naturligtvis 
varit intressantare att enbart se på hur stor andel av respondenterna som är överviktiga (BMI 
över 25). Både GÖTE-ÄLV studien och Samuelson (2000) kom fram till att 4,5-5,0 % av 15 
åringarna tillhör den gruppen. Jag kom fram till 4,9 % i min studie. Dock är antalet 
respondenter för få i min undersökning för att den siffran ska kunna anses statistiskt 
säkerställd.    
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Detta måste betraktas som ett positivt resultat med tanke på att all den övriga forskning som 
presenterats tidigare i detta arbete pekar på att övervikten i samhället ökat betydligt mer bland 
samtliga åldersgrupper. Det faktum att jag inte fann den övervikt som jag hade förväntat mig 
innebär är visserligen positivt men innebär samtidigt att jag inte har tillräckligt material för att 
analysera det överviktsproblem som jag hade förväntat mig att hitta. Att plocka ur de bland 
respondenterna som är överviktiga eller feta för en närmare granskning ger inte tillräckligt 
tillförlitlig information eftersom de är för få. Endast sex stycken av de tillfrågade uppger 
längd och vikt som ger ett BMI på över 25.        
 
En tänkbar förklaring till att jag inte fann det förväntade problemet med övervikt skulle kunna 
vara att den fysiska aktiviteten bland respondenterna tycks ha ökat sedan GÖTE-ÄLV studien. 
I den undersökningen redovisades att 60 % av de tillfrågade var med i en idrottsförening. Jag 
har i min undersökning formulerat om frågan till att handla om hur ofta man idrottar för att 
även fånga in dem som idrottar utan någon klubbtillhörighet. Resultatet blev då att nio av tio 
angav att de idrottar minst en gång i veckan. Även om frågorna inte är helt jämförbara anser 
jag ändå att skillnaderna i svaren är så stora att man kan utgå från att det skett en ökning när 
det gäller fysisk aktivitet. Detta är ett resultat som går i linje med socialstyrelsens (2005) 
resultat som visar att den organiserade träningen har ökat mellan 1985 och 2001. Slutsatsen 
blir att om man är mer fysiskt aktiv finns även utrymme att äta mer, och kanske även sämre, 
utan att drabbas av övervikt.        
 
Könsskillnader och kunskapsnivåer 
Om man tittar på skillnaderna mellan könen kan man konstatera att det resultatet som kom 
fram i GÖTE-ÄLV studien att flickor åt mer grönsaker och pojkarna åt mer godis och chips 
kvarstår. I den här undersökningen blev det till och med statistiskt signifikant på 1 % nivån. 
Trots det är det betydligt vanligare att flickor inte anser sig veta hur man bör äta än att pojkar 
gör det. Detta väcker frågan om pojkar och flickor har samma definitioner på vad som är 
sunda matvanor eller är det så att flickorna ställer högre krav på sig själva än vad pojkarna 
gör? I GÖTE-ÄLV studien påtalades att kunskapsnivån var lägre i Lilla Edet än i övriga 
regionen. Nu kan man konstatera att den självskattade kunskapsnivån har ökat till den nivå 
som utgjorde ett genomsnitt för regionen i GÖTE-ÄLV studien vad det gäller pojkarna men 
inte flickorna. Dock är den ökade grönsakskonsumtionen det enda område där man kan se att 
den höjda kunskapsnivån har resulterat i sundare matvanor. Flickorna i Lilla Edet anser sig 
fortfarande ha lägre kostkunskaper än genomsnittet i regionen. Att de även anser sig ha lägre 
kunskaper än pojkarna är något som går emot den övriga statistiken för regionen.   
 
