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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan socioekonomi, 

kostvanor och den fysiska hälsan hos ungdomar i olika skolor i Stockholms län. Detta 

besvarades genom följande frågeställningar: Finns det något samband mellan socioekonomi 

och den fysiska hälsan hos ungdomar i årskurs 9? Finns det något samband mellan 

socioekonomi och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9? Skiljer sig sambandet mellan 

socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan beroende på bostadsområde?  

Metod 

Studien var en kvantitativ enkätstudie. Enkäten innehöll frågor gällande socioekonomi, 

kostvanor samt fysisk hälsa. Urvalsgruppen bestod av flickor och pojkar i årskurs nio från tre 

skolor i en kommun i södra Stockholm. Enkäten delades ut i respektive skola och klass. Totalt 

gick det 308 elever i de deltagande klasserna varav 237 besvarade enkäten. Deskriptiv 

statistik samt analytisk statistik i form av korrelationsanalys användes för att redovisa 

resultatet.   
 

Resultat 

Ett signifikant samband kunde ses mellan ”materiell välfärd” och ”fysisk aktivitetsnivå” (r = 

0.14, p = 0.03). Detta kunde även noteras mellan ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna 

”fysiskt aktiv 1 timme” (r = 0.15, p = 0.02), ”svettig/andfådd” (r = 0.22, p = 0,001), ”upplevd 

fysisk hälsa” (r = 0.14, p = 0.03) samt ”rökning” (r = 0.18, p = 0.006). Ett signifikant 

samband kunde ses mellan ”upplevd socioekonomi” och de enskilda frågorna ”fysiskt aktiv 1 

timme” (r = 0.17, p = 0.009), ”svettig/andfådd” (r = 0.20, p = 0.003) samt ”upplevd fysisk 

hälsa” (r = 0.23, p = 0.001). Inget signifikant samband noterades mellan ”materiell välfärd” 

och ”kostvanor” (r = -0.06 och p = 0.38) eller ”upplevd socioekonomi” och ”kostvanor” (r = 

0.09 och p = 0.21). Ingen analys kunde genomföras på sista frågeställningen och denna kunde 

på grund av detta inte besvaras.  
 

Slutsats 

Det fanns vissa signifikanta samband mellan socioekonomi och fysisk hälsa. Socioekonomi 

kan således ha en viss samvariation med den fysiska hälsan men tillsynes inte med kostvanor. 

Då tvärsnittsdata användes kan dock uttalanden om orsakssamband inte ske. Resultatet kan 

inte generaliseras till andra grupper då bekvämlighetsurval användes samt för att majoriteten 

av deltagarna kom från samma område.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

“Barn representerar framtiden, och att säkerställa en sund tillväxt och utveckling borde vara 

den viktigaste uppgiften för samhället.” (World Health Organization).    

 

De senaste åren har fetman hos barn ökat drastiskt, år 2013 var 42 miljoner av världens barn 

under fem år överviktiga i jämförelse med år 1990 då denna siffra låg på 31 miljoner. Om 

denna trend inte ändras kommer 70 miljoner barn vara överviktiga eller feta år 2025. (World 

Health Organization 2014-10-29) I Sverige uppskattas idag var femte barn vara överviktig 

eller lida av fetma och i dagens samhälle har dessa hälsoproblem blivit en klassfråga. Fetma 

drabbar ofta barn i familjer med sämre resurstillgång. I Stockholm ökar barnfetman i de 

ekonomiskt svaga områdena medan den minskar i de områdena där resurstillgångarna är 

bättre. (Livsmedelsverket 2016-09-02; Persson 2013) 

 

Den orättvisa och ojämlikhet som finns i samhällets gällande socioekonomi leder till att 

chanserna till god hälsa och välbefinnande är ojämnt fördelad mellan och inom olika 

samhällsklasser (World Health Organization 2008, s. 13). Socioekonomin har stor påverkan 

på människans hälsa, ju bättre en persons socioekonomi är desto bättre är även hälsan (World 

Health Organization). En individs hälsa påverkas av levnadsvanor, exempelvis kostvanor och 

fysisk aktivitet, som i sin tur påverkas och skiljer sig åt mellan grupper med olika 

socioekonomi. Barn och ungas levnadsvanor är beroende av familjens vanor och i de familjer 

med lägre socioekonomi är förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor högre. 

(Folkhälsomyndigheten 2016, s. 57; Lundqvist 2014, s. 78 f.) 

 

Barnen är vår framtid och alla har rätt till bästa möjliga uppväxtvillkor och hälsa. Ett barns 

hälsa och socioekonomi ligger till grund för den framtida hälsan samt hur livet utvecklas. 

(Lundqvist 2014, s. 47 f.) I denna studie är det av intresse att se hur socioekonomi i relation 

till levnadsvanor ser ut hos ungdomar. Detta för att kunna se vilka utmaningar som finns inom 

detta område. 
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1.2 Bakgrund 

Hälsa är ett brett begrepp och kan tolkas på flera olika sätt. WHO:s definition på hälsa lyder 

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder." (World health organization 2014–08) Det 

finns många olika bestämningsfaktorer som har betydelse och som påverkar vår hälsa på olika 

sätt, som exempelvis levnadsvanor, arbetsförhållanden, livsstil och levnadsvillkor (Sveriges 

kommuner och Landsting 2016-05-16).  

 

Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa. Det finns 

positiva samband mellan regelbunden fysisk aktivitet, fysisk och psykisk hälsa hos barn och 

ungdomar. De som är mindre fysiskt aktiva tenderar att ha en sämre hälsa än de som är mer 

fysiskt aktiva. (Berg & Ekblom 2015-03-02, s. 2 ff; Folkhälsoinstitutet 2005, s. 10)  

 

Andelen barn och ungdomar som uppnår den rekommenderade dosen av daglig fysisk 

aktivitet är låg samtidigt som stillasittandet i dessa grupper har ökat (Carlson 2014, s. 36 f.).  

Fysisk inaktivitet ökar risken för övervikt och fetma som i sin tur är associerat med en ökad 

risk för ohälsa. Inte enbart i form metabola sjukdomar utan även mekaniska problem som 

ledsmärtor, ryggsmärtor och åderbråck samt andra komplikationer som exempelvis hjärtsvikt, 

astma, Alzheimer och demens. (Lagerros Trolle & Rössner 2015, s. 2 f.)  

 

En annan faktor som tidigare nämnts och som spelar stor roll för vår hälsa är våra kostvanor. 

Bra och näringsrik mat är en viktig förutsättning för god hälsa. Ohälsosamma matvanor 

genererar en ökad risk för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, övervikt samt 

andra hälsoproblem. (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 55)  

 

Övervikt och fetma är idag ett av våra största folkhälsoproblem och något som blir allt 

vanligare bland barn och ungdomar (Livsmedelsverket 2016-09-02). I Sverige är det idag 

ungefär 200 000 barn och ungdomar som är överviktiga eller lider av fetma och insjuknade i 

fetma fortsätter att öka i denna grupp. (Berg & Ekblom 2015-03-02, s. 6; Livsmedelsverket 

2016-09-02). Fetma är en stor hälsorisk och utveckling av övervikt och fetma hos barn i tidig 

ålder har negativa konsekvenser för den fortsatta hälsan. Då risken för fortsatt övervikt eller 

fetma senare i livet är högre för de som lider av detta redan i tidig ålder. (Barn Obesitas 

Register i Sverige)  
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Det finns en koppling mellan god hälsa, hälsosamma levnadsvanor och socioekonomi. 

Faktorer som har en inverkan på socioekonomin som exempelvis inkomst, ekonomisk 

standard och utbildning har en markant påverkan på hälsan samt kostvanorna. 

(Folkhälsomyndigheten 2016, s 57; Mattisson 2016, s. 10) Chansen till en god hälsa ökar om 

en person har hälsosamma levnadsvanor tillsammans med bra ekonomi, utbildning samt 

arbete. Personer med högre socioekonomi är generellt sett friskare och lever längre än de som 

har lägre socioekonomi. (Folkhälsomyndigheten 2016, s. 42) En begränsad ekonomi leder 

även till minskad möjlighet för en familj att välja hur de vill leva, exempelvis hur familjer vill 

bo, äta samt vilka aktiviteter de har råd att delta i (Burström et al. 2007, s. 8).   

Familjens ekonomi och föräldrarnas utbildning är viktiga faktorer för ungdomars hälsa och 

matvanor. Ungdomar som lever i familjer med begränsad ekonomi har inte samma möjlighet 

till hälsofrämjande resurser än de ungdomar från familjer där ekonomin är bättre. (Currie et 

al. 2012, s. 6; Mattisson 2016, s. 24) I en studie som gjorts i länder över hela världen har det 

visat sig att andelen ungdomar med övervikt och fetma är högre i familjer med lågt 

ekonomiskt välstånd i de flesta länder. Medan sambandet är omvänt i några andra länder. 

(Currie et al. 2012, s. 89 f.) Samma association kan ses gällande den fysiska aktivitetsnivån 

bland ungdomar (ibid, s. 129 f.).  

“Ett samhälle med stora sociala skillnader är också ett samhälle med stora skillnader i hälsa 

mellan olika grupper” (Lundqvist 2014, s. 25).  I Sverige uppgår kostnaden för ojämlikheterna 

i hälsa på grund av sociala skillnader till cirka 823 miljarder kronor per år. Om detta kunde 

motverkas skulle en fjärde- till en femtedel av den ohälsa som finns i Sverige försvinna, vilket 

motsvarar ungefär 200 miljarder kronor per år. Dessa siffror är ungefärliga men visar på 

vilket samhällsekonomiskt problem ojämlikheterna i hälsa faktiskt är. (ibid, s. 29 ff.)   

Ojämlikheterna i hälsa är något som aktörer på olika nivåer i samhället måste arbeta med för 

att utjämna. De skillnader som finns i hälsa mellan grupper med olika socioekonomi kan 

reduceras genom att arbeta mot en mer rättvist fördelad hälsa (Pellmer & Wramner 2007, s. 

81 f.). För at nå detta har det i Sverige tagits fram ett övergripande folkhälsomål, “att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Pellmer, 

Wramner & Wramner 2012, s. 110). För att kunna uppnå det övergripande målet har det 

beslutats om elva olika målområden som är baserade på hälsans bestämningsfaktor. Däribland 

ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel samt ekonomisk och social trygghet. 
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(ibid, s. 109 ff.) Genom att arbeta för att förbättra dessa faktorer är samhället en bra bit på 

vägen mot en mer rättvis och jämlik hälsa.  

1.3 Definitioner  

I detta avsnitt beskrivs de definitioner som används som utgångspunkt för socioekonomi, 

fysisk hälsa samt kostvanor i denna studie.  

1.3.1 Socioekonomi  

Statistiska centralbyrån kom år 1982 ut med den nuvarande versionen av socioekonomisk 

indelning (SEI). Denna indelning är i första hand baserad på individens yrkesstatus, som 

består av grupperna företagare, anställd, tjänsteman samt icke arbetande (student, pensionär 

och arbetslös med mera). (Statistiska centralbyrån 1982 ss. 9–15) Vid mätning av 

socioekonomi hos personer eller familjer är det därför vanligt att använda typ av arbete, 

utbildningsnivå samt ekonomisk situation som mätinstrument (Currie et al. 2004, s. 14).  

 

Gällande socioekonomi utgår denna studie från familjens ekonomiska situation och 

föräldrarnas yrkesstatus. På grund av svårigheter att få rätt information från ungdomar 

angående vad deras föräldrar arbetar med, deras inkomst och utbildning användes i denna 

studie även ett alternativt mätinstrument, ”The family affluence scale” (FAS) (Currie et al. 

2004, s. 14). Detta är en skala som används för att analysera socioekonomin i hemmet. Skalan 

behandlar frågor angående familjens situation och mäter den materiella välfärden i hemmet. 

De frågor som behandlas i skalan är om familjen äger någon bil/bilar, dator/datorer, om de har 

ett eget sovrum samt om de har rest iväg på semester med sin familj under det senaste året. 

