
 
 

Matkultur og utvikling av 
overvekt i familier med  
pakistansk bakgrunn 

 
 

Prosjektoppgave av Tasmia Anwar 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo 

 
 

Veiledere: 
Per Lagerløv 

Kari Glavin ved Høyskolen Diakonova 
 

2014

 1 



Innholdsfortegnelse 
 

1. Innledning…………………………………………………..Side 3 
a. Orientering om pakistanske retter………………………Side 3 
b. Mat og helse…………………………………………...Side 4 

2. Metode………………………………………………………Side 6 
3. Resultater…………………………………………………...Side 8 

a. Om informantene………………………………………Side 8 
b. Matens sammensetning…………………………………Side 9 
c. Måltider…………………………………………….....Side 11 
d. Mat som omsorg……………………………………….Side 12 

4. Diskusjon……………………………………………………Side 14 
a. Svakhet og styrk ved studien………..……………........Side 16 
b. Konklusjon……………………………………………Side 18  

5. Referanser…………………………………………………..Side 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



Innledning: 
 
I all den tid menneske har eksistert har det hatt et felles og mest grunnleggende behov; nemlig 
mat. I det lange løp er vi alle avhengige av å spise for å kunne overleve. Gjennom mat får vi i 
oss livsnødvendige næringsstoffer og byggesteiner som proteiner, karbohydrater, fett, 
vitaminer osv. Det at FN har innført en internasjonal merkedag for mat (16.oktober) 
understreker litt av det fokuset og oppmerksomheten mat har fått i dagens verden. Det spises 
forskjellig mat rundt omkring og alle folkeslag har sine matvaner. Det som er normalt for en 
gruppe mennesker kan være helt fjernt for en annen. Nobels fredssenter hadde i 2013 en 
fotoutstilling som de kalte «hva spiser verden». Her ble det presentert bilder av 33 familier fra 
25 forskjellige land og den maten de spiser i løpet av en uke. Her kom mange av de store 
matkontrastene på jordkloden godt frem.  
 
Mat er imidlertid langt ifra bare en nødvendighet i dagens vestlige samfunn. Måltider er ofte 
noe som spises i fellesskap med andre som en måte å kose seg på og knytte nye bånd på. Mat 
kan i mange tilfeller også være en måte å uttrykke ens tilhørighet på. På den måten blir mat 
noe som symboliserer manges identitet og som det knyttes mange følelser og tanker rundt. 
Mat og matkultur kan derfor i stor grad sies å ha blitt en del av et miljø vi relaterer oss til på 
forskjellige måter. Middagstid er for eksempel hos mange en viktig begivenhet på dagen og 
kanskje den eneste tiden på døgnet hele familien er samlet. Hos andre kan det kanskje ikke 
være noe annet enn nok et måltid som godt kan nytes alene. 
 
Orientering om pakistanske retter 
 
Den pakistanske maten, som ikke er så langt fra den indiske som det er bedre kjent som, har i 
løpet av det siste tiåret inntatt den norske restaurantvirksomheten og det norske 
matvaremarkedet med storm. Tar man en tur i byen vil man finne en indisk/pakistansk 
restaurant nesten på hvert eneste hjørne. Nå er ikke kebab det pakistanske kjennetegnet 
lenger, det er langt mer å finne der. 
 
Ord som tikka masala, curry, tandoori og nan-brød har begynt å bli implementert i det norske 
språket og er nå nærmest som en del av det norske vokabular. Det illustrerer hvilket innpass 
det pakistanske kjøkkenet har hatt. Den pakistanske maten er godt likt i det norske samfunnet. 
Det snakkes mye om og det spises mye av den pakistanske maten, men hva er pakistansk mat 
egentlig? Hovedingrediensene i den pakistanske matlagingen er løk og hvitløk. Dette brukes i 
uansett rett som skal lages, om det så er gryterett eller ris som står på menyen. Videre spises 
det både mye kjøtt og grønnsaker som i mange andre kulturer, men også store mengder linser. 
Det er tilberedelsesmåten og den karakteristiske blandingen av mange forskjellige krydder 
som gjør den pakistanske maten til noe særegent.i 
Pakistansk mat består gjerne av karriretter. Karri er et tamilsk ord for saus. Retten blir altså 
tilberedt i en saus med ulike krydder og urter. Kjøttet kan enten være kokt eller marinert. Det 
spises med tre typer brød; nan-brød, chapati eller pratha som er runde, flate brød. Nan-deigen 
lages av gjær, hvetemel, olje, salt og gjerne yoghurt eller melk. Chapati kan være et sunnere 
alternativ til nan hvis den lages med sammalt hvete, ellers kan den også lages med hvitt mel, 
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men uten gjær for at den ikke skal heves under steking. Den tredje type brødet som ikke 
spises som rutine, men er forbeholdt helger er andre begivenheter, er flatbrødet Pratha. Dette 
er en type vanlig chapati, men den lages med flere lag av smør inni slik at brødet nærmest blir 
gjennomtrukket med smør når det stekes. 
 
De pakistanske dessertene er et kapittel for seg selv. Her kryr det av mangfoldighet. Også 
disse dessertene er både godt likt og kjent av det norske folk, men oppfattes også som altfor 
søte av andre enn pakistanere grunnet det høye sukkerinnholdet. Det finnes flere butikker på 
Grønland som kun selger pakistanske desserter. Disse klarer seg utmerket godt, noe som er et 
tegn på at det ikke er noe tvil om at det er et marked for slik mat her. Det er desserter som 
mithai (porsjonsbaserte kaker), jalebi (frityrstekt sukkersirup), kheer, gajar ka halwa og ras 
malai (alle er melkebaserte desserter) som er de mest spiste både av pakistanere og ikke-
pakistanere. Det er disse man også kan velge mellom på restauranter og andre utesteder.  
 
Mat og helse 
 
Det er en korrelasjon mellom mat og helseii. Livsstil har stor betydning for helsen. Våre 
kostvaner er en viktig del av hvordan vi er og hvordan vi ser ut. I behandling av mange 
sykdommer er det ikke lenger nok med en dose medisiner av forskjellige sorter, våre 
kostvaner er en vel så viktig faktor. For å få til en vellykket behandling av en tilstand kreves 
veldig ofte en endring i personens livsstil for å lykkes fullt ut. Direkte kostråd har dermed blitt 
en stor del av behandlingen av mange sykdommer dess mer bevisst vi har blitt over 
sammenhengen mellom mat og helse. 
 
