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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka sjuåriga flickors och deras mödraras attityder till 

mat/ätande samt att undersöka om det förekom ett samband mellan mödrars och döttrars 

attityder till mat/ätande.  

Studien var en delstudie ur IDA-projektet som hade en prospektiv longitudinell design. 

Flickor och deras mödrar rekryterades genom ett slumpmässigt stratifierat urval av skolor i 

Uppsala län. Sammanlagt 161 flickor och deras mödrar (n=133) deltog. För att bedöma 

attityder till mat/ätande har två självskattningsformulär använts, Children’s Eating Attitude 

test (ChEAT) för flickorna samt Eating Attitude Test (EAT) för mödrarna. Flickorna fick 

genomgå strukturerade intervjuer på grund av sin ringa ålder. Flickorna skattade generellt 

sunda attityder till mat/ätande (90 %), 4,3 % av flickorna hade negativa attityder till 

mat/ätande och 5,4 % skattade ett stört ätbeteende. Majoriteten av mödrarna (90,2 %) skattade 

sunda attityder till mat/ätande. Negativa attityder till mat/ätande sågs hos 8,5 % och 1,6 % 

hade ett stört ätbeteende. Det fanns inget signifikant samband mellan döttrars och mödrars 

attityder till mat/ätande. 

Majoriteten av alla deltagare hade sunda attityder till mat/ätande. Dock förekom negativa 

attityder samt stört ätbeteende hos både unga flickor och deras mödrar. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine seven year old girls and their mothers eating attitudes 

and to examine whether there were an association between mothers and daughters eating 

attitudes.  

The study was a part of the IDA-project, where a prospective longitudinally design was used. 

The girls and their mothers were recruited through a stratified random sample of schools in 

Uppsala community. A total of 161 girls and their mothers (n=133) participated. To assess 

eating attitudes two self-report questionnaires were used, the Children’s Eating Attitude Test 

(ChEAT) for the girls and the Eating Attitude Test (EAT) for the mothers. The girls underwent 

structured interviews due to their young age. The girls generally estimated healthy eating 

attitudes (90 %), 4,3 % of the girls showed negative eating attitudes and 5,4 % estimated a 

disturbed eating. The majority of the mothers (90,2 %) estimated healthy eating attitudes. 

Negative eating attitudes were shown in 8,5 % of the mothers and 1,6 % had disturbed eating. 

There were no significant correlation between daughters and mothers eating attitudes. The 

majority of participants had healthy eating attitudes. However, negative eating attitudes and 

disturbed eating where shown both among the young girls and their mothers. 
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1. Introduktion 

1:1 Attityder till mat och ätande 

Inom psykologin anses begreppet attityd vara en persons medvetna eller omedvetna 

inställning till sig själv och omvärlden. Personens attityd speglar inställningen till något på ett 

öppet eller dolt, emotionellt eller kognitivt sätt. Attityder i jämförelse med en människas 

personlighet anses vara inlärt vilket gör dem lättare att förändra (Nationalencyklopedin 2011). 

Attityder till mat och ätande grundläggs vanligen i familjen redan som barn (Lupton 1996). 

Barn och ungdomar påverkas även utifrån hur media och samhället framställer den smala 

kroppen som idealet (Hwang & Nilsson 2011) samtidigt som den kraftiga/överviktiga kroppen 

ses med en negativ attityd (Sikorski et al. 2011). Det framkommer i en studie att redan vid 

ung ålder drömmer flickor om att bli smalare och de försöker gå ned i vikt (Stice et al. 2011). 

Det visar sig även att barn med denna önskan utsätter sig för flera viktminskningsförsök under 

uppväxten (Maloney et al. 1989). Unga flickor kan dessutom ha uppfattningen att en smalare 

kropp skulle förbättra deras vänskapskrets vilket leder till ökad frekvens av bantning (Gerner 

& Wilson 2005). Studier visar att barn och ungdomar med en negativ attityd till mat/ätande 

kan utveckla ett stört ätbeteende eller en ätstörning (Gerner & Wilson 2005, Stice et al. 2011). 

Vidare framgår det i studien av Stice (2001) att en vanlig uppfattning tycks vara att hetsätning 

inte bidrar till viktuppgång om det föregås av en sträng diet. Detta resulterar i ett ohälsosamt 

pendlande i ätbeteendet.  

Negativa attityder till mat och ätande ses även hos överviktiga/feta individer. Dessa attityder 

är vanligare bland kvinnor, oavsett om de är normalviktiga eller överviktiga. Hos män ses 

negativa attityder till mat/ätande mer frekvent om mannen är överviktig eller fet (Sira & 

Pawlak 2010). 

 

Unga flickor är speciellt utsatta för utveckling av stört ätbeteende. Den egna 

kroppsuppfattningen är ofta negativ och det leder till en ökad frekvens av bantning då 

uppfattningen är att de blir finare om de är smalare (Byely et al. 2000). Det har identifierats 

svårigheter i att fånga upp ett stört ätbeteende (Thomas et al. 2009) vilket leder till att denna 

patientgrupp inte upptäcks förrän den kliniska ätstörningen är ett faktum (Clinton & Norring 

2002). 
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1:2 Ätstörningar 

Med ätstörning avses en ihållande störning i ätmönstret eller ett viktreglerande beteende som 

orsakar fysisk ohälsa och/eller nedsättning i psykosociala sammanhang. Ätstörningen ska inte 

orsakas av en medicinsksjukdom eller vara sekundärt till en psykiskstörning (Fairburn & 

Walsh 2002). Anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) och ätstörning utan närmare 

specifikation (ätstörning UNS) är de vanligast förekommande ätstörningarna (Clinton & 

Norring 2002). 

 

AN kännetecknas av kraftig viktminskning till följd av självsvält och störd kroppsuppfattning. 

Viktminskning genom strikta kostbegränsningar, framkallade kräkningar och/eller med hjälp 

av laxerande medel som ofta följs av tvångsmässigt behov av att utöva fysisk aktivitet är 

vanligt. Viktfobi och tvångstankar samt rädsla för att äta är centralt inom AN (Eriksson & 

Carlsson 2001). 

 

BN kännetecknas av hetsätning, kraftigt stört ätmönster, och tvångstankar som följs av egen 

framkallade kräkningar och/eller användning av laxerande medel. Viktfobi, störd 

kroppsuppfattning samt tankar och känslor som faller inom ramen för AN förekommer. 

Patienter med BN är ofta normalviktiga vilket är en anledning till att dessa patienter upptäcks 

senare om de inte söker vård självmant (Eriksson & Carlsson 2001). 

 

Ätstörning UNS kallas även Atypisk ätstörning. Hela 30 – 60 procent av de som söker vård för 

ätstörningar uppfyller inte kriterierna för AN eller BN men lider ändå av en ätstörning. 