I GÖTE-ÄLV studien konstaterades att pojkarna drack 36 % mer mjölk än flickorna. Denna 
skillnad har nu minskat till 30 %. Om den totala mjölkkonsumtionen har ökat eller minskat 
sedan GÖTE-ÄLV studien är inte möjligt att mäta på ett korrekt sätt eftersom man den 
gången mätte konsumtionen i deciliter och jag i denna undersökning valt att mäta 
konsumtionen i antal glas. Att jag valt att ändra utformningen på den frågan beror på att man i 
den tidigare studien konstaterade att ett flertal respondenter hade problem med att svara 
korrekt.    
 
När det gäller att hoppa över frukosten och tycka att det är svårt att hänga med i skolan finns 
sambandet bara för pojkarna medan det för flickorna istället finns ett samband mellan att 
tycka det är svårt att hänga med i skolan och skolka. Det sambandet finns inte bland pojkarna. 
Detta visar dels att pojkar och flickor skolkar av olika anledningar men även att det är olika 
kategorier av ungdomarna som hoppar över frukosten bland killar och tjejer. Min tolkning är 
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att det i större utsträckning kan vara ett medvetet val att hoppa över frukosten bland flickorna 
eftersom det inte får några konsekvenser för skolarbetet. Bland pojkarna däremot ser man att 
de som ätit frukost klarar sig bättre i skolan vilket reser frågan om det beror på frukosten eller 
om det är så att dem som får bättre stöd hemifrån när det gäller skolan även blir uppfostrade 
med sunda matvanor i större utsträckning. 
 
Att det i denna undersökning bara är drygt hälften av flickorna som äter frukost varje dag är 
oroväckande. Det faktum att de äter sundare men betydligt mindre än pojkarna tyder enligt 
min mening på en medvetenhet om kostvanorna som ibland blir missriktad. Det är inte särskilt 
långsökt att anta att det är skönhetsidealet med trådsmala fotomodeller som hägrar. Denna 
teori styrks av det faktum att det är betydligt fler flickor än pojkar som upplever att de väger 
för mycket trots att de båda könens BMI värden är likvärdiga. Jämför man kurvorna över BMI 
och hur respondenterna upplever sin vikt ser man att pojkarnas kurva över hur de upplever sin 
vikt stämmer väl med BMI kurvan medan flickorna har en omotiverat stor andel som anser sig 
väga för mycket. Detta pekar på att flickorna till stor del har en orealistisk inställning till sin 
egen vikt. Återigen går tankarna till idealet med en trådsmal kropp som vi matas med genom 
media. Många flickor med en sund vikt riskerar att uppfatta sig själva som överviktiga i 
jämförelse med magra idealet.  
 
Enligt Johansson (2006, s. 17) blir individer som är perfektionester oftare drabbade av 
ätstörningar och har ofta en tendens att se världen i svart eller vitt. Den gruppen hoppar med 
all sannolikhet över frukosten men skulle aldrig någonsin skolka eller uppleva det som svårt 
att hänga med i skolan. Ätstörningar innebär heller inte att man nödvändigtvis har en 
avvikande vikt. Därför går det inte att fastställa om undersökningsgruppen innehåller 
individer med ätstörningar med hjälp av enkätsvaren. Det faktum att det enligt Johansson 
(2006) oftast är flickor som drabbas av ätstörningar och att sambandet mellan utebliven 
frukost och skolk helt saknas i den gruppen indikerar dock att det kan förekomma ätstörningar 
bland flickorna. Detta skulle i sådana fall också kunna vara orsaken till att det i denna 
undersökning inte går att fastställa ett samband mellan frukostvanor och skolprestationer.     
 
Lunchvanor 
Ett av resultaten från GÖTE-ÄLV studien var att ungdomarna allt för sällan åt av 
skollunchen. På den punkten har det inte skett någon förändring. De siffror som framkommit i 
denna undersökning ligger på samma nivå som dem i GÖTE-ÄLV studien. Det ska dock 
påpekas att frågan bara handlade om ifall respondenterna åt lunch i skolan, inte om de åt 
lunch över huvud taget. De som slutar skoldagen vid lunch kan mycket väl äta lunch hemma 
istället. Det framkom dock i den här undersökningen att dåliga frukostvanor och dåliga 
lunchvanor har ett väldigt starkt samband. Det tyder på att matvanorna totalt sett följer ett 
mönster. Slarvar man med en måltid är risken stor att man fortsätter dagen i samma stil.    
 