Det er ingen ny kunnskap at de matvanene vi har er sterkt knyttet til den kulturen vi tilhører. 
Disse matvanene får i neste omgang stor påvirkning på vår helse og utvikling som i neste 
omgang igjen kan bidra til forskjeller på disse områder i folkegrupper basert på etnisk 
tilhørighet. Grunnen til at jeg har valgt å ta utgangspunkt i nettopp pakistanere har sin 
bakgrunn i at dette er den folkegruppen i Norge hvor diabetes-type 2 er svært utbredt. iii 
Pakistanerne har høyest forekomst av fedme og diabetes blant de største innvandrergruppene 
(pakistanere, tyrkere, srilankere, iranere og vietnamesere) i Norge. Denne forekomsten er i 
tillegg mye høyere enn i befolkningen i hjembyen, Kharian, der hovedmengden av 
pakistanerne opprinnelig kommer fra. Dette er en by i Punjab, nord i Pakistan.  En godt 
gjennomført forskningsstudie fra dette feltet har vist at hyperglykemi hos 30-60 åringer i Oslo 
er i overkant av 30 %. Tilsvarende tall fra en undersøkelse i Kharian i Pakistan viste en mye 
lavere forekomst, nemlig 6-8 % iv, hvilket innebærer at store kostendringer må ha skjedd etter 
migrasjon til Oslo. Man ble i samme studie også synliggjort på forskjellen i lipidprofilen. 
Norsk-pakistanske kvinner hadde totalkolesterol på 5,1 mens kvinner i Pakistan målte 4,7iii. 
 
Diabetes er kalt å være den moderne tids epidemi. Tall fra helseinstituttet viser at det er om 
lag 135 000 mennesker i Norge som er under medikamentell behandling mot diabetes. Det er 
variasjon i forekomst av antall tilfeller fra fylke til fylke med Oslo som har høyest andel. En 
del av forklaringen på dette ligger i det faktum at det er bosatt mange fra Øst-Asia her og 
forekomsten av diabetes er høyere i denne folkegruppen enn ellersv. Helseundersøkelsen 
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MoRo på Romsås i Oslo viste at blant innvandrere fra India, Pakistan og Sri Lanka hadde 20 - 
35 prosent av menn og kvinner i alderen 40 til 60 år diabetesvi. Videre vet vi at diabetes har en 
sterk korrelasjon til overvekt og fedme. 80 % av pakistanere i en undersøkelse ble funnet å 
være overvektige (definert som BMI over 25 kg/m2)viiviiiix og forekomsten av sentral fedme 
hos pakistanerne er desidert den høyeste blant de ikke-vestlige innvandrergruppenevi. 
Overvekt vet vi i hovedsak er betinget i hvordan livsstil man har med hva og hvor mye man 
spiser. Det er en ubalanse mellom energiinntak og forbruk. 
 
Dagens forhold understreker behov for å øke kunnskap blant helsearbeidere innenfor dette 
felt. Det må bevisstgjøres på en sammenheng mellom matkultur og –vaner spesielt med tanke 
på å utvikle effektive intervensjoner og forebyggende tiltak. Mye av grunnlaget for å utvikle 
overvekt og overvekts relaterte sykdommer ligger i kostholdet. Dersom det ikke gjøres et 
forsøk på å snu utviklingen av sentrale risikofaktorene som gir hjerte- og karsykdommer, kan 
vi i nærmeste fremtid frykte en økt forekomst av denne gruppen sykdommer blant pakistanere 
i det vestlige samfunn, med de økte krav det stiller til helsevesenetx. Målet mitt med denne 
kvalitative studien er å prøve å kartlegge matvanenes mulige bidrag til overvekts- og 
diabetesprofilen blant pakistanere i Norge og i Pakistan. Hva er det som er så annerledes? 
Hvorfor ser vi disse forskjellene? 
 
I denne undersøkelsen har jeg ønsket å rette mitt fokus på hvordan matritualer og matvaner 
det er å finne i den pakistanske populasjonen i Norge. Hovedfokuset ligger på 
innvandrerfamilier av pakistansk opprinnelse som har immigrert til Norge. Generelt har 
forskning vist høyere risiko for overvekt og fedme i innvandrerbarn.xi Jeg har ønsket å se til 
hvilken grad dette er knyttet til matkulturen i de pakistanske familiene. 
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Metode: 
 
Valg av metode: 
Jeg har valgt kvalitativ metode da det kan mangle kunnskap om feltet på forhåndxii. Meningen 
med prosjektet er å få frem synspunkter, følelser og tendenser knyttet til mat og matkultur 
som er en gjenganger i de fleste pakistanske hjem og som kan bidra til utvikling av overvekt. 
Intervjuene har foregått individuelt og ikke i grupper, noe som gjorde det mulig å gå mer i 
dybden på den enkeltes egne erfaringer og tanker. 
 
Rekruttering: 
Jeg har i min omgangskrets flere familier som ble forespurt om deltakelse. Jeg fikk også 
opplysninger av disse om andre det kunne være aktuelt å spørre (snøballmetoden), så noen 
familier er dermed inkludert på den måten. Det var ingen formelle inklusjons- eller 
eksklusjonskriterier. Mitt formål var å finne ut hva den gjennomsnittlige pakistanske familien 
hadde som spisevaner. Det skulle i neste omgang synliggjøre mulige hovedtendenser av 
matritualer som gikk igjen i de fleste familier, og som det kanskje burde gjøres noe med bare 
man ble dem bevisst.  
 
Setting: 
Samtalene fulgte en intervjuguide. Den ble utformet med tanke på å gi mest mulig 
informasjon om matvanene i familien. Intervjuene ble tatt opp på et lydmedium. Når det 
kommer til språk ble informantene gitt mulighet til å snakke på det språket de følte seg mest 
komfortable med, altså enten norsk eller morsmålet urdu. 
 
Da de jeg ville intervjue hovedsakelig tilhører førstegenerasjons innvandrere, hadde de ikke 
opparbeidet seg et norsknivå hvor de i detaljer kunne snakke om de sterke følelsene og 
tankene som er knyttet rundt mat. Som det innledningsvis ble fortalt har mat blitt en viktig del 
av folks identitet og det er knyttet mange meninger og holdninger rundt det. For å få frem 
nettopp det kraftfulle elementet og den store påvirkningskraften i dette på en mest mulig 
realistisk og riktig måte, var det nødvendig å fjerne flest mulige hindre, inkludert 
språkbarriere. Kommunikasjon på et språk deltagerne kunne relatere seg godt til gjorde det 
mye enklere for dem å kunne gi meg en mer detaljert og nøyaktig beskrivelse av det forholdet 
de hadde til mat og hvorfor de hadde de matvanene de hadde. Alle samtalene foregikk derfor 
på urdu, men det var som nevnt mulighet for å kunne ta det på norsk dersom det var mer 
foretrukket av informanten. Samtalene fant bevisst sted i familienes hjem. 
 