Personer med UNS kan ha många av kännetecken för AN eller BN, exempelvis kan någon 

visa tydliga tecken på AN men inte ha förlorat sin mens vilket gör att de inte klassificeras med 

diagnosen AN, eller så hetsäter personen stora mängder mat med följd av framkallade 

kräkningar men inte frekvent nog för att få diagnosen BN (Kunskapscentrum för Ätstörningar 

KÄTS 2011). Vidare kan personen hetsäta utan kräkningar som följd vilket gör att dessa 

individer ofta lider av övervikt. Det finns för lite fakta kring UNS för att få fram 

diagnoskriterier anpassade för vården då patienter med denna typ av ätstörning ofta utesluts 

ifrån vetenskapliga studier (Clinton & Norring 2002).  



3 
 

Ett stört ätbeteende behöver inte synas på individen som lider utav det. Störda ätbeteenden 

samt ätstörningar kan förekomma hos under-, normal-, överviktiga samt feta individer (KÄTS 

2011). 

 

Studier visar att risken att dö är förhöjd hos personer med en ätstörning i jämförelse med 

övriga befolkningen (Herzog et al. 1997, Lowe et al. 2001). 

 

1:3 Attityder som riskfaktorer för utvecklingen av ätstörningar 

Att uppleva ett missnöje med sin kropp har visat sig vara en riskfaktor för utvecklingen av en 

ätstörning (Ricciardelli & McCabe 2001, Gustafsson et al. 2009) Även en önskan om att bli 

smalare har visat sig vara mycket betydelsefull i utvecklingen av stört ätbeteende och 

ätstörningar (Hsu 1997, Patton et al. 1999, Gustafsson et al. 2010, Westerberg-Jacobson et al. 

2010a). En studie som visar på ett tydligt samband mellan en önskan om att bli smalare och 

att utveckla ett stört ätbeteende är Westerberg-Jacobson et al (2010a) longitudinella studie.  

Gerner och Wilson (2005) såg även att flickor som upplevde ett större missnöje över sin kropp 

hade många vänner av det motsatta könet. Vidare visar resultatet från Gerner och Wilson 

(2005) att flickor med dåligt socialt stöd runt sig och/eller få nära vänner hade en ökad risk för 

att uppleva ett missnöje med kroppen. 

 

Det har även framkommit att en sträng eller måttlig diet ofta sker innan en ätstörning är ett 

faktum (Patton et al. 1999). Missnöjet med den egna kroppen kan leda till ohälsosam diet som 

främjar uppkomsten av ett stört ätbeteende. Stice (2001) menar på att ett missnöjet med den 

egna kroppen kan bidra till negativa känslor då utseendet är viktigt del i västvärlden. De 

negativa känslorna kan i sin tur generera i hetsätning, detta för att avleda ifrån de negativa 

känslorna, vilket leder till en ond cirkel (Stice 2001). En vilja att ha en helt tom mage, äta i 

smyg, vara upptagen av mat/ätande samt rädsla för att förlora kontrollen över maten har visat 

sig vara andra tydliga riskfaktorer för utvecklingen av ätstörningar (Fairburn et al. 2005). 
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1:4 Familjeinfluenser 

Barn tar ofta efter sina föräldrars attityder till mat samt deras matvanor (Snoek et al. 2009). 

Barn tycks öka konsumtionen av både nyttig mat samt onyttig mat då deras föräldrar försöker 

styra deras födointag. Hur föräldrarna styr/belönar barnet med mat kan även bidra till 

utveckling av ökat missnöje med kroppen (Brown & Ogden 2004) samt en ökning av 

viktbekymmer hos barnet (Lazarou et al. 2008) vilket sedan kan leda till ökad frekvens av 

bantning (Stice et al. 2011). Samtidigt såg Lazarou et al. (2008) att barn till föräldrar som inte 

försökte hjälpa dem i valet vad det skulle äta, upplevde i större utsträckning skuldkänslor när 

de åt. 

 

Barn och ungdomars intag av ”onyttigheter” påverkas av föräldrarnas attityder till mat/ätande 

och föräldrar som äter när de mår dåligt eller upplever ångest har i hög utsträckning även barn 

som gör detsamma (Brown & Ogden 2004). 

 

Westerberg-Jacobson et al. (2010b) fann att unga flickornas attityder till mat/ätande i stor 

utsträckning påverkades av fädernas attityder till mat/ätande. I en annan studie gjord av 

samma författare fann de att modern influerade till ett stört ätbeteende om hon eftersträvade 

perfektionism (Westerberg-Jacobson et al. 2010a) vilket går i linje med ett flertal studier som 

visar att mödrar påverkar sina barns attityder till mat/ätande (Pike & Rodin 1991, Anschutz et 

al. 2009, Watkins et al. 2011). En moder som är orolig över sin egen vikt eller har ett missnöje 

med sin kropp kan föra över denna oro till barnet varpå denne blir återhållsam med mat 

(Anschutz et al. 2009). Det ses även ett samband mellan barns störda ätbeteende och 

mödrarnas negativa attityder gällande matintag, ätande, vikt och kroppsfigur (Whelan & 

Cooper 2000). Vidare visar studier att om modern haft en ätstörning är risken högre att även 

barnet utvecklar en sådan (Reba-Harrelson et al. 2010, Watkins et al. 2011). 

 

Cooper et al. (2004) såg i sin studie att mödrarna med ätstörningar var i högre utsträckning 

mycket mer kontrollerande och icke harmoniska i sättet de interagerar med sina barn vid 

måltiderna. De familjära måltiderna blev oorganiserade och barnet riskerade att utveckla ett 

stört ätbeteende, som innefattande exempelvis matvägran.  
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En annan studie visade att barn även blir berörda av att mödrar aktivt uppmuntrar dem till 

viktnedgång varpå barnen utvecklar en negativ attityd till den egna kroppen (Anschutz et al. 

2009). 

 

1:5 Orems omvårdnadsteori 

Sjukvårdspersonal kommer i kontakt med patienter som lider av både somatisk och/eller 

psykisk sjukdom. Oavsett art ska bemötande och förhållningssätt alltid vara professionellt 

(Kristoffersen 1998). I mötet med barn och ungdomar som lider av stört ätbeteende kan 

Orems omvårdnadsteori vara aktuell. Teorin grundar sig på begreppen egenvård, 

egenvårdsbrist samt omvårdnadssystemet. Orem utgår ifrån att varje individ har förmågan att 

göra egna val som påverkar hälsan, både för sig själv och för familjen individen lever i. 

Egenvårdsbegreppet definierar Orem som de aktiviteter individen frivilligt och medvetet 

klarar att utföra för att skapa och bibehålla hälsa och välbefinnande. När individen inte själv 

klarar att tillgodose detta brister egenvården och Orem anser då att en närstående bör ta över 

ansvaret. Då den anhöriga inte klarar att främja hälsa och välbefinnande faller ansvaret på den 

professionella vården och då är individen i omvårdnadssystemet (Rooke 2000). 

 

Individer som lider av ett stört ätbeteende kan inte tillgodo se sin kropp med rätt näring eller 

ett tillräckligt näringsintag (Whelan & Cooper 2000), vilket leder till att individen inte främjar 

sin hälsa eller sitt välbefinnande (Kristoffersen 1998). Kristoffersen (1998) beskriver vikten 

av att våga se patienter, vägleda dem och ge stöd i arbetet mot en bättre hälsa vilket går i linje 

med Orems omvårdnads teori. 

