
 

 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 

 

 

 

 

Att främja sunda och regelbundna 

frukostvanor hos ungdomar 

 

- En litteraturstudie 

 

Sara Palmqvist & Sofie Westerberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsovetenskap 61-90, 15hp 

Vt, 2012



 

 

 

Titel Att främja sunda och regelbundna frukostvanor hos ungdomar – En 

litteraturstudie 

 

Författare  Palmqvist Sara & Westerberg Sofie 

 

Sektion  Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad  

Box 823, 301 18 Halmstad 

 

Handledare  Nyholm Maria 

 

Tid  VT 2012 

 

Sidantal  21 

 

Nyckelord  Frukost, hälsofrämjande, ungdomar, utbildning. 

 

Sammanfattning Bakgrund: Flertalet ungdomar äter idag inte frukost, det finns många 

olika anledningar till detta men det är konstaterat att det är när barnen 

kommer upp i tonåren som det blir allt vanligare att de avstår 

frukosten. För att främja folkhälsan är det av vikt att vända denna 

trend.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur sunda och 

regelbundna frukostvanor kan främjas bland ungdomar i åldern 12-18 

år. 

Metod: För att besvara syftet i denna studie gjordes en systematisk 

litteraturstudie, där artikelsökningar i databaserna PsycInfo och 

PubMed utfördes. Artiklar begränsades till publikationsår 1995-2012 

och det resulterade i att elva artiklar användes i studiens temaanalys. 

Resultat: För att beskriva hur sunda och regelbundna frukostvanor 

kan främjas bland ungdomar presenterades i denna studie de fyra 

temaområdena påverkan från föräldrar, förankring och samverkan i 

ungdomars omgivning, ökad tillgänglighet av frukostalternativ samt 

ökad kunskap om frukost och hälsa. I vilken grad ungdomar äter 

frukost berodde till stor del på hur engagerade deras familjer var samt 

vilken förankring som fanns i den omgivande miljön under 

interventioner. Likaså berodde det på vilken tillgång ungdomarna 

hade till sunda frukostalternativ samt hur stor kunskap och förståelse 

de hade för frukostens betydelse för hälsan. 

Implikation: Utifrån den här studiens resultat kan ökad utbildning för 

ungdomar inom kost och hälsa rekommenderas, även servering av 

frukost i skolorna kan vara ett framgångsrikt koncept för främjandet 

av sunda frukostvanor. I framtiden kan det också vara av intresse att 

forska kring vad som får ungdomar att äta frukost samt vilken 

betydelse familjen har för dessa vanor.  
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Conclusion Background: Many adolescents of today do not eat breakfast. There 

are many reasons for this but it is noted that when the children 

become teenagers they start to skip breakfast more frequently. For 

promoting the public health it is important to change this trend. 

Aim: The aim of this study was to describe how healthy and regular 

breakfast habits among adolescents in the age of 12-18 can be 

promoted. 

Methods: To answer the aim of this study a systematic literature 

review were used. Articles were found in the databases PsycInfo and 

PubMed. Articles were limited to year of publication 1995-2012 and 

resulted in eleven articles which were used in this study’s thematic 

analysis. 

Results: In order to describe how healthy and regular breakfast habits 

can be promoted among adolescents this study presented four 

thematic areas; influence from parents, anchorage and collaboration 

in adolescents surrounding environment, increased availability of 

breakfast choices and increased knowledge about breakfast and 

health. The frequency of adolescents breakfast eating depended a lot 

on how involved their families were and how well the intervention 

was anchored in the adolescents surrounding environment. Also, it 

depended on which access they had to healthy breakfast options and 

how much knowledge and understanding the adolescents had for the 

importance of breakfast. 

Implication: Based on this study's results, increased education for 

young people in health and nutrition can be recommended, even 

serving breakfast in schools can be a successful concept for the 

promotion of healthy breakfast habits. In the future it might be of 

interest to do research on the decisions that makes young people eat 

breakfast and the important role the family has to promote these 

habits.  
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Introduktion 

Kan en oregelbunden eller till och med utesluten frukost orsaka sjukdom? Den mat som intas 

har stor betydelse för hur kroppen mår och fungerar både i nuläget och längre fram. Därför är 

oregelbundna och näringsfattiga måltider ett stort folkhälsoproblem då det orsakar flertalet av 

de största folksjukdomarna i Sverige, så som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och 

stroke (Folkhälsorapport 2009). Den måltid som framförallt har betydelse ur flera 

hälsoaspekter är frukosten. Det är därför av betydelse att inleda varje dag med att äta en enligt 

rekommendationerna fullvärdig frukost (Livsmedelsverkat, 2005) relativt snart efter 

uppvaknandet (Livsmedelsverket, 2011), vilket för majoriteten av den svenska befolkningen 

är en naturlig del i vardagen, det är dock alltför många som inte äter detta mål 

(Folkhälsorapport 2009). Då sunda matvanor, tillsammans med andra friskfaktorer, är en 

förutsättning för en god hälsa är det av vikt att belysa problemet med utebliven frukost 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011c). 

 

Det är när barn kommer upp i tonåren som det blir allt vanligare att de avstår frukosten, 

eftersom människor i den åldern grundar sina framtida vanor är det av betydelse att vända 

denna trend (Smith et al., 2010). Då skolverksamheten under lång tid har kontakt med 

samhällets yngsta medborgare finns det goda möjligheter att använda denna arena som en 

hälsofrämjande plattform i arbetet med att främja sunda frukostvanor (Pellmer & Wramner, 

2007). Sunda matvanor i ungdomsåren som förblir en vana även i vuxen ålder kan således 

bespara individen många hälsomässiga problem men det kan också vara samhällsekonomiskt 

positivt genom minskad sjukvård och sjukfrånvaro. Det är därmed viktigt att påvisa orsakerna 

till varför så många ungdomar avstår frukost, detta för att genom preventivt arbete kunna 

främja regelbundna och sunda frukostvanor (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Bakgrund 

 

Folkhälsoperspektiv 

Hälsa är ett brett begrepp som det inte finns någon entydig definition av, beroende på synsätt 

och situation används olika förklaringar av begreppet. Det traditionella biomedicinska 

synsättet anser att hälsa är frånvaro av sjukdom medan den något nyare humanistiska
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förklaringsmodellen menar att även välbefinnande, känsla av sammanhang och upplevelse av 

meningsfullhet måste tas med i definitionen av hälsa. Skillnaden mellan dessa båda 

inriktningar är att det biomedicinska synsättet utgår ifrån sjukdom medan den humanistiska 

skolan är något mer positiv då den utgår ifrån hälsa (Pellmer & Wramner, 2007). Den 

vanligaste och mest använda definitionen skapade dock Världshälsoorganisationen (WHO) i 

sin konstitution från 1948, den lyder: 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

 välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp.” 

(Pellmer & Wramner, 2007, sid. 10) 

 

Folkhälsa är ett begrepp som har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet, då med 

förklaringen att det avsåg landets allmänna hälsotillstånd. Idag är begreppet något mer 

utvecklat och innefattar hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. Det 

innefattar även levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsan syftar till den 

allmänna hälsan men också till olikheter och mönster i befolkningens hälsotillstånd (Pellmer 

& Wramner, 2007).  

 

Den svenska regeringen har utifrån det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa 

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

folkhälsoinstitut, 2011a, sid. 12) utformat elva målområden som ska främja befolkningens 

hälsa. Det tredje utav dessa folkhälsomål syftar till barn och ungas uppväxtvillkor, då 

förhållandena under den perioden har stor betydelse för deras framtida fysiska och psykiska 

hälsa. Barn och ungdomar är enligt regeringen den viktigaste målgruppen inom 

folkhälsoarbetet. Det tionde av dessa målområden syftar till att skapa förutsättningar för goda 

matvanor och säkra livsmedel då även detta har stor betydelse för hälsan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2003). Statens folkhälsoinstitut följer, på uppdrag av regeringen, de 

samhälleliga faktorer i samhället som avgör vilka matvanor landets invånare har. Likaså 

sammanställer och utvärderar de kunskapen om effektiva metoder och strategier för att kunna 

avgöra vilka insatser som är lämpliga och genomförbara, i syfte att främja sunda matvanor 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011c).  
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Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande insatser ses idag som en av grundpelarna inom folkhälsoarbetet. I det 

hälsofrämjande arbetet strävas det efter att ta till vara på människans positiva krafter och att 

hälsan inte ska ses som ett mål i tillvaron utan istället bli en resurs i vardagen. I WHO:s 

definition av hälsofrämjande arbete konstateras det att en stor del utav begreppet är att öka 

människors kontroll av sin hälsa, att de blir medvetna om och kan tillfredställa sina behov. 

