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ABSTRACT 
The aim of this literary study has been to investigate how psykosocial factors and high-
nutrition food can be promotive to the health. The factors are foodhabits and eating en-
vironment. If the nurse notices these factors at the meal she can facilitate the individs 
health. The result showed that foodhabits are found early and they often follow the indi-
vid throught the life-span. The parents and the school have an important impact on good 
foodhabits. By making helthy meals the parents affect their childrens food choices. The 
school may, by teaching and serving worthy schoollunches, give teenagers knowledge 
of good nourishing food. Introducing healthy snacks is another positive action, which 
may results in better schoolwork. It also gives the pupils better appetite at schoollunch. 
At hospital the nursing staff should be sensetive to the patientens foodhabits and make 
sure that the nutritional requirements are satisfied. By improving the food environment, 
the appetite will be affected positiv. The result also shows that chronical diseases can be 
influenced by healthy food. The best way to keep health is to eat much fruit, vegetables, 
roughage and fish. The intake of dairy products and saturated fat should not be too big.  
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INLEDNING  
Matvanor påverkar människors hälsa. Många hälsoproblem har samband med kosthåll-

ningen. Genom förebyggande arbete kan våra levnadsvanor påverkas till det bättre och 

mycket lidande kan undvikas samt stora ekonomiska besparningar göras. Det handlar 

bland annat om att bryta osunda livsmönster och genom att vara medveten om kostens 

innehåll. Då det gäller kost och matvanor har den enskilde individen eget ansvar. Det 

hälsofrämjande arbetet har fått ökad uppmärksamhet, då både individen själv och sam-

hället har insett dess värde. Sjuksköterskan har möjlighet att påverka individers hälsa 

genom att ett hälsofrämjande arbete bedrivs inom omvårdnad.  

BAKGRUND 

Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Definition av begreppet hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fy-

siskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av handikapp och sjuk-

dom (Bjärås & Kanström, 2000). Hälsa har funnits som begrepp sedan långt tillbaka i 

tiden och redan på grekernas tid såg man individens hälsa i ett helhetsperspektiv. Efter-

hand ändrades inriktningen till att fokusera mer på sjukdomen, för att sedan på 1980-

talet fokusera på helheten igen. I helhetsperspektivet ingår biologiska, psykologiska och 

sociala, samt även andliga och existentiella aspekter. I helhetsperspektivet ses indivi-

dens symtom och sjukdom men också orsaken till och vad som kan bli följden av sjuk-

domen. Här ingår också individens tankar och funderingar om sig själv och omgivning-

en (Medin & Alexandersson, 2000). Litteraturen beskriver hälsan som en resurs hos 

individen och som gör det möjligt att fungera bättre i livet. Hälsotillståndet påverkas av 

uppväxtförhållanden, ärftliga faktorer, den sociala och fysiska miljön samt arbetsmiljön. 

Att välja en livsstil som främjar hälsa beror på individens plats i samhället. Faktorer 

som påverkar hur man upplever hälsa är de yttre förutsättningarna, men även de som 

finns inom individen. De inre förutsättningarna kan vara förväntningar, värderingar, 

egna självkänslan och erfarenheten samt den kulturella bakgrunden (Socialstyrelsen 

Statens livsmedelsverk, 1992).  
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Definition av begreppet hälsofrämjande arbete 

WHO beskriver hälsofrämjande verksamhet som en process som avser att göra männi-

skor kapabla att öka sin kontroll över och förbättra sin egen hälsa (Ewles & Simnett, 

1994). Genom ett aktivt hälsoarbete förebyggs sjukdom och skada samtidigt som hälsan 

främjas. Målet för hälsofrämjande arbete ska vara att förbättra och bibehålla den fysiska 

och psykiska funktionsnivån så länge som möjligt och att arbeta för att åldrandet inte 

kommer för tidigt. Det finns stor anledning att uppmärksamma individen i tidig ålder 

speciellt om ärftliga faktorer finns. Bäst är att förebygga vällevnadssjukdomar som till 

exempel övervikt så att de inte uppstår överhuvudtaget. För att motverka övervikt har 

kostråd stor betydelse och en bra grund är goda kostvanor. Som underlag för det talar att 

50-80 % av pubertetsbarn som är överviktiga, även är det i vuxen ålder. Matvanorna och 

inställningen till kosten utvecklas redan i barn och ungdomsåren (Socialstyrelsen Sta-

tens livsmedelsverk, 1992). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 § 2c) ska häl-

so- och sjukvården arbeta med att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården ska vid rätt tillfälle få information som kan förebygga sjukdom eller skada. I 

SBU Rapport (1997) beskrivs hälsofrämjande som ett led i att förbättra hälsotillståndet 

för både enskilda individer och grupper. Det hälsofrämjande arbetet går ut på att främja 

hälsa: att förespråka och stödja hälsa, såväl på det enskilda som såväl det offentliga pla-

net. Insatserna inom hälso- och sjukvården som berör förebyggande åtgärder är oftast 

individinriktad. Samhällets arbete för att förebygga sjukdom riktar sig till hela befolk-

ningen exempelvis genom information, lagstiftning eller beskattning. 

Sjukdomsförebyggande arbete 

Sjukdomsförebyggande arbete delas i litteraturen in i tre nivåer: primär, sekundär och 

tertiär. Primär nivå handlar om de insatser som görs innan sjukdom uppkommer. Det 

handlar till exempel om information och utbildning. Den sekundära nivån innebär åt-

gärder som görs för att upptäcka en sjukdom och visar på behandling som kan användas 

vid sjukdomstillfället. Tertiär nivå handlar om insatser som hindrar en försämring av ett 

sjukdomstillstånd och det gäller ofta en långsiktig behandling. Sjukdomsförebyggande 

förekommer på olika nivåer i samhället såsom individ, grupp, befolkning eller samhälle. 

På individnivå kan information ges av sjuksköterska och kan gälla kostråd. Gruppin-

formationen kan vara riktad till föräldragrupper. Det befolkningsinriktade arbetet sker 
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på lokal nivå till exempel grupper som går samman för att åstadkomma förändring som 

innebär ökad hälsa för befolkningen. Ett arbete på samhällsnivå kan inriktas på att på-

verka lagar och regler, antingen regionalt eller nationellt (Bjärås & Kanström, 2000). 

Individens ansvar för hälsan 

Antonovsky (1994) har påvisat faktorer som främjar hälsan. I sin modell utgår han från 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket medför en ”känsla av 

sammanhang”(KASAM). Individens förmåga att använda sina egna resurser ökar och 

möjligheten att lösa och se problem på ett realistiskt sätt blir större. Antonovsky under-

stryker att även om känslan av sammanhang finns rotad i livsinställningen hos den vux-

na så kan den förstärkas eller försvagas av nya händelser i livet. Björvell (2001) skriver 

om personalens förhållningssätt till individen Genom utbildning och information till 

individen stärks den inneboende kraften vilket leder det till att individen får makt över 

sitt eget liv. Detta kan även benämnas empowerment och översättas till egenmakt. Indi-

viden är i behov av kunskap om hälsobefrämjande handlingssätt och har också behov av 

bekräftelse av sin egen kapacitet för att påverka sin hälsa och på så sätt lösa problemet. 

Ett ökat ansvarstagande hos individen leder till att identiteten stärks samt känslan av att 

själv påverka sin situation ökas. Enligt Williams Quill, Deci och Ryan i Arborelius 

(2001) visar forskningen att individer upplever en inre motivation när vårdpersonalen 

stödjer och uppmuntrar deras egna initiativ. Enligt Solvoll (1998) innebär självständig-

het också eget ansvar för sina handlingar. Att ansvara för sig själv hör till vår kultur, det 

stärker självtilliten och självrespekten hos individen men det betyder också att man tar 

konsekvenserna av det man gör. För individen innebär självständigheten att ha kontroll 

över sin situation och sitt liv, vilket i sin tur ger inflytande över sin situation. Saknas 

denna kontroll upplevs en känsla av maktlöshet. En förutsättning för individen att be-

härska situationen är att ha kapacitet att göra något själv, till detta krävs kunskap om 

situationen och förmåga att se konsekvenserna.  

Sjuksköterskans roll vid hälsofrämjande arbete 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen §29 (1982:763) ska vården ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den ska även bygga 

på respekt för individens självbestämmande och integritet. Arborelius har rapporterat att 
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flera studier har visat att när personalen använder sig av ett förhållningssätt med indivi-

den i centrum, så ökar möjligheten att individen kan förändra sitt beteende (enligt Ka-

plan, 1996, Ockene, Kristeler & Goldberg 1991; Williams et al. 1991). Sjuksköterskan 

bör respektera individens egna uppfattningar och värderingar så att dennes egna tankar 

kring sin hälsa och livsstil framkommer. Individens tankar kan innehålla åsikter om att 

han hellre lever det liv han önskar leva även om det kan bli ett förkortat liv. Visar sjuk-

sköterskan respekt för dessa tankar så kan samtal om ändrade livsstilsmönster påbörjas. 

