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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Tidigare studier har visat att svenska barn inte äter enligt gällande
rekommendationer. Parallellt visar andra studier att vuxna svenskar inte heller äter
enligt rekommendationerna, framförallt är det de unga kvinnorna som har dåliga
matvanor. Barns matvanor påverkas i stor utsträckning av vad deras föräldrar äter
och tidigare studier har visat att sociodemografiska faktorer hos modern påverkar
mer än faktorer hos andra närstående.
Syfte: Att undersöka två- till femåriga barns kostvanor, vad gäller livsmedelsval
och måltidsordning utifrån gällande näringsrekommendationer. Dessutom att
undersöka om barns kostvanor kan relateras till moderns ålder och
utbildningsnivå.
Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes, där enkäter delades ut på
förskolor och öppna förskolor. Respondenterna valdes ut genom ett
bekvämlighetsurval med särskild styrning för att få ett representativt urval. 506
enkäter delades ut, 271 respondenter slutförde studien.
Resultat: Nittiofem procent av barnen åt frukost varje dag och 87 procent åt alla
tre huvudmål varje dag. Majoriteten av barnen åt för lite fisk samt frukt och
grönsaker samtidigt som rekommendationerna om att använda lättmjölk samt
nyckelhålsmärkt lättmargarin sällan efterföljdes. Barnen med äldre och mer
högutbildade mödrar åt oftare lagad middag och fisk, samt åt snabbmat och drack
söt dryck mer sällan.
Slutsats: Den undersökta gruppen har bra vanor vad gäller måltidsordning,
däremot efterföljs inte rekommendationer vad gäller livsmedelsval. Barns
kostvanor kan i viss mån relateras till moderns ålder och utbildningsnivå, dock
korrelerar dessa faktorer ofta med varandra, vilket gör det svårt att dra en slutsats
om huruvida ålder och utbildning i sig påverkar barns kostvanor.
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ABSTRACT
Background: Previous research has shown that Swedish children do not eat
according to current recommendations, nor do Swedish adults. Especially young
women have poor food habits. Children’s food habits are to a large extent affected
by what their parents eat, and previous studies have shown that sociodemographic factors of the mother affects more than factors of other relatives.
Aim: To analyze two to five year old children’s food habits, regarding food
choice and order of meals, in accordance to current recommendations.
Furthermore to examine whether children’s food habits can be related to the
mother’s age and educational level.
Method: A quantitative crossover study was made, where questionnaires were
distributed on preschools and open preschools. The respondents were chosen by a
convenience sample. 506 questionnaires were distributed, 271 respondents
completed the study.
Results: Ninety-five per cent of the children ate breakfast every day and 87 per
cent ate all three main meals every day. The majority of the children did not eat
enough fish or fruits and vegetables, neither were the recommendations to use
low-fat milk and low-fat margarine labeled with the keyhole being followed. The
children were the mother had a higher age and educational level ate home-made
meals and fish more often, and ate fast food and drank sweet drink less frequently.
Conclusion: The examined group had proper habits in terms of order of meals,
but the recommendations were not followed in terms of food choice. Children’s
food habits can to some extent be related to the mother’s age and educational
level, although these factors are often correlated, why it is difficult to conclude
whether age and education alone affect children’s food habits.
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1. Bakgrund
1.1 Näringsrekommendationer för barn
Maten har en stor betydelse för barns hälsa vad gäller tillväxt och utveckling. De
svenska näringsrekommendationerna (SNR) från Livsmedelsverket gäller för
vuxna och barn över två år (1). Det finns dock viktiga biologiska skillnader när
det gäller behovet av näring mellan barn och vuxna. Generellt sett har barn en
högre ämnesomsättning än vuxna. Små barn har även ett högre behov av vissa
näringsämnen, framför allt vitamin D, kalcium, järn och zink. För barn som är två
till fem år gamla är behovet minst 20 procent högre för många näringsämnen
jämfört med rekommendationerna enligt SNR (2). Detta medför att barn behöver
mer näringstät mat, särskilt då de inte äter lika stora mängder som vuxna (3).
Livsmedelsverkets rekommendation är att äta fyra till sex gånger per dag. Att äta
regelbundet; frukost, lunch och middag samt några mellanmål däremellan, gör det
lättare att äta lagom mängd mat vid måltiderna samt undvika att småäta
däremellan. Tallriksmodellen är ett bra verktyg att använda när man ska lära barn
hur en bra måltid ser ut (3-4).
Livsmedelsverket har tagit fram fem kostråd som ska hjälpa befolkningen att äta
hälsosamt.


Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen.



Välj i första hand fullkorn när det gäller bröd, flingor, gryn, pasta och ris.



Välj nyckelhålsmärkta livsmedel.



Ät fisk ofta, två till tre gånger i veckan.



Använd flytande margarin eller olja i matlagningen.

Dessa råd riktar sig till vuxna friska individer men gäller även i stort sett för barn
från ett år (5). Vissa rekommendationer skiljer sig dock. Till exempel ska barn
under fyra år inte äta för mycket fullkornsprodukter eftersom de kan ha svårt att ta
hand om alla fibrer. Därför är det bra att under hela förskoleåldern variera mellan
fullkornsprodukter och andra varianter (1). Frukt och grönsaker rekommenderas
att ingå vid varje måltid när barnet är under fyra år. Från fyra års ålder
rekommenderas barn att öka sitt intag till totalt 400 gram per dag (1,3).
Fisk och skaldjur innehåller mycket vitamin D, jod och selen, ämnen som kan
vara svåra att få i sig tillräckligt av. Därför är det viktigt att äta fisk två till tre
gånger per vecka. Fet fisk som lax och makrill innehåller den fleromättade
fettsyran DHA som tillhör omega-3-familjen, och som är viktig för utvecklingen
av barns hjärna och syn. Att äta olika sorters fisk är därför av stor vikt (1).
Vatten är den bästa måltidsdrycken för barn från ett års ålder. Läsk och saft
innehåller mycket energi och socker men inga vitaminer eller mineraler, därför
ska man minska ner på barns konsumtion av söt dryck (3). Det är också viktigt att
inte vänja barn vid den söta smaken. Mjölk och mjölkprodukter innehåller många
viktiga näringsämnen som kalcium, jod, zink, kalium, riboflavin och B12. För att
täcka behovet av kalcium behövs cirka en halv liter mjölkprodukter per dag för
barn över ett års ålder. Mjölk kan vara ett bra alternativ som måltidsdryck, dock
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ska mjölken inte konkurrera ut annan mat, vilket kan ske om intaget av
mjölkprodukter är stort. För barn från ett års ålder rekommenderas lättmjölk,
lättfil och lättyoghurt. Dessa produkter innehåller mindre fett men lika mycket
näringsämnen som fetare varianter. Dessutom är magra mejeriprodukter berikade
med vitamin D (1).
Rekommendationen om magra mejeriprodukter baseras på den allmänna
rekommendationen om att äta mindre mängd mättat fett (1). Mättade fettsyror
höjer nivåerna av kolesterolet low density lipoprotein (LDL) i blodet. LDL bidrar
till att fett lagras i blodkärlen, vilket kan leda till åderförkalkning. De omättade
fettsyrorna, framför allt fleromättat fett, höjer kolesterolet high density lipoprotein
(HDL) i blodet. Detta kolesterol hjälper till att rensa bort fettinlagringar från
kärlen och skyddar därmed mot åderförkalkning (6). En studie har visat att
riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar under barndomen ökar risken för
åderförkalkning i vuxen ålder. Riskfaktorerna var bland annat högt LDLkolesterol, lågt HDL-kolesterol, högt blodtryck, fetma och ett inadekvat intag av
frukt (7). En annan studie visade att kostråd om att minska barnets intag av mättat
fett samt öka intaget av omättat fett, grönsaker och frukt ledde till lägre blodtryck
(8). Man har även sett att intaget av olika fettsyror kan associeras med flickors
blodfettsnivåer. Därmed är det viktigt att fokusera på fettkvaliteten istället för
mängden fett redan i tidig ålder (9).
Precis som för vuxna rekommenderas barn att äta nyckelhålsmärkta livsmedel.
Dessa är magrare och innehåller mindre mättat fett, socker och salt men mer fibrer
än andra livsmedel av samma typ. Barn rekommenderas nyckelhålsmärkta
livsmedel för att få bra balans mellan fett, kolhydrater och protein samt bra balans
mellan olika fettsyror, inte för att de ska få i sig mindre energi (3). Till barn över
två år och vuxna är rekommendationen att äta nyckelhålsmärkta margariner. Barn
som använder margarin med rapsolja på smörgåsarna får i sig tio gånger så
mycket omega-3-fettsyror jämfört med barn som istället äter smör (1).
Eftersom barn behöver livsmedel med hög näringstäthet finns det inte plats för ett
högt intag av socker. Godis, glass, snacks, bakverk, läsk och saft behöver därför
begränsas. Dessa livsmedel innehåller mycket kalorier men lite näring och kan
öka risken för att utveckla övervikt. Det är viktigt att föräldrar är medvetna om
denna risk och inte erbjuder godis, läsk och snacks i överflöd (1).
Ett inadekvat kostintag kan bland annat leda till övervikt eller näringsbrister. Ett
för högt energiintag till följd av exempelvis stora portioner och mycket socker kan
i kombination med minskad fysiskt aktivitet leda till övervikt. Detta är ett växande
hälsoproblem bland barn. Undersökningen Riksmaten barn 20031 visade att 17 till
23 procent av de deltagande barnen var överviktiga, varav en till fyra procent var
feta. Tidigare har man trott att övervikt inte påverkar hälsan negativt förrän i
vuxen ålder, men man har nu sett att det redan i barnaåren kan leda till höga
blodfetter, högt blodtryck och insulinresistens. I motsats kan ett för lågt energioch näringsintag leda till viktnedgång, svårigheter att gå upp i vikt eller dålig
tillväxt. Ett otillräckligt näringsintag kan på sikt leda till näringsbrister och ge
1

En kostundersökning av livsmedels- och näringsintaget bland barn i Sverige år 2003.
Undersökningen var riksomfattande och gjordes på fyraåriga barn samt barn i årskurs två och
fem.
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fysiologiska effekter i form av exempelvis benuppmjukning, tandproblem,
kramper och blodbrist. Kliniska bristsymtom är dock ovanliga (2,10-12).

1.2 Hur grundas näringsrekommendationer?
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som bland annat har i uppgift att hjälpa
konsumenten att välja bra mat. Det är riksdagen och regeringen som bestämmer
vad Livsmedelsverket ska arbeta med och hur mycket pengar myndigheten blir
tilldelad varje år (13).
Livsmedelsverket tar fram svenska näringsrekommendationer som uppger adekvat
dagligt intag av energi, protein, fett, fettsyror, kolhydrater, kostfibrer, vitaminer
och mineralämnen. Det finns olika kriterier för varje enskilt näringsämne som
grundar sig i tillgängligt vetenskapligt underlag. Dessa kriterier måste hållas
aktuella samt revideras och utvidgas när nya kunskaper framkommer, därför ses
inte SNR som slutgiltiga. Näringsrekommendationerna är i första hand avsedda att
användas vid planering av koster för olika grupper med friska individer. Eftersom
kostens sammansättning vanligtvis varierar från dag till dag gäller värdena i SNR
som ett genomsnitt av en längre period, exempelvis en vecka. SNR ligger bland
annat till grund för Livsmedelsverkets kostrekommendationer samt riktlinjer för
skolluncher och mat i förskolan. Dessutom är näringsrekommendationerna viktiga
inom livsmedels- och folkhälsopolitiken. Den senaste upplagan av
näringsrekommendationerna är SNR 2005 som baseras på de Nordiska
Näringsrekommendationerna (NNR) 2004. NNR baseras i sin tur på aktuell
vetenskap och forskning samt tar hänsyn till matvanor och hälsoförhållanden i de
nordiska länderna (14-16).