Det är därmed viktigt att de människor som berörs av det hälsofrämjande arbetet känner sig 

delaktiga och blir medvetna om sina hälsorisker. Att arbeta utefter begreppet empowerment är 

således en viktig del av det hälsofrämjande arbetet, det innebär att alla människor under rätt 

förutsättningar och med rätt redskap har förmågan att styra sina egna liv mot en hälsosam 

livsstil (Pellmer & Wramner, 2007; Rindner, 2004; Shearer, 2009). 

 

En del i det hälsofrämjande arbetet är att använda sig utav redskapet arenor, det innebär att 

hälsofrämjande insatser utgår ifrån en specifik arena, en plats. Det kan vara en arbetsplats, ett 

bostadsområde eller en skola som utgör arenan i en intervention, ett projekt eller i ett nytt 

tankesätt kring hur skador och sjukdomar ska begränsas eller elimineras. Det här arbetssättet 

ger en bred förankring, inte minst i de fall då skolan används som arena (Aldinger et al., 2008; 

Pellmer & Wramner, 2007), vilket ofta är fallet då hälsofrämjande insatser riktas mot barn 

och ungdomar. Att använda skolan som arena har stor betydelse då det går att följa och 

påverka barnen och ungdomarna under relativt lång tid. Den här arenan går att använda inom 

många olika folkhälsoområden men för att det ska bli lyckat bör dock samtliga inblandade, 

det vill säga elever och lärare men även föräldrar och andra som har del av arbetet, vara 

motiverade och drivna för det hälsofrämjande arbetet (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Sunda frukostvanor 

Enligt de svenska näringsrekommendationerna bör en dags näringsintag fördelas på tre 

huvudmåltider och ett till tre mellanmål. Frukosten bör täcka ungefär en fjärdedel medan 

lunchen och middagen bör täcka en tredjedel vardera. Energibehovet är väldigt individuellt 

och med en aktiv livsstil ökar behovet av energi, vilket gör att fler näringsriktiga mellanmål 

kan vara nödvändiga (Johansson, 2007).  

 

Efter en natts sömn är det länge sedan det tillfördes någon näring till kroppen, därför är 

frukosten en viktig måltid för att bryta denna period av fasta (Johansson, 2007). Det är dock 
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inte enbart viktigt att kroppen får energi utan också att den får tillräckligt med näring. 

Frukosten ska bestå av en väl avvägd sammansättning av energigivande näringsämnen, vilket 

innebär till största delen kolhydrater men också en liten mängd fett och någon typ av protein. 

Frukosten bör också vara fiberrik för att ge en mättnad som håller under hela förmiddagen 

(Johansson, 2007; Ruxton & Kirk, 1997).  

 

Att börja dagen med en sund frukost har många fördelar. För att orka med dagen behöver 

energidepåerna regelbundet fyllas på, detta för att både kroppen och hjärnan ska fungera 

optimalt (Johansson, 2007). En bra frukost ger en jämn blodsockerkurva som minskar risken 

för blodsockerfall under dagen (Ruxton & Kirk, 1997; Johansson, 2007.). Även måltiderna 

under resten av dagen påverkar kurvan men en sund frukost ger en bra start på dagen. Den 

jämna blodsockerkurvan som en bra frukost ger minskar också risken för småätande. En 

stadig frukost ger en bra grund för fortsatt regelbundet och näringsriktigt intag under dagen, 

vilket medför att risken för övervikt minskar (Haire-Joshu & Schwarz & Budd & Yount & 

Lapka, 2011; Veltsista, 2010; Folkhälsorapport 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2006). En 

annan effekt av det minskade småätande som en bra frukost ger är att dålig munhälsa kan 

reduceras (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 

Med sunda och regelbundna frukostvanor menas i den här studien en näringsmässigt 

fullvärdig frukost enligt rekommendationerna (Livsmedelsverkat, 2005). För att räknas som 

regelbunden bör den intas varje morgon. Frukosten bör intas relativt snart efter uppvaknandet, 

detta för att dagsbehovet av energi bör fördelas jämnt under dagen och tid måste därför finnas 

för resterande måltider (Livsmedelsverket, 2011). 

 

Frukosten är den energikälla som kroppen behöver för att inleda dagen (Johansson, 2007), 

trots det är det flertalet som hoppar över just den måltiden. Bland Sveriges elvaåringar är det 

85 % som äter frukost medan den siffran har sjunkit betydligt när barnen har kommit upp i 

femtonårsåldern, då är det enbart 60 % av flickorna och 70 % av pojkarna som äter frukost 

(Folkhälsorapport 2009).  
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Orsaker till utebliven frukost 

Orsakerna till utebliven frukost är många, bland annat finns det könsskillnader gällande 

ungdomars frukostvanor. Studier visar att flickor i ungdomsåren tre gånger så ofta hoppar 

över frukosten jämfört med pojkar i samma ålder. Dessutom är det färre pojkar än flickor som 

äter en frukost av låg kvalitet enligt de rådande näringsrekommendationerna, det är enbart 18 

% av pojkarna men hela 27 % av flickorna som äter en frukost av mycket låg näringsmässig 

kvalitet (Merten & Williams & Shriver, 2009; Sandercock & Voss & Dye, 2010; Matthys & 

De Henauw & Bellemans & De Maeyer & De Backer, 2006; Fernández & Aquilar & Mateos 

& Martinez, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2011b; Timlin & Pereira & Story & Neumark – 

Sztainer, 2008; Shaw, 1998). Utöver detta är det väldigt få som äter en fullvärdig frukost 

enligt de näringsrekommendationer som finns. I Raaijmakers, Bessems, Kremers och van 

Assemas (2009) studie var det enbart 5.2 % av ungdomarna som åt ifrån samtliga 

rekommenderade födoämnesgrupper (frukt, spannmål, mejeriprodukter, fetter och vätska). På 

helgerna ökade dock antalet som åt en fullvärdig frukost (Raaijmakers et al., 2009). Orsaker 

till att flickor oftare än pojkar avstår frukost har i flera studier visat sig vara på grund av 

vikten (Shaw, 1998; Pedersen & Meilstrup & Holstein & Rasmussen, 2012). Flickor uppger 

att de är missnöjda med sin kropp och avstår därmed frukosten med förhoppning att minska i 

vikt. I en studie där en grupp flickor angav att de ville minska i vikt var det också få som åt 

frukost, de som trots detta åt frukost angav i hög grad att de åt den ensam (Westerberg-

Jacobson & Edlund & Ghaderi, 2010). 

 

Andra vanliga orsaksfaktorer till att avstå frukosten, bland både pojkar och flickor, är 

tidsbrist, att ungdomarna inte är hungriga på morgonen eller att de inte känner för att äta 

frukost (Shaw, 1998). Det har också visat sig att flertalet ungdomar avstår frukosten i de fall 

där föräldrarna är frånvarande under morgonrutinerna (Shaw, 1998; Martens & van Asseema 

& Brug, 2005; Merten et al., 2009).  

 

Det har visat sig att när föräldrarna saknar högre utbildning alternativt befinner sig i en lägre 

socioekonomisk situation äter ungdomarna i mindre utsträckning regelbunden frukost (Keski 

– Rahkonen & Kaprio & Rissanen & Virkkunen & Rose, 2003; Videon & Manning, 2003; 

Timlin & Pereira & Story & Neumark-Sztainer, 2008). Socioekonomiska förhållanden 

påverkar inte bara de regelbundna frukostvanorna utan även kvalitén på frukosten. De 

ungdomar som är bosatta i städer äter ofta en mindre fullvärdig frukost än de som bor på 
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landsbygden. Någonting som ytterligare påverkar om ungdomarna äter frukost är vilken 

utbildning de väljer, de som väljer att gå en yrkesutbildning äter mer sällan frukost än andra 

(Raaijmakers et al., 2009).  