Lokala variationer 
I enkäten framkom det en del lokala variationer mellan de tre olika skolorna varav jag 
presenterat de tydligaste i resultatet. Vad dessa beror på är svårt att avgöra men det är 
intressant att konstatera att alla skolorna utmärker sig i olika frågor. Det är svårt att se ett 
mönster. Varför eleverna på Fuxernaskolan äter mindre frukost, eleverna på Strömskolan 
tycker det är svårare att hänga med i skolan eller eleverna på Tingbergskolan har högre BMI 
är svårt att avgöra. Om samma skola hade utmärkt sig på samtliga punkter så skulle det ge 
stöd åt mina teorier och därför verka begripligt i mina ögon. Det resultat som nu framträder 
motsäger ytterligare att den teori jag arbetat efter som går ut på att sunda frukostvanor 
motverkar övervikt och underlättar skolarbetet.                   
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Fysisk aktivitet 
Resultatet av enkäten visar att det inte finns några samband mellan fysisk aktivitet och 
frukostvanor. Här hade jag förväntat mig att hitta ett samband, dels eftersom den som idrottar 
gör av med mer energi och därför borde ha en större aptit och dels eftersom den som idrottar 
oftast har ett mål med sin idrott och det målet blir lättare att nå om man äter riktigt, vilket 
förmodligen idrottsledarna påpekar. En teori om varför jag inte fann något samband skulle 
kunna vara att det stora flertalet av respondenterna uppgav sig idrotta. Detta skulle kunna 
innebära att gruppen som inte idrottar blir för liten för att kunna utgöra underlag för statistisk 
signifikans. 
 
Ett intressant resultat är att trots att de båda könen idrottar i lika stor utsträckning så är det en 
markant skillnad på hur de båda könen upplever sin kondition. Pojkarna upplever att de har 
betydligt bättre kondition än flickorna. Detta uppmärksammades redan i GÖTE-ÄLV studien 
men den skillnaden har nu ökat. I andra ändan av skalan redovisade GÖTE-ÄLV studien att 
det var dubbelt så vanligt att flickorna uppgav sig ha dålig kondition som pojkarna. Denna 
skillnad har nu försvunnit och andelen har sjunkit bland både pojkar och flickor. Det visar sig 
alltså att ungdomarna över lag anser sig ha bättre kondition nu än för elva år sedan. Framför 
allt verkar gruppen flickor som anser sig ha dålig kondition minskat. Detta styrker mitt 
påstående att den fysiska aktiviteten har ökat och framför allt att andelen fysiskt inaktiva har 
minskat. Det är visserligen trevligt om andelen som uppger sig ha mycket god kondition ökar 
men det viktiga är att andelen som anser sig ha dålig kondition minskar eftersom de utgör en 
stor del av riskgruppen för övervikt. 
 
Grönsaker 
Grönsakskonsumtionen var ett område där Lilla Edet pekades ut specifikt i GÖTE-ÄLV 
studien på grund av sina dåliga resultat. Här har nu skett en markant förbättring. Även om jag 
inte vet exakt hur man fick fram siffrorna i den studien kan jag ändå konstatera att Lilla Edet 
får minst lika bra värden som den bästa kommunen den gången. Den kommun som hade bäst 
resultat i GÖTE-ÄLV studien var Alingsås där 81 % åt grönsaker varje vecka. I den här 
undersökningen räcker det alltså med att bara ta med sallad tomat och gurka för att Lilla Edet 
ska få bättre resultat än den bästa kommunen i GÖTE-ÄLV studien. Om det beror på en 
medveten satsning, på att den allmänna kunskapsnivån om kost har ökat eller har någon annan 
orsak har jag ingen möjlighet att undersöka men eftersom resultatet av enkäten visar att lunch 
och middagsvanorna är oförändrade sedan GÖTE-ÄLV studien är ett rimligt antagande att 
sammansättningen av måltiderna har blivit bättre.  
 