Analyse: 
Intervjuene ble transkribert fortløpende av meg fra urdu til norsk. Det ble skrevet et resymé 
hvor alle delene av samtalen ble sammenfattet. Lydopptaket ble deretter slettet. Resymeene 
ble forelagt og drøftet med veilederne, Per Lagerløv og Kari Glavin (hhv 1te amanuensis ved 
Universitetet i Oslo og Høyskole Diakonova). Det ble foretatt en kvantitativ innholdsanalyse 
av resymeene basert på observasjoner. xiii 
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Gjennom intervjuene er det forsøkt å belyse de problemstillingene som innledningsvis ble 
nevnt. Mødrene i de utvalgte pakistanske familiene ble stilt spørsmål rundt den matkulturen 
som fantes hos dem. Nettopp mødrene ble de sentrale informantene i dette prosjektet da det 
som hovedregel er de som står for matlagingen i huset og kan av den grunn gi en dypere og 
mer presis forståelse av hva det finnes av matkultur i deres familie. 
 
Varigheten av et intervju var planlagt til omtrent 1 klokketime. Familiene som stilte opp ble 
både muntlig og skriftlig informert om hvordan prosessen kom til å foregå, og hvilken hensikt 
og mål studien har. De ble gjort trygge på full anonymitet, og at alle data på personene og det 
de sa ville bli slettet ved fullføring og avslutning av prosjektet. De ble også opplyst om at de 
har sin fulle rett til ikke å besvare spørsmål de ikke vil og til å kunne trekke seg når enn de 
skulle ønske det uten å måtte oppgi noen grunn (se appendiks Forespørsel om deltakelse på 
norsk). 
 
Det ble også søkt om tillatelse fra Regional Etisk Komite og NSD for å kunne gjennomføre 
studien. En godkjennelse fra NSD foreligger (se appendiks NSD godkjennelse), mens REK 
konkluderte med at prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde. Med andre 
ord krevdes det ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. 
 
Overordnet forskningsspørsmål: 
Hva er det ved den pakistanske matkulturen som gjør det lettere å utvikle overvekt i Norge? 
 
Organisering: 
Studien er en obligatorisk prosjektoppgave ved profesjonsstudiet på medisin, Universitetet i 
Oslo. Hovedveileder er 1te amanuensis Per Lagerløv, Avdeling for allmennmedisin, Institutt 
for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Kari Glavin ved Høyskole Diakonova, Oslo. 
 
Rapportering: 
Oppgaven vil bli DUO registrert, men i første omgang lukket da man tar sikte på publikasjon i 
tidsskrift, enten nasjonalt (Tidsskrift for Den norske legeforening, Utposten) eller 
internasjonalt. Ved publikasjon vil jeg, Tasmia Anwar være førsteforfatter, Kari Glavin 
andreforfatter og Per Lagerløv siste forfatter. 
 
Budsjett: 
Jeg gjør dette som del av mitt medisinerstudium og mine veilederes innsats er del av deres 
jobb hhv ved Universitetet i Oslo og Diakonova. Vi har ingen sponsorer utover dette. 
 
Fremdriftsplan: 
Etter godkjenning av REK/NSD foretok jeg intervjuene suksessivt i løpet av sommeren 2014. 
Etter hvert intervju skrev jeg en resymé. Fra sensommeren 2014 foretok vi analysene (jeg 
sammen med veilederne). Fra høsten 2014 frem til senest november 2014 vil jeg skrive 
sammen oppgaven for innlevering til DUO. Jeg regner med et etterarbeid for å skrive til 
publisering som vil strekke seg ut i 2015.  
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Resultater: 
 
Gjennom en systematisk gjennomgang og innholdsanalyse av intervjuene har vi kommet frem 
til flere elementer ved den pakistanske matkulturen som gjenfinnes i de fleste intervjuene. En 
videre diskusjon og behandling av materialet ledet oss frem til flere særtrekk i denne 
matkulturen. Dette har dannet grunnlaget for å belyse følgende temaer: matens 
sammensetning, måltidene og mat som omsorg. 
 
Det ble gjennomført totalt 9 intervjuer. I utgangspunktet ble 12 familier forespurt, men 3 
ønsket ikke å delta av forskjellige grunner. Flere familier ble ikke forespurt fordi de siste par 
intervjuene heller ikke genererte særlig ny info. 
 
Tabell 1: Bakgrunnsinformasjon om informantene. Alle var kvinner med røtter i den 
pakistanske kulturen. Det var de som hadde hovedansvaret for matlagingen i huset. 
 
Informant 
nummer 

Alder Sivilstand Opprinnelse Barn Yrkesliv Overvekt i 
familien 

1 37 år Gift Pakistan 2 Norskskole + 
deltidsjobb 

Overvektig 
mann. 

2 28 år Gift Familien født 
og oppvokst i 
Norge 

3 Jobbsøkende ÷ 

3 56 år Gift Pakistan 4 Uføretrygdet Mor overvektig 

4 49 år Gift Pakistan 3 50 % i arbeid Mor og far 
overvektige 

5 54 år Gift Født og 
oppvokst i 
England 

3 50 % i arbeid Mor og far 
overvektige 

6 56 år Gift Pakistan 1 Husmor Mor overvektig 

7 52 år Gift Pakistan 3 50 % i arbeid Alle 
overvektige 
utenom det 
yngste barnet 

8 32 år Skilt Født og 
oppvokst i 
Norge 

3 50 % i arbeid ÷ 

9 58 år Gift Pakistan 4 Husmor Far overvektig 
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Matens sammensetning: 
 

• Ingredienser: 
Ingen av familiene ser ut til å oppleve at de ikke får tak i de nødvendige ingrediensene til den 
pakistanske matlagingen i Norge. Ikke nok med det, hovedtendensen er til og med den at de 
opplever matforberedelsene her som enklere enn i hjemlandet. Interessen og sansen for det 
pakistanske kjøkken har hatt stort innpass i det norske samfunn. Det har med tiden blitt større 
og større utvalg av krydder og urter fra de sørasiatiske landene. 
 

”… Jeg har så å si aldri opplevd å ikke finne de nødvendige ingrediensene som trengs 
til den pakistanske matlagingen her. De kan riktignok være dyrere, men de er å få 
kjøpt. Når det kommer til smak kan jeg ikke si at jeg merker den store forskjellen.” 
(Intervju 6) 

 
”Jeg synes ikke det er problematisk å finne de rette ingrediensene til den pakistanske 
matlagingen her kontra i Pakistan. Faktisk kan jeg tvert imot synes det er enklere her 
da alt finnes omtrent på et og samme sted så man slipper å dra flere steder. Det er 
åpnet mange store utenlandske butikker på Grønland som har så å si alt.” (Intervju 7) 

 
• Oljeforbruk: 

Den store synderen i pakistansk mat er nok det høye forbruket av både olje og smør. Det er 
ingen pakistansk rett som ikke inneholder olje. Hos noen erstattes til og med denne oljen med 
smør, noe som gjør retten enda verre kalorimessig. Dette kan nok forklare en del av den økte 
tendensen til fedme man ser hos kvinner fra Øst-Asia. Når dette settes sammen med en kultur 
hvor det i tillegg finnes mye fysisk inaktivitet, blir det mye energioverskudd. Mange av 
kvinnene som tilbereder maten er klar over at det høye oljeforbruket er helseskadelig, den 
yngre generasjonen ønsker også en endring på det, men det virker som om dette er en så 
innarbeidet del av matlagingen at det er vanskelig å gjøre noe med det.  
 