 

Konsekvenser av utebliven frukost  

Det har visat sig att de som avstår frukost i betydligt mindre utsträckning äter frukt och 

grönsaker än de som äter frukost (Matthys et al., 2006; Videon & Manning, 2003; Pedersen et 

al., 2012). Att unga som avstår frukosten även äter mindre frukt och grönsaker är en hälsofara, 

de svenska näringsrekommendationerna säger att 500 gram frukt och grönsaker bör ingå i den 

dagliga kosten, detta då det har flertalet hälsofrämjande faktorer, däribland minskad risk för 

övervikt (Statens folkhälsoinstitut, 2011d). De här sambanden mellan utebliven frukost, 

minskat intag av frukt och grönsaker samt övervikt kan styrkas ytterligare av att de som inte 

har regelbundna och sunda frukostvanor i större utsträckning har ett högre body mass index 

(BMI) (Merten et al., 2009; Timlin et al., 2008) I övergången från ungdomsåren till vuxen 

ålder har det även visat sig att de som avstår frukosten i kombination med att de äter mycket 

snabbmat löper högre risk för övervikt (Niemeier & Raynor & Lloyd-Richardson & Rogers & 

Wing, 2006).  

 

Ytterligare en aspekt av att inta en näringsriktig frukost är att det har visat sig vara 

betydelsefullt för att skolbarn ska orka prestera under dagen (Statens folkhälsoinstitut, 2006) 

då en utebliven frukost hämmar deras koncentrations- och inlärningsförmåga (Johansson, 

2007).  

 

Barn och unga som inte äter frukost riskerar att gå in i puberteten tidigare än de som äter 

frukost, dessutom kan utebliven frukost öka risken för alkoholbruk, rökning och koffeinintag. 

Ytterligare en riskfaktor som har visat sig hos dem som avstår frukost är att de i mindre 

utsträckning är fysiskt aktiva (Folkhälsorapport 2009; Keski – Rahkonen et al., 2003). Andra 

konsekvenser av utebliven frukost är bland annat att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. 

Detta då studier visat på att personer som i unga år hoppar över frukosten och har en 

oregelbunden måltidsordning senare i livet löper högre risk för att drabbas av höga värden av 

insulin, triglycerider, den totala mängden kolesterol och LDL- kolesterol, i förhållande till 

dem som äter frukost och har en jämn och frekvent måltidsordning i unga år (Smith et al., 

2010; Nordiska ministerrådet, 1996).   
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Problemformulering 

En sund och regelbunden frukost är betydelsefull och har många fördelar, därför är det 

oroväckande att så många unga hoppar över detta mål, det är därmed också ett viktigt ämne 

att studera. Att många unga hoppar över frukosten har flertalet orsaker, det är därför 

nödvändigt att fastställa hur dessa ska kunna motverkas. Likaså är det av vikt att undersöka 

hur olika hälsofrämjande metoder kan användas samt vilken effekt dessa kan ha för 

främjandet av sunda och regelbundna frukostvanor. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sunda och regelbundna frukostvanor kan främjas 

bland ungdomar i åldern 12-18 år. 

 

Metod 

I valet av metod ansågs en systematisk litteraturstudie vara det som bäst besvarade syftet med 

studien. Detta då en kritisk granskning av tidigare publicerat material kunde ge en relevant 

helhetssyn över den aktuella kunskap som fanns inom området och en översiktlig 

sammanställning kunde därmed göras (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Urval 

Artiklarna som inkluderades var skrivna på engelska eller svenska och de behandlade 

ungdomar i åldern 12-18 år. Dessutom var samtliga artiklar originalartiklar. För att begränsa 

urvalet ytterligare inkluderades enbart de artiklar som var publicerade år 1995-2012, likaså 

exkluderades de artiklar som inte innehöll någon form av etiskt ställningstagande. De artiklar 

som inkluderades behandlade ämnesområdet frukost, antingen som huvudområde eller som ett 

underliggande område i mer omfattande studier. Sökningen resulterade i att elva artiklar 

användes i studien.  

 

Datainsamling 

De databaser som användes vid artikelsökningen var PubMed och PsycInfo. PsycInfo var en 

bred databas innehållande vetenskapligt material inom den psykologiska forskningen i 

områdena psykiatri, utbildning, näringsliv, medicin, omvårdnad, farmakologi, juridik, 

lingvistik och socialt arbete. I databasen PubMed fanns publicerat vetenskapligt material inom 
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områdena medicin, odontologi och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). De sökord 

som användes i studien var breakfast, adolescents, promotion, school intervention, school-

based, program, prevention, attitudes, intervention och breakfast skipping. Sökorden 

användes som fritext både var för sig och i kombinationer, i samtliga kombinationer användes 

mellanordet ”and” (tabell 1). 

 

Tabell 1. Sökmatris för att redovisa tillvägagångssätt vid artikelsökning. 

Databas Datum Sökord  Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1  Urval 2 

PubMed 2012-04-02 Adolescents 

Breakfast 

Promotion 

76 3 2 0 

PubMed 2012-04-02 Adolescents 

Breakfast 

School 

intervention 

35 6 5 0 

PubMed 2012-04-12 Adolescents 

Breakfast 

School-

based 

program 

8 0 0 0 

PubMed  2012-04-12 Adolescents 

Breakfast 

Prevention 

147 11 8 3 

PubMed 2012-04-12 School 

breakfast 

programs 

144 16 3 1 

PsycInfo 2012-04-16 Adolescents 

Breakfast 

Promotion 

27 5 0 0 

PsycInfo 2012-04-16 Adolescents 

Breakfast 

Prevention 

21 0 0 0 

PsycInfo 2012-04-16 Breakfast 

Adolescents 

Intervention 

27 5 2 2 
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Tabell 1. Fortsättning av sökmatris för att redovisa tillvägagångssätt vid artikelsökning. 

PsycInfo 2012-04-16 Breakfast 

Adolescents 

Program 

34 4 2 2 

PubMed 2012-04-16 Breakfast 

Adolescents 

Program 

94 2 2 0 

PsycInfo 2012-04-17 Adolescents 

Breakfast 

Attitudes 

47 5 3 2 

PsycInfo 2012-04-17 Breakfast 

skipping 

Intervention 

11 1 1 1 

Totalt   671 58 28 11 

 

Databearbetning 

Efter genomförd artikelsökning valdes utifrån syftet relevanta artiklar ut och de vars abstrakt 

som ej ansågs användbara sorterades bort. Valda artiklar lästes och granskades av författarna, 

både individuellt och gemensamt, då artiklarnas innehåll diskuterades och bearbetades. 

Artiklarna granskades kritiskt och kvalitetsbedömdes därefter utifrån Olsson och Sörensens 

(2011) granskningsmall och sammanställdes sedan i en resultatmatris (se bilaga 1). Artiklarna 

bedömdes vara av antingen låg (*), medel (**) eller hög (***) kvalitet.  

 

Dataanalys 

Efter kvalitetsbedömningen organiserades och analyserades de kvarvarande elva artiklarna 

utav författarna, som arbetade både enskilt och tillsammans. Det material som kommit fram i 

analysen strukturerades och diskuterades för att författarna skulle vara säkra på att all 

information av vikt för studien kommit fram. Därefter bearbetades materialet tematiskt, då 

artiklarnas likheter och olikheter sammanställdes i fyra olika temaområden (Polit & Beck, 

2006). 

 

Etiska reflektioner 

Gällande litteraturstudier bör etiska överväganden beträffande urval och presentation av 

resultat göras (Forsberg & Wengström, 2008). Med hänsyn till detta kontrollerade författarna 
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att samtliga artiklar som användes i denna studie innehöll utförliga etiska överväganden eller 

var godkända av en etisk kommitté, detta för att stärka den etiska trovärdigheten i den här 

studien.   