Det är av vikt att vårdpersonalen ger faktakunskap som inte innehåller egna attityder 

och värderingar. När man som personal vill stödja individen att ha hälsan i centrum, i 

stället för enbart sjukdom är det av värde att känna till dennes tankar och handlingar när 

det gäller den dagliga egenvården. Det är via den som individen påverkar sin egen hälsa 

(Björvell, 2001). Då sjukdom utvecklats och då speciellt livsstilssjukdomar, gäller det 

att ta reda på individens egen vilja att ta ansvar för sin sjukdom och sin situation. Sjuk-

sköterskans uppgift är att göra individen medveten om sitt problem i relation till livssi-

tuationen. Individen ska ges möjlighet att klara sig själv och vårdpersonalens uppgift är 

att stödja tills målet är uppnått (Dahn, 1995). Liss (2001) menar att informationen som 

ges till individen angående hälsan, ska framföras på ett respektfullt sätt. I dagens mång-

kulturella samhälle med individer som har skiftande bakgrund och erfarenhet så krävs 

stor lyhördhet och förmåga att leva sig in i deras situation. I SOSFS 1993:17 beskrivs 

vikten av att personal ser individen i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina 

insatser på sjukdomstillstånd. Hanssen (1998) skriver att individen har behov av kun-

skap för att förstå sambandet mellan kost och hälsa och hur det kan inverka på livskvali-

tén. Enligt Bjerkreim (1998) möter sjuksköterskan individer i alla åldrar och en av sjuk-

sköterskans viktigaste uppgifter är att förebygga sjukdomar med hjälp av sundare kost-

vanor samt att ge individen råd om kostens sammansättning. Bonair (1998) anser att 

genom en kartläggning av eventuella riskfaktorer förebyggs hälsosvikt. Vidare ges häl-

soupplysning, rådgivning och stöd till individen för att han ska känna sig motiverad. 

Författaren poängterar att det inte är en speciell åldersgrupp som är kopplade till före-

byggande åtgärder.  
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Teoretikers syn på omvårdnad och hälsa 

Flera olika yrken har utbildning i allmän omvårdnad medan sjuksköterskan har specifik 

utbildning i omvårdnad. Omvårdnadens syfte är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och 

ohälsa, återställa och bevara hälsa, minska lidandet samt möjliggöra en värdig död 

(SOSFS 1993:17). Florence Nightingale (1820-1910) var en omvårdnadsteoretiker och 

anses som omvårdnadens grundare. Hon ansåg att den viktigaste uppgiften i omvårdna-

den var att motverka alla faktorer som hade negativ inverkan på kroppens egen själv-

läkande kraft. De individer som är friska ska förebygga infektion och sjukdom och de 

sjuka ska ges möjlighet till naturens egen läkning. Nightingale sammanfattar de vikti-

gaste faktorerna i den fysiska miljön på följande sätt: ren luft, rent vatten, fungerande 

avloppsanordningar, renlighet samt ljus miljö. En annan teoretiker var Virginia Hen-

dersson (1897-1996) och hennes åtgärder var mer individinriktade. Då individen inte 

själv klarade sig skulle individen få hjälp och stöd med vissa åtgärder som är nödvändi-

ga för att främja hälsa och tillfrisknande. Då individen tillfrisknade skulle individen 

klara sig själv och på så sätt tillgodose sina behov. Enligt Hendersson utvecklade varje 

individ en livsstil för att tillfredsställa sina behov, vilken i sin tur bidrog eller hämmade 

individens hälsa. Under åren 1926-1973 verkade Joyce Travelbee och hon ansåg att allt 

som inverkade negativt på individens hälsa låg inom sjuksköterskan ansvarsområde. 

Hon ansåg också att individens kulturella bakgrund färgade sjukdomsupplevelsen. Ett 

av Travelbees mål var att förebygga sjukdom och lidande och att främja hälsa samt att 

individen skulle mötas med respekt och engagemang. En annan behovsteori som liknar 

Henderssons är Dorothea Orems egenvårdsteori där vårdpersonal ska ersätta den egen-

vård som individen inte för tillfället klarar själv. Sjuksköterskan kan även behöva un-

dervisa i egenvård och målet är att individen så snart som möjligt ska klara aktiviteterna 

själv. Under 1970-talet utvecklades synen på omvårdnad genom Katie Erikssons teori. 

Vårdandet sågs ur en holistisk synvinkel där både kropp, själ och ande fanns närvarande 

och genom omvårdnaden skulle individen uppnå välbefinnande. Individen skulle våga 

tro på sin egen förmåga, vara aktiv och ta sitt eget ansvar (Kirkevold, 2000). 

Matvanor och livsstil 

Våra matvanor är en del av vår livsstil, därför måste de ses i ett större perspektiv för att 

man som individ ska kunna förstå och påverka dem. Alla vanor är svåra att bryta, en 
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förklaring kan vara att en vana ingår i ett större sammanhang och att de sammanbinds 

med flera andra vanor. Vanorna blir delar i ett mönster som gör dem motståndskraftiga 

mot förändringar (Bruce, et al. 1999). Kosten ingår i vår livsstil och för att se sambandet 

mellan kost och hälsa utgår man från kostvanor och kostens kvalité. Våra matvanor och 

inställning till maten börjar redan i barn och ungdomsåren. Nyinlärning pågår hela livet 

men förändringar är lättare att lära in hos barn än hos vuxna. Det är därför viktigt att 

påbörja undervisning och information angående matval och måltidsvanor redan i skol-

åldern. Barn och ungdomar bör lära sig se sambandet mellan mat och hälsa då de får 

kunskap om mat och matvanor i den praktiska undervisningen i kostkunskap. Kunska-

pen de får kan leda till att de inser betydelsen av att äta skollunch, då den måltiden kan-

ske är den enda lagade måltiden under dagen. En måltid bör vara näringsriktig och 

smaklig samt vara serverad i en trivsam miljö. Vår måltidsordning har vi fått från tidiga-

re generationer och den är indelad i frukost, lunch, middag och kvällsmål. En bestämd 

måltidsordning är viktig för kroppen eftersom de flesta funktioner i kroppen fungerar i 

en viss dygnsrytm, med en vakenperiod och en sömnperiod (Socialstyrelsen Statens 

livsmedelsverk, 1992).  

Miljöns och kulturens betydelse för måltiden 

Under vårt liv är måltiden en viktig del av vardagen. Att äta tillsammans med dem man 

känner trygghet, i en trivsam och lugn miljö har visat sig ha stor betydelse för äldre in-

divider (Rolls, 1994). Även Unosson (2001) beskriver olika delar som har betydelse för 

näringsintaget hos äldre och det är bland annat miljön i matsalen, rutinerna och organi-

sationen runt måltiden. Bruce, et al. (1999) menar att även för skolungdom och deras 

skollunch är miljön betydelsefull. Höga ljud och störande moment kan påverka skollun-

chen negativt. Måltiden ska inte enbart vara riktigt näringsmässig sammansatt utan ock-

så tillfredsställa de smakliga och kulturella behoven. I dagens samhälle finns många 

olika kulturer och mattraditioner att ta hänsyn till. Socialstyrelsen Statens livsmedels-

verk (1992) menar att de kulturella faktorerna, normerna och traditionerna i den egna 

gruppen är viktigare för matvalet än den kunskap den får till sig. 
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Samband kost och sjukdomar 

Bjärås och Kanström (2000) skriver att matvanor har en stor betydelse då felaktig mat 

leder till flera välfärdssjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancer, övervikt och benskörhet. Bruce, et al. (1999) tar upp ytterligare hälsoproblem 

som är relaterade till över- och underkonsumtion av kost till exempel bulemia och ane-

roxiaproblem, samt undernäring inom vård och äldreomsorg. Låg fysisk aktivitet i kom-

bination med kosten är viktiga orsaker till kroniska välfärdssjukdomar. År 1995 orsaka-

des 75 % av alla dödsfall, när det gäller både män och kvinnor, av hjärt- och kärlsjuk-

domar och cancer (Becker & Håglin, 1999). 

Kosten 

Rekommendationen av näringsintaget är att vi behöver ungefär 25-30 % av energiinta-

get till frukost, 30 % till lunch och 30 % till middag, resten ungefär 10-15 % används 

till mellanmålen. Behovet av näring varierar för olika grupper, äldre behöver en mindre 

mängd energi, men lika mycket av vitaminer och mineralämnen som yngre personer. 

Den svenska kosten innehåller i regel för mycket fett och socker och för lite av kostfib-

rer. Barn behöver dock en högre andel fett i maten (Bruce, et al. 1999). Enligt SBU 

(1997) finns det stöd i vetenskapen om att ett skydd mot flera cancerformer kan uppnås 

genom ett högt intag av frukt och grönsaker. Ericson och Ericson (2002) skriver att fak-

torer som påverkar hälsan positivt är antioxidanter, kostfibrer, reducering av det totala 

fettintaget, begränsning av kolesterol rik föda samt en minskning av socker och salt. 

Antioxidanter 

Antioxidanter är en grupp ämnen där bland annat vitaminer ingår, med uppgift att för-

störa restprodukter som bildas i våra celler under förbränningen och kallas fria radika-

lerna. Restprodukterna startar en nedbrytningsprocess i kroppen som kan leda till sjuk-

dom (SBU, 1997). Fria radikaler kan bildas dels genom en normal ämnesomsättning 

men även med hjälp av olika faktorer utanför kroppen till exempel cigarettrök, vissa 

droger, strålning från sol och röntgenstrålar. Kroppen har normalt ett antioxidantförsvar 

som fungerar samtidigt som det förstärks av antioxidanter via kosten. I kroppens eget 

antioxidantförsvar ingår flera vitaminer, aminosyror och spårelement. Viktiga spårele-
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ment är svavel och järn, koppar, mangan, selen och zink. De antioxidanter som tillförs 

via kosten har till uppgift att förstöra och kväva de fria radikalerna. Viktiga vitaminer är 

vitamin C och E och betakaroten. Dessa förekommer i frukt, grönsaker och sädesslag. 

Vitamin A har också visat sig ha antioxidantisk effekt (Aschan-Åberg, Nilsson & Jons-

son, 1999). SBU (1997) anger att vitamin A finns i lever, ägg, svarta vinbär, nypon, 

hjortron, potatis, citrusfrukter samt paprika. Aschan-Åberg, Nilsson och Jonsson (1999) 

skriver att flavanoider också har antioxidantisk effekt och förekommer i rödvin, lök, te, 

cacao och äpple. 