 

1:6 Problemformulering 

Då det visat sig vanligt med negativa attityder till mat och ätande är det viktigt att 

sjukvårdspersonal är lyhörd för signaler som tyder på ett stört ätbeteende för att fånga upp och 

se unga flickors behov innan den kliniska ätstörningen utvecklas. Ett flertal studier visar att 

speciellt unga flickor har negativa attityder till mat/ätande.  
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Det är av författarnas intresse att undersöka om detta problem förekommer hos så unga flickor 

som sjuåringar, denna kunskap kan bidra till att fortsatt forskning i framtiden kan utarbeta en 

handlingsplan och på så vis förebygga utvecklingen av ett stört ätbeteende. Vidare visar 

studier ett samband mellan föräldrarnas attityder och barnens attityder till mat/ätande. Det är 

av författarnas intresse att se om så unga flickor som sju år blir influerade av sina mödrars 

attityder till mat/ätande för att veta om mödrarnas attityder kan utgöra en riskfaktor för 

utveckling av stört ätbeteende hos dessa unga individer. 

 

1:7 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur attityder till mat/ätande ser ut samt frekvens av 

stört ätbeteende hos sjuåriga flickor och deras mödrar. Vidare är syftet att undersöka om det 

finns ett samband mellan mödrarnas och döttrarnas attityder till mat/ätande. 

 

1:8 Frågeställningar 

1 a) Hur ser sjuåriga flickors attityder till mat och ätande ut? 

   b) Hur många flickor har ett stört ätbeteende? 

2 a) Hur ser mödrarnas attityder till mat och ätande ut? 

   b) Hur många mödrar har ett stört ätbeteende? 

3) Finns ett samband mellan döttrars och mödrars attityder till mat och ätande? 

 

2. Metod 

2:1 Design 

Studien är en delstudie ur IDA-projektet som har en prospektiv longitudinell design. 
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IDA-projektet (Investigation of Dieting behaviors in Adolecent girls) 

IDA -projektet pågick under åren 1995-2002. Syftet med IDA-projektet var att finna risk- och 

skyddsfaktorer för utveckling av framtida ätstörningar hos flickor samt att se hur mönstret 

kring flickornas ätbeteende såg ut och eventuella förändringar över tid. Första året 

rekryterades total 1300 flickor i åldersgrupperna 7,9,11,13 och 15 år. Deltagarna följdes upp 

år 1996, 1997, 2000 och 2002.  År 1999 rekryterades ytterligare 1700 flickor 

(samhällskohorten) i samma ålder som flickorna år 1995 och från samma skolor. Detta 

gjordes för att undersöka om det skett någon samhällelig förändring under dessa 4 år 

(Halvarsson et al. 2002) 

 

2:2 Tillvägagångssätt 

År 1995 skickades en inbjudan ut till 38 skolor i Uppsala län om att delta i projektet. 

Rektorerna fick inbjudan via mejl där projektets syfte och tillvägagångssätt beskrevs (Bilaga 

1). Därefter blev de utvalda skolornas skolsköterskor, skolöversköterska samt skolläkaren 

inbjudna till ett informations möte. Om rektorn på skolan tackade ja till att delta i studien 

skickades ett informationsbrev med syfte och information om studien ut till barnens föräldrar 

(Bilaga 2).  Deltagandet i studien innebar att besvara enkäter som bestod av frågor om 

attityder till mat/ätande, fysisk aktivitet och hälsa. 

Det framkom i informationsbrevet (Bilaga 3) att deltagandet i studien var frivilligt och 

eleverna kunde välja att inte delta i studien utan att behöva ange någon anledning. Information 

om att all data hanterades konfidentiellt framgick i informationsbrevet. Tre av skolorna valde 

att inte medverka, två av dessa var redan involverade i ett annat projekt och den sista lämnade 

ingen anledning till att inte medverka. Ytterligare två skolor uteslöts ur studien då de ville ha 

ekonomisk kompensation för att delta samt att det förelåg svårigheter med svenska språket 

bland flickorna i skolan. Sex nya skolor blev inbjudna och det resulterade i att totalt 39 skolor 

medverkade i studien. När ca 200 flickor blivit rekryterade inom varje åldergrupp avslutades 

rekryteringen. Alla deltagare informerades om studiens longitudinella design och att de skulle 

få en ny inbjudan varje år under sju års tid. Flickor vars föräldrar tackat ja till att delta fick ta 

med sig ett kuvert hem till sina föräldrar med frågeformulär som de skulle fylla i och 

returnera via post. Flickornas längd och vikt mättes hos skolsjuksköterskan vid de två första 

mättillfällena och angavs av deltagarna själva vid tillfälle tre. Även varje klasslärare som 
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deltog i studien fick i uppdrag att fylla i ett kort frågeformulär om varje flickas allmänna 

beteende i skolan. Inför första mättillfället träffade projektpersonal rektorn samt lärare på 

varje skola för att se att de hade förstått studien korrekt. Vid ifyllandet av enkäten uppgavs 

inga namn. Flickor som gick i klass 3 eller under (eller äldre med läs och skrivsvårigheter) 

fick genomgå strukturerade intervjuer med personal från projektet under skoltid. All 

projektpersonal hade genomgått intervjuträning. Flickorna i 4:e klass och de som var äldre 

fick fylla i självskattningsformulär, även det under skoltid och under uppsikt av 

projektpersonal. Deltagarna fick sitta så att de inte kunde se varandras svar (Halvarsson et al. 

2002). 

Efter personlig kontakt med forskarna ifrån IDA projektet fick föreliggande studies författare 

ta del av det valda materialet. 

 

2:3 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Deltagarna i IDA projektet bestod av ett slumpmässigt stratifierat urval av skolklasser i 

Uppsala län efter att länet hade delats upp sex områden. Detta gjordes för att stad och 

landsbygd samt olika socioekonomiska förhållanden skulle representeras på ett sätt som 

liknade fördelningen i länet samt riket i övrigt. Denna delstudie inkluderar 161 flickor i åldern 

sju år samt deras mödrar (n=133) som deltog vid första datainsamlingstillfället de resterande 

28 föräldrarna var fäder eller så valde föräldrarna att inte delta i studien. Av de 161 flickorna 

hade 22 flickor ännu inte fyllt sju år utan var sex år gamla. För att se om det föreligger stört 

ätbeteende hos så unga flickor som sex år samt för att se om de blir påverkade av sina mödrar 

har dessa inkluderats i studien. 

 

2:4 Datainsamlingsmetoder 

Frågeformulär för flickorna 

Childrens Eating Attitude Test 

Den svenska versionen av Childrens Eating Attitude test (ChEAT) användes för att mäta 

attityder till mat/,-ätande och stört ätbeteende hos flickorna (Garner et al. 1982; Svensk 

version: Sohlberg et al 1984). Testet är ett självskattningsformulär på 26 stycken frågor som 
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innehåller tre subskalor; Bantning (13 frågor), Oral kontroll (7 frågor) och Bulimi (6 frågor). 

