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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse och ett antal studier har gjorts på hur 

det påverkar matvanorna. Resultaten pekar åt lite olika håll, men det verkar som att det främst 

är mammans kost som påverkas och ofta till det sämre jämfört med kostråden. Få svenska 

studier har gjorts inom ämnet. Med hjälp av data från den nationella kostundersökningen 

Riksmaten 2010/2011 har denna studie undersökt hur det ser ut i Sverige.  

Syfte: Att undersöka skillnader i livsmedelsval och näringsintag samt följsamhet av 

Livsmedelsverkets kostråd bland kvinnor och män i hushåll med eller utan barn. 

Metod: Studien bygger på sekundär analys av data från Riksmaten 2010/2011. Deltagarna 

som uppfyllde urvalskriterierna delades in i fyra grupper; kvinnor med barn, kvinnor utan 

barn, män med barn samt män utan barn. Totalt deltog 1113 personer, relativt jämnt fördelat 

över grupperna. Grupperna jämfördes med avseende på livsmedelsintag, näringsintag samt 

efterlevnad av kostråden och skillnader testades med statistiska tester. En 

principalkomponentanalys (PCA) gjordes för att identifiera eventuella samband mellan 

livsmedelsval, ålder och utbildningsnivå. 

Resultat: Kvinnor med barn äter mer mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt) (p=0,018), snacks 

(p=0,003) och rött kött (p=0,010) och har ett högre rapporterat intag av kalcium (p=0,049) 

samt lägre alkoholintag än kvinnor utan barn (p=0,005). Bland männen är det bara intaget av 

rött kött och järn som skiljer sig signifikant åt mellan de två grupperna med respektive utan 

barn. Följsamheten av Livsmedelsverkets fyra kostråd som är indikatorer på bra kostmönster 

är låg i alla grupper. PCA:n för kvinnorna visar att det finns ett mönster mellan variationer i 

livsmedelval och ålder samt i viss mån om det finns barn i hushållet. Hos männen syns inte 

lika tydliga mönster.  

Slutsats: Sammantaget är få skillnader i livmedelsval och näringsintag mellan vuxna med 

respektive utan barn. De skillnader som har identifierats gäller främst kvinnorna, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. Ålder och utbildningsnivå kan relateras till vissa av 

variationerna i livsmedelsval inom grupperna men förklarar få skillnader mellan grupperna 

med respektive utan barn. 
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ABSTRACT 

Background: To become a parent is a life changing experience, and a number of studies have 

been performed to see how it affects eating patterns. The results vary, but most studies show 

that the mothers’ eating habits change more compared to the fathers’. The eating patterns 

generally also become worse when comparing to the dietary recommendations. Few Swedish 

studies have been conducted on this topic. With data from the national dietary survey 

“Riksmaten 2010/2011” the eating habits among Swedish parents have been investigated. 

Objective: To analyze differences in food choices, nutritional intake and how well dietary 

recommendations from the Swedish National Food Agency are followed among women and 

men in households with and without children. 

Methods: The study is based on secondary analysis of the data from “Riksmaten 2010/11”. 

The participants that met the selection criteria of the study were segmented into four groups; 

women with and without children and men with and without children. In total 1113 

respondents were included in the study, fairly evenly distributed across the groups. The 

groups were compared in terms of food choices, nutrition intake and how well the dietary 

recommendations were followed. Differences between groups were tested with statistical 

tests. A Principal Component Analysis (PCA) was performed to identify potential patterns 

between food choices, age and education level. 

Results: Women with children eat more dairy products (milk, processed sour milk and 

yoghurt) (p=0,018), snacks (p=0,003) and red meat (p=0,010) than women with no children. 

They also have a higher intake of calcium (p=0,049) and consume less alcohol (p=0,005). 

There are few differences between the two groups of men, but men with children report a 

higher intake of red meat and iron. The adherence to the four dietary recommendations from 

the Swedish National Food Agency, indicating a healthy diet, is low in all groups. The PCA 

shows that for women there is a correlation between food choices, age, and whether there are 

children in the household. For men there are no obvious patterns. 

Conclusions: The main conclusion is that there are few differences in food choices and 

nutritional intake between adults with and without children. The differences that have been 

identified are mainly among women, as have been seen in previous studies. Age and 

educational level seem to be explanatory factors for differences within the groups with or 

without children, but explain very few differences between the groups. 
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1 Bakgrund 

Att bli förälder är en omvälvande händelse och ett antal studier har gjorts på hur det påverkar 

kosten. Resultaten pekar åt lite olika håll, men det som är klart är att det främst är mammans 

kost som påverkas och ofta till det sämre jämfört med kostråden. Få svenska studier har gjorts 

inom ämnet. Med hjälp av data från den nationella kostundersökningen Riksmaten vuxna 

2010/2011 finns det möjlighet att närmare undersöka detta, vilket är vad denna uppsats 

fokuserar på. 

1.1 Näringsrekommendationer och kostråd 

Fokus i de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) ligger på kostens helhet 

(kostmönster) och kvalitet för att täcka näringsbehoven och minska risken för kostrelaterade 

sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Utöver 

referensvärden för intag av olika näringsämnen ger NNR även rekommendationer om fysisk 

aktivitet och hälsosamma matvanor [1].  

Näringsrekommendationerna är svåra att tolka för gemene man eftersom vi inte äter enskilda 

näringsämnen utan mat som består av många olika näringsämnen. Därför används kostråd för 

att översätta näringsrekommendationerna till mat. Kostråden visar hur man kan äta för att få i 

sig den mängd vitaminer och mineraler, protein, fett och kolhydrater som rekommenderas i 

näringsrekommendationerna och de tar också hänsyn till forskning om hur olika livsmedel 

och kostmönster påverkar hälsan, till matvanor och mattraditioner i Sverige och till 

hälsoproblem hos befolkningen [1,2]. 

Livsmedelsverket formulerade år 2005 fem kostråd som ska hjälpa befolkningen att äta 

hälsosammare [2]. Dessa är:   

 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 gärna nyckelhålsmärkta livsmedel  

 Ät fisk ofta; två-tre gånger i veckan. 

 Använd flytande margarin eller olja i matlagningen 

Utöver dessa fem kostråd gick Livsmedelsverket nyligen ut med ytterligare en 

rekommendation för en hälsosammare kost; nämligen att begränsa mängden processat kött 

och rött kött till max 500g/vecka [3]. Under våren 2015 kommer nya kostråd att lanseras 

baserade på NNR 2012, men inga större skillnader väntas. Underlaget till dessa är just nu ute 

på remiss [4]. Nedan beskrivs de fyra kostråd som studien kommer att fokusera på mer 

detaljerat. 

1.1.1 Frukt och grönt 

Flera studier visar att frukt och grönsaker bidrar till att skydda mot sjukdomar, som olika 

typer av cancer, högt blodtryck, höga LDL nivåer i blodet, hjärt- och kärlsjukdom och typ 2-
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diabetes [5,6]. Livsmedelsverket rekommenderar därför att vuxna äter cirka 500 gram frukt 

och grönsaker varje dag – hälften frukt och hälften grönsaker. Juice kan utgöra max 1 dl. 