 

Resultat 

Analysen av de valda artiklarna resulterade i fyra temaområden; påverkan från föräldrar, 

förankring och samverkan i ungdomars omgivning, ökad tillgänglighet av frukostalternativ 

och ökad kunskap om frukost och hälsa. Dessa områden svarade mot studiens syfte som var 

att beskriva hur sunda och regelbundna frukostvanor kan främjas bland ungdomar i åldern 12-

18 år.  

 

Påverkan från föräldrar  

Flertalet studier har visat att föräldrarna och familjen har stor betydelse på flera sätt gällande 

främjandet av ungas frukostvanor. Då de unga regelbundet äter måltider tillsammans med sina 

familjer har det även visat sig ha positiv påverkan på deras frukostvanor, i den mån att de blir 

bättre och mer regelbundna (Burgess-Champoux & Larson & Neumark-Sztainer & Hannan & 

Story, 2009; Fulkerson & Kubik & Story & Lytle & Arcan, 2009; Berg & Jonsson & Conner, 

2000; DeJong & van Lenthe & van der Horst & Oenema, 2009). Likaså har det visat sig att i 

de fall där föräldrarna frekvent varit närvarande på morgnarna har ungdomarna ätit frukost i 

större utsträckning än i de fall där ungdomarna regelbundet tillbringat morgnarna ensamma 

(DeJong et al., 2009; Berg et al., 2000).  

 

Ytterligare ett tillvägagångssätt för föräldrar som visade sig främja ungdomars frukostvanor 

var att sätta upp regler kring frukosten och dess utformning, det vill säga bestämmelser om att 

de ska äta frukost och att den ska vara näringsriktig (DeJong et al., 2009). Ännu ett sätt för 

föräldrarna att ge de unga förutsättningar för sunda frukostvanor var att själva äta regelbunden 

frukost och därmed påvisa dess betydelse för hälsan, frukostvanorna bland ungdomarna har då 

visat sig förbättras (Bruening & Larson & Story & Neumark-Sztainer & Hannan, 2011).   

 

Det kan konstateras att i hemmiljön hade föräldrarna och familjen stor betydelse för 

främjandet av ungas frukostvanor. Föräldrarna hade även en viktig roll när det gällde 

interventioner kring frukost, genom att involvera föräldrarna har det visat sig att 
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interventionerna får större genomslagskraft hos ungdomarna (O’Dea & Wagstaff, 2011; 

Mihas et al., 2010; Ask & Hernes & Aarek & Johannessen & Haugen, 2006).  

 

Förankring och samverkan i ungdomars omgivning 

För att lyckas med en intervention som syftar till att främja ungdomars sunda och regelbundna 

frukostvanor var förankring i omgivningen en betydelsefull del, detta för att de nya vanorna 

skulle bli beständiga och enklare att upprätthålla. Då det var ungdomarna som de nya vanorna 

gällde var det dessa som först och främst borde motiveras till deltagande, ju mer positiva och 

motiverade de unga var desto mer förankrad blev interventionen hos dem (Mihas et al., 2010; 

Ask et al., 2006; Nanney et al., 2011; O’Dea & Wagstaff, 2011; Murphy et al., 1998). 

 

För interventioner gällande frukost som bedrevs i skolmiljö var det av vikt att dessa 

förankrades hos skolledningen men även hos lärarna. Detta för att eleverna tillbringade 

mycket tid i klassrummen tillsammans med dem vilket gjorde att lärarnas attityd och 

inställning gentemot interventionerna i stor utsträckning kunde påverka ungdomarna. För att 

en positiv förankring hos lärarna skulle kunna skapas var det betydelsefullt att interventionen 

inte tog en alltför stor del av den ordinarie undervisningstiden (Nanney et al., 2011; Mihas et 

al., 2010).  

 

Dessa olika förankringssätt var betydelsefulla var för sig men det var när de användes 

tillsammans som det fick stora resultat gällande främjandet av ungas frukostvanor. Samverkan 

mellan elever, lärare, skolverksamhet och föräldrar har i flertalet studier visat sig ge positiva 

resultat i interventioner med syfte att främja ungdomars frukostvanor (Mihas et al., 2010; Ask 

et al., 2006; Nanney et al., 2011; O’Dea & Wagstaff, 2011; Murphy et al., 1998). Ännu större 

effekt fick sådana här interventioner om de förankrades i samhället, ett exempel på det var att 

ta hjälp utav media för att på så sätt sprida budskapet och ytterligare visa för ungdomarna att 

sunda frukostvanor är av stor vikt. Gjordes interventionen dessutom på nationell nivå i 

samverkan med media blev effekten ännu mer förstärkt (O’Dea & Wagstaff, 2011).  

 

Ökad tillgänglighet av frukostalternativ 

För att främja sunda frukostvanor hos ungdomar var det viktigt att matvaror till frukost fanns 

lättillgängligt samt att dessa var av näringsmässigt god kvalitet (DeJong et al., 2009; Berg et 

al., 2000). Att en sund frukost fanns att tillgå var en betydelsefull förutsättning för att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
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ungdomar enkelt skulle kunna välja hälsosamma frukostvanor framför sämre alternativ. Detta 

då det har visat sig att ungdomarna i de hem där det fanns tillgång till bra frukostalternativ åt 

frukost mer frekvent. Fanns det ingredienser att använda till frukost i hemmet blev dessa även 

bekanta för ungdomarna och därmed en naturlig del i vardagen (DeJong et al., 2009; Berg et 

al., 2000). Det var likaså viktigt att frukost fanns lättillgängligt i hemmet då det kunde minska 

den tidspress på morgonen som medförde att vissa ungdomar valde att avstå frukosten 

(Bruening et al., 2011).  

 

Förutom att frukosten borde finnas lättillgänglig i hemmet har det visat sig ge positiva resultat 

i främjandet av regelbundna frukostvanor för unga i de fall där frukost har serverats i skolan 

(Murphy et al., 1998; Ask et al., 2006; Nanney & Olaleye & Wang & Motyka & Klund-

Schubert, 2011). Flertalet studier av interventioner där skolfrukost har införts har fått goda 

resultat gällande förbättringen av ungdomars frukostvanor. Dessa interventioner har tagits väl 

emot av både lärare och föräldrar, även eleverna har uppskattat dem och de allra flesta har 

deltagit i dessa program och ätit den frukost som erbjudits dem. Under interventionernas gång 

har eleverna själva men också lärare och föräldrar märkt skillnad i ungdomarnas 

koncentrationsförmåga och studieresultat, likaså minskade antalet frånvarande elever under 

skoldagarna (Murphy et al., 1998; Ask et al., 2006; Nanney et al., 2011).  

 

I de fall där frukostinterventionerna varit tidsbestämda har det visat sig att de deltagande efter 

interventionens avslut återgått till sina gamla frukostvanor, detta då frukosten inte längre 

funnits tillgänglig i samma utsträckning (Ask et al., 2006). En lättillgänglig frukost var med 

andra ord av betydelse för främjandet av sunda och regelbundna frukostvanor bland unga. 

Detta visade sig ännu tydligare i en studie gjord av Nanney et al. (2011) som påvisade att 

interventioner kring frukost fått ännu bättre resultat då frukosten serverats i klassrummet, där 

tillgängligheten ökat ytterligare gentemot servering i skolans matsal eller cafeteria.  

 

Ökad kunskap om frukost och hälsa 

Vid främjandet av ungdomars frukostvanor har det visat sig vara effektivt att genom olika 

typer av kurser utbilda de unga om vikten av hälsosamma vanor. Med en ökad förståelse om 

varför sunda frukostvanor var viktigt för hälsan var chansen större att ungdomarna gjorde 

hälsosamma val. Flertalet studier har visat på dessa positiva resultat där samband mellan ökad 

kunskap och beteendeförändringar har kunnat konstateras (Mihas et al., 2010; Ask et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d


13 

 

2006; Watson & Kwon & Nichols & Rew, 2009; Berg et al., 2000; O’Dea & Wagstaff, 2011). 

Det har även visat sig att utbildning inom området skapat ett ökat intresse för ämnet hos 

ungdomarna vilket i kombination med den förnyade kunskapen givit dem självförtroende att i 

högre utsträckning välja sunda frukostalternativ (Watson et al., 2009).  