(Boyce et al. 2006; Currie et al. 2004, s. 16)   

 

Det finns skillnader gällande socioekonomi mellan olika geografiska områden i Stockholms 

län. Den socioekonomiska bostadssegregationen har ökat och fortsätter att öka över tid och 

framförallt fattiga och rika personer separeras från varandra. (Engkvist & Moberg 2014, s. 6) 

Stockholm har på så sätt blivit mer socioekonomiskt homogent gällande bostadsområden och 

typ av boende (Bremberg, Slättman & Alarcón 2015, s. 15).  
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1.3.2 Fysisk hälsa  

Det finns många komponenter som har en inverkan på den fysiska hälsan. Några av dem är 

fysisk aktivitet, stillasittande, BMI och rökning och det är vid dessa faktorer fokus ligger i 

denna studie.  

 

Enligt Shepard och Balady är fysisk aktivitet ”all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” 

(Shephard & Balady, 1999).  

 

Rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år är en 

blandning av regelbunden konditions- och muskelstärkande träning med stora muskelgrupper 

på måttlig till hög intensitet. De bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag för att uppnå 

god hälsa. Minst tre tillfällen per vecka bör vara träning på en hög intensitet, vilket innebär en 

markant ökning av puls och andning. Den muskelstärkande träningen bör utföras minst tre 

gånger i veckan. (Berg & Ekblom 2015-03-02, s. 2 f.) 

 

När det kommer till stillasittande som på sätt och vis är motsatsen till fysisk aktivitet finns det 

mycket forskning på att stillasittande i långa perioder har en negativ effekt på hälsan hos 

vuxna (Wamala 2012 s, 7 f.). I dagsläget finns det inga direkta rekommendationer angående 

stillasittande hos barn och ungdomar, då det inte finns tillräckligt med forskning som påvisar 

hur detta påverkar barns hälsa. Dock finns det studier som visar på att stillasittande i långa 

perioder även har en negativ effekt på barns hälsa. Trots att WHO inte har beslutat om några 

rekommendationer angående stillasittande för barn så har exempelvis USA, Australien och 

Storbritannien utformat rekommendationer gällande detta ändå. (Berg & Ekblom 2016-08-16, 

s.6; Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 04–2016) 

 

Ett barns Body Mass Index (BMI) kan säga en del om barnets fysiska hälsa. Måttet som 

används för att mäta detta hos barn är iso BMI. Förutom vikt och längd har även ålder, kön 

och längdtillväxt en betydelse för att räkna ut barnets iso BMI. Något som brukar användas i 

bland annat skolhälsovården. (Livsmedelsverket 2016-09-02; Bengtsson & Klasen McGrath 

2016-06-08) För barn ser gränserna för övervikt och fetma olika ut beroende på ålder och kön. 

För en femtonårig kille är gränsvärdet för övervikt ett BMI-värde på 23.29 och för fetma 28.3. 
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För tjejer är gränsvärdet för övervikt däremot ett BMI-värde på 23.94 och för fetma 29.11. 

(Bengtsson & Klasen McGrath 2016-06-08)  

 

Som nämndes i början finns det många faktorer som påverkar den fysiska hälsan, varav 

rökning är en av dessa faktorer. Rökning har negativ påverkan på kroppen och den fysiska 

hälsan och ökar risken för en rad olika sjukdomar. Några exempel på sjukdomsrisker som 

ökar vid rökning är lungcancer, kol, hjärtinfarkt innan 50-årsålder, stroke, astma samt 

åderförkalkning. (Lindgren 2011 ss. 8–14)  

1.3.3 Kostvanor 

Bra kostvanor med näringsrik och hälsosam mat är en grundläggande förutsättning för en bra 

hälsa genom livet. I denna studie är utgångspunkten gällande kostvanor de 

näringsrekommendationer som finns för barn och ungdomar mellan 2 till 17 år. 

(Livsmedelsverket 2016-09-23) Barn och ungdomar behöver mycket av rätt och nyttig mat för 

kroppens tillväxt och utveckling samt för att minska risken för hälsoproblem (Danielson 

2006, s. 31). För att de ska få i sig rätt mängd mat är det viktigt att de äter regelbundet, alltså 

frukost, lunch, middag och mellanmål (Livsmedelsverket 2016-09-23).  

 

För att få i sig hälsosam mat bör intaget av feta, sockerrika och näringsfattiga livsmedel 

begränsas (ibid.). Intaget av socker som finns i exempelvis godis, läsk, saft, kakor, snacks och 

bakverk bör vara lågt och inte utgöra mer än 10 procent av det dagliga energiintaget 

(Nordiska näringsrekommendationer 2012, s. 19). Många av dessa produkter samt även 

halvfabrikat och snabbmat innehåller även mättat fett och transfetter, vilka är de fetter som 

bör intas i begränsad mängd. Mättat fett bör inte utgöra större mängd än 10 procent av en 

persons energiintag och intaget av transfetter bör minimeras. (ibid, s. 17)  

 

Skaldjur och fisk, speciellt fet fisk som lax, makrill och sill är nyttiga livsmedel som barn och 

ungdomar bör äta två till tre gånger i veckan (Livsmedelsverket 2016-09-23). Grönsaker och 

frukt är näringsrik mat, fulla av vitaminer, mineraler och fibrer och är en viktig del av kosten. 

Alla barn och ungdomar över tio år bör äta minst 500 gram frukt och grönt per dag. Detta 

innebär exempelvis “två generösa nävar grönsaker, rotfrukter och baljväxter och två frukter”. 

(Livsmedelsverket 2017-03-10)  
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Det är viktigt att äta tillräckligt med kostfiber och fullkorn då det minskar risken för bland 

annat cirkulära sjukdomar samt bidrar till en god hälsa (Nordiska näringsrekommendationer 

2012, s. 18). Spannmålsprodukter rika på fullkorn innehåller mer vitaminer, mineraler och 

fibrer än de utan fullkorn. Därför är det bra att byta ut exempelvis vit pasta, mjöl och bröd 

mot de alternativ som är berikade med fullkorn som grahamsmjöl, knäckebröd och råris med 

mera. (Livsmedelsverket 2016-03-10) 

 

I dagens samhälle är det många som väljer bort livsmedel från djurriket och håller sig till en 

vegetarisk eller helt vegansk kost. Ju fler livsmedel som plockas bort desto svårare blir det för 

barn och ungdomar att få i sig tillräckligt med energi och näring. Det är viktigt att ersätta de 

livsmedel som väljs bort från djurriket med näringsrika alternativ från växtriket. 

(Livsmedelsverket 2017-03-06) 

1.4 Forskningsläge  

1.4.1 Socioekonomi och fysisk hälsa 

Det finns mycket som stärker sambandet mellan socioekonomi och olika komponenter som 

styr den fysiska hälsan hos människan. I många avseenden leder lägre socioekonomi till 

sämre hälsa, dock inte alltid. (Galobardes et al. 2007) Juneau et al (2014) skriver att en 

individs socioekonomi tidigare i livet har en påverkan på hur aktiv personen är i vissa 

avseenden senare i livet beroende på kön, ålder och typ av aktivitet. Detta kunde ses genom 

att analysera data gällande dessa faktorer från olika tidpunkter i livet.  

 

Lindgren et al. (2016) beskriver att individer som bor i områden med låg socioekonomi i 

mindre utsträckning når upp till rekommendationerna om 150 minuter fysisk aktivitet per 

vecka på en måttlig eller hög intensitet. Det är även fler som har ett BMI högre än 30 jämfört 

med de individer som bor i områden med hög socioekonomi. Det går även att se en lägre 

fysisk aktivitetsnivå samt kondition hos personer i områden med lägre socioekonomi. Dock 

går det inte att se någon skillnad mellan de olika grupperna angående den dagliga 

rekommendationen om 30 minuters fysisk aktivitet på minst 10 minuter per tillfälle.  

 

Risken för olika typer av sjukdomar har även visat sig vara högre för individer med lägre 

socioekonomi (ibid.). Risken för kardiovaskulära sjukdomar är större hos de med lägre 

utbildningsnivå samt yrkesstatus i många delar av världen (Mackenbach et al. 2000). 
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Exempelvis så löper personer med högskoleutbildning 30 procent lägre risk att drabbas av 

stroke än de med lägre utbildningsnivå (Rawshani et al. 2015). Individer med låg inkomst 

löper dubbelt så stor risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar, hjärtsjukdom samt stroke. 

Risken för dödsfall är ungefär tre gånger så hög hos de med låg inkomst jämfört med de med 

högsta inkomst. (ibid.) 

 

När det kommer till barn och ungdomar så finns det bevis för att en individs socioekonomi 

samt föräldrarnas utbildning är av betydelse för att upprätthålla en god kondition och undvika 

fetma. Inte bara i barndomen utan även senare i livet. Sannolikheten att kunna bevara en god 

kondition är högre hos den grupp människor vars föräldrar har en hög utbildning. Detsamma 

gällde den totala samt centralt belägna fettmassan, där den är hälften respektive lite mer än en 

tredjedel lägre hos denna grupp. (Ortega et al. 2012) 

 

Den materiella välfärden har visat sig ha en betydande påverkan på barn och ungdomars 

fysiska hälsa i flera länder, bland annat i Europa och Nordamerika. Ju högre materiell välfärd 

desto högre nivåer av fysisk aktivitet på måttlig- till hög intensitet. (Borraccino et al. 2009) 

 

Det finns även belägg för att föräldrars utbildning har en påverkan på barnens deltagande i 

olika idrottsorganisationer. Föräldrarnas utbildning, ekonomi har en inverkan på i vilket 

avseende föräldrarna är delaktiga i sina barns dagliga motion och aktiva livsstil. Vilket är av 

stor betydelse när det kommer till medlemskap och deltagande i idrottsorganisationer. 

(Miklánková et al. 2016) 

 

Socioekonomin har en påverkan på en persons rökvanor. I tidigare forskning har det visat sig 

att rökning påverkas av utbildning och yrkesstatus. Det vill säga att de individer som röker 

mer är de individer med lägre utbildning samt yrkesstatus. (Hiscock et al. 2011; Laaksonen et 

al. 2005) Ytterligare en faktor som påverkar cigarettkonsumtionen är priserna. Flera av de 

individer med lägre socioekonomi har angett kostnaderna som ett skäl till att försöka sluta 

röka i jämförelse med de med högre socioekonomi. Även hos ungdomar har priserna en 

motverkande effekt på rökning. (Hiscock et al. 2011) 

1.4.2 Socioekonomi och kostvanor   

Hög socioekonomi är förknippat med hälsosamma matvanor samt bättre kvalitet och variation 

gällande de kostval som en person gör (Darmon & Drewnowski 2008). Personer med hög 
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utbildningsnivå och hög inkomst har större kunskap om kostrekommendationer än personer 

med låg utbildning och inkomst (Skårdal et al. 2014). På så sätt har de även matvanor som 

bättre stämmer överens med rekommendationerna (Groth, Fagt & Brøndsted 2001).  

 

Konsumtionen av hälsosam mat såsom fullkornsprodukter, fisk, skaldjur, magert kött, 

grönsaker, frukt och lågfettprodukter är högre hos de med hög socioekonomi. Ohälsosam mat 

som spannmålsprodukter utan fibrer och fullkorn, exempelvis vitt bröd och pasta, fettrikt kött, 

panerad, stekt och konserverad fisk samt friterad mat är vanligare bland de med lägre 

socioekonomi. Detta går hand i hand med det samband som ses mellan hög 

utbildningsgrad/inkomst och matvanor med lågt energiinnehåll, men med hög näringstäthet. 

(Darmon & Drewnowski 2008) 

 

Vilken socioekonomi en person har påverkar även om hen tillför kroppen tillräckligt med 

mikronäringsämnen vilket i sin påverkas av matens kvalité. De med bättre socioekonomi har 

ett högre intag av de flesta vitaminer, mineraler och fibrer än de med sämre socioekonomi. 

Detta kan även ses bland barn och ungdomar, där intaget av mikronäringsämnen bland de 

med lägre socioekonomi inte motsvarar rekommendationerna. (ibid.) 

  

Gällande fiskkonsumtion ses även andra samband än de som Darmon och Drewnowski kom 

fram till. Exempelvis har det i en studie från Danmark visat sig att utbildning och 

sysselsättning inte påverkar konsumtionen av fisk (Dynesen et al. 2003). Dock går det att se 

att ungdomar med föräldrar med hög inkomst har ett högre intag av fisk än de med föräldrar 

vars inkomst är låg (Skårdal et al. 2014). 