Coenzym Q10 

Coenzym Q10 är ett ämne som har funnits med i hälsodebatten sedan en tid tillbaka. 

Q10 tillverkas i kroppens alla vävnader och tillhör därför inte vitaminerna. Koncentra-

tionen av enzymet i kroppen varierar, högst är det i hjärta, lever, binjurar och skelett-

muskler. När individen blir äldre minskar koncentrationen i kroppen beroende på att 

förmågan att tillverka enzymet minskar. Coenzymet Q10 deltar i cellernas energipro-

duktion och har samtidigt en antioxidativ egenskap. Q10 finns i feta livsmedel till ex-

empel i matoljor och fet fisk men även i spenat och broccoli (Aschan-Åberg, Nilsson & 

Jonsson, 1999). 

Fetter 

Fett (lipider) är på flera sätt viktigt för kroppen. Det tillför kroppen energi och fungerar 

som en energireserv för kroppen och finns i bland annat fettsyror som är livsnödvändiga 

(Becker, 1999). Fetterna är nödvändiga då de ingår i cellväggen och är även delaktig i 

cellens energiutvinning. Fett är uppbyggt av fettsyror och av glycerol som är en alkohol. 

Fettsyror delas upp i enkel, fleromättade och mättade former. Fett delas in i triglyceri-

der, fosfolipider och kolesterol. Triglycerider består av glycerol och både mättade och 

omättade fettsyror. Det mesta av fettet i kosten innehåller triglycerider. Fosfolipider 

innehåller glycerol, fosforsyra och två fettsyror, som till stor del är mättade (Ericson & 

Ericson, 2002). Kolesterol är en fettlöslig alkohol (Becker, 1999). Kolesterol kan upptas 

från födan även om större delen bildas i levern (Ericson & Ericson, 2002). Kolesterol 

kan i för stora mängder leda till hjärt- och kärlsjukdomar men en viss mängd behövs 

ändå för bland annat produktion av hormoner och D-vitamin (Bjerkreim, 1998). Koles-
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terol indelas i HDL och VLDL. Faegerman (2001) förklarar att HDL (high density lipo-

proteins) och VLDL (very low density lipoproteins) bildas i levern. De innehåller trig-

lycerider och spjälkas i muskel- och fettvävnad och blir efter hand mindre och mindre 

restlipoproteiner. Den minsta delen kallas LDL (low density lipoproteins) vilket är det 

skadliga kolesterolet. Andersen (1998) skriver att det finns ett samband mellan kaffein-

tag och hjärtinfarkt, då kaffeintaget påverkar kolesterolhalten i blodet. Jämförelser har 

gjorts mellan brygg- och kokkaffe och det har visat sig att kokkaffe har den högsta ko-

lesterolhöjande effekten, vilket troligtvis beror på att kaffebönorna finns kvar i filtret. 

Ericson och Ericson (2002) ger exempel på föda som är rik på kolesterol: njure, lever, 

skaldjur, fiskrom och äggula. Författarna skriver vidare att mättat fett är uppbyggt av 

både glycerol och fettsyror och det förekommer i mjölkprodukter med hög fett halt samt 

i charkuterivaror. Mättat fett förekommer också i nötter, chips, choklad och är också 

mycket kaloririka. Fleromättat fett består av fleromättade fett syror och finns i marga-

rinprodukter såsom vegetabiliska oljor och all sorts fisk. Enkelomättat fett är uppbyggt 

av enkelomättade fettsyror. Produkter som innehåller enkelomättat fett är olivolja och 

rapsolja och vissa grönsaker som till exempel avocado. Becker (1999) menar att fettin-

nehållet i kosten helst inte ska överstiga 30 % totalt och merparten ska vara enkelt och 

fleromättat fett  

Kolhydrater 

Bland individens viktigaste energikällor är sädesslag och kolhydratrika livsmedel. I 

Sverige utgörs det sammanlagda energiintaget av 47-48 % kolhydrater. Rätt sorts kol-

hydrater till exempel fibrer från grönsaker, frukt och spannmålsprodukter påverkar den 

fysiska arbetsförmågan positivt och har också betydelse för att förhindra olika sjukdo-

mar som cancer, diabetes, hjärt- kärl sjukdomar och övervikt (Andersson, 1999). Kol-

hydraterna påverkar hälsan positivt genom att bland annat kolesterolhalten sänks, en 

jämnare blodsockernivå och förstoppning motverkas. De vanligaste kolhydraterna i vår 

kost är stärkelse, sackaros (vanligt socker), laktos (mjölksocker) och cellulosa, pektin 

(kostfibrer) samt glukos, fruktos- och monosackarider som finns i frukt och grönsaker 

baljväxter. Ärtor och bönor innehåller oligosackarid som också är en vanlig kolhydrat 

(Socialstyrelsen Statens livsmedelsverk, 1992). Kostfibrer indelas i vattenlösliga som 

finns i bland annat pektiner och vattenolösliga till exempel cellulosa. Några förslag på 
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fibrer är fiberrika grönsaker, baljväxter, frukt och spannmålsprodukter (Hermansen, 

2001). 

Salt 

Svenska befolkningen har ett högt intag av salt. Ett intag på en femtedel är tillräckligt 

för att täcka behovet. En minskning av saltintaget till under 6 gram salt per dag, det vill 

säga en halvering av normalt svenskt saltintag, leder till minskat blodtryck med 5-10 

mm Hg. En blodtryckssänkning med bara några mm Hg kan innebära en halvering av 

antalet personer med hypertoni, vilket förebygger både slaganfall och hjärtinfarkt hos 

äldre. En stor del av saltintaget finns i färdiga matvaror såsom charkuterivaror, konser-

ver, bröd och snabbmat (Aurell, 2001). Ericson och Ericson (2002) styrker att en redu-

cering av saltintaget har ett samband med en sänkning av blodtrycket. Mineralsalt ger 

sälta men innehåller inte lika mycket natrium, det innehåller i stället kalium som har en 

blodtryckssänkande effekt. 

SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva psykosociala och näringsmässiga faktorer som möj-

liggör för kosten att vara hälsofrämjande. Med faktorer avses matvanor, miljö i sam-

band med måltiden och näringsinnehåll. 

METOD 
Arbetet var en litteraturstudie. Backman (1999) förklarar att en litteraturstudie är att 

utgå från det som redan skrivits om det valda ämnet. På så sätt kommer tidigare resultat 

fram och kan vara till hjälp vid fortsatt forskning i ämnet. Enligt Nyberg (2000) används 

i dag ofta begreppet informationssökning istället för litteratursökning. Det finns flera 

olika metoder när det gäller att söka litteratur och metoderna kompletterar varandra. 

Manuell osystematisk och systematisk sökning har gjorts i bibliotekens tidskrifter, tidi-

gare examensarbeten samt i relevant litteratur. Systematisk sökning efter artiklar gjordes 

via databaser, se tabell 1 sid.11, som också visar antalet träffar vid första sökningen. 

Nyberg (2000) förklarar att systematisk sökning innebär att man genom olika sökord 

går igenom relevanta databaser för att söka böcker, artiklar och rapporter. Även kedje-
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sökning har förekommit i studien. Enligt Nyberg (2000) innebär det att man söker ut-

ifrån författares källhänvisningar och använder de källor författaren har använt.  

Sökningar i databaserna CINAHL, Pub Med och Sve Med stämde bra in på ämnesom-

rådet. Sökorden användes i kombinationer för att begränsa antalet artiklar. Sökorden 

som användes var bloodpressure, cardiovaskular diseases, child, environment, health, 

hospital, meal, mediterrandiet, nurse, nutrition, olivoil, overweight, prevalence, preva-

lent, promotion och sodium. Sökorden blev många eftersom studien innehöll flera olika 

ämnesområden.  

TABELL 1. Översikt över sökning i databaserna. 

Databas Sökord Antal träffar 

CINAHL Environment, meal, hospital 79 

CINAHL Environment, meal, child 80 

Pub Med Owerweight, nutrition, prevalent 87 

Pub Med Health, promotion, nutrition, nurse 6 

Pub Med Mediterrandiet 21 

Pub Med Cardiovascular diseases, nutrition, prevalence 17 

Sve Med Oliv oil 1 

Sve Med Sodium 15 

Studier som resultatet grundar sig på är presenterade i en artikelöversikt där studiens 

titel, syfte, metod och urval visas, se tabell nr. 2 sid.12. Avsikten är att öka tillförlitlig-

heten 

Urval och avgränsning 

Artiklarna till resultatet har valts utifrån syftets tre olika faktorer matvanor, miljöns be-

tydelse i samband med måltiden och näringsfaktorer. Barn, ungdomar, vuxna, såväl 

kvinnor som män har inkluderats och på så sätt har arbetet fått en bredd. Avgränsningar 

har endast gjorts utifrån syftet. Språkbegränsningar har gjorts till svenska, norska och 

engelska. Artiklarna begränsades till att inte vara äldre än 10 år. I första urvalet grans-

kades 45 artiklar genom att syfte och abstract lästes. Vissa artiklar valdes bort då de var 

för medicinskt inriktade. Av de resterande utgjorde 25 artiklar underlag till resultatet.  
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Analys 

Enligt Nyberg (2000) och Backman (1998) är syftet med analysen i en litteraturstudie 

att organisera och systematisera materialet. Analysen av materialet har genomgått flera 

faser. Den första fasen i analysen innebar att materialet lästes igenom av båda författar-

na. I den andra fasen delades materialet in i de olika faktorer som svarade mot syftet 

såsom matvanor, miljö och näringsfaktorer. Dessa faktorer fick utgöra våra huvudkate-

gorier. Några artiklar kunde sorteras in i mer än en huvudkategori. Det tre huvudkatego-

rierna märktes med var sin färg och artiklarna lästes, sorterades och märktes i respektive 

huvudkategori. Det underlättade vid bearbetningen av materialet. I den tredje fasen ko-

dades artiklarna för att tydliggöra innehåll och att kontrollera att den första sorteringen 

stämde. Under arbetets gång återförde vi analysen till syftet, för att vara säkra på att 

studiens syfte verkligen undersöktes. 