Hälften av grönsakerna ska gärna vara ”grova”, som broccoli, vitkål, morötter och andra 

rotfrukter. Frysta grönsaker går lika bra som färska. Till frukt räknas även bär och torkad 

frukt. Däremot räknas inte potatis in i Livsmedelsverkets kostråd om frukt och grönt trots att 

det är en rotfrukt [7]. 

1.1.2 Fullkorn 

Många studier visar att fullkornsprodukter minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom, 

insulinresistens, diabetes, övervikt och högt blodtryck [8]. Fullkorn finns i 

spannmålsprodukter, dels i form av hela korn men även som korn som har krossats eller malts 

till fullkornsmjöl. För att det ska få kallas fullkorn måste alla delar av kornet finnas med, både 

frövita, grodd och kli [9]. Spannmålsprodukter bör utgöras av fullkornsalternativ för att man 

ska nå rekommenderad daglig mängd fullkorn. Livsmedelsverket rekommenderar ett intag på 

70 gram fullkorn per dag för kvinnor och 90 gram fullkorn per dag för män. Översatt till mat 

motsvarar detta till exempel 1 portion havregrynsgröt och 1 portion fullkornspasta eller 2 

skivor knäckebröd och 1 portion fullkornsbulgur [10].  

1.1.3 Fisk 

Fisk och skaldjur innehåller höga halter av näringsämnen som många svenskar har svårt att få 

i sig tillräckligt av såsom D-vitamin, jod och selen. Ett lätt sätt att få i sig tillräckligt av dessa 

är därför att äta 2-3 portioner fisk i veckan [11]. Fet fisk, som lax, sill och makrill, innehåller 

även de långkedjiga omega-3-fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdom [12]. Det är därför bra att variera fisksorterna, både ur närings- och 

miljösynpunkt [11]. 

1.1.4 Rött kött och charkprodukter 

Studier visar att en hög konsumtion av rött kött och charkprodukter bland annat ökar risken 

för tjock- och ändtarmscancer [13]. Det är därför klokt att försöka ersätta en del processat och 

rött kött med vegetabiliska livsmedel (till exempel baljväxter) eller fisk och fågel. 

Livsmedelsverkets råd är att inte äta mer än 500 gram rött kött och chark i veckan [3]. Detta 

motsvarar exempelvis tre normalstora portioner i veckan samt lite köttpålägg. Eftersom 

charkprodukter ökar risken för cancer mer än motsvarande mängd rent kött bör en mindre del 

av dessa 500 gram vara charkprodukter, men det är svårt att ange en exakt gräns. Till rött kött 

räknas kött från nöt, gris, lamm, get och vilt. Med charkprodukter menas kött som har rökts, 

behandlats med nitrit eller konserverats på annat sätt, t ex korv, bacon, kassler, rökt skinka, 

salami, leverpastej och blodpudding [3]. 

1.2 Riksmaten 2010/2011 

Riksmaten 2010/2011 är Livsmedelsverkets tredje nationella matvaneundersökning hos den 

vuxna befolkningen. Under 1989 och 1997-98 gjordes liknande undersökningar (HULK 1988-

89, Riksmaten 1997-98). Syftet med undersökningarna var att ta reda på om kostråd och 

rekommendationer följs, upptäcka utvecklingsriktningar inom kosten och undersöka intaget 
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av näringsämnen hos befolkningen. Frekventa undersökningar är viktiga eftersom livsstilen 

förändras och nya utbud av livsmedel uppkommer hela tiden. Resultaten från undersökningen 

utgör grunden för utvecklingen av nya kostråd och forskning om matvanor i förhållande till 

hälsa och sjukdom samt underlag för beräkningar av exponering av livsmedelsrelaterade 

toxiska ämnen [9,14].  

1.3 Svenskarnas matvanor i Riksmaten 2010/2011 

Resultaten från Riksmaten 2010/2011 visade att många av deltagarna åt för lite grönsaker, 

frukt, fisk, fibrer och fullkorn och för mycket socker, mättat fett och salt i förhållande till 

Livsmedelsverkets kostråd. I Tabell 1 beskrivs resultaten från undersökningen kortfattat [14]. 

Tabell 1. Sammanfattning av deltagarnas matvanor i Riksmaten 2010/2011 

 Två av tio åt 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller mer.  

 Tre av tio åt fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 

 Sex av tio använde olja eller flytande margarin i matlagningen. 

 Nio av tio åt för lite fullkorn. 

 Sju av tio åt för lite fibrer. 

 Fyra av tio åt för mycket socker. 

 Sju av tio åt för mycket salt. 

 Åtta av tio åt för mycket mättat fett. 

 15 procent av energiintaget (kalorierna) kom från godis, läsk, bakverk & snacks. 

 Unga kvinnor och män, 18–30 år, hade sämst matvanor. 

 Kvinnor hade generellt sett bättre matvanor än män. 

 

Enligt undersökningen fick majoriteten av deltagarna i sig tillräckligt mycket näring i form av 

vitaminer och mineraler. Dock var intaget av vitamin D, järn och folat bristande hos vissa 

respondenter. Främst var det unga kvinnor som rapporterade ett lågt intag av dessa 

mikronutrienter [14]. Inga analyser vad gäller eventuella skillnader mellan respondenter med 

och utan barn har hittills gjorts av materialet. 

1.4 Skillnader i matvanor mellan olika grupper 

1.4.1 Matvanor hos kvinnor/män med eller utan barn 

Det finns flera studier som visar att kvinnors och mäns matvanor förändras när de får barn. 

Framförallt är det kvinnorna kost som påverkas, och oftast till det sämre [15,16,17,18].  

En australiensisk studie visade att kvinnor i 20- och 30-års åldern med barn hade ett högre 

energiintag än kvinnor utan barn och den största ökningen skedde när kvinnorna bildade 

familj. De åt mer fett, socker och kött och mindre medelhavsmat (svamp, bönor, vitlök, 

zucchini, rött vin och nötter) och frukt än kvinnorna utan barn [15]. 

En studie från Canada som jämförde förstagångmödrar och andragångsmödrar under 

graviditeten samt vid 6 respektive 12 månader efter förlossningen med kvinnor utan barn 

visade att mödrarna hade ett högre energiintag samt ett högre intag av fett och socker än 
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kvinnorna utan barn. Förstagångsmödrarna hade dessutom ett högre mjölkintag medan 

andragångsmödrarna åt mer frukt än kvinnorna utan barn. Studien visade också att endast 2 

till 16 procent av mödrarna uppfyllde de rekommenderade kostråden [16]. 

Ytterligare en studie, denna från USA, som undersökte kostvanor och BMI hos föräldrar med 

små barn (5 år) jämfört med vuxna utan barn visade att mammorna hade ett högre intag av 

söta drycker, total energi och procent mättat fett jämfört med kvinnor utan barn. Mammorna 

hade också ett högre BMI jämfört med kvinnorna utan barn. Hos männen var det däremot 

ingen större skillnad [17]. Liknande resultat erhölls i en annan amerikansk studie där BMI 

analyserades över sju års tid hos vuxna med respektive utan barn i hushållet. Den 

genomsnittliga skillnaden i BMI-ändring kallades för “barn-effekten”. Hos kvinnorna sågs en 

tydlig ”barn-effekt”, dvs att BMI i genomsnitt ökade över tid hos de med hemmaboende barn, 

medan männens BMI inte påverkades markant av att få barn [18]. 