 

Liknande samband kan ses för grönsaker och frukt, där ungdomar med högre materiell välfärd 

(FAS, som indikator) har ett större intag av detta än de med lägre materiell välfärd (Fismen et 

al. 2014; Fismen et al. 2016: Skårdal et. al 2014). Om föräldrarnas inkomst och utbildning 

istället används som indikator på socioekonomi kan liknande samband ses gällande 

konsumtionen av grönsaker men inte för frukt. Snabbmat konsumeras i större utsträckning av 

ungdomar och unga vuxna från familjer med lägre socioekonomi (Skårdal et al. 2014; Watts 

et al. 2016). De tenderar även att hoppa över frukosten i större utsträckning än de med högre 

socioekonomi (Watts et al. 2016).  
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Vuxna med högre socioekonomi konsumerar sötsaker i form av godis och bakverk i högre 

grad, medan de med lägre socioekonomi äter mer av andra sockerrika livsmedel som 

exempelvis kakor (Darmon & Drewnowski 2008). Bland ungdomar i de nordiska länderna 

Danmark, Norge, Finland och Sverige kunde det inte noteras något större samband mellan 

sockerkonsumtion och materiell välfärd, endast vid ett tillfälle i Norge respektive Sverige 

(Fismen et al. 2016).   

 

Det går inte heller att notera något starkt samband mellan läskkonsumtion och materiell 

välfärd förutom vid ett mättillfälle i Danmark (ibid.). Detsamma gäller för länder i Syd- och 

Västeuropa. I Central- och Östeuropa ser det annorlunda ut då läskkonsumtionen är högre 

bland ungdomar med bättre materiell välfärd samt vars föräldrar har ett arbete med högre 

status. (Vereecken et al. 2005) De menar på att detta kan bero på att läsk i dessa länder 

“fortfarande ses som något lyxigt och som något som endast är prisvärt för de med högre 

socioekonomi” (ibid.). Om föräldrarnas inkomst och utbildning används som indikator för 

socioekonomi, istället för materiell välfärd, går det att se att de norska ungdomar vars 

föräldrar har en låg utbildningsnivå och inkomst konsumerar läsk i större utsträckning 

(Skårdal et al. 2014).  

  

Det finns många faktorer som påverkar valet av livsmedel, kvaliteten på dessa samt vilka 

matvanor en person har. En faktor som är av stor betydelse för de livsmedelsval en individ 

gör är livsmedelskostnaderna. Den mat som är billigast är också oftast den mat som är mest 

ohälsosam och energität, som exempelvis vitt mjöl och produkter med tillsatt socker och fett. 

De livsmedel som är rika på näring med lågt energiinnehåll som fisk, frukt, grönsaker och 

magert kött är de dyra produkterna. Exempelvis har priset på frukt och grönsaker ökat extremt 

jämfört med priset på sötsaker och fettrika produkter. (Darmon & Drewnowski 2008) 

 

Låg inkomst och ont om pengar kan leda till att en person väljer näringsfattig och energirik 

mat, just för att detta är billigare (ibid.). På så sätt innebär matkostnaderna ett hinder för 

hälsosammare kost och kommer även att fortsätta betraktas som ett hinder för att öka intaget 

av nyttiga livsmedlen hos personer med lägre socioekonomi (Darmon & Drewnowski 2008; 

Fismen et al. 2014). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan socioekonomi, den 

fysiska hälsan och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9 i olika skolor i Stockholms län. 

• Finns det något samband mellan socioekonomi och den fysiska hälsan hos ungdomar i 

årskurs 9? 

• Finns det något samband mellan socioekonomi och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9?  

• Skiljer sig sambandet mellan socioekonomi, den fysiska hälsan och kostvanor beroende 

på bostadsområde? 

1.5.1 Hypotes   

Denna studie utgår från att det finns ett positivt samband mellan socioekonomi, den fysiska 

hälsan och kostvanor hos ungdomar samt att sambandet skiljer sig åt beroende på 

bostadsområde. Utgångspunkten för hypotesen är den tidigare forskning som redovisats i 

inledningen, där dessa faktorer studerats i ett flertal urvalsgrupper och länder.  

2 Metod 

2.1 Metodval  

En kvantitativ forskningsmetod användes i denna studie där undersökningen gjordes på en 

större grupp ungdomar, i olika områden i en kommun. Studien var en tvärsnittsstudie. Genom 

att studera om det fanns samband mellan variablerna socioekonomi, kostvanor och fysisk 

hälsa gavs en bild av hur det såg ut i populationen vid undersökningstillfället. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 85 & 229) Studien utgick från den hypotes-deduktiva metoden då en 

hypotes formulerades, som antingen skulle motbevisas eller finnas stöd för (ibid, s. 71 & 87). 

Enkät användes som datainsamlingsmetod då ett större antal deltagare kunde nås på kort tid 

samt för att intresset i studien var att finna det generella (ibid, 2008, s. 229).  

2.2 Urval  

Då en totalundersökning av målpopulationen (alla ungdomar i årskurs nio i Stockholms län) 

var ogenomförbar gjordes istället en stickprovsundersökning, ett urval av målpopulationen 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 298). Bekvämlighetsurval användes för att få tag på deltagare 

till studien, vilket innebar att deltagarna rekryterades genom kontakter. Denna urvalsmetod 

användes på grund av studiens tidsbegränsningar.  
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2.3 Tillvägagångssätt  

För att rekrytera deltagare till urvalsgruppen kontaktades rektorer på högstadieskolor i olika 

kommuner i Stockholms län. Detta gjordes för att få tag på deltagare från olika 

bostadsområden, där socioekonomin skiljer sig. Det var tyvärr svårare än förväntat att få tag 

på rektorer och personal och på så sätt även deltagare till studien. Många rektorer tackade nej 

eller svarade inte överhuvudtaget.   

På grund av svårigheten att få tag på deltagare samt för att tiden inte räckte till, tillfrågades 

istället olika högstadieskolor, genom kontakter. Dessa tillfrågades för att se om det fanns 

möjlighet att få göra datainsamlingen på deras elever i årskurs nio. Tre skolor i en kommun i 

södra Stockholm tackade ja till att vara med i studien. En friskola och två kommunala skolor, 

varav en av dem var en profilskola med inriktning idrott.   

I varje skola gjordes undersökningen klassvis under lektionstid. Enkäten delades ut till de 

elever i årskurs nio som var närvarande i respektive klass. I ett flertal klasser närvarade 

författarna vid utdelningen av enkäten samt när eleverna svarade på enkäten för att svara på 

eventuella frågor. I resterande klasser hjälpte lärarna till med detta då vissa klasser antingen 

hade lektion samtidigt eller skulle svara på enkäten vid senare tillfälle. Enkäten delades ut till 

totalt 13 klasser vilket resulterade i 237 besvarade enkäter.    

2.4 Enkät 

En inledande del formulerades, där deltagarna informerades om hur enkäten skulle 

genomföras samt de etiska aspekterna. Ett enkelt språk användes så att enkäten skulle vara lätt 

att förstå. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 233)  

 

Enkäten bestod av 26 frågor som inleddes med två bakgrundsfrågor där demografisk data 

användes, såsom kön och ålder. Resterande delen av enkäten bestod av beteendefrågor samt 

kunskapsfrågor om socioekonomi, fysisk hälsa och kost. (Hassmén & Hassmén, 2008 s. 228 

ff.) För att formulera enkäten användes validerade frågor från enkäter som redan existerade 

(ibid, s.124 & 145). Vissa av frågorna och svarsalternativen var dock tvungna att redigeras då 

dessa inte var anpassade för barn. Detta gjordes för att få en så lättförståelig enkät som 

möjligt.   

 

Några av frågorna som användes i enkäten togs från en befintlig enkät som 

folkhälsomyndigheterna använt till syfte för att få bättre koll på svenska skolbarns hälsovanor 
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(Danielson, 2006, s.66 ff.). Små ändringar behövde göras i vissa av frågorna och 

svarsalternativen vilket resulterade i att frågorna formulerades på följande sätt i denna studies 

enkät, “2. Vilket år är du född?”, “4. Hur bor du?”, 5. “Har din vårdnadshavare 1 något 

arbete?”, “6. Har din vårdnadshavare 2 något arbete?”, “7. Vad anser du om din familjs 

ekonomiska situation?”, “12. Hur mycket väger du utan kläder?”, “13. Hur lång är du utan 

skor?”, “14. Tycker du att din fysiska hälsa är…?” samt “18. Hur ofta röker du?”. Se bilaga 2.  

 

De justeringar som gjordes var att på fråga två ändrades svarsalternativet från slutet till öppet. 

På fråga fem och sex ändrades benämningen “mamma” och “pappa” till vårdnadshavare 1 och 

2. Detta för att alla deltagare skulle kunna besvara frågan oavsett hur familjerelationerna såg 

ut. Vid dessa frågor placerades även en förklarande text för att underlätta för deltagarna. Se 

bilaga 2. Svarsalternativen på fråga sju utökades med alternativet “vet ej”, så att alla deltagare 

skulle kunna besvara frågan. På fråga tolv ändrades ordet “hälsa” till “fysisk hälsa”, eftersom 

att studien är avgränsad till fysisk hälsa. Under denna fråga skapades ett ytterligare 

svarsalternativ, “mindre bra”, då det var ett för stort steg mellan “ganska bra” och “dåligt”. 

 

Gymnastik- och idrottshögskolans (GIH:s) hälsoenkät var ytterligare en enkät som användes 

och här togs frågor gällande fysisk aktivitet och kostvanor (Andersson et al. 2015). Till delen 

om fysisk aktivitet formulerades en beskrivning om vad fysisk aktivitet är. Detta för att 

underlätta och klargöra för deltagarna vad begreppet fysisk aktivitet syftade till i denna studie. 

Till frågorna gällande kostvanor användes även en enkät från livsmedelsverket 

(Livsmedelsverket 2012).  

 

Justeringar behövde göras även i frågorna och svarsalternativen från GIH:s samt 

livsmedelverkets enkät. Frågorna i denna studies enkät utformades på följande sätt, “15. Hur 

många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 1 timma sammanlagt tid?”, “16. 

Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person?”, “17. Hur mycket stillasittande 

är du dagligen under din vakna tid?”, “19. Äter du vanligtvis följande måltider under en 

normal vecka, måndag-fredag?”, “21. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, glass eller 

läsk/saft?”, “23. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter?”, “24. Hur ofta äter du frukt 

och/eller bär (färska eller frysta)?”, “26. Hur ofta äter du mat som innehåller fullkorn- 

och/eller fiber?”(Andersson et al. 2015) “20. Vilken typ av mat äter du?” (Livsmedelsverket 

2012). Se bilaga 2.  
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De ändringar som gjordes var att på fråga 15 i studiens enkät togs frågan från GIH:s 

hälsoenkät medan svarsalternativet togs från folkhälsomyndighetens enkät (Andersson et al. 

2015; Danielson 2006, s.66 ff.). På fråga 17 förtydligades frågan genom några exempel, för 

att underlätta för deltagarna. Fråga 21 i studiens enkät är tagen från GIH:s hälsoenkät, dock är 

det ursprungligen fem olika frågor som sammanfattades till en fråga. Just för att få en bred 

bild av hur sockervanorna ser ut hos deltagarna. På fråga 20 ändrades svarsalternativen för att 

göra dem mindre komplicerade. 

 

Det var svårt att hitta frågor som vägde in allt som var av intresse för studiens syfte och 

frågeställningar. Frågor angående snabbmat, halvfabrikat, fisk och skaldjur var svåra att hitta, 

vilket resulterade i att två egna frågor skapades med hjälp av livsmedelsverkets riktlinjer. “22. 

Hur ofta äter du snabbmat/halvfabrikat?”, “25. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur?”. 

(Livsmedelsverket 2012, bilaga 1) Ytterligare en fråga skapades, ”3. Vilket område i 

Stockholms län bor du i?”. Denna fråga valdes för att ta reda på vart deltagarna bor, för att 

kunna se om sambanden skiljer sig beroende på bostadsområden. Se bilaga 2.  

 

När enkäten var färdigformulerad gjordes en pilotstudie där en niondeklassare besvarade 

enkäten, för att se om några ändringar behövde göras. I pilotstudien fanns det vissa 

svårigheter angående frågorna om vårdnadshavarnas arbete. För att detta inte skulle påverka 

resultatet angående socioekonomin negativt, genom eventuella interna bortfall, skapades 

ytterligare några frågor. Just för att kunna få en så bra bild som möjligt av hur deltagarnas 

socioekonomi såg ut.  