Summering av hypoteserna 
Om man går tillbaka till de hypoteser jag satte upp i syftet och ser på i vilken utsträckning de 
stämde kan man konstatera att fortfarande råder stor skillnad mellan könen vad det gäller 
matvanor och inställningen till sin egen kropp medan skillnaden i BMI är liten. När det gäller 
hypoteserna om att övervikten ökar samt att det finns ett samband mellan frukost och BMI 
blir jag i den här undersökningen tvungen att förkasta de antagandena. Om det beror på att 
hypoteserna var felaktiga, undersökningsgruppen var för liten eller på något annat lämnar jag 
över till framtida forskning att svara på. När det gäller sambandet mellan matvanor och 
prestationer samt kunskapsnivån om kost lyser återigen skillnaderna mellan könen igenom. 
Medan det finns ett starkt samband mellan dåliga frukostvanor och skolk både bland pojkar 
och flickor finns inget samband mellan dåliga frukostvanor och att tycka det är svårt att hänga 
med i skolan bland flickorna. För pojkarna däremot finns det ett starkt samband mellan dåliga 
frukostvanor och att tycka det är svårt att hänga med i skolan. Om det faktum att sambandet 
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mellan kost och prestation är starkare för pojkarna än för flickorna beror på ätstörningar hos 
flickorna, att undersökningsgruppen är för liten eller på något annat kan vara en uppgift för 
framtida forskning. När det gäller kunskapsnivån slutligen kan man konstatera att hypotesen 
håller till viss del. Pojkarnas kunskapsnivå visar sig ha ökat vilket är ett välkommet resultat 
eftersom de är den grupp som fortfarande redovisar sämst matvanor. Dock är frukostvanorna 
ett undantag där man borde sätta in åtgärder för att förbättra flickornas vanor.         
 
Hur ser framtiden ut? 
Det positiva som framkommit i den här studien är att utvecklingen mot en allt ökande 
övervikt tycks ha stannat upp i Lilla Edet. Detta har med stor Sannolikhet skett på grund av att 
den fysiska aktiviteten har ökat. Vi kan även konstatera att grönsakskonsumtionen har fått ett 
kraftigt uppsving och att kunskapsnivån har ökat bland pojkarna. Redan i GÖTE-ÄLV studien 
konstaterades det att det troligen var den låga kunskapsnivån som delvis låg bakom att 
ungdomarna i Lilla Edet så påfallande sällan åt grönsaker. När nu pojkarna som är den grupp 
som slarvar mest med grönsakskonsumtionen rapporterar en ökad kunskapsnivå är det 
intressant att se att det även medför att de äter mer grönsaker. Detta tyder på att ökad kunskap 
är en effektiv väg att gå för att nå sundare matvanor.   
 
 På minus kontot kan vi föra upp att andelen som äter frukost varje dag minskar. Även om det 
inte påverkar överviktsstatistiken finns det andra anledningar till oro. Deltagarna i denna 
studie har ännu inte växt färdigt och behöver därför äta ordentligt för sin utveckling. Detta 
gäller i synnerhet pojkarna som enligt resultatet fortfarande har betydligt sämre matvanor än 
flickorna trots att de äter frukost oftare. Eftersom det för pojkarna fanns ett tydligt samband 
mellan skolk och dåliga matvanor skulle det mycket väl kunna gynna skolarbetet om 
matvanorna förbättrades. 
 
 Det är viktigt att den utveckling som tyder på att grönsakskonsumtionen ökar och att 
kunskapsnivån om kost ökar inte bryts. Kunskapen om frukostens betydelse behöver dock 
ökas framförallt hos flickorna och framförallt pojkarna behöver påverkas mot sundare 
matvanor generellt. Vi får inte glömma att 42,5 % av respondenterna i undersökningen uppger 
att de vill ha mera kunskap om kost. Resultatet av enkäten visar att det fortfarande är 
föräldrarna som har störst inflytande när det gäller att påverka ungdomarna mot en sund kost. 
Det nya alternativet Internet har än så länge en relativt liten betydelse.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



Referenser. 
 