Den ökade vikten hos kvinnor med barn kan enligt en amerikansk studie bero på att de äter 

mer av de feta produkterna som barnen får. Ett exempel kan vara att de äter feta 

mejeriprodukter för att det är dessa som köps och finns tillgängliga hemma. Kvinnor har 

oftast större ansvar för att mata, uppfostra och förse barnen med mat jämfört med män. De 

umgås således mer med barnen och anpassar sig mer efter barnens behov och önskan, vilket 

kan påverka matvanorna negativt [17].  

En annan amerikansk studie visade att barn i hushållet påverkar hela hushållets kostvanor. 

Hushåll med barn hade ett högre totalt fettintag och ett signifikant ökat intag av mättat fett. 

Vuxna med barn åt oftare fet mat såsom pizza, ost, kött, glass, snacks, kakor, jordnötter och 

bacon/korv/processat kött jämfört med vuxna utan barn [19]. Även om man som förälder vill 

vara en positiv förebild för sina barn och sträva efter att erbjuda barnen näringsrik mat är det 

lätt att tidsbrist och bekvämlighetsaspekter leder till ökad konsumtion av snabbmat och 

tilltugg [17]. En svensk studie baserad på data från Riksmaten 2010/2011 visade att deltagare 

med hemmaboende barn under 18 år hade ett högre intag av vitt bröd jämfört med de utan 

barn [20].  

Det finns dock studier från Schweiz, Australien och USA som visar på det omvända, det vill 

säga att vissa kostvanor förbättras när man får barn. Framförallt hos kvinnor ökade intaget av 

frukt och grönt samt andelen som åt frukost i dessa studier [15,21,22]. Pappans kostmönster 

förändrades däremot inte signifikant [22].  

I en amerikansk studie jämfördes skillnader i livsmedelsval och näringsintag under 7 år bland 

vuxna med respektive utan barn och slutsatsen blev att kosten varken förbättras eller 

försämras om man har barn. Den enda skillnad som hittades var att individerna med barn 

ökade sitt energiintag med i genomsnitt 79 kcal/dag, men denna skillnad var inte statistiskt 

signifikant (p=0,058) [23].  

Det är värt att notera att majoriteten av studierna beskrivna ovan fokuserade på kvinnor och 

män i hushåll med yngre barn och att det verkar finnas en kunskapslucka kring hur äldre barn 

i hushållet påverkar vuxnas matvanor.  
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1.4.2 Faktorer som påverkar matvanorna med fokus på ålder och utbildning 

I Riksmaten 2010/2011 fanns det en koppling mellan ålder och matvanor. Yngre personer 

hade generellt sämre matvanor med högre intag av pasta, läsk, pizza, paj och piroger och lägre 

intag av frukt, grönsaker, potatis och fisk. Äldre respondenter åt mer gröt, potatis, frukt, bär, 

fisk, soppa, kaffebröd och efterrätter [14].  

Socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå påverkade också val av livsmedel. Personer 

med högre utbildning rapporterade ett högre intag av frukt, grönsaker och ost jämfört med 

personer med lägre utbildning [14]. 

Den nationella folkhälsoenkäten 2013 visade tydligt att andelen fetma var högre i grupper 

med kort utbildning jämfört med grupper med längre utbildning. Kvinnliga arbetare med låg 

inkomst hade fyra gånger högre prevalens av fetma (BMI>30) jämfört med kvinnliga 

tjänstemän med hög inkomst. Kostvanorna skiljde sig åt med en lägre konsumtion av frukt 

och grönsaker samt högre konsumtion av läsk och saft hos arbetare jämfört med lägre 

tjänstemän och högre tjänstemän [24]. 

Det finns även en rad utländska studier som visar att socioekonomiska faktorer påverkar 

hushållets kostmönster och val av livsmedel [25, 26, 27]. I en brittisk studie framkom det att 

grupper med lägre socioekonomisk status generellt köper en större andel av energin från 

mindre hälsosamma livsmedelsgrupper medan grupper med högre socioekonomisk status 

köper mer hälsosamma livsmedel och drycker. På näringsämnesnivå verkade det vara mindre 

skillnad mellan de olika grupperna men högre socioekonomisk status var förknippat med mer 

fibrer, protein och totalt socker samt mindre salt [25].  

Även hushållets storlek verkar kunna påverka hur väl inköpen stämmer överens med 

kostråden. Ju större hushållet blir, desto mindre roll spelar näringsaspekter vid val av 

livsmedel, till förmån för ekonomiska aspekter enligt en australiensisk studie [26].  

I en stor kanadensisk studie förklarades skillnader i livsmedelsinköp framförallt av hushållets 

storlek, komposition, inkomst och utbildning och särskilt mycket påverkades inköp av frukt 

och grönt. Hushåll med äldre vuxna valde att lägga en större del av matbudgeten på frukt och 

grönt medan hushåll med barn köpte mer mjölkprodukter. Hushåll där referenspersonen hade 

en universitetsutbildning köpte signifikant mer frukt och grönt och mindre kött än hushåll 

bestående av lågutbildade personer [27].  

Det är oklart hur utbildningsnivå och ålder kan relatera till eventuella skillnader i matvanor 

hos kvinnor och män med respektive utan barn. 
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1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det väl känt att socioekonomiska faktorer påverkar individers 

kostmönster. Två av de viktigaste är ålder och utbildningsnivå [14,25,26,27]. Det är däremot 

inte lika väl känt hur kosten påverkas när man får barn. Tidigare studier är inte helt entydiga 

men det verkar främst vara mammornas kostmönster som förändras [15,16,17,18]. Det finns 

enligt vår vetskap inga svenska studier gjorda som undersöker detta. Det är också oklart om 

eventuella skillnader i livsmedelsval och näringsintag mellan vuxna med respektive utan barn 

kan förklaras av sociodemografiska faktorer såsom ålder och utbildningsnivå. 

2 Syfte och avgränsningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i livsmedelsval och näringsintag samt 

följsamhet av Livsmedelsverkets kostråd bland män och kvinnor i hushåll med eller utan barn. 

2.2 Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad avseende livsmedelsval? 

 Finns det någon skillnad vad gäller följsamheten av Livsmedelsverkets kostråd om 

intag av frukt & grönsaker, fisk & skaldjur, fullkorn, rött kött och charkuteriprodukter? 

 Finns det några skillnader i näringsintag? 

 Finns det något samband mellan livsmedelsval, utbildningsnivå och ålder? 

2.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att inkludera följande 15 livsmedelsgrupper; frukt och bär, 

grönsaker och baljväxter, fisk och skaldjur, rött kött, processat kött, korv, mjölk/fil/yoghurt, 

pizza/paj/pirog, sötade drycker, bullar/kakor/tårtor, efterrätter, glass, 

godis/choklad/tuggummi, snacks (chips, popcorn och dylikt) samt nötter och frön. Dessa 

grupper har valts i samråd med Livsmedelsverket då de anses indikera bra respektive dåliga 

matvanor samt ofta har undersökts i tidigare studier. 