1.3 Barns kostvanor
Riksmaten barn 2003 visade att barns intag av mättade fettsyror, tillsatt socker
och salt var för stort medan intaget av fibrer och vitamin D var för litet.
Undersökningen visade också att barnen åt för mycket godis, läsk, glass, snacks
och bakverk. Nästan en fjärdedel av intagna kalorier kom från dessa livsmedel. I
genomsnitt drack barnen cirka två deciliter saft och läsk per dag och åt 1,5
hektogram godis i veckan. Fyraåringarna åt glass i genomsnitt två till tre gånger
per vecka. Riksmaten barn 2003 visade också att tio procent nådde upp till
rekommendationen om 400 gram frukt och grönsaker per dag, där genomsnittet
för en fyraåring var 225 gram per dag. Barnen i undersökningen åt fisk en till två
gånger per vecka (10).
Riksmaten barn 2003 tog hänsyn till olika socioekonomiska faktorer, men
undersökningen visade inga stora skillnader i livsmedelsval eller näringsintag
mellan barn från olika socioekonomiska grupper. Det som dock kunde observeras
var att barn till föräldrar med högskoleutbildning konsumerade mer frukt och
grönsaker och hade en något bättre näringstäthet i kosten (10).
En studie på svenska förskolebarn visade att 67 procent av deltagarna hade ett
högre intag av sackaros än rekommendationerna och 95 procent åt mer mättat fett
än vad som rekommenderas. Samma studie visade också att 60 procent av barnen
använde fullfeta matfettsblandningar (80 procent fetthalt). Lättmjölk och andra
produkter med låg fetthalt konsumerades endast av ett fåtal barn (11). I en annan
studie framkom att 17 procent av de deltagande fyraåringarna var överviktiga.
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Deltagarna drack mjölk samt konsumerade smör eller margarin dagligen. De
flesta av barnen konsumerade standardmjölk och fullfeta matfettsblandningar.
Fiskkonsumtionen var låg, speciellt av fet fisk. Sjuttioen procent åt fet fisk sällan
eller aldrig. En tredjedel konsumerade skräpmat regelbundet (17).
Att äta frukost associeras med bättre kognitiv funktion samt mindre risk att
utveckla övervikt (4). En studie på förskolebarn visade att de som åt frukost färre
än sju dagar per vecka hade ett högre body mass index (BMI) än andra barn.
Deras BMI var ofta så högt att de kunde klassificeras som överviktiga eller feta.
De barn som inte åt frukost åt måltider med större mängd energi till lunch, på
eftermiddagen samt till kvällsmål. Dock kunde ingen skillnad i det totala
energiintaget ses mellan barn som åt frukost varje dag jämfört med de som inte åt
frukost varje dag. De som hoppade över frukosten kompenserade med att äta mer
protein till lunch samt mer energirika och kolhydratrika mellanmål.
Förskolebarnen som åt frukost sju dagar i veckan åt grönsaker, spannmål samt
mjölkprodukter flera gånger per dag jämfört med de barn som inte åt frukost varje
dag. Sammanfattningsvis hade de barn som åt frukost ett jämnare energiintag
fördelat över hela dagen (18).

1.4 Kvinnors kostvanor i relation till ålder och utbildning
Den senaste Riksmaten2-undersökningen på vuxna gjordes under åren 2010 och
2011. Resultatet visade att svenskarna åt för lite grönsaker, frukt, fisk, fibrer och
fullkorn samt för mycket socker, mättat fett och salt jämfört med
näringsrekommendationerna. Unga kvinnor i åldrarna 18 till 30 år var de som
hade sämst matvanor. Denna grupp hade lägst intag av vitamin D, folat och järn.
Just dessa näringsämnen är viktiga för kvinnor i fertil ålder. Riksmaten 2010-2011
visade även att det finns ett samband mellan människors matvanor och faktorer
som utbildning, inkomst, rökning samt graden av fysisk aktivitet. Personer med
högskoleutbildning konsumerade mer frukt, bär, juice och grönsaker samt mer ost
och alkohol än de med lägre utbildning. Kvinnor med högskoleutbildning var de
individer som åt mest pizza och paj (19). I motsats till Riksmaten 2010-2011
visade en studie att lågutbildade vuxna oftare åt snabbmat än de med högre
utbildning (20). Tjugoen procent av kvinnorna i Riksmaten-undersökningen nådde
upp till den rekommenderade mängden frukt och grönsaker, av dessa var
kvinnorna mellan 18 och 30 år de som åt minst. Samma grupp kvinnor åt mindre
fisk och mer glass än resten av den vuxna befolkningen (19).
Man har sett att kvinnors intag av frukt, grönsaker och fett korrelerar med
utbildningsnivå, ålder, inkomst och familjesituation (21). Flera studier har visat att
de sämre kostvanorna återfinns hos unga kvinnor med låg utbildning. Där såg man
ett lågt intag av frukt, grönsaker och fullkorn samt högt intag av snacks, socker
och fullfeta livsmedel (22-25). De med högre social status och högre ålder hade
bättre kostkunskaper och ett större intresse för hälsosamt ätande, medan ett lägre
intresse fanns hos de med ett högt BMI och hemmaboende barn (26).
En studie visade att matvanorna hos unga kvinnor förändrades när deras
livssituation förändrades, till exempel vid samboskap, giftermål och moderskap.
2

En kostundersökning av livsmedels- och näringsintaget bland vuxna i Sverige 2010-2011.
Undersökningen var riksomfattande och gjordes på män och kvinnor i åldrarna 18 till 80 år.
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Kvinnor som hade barn hade ett högre energiintag än kvinnor utan barn och den
största ökningen av energiintaget skedde när kvinnorna bildade familj. De åt mer
fett, socker och kött och mindre av medelhavsmat och frukt (27). Femtio procent
av de barnafödande kvinnorna i en studie hade ett år efter barnets födelse en högre
vikt än före graviditeten (28).
Det finns dock studier som har visat på det omvända, det vill säga att vissa
kostvanor blir bättre efter graviditeten, exempelvis intaget av frukt och grönsaker
samt frukostätandet. Av de kvinnor som före graviditeten hade ett lågt intag hade
67 procent ökat sitt intag två år efter graviditeten. Dock framkom att av de
kvinnor som före graviditeten hade ett frekvent frukt- och grönsaksintag bibehöll
50 procent intaget medan resterande 50 procent minskade sin konsumtion (29).

1.5 Hur formas barns kostvanor?
Det är föräldrarna som har huvudansvaret för att barnen får bra och näringsrik mat
och det är också de som påverkar och formar barnens matvanor inför framtiden.
Det är viktigt att barn redan i tidig ålder får en positiv syn på och ett naturligt sätt
att förhålla sig till mat (1).
Barns matvanor påverkas i stor utsträckning av vad deras föräldrar äter (30). I
Framingham-studien såg man en svag men signifikant korrelation mellan tre- till
femåriga barns och deras föräldrars kostregistreringar under nio dagar. Intaget var
mer korrelerat mellan mödrarna och barnen än mellan fäderna och barnen (31).
Man har sett att föräldrar som äter mycket frukt och grönsaker oftare har barn med
en hög konsumtion av dessa livsmedel. Dessa barn hade också ett bättre intag av
mikronutrienter samt ett lägre intag av fett (30,32).
Trots att föräldrarna har det grundläggande ansvaret påverkar även andra vuxna
barnens matvanor då många barn äter flera måltider utanför hemmet (33). På
förskolan har personalen en viktig roll att påverka barnet till goda kostvanor. Där
kan en positiv bild skapas av god och nyttig mat (34). Livsmedelsverket har tagit
fram principer för bra mat i förskolan;






Servera frukt och grönt till varje måltid.
Servera endast vatten och lättmjölk som måltidsdryck.
Servera bullar, kakor, glass och saft högst en gång per månad.
Se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig.
Ge alla barn möjlighet att äta i lugn och ro (33).

Barns matvanor skiljer sig åt beroende på om de går på förskola eller är hemma.
En studie visade att barn som gick på förskola åt en mer balanserad kost som
liknade rekommendationerna jämfört med de barn som var hemma. Barn på
förskolan åt mer av rekommenderade livsmedel som grönsaker, frukt, bär, fisk
och lättmjölk. De hade också ett lägre intag av sackaros jämfört med barn som
inte gick på förskola (35). Det framkom i en annan studie att de flesta barn testade
att äta de livsmedel som erbjöds på förskolan. De vågade prova ny mat och gav
det en chans, vilket visade den viktiga roll förskolan har i att skapa bra kostvanor
för barnen samt lära dem att bli vana vid hälsosam mat (36).
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1.6 Mödrars påverkan på barnets kostvanor
De sociodemografiska 3 kriterierna hos mödrar påverkar barns matvanor mer än
demografin hos andra närstående till barnen. Flera studier visar att mödrars ålder
och utbildningsnivå tillsammans med flera andra faktorer påverkar barns
kostvanor (17,37-45).
En studie på treåriga barn visade att snabbmat och mat som ansågs mindre
hälsosam oftare konsumerades av barn till unga och lågutbildade mödrar och där
äldre syskon fanns i familjen. Intaget av chips, godis och kakor var högre, samt
intaget av fettrika livsmedel som korv, hamburgare och friterad mat. Fruktintaget
hos barnen till denna grupp av mammor var lågt. Barnen som istället åt mat som
ansågs hälsosam korrelerade med mödrar som var vegetarianer eller hade hög
utbildning (37). En annan studie hade liknande resultat, där barn till låg- och
medelutbildade mödrar med medelrankade arbeten och låg kunskap om kost och
hälsa hade sämre kosthållning. De barn som hade högst intag av livsmedel som
borde undvikas eller minskas hade lågutbildade, arbetslösa mödrar som var yngre
än 30 år, med tre eller fler barn. Familjens struktur sågs inte påverka barnets
kosthållning (38).
Ytterligare en studie visade hur moderns ålder påverkade barnets intag av energi,
socker och mättat fett. Intaget var högre om modern var under 25 år vid barnets
födelse. Samtidigt visade studien att även intaget av vitamin C var högre hos barn
med yngre mödrar. Studien tog, förutom ålder, även hänsyn till moderns
utbildningsgrad och huruvida hon var rökare eller icke rökare, och de tre
undersökta faktorerna var nära korrelerade med varandra (39). En studie på
ettåringar i Sverige visade att 24 procent åt choklad, godis eller kakor oftare än en
eller två gånger per vecka. Detta intag var signifikant associerat med att modern
ofta åt sötsaker eller bakverk under graviditeten, att barnet hade äldre syskon samt
att modern var under 25 år när barnet föddes. En tidig introduktion av söta
drycker kunde relateras till att modern hade ett BMI över 25, var under 25 år vid
födelsen, rökte under graviditeten samt levde ensam vid födelsen (40).
Äldre mödrar och mödrar med högre utbildning har setts följa rekommendationer
vad gäller mat för barn bättre, till exempel vad gäller att amma eller inte,
amningens duration samt introduktion av fast föda (41-43).
I en studie korrelerade många ohälsosamma matvanor hos små barn med moderns
utbildningsnivå, där lägre utbildning innebar sämre matvanor för barnet. Dessa
matvanor var till exempel för tidig introduktion av fast föda, för lågt intag av frukt
och grönsaker samt för tidig introduktion av juice och snabbmat (44). En annan
studie visade dock att olika livsmedelsval snarare kunde relateras till moderns
härkomst än utbildningsnivå. Svenska barn med mödrar födda utanför Sverige åt
mer vegetabiliska oljor utan association till utbildningsnivå, dessa barn åt även
mer nötter. Barn med svenskfödd moder åt mer frukt till efterrätt samt drack mer
saft, oberoende av moderns utbildning (17).