Bergström E, Hernell H & Persson L-Å (1993). Dietary changes in Swedish adolescents. Acta 
Paediatr. 82, 472-480  
 
Bohman, Ulf & Isaksson, Per (1989). Kost och prestation. Stockholm: SISU. 
 
Broholmer, Marie, Karlsson, Per & Leijding, Tommy (2001). Ät bäst! –kost, idrott & 
hälsoutveckling. Farsta: SISU idrottsböcker. 
 
Cavadini C, Decarli B, Grin J, Narring F & Michaud P-A (2000). Food habits and sport 
activity during adolescence: differences between athletic and non-athleticteenagers in 
Switzerland. Eur. J. Clin. Nutr. 54 (Suppl 1), 16-20 
 
Christenson, Inger & Sundling, Ing-Marie (2002). Näringslära. Stockholm: Liber. 
 
Dittmer, Malin (Red.) (2007). Frukosten är serverad. Bohusläningen, 20 april. 
 
Ekblom, Björn & Nilsson, Jonny (2001). Aktivt liv. Farsta: SISU idrottsböcker. 
 
Ekman, Rolf & Arnetz, Bengt (Red.) (2002). Stress. Stockholm: Liber. 
 
Erlanson-Albertsson, Charlotte (2004). Socker och fett på gott och ont. Västerås: ICA 
bokförlag. 
 
Höglund D, Samuelson G & Mark A (1998). Food habits in Swedish adolescents in relation 
to socioeconomic conditions. Eur. J. Clin. Nutr. 52, 784-789 
 
Janlert, Urban (2000). Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Urban Janlert och 
Bokförlaget Natur och Kultur. 
 
Johansson, Linda (2006). The Role of Cognitive Processes in Eating Pathology. Uppsala: 
Uppsala Universitet. 
 
Landstinget i Älvsborg (1996). GÖTE-ÄLV. Vänersborg: Landstingets kansli. 
 
Paulún, Fredrik (2002). Blodsockerblues. Stockholm: Fitnessförlaget. 
 
Rasmussen, Finn (Red.) (2004). COMPASS- en studie i sydvästra Storstockholm. Stockholm: 
Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. 
 
Samuelson G (2000). Dietary habits and nutritional status in adolescents over Europe. An 
overview of current studies in the Nordic countries. Eur. J. Clin. Nutr. 54, 21-28 
 
Socialstyrelsen (2005). Folkhälsorapport 2005. Tillgänglig: www.socialstyrelsen.se
 
Von Post-Skagegård M, Samuelson G, Karlström B, Mohsen R, Berglund L & Bratteby L-E 
(2002). Changes in food habits in healthy Swedish adolescents during the transition from 
adolescence toadulthood. Eur. J. Clin. Nutr. 56, 532-538  
 

 26

http://www.socialstyrelsen.se/


Västra Götalandsregionen (2005). Mål i mun, frisk vikt och friska tänder. –För ett gemensamt 
hälsobudskap i Primärvården och Folktandvården VGR. Skövde: Bild & Media. 
 
Västra Götalandsregionen (2006). De 1111 svaren. Skövde: Bild & Media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Väst 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 
461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax  0520-22 30 99 
www.hv.se  

 27

http://www.hv.se/


Bilaga 1 
 
Fråga 3 som handlar om hur ofta man dricker mjölk, fil och yoghurt delas upp på två frågor, 
en om mjölk och en om fil/yoghurt. 
 
Fråga 8 som heter övriga grönsaker specificeras och benämns istället ärtor, bönor och 
blomkål. 
 
Fråga 13 som heter spagetti, makaroner benämns istället pasta för att bli mer heltäckande. 
 