Artikelöversikt 

TABELL 2. Översikt av studier vilka utgör underlaget för resultatet. 
Författare, år, arti-
kelns namn 

Syfte Metod Urval 

Aagard, H. (1998). Ernae-
ring og sykepleiekunns-
kap. 

Att undersöka hur sjuk-
sköterskor tillvaratar 
näringsbehovet hos äldre 
patienter som är inlagda 
på somatiska sjukhus 

Deskriptiv design Kvanti-
tativ metod 

118 sjuksköterskor på 
fyra somatiska sjukhus i 
södra Norge. 

Almendingen, K.,Trygg, 
K., Pedersen, JI. (1998). 
Dietary related risk fac-
tors for coronary heart 
disease among male 
cooks. 

Att undersöka om dieten 
är relaterad till mönstret 
om hjärtsjukdomar hos en 
grupp manliga kockar. 

Frågeformulär 
Blodprover 

31 manliga studenter som 
arbetat som hembiträde 
och i kök. Jämfördes med 
en grupp kockar som hade 
arbetat åtskilliga år inom 
yrket. 

Bazzano, LA., He, J., 
Ogden, LG., Loria, CM., 
Vupputuri, S., Myers, L., 
Whelton, PK. (2001). 
Fruit and vegetaable in-
take and risk of cardio-
vascular disease in US 
adults. 

Att undersöka relationen 
mellan frukt och grön-
saksintag och risken att få 
cardiovaskulära sjukdo-
mar 

Epidemologisk studie 
Frågeformulär 

9 608 vuxna i åldern 25-
74 år. De hade inga be-
svär av hjärt- och kärl-
sjukdomar. 

Boutelle, KN., Birnbaum, 
AS., Lytle, LA., Murray, 
DM., Story, M. (2003). 
Associations between 
perceived family meal 
environment and parent 
intake of fruit, vegetables, 
and fat. 

Att beskriva miljön vid 
familjemåltiden och vux-
nas konsumtion av frukt, 
grönsaker och fett.  

Telefonintervjuer 277 vuxna från fyra sko-
lor. Minneapolis/At. Paul 
området, 85 % var kvin-
nor och 70 % var gifta. 
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Elwing, B., Kullberg, C., 
Kucinskiene, Z., Björeg-
ren, M., Abaravicius, A., 
Kristenson, M. (2001). A 
comporative study of food 
intake between Lithua-
nian and Swedish middle-
aged men: the Li Vicordia 
study. 

Att jämföra vad ett beräk-
nat födointag innebär för 
svenska och lithaiska män

Intervjuer med öppna 
frågor. 
Kvantitativ metod 

Medelålders män från 
Sverige och Lithuania. 
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Författare, år, arti-
kelns namn 

Syfte Metod Urval 

Fernandes-Jarne, E., Mar-
tinez-Losa E., Prado-
Santamaria, M. Brugalo-
ros-Brufau, C., Serrano-
Martinez, M. and Marti-
nez-Gonzalez, MA. 
(2001). Risk of first non-
fatal myocardial infarc-
tion negatively associated 
with olive oil consump-
tion: a case-control study 
in Spain. 

Att fastställa vilken möj-
lighet olivoljan har att 
förebygga hjärt- kärlsjuk-
domar och om risken att 
drabbas av akut hjärtin-
farkt kan förebyggas av 
ett högt intag av olivolja. 

Frågeformulär  
Intervjuer 

171 män och kvinnor, 
ålder under 80 år. Patien-
ter som har överlevt sin 
första akuta hjärtinfarkt 

Haire-Joushu, D., Nan-
ney, M.S. (2002). Preven-
tion of overweight and 
obesity in children: Influ-
ences on the food envi-
ronment. 

Att beskriva mångfaldiga 
banor och influenser an-
gående matens miljö för 
ungdomar och granska 
diabetes utbildningen som 
är fokuserad på förebyg-
gande av övervikt och 
fetma 

Litteraturstudier Studerat relevant litteratur

Harrysson, L. (2001). 
Maten och måltidsmiljön 
på sjukhus. 

Att beskriva och analyse-
ra hur maten och mål-
tidsmiljön upplevs på 
sjukhus 

Kvalitativ. Influerad av 
Grounded Theory. Semi-
strukturerade intervjuer, 
öppna svar. 

Åtta patienter vid en geri-
atrisk rehabiliteringsav-
delning, medelåldern var 
75 år 

He, K., Rimm, EB., Mer-
chant, A., Rosner, B. A., 
Stampfer, MJ., Willett, 
WJ., Ascherio, A. (2002). 
Fish consumption and risk 
of stroke in men. 

Att undersöka relationen 
mellan fisk konsumtionen 
och ett längre intag av 
omega 3 och risken att för 
män att få stroke. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär som skick-
ades ut vid tre tillfällen 
under 12 år. 

46 671 män i åldern 40-75 
år som inte hade någon 
känd hjärtsjukdom 

Hu, FB., Bronner, L., 
Wilett, WC., Stampfer 
Meir J., Rexrode, KM., 
Albert, CM., Hunter, D., 
Manson, JA. (2002). Fish 
and omega-3 fatty acid 
intake and risk of coro-
nary heart disease in 
women. 

Att undersöka sambandet 
mellan fisk och Omega-3 
fettsyrors konsumtion och 
risken att få hjärt-
kärlsjukdomar bland 
kvinnor. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 

84 688 kvinnliga sjukskö-
terskor i ålder 34-59 år 

Klepp, KI., Wilhelmsen, 
BU. (1993). Nutrition 
education in junior high 
schools: incorporating 
behavior change strate-
gies into home economics 
courses. 

Att presentera två upp-
följningsresultat från en 
kost utbildning bland 
ungdomar i högskolor i 
Norge. Vad effekten blev 
av utbildningen. 

Frågeformulär med upp-
följning efter 5 och 12 
månader. 

447 studenter från fyra 
junior högskolor i Bergen 
Norge. 

Klipstein-Grobusch, K., 
den Breeijen, JH., Hof-
man, A., Witteman, JCM. 
(2000). Dietary antioxi-
dants and peripheral arte-
rial disease. 

Att undersöka antioxidan-
ternas samband med peri-
fiera arteriella sjukdomar 

Noggrann medicinsk 
undersökning. Frågefor-
mulär 

4 367 individer i ålder 55-
94 med inga kända hjärt- 
och kärlsjukdomar. 
Forts s.14 
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Författare, år, arti-
kelns namn 

Syfte Metod Urval 

Koivisto Hursti, UK. 
(1997). Förändring av 
matvanor i barn- och 
ungdomsåren. Vad visar 
forskningen? 

Att kartlägga vilka typer 
av interventionsprogram 
som använts för att på-
verka matvanor bland 
barn och ungdomar. 

Litteraturstudier Databaserna Medline och 
Uncover användes. 
Interventionen utfördes på 
friska individer. 

Lallukka, T., Lathi-Koski, 
M., Ovaskainen, ML. 
(2001). Vegetable and 
fruit consumption and its 
determinants in young 
Finnish adults. 

Att undersöka unga fin-
ländare i åldern 25-34, 
män och kvinnor och 
deras åsikter om grön-
saks-och frukt konsum-
tionen 

Frågeformulär. 
Kvantitativ metod. 

1 589 män och kvinnor i 
åldern 25-34 år 

Martinez-Gonzáles, MA., 
Fernandez-Brufau, E., 
Martinez-Losa, E., Prado-
Santamaria, M., Bruga-
rolas-Brufau, C. and 
Serrano-Martinez, M. 
(2001). Role of fibre and 
fruit in the mediterranean 
diet to protect against 
myocardial infarction: a 
case-control study in 
Spain. 

Att fastställa sambandet 
mellan första akuta hjärt-
infarkten och konsumtio-
nen av fibrer och frukt 

Frågeformulär 
Sjukhusbaserad under-
sökning. 

171 individer, nyligen 
diagnostiserad akut hjärt-
infarkt 

Millen, BE., Quatromoni, 
PA., Nam, BH., O,Horo, 
CE., Polak, JF., 
D.Agostino, RB. (2002). 
Dietary patterns and the 
odds of carotid athero-
sclerosis in women: The 
Framingham nutrition 
studies. 

Att undersöka risken att 
utveckla artherioskleros i 
relation till olika kostva-
nor. 

Kvantitativ metod. En studie av 1 423 kvin-
nor som undersökts under 
fyra år, med en uppfölj-
ning efter 12 år. 
Kvinnorna hade ingen 
känd hjärtsjukdom. 

O,Neill, M., O,Donnell, 
D. 
(2002). Smart snacks 
scheme: A healthy breaks 
iniative in the school 
environment. 

Att undersöka mellan-
målsvanorna hos skol-
barn. 

Frågeformulär 129 skolor 

Pantagiotakos, DB., 
Chrysohoou, C., Pitsavos, 
C., Tzioumis, K., Papaio-
annou, I., Stefanadis, C., 
Toutouzas, P. (2001). The 
association of mediterra-
nean diet lower risk of 
acute coronary syndromes 
in hypertensive subjects. 

Att undersöka effekten av 
medelhavsdiet när det 
gäller patienter med högt 
blodtryck och risken att 
drabbas av hjärtbesvär. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 

695 män och 153 kvinnor 
som valdes ut från sjuk-
hus. 