”Mye olje er dessverre en gjenganger i pakistanske matretter, så dette benyttes det 
selvfølgelig mye av i huset vårt også. Dette er noe barna mine kan reagere på. 
Mellommannen i huset studerer medisin og har dermed med tiden bare blitt mer og 
mer opptatt av hva som spises både av han selv og av oss andre i husstanden. Han har 
enkelte ganger nektet å spise middagen som blir servert hvis han ser det oser for mye 
av olje i retten. Dette prøver jeg derfor å kontrollere litt, men det er vanskelig da mye 
av smaken og utseende i våre retter avhenger av mengde olje”. (Intervju 4) 
 
”Pakistanske retter får ikke sitt utseende eller smak som det skal ha om man ikke har 
nok olje i det. Og utseende er halvparten av smaken!” (Intervju 9) 
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• Flatbrødet chapati, nan-brød og pratha: 
Den pakistanske maten er generelt sett i seg selv mer kaloririk enn mange andre mattyper. Det 
ene elementet i det er forbruk av olje og smør som nevnt overfor. Et annet element er at 
middagsmåltidene oftest består av rødt kjøtt og mindre av grønnsaker. Videre spises denne 
maten med flatbrød enten av typen nan, chapati eller paratha. Hvor sunne disse brødtypene er 
avhenger selvsagt av hvilket type mel deigen lages av. Hos pakistanere ser man på denne 
fronten en tendens til å oftest velge en blanding av hvitt og brunt mel. Årsaken ligger både i 
smaken, utseende og prisen. Innimellom spises det også et tredje type brød, pratha. 
 

”Hver søndag lager jeg dog noe som kalles pratha til frokost. Dette er i 
utgangspunktet vanlig chapati, men mye tyngre i smak og innhold da den nesten er 
gjennomtrukket av smør. Den er alle i familien veldig glade i, men fordi den er så 
usunn spises den kun 1 gang i uken. Noen ganger litt oftere må jeg innrømme.” 
(Intervju 5) 
 

• Sukkerinntak: 
 

o Brus: 
Det er ikke unormalt for en pakistansk familie å alltid ha kald brus tilgjengelig i kjøleskapet. 
Brus serveres som velkomstdrikk til besøk, det drikkes i helger, under selskaper/treff og til 
middag når det er laget noe godt som passer spesielt sammen med brus, som for eksempel 
pizza. Om man konkluderer all denne brusdrikkingen kommer den litt i overkant av hvor mye 
en bør innta av slikt. 
 

”Som drikke til måltider går det mye i brus hos oss, trist nok omtrent daglig.” 
(Intervju 3) 
 

Vi drikker som regel vann eller juice til måltidene med mindre vi har besøk, noe som 
ikke er rent sjeldent faktisk. Vi tilhører en kultur hvor slektninger, familie, venner og 
bekjente er forhold som har stor betydning. Det er nesten en samling et eller annet 
sted hver eneste helg, og da drikkes det brus til maten… (Intervju 5) 

 
o Te og kaker 

En av de andre store synderne i det pakistanske kostholdet er den store te-drikkingen. Det 
hadde ikke vært fullt så ille om teen ikke inneholdt melk og/eller sukker, men den pakistanske 
teen består hos de fleste av helmelk og sukker. Ikke nok med det, ved siden av teen serveres 
det pakistansk dessert, og hvis det ikke er laget noe så finner man frem butikkjøpte kjeks og 
kaker.  
 

”Etter det (frokost) må jeg ha en kopp te. Ellers føler jeg ikke at dagen min har startet. 
Jeg kan nesten påstå at jeg er avhengig. Får jeg ikke tekoppen min begynner jeg å få 
hodepine… Jeg lager den med helmelk og har også sukker i.” (Intervju 7) 
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”Etter middagen drikker jeg og mannen min te… Sammen med teen spises det som 
regel noe søtt, uavhengig av om det er helg eller hverdag. Jeg lager sjeldent desserter 
hjemme, men det kjøpes inn en del kaker og kjeks som nytes sammen med teen på 
kveldstid.” (Intervju 4) 

 
o Desserter: 

Det er ikke helt unormalt for en gjennomsnittlig pakistansk familie å lage noe i dessert eller 
spise noe søtt gjennom hele uken, spesielt om det skal komme gjester. Det gjør ikke 
situasjonen noe bedre at det i tillegg er altfor høy sukkermengde i de fleste pakistanske 
desserter. 
Om man ikke har anledning til å lage noe hjemme, kjøpes det som regel inn pakistanske kaker 
og kjeks. 
 

”… Det blir av den grunn bakt en del kaker og lagd andre desserter hos oss med jevne 
mellomrom, uavhengig av helger. Også er vi vant med å drikke te i huset … og ved 
siden av te er det jo alltids litt godt med litt kake eller kjeks.” (Intervju 3) 

 
”Det hender at vi lager dessert 1-2 ganger i måneden, og noen ganger ikke det 
engang. Butikkjøpte småkaker og kjeks kan vi derimot ha oftere ved siden av teen, 
uavhengig om det er hverdag eller helg.” (Intervju 6) 
 

Måltider: 
 

• Buffe kontra Porsjoner: 
Det er et faktumet at maten i pakistanske hjem blir ikke laget porsjonsbasert, men servert som 
buffe. Her spises det til man er mett. Det lages i tillegg i mange hjem et overskudd  av mat så 
man er sikre på at alle har fått nok. Dette kan medføre at man med tiden øker sitt inntak mer 
og mer. 
 

”Til middag dekkes bordet på og maten serveres som buffe. Jeg pleier som regel å 
lage litt mer mat enn det vi spiser til vanlig, for om alt blir spist opp kan jeg bli litt i 
tvil om det var nok mat. Jeg blir ikke helt forsikret om at alle er mette for å si det 
sånn.” (Intervju 5) 
 
”Måltidene våre er ikke porsjonsbaserte. Jeg lager en stor gryte av middagen hvor 
hver og en velger selv hvor mye den vil spise.” (Intervju 3) 

 
• Samlinger: 

Et annet viktig punkt i levestilen til det pakistanske folk i Norge, som har mye å si for den 
helsemessige utviklingen hos både de unge og voksne, er alle de samlingene/treffene de har. 
Det enkle er ofte det beste er på ingen måte gjeldende her. I disse selskapene ordnes det i 
stand store festmåltider med flere retter, det serveres i hovedsak nan-brød og det drikkes brus. 
Det hele avsluttes med te og dessert, som begge inneholder sukker. Maten ordnes som buffe 
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som står tilgjengelig gjennom hele kvelden. Man har slik muligheten til å småspise litt og litt 
utover de timene man er der. Det er i tillegg vanlig å servere flere forskjellige desserter på 
disse samlingene, og er man en god gjest smaker man gjerne litt på alt. Disse treffene har stor 
betydning for pakistanerne i Norge. Det gir dem en følelse av fellesskap og tilhørighet. 
 