 

Det är inte bara utbildning för ungdomar som har visat sig vara effektivt, att även involvera 

och utbilda föräldrarna har visat sig vara bra. Detta då effekten av interventionerna förstärkts 

när också föräldrarna haft kunskapen och kunnat stötta sina barn till sunda levnadsvanor samt 

kunnat förhålla sig positiva till dessa (Ask et al., 2006; O’Dea & Wagstaff, 2011).  

 

För att ytterligare förbättra kunskapen hos de unga har kurser i nutrition kombinerats med 

beständig information. Det har exempelvis kunnat vara bilder och texter på planscher i 

klassrummen där sunda frukostvanor presenterats på ett förståeligt och lättillgängligt vis, där 

har ungdomarna kunnat hämta information och fördjupa sina kunskaper i den mån de själva 

önskat (Mihas et al., 2010). Utbildningen har även kunnat förstärkas genom en kombination 

med någon form av praktiskt utförande, det har till exempel kunnat vara ett dataprogram där 

ungdomarna fått lära sig att själva utvärdera sin kost. På så sätt fick de praktisk användning av 

sin utbildning vilket gjort den lättare att ta till sig (Ask et al., 2006). 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att beskriva hur sunda och regelbundna frukostvanor kan 

främjas bland ungdomar i åldern 12-18 år. Resultatet presenteras i de fyra temaområdena 

påverkan från föräldrar, förankring och samverkan i ungdomars omgivning, ökad 

tillgänglighet av frukostalternativ samt ökad kunskap om frukost och hälsa.  

 

Påverkan från föräldrar  

Resultatet i denna studie visar att familjen har stor betydelse för i vilken utsträckning 

ungdomar äter frukost och vad de äter. Detta då de unga som har sina föräldrar hemma på 

morgonen oftare än andra äter en sund och regelbunden frukost, detta beteende förstärks 

ytterligare i de fall då föräldrarna också själva äter frukost (DeJong et al., 2009; Berg et al., 

2000; Bruening et al., 2011). Det här kan förklaras genom att barn och ungdomar tenderar att 
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efterlikna sina föräldrars beteenden, istället för att enbart göra som de säger (Berge & Arikian 

& Doherty & Neumark-Sztainer, 2012; Hebestreit et al., 2010), även om regler kring 

frukosten, gällande regelbundenhet och kvalitet, i vissa fall kan vara av betydelse (Berge et 

al., 2012; DeJong et al., 2009). Att det har betydelse för ungdomars frukostvanor att 

föräldrarna är hemma på morgonen kan också bekräftas av flera andra studier (Keski – 

Rahkonen et al., 2003; Shaw, 1998; Martens et al., 2005; Merten et al., 2009). Att familjen 

har stor betydelse för ungas frukostvanor kan ytterligare bekräftas genom flera studier som 

visar att dessa vanor främjas av att ha sammanboende föräldrar, regelbundna vanor inom 

familjen och en nära relation mellan barn och föräldrar (Levin & Kirby, 2012; Levin & Kirby 

& Currie 2012; Hallström et al., 2011). 

 

Resultatet i den här studien visar även att en av de främsta aspekterna för att få unga att äta 

frukost är vikten av familjemåltider. I de fall där ungdomarna regelbundet har gemensamma 

middagar med sin familj äter de i högre utsträckning även en regelbunden frukost (Berge et 

al., 2012; Burgess-Champoux et al., 2009; Fulkerson et al., 2009; Berg et al., 2000; DeJong et 

al., 2009). De gemensamma familjemåltiderna skapar rutiner och fasta mattider, detta lägger 

en grund för en bra måltidsordning vilket därmed också främjar regelbundna och sunda 

frukostvanor (Berge et al., 2012; Johansson, 2007). Att en bra måltidsordning främjar 

ungdomars frukostvanor beror på att dagsbehovet av energi behöver delas upp jämnt under 

dagen, regelbundna middagar med familjen ger då ett lagom tidsspann till morgonen, vilket 

gör att frukosten kan intas omgående efter uppvaknandet (Livsmedelsverket, 2011).  

 

I de fall där interventioner genomförs för att främja sunda och regelbundna frukostvanor hos 

unga har det visat sig ge en förstärkt effekt om de deltagandes föräldrar involveras (O’Dea & 

Wagstaff, 2011; Mihas et al., 2010; Ask et al., 2006). Även detta kan förklaras med att de 

unga tenderar att efterlikna sina föräldrar, när de ser att de vuxna engagerar sig i 

interventionen och därmed visar att de anser att frukosten är någonting viktigt är det mer 

sannolikt att det också blir viktigt för ungdomarna (Hebestreit et al., 2010). 

 

Förankring och samverkan i ungdomars omgivning 

I den här studien visar resultatet att det är av stor betydelse att engagera och motivera de unga 

när de deltar i interventioner med syfte att främja deras frukostvanor (Mihas et al., 2010; Ask 

et al., 2006; Nanney et al., 2011; O’Dea & Wagstaff, 2011; Murphy et al., 1998). För att 

interventioner som rör hälsofrämjande insatser ska få ett lyckat resultat är delaktighet en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
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värdefull komponent (Pellmer & Wramner, 2007). Att samtliga känner sig delaktiga i 

interventionen stärker deltagarnas engagemang och vilja att lyckas med de förbättringar som 

interventionen avser att genomföra. Där interventioner rörande frukost genomförs i 

skolmiljöer visar den här studien på mycket positiva resultat då inte enbart skolledningen utan 

även lärarna är involverade och engagerade (Nanney et al., 2011; Mihas et al., 2010). Lärarna 

kan ha en betydelsefull roll i interventioner där skolan har en central plats eftersom de har 

daglig kontakt med eleverna (Eilat-Adar & Koren-Morag & Siman-Tov & Livne & Altmen, 

2011). Det ger likaså positiva resultat då lärarna integrerar hälsokunskap i den ordinarie 

skolundervisningen (Aldinger et al., 2008). Känner sig lärarna då delaktiga kan de på ett 

positivt sätt föra fram interventionernas budskap och därmed förstärka åtgärdernas verkan. Att 

involvera samtliga som kan komma i kontakt med insatserna är en stor del av interventioner 

då en arena används i det hälsofrämjande arbetet (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

Delaktighet och förankring i den omgivande miljön är av vikt för att en intervention ska bli 

lyckad, detta inte enbart på individ- och gruppnivå utan det är minst lika viktigt på 

samhällsnivå (Rogers & Motyka, 2009), framförallt gällande mer omfattande interventioner. I 

Sverige har regeringen satt upp elva folkhälsomål gällande områden som bör prioriteras i det 

hälsofrämjande arbetet, på så sätt är detta arbete förankrat på en nationell nivå (Statens 

folkhälsoinstitut, 2003). Nationell förankring är enligt den här studien ett framgångsrikt 

koncept för ett lyckat folkhälsoarbete rörande främjandet av sunda och regelbundna 

frukostvanor.  För att ytterligare förstärka den nationella förankringen kan det också vara 

framgångsrikt att använda sig utav media, detta då media når ett stort antal människor över en 

stor geografisk yta (O’Dea & Wagstaff, 2011). Att förankring i samhället är betydelsefullt 

menar även de föräldrar som deltog i en studie av Berge et al., (2012). Föräldrarna anser att 

samhällets olika instanser och organisationer har stora möjligheter att påverka ungdomars 

levnadsvanor till att bli mer hälsosamma. 

  

Ökad tillgänglighet av frukostalternativ 

Att frukost finns lättillgängligt för ungdomarna är av stor vikt för främjandet av deras 

frukostvanor, när dessutom näringsriktiga frukostvaror finns att tillgå blir det än enklare att 

välja sunda alternativ framför de sämre (DeJong et al., 2009; Berg et al., 2000). Det blir ännu 

tydligare i en studie av Berge et al., (2012) som beskriver föräldrars upplevda hinder kring 

hälsosamma matvanor. Bristen på tillgänglighet till sunda alternativ framställs som en utav 

huvudorsakerna till att näringsriktiga val inte kan göras. I en annan studie framkommer det att 
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föräldrar tenderar att välja den mat som tar minst tid och är billigast (Goh et al., 2009). 