3

En populations fördelning, storlek och sammansättning vad gäller till exempel ålder, kön, yrke,
inkomst, religion, utbildning och civilstånd.
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I flera studier har det visats att moderns egna kostvanor överförs till barnen.
Treåringar som åt mycket frukt, grönsaker, fullkorn och fisk och hade ett lägre
intag av kakor, färdigmat, snacks och vitt bröd kunde främst kopplas till mödrar
som själva åt hälsosamt. Det korrelerade även med att modern var äldre, hade en
högre utbildningsnivå, ett lägre BMI, var icke-rökare samt levde med en partner
(45). Mödrar som åt en rekommendationsenlig kost med mycket frukt, grönsaker,
fisk och fullkornsprodukter hade ofta barn med liknande kostmönster. Mödrar
som istället åt mycket snacks, sötsaker och vitt bröd hade barn som följde dessa
mönster (46). Föräldrarnas, och då främst moderns, intag av frukt, grönsaker,
fettlåga livsmedel samt snacks och smårätter har setts avspeglas i barnens
konsumtion av samma livsmedel (47).

2. Syfte
Att undersöka två- till femåriga barns kostvanor, vad gäller livsmedelsval och
måltidsordning utifrån gällande näringsrekommendationer. Dessutom att
undersöka om barns kostvanor kan relateras till moderns ålder och
utbildningsnivå.
Frågeställningar:

- Hur stämmer två- till femåriga barns kostvanor överrens med
rekommendationerna från Livsmedelsverket?

- Finns det något samband mellan två- till femåriga barns kostvanor och
moderns ålder?

- Finns det något samband mellan två- till femåriga barns kostvanor och
moderns utbildningsnivå?

3. Material och metod
3.1 Litteratursökning
Litteratursökning genomfördes mellan den 5 november och den 27 december
2012 på databaserna PubMed och Scopus.
Tabell 1. Använda sökord
Age
Demographic
Fish
Income
Older
Sweden
Women

Breakfast
Dietary guidelines
Food
Junk food
Overestimation
Sweets
Young

Children
Dietary patterns
Food habits
Low fat dairy
Pre-school
Unsaturated fat

Consumption
Education
Fruit
Mother
Sociodemographic
Vegetable
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Litteratur hittades med hjälp av sökorden i tabell 1. Ytterligare litteratur
identifierades i form av referenser i tidigare funna vetenskapliga artiklar. Kriterier
för att artiklarna skulle inkluderas var att de var godkända och antagna till en
vetenskaplig tidskrift och fanns publicerade i fulltext på svenska eller engelska.
Livsmedelsverkets hemsida och publikationer användes bland annat vid
utformningen av enkäten för kännedom om gällande kostrekommendationer för
två- till femåriga barn. Mycket av informationen från Livsmedelsverket finns inte
i tryckt form utan endast tillgänglig på hemsidan och där saknas ibland referenser.
Trots detta värderas de som en säker informationskälla då det är den myndighet
som ansvarar för kostinformation i Sverige.
Facklitteratur har använts vid utformning av enkät samt i metodarbetet och som
bakgrund till uppsatsskrivandet. Boken Rapporter och uppsatser har använts som
stöd vid utformning av uppsatsen (48).

3.2 Material
Undersökningen genomfördes på två- till femåriga barns mödrar i en stor stad i
Mellansverige. Mödrarna kontaktades via förskolor och öppna förskolor. Totalt
tillfrågades 506 respondenter, varav 463 på förskolorna och 43 på de öppna
förskolorna. 282 respondenter deltog i studien vilket gav en svarsfrekvens på 56
procent. Det externa bortfallet var 224 respondenter, motsvarande 44 procent.
Elva ifyllda enkäter sorterades som internt bortfall. 271 respondenter slutförde
studien.
Av de deltagande respondenternas barn var 127 pojkar och 121 flickor.
Tabell 2. Åldersfördelning, barn
Ålder
2
3
4
5
Totalt

Antal
41
93
71
66
271

Medelåldern bland de responderande mödrarna var 31 år vid födelsen av barnet
som avsågs i enkätsvaret. Den yngsta respondenten var 20 år gammal och den
äldsta var 44 år. Den genomsnittliga åldern för förstaföderskor i Sverige är 29,0 år
och i det aktuella länet 28,2 år (49). För att grupperna skulle vara representativa
för hela landet, samt att det i denna undersökning inte framgick om de
responderande mödrarna var förstföderskor eller ej, valdes medelåldern 30 år som
utgångspunkt. Utifrån detta bildades tre åldersgrupper, där tre år under och fyra år
över 30 år ansågs vara ”medelålder” att få barn. Utifrån dessa siffror kunde en
ålder på 26 år eller yngre anses vara ungt att få barn och en ålder på 35 år eller
äldre en hög ålder jämfört med genomsnittet.
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Tabell 3. Åldersgruppering och fördelning, mödrar
Åldersgrupp
Unga
Medel
Äldre
Totalt

Ålder
≤26
27-34
≥35

Antal
45
162
64
271

%
16
60
24
100

Mödrarna delades in i fyra grupper efter utbildningsnivå (tabell 4). En analys
visade sambandet mellan moderns ålder och moderns högsta avslutade
utbildningsnivå (figur 1).
Tabell 4. Utbildningsnivå, mödrar
Utbildningsnivå
Grundskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Universitets- eller högskoleutbildning
Annat

100%

2%
9%

75%

Antal
10
85
171
5

2%
3%

2%
2%

28%

28%

%
4
31
63
2

Annat
Grundskoleutbildning

50%

49%

Gymnasieutbildning
Universitets- eller
högskoleutbildning

25%

40%

67%

68%

≤26 år

27-34 år

≥35

0%

Figur 1. Samband mellan moderns ålder och högsta avslutade utbildningsnivå.
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3.3 Datainsamling
Undersökningen var en kvantitativ tvärsnittsstudie, då en teori prövades och data
samlades in vid en viss tidpunkt för att se mönster och samband mellan olika
variabler. För att nå ut till många respondenter ansågs en enkätstudie vara en
passande metod för datainsamling. Dessutom var studiens frågor av mer sluten
karaktär och metoden bedömdes lämplig för målgruppen då respondenten i lugn
och ro kunde svara på frågorna (50-51).
Enkäten delades ut till två- till femåriga barns mödrar via förskolor och öppna
förskolor. Tretton förskolor ingick i studien. Sju kommunala öppna förskolor
inkluderades, samt en icke-kommunal. Distributionsplatserna hittades via
kommunens webbplats och andra webbplatser. Öppna förskolor inkluderades för
att få med barn som äter en större andel måltider i hemmet, och därmed göra
urvalet mer representativt. Förskolor och öppna förskolor valdes ut genom ett så
kallat bekvämlighetsurval men med särskild styrning för att få en spridning av
områden med olika socioekonomisk bakgrund. Denna styrning medförde att
urvalet blev ett representativt material för hela staden då förskolor och öppna
förskolor i olika områden inkluderades. Till exempel inkluderades förskolor i
stadskärnan, i villaområden och lägenhetsområden, samt områden med olika
kulturer och olika socioekonomisk status.
Tabell 5. Områdesstatistik (52)
Antal
invånare

Utländsk
bakgrund %

Eftergymnasial
a
utbildning %

Boende i
småhus %

Boende i
hyresrätter %

Antal familjer med
försörjningsstöd

Område 1

12931

21

42

77

12

196

Område 2

10312

40

33

38

60

627

Område 3

10151

22

50

4

51

182

a

Personer 20-64 år

Utifrån tabell 5 kategoriserades de undersökta områdena. Område 1 motsvarar
villaområden och område 2 representerar områden där många har försörjningsstöd
och bor i hyreslägenheter. Område 3 representerar stadens centrala delar där
många bor i lägenhet och har hög utbildning. Område 4 motsvarar de öppna
förskolorna runt om i staden.
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Tabell 6. Svarsfrekvens i de olika områdena
Områdesbeskrivning

Tillfrågade
respondenter

Deltagande
respondenter

Svarsfrekvens
%

Område 1

Villaområden

238

131

55

Område 2

Områden med hyreslägenheter

113

44

39

Område 3

Centrala lägenhetsområden

112

66

59

Område 4

Öppna förskolor

43

41

95

Enhetscheferna på de olika förskolorna och öppna förskolorna kontaktades per
telefon eller mail för att få tillstånd att genomföra enkätundersökningen. Vid
önskemål fick de ta del av följebrev samt enkät via mail innan de godkände sitt
deltagande. Samtliga kontaktade enhetschefer accepterade att delta. Förskolorna
besöktes sedan och personalen instruerades muntligt och skriftligt till att
administrera enkäten till föräldrarna. De ifyllda enkäterna återhämtades av
författarna vid ett senare tillfälle. Ingen påminnelse skickades ut. På de öppna
förskolorna administrerades enkäten personligen till mödrarna och den fylldes i på
plats.
Studien baserades på faktorer gällande modern. En förutsättning för att dessa
faktorer skulle ha betydelse för barnets kostvanor var att modern var involverad i
barnets dagliga liv. Genom att modern besvarade enkäten kunde detta i viss mån
säkerställas. På de öppna förskolorna skedde detta per automatik då enkäten
endast delades ut till mödrarna, dessutom framgick denna information i
följebrevet. Till respondenterna på förskolorna framgick detta endast i enkätens
följebrev, vilket medförde att man inte kunde veta säkert vem som egentligen
besvarade enkäten.
Innan enkäten delades ut genomfördes en pilotstudie på fem personer. Detta för
att säkerställa att respondenterna skulle tolka frågor och svar på samma sätt som
författarna, vilket delvis säkerställer validitet (50). Efter synpunkter på
frågeställningar och svarsalternativ gjordes mindre ändringar i enkäten till den
slutgiltiga versionen (bilaga 2).

3.4 Enkätutformning
Utefter de kostrekommendationer som finns för två- till femåriga barn i Sverige
framtogs en enkät. En enkät med 40-50 frågor beräknas ta cirka 30 minuter att
besvara. Detta ansågs vara för lång tidsåtgång för målgruppen varför färre frågor
valdes, dessutom har kortare enkäter setts ha högre svarsfrekvens (50-51).
Enkätfrågorna formulerades med ett enkelt språk och på ett entydigt sätt, vilket
säkerställdes genom den gjorda pilotstudien (51). Enkäten innehöll 15 frågor som
bland annat berörde måltidsordning och hur ofta barnet åt vissa livsmedel.
Enkäten frågade även om barnets ålder, moderns ålder vid barnets födelse samt
moderns högst avslutade utbildningsnivå. Majoriteten av frågorna hade fem
svarsalternativ, där det som stämde in bäst skulle kryssas för (bilaga 2).
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Tre olika följebrev togs fram (bilaga 3-5). Breven var skrivna med ett enkelt språk
för att respondenten skulle förstå och för att efterleva de forskningsetiska
principerna (51). Ett av breven riktade sig till personalen på förskolorna med
information om studien samt hur de skulle administrera enkäterna till föräldrarna
och sedan tillbaka till studiens författare. Ytterligare två följebrev togs fram för att
delas ut tillsammans med enkäten till de responderande föräldrarna. De båda olika
följebreven innehöll information om varför och på vilken population studien
genomfördes. Dessutom informerades det om de fyra forskningsetiska
principerna, till exempel att deltagandet är frivilligt och anonymt, samt att enkäten
endast riktade sig till barnets moder. Följebrevet till respondenterna på
förskolorna innehöll också praktisk information om hur och när enkäten skulle
återlämnas. Följebrevet till respondenterna på de öppna förskolorna innehöll
information om att enkäten skulle fyllas i på plats. Samtliga tre följebrev innehöll
kontaktinformation till studiens författare.