”Det jeg synes er vanskeligst å gjøre noe med når det kommer til sukkerinntak og 
mine barn er relatert til alle de treffene vi har, og de kan det godt være flere av i uken, 
noe som gjør de mer ’skadelige’ enn det de trenger å være. Vi tilhører en kultur hvor 
samvær og fellesskap er viktig... Her (treffene) lages det alltid mange forskjellige 
desserter, serveres brus, og det gis både is og sjokolade til barna.” (Intervju 2) 

 
”Vi tilhører en kultur hvor slektninger, familie, venner og bekjente er forhold som har 
stor betydning. Det er nesten en samling et eller annet sted hver eneste helg, og da 
drikkes det brus til maten og man spiser dessert mot slutten… Det serveres flere 
forskjellige desserter. Det er også vanlig å ta med noe søtt, som regel ca. 1 kg mithai 
som vi kaller det, hjem til verten som en form for å vise at man er takknemlig over å ha 
blitt invitert…  
Etter slike fester kan ofte verten sitte igjen med mye mat og mange forskjellige 
desserter som spises utover uken. (Intervju 5) 

 
• ’Spis når du vil’ vs. fellesmåltider: 

I de fleste pakistanske hjem er det ingen fast tidspunkt for middag. Det er ikke mange familier 
som har fellesmåltider. Rutinen blir at middagen blir lagd tidlig på dagen og det spises 
ettersom det passer den enkelte. Er man ikke fornøyd med den middagen som er tilberedt, kan 
man spise ute eller kjøpe seg mat hjem på veien. 
 

”I løpet av dagen kan alle som måtte ønske det varme opp og spise middag etter hvert 
som de kommer hjem og det passer dem. Faktisk er det ikke rent sjeldent at de fleste i 
husstanden ikke spiser den middagen jeg lager utenom meg og min mann. Min yngste 
sønn spiser som regel ute med venner da han i grunn ikke er så glad i pakistansk mat, 
som det oftest går i hjemme, eller så kan han komme hjem og be om å få lagd noe 
annet, som for eksempel pommes frites, burger, pasta eller annet. Min nest eldste sønn 
er veldig glad i ute-mat som kebab og pizza og det ender ofte med at han kjøper det til 
seg selv på vei hjem.” (Intervju 3) 

 
Mat som omsorg 
 

• Mors ansvarsfølelse 
Mødrene finner en glede i å kunne servere familien maten de liker. De går langt i å 
etterkomme deres ønsker, som godt kan resultere i at de må lage flere retter for å gjøre alle 
fornøyde. Det reflekteres i det faktum at det er de som har hovedansvaret for å tilberede 
middagen hjemme, men hva som tilberedes er ofte ikke deres avgjørelse.  Som mor finner hun 
sin identitet i maten og mener den knytter familien sammen. Av den grunn er det viktig at 
både mannen og barna får den maten de liker. Maten er et virkemiddel for å trekke familien til 
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seg slik at det skal være ønskelig å spise hjemme. Hun prøver med andre ord å holde familien 
sammen gjennom maten hun lager. 
 

«Sønnen min derimot blir ikke alltid like begeistret for det og kan derfor ofte be om å få 
lagd annet mat, spesielt mat som Pizza, burger eller pasta som han er blant hans 
favoritter. Da kan det ofte ende med at jeg lager flere retter. For meg er det viktig som 
mor å kunne servere mat familien liker, spesielt i min situasjon hvor jeg har muligheten til 
det.» (Intervju 1) 

 
«De identifiserer seg med mat og det er deres måte å vise andre hva de er gode på. I 
mange av disse hjemmene vet jeg at det også lages flere retter til middag av nettopp denne 
grunn, familiemedlemmene ønsker seg forskjellige retter. Nå avhenger dette selvsagt av 
om kvinnen er i arbeid, hvor mye tid hun har og hennes helsetilstand, men de strekker seg 
langt og mye for å ta vare på familien.» (Intervju 7) 
 
«Det gjør meg egentlig ingenting å lage flere retter til middag. Jeg finner glede i 
matlagingen og synes det er en fin tanke å vite at jeg kan gi familien min det de ønsker.» 
(Intervju 9) 

 
• Besteforeldre: 

Til og med i dag er det ikke helt uvanlig med storfamilier hos pakistanere. De som har sine 
besteforeldre her bor som regel sammen med barna og barnebarna sine. I likhet med den 
norske kulturen er bestemødrene også i det pakistanske samfunnet kjent for å skjemme bort de 
yngste, kanskje til og med i større grad enn i de norske familiene. Denne trenden er det 
vanskelig å snu eller å gjøre noe med på grunn den tydelige hierarkiske familiestrukturen som 
finnes og den enorme respekten som gis de eldre. 
 

”Bestemoren deres er en annen viktig kilde til deres (barnas) høye sukkerinntak. Jeg 
(mor) har prøvd å snakke med henne om dette, men det virker ikke til å bli forstått. 
Hun mener vi må prøve å gi våre barn det de ønsker når vi først har muligheten til det. 
(…)  I tillegg vil det alltid være en eller annen fra besteforeldregenerasjonen som 
samtykker til at barna kan spise sukkervarer, og i vår kultur oppfattes det respektløst å 
overkjøre det de har sagt og fortsatt nekte barnet. Videre er barna ofte på overnatting 
hos sine besteforeldre og der vet jeg at de får mye søtt servert.” (Intervju 2) 

 
”Sønnen min (9 år) er veldig glad i en spesiell type pakistansk dessert som hun 
(bestemor) lager til ham altfor ofte, uavhengig av om det er helg eller ikke. Det gir 
henne glede sier hun når jeg ber henne om å begrense det. Hun pleier også ofte å 
kjøpe inn sjokolader, chips, popcorn og annet til dem. Jeg prøver som sagt ofte å 
snakke med henne om dette, men hun mener at det heller er jeg som er for streng. Hun 
synes jeg bør takke Gud og være takknemlig over at Han har gitt meg muligheten til å 
kunne oppfylle ethvert ønske mine barn har. Det er en velsignelse. Ofte må jeg bare 
godta situasjonen for jeg kan ikke bare overkjøre henne. Det synes jeg blir for 
respektløst.” (Intervju 8) 
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Diskusjon: 
 
Ved samtale med ni pakistanske mødre har det kommet frem at kosten inneholder ofte olje 
som spises med brød av fint mel, med brus til drikke. Daglig inntas det flere kopper med te 
som gjerne tas sammen med kaker og annen dessert som inneholder mye fett og sukker. 
 
Kvinnene i familien føler omsorg som de viser ved å servere mat som ønskes. Maten serveres 
som buffeer og ikke i antall porsjoner så mor kan føle seg trygg på at alle er nok forsynt. For å 
øke fellesskapet og følelsen av tilhørighet arrangeres det ukentlige samlinger hvor det stelles i 
stand flere retters middag med mye kake, dessert og brus. Det lages overskudd av mat som 
nytes fritt resten av uken.  
 