Prell, H., Berg, C., Jons-
son, L. (2002). Why don´t 
adolescents eat fish? Fac-
tors influencing fish con-
sumption in school. 

Att undersöka vilka fakto-
rer som påverkar ungdo-
mars fisk konsumtion i 
skolan. 

Frågeformulär och 
observationer 

162 elever från två skolor 
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Författare, år, arti-
kelns namn 

Syfte Metod Urval 

Ragneskog, H. Bråne, G., 
Karlsson, I., Kihlgren, M. 
(1996). Influence of din-
ner music on food intake 
and symptoms common in 
dementia. 

Att undersöka hur lunch-
musik kan påverka de-
menta personers intag av 
mat. 

Frågeformulär 20 personal i åldern 24-61 
år. De hade arbetet i ge-
nomsnitt tre år på den 
avdelningen. 20 patienter 
män och kvinnor. Medel-
åldern var 80 år. 

Ragneskog, H., Kihlgren, 
M., Karlsson, I., Norberg, 
A. (1996). Dinner music 
for demented patients. 

Att undersöka hur lunch-
musiken påverkade fem 
dementa patienter och 
vilken sorts musik som 
passade bäst för att redu-
cera symtomen hos pati-
enterna. 

Videoobservationer.  Fem patienter 

Schröder, H., Schmelz, 
E., Marrugat, J. (2000). 
Relationship between diet 
and blood pressure in a 
representative mediterra-
nean population. 

Att undersöka dietvanors 
samband med blodtryck 

Kvantitativ metod. Blod-
tryckskontroller. Fråge-
formulär. 

Män och kvinnor i åldern 
25-74 år. 

Sepp, H., Hofvander, Y., 
Abrahamsson, L. (2001). 
The role of milk in Swed-
ish pre-school children´s 
diet. 

Att jämföra barns diet, 
speciellt effekten av ser-
vering av mjölk respekti-
ve vatten. 

Kvantitativ metod. 87 barn från 12 förskolor 

Sidenvall, B., Fjellström, 
C., Ek, AC. (1994). Kul-
turella föreställningar om 
måltidens dagliga plane-
ring inom geriatrisk vård. 

Att analysera patienters 
och personals sätt att 
uttala sig om planering 
och genomförande av 
måltider. Utifrån Goff-
mans ”modell” tolka 
eventuella kommunika-
tionsproblem i den sociala 
interaktionen inom insti-
tutionen 

Kvalitativ. Deskriptiv 
studie med etnologisk 
ansats. Intervjuer och 
observationer 

18 nyinskrivna långtids-
patienter 

Yuan, JM., Ross, RK., 
Gao, YT. and Yu, MC. 
(2001). Fish and shellfish 
consumption in relation to 
death from myocardial 
infarction amomg men in 
Shanghai, China. 

Studien beskriver relatio-
nen mellan skaldjursintag 
n-3 fettsyrors intag och 
dödligheten av vaskulära 
sjukdomar i Chinas be-
folkning 

Intervjuer 
Blod och urinprover. 

18.244 män i åldern 45-64 
år i Shanghai, China 
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RESULTAT 
Resultatet kommer att presenteras utifrån syftet att beskriva psykosociala och närings-

mässiga faktorer som möjliggör för kosten att vara hälsofrämjande. De psykosociala 

faktorerna redovisas genom att visa matvanors betydelse för hälsan för yngre personer 

och vuxna, samt måltidsmiljöns betydelse för ett tillräckligt kostintag. De näringsmässi-

ga faktorerna redovisas genom att belysa sambandet mellan kost och vällevnadssjuk-

domar samt specifika näringsämnen med påvisad effekt för hälsan. 

Samband mellan psykosociala faktorer och måltiden 

Matvanor hos yngre personer 

Matvanorna grundläggs tidigt genom individens kultur. Måltiden sker som en daglig 

rutin och de grundläggande vanorna utvecklas genom träning i samband med måltiderna 

redan i barndomen (Sidenvall, Fjellström & Ek, 1994). Det bekräftas även av Sepp, 

Hofvander och Abrahamsson (2001) att våra kostvanor grundläggs tidigt i barndomen 

och att både de bra och de dåliga kostvanorna lever kvar i vuxen ålder.  

I en studie fann O´Neill och O´Donnell (2002) att skolan kan bidra till att hälsosammare 

matvanor anammas av skolbarnen genom att erbjuda nyttiga mellanmål. De nyttiga mel-

lanmålen innehöll vatten eller mjölk samt frukt och grönsaker. Resultatet visade att i 58 

% av skolorna åt barnen bättre av skollunchen efter införandet av nyttiga mellanmål. 

Hos 76 % av skolorna blev barnen även piggare i skolan. Barnen fick hos 74 % av sko-

lorna även ett förbättrat uppträdande. I 66 % av skolorna fick barnen bättre tandhälsa. 

Några av föräldrarna ansåg att mellanmålet även borde innehålla smörgås. En liten 

grupp elever ansåg att en dag i veckan borde det vara tillåtet att äta valfritt mellanmål. 

Lärarna uppgav att barnen lärde sig mer om vad en nyttig kost är då de hade med sig 

olika frukter. Samtliga elever insåg att mellanmålen var nyttiga både för tandhälsan och 

för hälsan överhuvudtaget. En majoritet av föräldrarna var nöjda med införandet av häl-

sosamma mellanmål. Både föräldrar och lärare ansåg även att om barnen inte ätit fru-

kost, fyllde det nyttiga mellanmålet en viktig funktion. 
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Faktorer som inverkar på tonåringarnas matvanor är bland annat attityder till maträtten, 

vännernas inställningar och de egna uppfattningarna. En studie har gjorts bland tonår-

ingar angående deras inställning till att äta fisk. De tonåringar som var positiva till att 

äta fisk ansåg att fisk var hälsosamt, smakade bra och var lagat med omtanke samt att 

utseendet på rätten tilltalade. Tonåringarna som inte tyckte om fisk ansåg att fisken inte 

luktade gott och att såsen inte smakade något. De var rädda för fiskbenen samt påverka-

des av kamraternas negativa inställning till fisk. Andelen som var positiva till fisk i all-

mänhet var 73 % av tonåringarna medan 55 % var positiva till fisk när det gällde skol-

lunchen. Författaren förmodade att orsaken till att färre tonåringar åt fisk i skolan än 

hemma berodde på de negativa attityderna till fisk som har nämnts tidigare (Prell, Berg 

& Jonsson, 2002). 

Den bästa effekten för att påverka ungdomars matvanor uppnås genom undervisning. 

Undervisningen ska ha en tydlig målsättning och vara anpassad till individuella förut-

sättningar, där individen själv ska vara aktiv och medverka till förändring. När det gäller 

att förändra vanor är det en process som kan ta tid. Det är enklare att öka kunskapsnivån 

och förändra attityden hos individen än att förändra beteenden hos individen (Koivisto 

Hursti, 1997). Skolan kan genom hemkunskap ge ungdomar undervisning om hälsosam 

kost. Klepp och Vilhemsen (1993) visade att när ungdomarna fick laga sina favoriträtter 

med hälsosammare recept påverkades deras matvanor. Flickornas matvanor förändrades 

upp till ett år genom undervisningen, medan pojkarna endast visade kortsiktiga föränd-

ringar. 

Haire-Joshu (2002) beskriver några faktorer som man bör ta hänsyn till när det gäller att 

förebygga fetma hos barn. Dessa faktorer är genetiska anlag, föräldrarnas matvanor 

samt vilken kost som är tillgänglig för barnen. Matens smak och det sociala sambandet 

inverkar också på vilken kost barnen kommer att föredra. Övervikt hos barn kan ha ärft-

liga orsaker. Där båda föräldrarna är överviktiga blir 80 % av barnen överviktiga. Är 

modern överviktig är det avsevärt större risk att övervikt utvecklas hos barnet. Uppfost-

ras barnen med att de måste äta upp all mat, även om de är mätta, styrs inte ätandet av 

hunger eller matglädje. Föräldrarna har det huvudsakliga ansvaret för vilken kost som 

finns hemma. Det som finns hemma utvecklar barnens kostvanor. Barn som inte har 

frukt hemma konsumerade senare i livet mindre frukt. Även skolan har stor inverkan på 
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barnens utveckling av de livslånga kostvanorna, bland annat genom skollunchen. Sko-

lans lunch måste innehålla en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. 

Matvanor hos vuxna personer 

En studie har gjorts angående konsumtion av frukt och grönt hos vuxna. Störst konsum-

tion fanns hos högutbildade med ett sunt hälsomönster. De åt oftast på lunchrestaurang. 

Personer med hög utbildning hade en förmåga att skaffa sig eller förstå information 

bättre än de som hade låg utbildning. De lågutbildade som åt på lunchrestaurang fick 

tillgodosett sitt dagliga grönsaksbehov bra. Författarna menar att ett enkelt sätt att till-

godose behovet av grönsaker är att äta på lunchrestaurang. Den lunch som tillagades 

hemma saknade ofta grönsaker. De som ligger i riskzonen för otillräcklig tillförsel av 

frukt och grönsaker är lågutbildade och tillagar själva lunchen (Lallukka, Lathi-Koski & 

Ovaskainen, 2001).  