Deltagarna får skatta på en sexgradig skala hur väl påståendet stämmer från ”aldrig” till 

”alltid”. Svaret som mest tyder på stört ätbeteende ger tre poäng, det intilliggande svaret två 

och nästa ger ett poäng. Övriga svarsalternativ ger inga poäng. För att mäta stört ätbeteende 

används en cut-off gräns på ≥20 totalpoäng, då 20 poäng eller högre har visat sig vara en cut-

off för att utveckla en klinisk ätstörning (Garner et al. 1982). Fråga 19 och 25 togs bort i 

denna studie då dessa har visat sig ha låg item-total korrelation. Av den anledningen blev ett 

nytt cut-off värde ≥16 aktuellt i studien (Smolak & Levine 1994). 

Frågeformulär för mödrarna 

Eating Attitude Test 

Den svenska versionen av Eating Attitude Test (EAT) användes för att mäta attityder till 

mat/ätande och stört ätbeteende för mödrarna (Garner et al. 1982). Formuläret är ett 

självskattningsinstrument och består av 26 frågor. Svarsalternativen består av en sexgradig 

skala där deltagarna ska svara på hur väl påståendet stämmer från ”alltid” till ”aldrig” Svaret 

som mest tyder på ett stört ätbeteende ger tre poäng, det intilliggande två och nästa ger ett 

poäng. De svarsalternativ som inte är relevanta för att mäta stört ätbeteende ger noll poäng. 

En cut-off gräns på ≥20 användes (Halvarsson et al. 2002). 

 

2:5 Dataanalys 

Deskriptiv statistik presenteras i löpande text samt i tabellform för att svara på frågeställning 

ett och två, hur döttrarnas samt mödrarnas attityder till mat/ätande såg ut. För att undersöka 

om ett samband mellan mödrars och döttrars attityder till mat/ätande fanns användes 

Pearson’s produktmomentkorrelation som därmed ger svar på frågeställning tre. Vid 

databearbetning användes SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences). En 

signifikansnivå på p=< 0,05 har valts vid de statistiska analyserna. 
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2:6 Forskningsetiska överväganden 

Efter att rektorn på varje skola blivit informerad om studiens syfte och tillvägagångssätt och 

skriftligen godkänt att skolan fick medverka skickades en inbjudan ut till flickor samt deras 

föräldrar. Föräldrarna var tvungna att ge ett godkännande för att döttrarna skulle få delta då 

flickorna inte var myndiga vid tidpunkten för projektet. Alla deltagare har givit informerat 

samtycke till att delta i studien. Informationen om projektets syfte och tid gavs åldersanpassat 

och individuellt, både muntligt och skriftligt före varje datainsamlingstillfälle. Även 

upplysning om att all insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt lämnades. Projektet 

har fått godkänt av den medicinska fakultetens forskningsetiska kommitté, Uppsala universitet 

(Dnr 258-94). 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text samt i tabeller och figurer. 

3:1 Flickornas attityder till mat/ätande samt förekomst av stört ätbeteende 

Flickornas (n=161) skattning av attityder till mat och ätande varierade från extra sunda 

attityder till mat/ätande till, att en mindre grupp, utvecklat ett stört ätbeteende. Total poäng på 

ChEAT varierade från 0 till 32 poäng. Medelvärdet var 3,22 med ett spridningsmått på 5,43.  

Majoriteten av flickorna uppgav sunda attityder till mat/ätande (se figur 1).   

Några exempel på enstaka frågor ur Cheat visade att 76 av flickorna (45,6 %) hade varit 

oroliga för att bli överviktiga och 44 av flickorna (26,4 %) hade någon gång låtit bli att äta när 

de varit hungriga. Vidare hade 21 av flickorna (12,6 %) känt skuld när de har ätit och 38 av 

flickorna (22,8 %) anser att de någon gång ägnat för mycket tankar kring mat.  
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Figur 1. Procentfördelning av flickornas attityder till mat/ätande. 

 

 Det var 42,9 procent (n=69) av flickorna som hade noll poäng i ChEAT och hamnade i 

kategorin ”extra sunda attityder” till mat och ätande. I intervallet mellan 1-9 ChEAT poäng 

(sunda attityder) hamnade 47,1 procent av flickorna (n=76). Sju flickor (4,3 %) skattade höga 

ChEAT poäng (10-15) vilket tyder på negativa attityder till mat/ätande. En cut-off gräns på 

≥16 användes i studien vilket leder till att nio flickor (5,4 %) visade attityder till mat/ätande 

som motsvarar ett stört ätbeteende. 

 

Tabell 1. Poängfördelningen i ChEAT för flickorna 
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3:2 Mödrarnas attityder till mat/ätande samt förekomst av stört ätbeteende 

Även bland mödrarna (N=133) varierade attityder till mat/ätande från extra sunda attityder till 

att en liten grupp utvecklat ett stört ätbeteende. Totalpoängen på EAT varierade mellan 0 och 

44 poäng. Medelvärdet för mödrarna var 4,98 med ett spridningsmått på 5,70. Majoriteten av 

mödrarna skattade sunda attityder till mat/ätande (se figur 2).  

Några exempel på enstaka frågor ur EAT visade att av mödrarna uppgav 87 stycken (69,6 %) 

att de känt rädsla för att bli överviktig och 72 mödrar (57,6 %) har låtit bli att äta när de varit 

hungriga. Totalt 29 av mödrarna (17,4 %) har någon gång känt skuld när de har ätit. 60 av 

mödrarna (48 %) anser att de vid något tillfälle ägnat för mycket tankar kring mat. 

 

 

Figur 2. Procentfördelning av mödrarnas attityder till mat/ätande 

 

Resultatet visade att 3,8 procent (n=5) av mödrarna hade 0 EAT poäng det vill säga extra 

sunda attityder. Vidare hade 115 av mödrarna (86,4 %) EAT poäng mellan 1-9 och placerades 

i kategorin ”sunda attityder”. I poängintervallet mellan 10-20 återfanns elva mödrar (8,5 %) 

vilket tyder på negativa attityder till mat/ätande hos dessa. En cut-off gräns på ≥20 användes i 

studien vilket resulterar i att två av mödrarna (1,6 %) uppfyllde kriterier för ett stört 

ätbeteende.  
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Tabell 2. Poängfördelning i EAT för mödrarna.

 

 

3:3 Samband mellan mödrarnas och döttrarnas attityder till mat/ätande 

Det fanns inget signifikant samband mellan mödrars och döttrars attityder till mat och ätande 

(p=0,741). 