Någonting som ytterligare styrker vikten av tillgänglighet till sunda frukostalternativ är 

Hebestreit’s (2010) studie som menar att ungdomar ofta äter de matvaror som finns i hemmet. 

Att en sund frukost finns lätt att tillgå gör att tidspressen på morgonen minskar, vilket är 

främjande för ungdomars frukostvanor (Bruening et al., 2011). Det här kan styrkas ytterligare 

genom Shaw’s (1998) studie som visar att en vanlig orsak till att unga avstår frukost är 

tidsbrist.  

 

Något som i den här studiens resultat också visar sig vara av betydelse för ungas frukostvanor 

är servering av frukost i skolorna (Murphy et al., 1998; Ask et al., 2006; Nanney et al., 2011). 

Frukost som serveras i skolan gör det lätt för eleverna dels att äta denna måltid då den finns 

nära till hands, men också då valet av frukost redan är gjort, de som är ansvariga för 

frukostserveringen ser till att eleverna får i sig en enligt rekommendationerna näringsriktigt 

sammansatt frukost (Livsmedelsverket, 2005). På så sätt går det både snabbt och enkelt för 

ungdomarna att äta en regelbunden och sund frukost (Murphy et al., 1998; Ask et al., 2006; 

Nanney et al., 2011). 

 

I de fall där tillgängligheten av frukost ökar för ungdomarna är det inte enbart antalet 

ungdomar som äter frukost som ökar utan positiva effekter syns även på elevernas 

koncentrationsförmåga och studieresultat (Murphy et al., 1998; Ask et al., 2006; Nanney et 

al., 2011). Detta kan förklaras med att frukosten ger eleverna energi att orka prestera och 

koncentrera sig under dagen. Likaså förbättras elevernas inlärningsförmåga när de inleder 

dagen med en sund frukost, vilket skulle kunna förklara de förbättrade studieresultaten 

(Benton & Parker, 1998; Kral & Heo & Whiteford & Faith, 2012; Statens folkhälsoinstitut, 

2006; Johansson, 2007). Likaså påverkas elevernas humör positivt när de får frukost (Kral & 

Heo & Whiteford & Faith, 2012). 

 

Ökad kunskap om frukost och hälsa 

Kunskap visar sig i den här studien vara en av de främsta komponenterna för främjandet av 

sunda och regelbundna frukostvanor hos ungdomar (Mihas et al., 2010; Ask et al., 2006; 

Watson et al., 2009; Berg et al., 2000; O’Dea & Wagstaff, 2011). Att involvera utbildning om 

hälsa i skolundervisningen är positivt då eleverna under sådana former tar till sig de nya 

kunskaperna på ett positivt sätt (Rogers & Motyka, 2009; Blom-Hoffman & Kelleher & 

Power & Leff, 2003). Genom att öka förståelsen och intresset för kost och frukostens 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murphy%20JM%22%5bAuthor%5d
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betydelse för hälsan kan verktyg skapas för att ungdomarna ska få goda förutsättningar till att 

göra hälsosamma val. Detta är en del i arbetet med empowerment (Pellmer & Wramner, 

2007) där kunskapen blir ungdomarnas hjälp i strävan mot sundare frukostval.  

 

Resultatet i den här studien visar att kunskap ger ungdomar en ökad förståelse för sambandet 

mellan kost och hälsa (Mihas et al., 2010; Ask et al., 2006; Watson et al., 2009; Berg et al., 

2000; O’Dea & Wagstaff, 2011), detta visar även andra studier där det också framkommer att 

ungdomarna använder sig utav kunskaperna även efter interventionernas slut (Eilat-Adar et 

al., 2011; Aldinger et al., 2008). Detta är någonting som bör uppmärksammas, då flertalet 

studier visar att många ungdomar avstår frukosten i tron att det ska hjälpa dem att minska i 

vikt (Westerberg-Jacobson et al., 2010; Shaw, 1998; Pedersen et al., 2012). Den ökade 

kunskapen kring vikten av sunda matvanor skulle istället kunna få dessa ungdomar att förstå 

att frukosten är någonting som bör inleda dagen (Johansson, 2007), det skulle också kunna 

hjälpa dem med att reducera eventuella negativa tankegångar kring mat och vikt. På så sätt 

ger den ökade kunskapen ungdomarna verktyg för att kunna göra positiva val gällande sin 

hälsa, återigen en del i det hälsofrämjande arbetet där empowerment används (Pellmer & 

Wramner, 2007).  

 

Likaså visar resultatet i denna studie att interventioner gällande främjandet av ungdomars 

frukostvanor förstärks ytterligare när även deras föräldrar får utbildning kring kost och sunda 

frukostvanor (Ask et al., 2006; O’Dea & Wagstaff, 2011). När föräldrarna har kunskap och 

förståelse kring sunda frukostvanor har de större möjligheter till att stötta sina barn till 

hälsosamma levnadsval. Detta kan styrkas ytterligare då en studie visar på att en utav de 

främsta orsakerna till att unga inte äter näringsriktigt är att deras föräldrar saknar adekvat 

kunskap kring hälsosamma kostvanor (Goh et al., 2009). Utbildning av föräldrar skapar även 

en mer positiv attityd gentemot hälsosamma val vilket gör att föräldrarna i högre grad kan 

stötta sina barn (Eilat-Adar et al., 2011). 
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Metoddiskussion  

En systematisk sökning resulterade i de artiklar som inkluderades i den här studien. Den 

största andelen utav artiklarna, sju stycken, hittades genom sökningar i databasen PsycInfo 

som innehöll psykologisk forskning inom flertalet områden (Forsberg & Wengström, 2008). 

Denna databas var den som huvudsakligen svarade mot studiens syfte då flertalet aspekter 

kring hur sunda och regelbundna frukostvanor bör främjas har att göra med ungdomarnas 

tankar, attityder och synsätt. Det gjordes även sökningar genom databasen PubMed som 

behandlade områdena medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008) och därmed 

svarade gentemot studiens syfte i frågan att ta fram forskning kring hur de sunda 

frukostvanorna kunde främjas. PubMed och PsycInfo täckte därmed tillsammans både de 

fysiologiska och psykologiska aspekterna av studiens syfte. Då databaser utgår ifrån olika 

ämnesområden kan det dock inte uteslutas att användandet utav fler databaser hade kunnat 

påverka den här studiens resultat. Detta genom att ge ett bredare perspektiv och belysa fler 

aspekter av studiens syfte. 

 

De sökord som användes diskuterades först noggrant igenom av författarna för att 

sökresultatet skulle bli optimalt. Vissa kombinationer av sökord användes i båda databaserna 

för att bredda resultatet mot den här studiens syfte. Samtliga sökningar gjordes som fritext, ett 

användande av MESH - termer hade kunnat precisera resultatet ytterligare men då inga sådana 

termer fanns för studiens huvudområde kunde inte detta användas.  

 

Ett utav studiens inklusionskriterium var att de medverkande artiklarna skulle vara 

originalartiklar, det vill säga artiklar som för första gången beskriver resultatet ifrån ett 

forskningsarbete (Forsberg & Wengström, 2008). Då användandet av primärkällor minskar 

risken för att värdefull information utelämnas styrker detta studiens resultat. Dessutom skulle 

studiens inkluderade artiklar innehålla noggranna etiska överväganden, det vill säga att de var 

granskade av en etisk kommitté eller liknande instans. I de fall där sådan granskning inte ägt 

rum accepterades enbart de artiklar som utförligt beskrev de etiska ställningstaganden som 

tagits, vilket kunde vara att de som deltog i en studie eller intervention gjorde detta efter 

informerat samtycke och att de hade rätten att avbryta när de ville. Samtliga resultat ifrån 

dessa artiklar har blivit presenterade, detta för att följa de etiska kraven på forskning. Likaså 

har inte författarna förvrängt resultatet för egen vinning eller påverkats av andra instansers 

intressen (Forsberg & Wengström, 2008). 
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De artiklar som var skrivna på något annat språk än svenska och engelska exkluderades och 

av de artiklar som sedan användes i studien var samtliga skrivna på engelska. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat då relevant forskning inom området kan ha publicerats på andra 

språk, på så sätt kan viktiga infallsvinklar som hade kunnat ge den här studien ett annat 

resultat ha utelämnats. En betydande andel forskning fanns dock publicerad som engelska 

artiklar, vilket tillsammans med författarnas språkkunskaper motiverade detta 

exklusionskriterium. Även de artiklar som var publicerade något annat årtal än 1995-2012 

exkluderades. Detta för att få med den senaste forskningen samt för att ta hänsyn till de 

samhälleliga förändringar gällande lagar och normer som kan ha skett. Äldre forskning hade 

kunnat påverka den här studiens resultat i en riktning som inte svarar mot det samhälle som 

råder idag. Trots ett relativt brett inklusionskriterium gällande artiklarnas publiceringssår 

resulterade sökningen mestadels i artiklar från 2009 och framåt, vilket gav ett aktuellt resultat. 