Även energi- och näringsämnen har efter diskussion med Livsmedelsverket avgränsats till att 

omfatta de främsta indikatorerna på bra/dåliga kostvanor. Hit hör energi, kolhydrater, protein, 

fett, alkohol, mättat fett, enkelomättat fett, fleromättat fett, omega-3 fettsyror, fibrer, vitamin 

D, folat, kalcium och järn. Även intag av tillsatt socker samt fullkorn har inkluderats. 

Det finns flera anledningar till att studien endast inkluderar de fyra kostråden om intag av 

frukt & grönsaker, fisk & skaldjur, fullkorn, rött kött och charkuteriprodukter. Kostrådet som 

handlar om att använda flytande margarin eller olja i matlagningen täcks indirekt genom 

analys av mängden mättat/enkelomättat/fleromättat fett i kosten och rådet om att välja 

nyckelhålsmärkta livsmedel går inte att analysera då det inte finns någon data.  
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3 Material och metod 

3.1 Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes mellan den 1 augusti och den 30 december 2014 på 

databaserna PubMed och Scopus. Sökord som användes var bland annat parenthood diets, 

dietary patterns, eating patterns, family food consumption, parenthood dietary choices, 

dietary intake nonparents, parental influence dietary intake, socioeconomic status, 

socioeconomic differences. 

Ytterligare litteratur identifierades i form av referenser i de funna vetenskapliga artiklarna. 

Kriterier för att artiklarna skulle inkluderas var att de var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift och fanns tillgängliga i fulltext på svenska eller engelska samt att artiklarna inte var 

äldre än tio år. 

Utöver vetenskapliga artiklar har även källor från Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket 

och Internet använts samt tryckta böcker. 

3.2 Tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod 

Studien bygger som tidigare nämnts på sekundär analys av data från Riksmaten 2010/2011 

[14]. Undersökningspopulationen i Riksmaten 2010/2011 utgjordes av personer i åldern 

18−80 år bosatta i Sverige. För att få ett representativt urval delades befolkningen in enligt 

kön, åldersgrupp och region. Datainsamlingen bestod av tre delar; en 4-dagars 

kostregistrering, en enkät samt biologiska prover (på ett delurval). Totalt deltog 2268 

personer, varav 1797 i kostregistreringen och 2140 i enkäten (454 personer besvarade enbart 

enkäten). Dessutom hämtades uppgifter om dessa personer från Statistiska centralbyråns 

(SCB) befolkningsregister ”Registret över totalbefolkningen” (RTB), vars uppgifter i sin tur 

kommer från Skatteförvaltningens folkbokföring [14].  

Kostregistreringsmetoden som användes i Riksmaten var en 4-dagars kostregistrering med 

slumpad startdag för att alla veckans dagar skulle täckas in och undersökningen löpte över ett 

års tid för att fånga upp eventuella säsongsvariationer [14]. En publik version av denna metod 

finns på Livsmedelsverkets hemsida [28]. Nytt för undersökningen var att deltagarna själva 

rapporterade sin kostregistrering via Internet. Totalt fanns det drygt 1900 livsmedel och 

maträtter att välja på i registreringsverktyget. Portionerna uppskattades med hjälp av 

portionsbilder, antal portioner (st, skivor, bitar mm) och vikt-och volymangivelser i själva 

verktyget. Verktyget är direkt kopplat till Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (version 

Riksmaten 2010-05-05) och energi-och näringsintag beräknades automatiskt i databasen [14].   

Enkäten användes som komplement till kostregistreringen och var främst ett frekvensformulär 

med frågor om livsmedel, men innehöll även frågor om exempelvis antal barn i hushållet, 

längd, vikt och om personen var gravid eller ammade. Även enkäten besvarades i möjligaste 

mån via Internet [14]. 
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3.3 Studiepopulation, dataurval och bearbetning  

3.3.1 Studiepopulation 

För att inkluderas i denna studie krävdes att deltagarna uppfyllde två kriterier: godkänd enkät i 

Riksmaten 2010/2011 samt godkänd kostregistrering i Riksmaten 2010/2011.  

Av de 1683 personerna med godkänd enkät och kostregistrering hade 70 stycken inte angett 

om det fanns barn i hushållet eller inte. Vidare exkluderades personer som angett att de var 

gravida eller ammande (44 stycken), då dessa vid undersökningstillfället med stor sannolikhet 

åt en kost som inte var helt representativ för deras ”normala” kostintag.  

När resterande individer (1569 stycken) delades in i de två grupperna ”vuxna med barn” 

respektive ”vuxna utan barn” blev gruppen utan barn nästan dubbelt så stor som den med och 

medel- och medianåldern var markant högre i gruppen utan barn. För att få två jämförbara 

grupper valdes därför 60 år som cut-off point, dvs individer över 60 år filtrerades bort (456 

stycken). Detta resulterade i en jämnare åldersfördelning (liknande medelålder) samt ett 

ungefärligt lika stort antal individer i respektive grupp. Slutligt antal deltagare i studien blev 

1113 stycken, fördelat på fyra grupper (295 kvinnor med barn, 344 kvinnor utan barn, 240 

män med barn och 234 män utan barn). Ett flödesschema för deltagarurvalet visas i Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema över deltagarurval. 
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3.3.2 Dataurval och databearbetning 

Data exporterades som Excel-filer från Livsmedelsverkets databas med rådata. Från enkäterna 

inkluderades totalt fyra variabler; antal barn i hushållet, längd (m) och vikt (kg) för att 

möjliggöra beräkning av BMI (kg/m²) samt gravid/ammande för att möjliggöra exkludering 

av denna grupp i analyserna. 

Vad gäller kostdata valdes relevanta näringsämnen och livsmedelsgrupper ut med hänsyn till 

studiens undersökningsfrågor och avgränsningar. Karaktäristika för de deltagare som 

uppfyllde kriterierna för att inkluderas i studien hämtades i möjligaste mån från SCB:s 

befolkningsregister, då dessa data ansågs mer tillförlitliga än motsvarande enkätdata. Samtliga 

datavariabler presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Insamlade datavariabler. 

REGISTERDATA ENKÄTDATA KOSTREGISTRERINGSDATA 

 Utbildning 

 Inkomst 

 Ålder 

 Kön 

 Antal barn under 18 år i 

hushållet  

 Längd 

 Vikt 

 Gravid/ammande 

 Näringsämnen, tillsatt 

socker och fullkorn 

- Energiintag (kcal)  

- Kolhydrater, protein, 

fett resp. alkohol (E%) 

- Mättat, omättat resp. 

fleromättat fett (E%) 

- Omega3 (E%) 

- Fibrer (g/dag) 

- Folat (μg/dag) 

- Vitamin D (μg/dag) 

- Kalcium (mg/dag) 

- Järn (mg/dag) 

- Tillsatt socker (E%) 

- Fullkorn (g/dag) 

 Livsmedelsgrupper 

(g/dag) 

- Frukt & bär 

- Juice, nektar 

- Grönsaker & baljväxter 

- Fisk & skaldjur 

- Rött kött 

- Processat kött 

- Korv 

- Mjölk, fil, yoghurt 

- Pizza, paj, pirog 

- Sötade drycker 

- Bullar, kakor, tårtor, 

- Efterrätter 

- Glass 

- Godis & choklad 

- Snacks (chips, popcorn 

och dylikt) 

- Nötter & frön  

 

Samma livsmedelskategorier som i Riksmaten 2010/2011 valdes för att skapa jämförbarhet. 