Frågorna 14 och 15 formuleras om och texten ”ej smörgåspålägg” ändras mot ”middagsmat” 
för att öka tydligheten. 
 
På fråga 19 ändras blodmat till blodpudding. 
 
På fråga 21 byter söta soppor och kräm plats så att kräm står först.  
 
Fråga 23 delas på två så att saft och läsk blir varsin fråga medan isglass stryks helt.            
  
Fråga 24 om cider stryks helt eftersom den alkoholfria varianten som åsyftas kan anses ingå i 
läsk. Det finns även risk att respondenterna tror att det är den, allt vanligare, alkoholhaltiga 
varianten som åsyftas. 
 
Frågorna 28 och 29 om the och kaffe stryks helt eftersom de anses sakna relevans. 
 
Fråga 35 om hur mycket mjölk man dricker förtydligas genom att alla alternativ anges i antal 
glas. 
 
Fråga 37 förenklas genom att alternativet bordsmargarin stryks.  
 
På fråga 39 läggs ett svarsalternativ till, nämligen ”annat”. 
 
Fråga 42 stryks ordet ”oftast” och svarsalternativen ändras till ”gillar inte maten” och ”annat, 
nämligen _________” eftersom det visat sig att 92 till 95% valde alternativet ”gillar inte 
maten” i det ursprungliga utförandet.  
 
På fråga 43 läggs svarsalternativet ”pizza” till. 
 
Frågorna 44 och 45 utgår eftersom de visat sig vara alltför komplexa. 
 
Fråga 48 utgår eftersom den inte anses ge några svar av värde. 
 
Fråga 49 till 51 slås ihop och kommer att lyda ”Hur ofta äter du pizza, kebab, korv eller 
hamburgare (gatuköksmat)”. 
 
På fråga 53 kommer beloppen att uppdateras. 
  
På frågorna 55 och 57 kommer alternativet ”Internet” att läggas till. 
 
Frågorna 61 och 62 stryks eftersom de inte anses ha något större allmänt intresse. 
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Upplägget på frågorna 66 till 68 kommer att förenklas för att minska bortfallet  
   
 
Slutligen kommer jag att komplettera enkäten med fyra nya frågor, dessa lyder: 
Hur mycket idrottar du? 
Hur ofta dricker du alkohol? 
Tycker du att det är svårt eller lätt att hänga med i skolan? 
Brukar du skolka och i sådana fall hur ofta? 
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Bilaga 2 
Hur ofta äter/ dricker du av följande livsmedel? 

 
 Aldrig 1 gång 

per 
månad 

2-3 
gånger 
per 
månad

1 gång 
per 
vecka 

2-3 
gånger 
per 
vecka 

4-6 
gånger 
per 
vecka 

1 gång 
per 
dag 

2-3 
gånger 
per 
dag 

4 
gånger 
per 
dag  

1. Matfett på 
smörgås 

         

2. Ost          
3. Mjölk          
4. Fil eller 
yoghurt 

         

5. Bröd          
6. Potatis          
7. Morötter          
8. Sallad, 
tomat eller 
gurka 

         

9. Ärtor, 
bönor eller 
blomkål 

         

10. Frukt 
eller bär 

         

11. Juice          
12. Gröt          
13. Ris          
14. Pasta          
15. Kött som 
middagsmat 

         

16. Korv 
som 
middagsmat 

         

17. Kött 
eller korv 
som pålägg 

         

18. Fisk          
19. Ägg 
eller 
Äggrätter 

         

20. 
Blodpudding 
eller lever 

         

21. Bullar, 
kakor eller 
kex 

         

22. Kräm 
eller söta 
soppor        
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23. 
Marmelad 
eller sylt 

         

24. Saft          
25. Läsk          
26. Glass 
eller 
milkshake 

         

27. Godis          
28. Chips 
eller 
ostbågar 
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29. Är du pojke eller flicka? 
 