 

4. Diskussion   

4:1 Huvudresultat 

Föreliggande studie undersökte hur attityder till mat och ätande såg ut hos sjuåriga flickor och 

deras mödrar samt förekomsten av stört ätbeteende. Vidare undersöktes huruvida det förelåg 

ett samband mellan flickornas och mödrarnas attityder till mat och ätande. Resultatet av denna 

studie visar att majoriteten av flickorna skattade inom ramen för sunda attityder till mat och 

ätande, för mödrarna såg resultatet ut på liknande sätt trots att mödrarna generellt skattade 

högre poäng än flickorna. Det var 5,4 procent av flickorna som hamnade inom poängvärden 

som motsvarar ett stört ätbeteende och 4,3 procent uppgav negativa attityder till mat och 

ätande. Bland mödrarna var det 1,6 procent som hade ett stört ätbeteende och hela 8,5 procent 

uppgav negativa attityder till mat och ätande. Det framkom inget samband mellan flickornas 

och mödrarnas attityder till mat och ätande. 
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4:2 Resultatdiskussion 

Majoriteten av flickorna hade sunda attityder till mat och ätande vilket är glädjande när 

flickorna i studien är så unga som sex-sju år. Resultatet överensstämmer med det som Lowes 

och Tiggermann (2003) kom fram till i en studie, att barn har tankar kring den egna kroppen 

samt runt mat redan ifrån fem års ålder men att själva förekomsten av bantning startade senare 

vid omkring åtta års ålder. Då resultatet i föreliggande studie inte visar ett frekvent mönster av 

stört ätbeteende hos dessa unga flickor, kan kanske ett framtida stört ätbeteende undvikas om 

förebyggande åtgärder sätts in i sex-sju årsåldern eller tidigare. Flertalet studier visar att 

förekomst av negativa attityder till mat och ätande samt en ökad frekvens av bantning sker 

med stigande ålder (Edmunds & Hill 1999, Ricciardelli & McCabe 2001). Edmunds och Hill 

(1999) studerade tolvåriga flickor och deras resultat visade en hög frekvens av stört 

ätbeteende samt bantning. Även Ricciardelli och McCabe (2001) vars deltagare var i åldern 

12-16 år fanns en stor förekomst av negativa tankar kring den egna kroppen, en hög frekvens 

av bantning samt förekomst av stört ätbeteende . Kanske skulle även denna studie visat ett 

större antal med negativa attityder till mat och ätande om målgruppen hade varit äldre.  

 

Denna studie visade att ett antal flickor uppfyller kriterier för negativa attityder till mat och 

ätande. Dessa flickor kan mycket väl utgöra en riskgrupp för framtida ätproblem eller för 

utveckling av ett stört ätbeteende.  Det får stöd av Westerberg-Jacobson et al. (2010b) som i 

en longitudinell studie på 9-20 åriga flickor fann att de flickor som hade tankar och önskan 

om att bli smalare vid unga år hade en fyra gånger högre risk att utveckla ett stört ätbeteende 

fem år senare. Även Gustafsson et al (2010) stödjer detta då en önskan om att vara smal och 

att ha ett missnöje med kroppen var tydliga riskfaktorer för utveckling av en ätstörning. 

Samma studie visade att de som accepterar sin kropp som den är löper en markant mindre risk 

att utveckla ett stört ätbeteende (Gustafsson et al. 2010). Gruppen som faller inom ramen för 

negativa attityder till mat/ätande i föreliggande studie bör uppmärksammas då det kan vara så 

att om förebyggande insatser sätts in i ett tidigt stadium kan möjligheten finnas att de unga 

flickorna undviker att utveckla ett stört ätbeteende eller en ätstörning. 
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Det är oroväckande att 5,4 procent, motsvarande nio flickor, anger attityder till mat och 

ätande som motsvarar ett stört ätbeteende. Maloney et al. (1989) gjorde en studie på flickor 

och pojkar i åldern 8-13 år där liknande resultat sågs. Detta tyder på att problematiken kring 

barns negativa attityder till mat/ätande och ett stört ätbeteende inte är något nytillkommet 

problem. Då Maloney et al. (1989) redan för över tjugo år sedan såg detta resultat som även 

Westerberg-Jacobson et al (2010b) kommer fram till år 2010, visar det på att detta inte är ett 

övergående problem, snarare tvärtom. 

 

Negativa attityder och beteenden till mat ses även bland barn i exempelvis Syd Korea (Yang 

et al. 2010), Australien (Patton et al. 1999), Polen (Barszcz & Kolarzyk 2003), USA (Byely et 

al. 2000, Field et al. 2003), Nederländerna (Snoek et al. 2009), Finland (Talvia et al. 2011) 

samt i England (Brown & Ogden 2004). Resultaten från ovan nämnda studier pekar på att 

problematiken kring barns negativa attityder till mat/ätande samt störda ätbeteenden är ett 

världsomfattande problem. 

 

Vad beror då detta på? Barn exponeras redan från unga år för medias bild av ideal kroppen, de 

lär sig även att övervikt är ohälsosamt och oattraktivt. Detta anser Barszcz och Kolarzyk 

(2003) som menar att medias framställning av dagens moderna superkvinna är en bidragande 

faktor till unga flickors dåliga självkänsla och den ökande bantningsfrekvensen. Sjukvården 

skulle kunna vara en bidragande faktor till att övervikt ses som något negativt och sjukligt 

redan ifrån unga år. Övervikt är inte hälsofrämjande, men risken är att propagandan runt 

övervikt skapar eller bidrar med riskfaktorer för utveckling av en ätstörning.  Att övervikt 

anses som oattraktivt och ohälsosamt styrks av Sirkorski et al (2010), som menar att den 

ökade kunskapen om vilken mat som är hälsosam har gjort att övervikt ses med en negativ 

attityd.  Kanske kan den information som ges för att skydda individen från övervikt i stället 

bidra till negativa attityder till mat och ätande som leder till bantning samt ohälsosamma 

viktkontrollerande beteenden. 
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Det framkom i föreliggande studie att majoriteten av mödrarna har attityder till mat och 

ätande som är sunda. Dock visar resultatet att endast fem (3,8 %) av de tillfrågade mödrarna 

har attityder till mat och ätande som kan klassas som extra sunda. Då extra sunda attityder till 

mat/ätande är relativt ovanliga skulle resultatet kunna tolkas som att mödrar generellt har 

tankar och funderingar kring mat och ätande. En studie av Kim och Lee (2010) går i linje med 

detta då deras resultat visar att unga kvinnor i stor utsträckning har tankar om sin egen kropp 

och ofta har en skev kroppsuppfattning. Dessa kvinnor tycks i större utsträckning uppleva ett 

missnöje med kroppen samt att de utsätter sig för fler viktminskningsförsök. Även Schembres 

et al. (2010) studie visade att unga kvinnor önskar sig en lägre vikt. Mond et al (2011) fann att 

kroppsmissnöje inte grundar sig på övervikt, då även normalviktiga kvinnor upplevde detta 

missnöje med kroppen . Då det visat sig vanligt att kvinnor ofta bantar är det föga förvånande 

att det är så få mödrar som skattat extra sunda attityder till mat och ätande i föreliggande 

studie. 

 

Resultatet visar dock att hela 8,5 procent av kvinnorna har tillräckligt höga poäng för att falla 

under kategorin ”negativa attityder till mat och ätande”. Studier har visat att dessa attityder är 

förenat med en ökad risk för utveckling av ätstörningar (Patton et al. 1999, Ricciardelli & 

McCabe 2001, Gustafsson et al. 2009, Stice et al. 2011). 