 

De frågor som skapades bygger på skalan, the family affluence scale (FAS), som är tagen från 

en rapport som WHO gjort i samarbete med forskningsnätverket ”Health behaviour in school-

aged children”. Rapporten gjordes med syfte att få en bättre insikt i ungdomars sociala 

omgivning, hälsa, hälsobeteende och välmående. (Currie et al. 2004, s. 16) De frågor som 

användes från denna rapport är ”8. Äger din familj en bil?”, ”9. Har du ett eget sovrum?”, 

”10. Under de senaste 12 månaderna, hur många gånger har du rest iväg på semester med din 

familj?” och ”11. Hur många datorer äger din familj?”.  Se bilaga 2.  

 

Innan pilotstudien utfördes fanns det två frågor angående tobak, en om rökvanor och en om 

snusvanor. Då studien var tvungen att begränsas exkluderas frågan gällande snusvanor. 
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Anledningen till att frågan angående rökvanor inte exkluderades var för att rökning har en stor 

påverkan på lungkapaciteten och i sin tur den fysiska hälsan (Lindgren 2011 ss. 8–14).  

 

Det fanns även frågor om var vårdnadshavaren arbetar samt vilket yrke vårdnadshavaren har. 

Dessa frågor togs bort då många av deltagarna förmodligen inte skulle kunna svara på dessa 

frågor. Vilket i sin tur skulle kunna ge ett missvisande svar eller ett högt internt bortfall. 

Siffror vid varje svarsalternativ lades även till för att underlätta beräkningen av resultatet. Se 

bilaga 2. När ovanstående ändringar var klara gjordes ytterligare en pilotstudie. Denna gång 

gjordes den på fyra personer som var äldre än målpopulationen för studien. För att se om 

enkäten gick att besvara eller om fanns oklarheter som behövde ändras.  

2.5 Bortfallsanalys   

Sammanlagt gick det 308 elever i de deltagande klasserna och det blev ett externt bortfall på 

71 personer då alla elever inte var närvarande när enkäten delades ut i varje klass. Alla elever 

som var närvarande svarade på enkäten. Vilket innebär att den totala svarsfrekvensen uppgick 

till 77 procent (237 svar). Fyra av de ifyllda enkäterna exkluderades innan analys på grund av 

att de antingen innehöll för många interna bortfall eller saknade årtal då personen var född.  

 

Av de svar som erhölls fanns det interna bortfall avseende vissa frågor där respondenten inte 

svarat alls. Ett uteblivet svar på ”födelseår”, två på ”bostadsområde”, tio gällande ”typ av 

boende”, tolv gällande ”vårdnadshavare två”. Av de som svarade att vårdnadshavaren inte 

hade något arbete, var det två deltagare som inte svarade på frågan om ”varför deras 

vårdnadshavare 1 inte hade något arbete”. För vårdnadshavare 2 var det nio deltagare som 

inte svarade på detta. Två uteblivna svar på ”familjens ekonomiska situation” och två på 

”sovrum” respektive ”semester”.  

 

Det var 24 uteblivna svar på ”vikt” och sex uteblivna svar på ”längd” vilket resulterade i 24 

interna bortfall på BMI. Sex uteblivna svar på ”fysiskt aktiv minst en timme”, tre gällande 

”överensstämmer bäst med dig som person” och nio gällande ”stillasittande”. Fyra uteblivna 

svar på ”rökning”, två på ”frukost”, fyra på ”lunch” respektive ”middag”. Ett uteblivet svar på 

”typ av mat”, fyra på ”sötsaker”, två på ”snabbmat”, tre på ”grönsaker/rotfrukter”, två på 

”frukt/bär” och ett på ”fisk/skaldjur” respektive ”fibrer/fullkorn”.  
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2.6 Etiska aspekter 

Inom forskning talas det om två typer av etik, forskaretik och forskningsetik. Forskaretik 

berör forskaren eller studenten, medan forskningsetik handlar om att skydda de deltagare som 

ställer upp i studien. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 382)  

 

Avseende forskaretik har hänsyn till plagiering tagits. Tidigare forskning har redovisats på 

rätt sätt och den forskning som inte stödjer hypotesen i studien har inte utelämnats. 

Bekvämlighetsurval har använts i studien, endast på grund av tidsmässig begränsning och inte 

för att styra resultatet i någon riktning. Hänsyn har tagits till deltagarna i studien så att ingen 

kan påverkas negativt av studien. Allt i studien är sanningsenligt och ingen data har ändrats 

eller lagts till i syfte att få ett bättre resultat. Data från undersökningen har skickats till 

sakkunnig inom statistik för att få hjälp med att redovisa resultatet på ett tillförlitligt och 

riktigt sätt. (ibid, s. 382 ff.)  

 

Gällande forskningsetiken finns det fyra regler att beakta för att skydda individen som ställer 

upp i undersökningen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Hänsyn till dessa togs genom att deltagarna 

informerades om studiens syfte, att det var frivilligt att delta samt att de kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst. Då deltagarna var 15 år behövdes inte samtycke från 

vårdnadshavare utan det erhölls från skolledningen alternativt lärare samt deltagarna själva. 

(ibid, s. 7 ff.) 

 

Deltagarna informerades om att ingen utomstående kommer få ta del av svaren samt att data 

endast kommer användas för studiens ändamål. Den information som deltagarna gett går inte 

att koppla till en enskild individ då namn ej uppgetts. (ibid, s. 12 ff.) I den inledande delen av 

enkäten behandlades dessa krav samt att deltagarna informerades om sina rättigheter. Se 

bilaga 2.   

2.7 Validitet och reliabilitet  

I studien användes bekvämlighetsurval, något som har en inverkan på den externa validiteten. 

Resultatet går inte att generalisera till målpopulationen, utan endast är representativt för 

urvalsgruppen. En annan faktor som påverkar den externa validiteten och i sin tur 

generaliserbarheten är att alla skolor som var med i studien låg i samma kommun. Detta gör 
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det svårt att kunna applicera resultatet på andra kommuner och områden. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 143 ff.) 

 

För att öka innehållsvaliditeten och även reliabiliteten i studien användes frågor från 

befintliga enkäter (ibid, s.124 & 145), från bland annat livsmedelsverket (Livsmedelsverket 

2012, bilaga 1), folkhälsomyndigheten (Danielson 2006, s. 66 ff.), GIH:s hälsoenkät 

(Andersson et al. 2015) och WHO (Currie et al. 2004, s. 16). Något som påverkar validiteten 

negativt är att vissa frågor skapades på egen hand, då det inte gick att hitta befintliga frågor 

gällande alla områden i studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 145).   

 

Två pilotstudier utfördes innan enkäten delades ut för att se hur pass bra utformningen på 

enkäten var och för att kunna justera de frågor som var otydliga för respondenten (ibid, s.122 

f.).  

 

Något som kan ha påverkat den interna validiteten i denna studie är den sociala 

önskvärdheten. När enkät används som datainsamlingsmetod är risken för social önskvärdhet 

hög. Detta innebär att respondenten medvetet eller omedvetet svarar som hen tror att den 

borde svara eller för att framstå på ett speciellt sätt, istället för att utgå från sig själv. (ibid, s. 

142 & 146)  

 

Utdelningen av enkäterna skedde på plats i de flesta av de deltagande klasserna. Genom att 

författarna delade ut enkäterna på plats och närvarade när deltagarna svarade på den, gavs 

deltagarna en möjlighet att ställa eventuella frågor angående enkäten. Detta minskade risken 

för interna bortfall samtidigt som det ökade studiens reliabilitet då alla deltagare fick samma 

svar på eventuella frågor gällande enkätfrågorna. (ibid, s. 100) 

 

I de klasser där utdelningen av enkäten inte kunde ske på plats av författarna hjälpte lärarna 

för respektive klass till med detta. Vilket kan ha haft en påverkan på deltagarnas svar samt 

den interna validiteten, då det inte gick att veta vad lärarna som delade ut enkäterna gav för 

svar om eleverna hade frågor. Det finns en risk att lärarna inte gav rätt förklaring på frågorna. 

(ibid, s. 137 ff.) 
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2.8 Databearbetning och analys    

När all data samlats in fick varje enkät ett specifikt id-nummer. Detta för att lättare kunna 

justera fel som möjligtvis kan uppstå vid datahantering. Därefter utformades en kodlista för 

att underlätta vidare bearbetning. Frågorna kodades med ett variabelnamn och 

svarsalternativen kodades med samma siffra som i enkäten. Se bilaga 3. Efter detta lades all 

information från enkäterna in i programmet Excel och därefter överfördes all data till 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för analys.  

 

Frågorna delades in i sex områden, ”kostvanor” (fråga 21–26), ”måltider” (fråga 19), ”fysisk 

aktivitetsnivå” (fråga 15–17), ”materiell välfärd” (fråga 8-11), ”upplevd socioekonomi” (fråga 

5-7) samt vikt och längd (fråga 13-14) som omvandlades till området ”BMI”. Se tabell 1. 

Frågorna om rökning (fråga 18) samt upplevd fysisk hälsa (fråga 12) ingick inte i något 

område. Svaren på frågorna inom varje område summerades och medelvärdet togs fram.  

 

Ett test för normalfördelning av områdena och de enskilda frågorna gjordes i SPSS med 

Shapiro-Wilk test. För att ta reda på om icke-parametrisk eller parametrisk statistik skulle 

användas. För normalfördelning skulle signifikansvärdet på testet överstiga 0.05 (Laerd 

statistics 2013, s. 2). Majoriteten av all data visade lägre värde och var på så sätt snedfördelad, 

detta medförde att icke-parametrisk statistik användes i analysen.  

 

För att redovisa resultatet användes deskriptiv statistik som översiktligt visar hur det såg ut 

inom varje område, för alla enskilda frågor inom områdena (kostvanor, måltider, fysisk 

aktivitetsnivå) samt de två enskilda frågorna som inte ingick i något område (upplevd fysisk 

hälsa och rökning). Detta redovisades med median samt 25-75 percentil. Högre median 

innebär bättre upplevd socioekonomi, materiell välfärd, kostvanor samt fysisk hälsa (bortsett 

från BMI). Även det högsta och lägsta värdet som kunde antas inom varje område och på 

varje enskild fråga redovisas. Se tabell 1 och 2.  

 

Något som upptäcktes efter datainsamlingen var att frågorna typ av boende, varför en 

deltagares vårdnadshavare inte har något arbete och typ av mat inte gav någon relevant 

information till resultatet. Detta för att rangordning av svarsalternativen inte kunde ske, det 

gick inte att säga vilket alternativ som var bättre eller sämre. På grund av detta analyserades 

inte dessa frågor i resultatet.  
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För vidare redovisning av resultatet användes analytisk statistik. Korrelationsanalys i form av 

Spearmans rangkorrelation där ”upplevd socioekonomi” och ”materiell välfärd” analyserades 

med områdena fysisk aktivitetsnivå”, ”BMI”, ”kostvanor” och ”måltider”, detta för att ta reda 

på eventuella samband. Samma analys gjordes för varje enskild fråga inom områdena ”fysisk 

aktivitetsnivå”, ”kostvanor” och ”måltider” samt de frågor som inte ingick i något område 

(rökning och upplevd fysisk hälsa). Detta för att få en djupare och bredare inblick i resultatet.  

 

Resultatet från Spearmans rangkorrelation redovisades med korrelationskoefficient (r) samt p-

värde. Korrelationskoefficienten visar styrkan och riktningen på sambandet. Denna kan anta 

ett värde mellan -1 och 1. Där -1 indikerar på ett starkt negativt samband och 1 på ett starkt 

positivt samband. Ett r-värde på 0.1-0.29 innebär ett svagt samband, ett r-värde på 0.3-0.49 

innebär medelstarkt samband och ett r-värde på 0.5–1 innebär ett starkt samband. (Pallant 

2016, s. 137) P-värdet beskriver signifikansen, sannolikheten att resultatet är statistiskt 

signifikant och inte beror på slumpen. Signifikansnivån för analysen sattes till p < 0.05.  

3. Resultat 

I studien deltog 234 respondenter varav 107 flickor (45.7 %), 118 pojkar (50.4 %) och sju hen 

(3 %). Alla deltagare gick i årskurs nio, 220 personer (94 %) var födda 2001, 13 personer (5.6 

%) var födda 2000 och en person (0.4 %) var född 2002.   