Kulturen med fellesmåltider står ikke så sterk. Det praktiseres en livsstil hvor det spises etter 
behov når det passer.  I samtalene fortelles det om den sterke posisjonen besteforeldrene har i 
familien. De har nærmest en rett til å skjemme bort barna ved å gi dem søtsaker. Denne 
praksisen synes foreldrene er vanskelig å stå imot av frykt for å være respektløs. 
 
Måltidenes sammensetning 
 
Det er et faktum at den pakistanske befolkningen, spesielt kvinnene, som har emigrert til 
Norge er overvektige sammenlignet med kvinnene i hjemlandet. Fedme var ikke et problem 
da pakistanerne kom til Norge på 70-tallet.ii Spørsmålet går ut på hvilke forhold det er som 
har bidratt til denne utviklingen. Det er selvsagt flere faktorer som spiller inn, men 
hovedtyngden ligger i de matvaner og matkultur som er å se blant denne befolkningsgruppen i 
Norge. Det spises kaloritett mat Det er en ubalanse mellom energiinntak og –forbruk. 
 
En sammenligningsstudie blant pakistanere i Oslo og i Kharian fant man en dobbel så høy 
forekomst av fedme blant norsk-pakistanerne.ii I helseundersøkelsene i Oslo (HUBRO) ble 
hele 80 % av pakistanerne funnet å være overvektigexiv. Dette peker i en retning av at en 
negativ endring har funnet sted blant de emigrerte pakistanerne. 
 
Denne studien viser oss at en ernæringstransisjon har funnet sted hos pakistanerne i Norge. 
Ernæringstransisjon er et begrep som innebærer kostholdsendringer som følge av urbanisering 
og globalisering. Denne transisjonen blir mer dramatisk for befolkningsgrupper som migrerer 
fra et ruralt samfunn til et liv i storbyer i den vestlige verden.xv Da pakistanerne kom til Norge 
for flere tiår siden tok de med seg sin livsstil og sine matvaner. Samtidig ble de introdusert til 
et helt nytt marked av produkter med høyt innhold av fett og sukker og med fri tilgang til og 
tilgjengelighet av disse varene. Samtidig økte velstanden som gjorde at de nå hadde ressurser 
til å kjøpe inn mye av dettexvi. Dette førte til økt konsum av sukkerrike varer som 
leskedrikker, kaker og kjeks. Videre endret inntaket av rød kjøtt og meieriprodukter til mer, 
mens inntaket av grønnsaker, bønner og linser har blitt redusert. xvii Disse faktorene sammen 
bidrar til et kosthold og utvikling i en ugunstig retning hos norsk-pakistanerne. 
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Dette høye inntaket av fett og sukker kan forklare store deler av den fedmeutviklingen vi ser. 
Gjennom denne undersøkelsen ser man at det i de fleste pakistanske hjem lages mest 
pakistansk mat. Denne maten inneholder mye olje, som er grunningrediensen i omtrent alle 
retter.xviii Videre er sukkerinntaket også relativt høyt i disse familiene.xix  
 
Livsstilen og den daglige strukturen i Pakistan er annerledes enn den levemåten man har i 
Norgevii. Når det kommer til kvinnene er det riktignok mange husmødre i Pakistan også i 
likhet med her, men der krever husmor-rollen en hel del mer enn det den krever her. Der er 
det gjerne mer å gjøre i hvert hjem på grunn av større familier, større hus med mer bevegelse 
og husarbeid, og fasiliteter som støvsugere, vaskemaskin, oppvaskmaskin finnes ikke i alle 
hjem. I tillegg spiller klimaet og miljøet en rolle med tanke på at det er lengre dager der nede 
med mer sol og fysisk aktivitet, samt at varmen får en til å svette og muligens fordøye bedre. 
En kan på grunnlag av dette si at det pakistanske kostholdet som finnes i Pakistan ikke egner 
seg helt i de mer omgivelsene her i Norge. En totaloverføring av matvanene hit kan dermed i 
kombinasjon med fysisk inaktivitet vise seg å være helseskadelig i det lange løpxx. I tillegg 
bidrar det faktumet at yrkesutøvelsen hos norsk-pakistanere i hovedsak utgjøres av 
stillesittende arbeid med sitt, når det i hjemlandet er mer jordbruk og fysisk krevende sysler. I 
Norge er pakistanere overrepresentert innen bransjen transport/kommunikasjonxxi. 
 
Måltider  
 
Kulturen med buffe servering er et godt implementert forekomst i de pakistanske hjem. 
Fellesmåltider er ikke alltid gjennomførbart i familiene, men det lages alltid mat i store 
mengder så det er nok til alle. Dermed kan man spise når man vil og hvor mye man vil. 
Måltidene har blitt mer individualistiske og uregelmessige her enn i hjemlandet hvor 
fellesmåltider fortsatt praktiseres xvii. 
 
Helger med selskapstreff hvor flere familier samles og det ordnes mange retters middag er en 
kjent opptreden i det norsk-pakistanske livxxii. Her legges det opp til et herskapelig måltid 
uten noen begrensninger. Det serveres alt fra enkle retter som kokt ris til de mest avanserte 
gryterettene, samt både etniske og vestlige desserter sammen med sukkerholdige leskedrikker. 
 
Mat som omsorg 
 
Mødrene i familiene er den personen som gjennomgående hadde ansvaret for 
mattilberedelsen. Hun føler hun viser omsorg og kjærlighet til familien gjennom den maten 
hun serverer. Mye av hennes identitet og følelser er knyttet til det hun lagerxxiii. Det er først og 
fremst middagen hun forbereder og som også er det samlende måltidet for familien, om det i 
det hele tatt er noen måltid der alle samles rundt bordet. Frokosten spises ofte som det passer 
den enkelte og ved lunsj-tiden er gjerne mannen på jobb og barna i skolen.  Middag blir 
dermed det måltidet som hos noen spises i fellesskap, mens hos andre er prinsippet spis-når-
det-passer gjeldene også her. Likevel ser man at det er viktig for moren å kunne tilby familien 
den maten de ønsker. Det kan like gjerne føre til at hun må lage flere retter, og det er hun 
villig til å gjøre da hun oppfatter det som hennes ansvarxvii. 
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Å få til endring i matvaner som symboliserer så sterk tilhørighet byr på utfordringer. Det er i 
hovedsak to forhold som kan påvirke endring i spisevaner.xxiv Det ene er identiteten som 
motvirker endring og det andre er smaken som kan fremskynde endring. Basismatvarer som 
chapati, paratha og ris er vanskelig å bytte ut i kostholdet til pakistanere da det bekrefter deres 
etniske identitet. Tilleggsmatvarer som snacks, type olje, krydder og drikke kan lettere bli 
inkludert dersom de faller i smak, og det er dette vi ser har skjedd i disse pakistanske 
familiene. De har implementert brødmat til frokost og kokte poteter til middag, men 
gryteretter med mye olje og krydder er vanskeligere å gi slipp på. Middagsmåltidet er som 
nevnt det måltidet familien oftest samles rundt og hvor det dermed blir viktig å bekrefte sin 
identitet ved å holde på mattradisjonene fra hjemlandet. 
 