o Pojke 
o Flicka 

 
 
30. Vad dricker du oftast till frukost? 
 

o Inget 
o Mjölk 
o Vatten 
o Juice 
o Saft eller läsk 
o Te 
o Kaffe 
o Kakao 
o Äter inte frukost 

 
 

31. Vad dricker du oftast till lunch? 
 

o Inget 
o Mjölk 
o Vatten 
o Juice 
o Saft eller läsk 
o Te 
o Kaffe 
o Kakao 
o Äter inte lunch 

 
 
32. Vad dricker du oftast till middag? 
 

o Inget 
o Mjölk 
o Vatten 
o Juice 
o Saft eller läsk 
o Te 
o Kaffe 
o Kakao 
o Äter inte middag 
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33. Vad dricker du oftast till mellanmålen? 
 

o Inget 
o Mjölk 
o Vatten 
o Juice 
o Saft eller läsk 
o Te 
o Kaffe 
o Kakao 
o Äter inte mellanmål 

 
 
34. Hur mycket mjölk dricker du per dag? 
 

o 0 glas 
o 1 glas 
o 2 glas 
o 3 glas 
o 4 glas 
o 5 glas 
o mer än 5 glas 

 
 
35. Vilken sorts mjölk brukar du oftast dricka? 
 

o Standard (röd) 
o Mellan (grön) 
o Lätt (blå) 
o Mini (gul) 
o BRA (ekologisk) 
o Dricker inte mjölk 

 
 
36. Vilket matfett använder du oftast på smörgås? 
 

o Smör 
o Margarin 
o Lättmargarin 
o Äter inte matfett 

 
 
37. Vilket fett brukar ni oftast använda till matlagningen hemma? 
 

o Smör 
o Hushållsmargarin 
o Matolja 
o Flytande margarin 
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38. Vilken typ av bröd brukar du äta? 
 

o Hårt 
o Mjukt grovt 
o Mjukt halvgrovt 
o Sötlimpa 
o Mjukt vitt 
o Annat 

 
 
39. Hur många brödskivor brukar du äta per dag? 
 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o mer än 8 

 
 
40. Hur många gånger i veckan brukar du äta av den lagade skolmaten? 
 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
 
41. Vad brukar det bero på om du inte äter av den lagade skolmaten? 
 

o Gillar inte maten 
o Annat nämligen _____________________________________ 
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42. Vad brukar du äta om du inte äter den lagade skolmaten till lunch? 
       (Flera alternativ är möjliga.) 
 

o Lagad måltid 
o Hamburgare/kebab/pizza/korv (gatuköksmat) 
o Fil/mjölk 
o Smörgås 
o Flingor 
o Sallad/råkost 
o Frukt 
o Godis 
o Fikabröd 
o Inget 

 
 
43. Hur många gånger i veckan äter du frukost? 
 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 

 
 
44. Hur många gånger i veckan äter du middag? 
 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7   

 
 
45. Hur ofta äter du hamburgare/kebab/pizza/korv(gatuköksmat). 
  

o Aldrig 
o 1 gång i månaden 
o 2-3 gånger i månaden 
o 1 gång i veckan 
o 2-3 gånger i veckan 
o 4-6 gånger i veckan 
o 1 gång per dag eller oftare 
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46. Hur ofta hjälper du till att laga maten hemma? 
 

o Aldrig 
o 1 gång i månaden 
o 2-3 gånger i månaden 
o 1 gång i veckan 
o 2-3 gånger i veckan 
o 4-6 gånger i veckan 
o 1 gång om dagen eller oftare 

 
 
47. För ungefär hur mycket pengar köper du godis/chips/läsk/glass i veckan? 
 

o 0-20 kr 
o 21-50 kr 
o 51-100 kr 
o 101-150 kr 
o 151-200 kr 
o 201-300 kr 
o Mer än 300 kronor 

 
 
48. Tror du att du vet hur man bör äta? 
 

o Ja 
o Nej 

 
 