3.1 Beskrivning av kategorier och variabler  

I tabell 1 beskrivs deltagarna gällande median samt 25-75 percentil för områdena ”upplevd 

socioekonomi”, ”materiell välfärd”, ”fysisk aktivitetsnivå”, ”BMI”, ”kostvanor” och 

”måltider”. Se tabell 1.  

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna gällande median samt 25-75 percentil för områdena ”upplevd socioekonomi”, 

”materiell välfärd”, ”fysisk aktivitetsnivå”, ”BMI”, ”kostvanor” och ”måltider”. Inom parantes anges det högsta och 

lägsta värdet som kunde uppnås på varje område.  

 

 

 

 

 

 

OMRÅDE  N Median 25-75 percentil 

UPPLEVD SOCIOEKONOMI (1-4)  220 3.5 2.3-4 

MATERIELL VÄLFÄRD (1-3.3) 230 2.5 2.3-3 

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ (1-7) 223 4.3 3.7-5 

BMI  210 20.8 19-22.6 

KOSTVANOR (1-5) 227 3 2.5-3.3 

MÅLTIDER (1-2)  227 2 1.67-2 
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I tabell 2 beskrivs deltagarna gällande median samt 25-75 percentil för alla enskilda frågor 

inom området ”fysisk aktivitetsnivå” (fysiskt aktiv 1 timme, svettig/andfådd och 

stillasittande), de två frågorna som inte ingick i något område (upplevd fysisk hälsa och 

rökning) samt områdena ”kostvanor” (sötsaker, snabbmat, grönsaker/rotfrukter, frukt/bär, 

frisk/skaldjur och fullkorn/fibrer) och ”måltider” (frukost, lunch och middag). Se tabell 2.  

Tabell 2. Beskrivning av deltagarna gällande median samt 25-75 percentil för alla enskilda frågor inom området 

”fysisk aktivitetsnivå”, de två frågorna som inte ingick i något område (upplevd fysisk hälsa och rökning) samt 

områdena ”kostvanor” och ”måltider”. Inom parantes anges det högsta och lägsta värdet som kunde uppnås på 

varje enskild fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Finns det något samband mellan socioekonomi och fysisk 

hälsa? 

I tabell 3 visas resultatet från sambandsanalysen mellan områdena ”materiell välfärd” och 

”fysisk aktivitetsnivå” samt ”materiell välfärd” och ”BMI”. Ett svagt, positivt, signifikant 

samband sågs mellan ”materiell välfärd” och ”fysisk aktivitetsnivå” (r = 0.14, p = 0.03). Inget 

signifikant samband noterades mellan ”materiell välfärd” och ”BMI” (r = -0.06, p = 0.38). Se 

tabell 3.  

 

 

ENSKILD FRÅGA  N Median 25-75 percentil 

FYSISKT AKTIV 1 TIMME (1-8) 230 5 3-6 

SVETTIG/ANDFÅDD (1-6) 232 5 4-5 

STILLASITTANDE (1-7) 226 4 3-5 

UPPLEVD FYSISK HÄLSA (1-5) 234 4 3-5 

RÖKNING (1-4) 231 4 4-4 

SÖTSAKER (1-5)  231 3 2-3 

SNABBMAT (1-5)   233 4 3-4 

GRÖNSAKER/ROTFRUKTER (1-5)  232 4 3-4 

FRUKT/BÄR (1-5)   233 3 2-4 

FISK/SKALDJUR (1-5)  234 3 2-3 

FULLKORN/FIBRER (1-5)   234 2 2-3 

FRUKOST(1-2) 233 2 1-2 

LUNCH (1-2)   231 2 2-2 

MIDDAG (1-2)  231 2 2-2 
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Tabell 3. Korrelationsanalys mellan ”materiell välfärd” och områdena ”fysik aktivitetsnivå” och ”BMI”. * = p>0.05 

 

 

 

 

 

 

I tabell 4 visas resultatet från sambandsanalysen mellan ”materiell välfärd” och frågorna inom 

området ”fysisk aktivitetsnivå” (fysisk aktiv 1 timme, svettig/andfådd och stillasittande) samt 

de enskilda frågorna om ”rökning” och ”upplevd fysisk hälsa”. Mellan ”materiell välfärd” och 

”fysiskt aktiv 1 timme” kunde ett svagt, positivt, signifikant samband noteras (r = 0.15, p = 

0.02). Det gick även att notera ett svagt signifikant samband, i positiv riktning mellan 

”materiell välfärd” och den enskilda frågan ”svettig/andfådd” (r = 0.22, p = 0.02). Se tabell 4.  

 

Mellan ”materiell välfärd” och ”stillasittande” noterades inget signifikant samband (r = -0.07, 

p = 0.31). Mellan ”materiell välfärd” och ”upplevd fysisk hälsa” kunde ett svagt signifikant 

samband, i positiv riktning ses (r = 0.14, p = 0.03). Ett svagt signifikant samband, i positiv 

riktning noterades mellan ”materiell välfärd” och ”rökning” (r = 0.18, p = 0.006). Se tabell 4. 

Tabell 4. Sambandsanalys mellan ”materiell välfärd” och frågorna inom området ”fysisk aktivitetsnivå” samt de 

enskilda frågorna ”upplevd fysisk hälsa” och ”rökning”. * = p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 5 redovisas resultatet från sambandsanalysen mellan ”upplevd socioekonomi” och 

”fysisk aktivitetsnivå” samt ”upplevd socioekonomi” och ”BMI”. Inget signifikant samband 

noterades mellan dessa områden (r = 0.12, p = 0.07) respektive (r = -0.13, p = 0.86).  

Se tabell 5. 

MATERIELL VÄLFÄRD 

OMRÅDE  N r P 

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ 230 0.14 0.03* 

BMI 206 - 0.06 0.38 

MATERIELL VÄLFÄRD 

ENSKILD FRÅGA N R P 

FYSISKT AKTIV 1 TIMME 226 0.15 0.02* 

SVETTIG/ANDFÅDD 228 0.22 0.001* 

STILLASITTANDE 222 -0.07 0.31 

UPPLEVD FYSISK HÄLSA 230 0.14 0.03* 

RÖKNING   227 0.18 0.006* 
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Tabell 5. Sambandsanalys mellan ”upplevd socioekonomi” och områdena ”fysisk aktivitetsnivå” och ”BMI”. * = 

p<0.05 

 

 

 

 

 

 

I tabell 6 visas resultatet från sambandsanalysen mellan ”upplevd socioekonomi” och 

frågorna inom området ”fysisk aktivitetsnivå” (fysisk aktiv 1 timme, svettig/andfådd och 

stillasittande) samt de enskilda frågorna ”rökning” och ”upplevd fysisk hälsa”. Mellan 

”upplevd socioekonomi” och ”fysiskt aktiv 1 timme” kunde ett svagt, positivt, signifikant 

samband noteras (r = 0.18, p = 0.009). Se tabell 6.  

 

Det gick även att se ett svagt signifikant samband, i positiv riktning mellan ”upplevd 

socioekonomi” och ”svettig/andfådd” (r = 0.2, p = 0.003). Mellan ”upplevd socioekonomi” 

och ”stillasittande” kunde inget signifikant samband noteras (r = -0.12, p = 0.06). Se tabell 6. 

Mellan ”upplevd socioekonomi” och ”upplevd fysisk hälsa” kunde ett svagt signifikant 

samband, i positiv riktning ses (r = 0.23, p = 0.001). Inget signifikant samband noterades 

mellan ”upplevd socioekonomi” och ”rökning” (r = 0.08, p = 0.27). Se tabell 6. 

Tabell 6. Sambandsanalys mellan ”upplevd socioekonomi” och frågorna inom området ”fysisk aktivitetsnivå” samt 

de enskilda frågorna ” upplevd fysisk hälsa” och ”rökning”. * = p<0.05 

 

 

 

 

 

 

UPPLEVD SOCIOEKONOMI 

OMRÅDE  N r P 

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ 211 0.13 0.07 

BMI 199 -0.13 0.86 

UPPLEVD SOCIOEKONOMI 

ENSKILD FRÅGA N r P 

FYSISKT AKTIV 1 TIMME 216 0.18 0.009* 

SVETTIG/ANDFÅDD 218 0.20 0.003* 

STILLASITTANDE 214 -0.13 0.06 

UPPLEVD FYSISK HÄLSA 220 0.23 0.001* 

RÖKNING   217 0.08 0,27 



23 

 

3.4 Finns det något samband mellan socioekonomi och kostvanor? 

I tabell 7 redovisas resultatet från sambandsanalysen mellan områdena ”materiell välfärd” och 

”kostvanor” samt ”materiell välfärd” och ”måltider”. Inget signifikant samband noterades 

mellan dessa områden (r = -0.06, p = 0.37) respektive (r = 0.09, p = 0.19). Se tabell 7. 

Tabell 7. Sambandsanalys mellan ”materiell välfärd” och områdena ”kostvanor” och ”måltider”. * = p<0.05 

 

 

 

 

 

 

I tabell 8 visas resultatet från sambandsanalysen mellan ”materiell välfärd” och de enskilda 

frågorna inom områdena ”kostvanor” (sötsaker, snabbmat, grönsaker/rotfrukter, frukt/bär, 

fisk/skaldjur och fullkorn/fibrer) samt ”måltider” (frukost, lunch och middag).  

 

Inget signifikant samband kunde ses mellan ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna inom 

området ”kostvanor”, ”sötsaker” (r = -0.02, p = 0.73), ”snabbmat” (r = -0.10, p = 0,13), 

”grönsaker/rotfrukter” (r = -0.03 p = 0.64), ”frukt/bär” (r = -0.07, p = 0.28), ”fisk/skaldjur” (r 

= -0.09, p = 0.2) samt ”fullkorn/fibrer” (r = 0.09, p = 0.17). Inget signifikant samband 

noterades mellan ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna inom området ”måltider”:  

”frukost” (r = 0.08, p = 0.22), ”lunch” (r = 0.02, p = 0.79), ”middag” (r = 0,09, p = 0.17). 

 Se tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIELL VÄLFÄRD 

OMRÅDE  N r P 

KOSTVANOR 224 -0.06 0.37 

MÅLTIDER  223 0.09 0.19 
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Tabell 8. Sambandsanalys mellan ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna inom ”kostvanor” och ”måltider”.  

* = p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 9 redovisas resultatet från sambandsanalysen mellan områdena ”upplevd 

socioekonomi” och ”kostvanor” samt ”upplevd socioekonomi” och ”måltider”. Inget 

signifikant samband noterades mellan dessa områden (r = 0.086, p = 0.21) respektive 

(r = -0.04, p = 0.59). Se tabell 9.  

Tabell 9. Sambandsanalys mellan ”upplevd socioekonomi” och områdena ”kostvanor” och ”måltider”. * = p<0.05 

 

 

 

 

 

 

I tabell 10 visas resultatet från sambandsanalysen mellan ”upplevd socioekonomi” och de 

enskilda frågorna inom området ”kostvanor” (sötsaker, snabbmat, grönsaker/rotfrukter, 

frukt/bär, fisk/skaldjur och fullkorn/fibrer) och ”måltider” (frukost, lunch och middag). 

 

Inget signifikant samband noterades mellan ”upplevd socioekonomi” och de enskilda frågorna 

inom området ”kostvanor”, ”sötsaker” (r = -0.02, p = 0.74), ”snabbmat” (r = -0.07, p = 0.29), 

”grönsaker/rotfrukter” (r = 0.12, p = 0.09), ”frukt/bär” (r = 0.09, p = 0.16), ”fisk/skaldjur” (r = 

0.02, p = 0.74), ”fullkorn/fibrer” (r = 0.1, p = 0.15). Inget signifikant samband kunde ses 

MATERIELL VÄLFÄRD 

ENSKILD FRÅGA N r P 

SÖTSAKER  227 -0.02 0.73 

SNABBMAT  229 -0.1 0.13 

GRÖNSAKER/ROTFRUKTER 229 -0.03 0.64 

FRUKT/BÄR  229 -0.07 0.28 

FISK/SKALDJUR 230 -0.09 0.2 

FULLKORN/FIBRER  230 0.09 0.17 

FRUKOST 229 0.08 0.22 

LUNCH  227 0.02 0.79 

MIDDAG 227 0.09 0.17 

UPPLEVD SOCIOEKONOMI 

OMRÅDE  N r P 

KOSTVANOR 214 0.086 0.21 

MÅLTIDER  213 -0.04 0.59 



25 

 

mellan ”upplevd socioekonomi” och de enskilda frågorna inom området ”måltider”, ”frukost” 

(r = -0.04, p = 0.56), ”lunch” (r = -0.03, p = 0.69), ”middag” (r = 0.03, p = 0.63). Se tabell 10.  