Besteforeldrene har sin måte å vise omsorg påxxv. De tilbyr ofte barna mye godteri/søtsaker 
som foreldrene gjerne ønsker å bremse, men som vanskelig lar seg gjøre på grunn av den 
posisjonen de har. I tillegg er besteforeldrene av den oppfatning at dersom man har 
muligheten både ressursmessig og økonomisk til å oppfylle barnas matønsker, uansett hva det 
måtte være, så skal man føle seg takknemlig over å kunne gjøre det. Det kan dermed føre til at 
besteforeldrene lett gir etter barnas ønsker og serverer dem mye sukkerholdig mat. Om dette 
skulle lede frem til en begynnende fedmeutvikling så er de ikke i stand til å kunne observere 
det. De tilhører en generasjon hvor litt overvekt nærmest er positivt, noe som ikke er helt 
uforståelig med tanke på at spinkelhet og det å være tynn i deres øyne er relatert til fattigdom 
og vanskelige/dårlige levekår xxii. 
 
Svakhet og styrke ved studien 
 
Det var en fordel under utførelsen av studien at informantene kunne kommunisere på sitt 
morsmål. De fleste av dem er førstegenerasjonsinnvandrere som ikke snakker så godt norsk. 
Det at de kunne bruke sitt språk gjorde at det var mulig for dem å uttrykke sine matvaner, -
opplevelser og tanker rundt måltidene på en mer detaljert og presis måte enn ellers. Mat er 
sterkt knyttet til identitet og følelser og en beskrivelse av dette kan formuleres best på ens 
morsmål. I tillegg fant intervjuene bevisst sted i informantenes hjem. Der føler man seg mest 
husvarm og komfortabel. 
 
Problemene ved samtale på urdu var relatert til transkriberingen. Alle intervjuene ble oversatt 
til norsk da funnene skulle diskuteres med mine veiledere. Under oversetting kunne det 
innimellom føles som at noe av særpreget ved en uttalelse forsvant fordi det ikke finnes ord i 
det norske språk som direkte ga den assosiasjon som informanten prøvde å uttrykke. Dette ble 
løst ved at det best passende ordet ble brukt i kombinasjon med at det ble forklart mer rundt 
det informanten prøvde å formidle. Det kan likevel ikke ses bort fra at det kan ha skjedd en 
viss fortolkning under transkripsjon til norsk. 
 
Min tilhørighet til samme kultur hadde også sine fordeler og ulemper. Med den bakgrunn 
kunne jeg stille de riktige spørsmålene og grave dypere der jeg visste det var mer og hente, 
men informanten ikke nevnte det av seg selv. Denne kulturtilhørigheten kunne også være en 
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drawback i form av at informanten ikke klarte/ønsket å åpne seg helt. De ville muligens ikke 
åpne seg helt for det mindre positivet ved dem/familien for og ikke skape dårlig inntrykk. 
 
Andre forhold som har hatt sin påvirkning er det faktum at jeg er en medisinerstudent. 
Mødrene kan av den grunn ha prøvd å fremstille familien sin mer «perfekt» enn det den 
egentlig er. En underrapportering vedrørende sukkerinntak og innkjøp av fine brødvarer er 
ikke helt utenkelig at kan ha funnet sted. Mange av informantene er godt reflekterte personer 
som var klar over at et høyt sukkerinntak er helseskadelig. De var klar over korrelasjonen 
mellom et høyt sukkerforbruk og utvikling av diabetes, De kan dermed ha prøvd å fremstille 
seg som mer helsebevisste og fremstilt sin daglige matrutine med en etterlevelse i forhold til 
dette.  
 
De deltagende informantene er valgt ut etter bekjentskap. Min bakgrunn som 
medisinerstudent med tilknytning til en ressurssterk familie kan på så måte ha hatt en 
påvirkning ved at det er andre ressurssterke familier som har blitt inkludert i studien. Det er 
ingen frafall fra studien og 9 av 12 spurte familier takket ja til å delta. De resterende nektet av 
personlige årsaker. 
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Konklusjon 
 
Disse styrkene og svakhetene ved studien spiller inn på den overføringsverdien mine funn har. 
Imidlertid er det grunn til å påstå at studien til tross for sine svakheter fortsatt har en 
overføringsverdi rundt de forholdene som har blitt synliggjort. Intervjuene bringer frem hva 
og hvordan den gjennomsnittlige familien spiser, de tradisjonene denne kulturen har samt at 
det får frem det sterke elementet av tilhørighet og identitet knyttet til mat. En bevisstgjøring 
på dette hjelper en å forstå hvorfor det er så vanskelig å få til en endring i matvaner til tross 
for den sterke overvekts- og diabetesproblematikken norsk-pakistanere står overforxxvi. En 
kunnskap om pakistanernes levesett er av betydning for å kunne gi råd som er i samsvar med 
kulturen deres. Statens ernæringsråd utgav i 1998 en veileder for helsepersonell om helse- og 
kostrådgivning til innvandrerexxvii som viser at det er fokus på dette området, men det trengs 
mer forskning til for å implementere rådene. 
 
Denne kvalitative undersøkelsen presenterer hvordan barn av første generasjons innvandrere 
har en påvirkningskraft på hvilke endringer som skjer, og hvor fort de skjer. De påvirker 
strukturen rundt hva og hvordan maten tilberedes, for eksempel påvirkning i retning bruk av 
olje istedenfor smør og ikke minst reduksjon i bruk av mengde olje. Mødre fortviles noen 
ganger over at de må lage annen mat til barna da de ikke liker den pakistanske maten og 
klager over krydder- og oljeforbruket. Den nye generasjonen som er født og oppvokst her vil i 
større grad ha norsk mat, brød med pålegg, pommes frites, pizza og pastaretter xvii.  
 
Basert på dette blir muligens unge annen generasjons pakistanere den viktigste 
påvirkningsfaktoren som kan klare å endre kostvanene blant første generasjons innvandrere. 
En opplysning og økning i kunnskap hos denne målgruppen vil derfor være av stor betydning. 
Nå ser man en økning i annen generasjons innvandrere som utdanner seg til yrker innenfor 
helsesektoren. Disse personene vil både kunne språket og kjenne kulturen, og vil dermed ha et 
solid utgangspunkt i deres forsøk på å påvirke matkulturen i en mer gunstig retning. De vil 
lettere kunne formidle informasjon og følge opp pasienter på en bedre måte, med 
forhåpentligvis det resultat å øke etterlevelsen av helseråd. 
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Intervjuguide: 
 

1. Be intervjuobjektet fortelle litt om seg selv, sin familie, sin hverdag. 
2. Komme inn på måltidene: 

a. Antall? – hovedmåltider og mellommåltider 
b. Hva spises? 

i. Middag: 
1. Norsk vs. pakistansk mat. 
2. Pakistansk mat her vs. i hjemlandet. 

ii. Mellommåltider 
c. Hvem bestemmer hva som skal lages? 
d. Hvem tilbereder maten? 

i. Hvordan er det å finne ingrediensene? 
3. Hvilken betydning har maten for familien. 

a. Spiser sammen? Hver for seg? 
b. Hvordan dekkes bordet? Bufe vs. bestemte porsjoner  
c. Spiser alle det samme? Eller lages det flere retter? 