Ytterligare ett krav på de artiklar som inkluderades i studien var att de skulle innefatta 

ungdomar i åldrarna 12 – 18 år, dock uteslöts inte artiklar som hade ett annat åldersintervall, 

kravet var att de på något sätt täckte upp delar av eller hela den här studiens kriterium för 

ungdomarnas ålder. Detta för att i bästa mån täcka upp studiens relativt breda åldersspann.   

 

Artikelsökningen resulterade i att elva artiklar användes vilket kan ha haft både positiva och 

negativa effekter på studiens resultat. Fler artiklar hade kunnat ge ett mer omfattande och 

vidare resultat då fler antal aspekter hade kunnat tas med och därmed hade det kunnat styrka 

den här studiens resultat ytterligare. Dock gav det aktuella antalet artiklar möjligheten till en 

noggrann och kritisk granskning enligt Olsson och Sörensens (2011) granskningsmall vilket 

därmed gav en högre kvalitet på den här studien. Likaså kunde analysen av artiklarna ske på 

ett mer djupgående sätt vilket då medförde att inga viktiga aspekter i resultaten missades. 

Detta gör att trovärdigheten i denna studie stärktes trots att inte fler artiklar användes.  

 

De artiklar som efter urvalet inkluderades i den här studien analyserades och sammanställdes i 

fyra olika temaområden vilka skapade ett överskådligt och tydligt resultat. De temaområden 

som utformades var noggrant bearbetade och svarade mot syftet i den här studien. 

 

Artiklarna som inkluderades i studien var till största delen publicerade i Europa och 

Nordamerika, ett undantag var en artikel som publicerades i Australien. Att artiklarna inte 

enbart kom ifrån en homogen grupp med länder som hade liknande kulturella och sociala 

mönster kan ha påverkat studiens resultat. Ett geografiskt mer samlat resultat hade likaså 
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kunnat göra det lättare att använda den här studien i projekt anpassade efter samhällets 

struktur. Att det var så olika typer av länder som publicerat forskning i ämnet gav ändock 

resultatet bredd då det visade att främjandet av sunda och regelbundna frukostvanor var 

någonting som det arbetades med på flertalet platser i världen, därför kan kunskapen som 

tagits fram i den här studien vara användbar även utanför Sverige.  

 

Konklusion 

Syftet med den här studien var att beskriva hur sunda och regelbundna frukostvanor kan 

främjas bland ungdomar i åldern 12-18 år. Resultatet delades upp i de fyra temaområdena 

påverkan från föräldrar, förankring och samverkan i ungdomars omgivning, ökad 

tillgänglighet av frukostalternativ samt ökad kunskap om frukost och hälsa som svarade mot 

studiens syfte. I dessa beskrevs det att regelbundna familjemåltider och familjens stöd 

påverkade ungdomarnas frukostvanor, det visade sig också vara positivt för de ungas 

frukostvanor om föräldrarna var närvarande under morgonrutinerna. I de fall då interventioner 

genomfördes för att främja ungas frukostvanor visade den här studien att det varit 

framgångsrikt att involvera flertalet instanser i ungdomarnas omgivning, så som förankring 

hos lärare, skolledning men även i media och andra delar av samhället. Likaså hade det 

betydelse om de unga hade tillgång till bra frukostalternativ i hemmet eller i skolan. 

Ytterligare någonting som den här studien visade på var betydelsen av de ungas kunskap om 

kost och hälsa, detta då utbildning i ämnet skapade förståelse och intresse för vikten av en 

sund och regelbunden frukost.  

 

Implikation 

Utifrån resultatet i denna studie anser författarna att det behövs mer utbildning för ungdomar i 

ämnena hälsa och nutrition. Detta kan vara lämpligt att införa i skolans läroplan där det blir 

förankrat och en naturlig del i de ungas utbildning. Skolan kan också vara en lämplig arena 

för främjandet av sunda frukostvanor genom ett införande av frukostservering, detta skulle 

kunna ske på ett liknande sätt som dagens skollunch. I planeringen av framtida interventioner 

med syfte att främja ungdomars frukostvanor bör det också beaktas att familjen och 

föräldrarna har en betydelsefull roll, dessa interventioner bör inte enbart rikta sig mot de unga 

utan även deras föräldrar bör involveras för att interventionerna ska få ett optimalt resultat. 
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Resultaten i den här studien visar också att det behövs mer forskning inom området, 

framförallt kring vad som går att göra för att ungdomar i större utsträckning ska äta en sund 

och regelbunden frukost. Idag finns det omfattande forskning om vad ungdomar har för 

orsaker till att inte äta frukost, i framtiden behöver det undersökas hur deras vanor istället kan 

förbättras. Likaså kan det vara av intresse att ytterligare forska kring vilken påverkan familjen 

har på ungdomarnas frukostvanor, exempelvis kring hur barn till ensamstående föräldrar 

påverkas, detta eftersom familjen har visat sig ha stor inverkan på ungas frukostvanor.  
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Bilaga 1 

Tabell 2. Resultatmatris. 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009, 

Nederländerna 

DeJong, van 

Lenthe, van der 

Horst & 

Oenema 

Environmental 

and cognitive 

correlates of 

adolescent 

breakfast 

consumption. 

Syftet med denna 

undersökning var att 

(I) undersöka hur 

sambandet mellan 

fysiska-, socio-

kulturella och 

politiska miljöer 

samverkar och 

individuella 

tankegångar kring 

frukostkonsumtion, 

och (II) fastslå 

huruvida individuella 

tankegångar bidrar 

till sambandet mellan 

miljö och 

frukostvanor bland 

ungdomar. 

1089 ungdomar i 

åldern 12-15 år från 

skolor i Rotterdam. 

Frågeformulär. 

Enskilda kognitioner 

och en stödjande 

hemmiljö är 

förknippade med 

ungdomars 

frukostkonsumtion. 

Eftersom föräldrarna 

i första hand formar 

hemmiljön, bör 

insatserna för att 

förbättra ungdomars 

frukostvanor riktas 

mot föräldrarna lika 

väl som mot de unga. 

*** 

2011, 

USA 

Nanney, 

Olaleye, Wang, 

Motyka & 

Klund-Schubert 

A pilot study to 

expand the 

school breakfast 

program in on 

middle school. 

Att undersöka 

möjligheten att 

erbjuda en hälsosam 

meny för mat att ta 

med, 

korridorsservering 

och möjligheten att 

äta i klassrummen  

Kohortstudie över 

239 ungdomar i 

sjätte klass. 

Resultatbedömning 

genom 

självrapportering 

från lärare 

(Likertskala) och  

En skolmiljö 

som stöder en 

bekväm 

frukostmeny, 

servering och 

matplatser var möjlig 

och ökade 

deltagandet i det  

*** 



 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

   bland olika grupper 

av sjätteklassare i 

Minnesota. 

 

elever (enkäter) 

samt observationer. 

 

nationella 

frukostprogrammet 

i denna skola. 

 

 

2009,  

USA 

Fulkerson, 

Kubik, Story, 

Lytle & Arcan 

Are there 

nutritional and 

other benefits 

associated with 

family meals 

among at-risk 

youth? 

Att undersöka 

samband mellan 

familjemiddagar, 

matvanor, 

psykosocialt 

välbefinnande och 

övervikt hos 

ungdomar i 

riskzonen för 

akademiskt 

misslyckande.  