Tabell 10. Sambandsanalys mellan upplevd socioekonomi och de enskilda frågorna inom områdena ”kostvanor” 

och ”måltider”. * = p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLEVD SOCIOEKONOMI 

ENSKILD FRÅGA N r P 

SÖTSAKER  217 -0.02 0.74 

SNABBMAT  219 -0.07 0.29 

GRÖNSAKER/ROTFRUKTER 219 0.12 0.09 

FRUKT/BÄR  219 0.09 0.16 

FISK/SKALDJUR 220 0.02 0.74 

FULLKORN/FIBRER  220 0.1 0.15 

FRUKOST 219 -0.04 0.56 

LUNCH  217 -0.03 0.69 

MIDDAG 217 0.03 0.63 
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3.5 Skiljer sig sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och den 

fysiska hälsan beroende på bostadsområde? 

I tabell 11 beskrivs deltagarnas bostadsområden samt fördelningen inom dessa. Majoriteten av 

deltagarna bodde i Haninge, medan det var stor spridning på antal deltagare inom de andra 

bostadsområdena. Ingen analys kunde genomföras vilket resulterar i att frågeställningen inte 

kunde besvaras.   

Tabell 11. Antal deltagare per bostadsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSOMRÅDE  N PROCENT (%) 

BRANDBERGEN 1 0.4  

DALARÖ  1 0.4 

HANDEN 34 14.5 

HANINGE 122 52.1 

JORDBRO 26 11.1 

KOLARTORP  1 0.4 

MUSKÖ 2 0.9 

NYNÄSHAMN 3 1.3 

ÖSTERHANINGE 2 0.9 

SEGERSÄNG  1 0.4 

SKOGÅS 1 0.4 

SKOGÅS/LÄNNA 1 0.4  

SKÖNDAL 1 0.4 

SÖDERBY 2 0.9 

STOCKHOLM 1 0.4 

THORHILDSPLAN 1 0.4 

TRÅNGSUND 1 0.4 

TROLLBÄCKEN 2 0.9 

TUNGELSTA 3 1.3 

TYRESÖ 1 0.4 

VÅRBY 1 0.4 

VÄSTERHANINGE 14 6.0 

VEGA 5 2.1 

VENDELSÖ 6 2.6 

TOTAL 234 100.0 



27 

 

4. Diskussion 

I detta avsnitt kommer denna studie diskuteras utifrån rubrikerna metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I resultatdiskussionen kopplas studiens resultat till tidigare forskning och 

diskuteras utifrån studiens syfte, som var att undersöka om det fanns något samband mellan 

socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan hos ungdomar i olika skolor i Stockholms 

län. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter i studiens metod och resultat.  

4.1 Resultatdiskussion  

Genom att avläsa medianvärdet i studiens resultat går det att se att den ”upplevda 

socioekonomin” och den ”materiella välfärden” är relativt hög bland ungdomarna i årskurs 9. 

Detta då medianen är högre än medel i jämförelse med det maximala värdet som kunde 

uppnås inom områdena gällande socioekonomin. Se tabell 1.  

 

Ett signifikant samband kunde ses mellan områdena ”materiell välfärd” och ”fysisk 

aktivitetsnivå”. Detta kunde även noteras mellan området ”materiell välfärd” och de enskilda 

frågorna ”fysiskt aktiv 1 timme”, ”svettig/andfådd”, ”upplevd fysisk hälsa” samt ”rökning”. 

Mellan området ”upplevd socioekonomi” och de enskilda frågorna ”fysiskt aktiv 1 timme”, 

”svettig/andfådd” samt ”upplevd hälsa” kunde signifikant samband ses. 

 

Inget signifikant samband noterades mellan områdena ”materiell välfärd” och ”kostvanor” 

eller ”upplevd socioekonomi” och ”kostvanor”. Socioekonomi kan således ha en viss 

samvariation med den fysiska hälsan hos ungdomarna i årskurs 9 men tillsynes inte på 

kostvanor. Ingen analys kunde genomföras på sista frågeställningen och kunde därför inte 

besvaras. 

4.1.1 Socioekonomi och fysisk hälsa   

Som tidigare nämnts så kan det bland ungdomarna i årskurs 9 ses ett svagt samband mellan 

området ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna ”fysiskt aktiv 1 timme” och 

”svettig/andfådd”, dessa samvarierar även med området ”upplevd socioekonomi”. Detta tyder 

på att det skulle kunna vara så att ju högre socioekonomi ungdomarna har desto mer fysiskt 

aktiva är dem. Om så är fallet skulle detta kunna ha en betydelse för den fysiska 

aktivitetsnivån även i framtiden. I en tidigare studie, som nämnts i forskningsläget, har det 
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visat sig att socioekonomin tidigare i livet har en positiv påverkan på den fysiska aktiviteten 

även i vuxen ålder (Juneau et al.2014). 

 

De signifikanta sambanden som framkommit bland ungdomarna i årskurs 9 mellan 

socioekonomi och den fysiska hälsan går att stärka genom tidigare studier. Flera tidigare 

studier visar nämligen på att det finns en koppling mellan socioekonomi, fysisk hälsa och 

aktivitetsnivå, vilket i detta fall stärker vårt resultat. Lägre socioekonomi leder i många fall till 

sämre fysisk hälsa samt att individer med lägre socioekonomi är mindre fysisk aktiva än dem 

med högre socioekonomi (Borraccino et al. 2009; Galobardes et al. 2007; Lindgren et al. 

2016).  

 

Den ”materiella välfärden” och ”upplevda socioekonomin” bland ungdomarna i årskurs 9 

samvarierar som tidigare nämnts med deras ”fysiska aktivitetsnivå”. Anledningen till detta 

skulle kunna vara, som nämnts i tidigare forskning, att personer med högre ekonomi har bättre 

chans till de resurser som krävs för en god hälsa jämfört med personer med lägre ekonomi, 

exempelvis vilka fysiska aktiviteter en person har råd att delta i (Burström et al. 2007, s. 8; 

Currie et al. 2012).  

 

Ett positivt samband noterades mellan ”materiell välfärd” och ”rökning” hos ungdomarna i 

årskurs 9. Detta skulle kunna tyda på att ju bättre materiell välfärd deltagaren har desto mer 

röker individen. I tidigare forskning har det visat sig att de som röker mer är de individer som 

har lägre utbildning samt yrkesstatus (Laaksonen et al. 2005; Hiscock et al. 2011). Skillnaden 

mellan resultatet i tidigare forskning och resultatet i denna studie kan bero på att olika 

mätinstrument använts. I denna studie har den materiella välfärden undersökts medan 

studierna i forskningsläget har studerat utbildning och yrkesstatus.  

 

I en tidigare studie av Hiscock et al. (2011) skriver dem att individer med låg socioekonomi i 

större utsträckning anser att priset är en bidragande faktor till att sluta röka. Detta skulle 

kunna vara anledningen till att resultatet angående rökning i denna studie blev som det blev. 

(Se tabell 4 och 6). Ekonomin skulle i denna studie kunnat vara en bidragande faktor till att de 

deltagarna med bättre socioekonomi röker mer. Möjligtvis får de mer pengar hemifrån som de 

då väljer att lägga på cigaretter. 
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4.1.2 Socioekonomi och kostvanor  

Bland ungdomarna i årskurs 9 kunde inget signifikant samband noteras mellan områdena 

”materiell välfärd” och ”kostvanor” samt ”upplevd socioekonomi” och ”kostvanor”. 

Resultatet säger emot mycket av den tidigare forskningen. Där de kommit fram till att det 

finns positiva samband mellan socioekonomi och kostvanor. Tidigare forskning har sett att 

det finns ett positivt samband mellan hälsosamma kostvanor, hög utbildningsnivå och 

inkomst. Intaget av snabbmat var högre hos de familjer med lägre socioekonomi. Personer 

med högre socioekonomi fick i sig nyttiga livsmedel i större utsträckning och på så sätt även 

mer vitaminer, mineraler och fibrer. (Darmon & Drewnowski 2008; Fismen et al. 2016; 

Skårdal et. al 2014; Watts et al. 2016)  

 

Att det finns skillnader mellan tidigare forskning och resultat i denna studie skulle kunna bero 

på att i tidigare forskning har de använt sig av utbildning eller sysselsättning som 

mätinstrument på socioekonomi. Vilket gör det svårt att jämföra resultatet med tidigare 

forskning. Möjligtvis hade de sett mer lika ut om dessa indikatorer använts även i denna 

studie. Se tabell 1.  

 

Det finns dock tidigare forskning som stödjer resultatet i denna studie. Att det inte finns något 

samband mellan ”upplevd socioekonomi”, ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna 

gällande kostvanor bland ungdomarna i årskurs 9 kan kopplas till visa resultat i de tidigare 

studierna som redovisats i forskningsläget. Det har visat sig att materiell välfärd inte 

samvarierar med socker- och läskkonsumtionen bland ungdomar (Fismen et al. 2016; 

Vereecken et al. 2005). Men även att utbildning och sysselsättning inte samvarierar med 

exempelvis fisk, grönsaker- och fruktkonsumtion (Dynesen et al. 2003; Skårdal et al. 2014).  

4.1.3 Socioekonomi, fysisk hälsa och kostvanor beroende på 

bostadsområde  

Ingen analys kunde genomföras för att se om det fanns någon skillnad mellan socioekonomi, 

kostvanor och den fysiska hälsan beroende på bostadsområde. Vilket ledde till att inget 

resultat kunde tas fram.  

 

Den ”materiella välfärden” och ”upplevda socioekonomin” bland ungdomarna i årskurs 9 var 

som nämnts tidigare relativt bra. Att resultatet visade på denna jämlikhet gällande 

socioekonomin kan bero på att majoriteten av deltagarna kommer från samma eller liknande 
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kommuner och områden. Majoriteten av deltagarna (54 procent) bodde i Haninge medan 

resterande deltagare var utspridda på 23 andra bostadsområden.  Se tabell 1. Om fler deltagare 

hade kommit från andra områden hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Detta då 

socioekonomin ser olika ut beroende på vart en individ bor då Stockholm blivit alltmer 

socioekonomiskt homogent gällande bostadsområde, där fattiga och rika bor i olika områden. 

(Bremberg, Slättman & Alarcón 2015, s. 15; Engkvist & Moberg 2014, s. 6) 

4.2 Metoddiskussion   

Som tidigare nämnts användes bekvämlighetsurval i denna studie, vilket gör att resultatet inte 

går att applicera på målpopulationen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94 och 143). Ett 

slumpmässigt urval hade lett till ett mer pålitligt och generaliserbart resultat, dock fanns inte 

den tiden som krävdes för att göra detta. En bild kan ändå ges av hur det ser ut i 

urvalsgruppen, genom detta går det att bilda sig en uppfattning om hur det skulle kunna se ut 

om en annan urvalsmetod använts.  

 

Tanken från början var att deltagare skulle vara från olika områden, där socioekonomin skiljer 

sig. Då tanken var att se om sambandet såg annorlunda ut beroende på vilket område 

deltagarna bodde i. För att göra enkätundersökningen på eleverna i respektive skola behövdes 

ett godkännande av antingen rektor eller lärare (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Många svarade 

inte och någon skola tackade nej till att delta i studien. Detta tillsammans med 

tidsbegränsning gällande utdelningen av enkäten resulterade i att de skolor som var med i 

studien låg i samma kommun. Hade fler deltagare kommit från olika områden hade resultatet 

troligtvis sett annorlunda ut och i större utsträckning kunnat generaliseras till andra områden. 

Vilket hade kunnat ge en bredare bild av hur det ser ut i olika områden.  

 

Något vi inte hade kännedom om innan utdelningen av enkäten var att en av de kommunala 

skolorna som var med i studien var en profilskola, med inriktning idrott. Vilket skulle kunna 

haft en påverkan på vårt resultat när det kommer till sambandet mellan socioekonomi och 

fysisk hälsa. Denna tanke grundandes i att dessa elever generellt sett, med stor sannolikhet är 

mer fysisk aktiva än elever från skolor utan idrottsinriktning.   