 

Två av mödrarna (1,6 %) skattade tillräckligt höga poäng för att klassificeras i kategorin stört 

ätbeteende. Det är inte ett förvånande resultat då tidigare forskning visar att kvinnor tenderar 

att utveckla ett stört ätbeteende till följd av bantning (Hsu 1997) samt att bantning 

förekommer/ har förekommit hos mer än hälften av alla vuxna kvinnor (Hill 2002). Om det 

ska utgås ifrån att hälften av alla kvinnor har bantat och att detta är en riskfaktor för 

utvecklingen av ett stört ätbeteende så var antalet kvinnor som skattade inom ramen för detta 

oväntat lågt i denna studie. 

 

Vidare undersöktes om det förekom ett samband mellan flickornas och mödrarnas attityder. 

Inget signifikant samband kunde konstateras. Bristen på samband mellan flickornas och 

mödrarnas attityder till mat/ätande är ett oväntat resultat då det visat sig i flertalet studier att 

mödrarnas attityder till mat och ätande samvarierar med barnens (Byely et al. 2000, Whelan 
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& Cooper 2000, Brown & Ogden 2004, Cooper et al. 2004, Anschutz et al. 2009, Snoek et al. 

2009, Reba-Harrelson et al. 2010, Munsch et al. 2011, Watkins et al. 2011). 

 

En möjlig anledning till resultatet i föreliggande studie kan vara flickornas ringa ålder då det 

framkommer att unga flickor uppfattar mödrarnas oro för sin egen vikt men att de ännu inte 

tar efter beteendet (Anschutz et al. 2009). Då hela 8,5 procent av mödrarna hade negativa 

attityder till mat och ätande är det positivt att ett samband mellan mödrars och döttrars 

attityder inte ses. Man kan fundera över om det kan finnas ett behov av att ge föräldrarna 

kunskap om hur deras attityder kan komma att påverka deras barn. Det menar Stenhammar et 

al (2011) vars studie syftade till att undersöka vilken syn föräldrar har på möjligheten att ge 

sina förskolebarn en hälsosam livsstil, vilka hinder de upplever samt vilka resurser de har eller 

behöver för att uppnå detta. Studien visade att föräldrar har svårigheter med att hinna ge 

barnen hälsosamma matvanor/livsstil. Det fanns en önskan hos föräldrarna att få mer stöd och 

vägledning från barnavårdscentralen i ämnet samt önskades stöd och rådgivning ifrån andra 

föräldrar i samma situation (Stenhammar et al. 2011). 

 

Då resultatet från föreliggande studie visade att majoriteten av mödrarna uppgav sunda 

attityder till mat och ätande är det positivt att Brown och Ogden (2004) visar i sin studie att 

även hälsosamma matvanor överförs från föräldrar till barn. 

 

Då det inte förekom ett samband mellan mödrars och döttrarnas attityder till mat och ätande i 

denna studie skulle det kunna tyda på att sju år kan vara den rätta åldern att sätta in preventiva 

åtgärder som även skulle kunna innefatta en föräldrautbildning. 

 

4:3 Metoddiskussion 

Trots det positiva resultat som visar att majoriteten av deltagarna hade sunda attityder till 

mat/ätande bör detta ses med en viss försiktighet. Frågorna i EAT och ChEAT är utformade 

med följande svarsalternativ: Alltid, mycket ofta, ofta, ibland, sällan samt aldrig. Då endast de 

tre svar som mest tyder på ett stört ätbeteende ger poäng, ses en risk då flera av frågorna i 
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formulären inte borde generera noll poäng med ett ”ibland”-svar. Exempelvis fråga 10 och 26 

som lyder: (10) Jag känner mycket skuld när jag har ätit, (26) Jag känner mig tvungen att 

kräkas efter maten. Det kan innebära att mycket information om attityder till mat och ätande 

därmed gås förlorad om resultaten enbart baseras på uppnådd cut-off gräns. En deltagare kan 

alltså svara ”ibland” på alla frågor men anses ändå ha sunda attityder till mat och ätande. 

I föreliggande studie är gränsen för sunda attityder dragen vid <10 poäng. På grund av 

frågornas utformning kan det diskuteras om gränsen för sunda attityder borde ha dragits vid 

<1 poäng. 

 

Funderingar finns på hur väl flickorna förstår frågorna. ChEAT formuläret behandlar vad man 

känner och tänker om mat och ätande och det skulle kunna vara så att flickorna har svårt att 

förstå sådana subjektiva frågor. Både EAT och ChEAT har visat sig ha hög reliabilitet och 

validitet (Smolak & Levine 1994). Smolak och Levine (1994) har sett att fråga 19 och 25 som 

kodas omvänt har haft låg item-total korrelation hos barn och har därför uteslutits från 

flickornas resultat (Smolak & Levine 1994). 

 

I föreliggande studie har en cut-off gräns på ≥16 (för flickorna) respektive ≥20 (för mödrarna) 

använts. Detta för att finna deltagarna med ett stört ätbeteende. Vidare har en gräns på ≥10 

använts för att identifiera negativa attityder till mat och ätande. Denna gräns går att diskutera 

då det inte är helt klart vilka attityder som återfinns i denna grupp. 

 

Då enkäterna innefattar frågor av privat natur finns risken att deltagarna valt att lämna ett 

felaktigt svar för att ”svara rätt”. Men deltagandet var frivilligt och information om att det när 

som helst gick att lämna projektet erhållits är förhoppningen att de som valt att genomföra 

enkäterna gjort det sanningsenligt. 

 

Frågeformulären EAT och ChEAT anses vara en bra metod för att samla in data, och är en av 

studiens styrkor. Då flickorna vid tidpunkten för datainsamlingstillfället var så unga (sex-sju 

år) utfördes strukturerade intervjuer av utbildad personal. Detta för att minimera missförstånd 
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och därmed felaktiga resultat. Dock finns risken att flickorna var för unga för att förstå 

frågorna, då de var av subjektiv karaktär. Deltagandet i studien var frivilligt vilket gör att 

deltagarna själva har valt att ta sig tid att svara. Studien utfördes i relativt stor omfattning med 

deltagare som representerar både stad/landsbygd samt olika socioekonomiska förhållanden. 

  

I hela IDA projektet var det 58 procent av de tillfrågade flickorna som tackade ja till att delta. 

Bortfallet skiljde sig inte åt vad gäller stad, landsbygd eller socioekonomiska faktorer. Det 

interna bortfallet i studien är mycket litet. Det förekommer enstaka svarsbortfall i enkäterna 

både hos döttrarna samt mödrarna. Bortfallet är mindre än 0,5 procent hos både döttrar och 

mödrar i föreliggande studie. De blanka svaren har kodats med noll poäng för att inte ge ett 

felaktigt högt resultat. Då bortfallet är så litet påverkar det inte generaliserbarheten i studien. 

 

4:4 Slutdiskussion 

Det har visat sig att attityder till mat och ätande är något som är inlärt sedan barnsben och kan 

därför vara svåra att ändra på men inte omöjligt (Lupton 1996). Föreliggande studie har visat 

att attityderna till mat och ätande inte alltid är så sunda hos unga flickor eller deras mödrar. 