145 ungdomar från 

sex alternativa 

gymnasieskolor 

valdes ut. Logistiska 

regressionsanalyser 

och blandade linjära 

modeller användes. 

I detta urval av 

ungdomar var några, 

men inte alla av 

fördelarna med 

familjemåltider som 

finns i andra studier 

uppenbara. 

Interventionsprogram 

för att öka 

tillgängligheten, 

överkomliga priser 

på hälsosamma 

livsmedel och 

främjande av 

familjemåltider för 

familjer med 

studenter i riskzonen 

för akademiskt 

misslyckande kan 

vara fördelaktigt. 

*** 

2009, 

USA 

Watson, Kwon, 

Nichols & Rew 

Evaluation of the 

nutrition 

knowledge, 

attitudes, and 

food 

consumption  

Att utvärdera 

effektiviteten av att 

bädda in en 

nutritionskurs i två 

hemkunskapskurser 

för att förbättra  

Ungdomar 14-19 år 

på en 

gymnasieskola. 

Kvasi -

experimentell 

design.  

Resultaten av denna 

studie indikerar att 

näringslära positivt 

kan påverka 

kunskaper, attityder 

och beteenden kring 

*** 



 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

  behaviors of 

high school 

students before 

and after 

completion of a 

nutrition course. 

 

elevernas 

kostkunskaper, 

attityder och 

beteende gällande 

matkonsumtion. 

 

Frågeformulär, chi -

kvadrat analyser, t-

test användes. 

 

mat hos 

gymnasieelever. 

 

 

2009, 

USA 

Burgess-

Champoux, 

Larson, 

Neumark-

Sztainer, 

Hannan & Story 

Are family meal 

patterns 

associated with 

overall diet 

quality during 

the transition 

from early to 

middle 

adolescence?  

Studien syftar till att 

utvidga resultaten av 

tidigare forskning 

och bygga på 

tidigare arbeten kring 

familjemåltider i 

projektet EAT. 

Populationsbaserad, 

longitudinell studie. 

677 ungdomar, 12 – 

18 år. 

Fokusgrupper, 

enkäter och 

stratifierad analys. 

Regelbundna 

familjemåltider 

under tidiga tonåren 

kan bidra till 

bildandet av 

hälsosamma 

matvanor 5 år senare. 

Föräldrar bör göras 

medvetna om vikten 

av gemensamma 

måltider.  

** 

2010, 

Grekland 

Mihas, 

Mariolis, 

Manios, Naska, 

Arapaki, 

Mariolis-

Sapsakos & 

Tountas 

Evaluation of a 

nutrition 

intervention in 

adolescents of an 

urban area in 

Greece: short- 

and long-term 

effects of the 

VYRONAS 

study. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

kortsiktiga (15 dagar) 

och långsiktiga (12 

månader) effekter av 

ett 12 veckor långt 

skolbaserat 

interventionsprogram 

om energi- och 

näringsintag, 

kostförändringar och 

BMI. 

191 elever, 12-13 år. 

Randomiserad 

studie med 

kontrollgrupp, 

frågeformulär, t-test, 

Pearson’s test.  

De positiva 

effekterna av detta 

ingrepp bland 

ungdomar kan 

understryka 

potentialen i sådana 

program för att 

förebygga fetma. 

*** 



 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006, 

Norge 

Ask, Hernes, 

Aarek, 

Johannessen & 

Haugen 

Changes in 

dietary pattern in 

15 year old 

adolescents 

following a 4 

month dietary 

intervention with 

school breakfast-

-a pilot study. 

Att utvärdera om 

matvanor och 

skolprestationer 

förbättrades i en 

högstadieklass då de 

serveras frukost 

under fyra månader. 

Alla elever i 10:e 

klass på en skola, 

kontrollerad studie, 

frågeformulär, 

Mann-Whitney test. 

I en högstadieklass 

som serveras frukost 

under 4 månader 

ändras kostintaget till 

att bli mer hälsosamt 

och viktökningen 

stannade upp. 

** 

2011, 

USA 

Bruening, 

Larson, Story, 

Neumark-

Sztainer & 

Hannan 

Predictors of 

adolescent 

breakfast 

consumption: 

longitudinal 

findings from 

project EAT. 

Att undersöka 

longitudinella 

prediktorer för 

frukostkonsumtion 

bland ungdomar i 

övergången från 

högstadiet till 

gymnasiet. 

Longitudinell 

studie, 800 

ungdomar i 

övergången mellan 

högstadiet och 

gymnasiet. 

Postenkäter, linjära 

regressionsmodeller, 

multivariata 

analyser, chi2-test.  

De tidiga tonåren är 

en viktig tid att 

etablera regelbunden 

frukostkonsumtion. 

Insatser som syftar 

till att öka 

frukostkonsumtionen 

bör innehålla 

information om 

hälsosam 

viktkontroll och tips 

för snabba 

hälsosamma 

frukostar. 

** 

2000, 

Sverige 

Berg, Jonsson 

& Conner 

Understanding 

choice of milk 

and bread for 

breakfast among 

Swedish children 

aged 11–15 

years: an  

Att undersöka 

påverkan av avsikter 

attityder, 

underliggande 

övertygelser, 

subjektiva och 

beskrivande normer,  

Alla elever i 5:e, 7:e 

och 9:e klass i 

Mölndal. 

Frågeformulär, 

kostdagbok, Mann-

Whitney test och 

Kruskal Wallis test. 

Det är viktigt att öka 

kunskapen om 

hälsosamma matval 

för barn för att få en 

balanserad syn på 

mat, det är också 

viktigt att involvera  

** 
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Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

  application of 

the theory of 

planned 

behavior. 

 

barnens upplevda 

kontroll och 

associationer mellan 

dessa variabler och 

kön och ålder på 

barns val av mjölk 

med olika fetthalter 

och fullkornsbröd till 

frukost. 

 

 föräldrarna då dessa 

påverkar barnen i 

stor utsträckning. 

 

 

2011, 

Australien 

O’Dea & 

Wagstaff 

Increased 

breakfast 

frequency and 

nutritional 

quality among 

schoolchildren 

after a national 

breakfast 

promotion 

campaign in 

Australia 

between 2000 

and 2006. 

Att undersöka 

tvärsnittsinformation 

om 

frukostkonsumtion 

och kvalitet i två 

riksrepresentativa 

grupper av skolbarn 

under 2000 och 

2006.  

4237 skolbarn i 

årskurs 2-12 från 32 

skolor 2000, 5645 

barn från samma 

skolor 2006. 

Slumpmässigt urval, 

frågeformulär, 

chisquare – analys, 

Anova. 

En ökning av 

frukostkonsumtion 

bland skolbarn under 

denna sexåriga studie 

kan ses. Dessa 

förbättringar 

kan till viss del 

förklaras av 

effekterna av 

kombinerad 

massmedia och 

skolbaserat 

frukostfrämjande 

som samtidigt 

levererades under 

samma tidsperiod. 

Vidare utforskning 

av sådana breda 

kombinationer av 

åtgärder bör göras. 

*** 



 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1998, 

USA 

Murphy, 

Pagano, 

Nachmani, 

Sperling, Kane 

& Kleinman 

The relationship 

of school 

breakfast to 

psychosocial and 

academic 

functioning: 

cross-sectional 

and longitudinal 

observations in 

an inner-city 

school sample. 

Att undersöka om 

det finns något 

samband mellan 

deltagande i ett 

skolfrukostprogram 

och åtgärder för 

psykosociala och 

akademiska 

verksamheter hos 

barn i skolåldern. 

1627 elever från tre 

skolor. 

Djupintervjuer med 

utvalda elever och 

föräldrar. 

Lärarobservationer.  

Både tvärsnittsdata 

och longitudinell 

data från den här 

studien ger starka 

belägg för att högre 

deltagande i 

skolfrukostprogram 

på kort sikt 

förknippas med 

elever som fungerar i 

ett brett utbud av 

psykosociala och 

akademiska åtgärder. 

** 

 

 

* = låg kvalitet 

** = medel kvalitet 

*** = hög kvalitet  
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