3.5 Databearbetning och statistisk analys
Enkäterna sammanställdes i Microsoft Office Excel 2007. Svarsalternativen
kodades från 1 och uppåt inför sammanställningen. På fråga ett och 14 blev den
ålder som angavs som svar också kodnummer på frågan. I de fall åldern var
angiven i år och månader omvandlades åldern till helår, där halvår avrundades
uppåt enligt regel B i Svensk Standard SS 14141, det vill säga 2,5 år avrundades
till tre år. Felaktigt eller uteblivet svar registrerades med kod 0 på den aktuella
frågan. Där svarsalternativet ”annat” valts sammanställdes det angivna svaret
manuellt.
De enkäter där svar saknades eller var felaktigt ifyllt på någon av frågorna ett, två,
14 eller 15 förklarades ogiltiga och registrerades som internt bortfall. De enkäter
där svar saknades eller var felaktigt ifyllt på någon av frågorna tre till 13 togs med
i resultatet, men frågan som berördes fick koden 0 och klassificerades som internt
bortfall.
De enkäter som ej fylldes i registrerades som externt bortfall. Enkäten delades ut
till föräldrar på förskolorna med ett barn inom det efterfrågade åldersspannet,
oavsett hur deras familjesituation såg ut. Detta innebar att enkäten inte kunde
fyllas i och lämnas tillbaka i de fall modern inte var en del av barnets dagliga liv.
Dessa sorterades därigenom som externt bortfall.
Utifrån sammanställningen i Microsoft Office Excel 2007 grupperades
enkätsvaren efter mödrarnas ålder och utbildningsnivå. Undersökningens resultat
redovisades i text samt genom deskriptiv statistik i tabeller och figurer.

3.6 De etiska forskningsprinciperna
Etiska reflektioner och överväganden har diskuterats under studiens gång. Genom
följebreven informerades respondenterna om de etiska forskningsprinciperna.
Fyra huvudkrav finns vad gäller forskningsetik:



Informationskravet innebär att de tillfrågade ska veta vad studien handlar
om samt att det är frivilligt att delta.
Samtyckeskravet betyder att de tillfrågade själva har rätt att bestämma över
sin medverkan.
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska bevaras på
ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.
Nyttjandekravet innebär att data som samlas in endast får användas för
studiens ändamål (50).

Uppgifterna som deltagarna lämnade behandlades konfidentiellt och endast av
författarna. Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlad data ej användes
utanför studien (50).

4. Resultat
4.1 Barnens kostvanor
Av de undersökta barnen åt 95 % frukost varje dag. Ett barn åt aldrig frukost.
Majoriteten av barnen, 87 %, åt alla tre huvudmål; frukost, lunch och middag,
varje dag medan 11 % åt regelbundet fyra till sex dagar per vecka och 2 % en till
tre dagar per vecka. På frågan om hur ofta barnet äter lagad mat till middag
svarade 77 % av mödrarna att det sker varje dag. Andelen som inte åt lagad
middag varje dag var 23 %.

3%

1%
2-3 gånger/vecka eller
oftare

17%

25%

1 gång/vecka
1 gång varannan vecka
Mer sällan

54%

Aldrig

Figur 2. Intaget av fisk för den totala gruppen.

Enligt figur 2 åt 21 % fisk en gång varannan vecka eller mer sällan.
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2%
11%

5-6 gånger/dag eller
oftare
3-4 gånger/dag

51%

36%

1-2 gånger/dag
Ej dagligen

Figur 3. Intaget av frukt och grönsaker för den totala gruppen.

Av de undersökta barnen åt 53 % frukt och grönsaker en till två gånger per dag
eller mer sällan (figur 3). 47 % av barnen åt frukt och grönsaker minst tre gånger
per dag. Ingen valde svarsalternativet ”aldrig”.
18 % av barnen åt snabbmat minst en gång per vecka medan 81 % åt snabbmat
varannan vecka eller mer sällan. Det var 76 % av barnen som åt "det lilla extra" en
till tre dagar per vecka. På samma fråga svarade 10 % att barnen åt ”det lilla
extra” fyra dagar per vecka eller oftare. 6 % av barnen drack söt dryck fyra dagar
per vecka eller oftare. Majoriteten av barnen, 48 %, drack söt dryck en till tre
dagar per vecka och 46 % drack söt dryck mer sällan eller aldrig.

22%
32%

Vatten
Mjölk
Juice
Annat

2%

42%

Ofullständigt svar

2%

Figur 4. Val av måltidsdryck för hela gruppen.
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Majoriteten av barnen drack mjölk som måltidsdryck. 32 % av svaren gällande
måltidsdryck (figur 4) var ofullständiga, främst på grund av att fler än ett
svarsalternativ valts, vanligen mjölk och vatten. De som uppgav ”annat” som
måltidsdryck svarade havredryck, osötad måltidsdryck eller lättdryck. Inget barn
drack söt dryck som måltidsdryck.

4% 6%
13%
Lättmjölk (0,5 %)
Mellanmjölk (1,5 %)

22%

Standardmjölk (3 %)
Dricker ej komjölk
Ofullständigt svar

55%

Figur 5. Val av komjölk för hela gruppen.

Majoriteten av barnen drack mellanmjölk (figur 5). Inget barn drack minimjölk. 6
% av svaren var ofullständiga, främst på grund av att fler än ett svarsalternativ
valts.
1% 1%
3%
4% 7%

Nyckelhålsmärkt lättmargarin
17%

Matfettsblandning 28-43 %
Matfettsblandning 60-80 %
Smör

67%

Annat
Använder ej smörgåsfett
Ofullständigt svar

Figur 6. Val av smörgåsfett.
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Figur 6 visar att matfettsblandning med 60 till 80 % fett var det vanligaste
smörgåsfettet. Nyckelhålsmärkt lättmargarin användes av 7 %. 4 % av svaren var
ofullständiga, främst på grund av att fler än ett svarsalternativ valts.

4.2 Barnens kostvanor i relation till mödrarnas ålder och
utbildningsnivå

100%

75%

50%

Varje dag
4-6 dagar/vecka

25%

0%
≤26 år

27-34 år

≥35 år

Moderns ålder

Figur 7. Andelen barn som åt lagad mat till middag varje dag respektive 4-6 dagar per
vecka, i relation till moderns ålder. Samtliga svarsalternativ presenteras ej, utan endast
de två med högst svarsfrekvens.

Figur 7 visar att de barn som åt lagad mat varje dag oftare hade äldre mödrar
medan en större andel av de barn som åt lagad middag fyra till sex dagar per
vecka hade yngre mödrar.
100%

75%

50%

Barn som åt fisk 2-3
gånger/vecka eller
oftare

25%

0%
≤26 år

27-34 år

35≥år

Moderns ålder

Figur 8. Andelen barn som åt fisk minst 2-3 gånger per vecka i relation till moderns ålder.
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100%

75%
60%
53%

54%

50%
30%

29%

25%

24%

19%

13%

10%

0%
2-3 gånger per vecka
eller oftare
Grundskola

1 gång/vecka
Gymnasium

1 gång varannan vecka

Universitet/högskola

Figur 9. Intaget av fisk i relation till moderns utbildningsnivå. Samtliga svarsalternativ
presenteras ej, utan endast de med högst svarsfrekvens.

Andelen barn som åt fisk två till tre gånger per vecka ökade med moderns ålder
och utbildningsnivå (figur 8 och 9). Mödrarna med grundskoleutbildning hade en
mindre andel barn som åt fisk två till tre gånger per vecka, samtidigt som de hade
störst andel som åt fisk varannan vecka. Samma resultat kunde ses hos de unga
mödrarna.
Ingen av de responderande mödrarna med grundskoleutbildning som högsta
utbildning hade barn som åt frukt och grönsaker fem till sex gånger per dag. 80 %
av barnen till denna grupp av mödrar åt frukt och grönsaker en till två gånger per
dag. Mödrarna med gymnasieutbildning hade störst andel barn som åt frukt och
grönsaker fem till sex gånger per dag.
Figur 10 visar att andelen barn som åt frukt och grönsaker tre gånger per dag eller
oftare var större bland de yngre mödrarna.
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100%

75%

50%

49%

48%

49%

44%

55%

49%

25%

0%
3 gånger/dag eller oftare
≤26 år

1-2 gånger/dag
27-34 år

≥35 år

Figur 10. Frukt- och grönsaksintaget i relation till moderns ålder. Samtliga svarsalternativ
presenteras ej, utan endast de med högst svarsfrekvens.

100%

75%
60%
47%

50%

25%

43%

39%
20% 19%
17%

34%
20%

0%
1-2 gånger/vecka
Grundskola

1 gång varannan vecka
Gymnasium

Mer sällan

Universitet/högskola

Figur 11. Intaget av snabbmat i relation till moderns utbildningsnivå.

80 % av de grundskoleutbildade mödrarnas barn åt snabbmat en gång varannan
vecka eller oftare (figur 11). Motsvarande siffra för barnen till mödrar med
gymnasieutbildning och universitets- eller högskoleutbildning var 66 respektive
56 %. Mödrarna med universitets- eller högskoleutbildning hade den största
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andelen barn som åt snabbmat mer sällan än varannan vecka. Ingen tendens till
samband kunde ses mellan intaget av snabbmat och moderns ålder.
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Figur 12. Intaget av söt dryck i relation till moderns utbildningsnivå. Samtliga
svarsalternativ presenteras ej, utan endast de med högst svarsfrekvens.

Barnen till de universitets- eller högskoleutbildade mödrarna drack söt dryck mer
sällan jämfört med barnen till mödrarna med gymnasial utbildning och
grundskoleutbildning (figur 12).
Mödrarna med grundskoleutbildning hade en större andel barn som drack vatten
som måltidsdryck, 30 %, jämfört med de två grupperna av mödrar med högre
utbildning, 22 % vardera. Barnen till mödrar med universitets- eller
högskoleutbildning drack oftast, i 46 % av fallen, mjölk till måltiderna.
Motsvarande resultat för mödrarna med grundskoleutbildning och
gymnasieutbildning var 20 % respektive 38 %.
Vad gällde frågorna om frukostintag, intag av huvudmål, intaget av ”det lilla
extra” samt val av komjölk och smörgåsfett kunde ingen tendens till skillnad ses
beroende på moderns ålder eller utbildning.