Denna bygger på en fördelning i livsmedelsgrupper efter kostcirkeln och sammansatta rätter 

har delats upp utifrån de ingående ingredienserna och livsmedlen fördelats till respektive 

livsmedelsgrupp. I bilaga 2 beskrivs de olika grupperna. Variablerna Rött kött och Processat 

kött (kött & chark) har ingen motsvarighet i Riksmatens huvudrapport utan arbetades fram för 

ett nordiskt projekt om kött [29]. 

Ett antal nya datavariabler skapades ur grunddatan för att underlätta analys, se Tabell 3. 

Vidare gjordes en ändring i livsmedelskategorisering. Livsmedelsgrupperingen Nektar 

flyttades från undergruppen ”Fruktjuice” under Frukt & Bär och inkluderades i gruppen ”Saft, 

läsk, cider utan alkohol” under ”Drycker, sötade” (se bilaga 2).  
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Tabell 3. Beskrivning av tillagda datavariabler. 

Variabel Definition 

 Utbildningsnivå (hög/låg)  Hög utbildningsnivå = högskola (Eftergymnasial utbildning 3 år 

eller längre (exkl. forskarutbildning), Eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år samt Forskarutbildning)) 

 Låg utbildningsnivå = grundskola och gymnasium (Gymnasial 

utbildning 3 år, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Förgymnasial 

utbildning 9 år samt Förgymnasial utbildning kortare än 9 år) 

 Ålderskategori (yngre/äldre)  Yngre = upp till och med 40 år 

 Äldre = från och med 41 år 

 Frukt & grönt – jämförelse med 

kostråd (g/dag) 

 Intag av frukt och bär + grönsaker och baljväxter, varav max 1 dl 

från juice 

 Kött & chark – jämförelse med 

kostråd (g/vecka) 

 (Dagligt intag av rött kött + processat kött) x 7 

 Fisk & skaldjur – jämförelse med 

kostråd (g/vecka) 

 (Dagligt intag av fisk & skaldjur x 7). Att jämföra med 

300g/vecka. (Kostrådet är 2-3 portioner/vecka, 1 portion motsvarar 

100-150g/vecka  300g/vecka)  

 Omega-3  Dagligt intag av EPA + DPA + DHA + α-linolensyra 

 

3.3.3 Felrapportering 

Utöver variablerna från registerdata, enkätdata och kostdata beskrivna i Tabell 2 erhölls även 

information om felrapportörer. I Riksmaten 2010/2011 har rapporterat energiintag (EI) 

jämförts med uppskattat energibehov (EE) för att få en uppfattning om hur stor 

underrapporteringen är. Ett konfidensintervall beräknades med hjälp av Goldbergs ekvation 

för att sätta gränser för under- respektive överrapportering. Undre gräns var 0,93 och övre 

gräns 3,01. Rapportörer utanför dessa gränser klassades som felrapportörer [14].  

3.4 Analysmetoder 

3.4.1 Numeriska analyser 

Den erhållna datan bearbetades och analyserades i Excel. Framförallt användes Pivottabeller. 

Medelvärden och standardavvikelser presenteras. Diagram ritades i Excel och Powerpoint. 

3.4.2 Statistiska analyser 

För att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta skillnader i livsmedelsval och 

näringsintag mellan kvinnor och män med respektive utan barn användes dataprogrammet 

SPSS Statistics 22 (Statistical Package for Social Science). Analyserna gjordes separat för 

kvinnor och män. För icke-normalfördelade variabler används icke-parametriska test som 

bygger på skillnader i medianvärden mellan grupper och för normalfördelade variabler 

används parametriska signifikanstest som istället utgår från skillnader i medelvärden [30]. 

Som första steg användes därför Shapiro-Wilks test för att bestämma om variabeln var 

normalfördelad eller inte. Vid analyser av livsmedelskonsumtion är variablerna ofta inte 

normalfördelade på grund av många nollkonsumenter [14] och så var fallet även i denna 

undersökning. Således användes Mann-Whitney U Test med 5% signifikansnivå för samtliga 
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variabler för att testa om skillnader i livsmedelsval och näringsintag mellan gruppen med 

respektive utan barn var signifikanta (p<0,05).  

Även skillnader i karaktäristika mellan kvinnor/män med och utan barn såsom ålder, inkomst 

och BMI testades med hjälp av Mann-Whitney U Test. I de fall informationen presenterades 

som andelen kvinnor/män som tillhörde en viss grupp testades skillnaderna istället med chi-2-

test (exempelvis andel högutbildade/lågutbildade respondenter eller andel underrapportörer/ 

acceptabla rapportörer/överrapportörer). Kravet för att detta test ska kunna användas är att 

urvalet är tillräckligt stort (tumregel: n >30 samt att alla förväntade cellfrekvenser ≥5 [30]), 

vilket uppfylldes för samtliga variabler. Även här användes 5% signifikansnivå. 

För att identifiera och visualisera samband mellan flera variabler samtidigt har multivariat 

statistik använts, dvs statistisk analys som behandlar mer än en variabel åt gången. 

Principalkomponentanalys (PCA, Principal Components Analysis) är en metod för att lättare 

visualisera och förstå den dominerande strukturen i ett multivariat dataset [31].  

Med PCA sökes mönster bland observationerna och hos variablerna, samt hur observationer 

och variabler förhåller sig till varandra. Det är en teknik som transformerar datan och 

reducerar antalet dimensioner så att datan kan visualiseras i en tvådimensionell figur utifrån 

vilken strukturer och mönster kan identifieras. Datans dimensioner reduceras genom att skapa 

nya artificiella variabler kallade principalkomponenter, där varje principalkomponent är en 

linjär kombination av de observerade variablerna. Den första komponenten är den linjära 

kombination som förklarar störst andel av variansen i data. I ett PCA diagram kommer 

observationer som liknar varandra med avseende på en principalkomponent (dvs en viss 

kombination av de observerade variablerna) ligga i närheten av varandra, medan mer olika 

observationer hamnar längre ifrån varandra [31]. Analyserna gjordes i dataprogrammet 

Unscrambler® X. 