49. Om ja, var/av vem har du HUVUDSAKLIGEN lärt dig det? 
 

o Av mina föräldrar 
o I skolan 
o Läst i tidningar och/eller broschyrer 
o Sett och hört i TV och/eller radio 
o Internet 
o Annat 

 
 
50. Skulle du vilja ha mer kunskap om vad du bör äta? 
 

o Ja  
o Nej 
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51. Om ja, varifrån/på vilket sätt skulle du vilja få den kunskapen? 
 

o Av mina föräldrar 
o I skolan 
o Läst i tidningar och/eller broschyrer 
o Sett och hört i TV och/eller radio 
o Internet 
o Annat 

 
 
52. Hur tycker du att din kondition är? 
 

o Dålig 
o Godtagbar 
o Ganska bra 
o Bra 
o Mycket bra 

 
 
53. Röker du? 
 

o Ja 
o Nej 

 
 
54. Är du med i någon idrottsförening? 
 

o Ja 
o Nej 

 
 
55. Hur lång är du? 
 
       __________cm 
 
 
56. Hur mycket väger du? 
 
      __________kg 
 
 
57. Vad tycker du om din vikt? 
 

o Väger för mycket 
o Väger lite för mycket 
o Lagom 
o Väger lite för lite 
o Väger för lite 

 
 

 37



58. Hur viktigt är det för dig att du får vara frisk nu? 
 

o Mycket viktigt 
o Ganska viktigt 
o Varken viktigt eller oviktigt 
o Ganska oviktigt 
o Helt oviktigt 

 
 
59. Hur viktigt är det för dig att du får leva ett långt liv? 
 

o Mycket viktigt 
o Ganska viktigt 
o Varken viktigt eller oviktigt 
o Ganska oviktigt 
o Helt oviktigt 

 
 
60. Hur viktigt är det för dig att du får vara frisk när du blir gammal? 
 

o Mycket viktigt 
o Ganska viktigt 
o Varken viktigt eller oviktigt 
o Ganska oviktigt 
o Helt oviktigt 

 
 
61. Anser du att du själv kan påverka om du får vara frisk nu? 
  

o Ja  
o Nej 

 
 
62. Anser du att du själv kan påverka om du får leva ett långt liv? 
 

o Ja 
o Nej 

 
 
63. Anser du att du själv kan påverka om du får vara frisk när du blir gammal? 

o Ja 
o Nej  

 
 
64. I hur hög grad tror du att du kan påverka om du får vara frisk nu? 
 

o I mycket hög grad 
o I ganska hög grad 
o I viss grad 
o Nästan inte alls 
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65. I hur hög grad tror du att du kan påverka om du får leva ett långt liv? 
 

o I mycket hög grad 
o I ganska hög grad 
o I viss grad 
o Nästan inte alls 

 
 
66. I hur hög grad tror du att du kan påverka om du får vara frisk när du blir gammal? 
 

o I mycket hög grad 
o I ganska hög grad 
o I viss grad 
o Nästan inte alls 

 
 
67. Hur ofta idrottar du? 

 
o 3 dagar i veckan eller mer 
o 1-2 dagar i veckan 
o  Aldrig eller mindre än en gång i veckan 

 
 
68. Hur ofta dricker du alkohol? 
 

o Varje vecka  
o Flera gånger i månaden 
o Någon enstaka gång i månaden 
o Väldigt sällan 
o Aldrig 

 
 
69. Tycker du att det är lätt eller svårt att hänga med i skolan? 
 

o Alltid svårt 
o Oftast svårt  
o Lika ofta svårt som lätt 
o Oftast lätt 
o Alltid lätt 

 
 
70. Brukar du skolka? 
 

o Varje dag 
o Varje vecka 
o Varje månad 
o Nästan aldrig 
o aldrig 

                                                       Här är formuläret slut. Vi tackar dig för din medverkan            
                                                       Och ber dig kontrollera att du svarat på alla frågorna. 
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