5. Diskussion
5.1 Metoddiskussion
En kvantitativ undersökningsmetod valdes för att pröva en teori om att moderns
ålder och utbildningsnivå påverkar barns kostvanor samt för att nå många
respondenter. Detta uppnåddes då 281 enkätsvar samlades in, vilket motsvarade
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en svarsfrekvens på 56 procent. Detta anses enligt Bryman vara en knappt
acceptabel svarsfrekvens. Ett bekvämlighetsurval valdes för att enklast nå ut till
målgruppen. Dock medför detta svårigheter att generalisera resultatet, däremot
utgör det en språngbräda för fortsatt forskning (50).
En brist i kostundersökningar är att respondenter tenderar att underrapportera
bland annat sitt energi- och saltintag, och därmed ge sken av att ha bättre
kostvanor än de egentligen har (53). När det gäller kostundersökningar på barn
har man dock sett andra resultat. När någon annan än objektet själv är den som
rapporterar intaget, som är fallet i denna undersökning, har man sett att det
angivna intaget tenderar att stämma överrens med det faktiska intaget (54). Detta
medför att man kan anta att resultatet i denna studie speglar verkligheten.
Ytterligare en svaghet med kostundersökningar är att risken för ”bias” är stor,
genom att de som är kostintresserade är de som väljer att delta, och dessa kan
misstänkas ha bättre kostvanor.
Största delen av enkäterna samlades in på förskolor och där var även bortfallet
störst. Administrationssättet kan likna postenkäter, vid vilka man har sett att
bortfallet blir större än vid andra undersökningsmetoder (50). Bortfallet var
mindre på de öppna förskolorna. Detta antas bero på att enkäterna i dessa fall
administrerades personligen. Trots att bortfallet var litet blev antalet respondenter
från de öppna förskolorna få. Detta anses dock representativt då de flesta barn i
den undersökta åldersgruppen går på förskola, till exempel var 92,7 procent av
alla treåringar i Sverige inskrivna på förskola år 2011 (55).
Bortfallet var störst från område 2. Enligt tabell 5 har detta område störst andel,
40 procent, invånare med utländsk bakgrund av de undersökta områdena. Det
stora bortfallet kan därmed till stor del antas bero på språksvårigheter. Personalen
på förskolorna i område 2 påpekade även detta problem när enkäterna delades ut.
Bortfall på grund av läs- och språksvårigheter är ett sedan tidigare känt problem
(50-51). Ett sätt att undvika detta är att endast inkludera personer som behärskar
språket, dock uppstår då ett nytt problem då man exkluderar en grupp människor
från att delta i undersökningen.
Ingen enkätpåminnelse skickades ut, trots att det hade kunnat öka
svarsfrekvensen. Anledningen till detta var att det ansågs svårt att genomföra rent
praktiskt då det i sådant fall skulle administreras av personalen på förskolorna. Ett
alternativ hade kunnat vara att sätta upp ett anslag på förskolorna för att påminna
föräldrarna om att returnera enkäten. Samtidigt hade detta inte minskat problemet
med bortfallet hos den grupp som inte behärskar språket.
Respondenterna var i sin helhet jämnt fördelade när det gäller barnens kön och
ålder samt till viss del moderns ålder, vilket medför ett mer representativt urval.
Vad gällde moderns utbildning var det dock få respondenter med
grundskoleutbildning som högst avslutade utbildning. Detta medför att denna
grupp blir liten vid jämförelse med de andra grupperna, vilket man bör ha i åtanke
när man drar slutsatser av resultatet.
Bland mödrarna kunde en korrelation mellan ålder och utbildning ses (figur 1).
Detta gör att det är svårt att veta vilken faktor som har vilken effekt på
kostvanorna, så kallad intern validitet (50). Detta har även uppmärksammats i
tidigare studier (21,39,41-43).
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Enkäten utformades för att vara enkel och gå snabbt att besvara. Detta i
kombination med en kort svarstid bidrog antagligen till en bra svarsfrekvens. En
del brister med enkäten upptäcktes när resultatet sammanställdes. Det interna
bortfallet hade till exempel kunnat minskas genom att skriva ”var god vänd” för
att respondenter inte skulle missa enkätens baksida. En annan brist var att många
respondenter kryssat för flera svarsalternativ, framförallt på fråga elva, men även
tolv och 13. I inledningen av enkäten instruerades respondenten till att endast
välja ett svarsalternativ per fråga, men det hade varit bra att upprepa detta vid
vissa frågor, alternativt göra vissa frågor till flervalsfrågor. En anledning till att
flera alternativ kryssades för kan vara att barnet äter olika i hemmet jämfört med
på förskolan. Detta gör att studiens validitet kan ifrågasättas. Författarna avsåg på
dessa frågor att undersöka vad som används i hemmet, då det finns riktlinjer för
vad som bör användas i förskolorna. Detta framgick dock ej i enkäten, varför
respondenterna kan ha svarat annorlunda än vad författaren avsåg. Detsamma
gäller skillnaden mellan vad barnet serveras och vad barnet egentligen äter. Dessa
otydligheter gör att enkätens mätningsvaliditet kan ifrågasättas, då ett begrepp inte
alltid mäter det som avses att mäta (50). På fråga nio och tio har många
respondenter valt svarsalternativet ”1-3 dagar per vecka”. Dessa frågor blir svåra
att dra slutsatser av, då svarsalternativet innefattar ett för stort spann. På frågan
om ”det lilla extra” kan dessutom mängden som äts anses mer relevant att
undersöka än frekvensen. Bilder på mängder hade varit ett bra sätt att illustrera
barnens eventuella veckointag, men detta var inte möjligt av utrymmesskäl.
Enkäten riktade sig till barnets moder, men att detta efterföljdes gick på
förskolorna inte att kontrollera. Bryman påpekar att man med postenkäter aldrig
kan vara säker på att det är rätt person som svarar på frågorna (50). Resultat av
tidigare studier gjorde att modern valdes som respondent, bland annat då man sett
att moderns sociodemografiska kriterier påverkar barnets kostvanor mer än andra
av barnets närstående. Detta grundade sig enbart på vad föräldrarna åt i jämförelse
med vad barnet åt, och påverkades alltså inte av vem som till exempel stod för
inhandling och tillagning av maten (31). Man kan därmed konstatera att resultatet
i den nu gjorda studien gäller oberoende av om det är modern eller fadern som till
exempel lagar maten i hemmet.
Förutom validitet, som redan diskuterats, är reliabilitet och replikation viktiga
kriterier för samhällsvetenskaplig forskning. Reliabiliteten i studien anses vara
hög, då inga slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar tros ha kunnat påverka
resultatet. Då en tydlig metodbeskrivning finns bör en replikation kunna
genomföras på denna studie (50).
Trots de svagheter och begränsningar som belysts för resultatets generaliserbarhet
kan ändå tendenser och mönster ses i studien.

5.2 Resultatdiskussion
Den undersökta gruppen har bra vanor vad gäller måltidsordning, däremot
efterföljs inte rekommendationer vad gäller livsmedelsval. Majoriteten av barnen
äter för lite fisk samt frukt och grönsaker samtidigt som rekommendationerna om
att använda lättmjölk samt nyckelhålsmärkt lättmargarin sällan efterföljs. En
högre ålder och utbildningsnivå hos moderns kan i viss mån relateras till bättre
vanor hos barnet vad gäller frekvens av lagad middag, intaget av fisk, snabbmat
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och söt dryck samt valet av komjölk. Ett högt frukt- och grönsaksintag hos barnet
tenderar att kunna kopplas till en ung ålder hos modern. Olika faktorer korrelerar
dock ofta med varandra, vilket gör det svårt att dra en slutsats om huruvida ålder
och utbildning i sig påverkar barnets kost.
5.2.1 Barnens kostvanor