3.5 De etiska forskningsprinciperna 

Det finns fyra grundläggande principer vad gäller forskningsetik [32]: 

 Informationskravet innebär att deltagarna ska känna till studiens syfte samt att det är 

frivilligt att delta 

 Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade respondenterna har rätt att bestämma själva 

om de vill medverka eller inte 

 Konfidentialitetskravet innebär att insamlade uppgifter om deltagarna ska behandlas 

med försiktighet och inte spridas till obehöriga 

 Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för studiens ändamål  

Eftersom studien bygger på sekundär data är dessa inte direkt applicerbara men har indirekt 

tagits i beaktning. Datan som erhölls från Livsmedelsverket innehöll visserligen 

personuppgifter men de var avkodade och resultaten presenteras på gruppnivå. Alla deltagare 

i Riksmaten vuxna 2010/2011 hade samtyckt till att delta genom en muntlig 

överenskommelse.  
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4 Resultat 

4.1 Deltagare 

Resultaten bygger på data från 1113 deltagare. Karaktäristika för dessa presenteras i Tabell 4 

uppdelat i fyra grupper; kvinnor med respektive utan barn samt män med respektive utan 

barn. Andelen kvinnor var något högre (55% bland deltagarna med barn och 60% bland 

deltagarna utan barn). Medelåldern bland vuxna med barn låg på 39 år för kvinnorna och 41 

år för männen. Bland deltagarna utan barn var medelåldern 40 år hos både kvinnorna och 

männen. Medelinkomsten var högre bland kvinnorna och männen med barn, liksom andelen 

högskoleutbildade. Andelen högskoleutbildade var också något högre bland kvinnorna än hos 

männen. Hos de respondenter som hade barn var det vanligast med två barn i hushållet. 

Andelen underrapportörer var högst bland männen utan barn. 

Tabell 4. Information om de individer som inkluderades i studien. Medelvärde eller procent (antal) visas. 

 Kvinnor (n=639) Män (n=474) 

 
Med barn 

(n=295) 

Utan barn 

(n=344) 
p-värde 

Med barn 

(n=240) 

Utan barn 

(n=234) 
p-värde 

Medelålder (år) 39 40 0,01 41 40 0,87 

Medelinkomst (SEK) 237 254 208 723 0,03 365 683 278 274 0,000 

MedelBMI (kg/m2) 24,8 24,8 0,45 25,6 26,0 0,38 

BMI-grupp (% (n))   0,34   0,20 

<20 7 (21)  10 (34)   2 (4)  2 (4)   

20-25 57 (168)   54 (186)   48 (114)  45 (106)   

25-30 24 (70)  21 (73)    42 (101)  39 (92)   

>30 12 (34)  15 (51)   8 (18)  14 (32)   

Ej angett 1 (2)  -  1 (3)  -  

Utbildningsnivå (% (n))   0,004   0,422 

Låg¹  43 (127)   54 (187)   51 (123)   55 (128)   

Hög²  57 (168)   46 (157)    49 (117)   45 (105)   

Ej angett - -  - 1  

Antal barn i hushållet (% (n))       

1 41 (122) -  38 (92)  -  

2  46 (137)  -  45 (108)  -  

3  11 (33)  -   14 (34)  -  

>3 1 (3)  -   3 (6)  -  

Underrapportörer (% (n))³ 17 (50) 18 (63) 0,37 16 (37) 24 (55) 0,05 

Acceptabla rapportörer (% (n)) 83 (244) 81 (277)  84 (201) 76 (176)  

Överrapportörer (% (n)) - 1 (2)  - -  

¹ Låg utbildning = grundskola/gymnasium, ² Hög utbildning = högskola, ³Rapporteringsstatus saknas för 8 pers. 

4.2 Livsmedelsval 

I Tabell 5 redovisas det genomsnittliga dagsintaget av en rad livsmedelsgrupper, uppdelat på 

kvinnor och män med respektive utan barn. Generellt sett är det inga stora skillnader i 

livmedelsval mellan grupperna med respektive utan barn, men några livsmedelsgrupper 

sticker ut med signifikanta skillnader. Kvinnor med barn har ett högre rapporterat intag av 

mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt) (p=0,018), snacks (p=0,003) och rött kött (p=0,010) än 

kvinnor utan barn. Bland männen är det bara intaget av rött kött som skiljer sig åt och även 

här är köttintaget signifikant högre hos männen med barn (p=0,021). 
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Tabell 5. Genomsnittliga konsumtionsmängder (gram/dag) för utvalda livsmedelsgrupper hos kvinnor/män med 

respektive utan barn. Signifikanta skillnader (p<0,05) är markerade med fet stil. 

Livsmedelsgrupp (g/dag)  Vuxna med barn (n=535) Vuxna utan barn (n=578)  

  Medelvärde SD Medelvärde SD p-värde 

Frukt & bär Kvinnor 181 128 191 131 0,251 

 Män 170 146 161 161 0,239 

Grönsaker och baljväxter Kvinnor 186 102 185 104 0,987 

 Män 176 97 178 125 0,468 

Fisk & skaldjur Kvinnor 33 34 32 33 0,962 

 Män 40 47 38 48 0,591 

Rött kött Kvinnor 49 31 44 34 0,010 

 Män 83 52 73 50 0,021 

Processat kött Kvinnor 25 25 24 28 0,239 

 Män 44 41 42 48 0,329 

Korv Kvinnor 16 21 16 24 0,502 

 Män 32 36 27 35 0,141 

Mejeriprodukter Kvinnor 218 166 188 151 0,018 

 Män 259 240 268 249 0,753 

Pizza, paj, pirog Kvinnor 33 58 34 59 0,780 

 Män 59 81 59 89 0,566 

Sötade drycker Kvinnor 122 184 118 166 0,759 

 Män 158 214 189 326 0,680 

Bullar, kakor, tårtor Kvinnor 26 31 27 32 0,802 

 Män 26 34 27 39 0,441 

Efterrätter  Kvinnor 6 16 6 17 0,652 

 Män 6 16 6 18 0,766 

Glass Kvinnor 7 14 8 18 0,767 

 Män 10 20 9 21 0,292 

Godis, choklad, tuggummi Kvinnor 18 25 16 25 0,073 

 Män 13 21 12 21 0,415 

Snacks (chips mm) Kvinnor 4 10 3 9 0,003 

 Män 5 11 5 17 0,172 

Nötter, frön Kvinnor 5 13 5 10 0,492 

 Män 4 16 5 14 0,270 
 

4.3 Närings- och energiintag 

På näringsämnesnivå är det få signifikanta skillnader i kosten hos kvinnor och män med 

respektive utan barn. Genomsnittligt dagsintag, standardavvikelse och p-värden för de 

undersökta näringsämnena, fullkorn och tillsatt socker återfinns i Tabell 6 nedan. Endast i tre 

fall skiljer sig intaget signifikant åt, se Figur 2. Andelen energi som kommer från alkohol är 

signifikant lägre hos kvinnor med barn jämfört med dem utan (2,4E% respektive 3,2E%, 

p=0,005). Vidare har kvinnor med barn ett signifikant högre intag av kalcium (840mg/dag 

jämfört med 795mg/dag, p=0,049) och män med barn ett signifikant högre intag av järn än 

män utan barn (12,0g/dag jämfört med 11,5g/dag, p=0,039).  

Energiintaget hos kvinnor med barn är i genomsnitt 76 kcal högre per dag än hos kvinnor utan 

barn, men denna skillnad är inte statistiskt signifikant (p=0,101). Det finns också en tendens 

till att kvinnor med barn rapporterar ett högre intag av mättat fett även om denna skillnad inte 

heller är statistiskt signifikant (p=0,051). Då variationen i intaget av mättat fett är liten (80% 

av deltagarna återfinns mellan 9-17E%) är en skillnad på 0,5E% ändå värd att nämnas.  