De äldres matvanor på en vårdavdelning har undersökts. Det visade sig att under sjuk-

husvistelsen försämrades näringstillståndet gradvis hos de personer som enbart åt vanlig 

kost. Sidenvall, Fjellström och Ek (1994) anser att en av anledningarna kan vara att 

sjuksköterskan inte alltid är lyhörd och uppfattar personernas matvanor rätt. Sjukskö-

terskan bör därför öka sin kunskap om hur äldre talar och uppträder runt måltiden för att 

kunna förstå dem och även vara lyhörd för det som inte uttalas. Det här är en viktig 

kunskap som sjuksköterskan bör ha med sig vid planeringen och genomförandet av om-

vårdnaden för att tillgodose de äldres behov. De personer som finns inom den geriatris-

ka vården är uppväxta i början av seklet och den tidens inställning till måltiden var att 

äta det som fanns och vara tacksamma. De har under åren fått till sig information om 

vilken kost som är bra att äta men trots ny kunskap så är det den egna kulturen och mat-

vanorna som avgör vad de äter. I den egna hemmiljön var rutinerna runt måltiden något 

de var omedvetna om och som de inte reflekterade över. Det var i matsalen på vårdav-

delningen, tillsammans med andra som de märkte sina egna vanor och att de inte alltid 

överensstämde med de övrigas beteende och det var först då personerna blev medvetna 

om sina egna vanor. Samma studie visade också att de äldre ofta undvek att uttrycka 

sådant som de själva upplevde som kritik, eftersom de är i beroendeställning under 
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vårdtiden. Personalen bör även vara medveten om att deras egna värderingar omedvetet 

kan styra vilken information personerna får. 

Måltidsmiljöns betydelse 

Miljön omkring måltiden kan vara en hälsofrämjande faktor. Harrysson (2001) har gjort 

en studie på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning angående miljön runt måltiden. Stu-

dien visade att de flesta av de äldre var nöjda med att måltiderna serverades i matsalen. 

Nackdelen var att oroliga personer kunde vara störande. En del personer upplevde att 

det var lättare att sitta ensamma och äta än att sitta tillsammans med förvirrade personer, 

vilket för en del minskade aptiten och följden kunde bli ett sämre näringsintag. För att 

inte störa varandra fanns önskemål om att det kunde finnas flera smårum att äta i istället 

för en stor matsal. Miljön i matsalen kunde förbättras genom att duka med trevligare 

porslin, mer trivsam belysning och med blommor på borden. Ytterligare förbättringar 

kunde vara att någon personal fanns med vid måltiden. Det skulle underlätta möjlighe-

ten till att framföra åsikter och även att bordskicket kunde förbättras hos vissa personer. 

Genom att äta med personer de kände, upplevde de en god gemenskap som gav en ökad 

samhörighet med varandra. Även Aagaard (1998) nämner betydelsen av att en bra yttre 

miljö leder till att personerna får en bättre aptit. Sidenvall, Fjellström och Ek (1994) har 

kommit fram till liknande resultat angående miljöns betydelse vid måltiden. I resultatet 

har det även visat sig att personer med svårare handikapp önskade äta i avskildhet i stäl-

let för i matsalen, eftersom de fick ägna mycket kraft till att äta och att de skämdes för 

att de inte klarade av att äta på ett vedertaget sätt.  

En annan studie belyste musikens positiva inverkan på måltiden och hur den påverkade 

dementa patienters kostintag. Även personalen påverkades positivt av musiken under 

arbetet. Aptiten hos de äldre påverkades positivt av både lugn musik, 20-30 tals musik 

samt popmusik. Bäst matlust hade patienterna som lyssnade till popmusik. Personalen 

serverade mer mat till patienterna under perioden av musik. De gav även patienterna 

mer hjälp vid måltiden under denna period. Musikens goda inverkan på matlusten kvar-

stod även två veckor senare, då ingen musik spelades, det gällde även för personalens 

förändrade beteende (Ragneskog, Bråne, Karlsson & Kihlgren, 1996). Musikens positi-

va effekter för dementa patienter under måltiden beskrivs även av Ragneskog, Kihlgren, 
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Karlsson och Norberg (1996). Patienterna tillbringade mer tid vid måltiden samt hade 

en bättre aptit när musik spelades under måltiden. Patienterna blev lugnare och mindre 

rastlösa. Musiken bidrog även till att patienterna klarade sig bättre själva. Det resultera-

de i att de som haft hjälp med att matas i större utsträckning klarade av att äta själva. 

Författarna ansåg att musiken kunde användas som ett verktyg för personalen vid målti-

den.  

Enligt Boutelle, Birnbaum, Lytle, Murray och Story (2003) som studerade vuxnas kon-

sumtion var TV tittandet en faktor påverkade måltiden negativt och det ledde till ett 

lägre frukt- och grönsaksintag och ett högre intag av fett. Faktorer som påverkade kos-

tens innehåll positivt var måltidsplanering och att familjen har en bra ekonomi. 

Samband mellan kostens innehåll och hälsa 

Samband mellan kost och uppkomsten av vällevnadssjukdomar 

Sambandet mellan kosten och kroniska sjukdomar har undersökts i flera studier. En 

undersökning har gjorts bland kvinnor för att belysa sambandet mellan kostvanor och 

utvecklingen av arterioskleros. Resultatet visade att hos den grupp som ätit hälsosam 

kost, drabbades 7 % av arterioskleros. Hälsosam kost innehåller bland annat ett högt 

intag av frukt, grönsaker, fibrer samt ett lågt innehåll av mejeriprodukter och mättat fett. 

Ungefär 10 % av de som åt kost med hög fetthalt eller allmän kost hade utvecklat arte-

rioskleros och de som åt en lätt kost var till 11 % drabbade. Lätt kost innehåller en 

mindre mängd sötsaker, animaliskt och vegetabiliskt fett samt en mindre mängd gryn 

och kalorier. De som åt kalorifattig kost drabbades till 18 % av arterioskleros. Under-

sökningen visar ett klart samband mellan kosten och utvecklingen av hjärt- kärlsjukdo-

mar (Millen, et al. 2002).  

Medelhavskosten har visat sig minska risken för akuta hjärtbesvär. Den här kosten in-

nehåller en liten mängd mättat fett, ett högt intag av enkelomättat fett, huvudsakligen 

från olivoljan samt ett högt kolhydratintag av ärtväxter. Kosten innehåller även ett högt 

intag av fibrer, huvudsakligen från frukt och grönt. Patienter som redan har utvecklat ett 

högt blodtryck kan minska risken att drabbas av akuta hjärtbesvär med 17 %, genom att 

äta medelhavskost (Panagiotakos, et al. 2001). 
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Fisk 

Flera artiklar beskriver sambandet mellan fiskkonsumtionen och stroke. En studie har 

gjorts bland män i USA och de delades in i fem olika grupper beroende på fiskkonsum-

tionen. Konsumtionen varierade mellan mindre än en gång i månaden till fler än fem 

gånger i veckan. Samtliga personer åt under tiden aspirin. Resultaten för de som åt fisk 

en till tre gånger i månaden visade en betydande mindre risk att drabbas av ischemisk 

stroke än de som åt fisk mindre än en gång i månaden. Risken att drabbas av stroke 

minskades med 40 % vid en fiskkonsumtion av en gång i månaden eller mer. En kon-

sumtion oftare än tre gånger i månaden var inte associerat till ytterligare reduktion att 

drabbas av stroke. Författarna ansåg att resultatet inte var helt tillförlitligt på grund av 

att alla i gruppen intog aspirin (He, et al. 2002).  

En annan studie beskriver betydelsen av att äta fisk och skaldjur samt Omega 3 fettsyror 

i förhållande till risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att dö i hjärtin-

farkt minskade med 44 % för medelålders och äldre män som åt fisk mer än en gång i 

veckan. Studien jämförde grupper av män med kända riskfaktorer beträffande rökning, 

alkoholvanor och energiintag/kalorier i förhållande till ålder, högt blodtryck och diabe-

tes. Vid ett intag av mer än 200 gram av fisk/skaldjur i veckan minskade risken att 

drabbas av dödlig akut hjärtinfarkt jämfört med dem som åt mindre än 50 gram i veck-

an. Risken att drabbas av stroke förändrades inte i förhållande till ökat 

fisk/skaldjursintag enligt denna studie. Enligt studien var ett intag av Omega 3 fettsyror 

också associerad till en reducerad risk att dö i hjärtinfarkt. Författarna menar att medel-

ålders och äldre män som äter fisk en gång per vecka eller mer minskar risken med 20 

% att dö i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med dem som åt mindre fisk (Yuan, Ross, 

Gao, & Yu, 2001). En liknande studie belyser risken att drabbas av hjärt- och kärlsjuk-

domar hos kvinnor i medelåldern. Hu, et al. (2002) menar att det finns ett samband mel-

lan fisk och intag av Omega 3 fettsyror och hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att drabbas 

av hjärt- och kärlsjukdomar, speciellt att dö i dem reduceras. Författarna rekommende-

rar ett intag av fisk till mer än två gånger i veckan för att förebygga hjärt- och kärlsjuk-

domar. Studien visade också på sambandet mellan risken att drabbas av hjärt- och kärl-

sjukdomar och hur ofta kvinnorna åt fisk. Resultatet visade en minskad risk att drabbas 

av hjärt- och kärlsjukdomar i förhållande till ålder, rökning och kända hjärt-
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kärlriskfaktorer och ett ökat intag av fisk. Studien jämförde också risken att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar och intag av Omega 3 fettsyror. Resultatet visade att risken 

minskade i förhållande till ett ökat intag av Omega 3 fettsyror. Sammanfattningsvis vi-

sar resultatet att en högre konsumtion av fisk och Omega 3 fettsyror, leder till en mins-

kad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor. 

Animaliska produkter 

Livsstil och kostvanor kan variera mellan olika yrken. En studie har undersökt samban-

det mellan kockars kostvanor i relation till hjärt- och kärlsjukdomar. Resultatet av un-

dersökningen visade att kockarna hade höga serumvärden av LDL kolesterol och låga 

HDL kolesterol samt att 32 % av kockarna var överviktiga. Deras kost innehöll mycket 

av animaliska produkter som kött, fisk, ägg och mjölk. Trots att kockarna hade kunskap 

i näringslära visade det sig att deras kostvanor var onyttiga (Almendingen, Trygg & 

Pedersen, 1998).  