De flesta av barnen har en bra måltidsordning, där de äter alla tre huvudmål;
frukost, lunch och middag, dagligen. Detta är i enlighet med Livsmedelsverkets
rekommendationer och minskar risken för övervikt. Majoriteten av barnen, 77
procent, äter lagad middag varje dag, vilket anses positivt då en lagad måltid antas
ha ett bättre näringsvärde än att exempelvis äta fil och flingor till middag, samt att
barn är i behov av högre näringstäthet. Dock kan uppfattningen om vad lagad mat
innebär skilja sig åt.
Endast 25 procent av barnen når upp till rekommenderat fiskintag om två till tre
gånger per vecka eller oftare. Detta kan uppfattas som oroväckande då barn har ett
högre behov av vitamin D och fisk är en viktig källa till detta. Det är
anmärkningsvärt att 21 procent inte äter fisk varje vecka. Att rådet om att äta fisk
två till tre gånger per vecka ingår i Livsmedelsverkets fem kostråd visar
ytterligare på väsentligheten av ett adekvat fiskintag (5). På sikt kan ett för lågt
intag av vitamin D leda till bristsjukdomar, till exempel rakitis och
skelettfrakturer. På senare år har man dessutom börjat undersöka huruvida brist på
vitamin D kan leda till andra sjukdomar som cancer, multipel skleros och diabetes
mellitus, och framtida longitudinella studier pågår för att klargöra detta (56). Det
kan finnas många bakomliggande faktorer till ett lågt fiskintag. Okunskap kring
tillagning, miljöpåverkan samt ekonomi kan exempelvis påverka snarare än
kunskaper om gällande rekommendationer.
När det gäller frukt och grönsaker äter elva procent detta fem till sex gånger per
dag vilket kan anses stämma överens med Riksmaten barn 2003, där tio procent
hade ett rekommendationsenligt intag på 400 gram. Dock kan även en del av de
som i denna undersökning äter frukt och grönsaker tre till fyra gånger per dag, 36
procent, anses nå upp till rekommendationerna om att äta frukt och grönsaker till
varje måltid, då fyra till sex måltider per dag anses vara en adekvat
måltidsfrekvens. Cirka hälften av de undersökta barnen är dock äldre än fyra år
och för dem gäller istället rekommendationen om att äta 400 gram frukt och
grönsaker per dag (1,3). Över hälften av barnen äter frukt och grönsaker endast en
till två gånger per dag och med denna frekvens är det svårt att nå upp till den
rekommenderade mängden. Förskolan serverar vanligtvis frukt och grönsaker
flera gånger per dag vilket tyder på att de barn som äter frukt och grönsaker max
två gånger per dag inte serveras dessa livsmedel i hemmet. På sikt kan detta leda
till att dessa barn inte förknippar intaget av frukt och grönsaker med hemmiljön
vilket kan resultera i ett näst intill obefintligt intag den dag barnet inte längre går i
förskola eller skola.
En stor del av barnen, 81 procent, äter snabbmat varannan vecka eller mer sällan,
vilket kan anses vara ett acceptabelt intag för barn i denna ålder. Detta kan
kopplas till att en stor del av barnen äter lagad mat till middag varje dag, vilket
tros motverka intaget av snabbmat. En relativt stor andel av barnen, 18 procent,
äter dock snabbmat varje vecka. Detta kan jämföras med den tredjedel som sågs
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äta snabbmat minst tre gånger per vecka i en annan studie (17). Snabbmat har ofta
ett högt energi- och fettinnehåll och serveras ofta i stora portioner. Ett frekvent
snabbmatsintag har i en studie setts bidra till viktuppgång, övervikt, typ 2-diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar (57). Idag finns ett brett urval av snabbmat som både
kan likna den traditionsenliga onyttiga snabbmaten och mer hälsosamma
alternativ. I denna undersökning preciserades dock att det var pizza, pommes
frites och liknande som efterfrågades, varför utrymmet för fria tolkningar av
begreppet snabbmat begränsades och validiteten i viss mån kunde säkerställas.
Intaget av snabbmat skulle kunna kopplas till samhällets utveckling med högre
stress och krav. I en longitudinell studie har man över en femårig period sett en
ökning av snabbmatsätandet (58), dock utan att ta hänsyn till den utveckling av
snabbmatsutbudet som tidigare diskuterats. Det är idag möjligt att äta snabbmat på
ett hälsosammare sätt, och det kan vara bra att i framtida studier ha i åtanke att
snabbmat inte måste innebära traditionellt onyttig mat.
Tio procent av barnen äter ”det lilla extra” fyra gånger per vecka eller oftare. Utan
att i denna undersökning ha tagit hänsyn till den mängd som äts per tillfälle kan
konstateras att fyra dagar per vecka är för mycket. Detta leder till att barnet vänjs
vid att regelbundet känna söta smaker. På sikt kan ett rikligt intag av sockerrika
livsmedel leda till näringsbrister och övervikt. En tidigare studie har visat att 67
procent av förskolebarn hade ett högre intag av sackaros än rekommendationerna
(11). Baserat på detta är det rimligt att anta att mängden sötsaker ofta är väldigt
stor per tillfälle. Detta betyder antagligen att även de 76 procent som i denna
studie uppgav att de endast äter ”det lilla extra” en till tre gånger per vecka äter en
för stor total mängd. Ett högt sockerintag leder även till ökad risk för karies.
Förekomsten av karies har ökat under senare år och det är därför viktigt att
begränsa intaget av socker. Det är även av stor vikt att inte servera sötsaker ofta
på förskolor och Livsmedelsverket rekommenderar tydligt att det är viktigt att
begränsa intaget av dessa livsmedel (33).
I jämförelse med intaget av ”det lilla extra” är det färre som dricker söt dryck en
till tre gånger per vecka. Samtidigt visar Riksmaten barn 2003 att barn dricker
cirka två deciliter saft och läsk per dag, vilket indikerar en underskattning i denna
studie. Dock är underskattning vid kostundersökningar på barn ovanligt som
tidigare nämnts. Detta kan tolkas som att läskkonsumtionen bland barn har
minskat sedan Riksmaten barn 2003, eventuellt tack vare att föräldrar blivit mer
medvetna om riskerna.
Det var ingen i den undersökta gruppen som drack söt dryck som måltidsdryck.
Detta tyder på att den söta drycken intas utöver måltiderna vilket gör att intaget
blir mindre begränsat och kan leda till ett energiöverskott. Av de få som svarat
”annat” som måltidsdryck har de flesta svarat ”osötad måltidsdryck” eller
”lättdryck”. Det kan ifrågasättas huruvida respondenterna egentligen är medveten
om vad detta är för slags dryck och vad ”osötad” och ”osockrad” egentligen
innebär. Dessutom finns negativa aspekter vad gäller att vänja barnet vid att
dricka något annat till maten än vatten, och då särskilt något som smakar sött. De
flesta av barnen dricker mjölk till måltiderna. Endast 22 procent dricker vatten,
som är den dryck som rekommenderas. Bortfallet på frågan om måltidsdryck var
stort, främst då man kryssat för två svarsalternativ. De alternativ som oftast hade
valts i dessa fall var mjölk och vatten, vilket gör att resultatet troligen inte
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påverkades av bortfallet. I en studie uppgavs många förklaringar till varför vatten
inte gavs till barnet. Bland annat uppgavs barnets och moderns smakpreferenser,
att vatten ansågs fattigt och belöningsfaktorn i att servera söt dryck istället för
vatten (59). I den nu gjorda studien verkar dock mjölken vara det som konkurrerar
ut vattnet snarare än den söta drycken. Detta tros kunna kopplas till att man under
slutet av 1900-talet såg mjölken som den traditionsenliga och bästa
måltidsdrycken. Media har tidigare porträtterat mjölk som det bästa valet för
barnet, till exempel genom Svensk Mjölk (tidigare Mjölkfrämjandet) och slogans
som ”Mjölk ger starka ben”. Att mjölk är ett bra alternativ som måltidsdryck
stämmer till viss del men inte om det konkurrerar ut annan mat.
När det gäller val av mjölk dricker majoriteten av barnen mellanmjölk. Tretton
procent dricker lättmjölk som rekommenderas. Detta sågs även i flera tidigare
studier, där endast ett fåtal barn konsumerade lättmjölk (11,17). Förvånande är att
en större del än de som dricker lättmjölk dricker standardmjölk. Detta i
kombination med att mjölk är den vanligaste måltidsdrycken kan göra att barn får
i sig mer mättat fett än rekommendationen, vilket kan leda till hjärt- och
kärlsjukdomar (7). Ytterligare en nackdel med att använda standardmjölk är att
den inte är berikad med vitamin D, som de magrare mjölksorterna är. Valet av
oberikad mjölk, tillsammans med det låga intaget av fisk som sågs i gruppen, gör
att risken för brist på vitamin D är stor. Om man som barn en gång vant sig vid att
dricka standardmjölk är det troligt att man väljer att fortsätta med detta senare i
barndomen och livet. Det är därför viktigt att föräldrar redan från början väljer
magrare varianter både för att minska på mängden mättat fett samt gynna intaget
av vitamin D (1).
Resultatet i denna studie stämmer väl överrens med tidigare gjorda studier vad
gäller val av smörgåsfett. Majoriteten äter matfettsblandning med 60 till 80
procent fett (11,17). Detta kan dels leda till ett för högt totalt fettintag, men även
en sämre fettsammansättning. Efter matfettsblandningen med 60 till 80 procent
fett var matfettsblandning med 28 till 43 procent fett det vanligaste smörgåsfettet.
Endast ett fåtal använde nyckelhålsmärkt lättmargarin som är rekommendationen.
Det kan konstateras att en del väljer ett smörgåsfett med lägre fetthalt men tar inte
steget att byta till nyckelhålsmärkt lättmargarin. En teori till detta är att människor
upplever smakskillnader mellan matfettsblandningar och margariner, samt
okunskap om vad produkterna innehåller och vad nyckelhålet innebär. Ökad
kunskap om nyckelhålsmärkningen bland föräldrar kan behövas.
5.2.2 Barnens kostvanor i relation till mödrarnas ålder och utbildningsnivå

Figur 7 visar att det finns en tendens till ett samband mellan moderns ålder och
hur ofta barnet äter lagad mat till middag, där en högre ålder hos modern innebär
ett mer frekvent intag av lagad middag. Detta kan kopplas till att man i senaste
Riksmaten-undersökningen såg att unga kvinnor i åldern 18 till 30 år är de som
har sämst matvanor. Andra studier har visat att unga mödrar äter mer snabbmat
(37), vilket tyder på att de lagar mindre mat.
En större andel av barnen med äldre mödrar når upp till rekommendationen om
fiskintag. Detsamma gäller barnen vars mödrar har en högre utbildning. Det är en
tydlig tendens att både moderns utbildning och ålder påverkar barnets fiskintag.
Detta stämmer väl överrens med tidigare forskning där man sett att äldre mödrar
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och mödrar med högre utbildning har högre följsamhet till rekommendationerna
för barn (41-43). Riksmaten 2010-2011 visade att unga kvinnor äter minst fisk av
den vuxna befolkningen och flera andra studier har visat att unga och lågutbildade
kvinnor har mindre hälsosamma kostvanor (21-25), där fiskkonsumtion kan anses
vara en viktig del. Det låga fiskintaget kan orsakas av faktorer som kunskapsbrist,
ekonomi, dålig kunskap om tillagning samt miljö. Samtidigt var fiskintaget i hela
gruppen bristfälligt, vilket gör att information om samtliga faktorer kan vara
nödvändigt i alla grupper.
En svag tendens kan ses vad gäller moderns ålder kopplat till barnets frukt- och
grönsaksintag. Barn till yngre mödrar äter oftare frukt och grönsaker än barn till
äldre mödrar. Samma korrelation kunde dock inte ses gällande frukt- och
grönsaksintag kopplat till moderns utbildningsnivå, trots att figur 1 visar att
moderns utbildning och ålder ofta följs åt. Detta gör att resultatet i denna fråga
kan ifrågasättas, särskilt i kombination med att gruppen med grundskoleutbildning
i denna studie utgjorde en liten del av respondenterna. Även i tidigare forskning
finns tveksamheter kring frukt- och grönsaksintaget. En studie visade att barn till
unga och lågutbildade mödrar hade ett lägre fruktintag (37) samtidigt visade en
annan studie att barn till yngre mödrar hade ett högre intag av vitamin C (39), där
frukt och grönsaker är den största källan (2). Riksmaten barn 2003 visade att barn
med universitets- eller högskoleutbildade föräldrar äter mer frukt och grönsaker
(10). Det har setts att moderns egna kostvanor påverkar barnets intag (31,46-47),
samtidigt har man sett att kvinnans intag av bland annat frukt och grönsaker
korrelerar med utbildningsnivå, ålder, inkomst och familjesituation (20). Man kan
utefter detta misstänka att en annan faktor än ålder och utbildning hos modern
påverkar frukt- och grönsaksintaget hos barnet. Exempelvis har man i tidigare
studier sett att konsumtionen av frukt och grönsaker är lägre hos de med lägre
inkomst, men att konsumtionen inte ökade hos samma individ om inkomsten
ökade (60-61). Detta förstärker komplexiteten i denna fråga, och det kan vara
intressant att i framtida forskning mer ingående studera om det är modern som
påverkar intaget av just dessa livsmedel, och vilken faktor som i så fall påverkar.
Frågans validitet bör då beaktas, för att säkerställa att man verkligen mäter det
man avser och utesluta att det inte är frågeställningen som gör att man får
inkonsekventa resultat.
Barn till mödrar med lägre utbildning äter oftare snabbmat och dricker oftare söt
dryck än barn till mödrar med högre utbildning. Detta har även setts i tidigare
studier (39,44), då vissa resultat även korrelerade med moderns ålder. Denna
korrelation kunde dock inte ses i den nu gjorda studien. Vad gäller snabbmat visar
annan forskning att lågutbildade vuxna äter det oftare, dock visar Riksmaten 20102011 att kvinnor med högskoleutbildning är de som äter mest pizza och paj
(19,25). Tveksamheten i tidigare studier i kombination med den ojämna
gruppfördelningen i denna studie gör att det är svårt att dra en slutsats av vilka
faktorer som egentligen påverkar snabbmatsintaget.
En tendens till samband kan ses mellan moderns utbildningsnivå och val av
måltidsdryck samt komjölk, dock var skillnaderna mellan grupperna små.
Mödrarna med lägre utbildning följde i större utsträckning rekommendationen om
att välja vatten som måltidsdryck. Sambandet är dock omvänt vad gäller valet av
komjölk, där en större andel av barnen till mödrarna med högre utbildning dricker

29

rekommenderad lättmjölk. Att barnen till mödrarna med hög utbildning dricker
lättmjölk är positivt, då det är den grupp som oftast dricker mjölk till
måltidsdryckStudiens resultat visar att det finns tendens till skillnader mellan barns kostvanor
beroende på moderns ålder och utbildning. Att de äldre mödrarna med högre
utbildning har barn med bättre kostvanor kan bero på att de har lättare att ta till sig
råd och information. Mödrarna i de olika grupperna antas även ta del av kostråd
från olika källor, till exempel olika tidningar och andra medier. Dessa källor kan
skilja sig åt i hur informationen presenteras och dess trovärdighet. Ytterligare en
förklaring till skillnaden kan vara att en högre utbildning kan innebära en högre
social status samtidigt som hälsosamma och medvetna kostvanor också kan
associeras till detta.
Näringsrekommendationer finns av en anledning men det kan ifrågasättas om de
egentligen når ut till befolkningen. Det finns tendenser i den här studien, men
även i tidigare studier, på att det saknas kunskap eller förståelse för vikten av att
äta hälsosamt. I dagens samhälle är det rimligt att tro att kunskapen finns men
bortprioriteras på grund av stress, tidsbrist, ekonomi, smakpreferenser och
miljötänk. Småbarnsföräldrar antas vara de individer som påverkas mest av dessa
faktorer, samtidigt som de ska anpassa sig efter barnens viljor. Insikten om den
hälsosamma kostens fördelar måste ökas för att detta ska prioriteras före andra
faktorer. Ett sätt att göra det kan vara att öka kostinformationen till blivande
föräldrar för att sedan fylla på med ny kunskap utefter att barnet blir äldre.
Utbildningen till föräldrar kan senare knytas ihop med att kostundervisning ingår i
grundskolans läroplan

6. Slutsats
Den undersökta gruppen har bra vanor vad gäller måltidsordning, däremot
efterföljs inte rekommendationer vad gäller livsmedelsval. Moderns ålder och
utbildningsnivå kan i viss mån relateras till barnet kostvanor, dock korrelerar
dessa faktorer ofta med varandra, samt med andra faktorer. Detta gör det svårt att
dra en slutsats om huruvida ålder och utbildning i sig påverkar barnets kost.
Svagheter till följd av ojämn gruppfördelning och multifaktoriella aspekter leder
till begränsningar i resultatets generaliserbarhet. Trots detta kan tendenser och
mönster ses att bättre kostvanor återfinns hos barn till mödrar med högre ålder och
utbildning.