 

Något som kan ha påverkat validiteten och resultatet negativt är att två egna enkätfrågor 

skapades samt att vissa svarsalternativ ändrades (ibid, s. 145). En risk med detta är att 

respondenten möjligtvis hade gett andra svar om endast validerade frågor och svarsalternativ 
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använts. Majoriteten av de frågor som är med i enkäten är dock hämtade från befintliga 

enkäter. Frågorna är redan granskade och testade i tidigare undersökningar och stärker på så 

sätt validiteten av enkäten i denna studie. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124 & 145)  

 

Något som kunde gjorts annorlunda är att dela ut enkäten på lika villkor i alla klasser, alltså 

av samma personer, vilket hade resulterat i högre reliabilitet (ibid, s. 100). Detta hade kunnat 

lösas genom att alla lärare delade ut enkäterna och att de då innan utdelningen informerades 

om vad de skulle svara på de frågor som kunde tänkas vara problematiska. Eller om det hade 

gått att lösa så att författarna hade kunnat var med vid utdelningen i alla klasser. Om detta 

gjorts hade resultatet blivit mer tillförlitligt då respondenterna med säkerhet hade kunnat få 

samma svar på eventuella frågor angående enkäten (ibid, s. 130). Dock var författarna med 

vid majoriteten av utdelningarna av enkäterna, vilket istället minskar risken för interna 

bortfall samt stärker reliabiliteten i studien (ibid, s. 100).   

 

Det är svårt att skapa en enkät där alla deltagare uppfattar, tolkar och förstår frågorna på rätt 

sätt. Trots att ett enkelt språk användes i enkäten var det deltagare som ändå hade svårt att 

förstå frågorna på grund av bristande kunskaper i det svenska språket. Därför var det positivt 

att närvara vid utdelningen av enkäten i den mån det gick. 

 

Nackdelen med att använda enkät som datainsamlingsmetod är att det inte går att veta om 

respondenterna talar sanning. Det finns stor risk för social önskvärdhet gällande vissa 

variabler som exempelvis rökning, vikt och socioekonomi. Detta kan ha lett till interna 

bortfall samt ett snedvridet resultat. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 142 & 146) För att minska 

risken för social önskvärdhet gällande dessa faktorer informerades deltagarna om att 

enkätsvaren var anonyma samt att ingen utomstående skulle få ta del av svaren.  

 

Alla elever som gick i respektive klass var inte närvarande vid besvarandet av enkäten vilket 

ledde till externa bortfall. Trots detta var svarsfrekvensen hög (77 procent), vilket har en 

positiv påverkan på resultatet. Då urvalsgruppen var stor minskade risken för typ-2 fel, att 

förkasta nollhypotesen fastän den är sann (Eljertsson 2012, s. 123). Svarsfrekvensen på varje 

fråga var hög vilket ledde till lågt internt bortfall, som resulterar i att urvalsgruppen fortsatte 

att vara stor även vid analys.  
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Något som upptäcktes efter datainsamlingen var att vissa enkätenfrågor hade kunnat göras 

annorlunda, då dessa kan ha haft en negativ påverkan på resultatet. Frågorna angående 

bostadsområde och typ av boende blev problematiskt då flera av deltagarna hade 

vårdnadshavare som bodde separat. Vilket ledde till att deltagarna då bodde i olika områden 

och i olika typer av bostäder. Detta kan vara negativt då alla deltagare förmodligen inte kan 

svara det sanna svaret på frågorna vilket i detta fall lett till interna bortfall. För att undvika 

detta bortfall hade justeringar kunnat göras genom att lägga till ytterligare frågor, en fråga 

gällande var vårdnadshavare 1 respektive 2 bor samt vilken typ av bostad båda har.    

 

Det är svårt att genom frågor om semester, datorer och bilar få en exakt bild av hur en 

deltagares socioekonomi och materiell välfärd ser ut. Vilket skulle kunna leda till missvisade 

resultat. Det behöver inte alltid betyda att en deltagare har det gott ställt hemma på grund av 

att familjen äger en bil. Bor individen exempelvis i Stockholms innerstad är familjen kanske 

inte i behov av någon bil eller familjen kanske istället ur miljösynpunkt väljer att åka 

kommunalt. Hur många datorer en familj äger skulle inte behöva bero på hur gott ställt 

familjen har det. Familjen har kanske köpt billiga datorer, eftersom det i dagsläget finns det 

datorer i många olika prisklasser. När det kommer till semestrar så uppstod frågor kring vad 

som räknas som semester. Om det endast gällde utlandsresor eller även resor inom Sverige. 

Vad som räknas som semester är något som borde ha retts ut på innan utdelandet av 

enkäterna. Detta hade underlättat för respondenterna och inte påverkat deras svar. 

 

FAS-skalan som användes för att mäta ovanstående faktorer är dock ett befintligt 

mätinstrument. Vilket är positivt för denna studie då skalan bland annat är framtagen av 

WHO och används i många tidigare studier och stärker på så sätt validiteten. (Currie et al. 

2004; Fismen et al. 2014; Fismen et al. 2016; Skårdal et. al 2014)  

 

För att få en rättvisare bild av sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och fysisk hälsa 

bland ungdomar skulle det vara bra att undersöka andra indikatorer på socioekonomi. Då 

ungdomars socioekonomi är baserat på familjens, skulle dessa mätinstrument kunna vara 

utbildningsnivå, typ av jobb samt inkomst. Dock var det något som valdes att inte tas med då 

deltagarna skulle haft svårt att besvara dessa frågor, vilket förmodligen skulle ha resulterat i 

interna bortfall. (Currie et al. 2004, s. 14) Om dessa mätinstrument skulle användas, krävs det 

förmodligen att exempelvis föräldrarna svarar på frågor om socioekonomi och ungdomarna 

på frågor gällande fysisk hälsa och kost.  
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Något annat som blev problematiskt angående frågor om socioekonomi var när deltagare hade 

sin riktiga familj i ett annat land men sina nuvarande vårdnadshavare i Sverige. Här väcktes 

frågan kring vilken familj individen skulle utgå ifrån, något som inte diskuterades innan. 

Detta förtydligades genom att ändra svarsalternativen mamma och pappa till vårdnadshavare 

1 och 2, vilket ökade möjligheten för respondenterna att besvara frågan oavsett hur 

familjerelationerna såg ut.  

 

Några av frågorna angående kostvanorna kan vara svårtolkade, exempelvis frågorna om 

fullkorn/fibrer samt halvfabrikat/snabbmat. Då alla möjligtvis inte vet vad som räknas som 

halvfabrikat, snabbmat eller fullkorn/fibrer. För att underlätta och förtydliga för deltagarna 

vad som menades lades det till en beskrivande text intill dessa. Något som kan ha haft en 

positiv betydelse på resultatet då deltagarna förhoppningsvis förstod bättre och på så sätt gav 

mer adekvata och pålitliga svar. 

4.3 Förslag på fortsatt forskning    

Det skulle vara intressant att fortsätta bedriva forskning gällande den sista frågeställningen, då 

den inte gick att besvara. Att undersöka sambandet mellan dessa faktorer i olika områden 

skulle kunna ge information om hur det ser ut i olika områden och om det finns några 

skillnader. En sådan studie skulle kunna ligga till grund för att klargöra var förändring 

behöver ske, för att alla områden ska kunna bli mer jämställda när det kommer till just fysisk 

hälsa och kostvanor.  

 

Som fortsatt forskning på sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och fysisk hälsa skulle 

en studie angående könsskillnader vara intressant att genomföra. För att se om det ser olika ut 

beroende på kön eller om detta inte har någon påverkan. Vilket skulle kunna leda till en 

djupare och tydligare bild över hur det ser ut i befolkningen samt för varje enskilt kön.  

 

Det vore även av intresse att utöka undersökningen genom att ta med andra faktorer på 

socioekonomi, som exempelvis inkomst, utbildning och typ av arbete. Då detta skulle kunna 

ge en mer sanningsenlig och rättvis bild av en persons socioekonomi. Dock skulle det 

behövas en annan urvalsgrupp och metod för att kunna göra en sådan studie.  
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Slutsats  

Vissa svaga samband kunde ses mellan den fysiska hälsan och socioekonomin bland 

ungdomarna i årskurs 9. Utifrån detta samband kunde nollhypotesen i viss mån förkastas då 

det fanns stöd för forskningshypotesen. För kostvanor och socioekonomi kunde inga 

signifikanta samband noteras för ungdomarna i årskurs 9 vilket ledde till falsifiering av 

forskningshypotesen gällande denna frågeställning. Inget resultat för skillnader i 

bostadsområde kunde tas fram. Uttalande om kausalitet kan inte ske, då studien är en 

tvärsnittsstudie.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan socioekonomi, den 

fysiska hälsan och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9 i olika skolor i Stockholms län. 

• Finns det något samband mellan socioekonomi och den fysiska hälsan hos ungdomar i 

årskurs 9? 

• Finns det något samband mellan socioekonomi och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9?  

• Skiljer sig sambandet mellan socioekonomi, den fysiska hälsan och kostvanor beroende 

på bostadsområde? 

Vilka sökord har du använt? 
social class, diet habits, adolescent, social status, socioeconomic status, fast food, diet, the 

family affluence scale, socioeconomic, smoking, physical health, physical activity, material 

wealth,  

 

Var har du sökt? 
Discovery-databasen, PubMed, Google Scholar, Google, källförteckningen i tidigare studier. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery-databasen: ”Social class and diet habits and adolescent”, “socioeconomic and 

smoking” ”Socioeconomic and physical health”, “social class and physical activity”, 

Källförteckningen i tidigare studier: ”Does social class predict diet quality?”, PubMed:  ”Social 

class or social status or socioeconomic status and fast food and adolescent”, ”The family 

affluence scale”, Google Scholar : “the family affluence scale and the relation to physical 

activity” 

 

 

Kommentarer 
Det fanns relativt mycket information gällande detta ämne. Men det var svårt att hitta starka 

studier, med hög impact factor. Många studier var gjorda på vuxna medan det var svårare att 

hitta forskning för ungdomar.   

 



 

 

Bilaga 2 

Enkät 
  
Vi studerar på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Vi gör just nu en undersökning 

om hur socioekonomiska faktorer påverkar den fysiska hälsan och kostvanor hos ungdomar i 

årskurs 9 i olika områden i Stockholm. Det är frivilligt att svara på enkäten men vi uppskattar 

ditt deltagande!  

Till dig som svarar på denna enkät: 

➢ Du skall inte skriva ditt namn – dina svar kommer att hållas hemliga. 

➢ Ingen utomstående kommer att få se ditt ifyllda frågeformulär. 

➢ Läs frågorna i tur och ordning. Svara så ärligt du kan.  

➢ Du ska endast sätta ETT kryss i en ruta på varje fråga annars kan vi inte räkna med ditt 

svar.  

➢ Om det är svårt att välja bara ett svar, försök tänka på det som stämmer in bäst eller på 

det som stämmer för det mesta. 

 

1. Vilket kön är du?  

 

             1   Man        2    Kvinna        3    Hen  

 

2. Vilket år är du född?  

___________________ 

 

3. Vilket område i Stockholms län bor du i? Vilket område i en viss kommun du bor i 

     ___________________ 

 

4. Hur bor du?  

 

    1    I lägenhet  

 

2   I radhus/kedjehus  

  

3   I villa  

 

 

 



 

Nu kommer några frågor om din/dina vårdnadshavare om du har en vårdnadshavare, fyll i fråga 5, 

om du har två vårdnadshavare, fyll i fråga 5 och 6 

 

5. Har din vårdnadshavare 1 något arbete?  

       3      Ja          2    Nej             1    Vet inte  

 

Om NEJ, varför har inte din vårdnadshavare något arbete? Kryssa i det svar som passar bäst 

    4   Hen är sjuk, pensionär eller studerar  

 

3   Hen söker arbete  

 

2    Hen är hemmafru/man  

 

1   Jag vet inte  

 

6. Har din vårdnadshavare 2 något arbete?  

         3     Ja         2    Nej          1     Vet inte  

 

Om NEJ, varför har inte din vårdnadshavare något arbete? Kryssa i det svar som passar bäst 

    4    Hen är sjuk, pensionär eller studerar  

 

3   Hen söker arbete  

 

2   Hen är hemmafru/man  

 

1   Jag vet inte  

 

7. Vad anser du om din familjs ekonomiska situation? 

 

    6   Mycket bra    

 

5   Ganska bra   

 

4  Genomsnittligt    

 



 

 

3   Inte så bra  

 

2   Inte alls bra  

 

1   Vet inte  

 

8. Äger din familj en bil?  