Resultatet visade även att det inte fanns ett signifikant samband mellan mödrarnas och deras 

döttrars attityder till mat och ätande. Även om det inte förekom ett samband i denna studie så 

har andra studier sett att mödrars negativa attityder till mat och ätande samt negativa attityder 

till den egna kroppen kan påverka deras döttrar (Byely et al. 2000, Whelan & Cooper 2000, 

Brown & Ogden 2004, Cooper et al. 2004, Anschutz et al. 2009, Snoek et al. 2009, Reba-

Harrelson et al. 2010, Munsch et al. 2011, Watkins et al. 2011). 

 

Då barnen är vår framtid är det viktigt att på olika sätt hjälpa de flickor som lider av negativa 

attityder till mat och ätande. Flera studier (Byely et al. 2000, Whelan & Cooper 2000, Brown 

& Ogden 2004, Cooper et al. 2004, Anschutz et al. 2009, Snoek et al. 2009, Reba-Harrelson et 

al. 2010, Munsch et al. 2011, Watkins et al. 2011) visar att negativa attityder till mat och 

ätande kan leda till störda ätbeteenden, som i sin tur kan orsaka livslångt psykiskt, fysik och 

socialt sämre välbefinnande för individen (Clinton & Norring 2002). Därför är det av största 

vikt att försöka finna dessa barn innan de drabbas av stört ätbeteende. I mötet med dessa 
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flickor eller föräldrar har allmänsjuksköterskan användning av Orems omvårdnadsteori där 

Orem lyfter fram vikten av att våga handla aktivt. Allmänsjuksköterskan måste våga ställa de 

rätta frågorna även om det ibland kan kännas obekvämt. Detta för att upptäcka riskfaktorer i 

tid och på så vis kunna ge information för att öka kunskapen och medvetenheten hos 

individerna. Orem lyfter även fram vikten av att stödja individen. 

 

Skolsjuksköterskan skulle kunna ha den stödjande rollen för unga flickor som visar tecken på 

stört ätbeteende, då skolan är ett centralt inslag i barns vardagliga liv. I dagsläget ser det ut 

som att det bara delvis finns kunskap kring ämnet negativa attityder till mat och ätande bland 

unga flickor och det finns ingen beredskap inför själva problemet. Det finns riktlinjer och 

handlingsplaner inom sjukvården som är riktade till de patienter som redan har en ätstörning. 

Fortsatt forskning behövs för att utforma förebyggande insatser mot att utveckla stört 

ätbeteende. Detta behövs så att allmänsjuksköterskan kan utföra evidensbaserat omvårdnads 

arbete. 

 

Eftersom Maloney et al. (1989) såg stört ätbeteende hos både flickor och pojkar uppkommer 

frågan hur resultatet i denna studie skulle sett ut om det inkluderats pojkar i samma 

åldersgrupp. Vidare forskning om attityder till mat och ätande hos pojkar ses som relevant då 

pojkarna inte får glömmas bort då det förekommer stört ätbeteende samt ätstörningar även för 

pojkar och eventuellt skulle risk- och skyddsfaktorer kunna skilja sig åt för pojkar och flickor. 

 

4:5 Slutsats 

Resultatet från föreliggande studie visar att majoriteten av flickorna hade sunda attityder till 

mat och ätande. Det förekom negativa attityder till mat och ätande samt ett stört ätbeteende 

hos en mindre grupp flickor. Även mödrarna skattade mestadels sunda attityder till mat och 

ätande dock förekom negativa attityder till mat och ätande mer frekvent hos mödrarna än hos 

flickorna. Färre mödrar än flickor hade ett stört ätbeteende. Inget samband mellan mödrarnas 

attityder och döttrarnas attityder till mat och ätande sågs. 
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Även om flickor med ett stört ätbeteende var få i antalet så vinner alla parter på att förebygga 

sjukdomar som ätstörningar istället för att behandla när de redan är etablerade. En viktig roll i 

det förebyggande arbetet har både föräldrarna samt allmänsjuksköterskan då båda kan ingå i 

ett samarbete för dessa unga flickors välbefinnande. Allmänsjuksköterskans roll i samarbetet 

skulle kunna vara att fungera som ett stöd samt utbilda föräldrarna så att föräldrarna i sin tur 

kan föregå med ett gott exempel för sina barn. 
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Bilaga 1 

 

 

Till  Rektor  vid..............................................i......................................rektorsområde. 

 

I samarbete mellan Centrum för omvårdnadsvetenskap, Uppsala universitet och Uppsala 

Kunskapscentrum för Ätandestörningar vid Akademiska sjukhuset inleds i januari 1995 ett 

flerårigt projekt som rör flickors inställning till kroppsvikt, mat och ätande. Våra kunskaper om 

detta ämne är ännu mycket begränsade och antalet flickor som drabbas av ät- och viktproblem 

tycks öka. Bättre kunskaper är en förutsättning för att vi skall kunna förstå och förebygga 

problem med ätande och vikt hos tonårsflickor. Vi tror att skolan och skolhälsovården kommer att 

kunna ha en allt viktigare framtida uppgift här. 

 

Undersökningen görs som en kartläggning av 1000 flickor i åldrarna 7-15 år från hela 

Uppsala län. Vi kommer främst att undersöka flickornas och deras föräldrars inställning till 

mat, ätande, vikt och motion.  Skolorna och klasserna har utvalts slumpmässigt, och den 

skola Du ansvarar för hör till de utvalda. Det är vår förhoppning att Du som Rektor ger Ditt 

medgivande till denna undersökning (se nedan). 

  

Med början i januari månad 1995 kommer vi att besöka de utvalda klasserna. Sådana besök 

planeras en gång per år under tre år och, förutsatt att vi får fortsatta forskningsbidrag, 

därefter med två års mellanrum fram till år 2000. Under januari månad önskar vi komma 

till Din skola för att informera berörda klasslärare om den aktuella studien (se bilaga för 

aktuella klasser). Vid detta tillfälle ges information om att flickorna får fylla i frågeformulär 

som handlar om måltider, ätande, motion och vikt, (flickor i åldrarna 7-9 år får i stället vara 

med om en intervju som innehåller samma frågor) samt att klasslärarna får besvara ett kort 

frågeformulär för varje flicka. Detta gäller en beskrivning av barnets allmänna beteende i 

skolan. En förutsättning för studiens genomförande är att de deltagande flickornas föräldrar 

och flickorna själva har givit sitt samtycke. 

  

Uppgifterna om enskilda barn/föräldrar är konfidentiella och kommer bara till 

projektpersonalens kännedom. Det register som kommer att upprättas är godkänt av 

Datainspektionen och följer gällande regler. De resultat som presenteras från projektet 

gäller enbart barnen som grupp. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 

 

Din skola inbjuds härmed att deltaga i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och flickorna kan 

när som helst avbryta detta utan att behöva ange varför. 
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Om Du önskar få mer information om undersökningen ber vi Dig kontakta oss snarast. I 

annat fall kontaktar vi Dig under de närmaste fjorton dagarna. 