6.1 Framtida forskning
Forskning i framtiden skulle kunna utröna varför barns kostvanor ser ut som de
gör. Aspekter som tidigare diskuterats i denna studie, exempelvis kunskapsbrist,
ekonomi, smakpreferenser, stress och miljö kan vara orsaker till varför man inte
följer gällande rekommendationer. Om anledningen är kunskapsbrist kan framtida
studier utforska behovet av eventuell kostutbildning både bland föräldrar och
inom grundskolan. Det kan även ge svar på hur framför allt mödrar bäst skulle ta
till sig ny kunskap. För att studera detta skulle kvalitativ forskning var lämplig.
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De studier som hittills är gjorda om barns kostvanor ligger till grund för att nya
studier tenderar att fokuserar på hur mödrarnas sociodemografiska faktorer
påverkar. Dock skulle nya fakta kunna hittas om man istället fokuserade på om
och i sådana fall hur fäderna påverkar barns kostvanor.
I framtida studier är det viktigt att ta hänsyn både till vad barnet äter i hemmet och
på förskolan. Det kan då vara en idé att göra en kartläggning av var barnets intag
av vissa livsmedel sker, samt vad detta beror på.

31

7. Referenslista
1. Bra mat för barn 0-5 år – Handledning för barnhälsovården. Uppsala:
Livsmedelsverket; 2012 [Läst 2012-11-21].
Tillgänglig:
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/kostrad/personalhandledning_bhv
_barn_0_till_5.pdf
2. Abrahamsson L, Andersson A, Becker W, Nilsson G, redaktörer.
Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber AB; 2006.
3. Barn över 2 år. Uppsala: Livsmedelsverket; 2012-11-23 [Läst 2012-1121].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Barn/
4. Becker W, Lyhne N, Pedersen AN, Aro A, Fogelholm M, Alexander J et
al. Nordic nutrition recommendations 2004 – Integrating nutrition and
physical activity. Nordic council of Ministers. Köpenhamn: Nord; 2004.
5. Kostråd. Uppsala: Livsmedelsverket; 2012-02-22 [Läst 2012-11-21].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/
6. Hur påverkar fettkvaliteten risken för hjärtinfarkt? Uppsala:
Livsmedelsverket; 2012-04-20 [Läst 2012-11-21].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-varhalsa/Hur-kan-mattat-fett-oka-risken-for-hjartinfarkt/
7. Juonala M, Viikari JS, Kahonen M, Taittonen L, Laitinen T, HutriKahonen N, et al. Life-time risk factors and progression of carotid
atherosclerosis in young adults: the Cardiovascular Risk in Young Finns
study. Eur Heart J. 2010;31(14):1745-51.
8. Niinikoski H, Jula A, Viikari J, Rönnemaa T, Heino P, Lagström H, et al.
Blood pressure is lower in children and adolescents with a low-saturatedfat diet since infancy: the special turku coronary risk factor intervention
project. Hypertension. 2009;53:918-24.
9. Öhlund I, Hörnell A, Lind T and Hernell O. Dietary fat in infancy should
be more focused on quality than on quantity. European Journal of Clinical
Nutrition. 2008;62:1058–64.
10. Enghardt Barbieri H, Pearson M, Becker W. Riksmaten barn 2003:
Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala:
Livsmedelsverket; 2006 [Läst 2012-11-21].
Tillgänglig:
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kostundersokningar/riksmat
en%20_%20barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sveri
ge.pdf
11. Garemo M, Arvidsson Lenner R, Strandvik B. Swedish pre-school
children eat too much junk food and sucrose. Acta Pædiatrica.
2007;96:266–72.

32

12. Mahan KL, Escott-Stump S. Karuse’s food and nutrition therapy, 12e.
Canada: Saunders Eslevier; 2008.
13. Verksamheten. Uppsala: Livsmedelsverket; 2012-04-10 [Läst 2012-1121].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/
14. Svenska näringsrekommendationer. Uppsala: Livsmedelsverket; 2012-1022[Läst 2012-11-21].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenskanarings-rekommendationer/
15. Vad är SNR? Uppsala: Livsmedelsverket; 2012-10-22 [Läst 2012-11-21].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenskanarings-rekommendationer/Vad-ar-SNR/
16. Vetenskapen bakom SNR 2005. Uppsala: Livsmedelsverket; 2012-10-22
[Läst 2012-11-21].
Tillgänglig: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenskanarings-rekommendationer/Vetenskapen-bakom-SNR/
17. Garemo M, Arvidsson Lenner R, Nilsson EK, Borres MP, Strandvik B.
Food choice, socio-economic characteristics and health in 4-year olds in a
well-educated urban Swedish community. Clinical Nutrition.
2007;26:133–40.
18. Dubois L, Girard M, Kent MP, Farmer A, TatoneTokuda F. Breakfast
skipping is associated with differences in meal patterns, macronutrient
intakes and overweight among preschool children. Public Health Nutrition.
2009:12;19-28.
19. Amcoff E, Edberg A, Enghardt Barbieri H, Lindroos AK, Nälsén C,
Pearson M, et al. Riksmaten vuxna 2010-2011: Livsmedels- och
näringsintag bland vuxna i Sverige.
Uppsala: Livsmedelsverket; 2012 [Läst 2012-11-22].
Tillgänglig:
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2012/riksmaten
_2010_2011.pdf
20. Thornton LE, Bentley RJ, Kavanagh AM. Individual and area-level
socioeconomic associations with fast food purchasing. Journal Epidemiol
Community Health. 2011;65:873-80
21. Groth MV, Fagt S, Brøndsted L. Social determinants of dietary habits in
Denmark. European Journal of Clinical Nutrition. 2001;55:959-66.
22. Dynesen AW, Haraldsdottir J, Holm L, Astrup A. Sociodemographic
differences in dietary habits described by food frequency questions results from Denmark. European Journal of Clinical Nutrition.
2003;57:1586-97.

33

23. Robinson SM, Crozier SR, Borland SE, Hammond J, Barker DJP, Inskip
HM. Impact of educational attainment on the quality of young women's
diets. European Journal of Clinical Nutrition. 2004;58:1174-80.
24. Barker M, Lawrence W, Woadden J, Crozier SR, Skinner TC. Women of
lower educational attainment have lower food involvement and eat less
fruit and vegetables. Appetite. 2008;50:464-8.
25. Ricciuto L, Tarasuk V, Yatchew A. Socio-demographic influences on food
purchasing among Canadian households. European Journal of Clinical
Nutrition. 2006;60:778-90.
26. Grunert KG, Wills J, Fernández Celemín L, Lähteenmäki L, Scholderer J,
Storcksdieck genannt Bonsmann S. Socio-demographic and attitudinal
determinants of nutrition knowledge of food shoppers in six European
countries. Food Quality and Preference. 2012;26:166-77.
27. Elstgeest LEM, Mishra GD, Dobson AJ. Transitions in living
arrangements are associated with changes in dietary patterns in young
women. The Journal of Nutrition. 2012;142:1561-7.
28. Amorim AR, Rössner S, Neovius M, Lourenco PM, Linné Y. Does excess
pregnancy weight gain constitute a major risk for increasing long-term
BMI? Obesity. 2007;15(5):1278-86.
29. Olson CM. Tracking of food choices across the transition to motherhood.
Journal of Nutrition Education and Behavior. 2005;37(3):129-36.
30. Blanchette L, Brug J. Determinants of fruit and vegetable consumption
among 6–12-year-old children and effective interventions to increase
consumption. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2005;18:431-43.
31. Oliviera SA, Ellison RC, Moore LL, Gillman MW, Garrahie EJ, Singer
MR. Parent-child relationships in nutrient intake the Framingham
Children's Study. American Journal of Clinical Nutrition. 1992;56:593-8.
32. Orlet Fisher J, Mitchell DC, Smiciklas Wright H, Lipps Birch L. Parental
influences on young girls’ fruit and vegetable, micronutrient, and fat
intakes. Journal of the American Dietetic Association. 2002;102(1):58-64.
33. Bra mat i förskolan – råd för förskola och familjedaghem. Uppsala:
Livsmedelsverket; 2007 [Läst 2012-11-21].
Tillgänglig:
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_mat_i_forskolan_
2007_2011.pdf
34. Wikare U, Berge B, Watsi C. Förskola, skola, fritidshem. Malmö: Liber;
2008.
35. Lehtisalo J, Erkkola M, Tapanainen H, Kronberg Kippilä C, Veijola R,
Knip M, Virtanen SM. Food consumption and nutrient intake in day care
and at home in 3yearold Finnish children. Public Health Nutrition
2010;13:957-64.

34

36. Sepp H, Abrahamsson L, Lennerna Junbergerb M, Risvika E. The
contribution of food groups to the nutrient intake and food pattern among
pre-school children. Food Quality and Preference. 2002;13:107–116.
37. North K, Emmet P and the Avon Longitudinal Study of Pregnancy and
Childhood (ALSPAC) Study Team. Multivariate analysis of diet among
three-year-old children and associations with socio-demographic
characteristics. European Journal of Clinical Nutrition. 2000;54:73-80.
38. Vereecken C, Maes L. Young children’s dietary habits and associations
with the mothers’ nutritional knowledge and attitudes. Appetite.
2010;54:44-51.
39. Rogers I, Emmet P. The effect of maternal smoking status, educational
level and age on food and nutrient intakes in preschool children: results
from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. European
Journal of Clinical Nutrition. 2003;57:854-64.
40. Brekke HK, van Odijk J, Ludvigsson J. Predictors and dietary
consequences of frequent intake of high sugar, low nutrient foods in 1 year
old children participating in the ABIS study. British Journal of Nutrition.
2007;97:176-81.
41. Barnes J, Stein A, Smith T, Pollock J. Extreme attitudes to body shape,
social and psychological factors and a reluctance to breast feed. ALSPAC
Study Team. Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood.
Journal of the Royal Society of Medicine. 1997;90(10):551-9.
42. Barber CM, Abernathy T, Steinmetz B, Charlebois J. Using a
breastfeeding prevalence survey to identify a population for targeted
programs. Canadian Journal of Public Health. 1997;88(4):242-5.
43. Savage SA, Reilly JJ, Edwards CA, Durnin JV. Weaning practice in the
Glasgow longitudinal infant growth study. Archives of Disease in
Childhood. 1998;79(2):153-6.
44. Fein SB, Labiner-Wolfe J, Scanlon KS, LM Grummer-Strawn. Selected
complementary feeding practices and their association with maternal
education. Pediatrics. 2008;122:92-7.
45. Fisk CM, Crozier SR, Inskip HM, Godfrey KM, Cooper C, Robinson SM.
Influences on the quality of young childrens diets: the importance of
maternal food choices. British Journal of Nutrition. 2011;105(2):287-96.
46. Robinson S, Marriott L, Poole J, Crozier S, Borland S, Lawrence W et al.
Dietary patterns in infancy: the importance of maternal and family
influences on feeding practice. British Journal of Nutrition.
2007;98(5):1029-37.
47. Raynor HA, Van Walleghen EL, Osterholt KM, Hart CN, Jelalian E, Wing
RR et al. The relationship between child and parent food hedonics and
parent and child food group intake in children with overweight/obesity.
Journal of the American Dietetic Association. 2011;111(3):425-30.