 

    1   Nej   

 

2  Ja, en     

 

3   Ja, två eller fler   

 

9. Har du ett eget sovrum?   

 

    1   Nej   

 

2   Ja     

 

10. Under de senaste 12 månaderna, hur många gånger har du rest iväg på semester 

med din familj?  

 

    1   Ingen alls     

 

2   En gång   

 

3   Två gånger    

 

4   Mer än två gånger   

 

11. Hur många datorer äger din familj?  

 

    1   Ingen     

 

2    En        

 



 

 

3   Två    

 

4  Fler än två    

 

12. Tycker du att din fysiska hälsa är…?  

 

    5   Mycket bra    

 

4   Bra   

 

3   Ganska bra   

 

2   Mindre bra  

 

1   Dålig   

 

13. Hur mycket väger du utan kläder? Svara i hela kilon utan decimal  

 

_____________________ kg  

 

14. Hur lång är du utan skor?  

 

_____________________ cm  

 

 

FYSISK AKTIVITET är all aktivitet som får ditt hjärta att slå snabbare och som gör dig 

andfådd. Det kan vara i idrottssammanhang, aktiviteter i skolan m.m. exempel på fysisk 

aktivitet är springa, dansa, cykla, gå snabba promenader, åka skridskor, simma m.m.  

 

15. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 1 timma 

sammanlagt tid?   

                  8   7 dagar                  7  6 dagar               6  5 dagar              5  4 dagar          

   4   3 dagar                  3  2 dagar               2  1 dag             1   0 dagar 

 

 

 

  

3    

            

 

  

0     

 



 

 

 

16. Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person? 

 

    6  Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag 

 

5  Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

  

4   Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 

 

3    Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig  

 

2  Jag rör mig ganska lite 

 

1   Jag rör mig inte alls  

 

17. Hur mycket stillasittande är du dagligen under din vakna tid? I skolan, på fritiden 

exempelvis sitta vid tv:n, datorn, spelkonsoler, surfplattor, mobiltelefon, böcker, läxor m.m. (lägg ihop all 

tid)  

                  7   14 timmar eller mer        6  12-13 timmar       5   10-11 timmar       4     8-9 timmar  

                  3    5-7 timmar                      2  3-4 timmar           1    0-2 timmar     

  

18. Hur ofta röker du? 

 

     1   Varje dag 

 

2   Minst en gång i veckan, men inte varje dag 

  

3   Mindre än en gång i veckan 

 

4   Jag röker inte  

 

19. Äter du vanligtvis följande måltider under en normal vecka, måndag-fredag?  

Frukost               2   Ja            1   Nej  

Lunch                   2   Ja   1   Nej              

Middag       2   Ja   1   Nej 

 

  

  

            

 



  

 

20. Vilken typ av mat äter du?  

 

     5    Alla sorters mat  

 

 4    Allt utom kött 

  

 3    Laktovegetarisk kost dvs. äter mejeriprodukter som ost, yoghurt eller mjölk 

 

 2    Vegankost dvs. äter inte kött, fågel, fisk, ägg eller mjölkprodukter 

 

 1    Annan kost:  ________________ 

 

21. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, glass eller läsk/saft?  

 

    1  1-2 gånger/dag eller mer 

 

2   3-6 gånger/vecka 

  

 3  1-2 gånger/vecka 

 

 4  1-3 gånger/månad eller mindre 

 

 5   Aldrig  

 

22. Hur ofta äter du snabbmat/halvfabrikat? t.ex. McDonald’s, Subway, hot dog, pizza, friterad 

mat, köpta färdigrätter m.m.  

 

     1   7 gånger/vecka eller mer  

 

 2   3-6 gånger/vecka 

  

 3   1-2 gånger/vecka 

 

 4   1-3 gånger/månad eller mindre 

 

 5    Aldrig 

 



 

23. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter?  

 

    5     3 gånger/dag eller mer  

 

 4    1-2 gånger/dag 

  

 3   4-6 gånger/vecka 

 

 2   1-3 gånger/vecka eller mindre 

 

 1   Aldrig  

 

24. Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska eller frysta)? 

 

      5   3 gånger/dag eller mer  

 

 4    1-2 gånger/dag 

  

   3    4-6 gånger/vecka 

 

   2    1-3 gånger/vecka eller mindre 

 

  1    Aldrig 

 

25. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur?  

 

      5    7 gånger/vecka eller mer  

 

  4    3-6 gånger/vecka 

  

   3    1-2 gånger/vecka 

 

   2    1-3 gånger/månad eller mindre 

 

   1    Aldrig  

 



 

 

26. Hur ofta äter du mat som innehåller fullkorn- och/eller fiber? T.ex. fiberrik gröt, müsli, 

grovt bröd, fullkornspasta, fullkornsris m.m.  

 

      5     3 gånger/dag eller mer  

 

  4    1-2 gånger/dag 

  

   3    4-6 gånger/vecka 

 

   2     1-3 gånger/vecka eller mindre 

 

   1     Mindre än 1 gång/veckan 



 

Bilaga 3 

VARIABELNAMN FÖRKLARING SVARSALTERNATIV/ENHET 
IDNR Deltagarens tilldelade ID-

nummer. 
Nummer 

FÖDELSEÅR  Deltagarens födelseår. Årtal 
KON Deltagarens kön. 1 = Kvinna 

2 = Man 
3 = Hen  

BOSTADSOMRÅDE  Enkätfråga:  

Vilket område i 
Stockholms län bor du i? 

Öppet svarsalternativ  

TYP_AV_BOENDE Enkätfråga: 
Hur bor du?  

1 = Lägenhet  
2 = Radhus/kedjehus  
3 = Villa 

ARBETE_VH_1 
 

Enkätfråga: 
Har din vårdnadshavare 1 
något arbete?  

3 = Ja 
2 = Nej  
1 = Vet inte   

OM_NEJ_VARFÖR_VH_1 Enkätfråga: 
Om NEJ, varför har inte din 
vårdnadshavare något 
arbete?  

4 = Hen är sjuk, pensionär eller 
studerar 
3 = Hen söker arbete  
2 = Hen är hemmafru  
1 = Jag vet inte  

ARBETE_VH_2  Enkätfråga: 
Har din vårdnadshavare 2 
något arbete? 

3 = Ja 
2 = Nej  
1 = Vet inte 

OM_NEJ_VARFÖR_VH_1 Enkätfråga: 
Om NEJ, varför har inte din 
vårdnadshavare något 
arbete? 

4 = Hen är sjuk, pensionär eller 
studerar 
3 = Hen söker arbete  
2 = Hen är hemmafru  
1 = Jag vet inte 

EKONOMISK_SITUATION 
 

Enkätfråga: 
Vad anser du om din 
familjs ekonomiska 
situation  

6 = Mycket bra 
5 = Ganska bra  
4 = Genomsnittligt  
3 = Inte så bra  
2 = Inte alls bra  
1 = Vet inte  

BIL  Enkätfråga: 
Äger din familj en bil? 

1 = Nej  
2 = Ja, en  
3 = Ja, två eller fler  

SOVRUM  Enkätfråga: 
Har du ett eget sovrum? 

1 = Nej  
2 = Ja  

SEMESTER  Enkätfråga: 
Under de senaste 12 
månaderna, hur många 
gånger har du rest iväg på 
semester med din familj?  

1 = Ingen alls  
2 = En gång  
3 = Två gånger  
4 = Mer än två gånger 
 
 
  

DATORER  Enkätfråga: 
Hur många datorer äger 
din familj?  

1 = Ingen  
2 = En  
3 = Två  
4 = Fler än två  
 



 

FYSISK_HÄLSA Enkätfråga: 
Tycker du att din fysiska 
hälsa är…?  

5 = Mycket bra  
4 = Bra  
3 = Ganska bra  
2 = Mindre bra  
1 = Dålig  

VIKT  Deltagarens kroppsvikt 
utan kläder  

Kilogram (kg)  

LÄNGD  Deltagarens längd utan 
skor   

Centimeter (cm)  

ISO_BMI  Deltagarnas BMI Vikt (kg)/längd (m)2  
 

FYSISKT_AKTIV_1_TIMMA Enkätfråga: 
Hur många dagar per 
vecka är du vanligtvis 
fysiskt aktiv minst 1 timma 
sammanlagt tid?  

8 = 7 dagar  
7 = 6 dagar  
6 = 5 dagar  
5 = 4 dagar  
4 = 3 dagar  
3 = 2 dagar  
2 = 1 dag 
1 = O dagar  

SVETTIG_ANFÅDD  Enkätfråga: 
Vilket alternativ 
överensstämmer bäst med 
dig som person?  

6 = Jag rör mig så att jag blir 
svettig och andfådd varje dag 
eller nästan varje dag 
5 = Jag rör mig så att jag blir 
svettig och andfådd flera 
gånger i veckan 
4 = Jag rör mig en hel del och 
blir svettig och andfådd 
någon gång ibland 
3 = Jag rör mig en hel del 
men aldrig så att jag blir 
andfådd och svettig 
2 = Jag rör mig ganska lite 
1 = Jag rör mig inte alls 

STILLASITTANDE  Enkätfråga: Hur mycket 
stillasittande är du 
dagligen under din vakna 
tid?  

7 = 14 timmar eller mer 
6 = 12-13 timmar  
5 = 10-11 timmar  
4 = 8-9 timmar  
3 = 5-7 timmar  
2 = 3-4 timmar  
1 = 0-2 timmar  

RÖKER  Enkätfråga: 
Hur ofta röker du?  

1 = Varje dag 
2 = Minst en gång i veckan, men 
inte varje dag  
3 = Mindre än en gång i veckan 
4 = Jag röker inte  

MÅLTIDER_VANLIGTVIS 
 

Enkätfråga: 
Äter du vanligtvis följande 
måltider (frukost, lunch 
och middag) under en 
normal vecka, måndag-
fredag?   

2 = Ja  
1= Nej  
 
 
 
 
 
 



 

TYP_AV_MAT  Enkätfråga: 
Vilken typ av mat äter du? 

5 = Alla sorters mat  
4 = Allt utom kött  
3 = Laktovegetarisk kost  
2 = Vegankost  
1 = Annan kost:  

SÖTSAKER  Enkätfråga: 
Hur ofta äter du kaffebröd, 
choklad/godis, glass eller 
läsk/saft?  

1 = 1-2 gånger/dag eller mer 
2 = 3-6 gånger/vecka  
3 = 1-2 gånger/vecka  
4 = 1-3 gånger/månad eller 
mindre 
5= Aldrig  

SNABBMAT_HALVFABRIKAT  Enkätfråga: 
Hur ofta äter du 
snabbmat/halvfabrikat?  

1 = 7 gånger/vecka eller mer  
2 = 3-6 gånger/vecka  
3 = 1-2 gånger/vecka  
4 = 1-3 gånger/månad eller 
mindre 
5 = Aldrig  

GRÖNSAKER_ROTFRUKTER 
 

Enkätfråga: 
Hur ofta äter du grönsaker 
och/eller rotfrukter?  

5 = 3 gånger/dag eller mer  
4 = 1-2 gånger/dag  
3 = 4-6 gånger/vecka  
2 = 1-3 gånger/vecka eller 
mindre 
1 = Aldrig  

FRUKT_BÄR Enkätfråga: 
Hur ofta äter du frukt 
och/eller bär?  

5 = 3 gånger/dag eller mer  
4 = 1-2 gånger/dag  
3 = 4-6 gånger/vecka  
2 = 1-3 gånger/vecka eller 
mindre 
1 = Aldrig 

FISK_SKALDJUR  Enkätfråga: 
Hur ofta äter du fisk eller 
skaldjur?   

1 = 7 gånger/vecka eller mer  
2 = 3-6 gånger/vecka  
3 = 1-2 gånger/vecka  
4 = 1-3 gånger/månad eller 
mindre 
5 = Aldrig 

FULLKORN_FIBRER  Enkätfråga: 
Hur ofta äter du mat som 
innehåller fullkorn- 
och/eller fiber?  

5 = 3 gånger/dag eller mer  
4 = 1-2 gånger/dag  
3 = 4-6 gånger/vecka  
2 = 1-3 gånger/vecka eller 
mindre 
1 = Aldrig 

 

 