4. Er den pakistanske maten som lages her forskjellig fra den man har i Pakistan? I så fall 
hvordan? (Ingredienser, tilberedelsesmåte, mm.) 

5. Helsesituasjonen i familien: 
a. Livsstilsrelaterte sykdommer? Diabetes? Overvekt? 

6. De unge: 
a. Fornøyd med den maten de får? Skulle de ønske noe annet? 
b. Er de med på å bestemme hva som skal lages til middag? 

 
 



Region: Saksbehandler: Telefon:  Vår dato: Vår referanse:

REK sør-øst Gjøril Bergva 22845529  19.03.2014 2014/130/REK sør-øst
D

 Deres dato: Deres referanse:

 21.01.2014
 

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

 
All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

 
Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff

 
Per Lagerløv
Inst for Helse & Samfunn.Pb 1130
0318 Oslo

2014/130  Matkultur og utvikling av overvekt i familier med innvandrerbakgrunn

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 26.02.2014.
Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10, jf. forskningsetikklovens § 4.

 Universitetet i OsloForskningsansvarlig:
 Per LagerløvProsjektleder:

Prosjektomtale (revidert av REK):
Forekomsten av overvekt blant barn øker, og det er høyere forekomst av overvekt blant barn med
innvandrerbakgrunn. En mulig forklaring kan være forskjeller i matkultur og kost hos innvandrere,
sammenliknet med norsk matkultur. Formålet med prosjektet er å intervjue foreldre og barn over 12 år med
pakistansk opprinnelse for å kartlegge hvilken matkultur som er vanlig hos dem og om dette kan bidra til
overvekt. Først kartlegges hva familiene spiser, type mat, hvor ofte, om de er samlet til måltidene. Det
spørres også om overvekt, diabetes, og andre livsstilsrelaterte sykdommer, samt hvilke tanker
familiemedlemmene selv har om kost og overvekt. Det skal inkluderes totalt 10 forskningsdeltagere.

Vurdering
Slik komiteen oppfatter prosjektet, er formålet å få mer kunnskap om matritualer og matvaner i en
pakistansk populasjon. Hovedfokus i prosjektbeskrivelsen er på hva familiene spiser til middag, antall
måltider om dagen, tilbereding av mat, samt hvilken rolle mat har i det samfunnet og den kulturen de
tilhører, og hvordan skiller den seg ut fra de norske matvanene. Selv om deltagerne også vil spørres om
overvekt, diabetes, og andre livsstilsrelaterte sykdommer, er ikke formålet med prosjektet, slik komiteen
anser det, å fremskaffe ny kunnskap om sykdom og helse som sådan. Prosjektet faller derfor utenfor REKs
mandat etter helseforskningsloven.

Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kommer inn under de interne
regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Det er institusjonens ansvar å sørge for at prosjektet
følger gjeldende reguleringer for behandling av helseopplysninger. Ettersom prosjektet forutsettes
gjennomført i samsvar med gjeldende reguleringer, vil dette ikke være til noe hinder for at resultatene kan
publiseres.

Vedtak
Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde da det ikke oppfyller formålet, jf. § 2. Det
kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet.

Klageadgang



Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal:
http://helseforskning.etikkom.no. Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen rettes på e-post
til: .post@helseforskning.etikkom.no

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.

Med vennlig hilsen

Finn Wisløff 
Professor em. dr. med.
Leder

Gjøril Bergva
Rådgiver

Kopi til:
Universitetet i Oslo ved øverste administrative ledelse: universitetsdirektor@uio.no
per.lagerlov@medisin.uio.no

 



 
Per Lagerløv
Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo
Postboks 1130 Blindern
0318 OSLO
 
Vår dato: 30.01.2014                         Vår ref: 37171 / 2 / MSS                         Deres dato:                          Deres ref: 

 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 21.01.2014. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt personopplysningsloven og
helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget
skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding etter tre år
dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 21.06.2015, rette en henvendelse angående status for
behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Marie Strand Schildmann tlf: 55 58 31 52
Vedlegg: Prosjektvurdering
Kopi: Tasmia Anwar tasmia@live.no

37171 Matkultur og utvikling av overvekt i familier med innvandrerbakgrunn
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Per Lagerløv
Student Tasmia Anwar

Katrine Utaaker Segadal
Marie Strand Schildmann

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt


Personvernombudet for forskning

 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 37171

 
Formålet med prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom matkultur og utvikling av overvekt i

familier med innvandrerbakgrunn.

 

Utvalget består av voksne og barn over 12 år med pakistansk bakgrunn. Det innhentes samtykke fra foreldre til

barn som ønsker å delta og foreldrene gis anledning til å se intervjuguiden som skal benyttes.

 

Førstegangskontakt opprettes gjennom student via snøballmetoden. Personvernombudet anbefaler at den som

formidler kontakt med respondenten innhenter samtykke til at student tar kontakt eller at respondenten selv

kontakter student.

 

Ifølge prosjektmeldingen skal det innhentes skriftlig samtykke basert på skriftlig informasjon om prosjektet og

behandling av personopplysninger. Personvernombudet finner informasjonsskrivet tilfredsstillende utformet i

henhold til personopplysningslovens vilkår.

 

Det vil i prosjektet bli registrert sensitive personopplysninger om helseforhold, jf. personopplysningsloven § 2

nr. 8 c).

 

Innsamlede opplysninger registreres på privat pc. Personvernombudet legger til grunn at veileder og student

setter seg inn i og etterfølger Universitetet i Oslo sine interne rutiner for datasikkerhet, spesielt med tanke på

bruk av privat pc til oppbevaring av personidentifiserende data.

 

Prosjektet skal avsluttes 21.06.2015 og innsamlede opplysninger skal da anonymiseres og lydopptak slettes.

Anonymisering innebærer at direkte personidentifiserende opplysninger som navn/koblingsnøkkel slettes, og at

indirekte personidentifiserende opplysninger (sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som f.eks. yrke, alder,

kjønn) fjernes eller grovkategoriseres slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i materialet.


	Prosjektoppgave av Tasmia Anwar- Matkultur og overvekt- 2014
	Intervjuguide
	Informasjon om vedtak - REK
	NSD godkjenning kvittering