 

 

 

 

Uppsala  den                            1994              

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

 

Per-Olow Sjödén             Bo Larsson Birgitta Edlund           

Professor Docent Leg. sjuksköterska 

Projektledare Forskarassistent Doktorand 

Tel.018-18 34 80 018- 18 34 83 Tel. 018-18 34 94 

 

 

 

 

Klara Halvarsson Katarina Lunner Claes Norring 

Fil.kand Fil.kand Docent 

Doktorand Forskningsassistent Institutionen för 

Tel.018-18 34 92 Tel.018-18 34 92 psykiatri 

 

 

 

Mehari Gebre-Medhin 

Professor 

Barnsjukhuset 

Akademiska sjukhuset, Uppsala 
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Bilaga 2 
2-målsman 

 

Bästa förälder/målsman, 

 

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/omvårdnad, Uppsala 

universitet genomförs sedan våren 1995 ett flerårigt projekt som rör flickors 

inställning till kroppsvikt, mat och ätande (IDA-projektet). Våra kunskaper om 

detta ämne är ännu mycket begränsade, och antalet flickor som drabbas av ät- 

och viktproblem tycks öka. Bättre kunskaper är en förutsättning för att vi skall 

kunna förstå och förebygga problem med ätande och vikt hos tonårsflickor.  

 

Undersökningen görs som en kartläggning av 1000 flickor i åldrarna 7-21 år från 

hela Uppsala län. Vi kommer att undersöka flickornas och föräldrarnas 

inställning till mat, ätande, vikt och motion samt några ytterligare ämnen. Även 

flickornas klasslärare bidrar till undersökningen.  

 

Med början i januari månad 1999 kommer vi att besöka ett stort antal klasser, 

och då även Din flickas klass. Rektorerna på berörda skolor har givit sitt 

medgivande till att undersökningen görs. Klasserna har utvalts slumpmässigt 

bland alla klasser i länet. Flickorna får under ordinarie lektionstid fylla i 

frågeformulär som handlar om måltider, ätande, motion, vikt och 

självuppfattning. (Flickor i åldrarna 7-9 år får i stället vara med om en intervju 

som innehåller samma frågor.) Dessutom kommer skolsköterskan eller 

projektpersonalen att registrera längd och vikt. Din flickas klasslärare kommer 

att tillfrågas om att besvara ett frågeformulär för varje barn. Detta gäller en 

beskrivning av barnets allmänna beteende i skolan. Varje flicka kommer även att 

få frågeformulär avsedda för sina föräldrar med hem. Här fokuseras föräldrarnas 

bedömning av barnets beteende och familjerelationer. Mer information om detta 

kommer senare.  

 

Alla uppgifter om enskilda barn/föräldrar är konfidentiella och kommer bara till 

projektpersonalens kännedom.   
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Det register som kommer att upprättas är godkänt av Datainspektionen och 

följer gällande regler. De resultat som presenteras från projektet gäller enbart 

barnen som grupp. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.  

 

Din flicka och Du inbjuds härmed att deltaga i undersökningen. Deltagandet är 

frivilligt och Du eller Din flicka kan när som helst avbryta detta utan att behöva 

ange varför. 

 

Om Du önskar få mer information innan Du bestämmer Dig ber vi Dig kontakta  

oss.  

 

Oavsett om Du är villig att vara med i undersökningen eller ej, ber vi att Du 

fyller i den bifogade blanketten och skickar tillbaka den till oss i det frankerade 

kuvertet. Ditt barns svar på inbjudan skall fyllas i på samma blankett. 

 

Uppsala den___/___1998 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 
 

 

 

 

 

 

 

Per-Olow Sjödén Katarina Lunner Klara Halvarsson Josefin Westerberg 

professor  forskningspsyk. forskningspsyk.

 forskningspsyk. 

projektledare doktorand  doktorand  forskningsassistent 
tel. 018-471 34 80 tel. 018-471 79 54 tel. 018-471 34 91 tel. 018-471 79 
54 
 
 
 
 

 

 

Bo Larsson  Birgitta Edlund Claes Norring Mehari Gebre-

Mehdin 

leg. läkare  leg. sjuksköterska leg. psykologprofessor 

docent  lektor  docent  ICD 

tel. 018-471 34 83 Vårdhögskolan Psykiatrin  Akademiska sjukhuset 

  Uppsala  Örebro läns  Uppsala 

    landsting 
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Bilaga 3 

2-äldre 

Hej! 

 

Vi vill inbjuda Dig att vara med i en undersökning av flickors inställning till mat, hälsa, vikt 

och motion. Vi som inbjuder Dig arbetar vid Uppsala universitet. Undersökningen kallas 

IDA-projektet. Vi gör en undersökning för att försöka ta reda på vad flickor i åldrarna 7-15 

år tycker och tänker om sådana saker. Du är en av de 1000 flickor i Uppsala län som 

erbjuds att vara med i undersökningen. 

 

Under våren 1995 kommer vi att besöka Din klass. Om Du vill vara med i 

undersökningen får Du svara på frågor som handlar om Din inställning till mat, måltider, 

ätande, motion och vikt. Detta gör Du under en timme på lektionstid. Du fyller i Dina svar 

själv på papper och ingen annan vid Din skola får se Dina svar. Din klasslärare och Dina 

föräldrar inbjuds också att vara med i undersökningen. Om de bestämmer sig för att vara 

med får de svara på frågor som handlar om Dig och Dina kamrater. 

 

Du kan vara alldeles säker på att ingen annan än vi som gör undersökningen får se Dina 

svar. Vi har tystnadsplikt och det betyder att vi inte får berätta för någon annan om hur 

varje elev har svarat. När vi berättar om resultaten av undersökningen så berättar vi bara 

om de sammanlagda svaren i olika grupper så att ingen enskild elev kan kännas igen. 

 

Du bestämmer själv om Du vill vara med i undersökningen. Om Du bestämmer Dig för att 

vara med och sedan ångrar Dig så kan Du sluta utan att behöva berätta varför. 

Om Du undrar över någonting om undersökningen så kan Du eller Dina föräldrar ringa 

eller skriva till oss. 

 

 

Fyll i den blankett som följer med detta brev och skicka den till oss. 

 

Uppsala___/____1995 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 
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Per-Olow Sjödén Katarina Lunner Klara Halvarsson Josefin Westerberg 
professor  forskningspsyk forskningspsyk. forskningspsyk. 
projektledare doktorand  doktorand  tel. 018-471 34 80 
  tel. 018-471 79 54 tel. 018-471 34 91 tel. 018-471 79 54 
 
 
 
 
 
Bo Larsson  Birgitta Edlund Claes Norring Mehari Gebre- Mehdin 
 leg. läkare  leg. sjuksköterska leg. psykolog professor 
docent  lektor  docent  ICD 
tel. 018-471 34 83 Vårdhögskolan Psykiatrin  Akademiska sjukhuset 
    Örebro läns  Uppsala 
    landsting   

 
 
 
 
 

 

 

 

 