Ett stort intag av mättat fett har ett starkt samband med förhöjda blodfettsvärden, medan 

omättat fett delvis sänker blodfetterna. Den största faktorn som påverkar blodfetterna är 

kosten, då kvalitén är viktigare än kvantitet. En studie har jämfört svenska och litauiska 

mäns kostvanor. Resultatet visade att litauer hade ett högre intag av fett såsom smör, 

ister och kött. De hade höga blodfettsvärden, högre blodtryck samt större dödlighet i 

hjärtsjukdomar. Författarna menar att kosten är en av orsakerna till hjärtsjukdomar men 

att även andra livsstilsfaktorer har betydelse för dessa sjukdomar (Elwing, et al. 2001). 

Olivolja 

Det finns ett samband mellan konsumtion av olivolja och risken att drabbas av hjärtin-

farkt. Med ett intag av olivolja av 54 gram per dag reduceras risken att drabbas av hjärt-

infarkt med 82 % (Fernandez-Jarne, et al.2002). 

Frukt och grönsaker 

Sambandet mellan frukt och grönt och hjärt-kärlsjukdomar samt stroke beskrivs av Baz-

zano, et al. (2002 ). Ett intag av frukt och grönsaker fler än tre gånger per dag minskade 

risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar med 24 % samt visade på 42 % lägre risk att dö i 
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stroke. De personerna med ett högt frukt och grönsaksintag hade även andra hälsosam-

ma vanor och den högsta frukt och grönsakskonsumtionen fanns bland vita kvinnor. 

Alkoholvanorna var dock inte speciellt lägre hos dem som hade en hög frukt och grön-

sakskonsumtion. En annan studie beskriver sambandet mellan fibrer och fruktintag och 

dess förebyggande verkan för hjärtinfarkt. Resultatet visade att för den grupp i under-

sökningen som intog en maximal mängd av frukt minskade risken att drabbas av hjärtin-

farkt med 86 % (Martinez- Gonzales, et al. 2001). En studie visade att antioxidanterna 

har olika effekt på män och kvinnor. Hos kvinnor var C-vitaminer effektivast för att 

förebygga arteriella sjukdomar Näst effektivast var beta-karoten och därefter följde vi-

tamin E. Hos män var däremot vitamin E effektivast för att förebygga arteriella sjukdo-

mar, därefter följde beta-karoten och minst effekt hade vitamin C. Resultatet visade 

även att icke-rökare konsumerade mer grönsaker än rökare (Klipstein-Grobusch, et al. 

2000) 

Salt 

Schröder, Schmelz och Marrugat (2002) beskriver sambandet mellan mängden salt i 

kosten och blodtrycket. Mängden salt per dag bör inte överstiga 2400 mg och för maxi-

mal effekt att påverka blodtrycket ska salt kombineras med kalciumintag på mer än 800 

mg/dag. Resultatet visar på att en reducering av salt i kombination med ett ökat kalci-

umintag kan förebygga och behandla högt blodtryck. Risken att utveckla ett högt blod-

tryck kan reduceras upp till 52 %.  
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METODDISKUSSION 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva psykosociala och näringsmässiga faktorer 

som möjliggör för kosten att vara hälsofrämjande. Vi valde att studera matvanor, miljön 

runt måltiden samt näringsfaktorer. Genom de vetenskapliga artiklarna som har använts 

i resultatet har flera olika viktiga faktorer framkommit, vilka kan vara ett stöd för sjuk-

sköterskan i sitt arbete. Med litteraturstudie som metod har syftet varit möjligt att upp-

nå. 

Syftet var vitt och innehöll flera olika faktorer vilket innebar att vi fick göra flera olika 

sökningar med olika kombinationer av sökord för att hitta artiklar som skulle ge svar på 

syftet. Sökningarna som gjordes i databaserna utifrån sökorden bloodpressure, cardiova-

scular diseases, child, environment, health, hospital, meal, mediterran diet, nurse, nutri-

tion, olivoil, overweight, prevalence, prevalent, promotion och sodium gav många träf-

far. En faktor som försvårat arbetet har varit att vi inte studerat en speciell grupp männi-

skor, utan våra sökningar har resulterat i studier på barn, vuxna, äldre, män och kvinnor. 

Eftersom syftet innehöll flera olika faktorer har vi fått insyn i flera olika områden. Det 

har varit positivt, på så sätt att det gett studien en bredd. Det har även försvårat vårt ar-

bete, genom svårigheter att avgränsa ämnet. Om vi valt endast en faktor, till exempel 

matvanor hos yngre, hade det förmodligen inneburit fördjupad kunskap i ett ämne. Vår 

tanke var från början att skriva om endast kosten och hjärt- och kärlsjukdomar men det 

fick en alltför medicinsk inriktning. Därför ändrades delvis inriktningen och det gjordes 

ett tillägg med faktorerna, matvanornas och måltidsmiljöns betydelse för hälsan, då 

sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. 

Vid urvalet av de publicerade artiklarna begränsades årtalen till 1993-2002, för att på så 

sätt få aktuell forskning. Artikelöversikten ger en tydlig översikt över de artiklar som 

ingår i resultatet och ökar därmed tillförlitligheten. 

Materialet lästes igenom av båda författarna. Genom att båda författarna läste igenom 

artiklarna, kunde materialet diskuteras och det innebar även större säkerhet för att artik-

larna tolkades rätt. Under arbetets gång togs syftet fram för att försäkra oss om att vi 

inte avvek från det. Vid bearbetningen av artiklarna märktes varje faktor med varsin 

färg och denna kodning underlättade vid sammanställningen av materialet för oss. Vid 
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analysens början utgick vi från redan bestämda faktorer. Resultatet hade eventuellt blivit 

annorlunda om artiklarna lästs förutsättningslöst, utan förutbestämda faktorer.  

I arbetet har vi pendlat mellan vällevnadssjukdomar, välfärdssjukdomar och kroniska 

sjukdomar allt efter vad litteraturen och artiklarna har använt sig av. Författarna hade 

önskat ett större utbud av artiklar angående olivolja, salt samt de yngres måltidsmiljö 

men det var svårt att hitta relevanta artiklar. 
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RESULTATDISKUSSION 
Våra vanligaste vällevnadssjukdomar är i regel livslånga och obotliga. Att förebygga 

sjukdomar i stället för att låta dem uppstå är både ekonomiskt lönsamt och sparar myck-

et lidande. Sjuksköterskan kan i sitt arbete även begränsa och hålla sjukdomen i schack 

samt på olika sätt behandla symtomen och därmed bidra till acceptabel livskvalité för 

patienten. Orth-Gomér (1999) skriver att uppskattningsvis 80 % av alla dödsfall i hjärt- 

och kärlsjukdomar samt cancer kunde elimineras om samtliga riskfaktorer som är livs-

stils- och miljörelaterade försvann.  

Samband mellan psykosociala faktorer och måltiden 

Matvanor 

Resultatet visar att våra matvanor grundläggs i tidig ålder och att både de bra och dåliga 

kostvanorna lever kvar i vuxen ålder. Burell och Lindahl (1999) beskriver att våra häl-

sovanor är automatiskt inlärda långt tillbaka i livet. Det är inte självklart att förändringar 

av attityder leder till beteendeförändringar. För att lyckas förändra beteenden krävs ett 

upprepat, långsiktligt arbete med mycket stöd till individen av sjuksköterskan. För att 

arbeta hälsofrämjande måste sjuksköterskan påverka individens beteende. Vår uppfatt-

ning är att hälsofrämjande arbete kan ta tid och är en process. Individen måste göras 

medveten om vinsterna av ett förändrat beteende men måste även uppleva motivation 

till att genomföra en förändring. Antonovsky (1999) betonar att beteendet styrs inte all-

tid av förnuft och medvetenhet. Individer med hög KASAM har förmåga att förstå sig 

själv och sin situation. De har även förmågan att hitta lösningar och uppleva tillvaron 

meningsfull samt att klara av att se framåt. Framtidssyn innebär att ha förmåga att sätta 

sig in i vad följderna blir av ett förändrat beteende. Saknar man förmågan att se till följ-

derna, kan den lösningen individen kommer fram till vara sämre än själva problemet. 

Ett dåligt sätt att lösa problem kan vara att till exempel missbruka mat eller alkohol för 

att klara av en svår livssituation.   

I resultatet framkommer det att föräldrar och hälsovårdspersonal samt lärare har en vik-

tig roll när det gäller att påverka barnens matvanor i en positiv riktning. Resultatet visar 

även att den kost som finns tillgänglig för barnen i hemmet påverkar barnens framtida 



 

28 

kostval. Även Koivisto Hursti (1999) menar att grunden till kostvanorna skapas i den 

tidiga barndomen, men att det finns möjlighet till förändringar under hela livet. Utveck-

lingen av barnens kostvanor beror på flera olika faktorer. Föräldrarna spelar en viktig 

roll när det gäller informationen om kostvanorna. Genom att föräldrarna ser till att rätt 

kost finns att tillgå i hemmet påverkas barnens kostvanor positivt och automatiskt. För-

äldrarna bör även uppmuntras av hälsovårdspersonal till att servera hälsosam kost. Bar-

nen kan ha rädsla för ny mat och då bör föräldrarna tänka på att inte forcera utan att i 

stället låta barnet provsmaka i sin egen takt. Undersökningen visar att barnens inställ-

ning till kosten påverkas nästan lika mycket från mor och far, men något mer av mo-

dern. Studien säger att barnen själva reglerar sitt matintag bra och om de till exempel 

ätit lite till frukost kompenserar de det vid lunch och middag. Författaren menar att för-

äldrarna har en viktig roll när barnen längre fram i livet själva ska göra sina kostval. 