35

48. Backman J. Rapporter och Uppsatser. Lund: Studentlitteratur; 2008.
49. Sveriges befolkning 2006. Örebro: SCB, Enheten för befolkningsstatistik.
[Läst 2012-11-21].

Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____196376.aspx
50. Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber;
2011.
51. Ejlertsson G. Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik. Lund:
Studentlitteratur; 2005.
52. Områdesfakta. 2012. Västerås: Statistiska Centralbyrån samt Västerås
stad. [Läst 2012-11-30]
Tillgänglig:
http://www.vasteras.se/omvasteras/statistikochfakta/omradesfakta/Sidor/o
mradesfakta.aspx
53. Black AE, Cole TJ. Biased over- or under-reporting is characteristic of
individuals whether over time or by different assessment methods. Journal
of the American Dietetic Association. 2001;101(1):70-80.
54. Hill RJ, Davies PSW. The validity of self-reported energy intake as
determined using the doubly labelled water technique. British Journal of
Nutrition. 2001;85:415-30.
55. Barn och grupper i förskolan, tabell 1B. 2012-03-12. Stockholm:
Skolverket. [Läst 2012-12-17].
Tillgängligt: http://www.skolverket.se/statistik-ochanalys/statistik/2.4317/2.4318
56. DiVasta AD, van der Veen KK, Gordon CM. Vitamin D deficiency in
children and its health consequences. Clinic Rev Bone Miner Metab.
2009;7:52–62.
57. Stender S, Dyerberg J, Astrup. Fast food: Unfriendly and unhealthy.
International Journal of Obesity. 2007;31(6):887-90.
58. Larson NI, Neumark-Sztainer DR, Story MT, Wall MM, Harnack LJ,
Eisenberg ME. Fast Food Intake: Longitudinal trends during the transition
to young adulthood and correlates of intake. Journal of Adolescent Health.
2008;43:79–86.
59. Chestnutt IG, Murdoch C, Robson KF. Parents and carers' choice of drinks
for infants and toddlers, in areas of social and economic disadvantage.
Community Dental Health. 2003;20(3):139-45.
60. Kamphuis CBM, Giskes K, de Bruijn G-J, Wendel W, Brug J, van Lenthe
FJ. Environmental determinants of fruit and vegetable consumption among
adults: a systematic review. British Journal of Nutrition. 2006;96:620–35.
61. Stewart H, Blisard N, Jolliffe D. Do income constraints inhibit spending
on fruits and vegetables among low-income households? Journal of
Agricultural and Resource Economics. 2003;28(3):465-80.

36

Bilaga 1 – Arbetsfördelning
Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50
Litteratursökning 50/50
Datainsamling 50/50
Analys 50/50
Skrivandet av uppsatsen 50/50
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Bilaga 2 – Enkät
Enkät om två- till femåriga barns kostvanor
Nedan följer några frågor som handlar om ditt barns kostvanor. Om du har flera barn
inom åldersspannet, var god svara endast för ett av barnen. Frågorna ska besvaras av
barnets moder. Välj endast ett svarsalternativ (det som stämmer bäst med din egen
uppfattning) genom att sätta kryss i vald ruta.
1. Barnets ålder

__________ år

2. Barnets kön

□ Pojke

□ Flicka

3. Hur ofta äter barnet frukost?
□ Varje dag
□ 4-6 dagar/vecka
□ 1-3 dagar/vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
4. Hur ofta äter barnet samtliga tre huvudmål, dvs frukost, lunch och middag?
□ Varje dag
□ 4-6 dagar/vecka
□ 1-3 dagar/vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
5. Hur ofta äter barnet lagad mat till middag?
□ Varje dag
□ 4-6 dagar/vecka
□ 1-3 dagar/vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
6. Hur ofta äter barnet fisk?
□ 2-3 gånger/vecka eller oftare
□ 1 gång/vecka
□ 1 gång varannan vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
7. Hur många gånger per dag äter barnet frukt och grönsaker?
□ 5-6 gånger/dag eller oftare
□ 3-4 gånger/dag
□ 1-2 gånger/dag
□ Ej dagligen
□ Aldrig
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8. Hur ofta äter barnet snabbmat t ex pizza, hamburgare, kebab, nuggets eller
pommes frites?
□ 3 gånger/vecka eller oftare
□ 1-2 gånger/vecka
□ 1 gång varannan vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
9. Hur ofta äter barnet ”det lilla extra” (glass, kakor, bullar, choklad, godis, chips,
popcorn och nötter)?
□ Varje dag
□ 4-6 dagar/vecka
□ 1-3 dagar/vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
10. Hur ofta dricker barnet söt dryck t ex läsk, saft eller chokladdryck?
□ Varje dag
□ 4-6 dagar/vecka
□ 1-3 dagar/vecka
□ Mer sällan
□ Aldrig
11. Vad dricker barnet som måltidsdryck?
□ Vatten
□ Mjölk
□ Juice
□ Söt dryck t ex läsk, saft eller chokladdryck
□ Annat ______________
12. Vilken typ av komjölk dricker barnet vad gäller fetthalt?
□ Minimjölk (<0,1 %)
□ Lättmjölk (0,5 %)
□ Mellanmjölk (1,5 %)
□ Standardmjölk (3 %)
□ Dricker ej komjölk
13. Vilken typ av smörgåsfett använder barnet?
□ Nyckelhålsmärkt lättmargarin (Becel eller Lätt&Lagom)
□ Matfettsblandning 28-43 % t ex Bregott Mindre eller Lätta
□ Matfettsblandning 60-80 % t ex Bregott Mellan, Bregott Normal, Flora eller
Milda
□ Smör
□ Annat ______________
□ Använder ej smörgåsfett
14. Hur gammal var modern vid barnets födelse?

__________ år
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15. Vilken är moderns högsta avslutade utbildningsnivå?
□ Universitets- eller högskoleutbildning
□ Gymnasial utbildning
□ Grundskoleutbildning
□ Annat ______________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3 – Följebrev till förskolor
Studie om två- till femåriga barns kostvanor i relation till
moderns ålder
Varför görs studien?
En kostundersökning gjord av Livsmedelsverket år 2003 visade att barns matvanor inte
lever upp till de svenska rekommendationerna. Redan i tidig ålder formas barnens
matvanor och detta sker till stor del utifrån föräldrarnas egen kosthållning, där moderns
vanor har setts påverka mer. Utrymme finns för ytterligare studier inom området, där
moderns ålder kan vara en intressant faktor. Studiens syfte är därför att undersöka tvåtill femåriga barns kostvanor i relation till moderns ålder.
Hur genomförs studien?
Studien är en enkätstudie och kommer att genomföras på två- till femåriga barn i
Västerås. Enkäten delas ut på förskolor och öppna förskolor. Då studiens syfte är att
undersöka barnens kostvanor i relation till moderns ålder riktar sig enkäten endast till
barnets moder. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan angivet
skäl. Ifylld enkät lämnas åter till ditt barns förskola senast fredag 23/11.
Hur behandlas informationen?
Svaren kommer att bearbetas och behandlas konfidentiellt och endast användas till
denna studie. Enkäten besvaras anonymt och svaren kan ej spåras. Ingen individ kan
identifieras i redovisningen av resultatet.
Vi som genomför studien läser sista terminen på dietistprogrammet vid Uppsala
Universitet. Studiens resultat kommer att vara en del av vår C-uppsats. Har du några
frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.
Tack för din medverkan!
Med vänlig hälsning,
Amanda Wessbergh, xxx-xxxxxxx, amanda.wessbergh.2772@student.uu.se
Maria Dernmar, xxx-xxxxxxx, maria.dernmar.2360@student.uu.se
Ansvarig handledare: Marie Lange, doktorand, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala
Universitet
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Bilaga 4 – Följebrev till öppna förskolor
Studie om två- till femåriga barns kostvanor i relation till
moderns ålder
Varför görs studien?
En kostundersökning gjord av Livsmedelsverket år 2003 visade att barns matvanor inte
lever upp till de svenska rekommendationerna. Redan i tidig ålder formas barnens
matvanor och detta sker till stor del utifrån föräldrarnas egen kosthållning, där moderns
vanor har setts påverka mer. Utrymme finns för ytterligare studier inom området, där
moderns ålder kan vara en intressant faktor. Studiens syfte är därför att undersöka tvåtill femåriga barns kostvanor i relation till moderns ålder.
Hur genomförs studien?
Studien är en enkätstudie och kommer att genomföras på två- till femåriga barn i
Västerås. Enkäten delas ut på förskolor och öppna förskolor. Då studiens syfte är att
undersöka barnens kostvanor i relation till moderns ålder riktar sig enkäten endast till
barnets moder. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan angivet
skäl. Enkäten ifylles på plats på öppna förskolan och lämnas i avsett fack.
Hur behandlas informationen?
Svaren kommer att bearbetas och behandlas konfidentiellt och endast användas till
denna studie. Enkäten besvaras anonymt och svaren kan ej spåras. Ingen individ kan
identifieras i redovisningen av resultatet.
Vi som genomför studien läser sista terminen på dietistprogrammet vid Uppsala
Universitet. Studiens resultat kommer att vara en del av vår C-uppsats. Har du några
frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.
Tack för din medverkan!
Med vänlig hälsning,
Amanda Wessbergh, xxx-xxxxxxx, amanda.wessbergh.2772@student.uu.se
Maria Dernmar, xxx-xxxxxxx, maria.dernmar.2360@student.uu.se
Ansvarig handledare: Marie Lange, doktorand, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala
Universitet

42

Bilaga 5 – Följebrev till förskolepersonal
Information till förskolepersonal angående:
Studie om två- till femåriga barns kostvanor i relation till
moderns ålder
Varför görs studien?
En kostundersökning gjord av Livsmedelsverket år 2003 visade att barns matvanor inte
lever upp till de svenska rekommendationerna. Redan i tidig ålder formas barnens
matvanor och detta sker till stor del utifrån föräldrarnas egen kosthållning, där moderns
vanor har setts påverka mer. Utrymme finns för ytterligare studier inom området, där
moderns ålder kan vara en intressant faktor. Studiens syfte är därför att undersöka tvåtill femåriga barns kostvanor i relation till moderns ålder.
Hur genomförs studien?
Med hjälp av er personal kommer enkäterna delas ut till föräldrar som hämtar/lämnar
sina barn på förskolan. Enkäten gäller endast de barn som är två till fem år gamla.
Föräldrarna får information om studien i ett följebrev. Där står även angivet att
föräldrarna ska lämna enkäterna åter till förskolan senast fredag den 23/11. Vi kommer
sedan att komma ut till er för att samla in de enkäter ni fått tillbaka något utav datumen
26,27 eller 28/11.
Om ni inte delar ut samtliga enkäter ni får av oss är det viktigt att ni spar dessa och
återlämnar dem när vi kommer tillbaka.
Enhetschefen på er förskola har godkänt att undersökningen får genomföras hos er.
Vi som genomför studien läser sista terminen på dietistprogrammet vid Uppsala
Universitet. Studiens resultat kommer att vara en del av vår C-uppsats. Har du några
frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.
Tack för er hjälp!
Med vänlig hälsning,
Amanda Wessbergh, xxx-xxxxxxx, amanda.wessbergh.2772@student.uu.se
Maria Dernmar, xxx-xxxxxxx, maria.dernmar.2360@student.uu.se
Ansvarig handledare: Marie Lange, doktorand, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala
Universitet
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