20 

 

Tabell 6. Närings-och energiintag samt intag av fullkorn och tillsatt socker hos kvinnor/män med respektive utan 

barn. Signifikanta skillnader (p<0,05) är markerade med fet stil. 

  Vuxna med barn (n=535) Vuxna utan barn (n=578)  

  Medelvärde SD Medelvärde SD p-värde 

Energi, kcal Kvinna 1841 519 1765 461 0,101 

 Man 2342 600 2315 762 0,572 

Kolhydrater, E% Kvinna 43,8 7,2 43,7 43,8 0,772 

 Man 43,2 7,1 43,3 43,2 0,835 

Protein, E% Kvinna 16,7 3,3 16,5 3,4 0,549 

 Man 17,1 3,4 17,0 3,7 0,197 

Fett, E% Kvinna 35,1 6,3 34,6 6,5 0,139 

 Man 34,2 6,3 33,8 7,0 0,819 

Alkohol, E% Kvinna 2,4 3,6 3,2 4,3 0,005 

 Man 3,7 4,5 4,0 5,4 0,653 

Mättat fett, E% Kvinna 13,8 3,5 13,3 3,4 0,051 

 Man 13,4 3,1 13,2 3,5 0,703 

Enkelomättat fett, E% Kvinna 13,4 2,9 13,3 2,9 0,483 

 Man 13,2 2,8 13,0 3,0 0,512 

Fleromättat fett, E% Kvinna 5,8 1,9 5,9 2,0 0,989 

 Man 5,5 1,8 5,5 2,0 0,984 

Omega 3, E% Kvinna 1,2 0,5 1,2 0,5 0,894 

 Man 1,1 0,4 1,1 0,5 0,694 

Fibrer, g Kvinna 18,4 6,7 18,4 6,9 0,932 

 Man 21,2 7,3 21,4 9,1 0,312 

Vitamin D, μg Kvinna 6,2 4,0 5,8 3,5 0,312 

 Man 7,4 5,2 7,3 5,6 0,413 

Folat, μg Kvinna 249 96 243 99 0,663 

 Man 265 82 271 107 0,990 

Kalcium, mg Kvinna 840 287 795 278 0,049 

 Man 976 383 985 427 0,945 

Järn, mg Kvinna 9,6 3,3 9,4 3,4 0,490 

 Man 12,0 3,7 11,5 4,4 0,039 

Fullkorn, g Kvinna 37 27 38 28 0,797 

 Man 44 34 46 37 0,748 

Tillsatt socker, E% Kvinna 9,7 4,7 10,2 4,8 0,213 

 Man 9,4 4,4 9,7 4,7 0,466 
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Figur 2. Signifikanta skillnader i näringsintag mellan vuxna med/utan barn (p-värdet anges i den röda cirkeln) 
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4.4 Följsamhet av kostråden 

I Figur 3 nedan visas hur väl Livsmedelsverkets kostråd om intag av frukt & grönsaker, fisk & 

skaldjur, fullkorn samt rött kött och charkuteriprodukter efterlevs hos kvinnor och män med 

respektive utan barn. Vad gäller frukt och grönt, fisk och skaldjur samt fullkorn är det ingen 

större skillnad i genomsnittsintaget mellan män/kvinnor med eller utan barn. I samtliga fall 

uppnås i genomsnitt inte den rekommenderade mängden. Följsamheten är sämst för rådet om 

fullkorn (cirka hälften av den rekommenderade mängden för de olika grupperna). 

Det rapporterade intaget av kött och chark skiljer sig däremot signifikant beroende på om det 

finns barn i hushållet eller inte, oavsett kön. För kvinnor med barn ligger det på 517g/vecka, 

medan kvinnor utan barn endast kommer upp i 473g/vecka (p=0,028). Hos männen ligger 

intaget i gruppen med barn på 885g/vecka, medan män utan barn äter 807g/vecka (p=0,018).  

I båda grupperna med män överstigs Livsmedelsverkets rekommendation (500g/vecka). 

Samtliga p-värden återfinns i bilaga 3. 
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Figur 3. Följsamheten av Livsmedelsverkets kostråd om intag av frukt & grönsaker, fisk, fullkorn, rött kött och 

charkuteriprodukter hos kvinnor och män med respektive utan barn. * indikerar signifikant skillnad (p<0,05). 

 

4.5 Matvanor i relation till ålder och utbildningsnivå 

4.5.1 Matvanor i relation till utbildningsnivå - Kvinnor 

I Tabell 7 och Figur 6 i bilaga 4 visas sambandet mellan intag av frukt & grönsaker, fisk, 

fullkorn, rött kött och charkuteriprodukter och utbildningsnivå hos kvinnor med respektive 

utan barn. Endast i ett fall finns det en signifikant skillnad relaterad till utbildningsnivå och 
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om det finns barn i hushållet eller inte. Högutbildade kvinnor med barn äter signifikant mer 

kött-och charkprodukter än högutbildade kvinnor utan barn (p=0,015). 

För övriga livsmedelsgrupper hittades inga signifikanta skillnader mellan kvinnor med 

respektive utan barn relaterade till utbildningsnivå, men några trender (numeriska skillnader) 

kan nämnas. Vad gäller konsumtionen för fullkorn och fisk pekar resultaten åt olika håll 

beroende på utbildningsnivå. Sammantaget äter kvinnor med barn något mindre fullkorn än de 

utan, men medan lågutbildade kvinnor med barn äter markant mindre fullkorn än de utan  

(-18%), äter högutbildade kvinnor med barn istället mer fullkorn jämfört med de utan barn 

(+8%). Samma sak gäller för fiskkonsumtionen. Lågutbildade kvinnor med barn äter mindre 

fisk och skaldjur än lågutbildade kvinnor utan barn (-11%) medan högutbildade kvinnor med 

barn äter mer fisk och skaldjur än högutbildade kvinnor utan barn (+7%). 

Om man enbart tittar på skillnader mellan högutbildade och lågutbildade kvinnor, dvs bortser 

från om det finns barn eller inte i hushållet, har högutbildade kvinnor klart bättre matvanor än 

lågutbildade. De har ett signifikant högre intag av frukt och grönt (+24% i gruppen med barn 

(p=0,000) och +17% i gruppen utan barn (p=0,001), fisk (+41% i gruppen med barn 

(p=0,039) och +18% i gruppen utan barn (p=0,002)) och fullkorn (+34% i gruppen med barn 

(p=0,002) och +2% i gruppen utan barn (p=0,468)) samt ett lägre intag av rött kött och 

charkprodukter ((-10% i gruppen med barn (p=0,135) och -16% i gruppen utan barn 

(p=0,014)). 

Tabell 7. Samband mellan intag av frukt & grönsaker, fisk & skaldjur, fullkorn, rött kött & charkuteriprodukter 

och utbildningsnivå hos kvinnor med respektive utan barn. Signifikanta skillnader (p<0,05) är markerade med 

fet stil. 