Resultatet visar att modern har en viktig roll vid utvecklandet av barnens kostval. Då 

modern är överviktig är det avsevärt större risk att övervikt även utvecklas hos barnet.  

Resultatet visar på att ungdomars matvanor påverkas bäst genom undervisning. Enligt 

Wamala och Lynch (1999) möts människor från samhällets olika skikt i skolan, oavsett 

socio-ekonomisk status. På så sätt ges tillfälle till lika hälsoundervisning och stora möj-

ligheter att skapa goda kostvanor. Elever från lägre socioekonomisk status kan genom 

att äta skollunchen få möjlighet att tillgodogöra sig ett mål med bra näringsmässigt in-

nehåll. I resultatet framkommer det att även hos vuxna är låg ekonomisk status en risk-

faktor för utvecklande av osunt hälsomönster. Resultatet visar att lågutbildade finns i 

riskzonen för att erhålla en otillräcklig sammansättning av kosten vilket i sin tur kan 

leda till försämrad hälsa. 

I resultatet beskrivs mellanmålets betydelse när det gäller att skapa hälsosammare vanor 

för barn och ungdomar. Även Larsson (2004) beskriver att när mellanmålets infördes 

tillgodogjorde sig barnen skollunchen bättre men att däremot när mellanmålet uteslöts 

ökade suget efter sötsaker. Risken finns då att barnen äter skräpmat och onyttigheter och 

inte har lika bra matlust när det är dags för skollunch. Mellanmål bidrar till att barnen 

blir piggare och lyckas bättre med skolarbetet. Genom att äta frukt och grönt till mel-

lanmål ges även tillfälle till att få i sig tillräckligt med rekommenderad mängd frukt och 

grönt samt antioxidanter. 
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Resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att förstå de äldres 

matvanor. De äldre uttalar sig inte alltid om hur deras matvanor ser ut och här bör sjuk-

sköterskan vara lyhörd. Larsson och Rundgren (1997) menar att det är viktigt att sjuk-

sköterskan inser att ett fullvärdigt näringsintag påverkar individens förutsättningar att 

bli frisk. När sjuksköterskan planerar vården ska individens tidigare måltidsvanor och 

önskan om eventuell önskekost beaktas. Måltiden är en social tillställning som varierar 

utifrån vilken socialgrupp och kultur vi tillhör. Maten är knuten till olika värden i den 

egna kulturen. Det finns djupa rötter i mattraditioner och dessa skapar en samhörighet. 

Vid firandet av olika högtider är måltiden är ofta i centrum (Hanssen, 1998). 

Miljö 

Miljön spelar en viktig roll vid barnens måltider. Om barnen sammankopplar en speciell 

plats med mat och ätandet är det lättare att få in rutiner runt måltiden. Det är viktigt att 

måltiden serveras i köket och på bestämda tider och inte i tv rummet eller vid datorn. 

Möjligheterna att barnet vill äta ny mat ökar om den serveras på bestämd tid och plats. 

För att måltiden ska upplevas positiv bör föräldrarna vara med som en förebild och 

uppmuntra barnet att acceptera maten (Koivisto Hursti, 1999).  

Resultatet beskriver miljöns betydelse i samband med måltiden. De äldre påpekar att det 

var viktigt med lugn och ro vid måltiden samt att den yttre miljön var tilltalande. Lars-

son och Rundgren (1997) visar på att miljön vid måltiden är betydelsefull och ett exem-

pel är att individen kan förlora matlusten om man alltid äter ensam. Det har även visat 

sig när man utformar en lugn och trevlig matsal på en sjukhemsavdelning så ökar apti-

ten hos flertalet av individerna. 

Samband mellan kostens innehåll och hälsa 

Eftersom vällevnadssjukdomar hör till våra största sjukdomsgrupper blir livsstilsföränd-

ringar och hälsofrämjande beteende ett viktigt mål för det förebyggande och hälsofräm-

jande arbetet.  

Resultatet visar på ett tydligt samband mellan felaktig kost och utvecklingen av sjuk-

domar. Här har sjuksköterskan en viktig arbetsuppgift när det gäller att arbeta förebyg-

gande. Undervisning om kost och bra hälsovanor bör starta i ett tidigt skede. Enligt 
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Burns (1994) kan hälsofrämjande strategier relateras till den individuella livsstilen och 

de personliga valen görs i ett socialt samband. Kostvalen kan ha stor påverkan på hälso-

utsikterna. Sjuksköterskan har en viktig roll då det gäller hälsofrämjande för sina patien-

ter och det handlar om att överföra vetenskaplig kunskap till praktiken. Kliniska studier 

har visat att förmedlande av råd av professionella hälsofrämjare är effektivt vad gäller 

att förändra kostvanor. Flera av de största riskbeteenden för utvecklandet av kroniska 

sjukdomar längre fram i livet utvecklas redan i ungdomen. Unga människor behöver 

information om vad som leder till god hälsa. Några faktorer som kan reducera risken för 

hjärtsjukdomar är bland annat fettreduktion i kosten speciellt mättat fett samt blod-

tryckskontroller. Viktkontroller, fysisk aktivitet, lågt alkohol- och saltintag samt om 

nödvändig medicinering är andra åtgärder för att behandla högt blodtryck. Även stroke 

kan orsakas av högt blodtryck. Övervikt kan ses hos cirka 25 % av den vuxna ameri-

kanska befolkningen. Några följdsjukdomar till övervikt är bland annat högt blodtryck, 

diabetes och en del cancerformer. Flera av de största orsakerna till död och handikapp 

hos människor i åldern 25-64 år kan förebyggas, helt eller delvis genom förändrad livs-

stil. Beteendeförändringar verkar vara nyckel till att göra livsstilsförändringar. Författa-

ren påtalar sjuksköterskans viktiga roll i arbetet med att nå en friskare befolkning på 

2000 talet. Resultatet visar att ett stort intag av mättat fett har ett samband med förhöjda 

blodfettsvärden. Höga blodfettsvärden kan vara en av orsakerna till högt blodtryck och 

hjärtsjukdomar. En ytterligare faktor till högt blodtryck är ett högt intag av salt genom 

kosten. En reducering av salt i kombination med ett ökat kalciumintag kan förebygga 

och behandla högt blodtryck.  

Kosten har ett samband med kroniska sjukdomar vilket även resultatet visar och där 

beskrivs sambandet mellan ohälsosam kost och utvecklingen av arterioskleros. Resulta-

tet visade också att ett ökat intag av fisk minskade risken att drabbas av hjärt- och kärl-

sjukdomar. Även Mc Cullough, et al. (2002) vidhåller att det finns ett samband mellan 

kosten och vår hälsa. Det framkom även att sambandet mellan kosten och utvecklingen 

av kroniska sjukdomar var tydligare hos män än hos kvinnor. Män som åt nyttig kost 

minskade risken att drabbas av kroniska sjukdomar med 20 %, medan hos kvinnor som 

också åt nyttig kost minskade risken att drabbas av kroniska sjukdomar med 11 %.  
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Nordisk näringsgrupp för kost och näring (1996) har utarbetat kostrekommendationer 

som ska vara förebyggande för hjärtsjukdomar, övervikt och diabetes. Enligt studien är 

mättat fett och LDL kolesterol stora riskfaktorer till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är 

viktigt att reducera det totala fettintaget för att motverka övervikt. En kost som har en 

lägre fetthalt men som är rik på vitaminer med antioxidanteffekter leder till att hjärt-

sjukdomar och cancer förebyggs. Ett högt intag av nyttiga kolhydrater minskar risken 

för övervikt och liknande vällevnadssjukdomar. Exempel på bra kolhydrater är grönsa-

ker, frukt och sädesslagsprodukter. Resultatet av vår studie har en stor överensstämmel-

se med dessa kostrekommendationer vilket vi anser är en styrka för vårt resultat. 
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KONKLUSION 
Studien har undersökt kostens betydelse som hälsofrämjande faktor samt psykosociala 

faktorer runt måltiden vilka påverkar aptiten och därmed hälsan. Resultatet visar att 

kosten har betydelse i förebyggande syfte för olika vällevnadssjukdomar. Matvanorna 

och miljön runt måltiden har också inverkan på hälsan. Matvanorna grundläggs tidigt 

och därför har föräldrarna en viktig roll när det gäller barnens framtida kostval. Skolans 

personal har även ett ansvar, genom undervisning och hälsosammare skollunch. Resul-

tatet visade även att vuxna högutbildade hade bäst matvanor. När de äldre vårdas på 

vårdinrättning bör personalen vara lyhörd för deras matvanor, för att individen ska till-

godogöra sig tillräckligt med näring. Miljön runt måltiden har även betydelse för apti-

ten. Med enkla åtgärder går det att skapa en trivsam miljö i matsalen som leder till en 

ökad aptit hos de äldre. Sjuksköterskan kan med kunskap om näringen, matvanorna, 

samt måltidsmiljöns betydelse vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet hos individen 

vid måltidssituationen. 

Författarna kan tydligt se att det inte endast är rätt kost och bra vanor som har positiv 

effekt för hälsan. Det är hela livsstilen som påverkar hälsan. För att klart se kostens be-

tydelse för hälsan borde ytterligare forskning fokusera på kostens inverkan på individen, 

oavsett vilken livsstil som levs. Även de individer med en osundare livsstil skulle under 

forskningsperioden äta likadan kost som de med sund livsstil. Det skulle ge en tydligare 

bild av kostens betydelse. När det gäller miljön runt måltiden behövs även där ytterliga-

re forskning för att förstå individens upplevelse i samband med måltid.  
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