Kostråd  

Kvinnor med barn 

(n=295) 

Kvinnor utan barn 

(n=344)  

 Utbildningsnivå Medelvärde SD Medelvärde SD p-värde 

Frukt & grönt (g/dag) Hög  379      163      389      161     0,518 

 Låg  305      150      334      192     0,319 

Kött & chark (g/v) Hög  492      269      429      306     0,015 

 Låg  549      309      511      328     0,226 

Fisk & skaldjur (g/v) Hög  260      251      244      222     0,737 

 Låg  184      213      207      231     0,393 

Fullkorn (g/dag) Hög  41      29      38      27     0,362 

 Låg  31      22      38      30     0,104 
 

4.5.2 Matvanor i relation till utbildningsnivå - Män 

I Tabell 8 och Figur 7 i bilaga 5 visas motsvarande samband hos män. Liksom för kvinnor är 

det enbart för kostrådet avseende kött & chark som det finns en signifikant skillnad i intag 

mellan män med respektive utan barn relaterat till utbildningsnivå. Här är det dock 

lågutbildade män med barn som äter mer kött-och charkprodukter än lågutbildade män utan 

barn (p=0,041). 

Liksom för kvinnorna finns en trend att resultaten för fullkornsintaget och fiskintaget går isär 

beroende på utbildningsnivå. Högutbildade män med barn äter mer fullkorn jämfört med 
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högutbildade män utan barn (+2%) medan lågutbildade män med barn äter 15% mindre 

fullkorn än lågutbildade män utan barn. Skillnaderna i fiskkonsumtion går dock åt motsatta 

hållet. Högutbildade män med barn äter marginellt mindre fisk än högutbildade män utan barn 

medan lågutbildade män med barn äter 9% mer fisk än lågutbildade män utan barn.  

Även för männen har högutbildade deltagare bättre matvanor än lågutbildade. De har ett 

signifikant högre rapporterat intag av frukt och grönt än lågutbildade (+31% i gruppen med 

barn (p=0,000) och +27% i gruppen utan barn (p=0,006)), fullkorn (+50% i gruppen med barn 

(p=0,000) och +26% i gruppen utan barn (p=0,033)), fisk (+29% i gruppen utan barn 

(p=0,287) och +46% i gruppen med barn (p=0,092)) samt ett lägre intag av kött- och 

charkprodukter (-16% (p=0,007) i gruppen med barn och -20% i gruppen utan barn 

(p=(0,028)).  

Tabell 8. Samband mellan intag av frukt & grönsaker, fisk & skaldjur, fullkorn, rött kött & charkuteriprodukter 

och utbildningsnivå hos män med respektive utan barn. Signifikanta skillnader (p<0,05) är markerade med fet 

stil. 

Kostråd  

Män med barn  

(n=240) 

Män utan barn  

(n=234)  

 Utbildningsnivå Medelvärde SD Medelvärde SD p-värde 

Frukt & grönt (g/dag) Hög  359      148      349      246     0,131 

 Låg  274      169      274      168     0,964 

Kött & chark (g/v) Hög 805  448      709      402     0,141 

 Låg 962  476      888      545     0,041 

Fisk & skaldjur (g/v) Hög  314      373      324      384     0,979 

 Låg  243      275      222      285     0,575 

Fullkorn (g/dag) Hög 53 35 52 40 0,389 

 Låg 35 32 41 34 0,188 
 

4.5.3 Matvanor i relation till ålder och utbildningsnivå 

Figur 4 visar en principalkomponentanalys av livsmedelsintag bland grupper av kvinnor med 

olika ålder (yngre/äldre), utbildningsnivå (låg/hög) och barnstatus (med barn/utan barn). Den 

vänstra plotten visar hur stor variation det är i intag av olika livsmedel mellan de olika 

grupperna. Skillnaden är störst för de livsmedel som ligger i den yttre cirkeln (exempelvis 

mejeriprodukter, rött kött och sötade drycker). Den horisontella axeln (PC-1) förklarar 83% av 

variationen i livsmedel och den vertikala axeln (PC-2) 9%. I den högra plotten framgår att de 

äldre kvinnorna tenderar att hamna långt åt vänster på den horisontella axeln medan de yngre 

ligger längre åt höger. Det finns med andra ord ett tydligt mönster mellan ålder och hur 

mycket man äter av olika livsmedel. Tittar man istället på den vertikala axeln ligger grupperna 

med barn högt upp i plotten, dvs livsmedelsvariationerna kan till viss del även förklaras av att 

det finns barn i hushållet. När de båda plottarna läggs på varandra kan man se följande 

mönster; grupperna med barn rapporterar ett högre intag av kött och mejeriprodukter (röd 

markering i bilden), yngre personer med låg utbildning konsumerar mer sötade drycker och 

pizza, paj och pirog än övriga grupper (grön markering i bilden) medan de äldre kvinnorna 

äter mer frukt och bär, grönsaker och baljväxter, fisk och skaldjur samt nötter och frön (blå 

markering i bilden).  
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Figur 4. Principalkomponentanalys (PCA) av livsmedelsintag bland grupper av kvinnor med/utan barn, hög/låg 

utbildningsnivå och yngre/äldre ålder.  

 

I Figur 5 visas motsvarande analys för män, men här ses inte lika tydliga mönster för de olika 

grupperna. Det verkar dock finnas ett visst samband mellan ålder och konsumtion av vissa 

livsmedelsgrupper. Yngre män tenderar att hamna till höger i plotten, vilket innebär att de har 

en högre konsumtion av livsmedel såsom pizza/paj/pirog, snacks, sötade drycker samt nötter 

och frön (gul markering i bilden).  
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Figur 5. Principalkomponentanalys (PCA) av livsmedelsintag bland grupper av män med/utan barn, hög/låg 

utbildningsnivå och yngre/äldre ålder.  
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5 Diskussion 

Huvudfyndet som har gjorts i denna studie är att det generellt är få signifikanta skillnader i 

livmedelsval och näringsintag mellan vuxna med respektive utan barn. De skillnader som har 

identifierats finns främst hos kvinnorna och stämmer bra överens med tidigare forskning 

[15,16,17]. Kvinnor med barn äter mer mejeriprodukter (mjölk, fil, yoghurt) (p=0,018), 

snacks (p=0,003) och rött kött (p=0,010) och har ett högre intag av kalcium (p=0,049) samt 

lägre alkoholintag än kvinnor utan barn (p=0005). Det finns också en tendens att kvinnor med 

barn har ett högre energiintag samt intag av mättat fett jämfört med de utan barn. De 

sistnämnda två skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. Bland männen är det bara 

intaget av rött kött och järn som skiljer sig åt. I båda fallen är det rapporterade intaget 

signifikant högre hos männen med barn (p=0,021 respektive p=0,039).  

Följsamheten av Livsmedelsverkets fyra kostråd som är indikatorer på bra kostmönster är låg 

för alla grupper (kvinnor med barn, kvinnor utan barn, män med barn, män utan barn). 

Utbildningsnivån påverkar livsmedelsval och följsamhet av kostråden i nästan lika stor 

utsträckning hos deltagare med respektive utan barn. PCA:n för kvinnorna visar att det finns 

ett mönster mellan variationer i livsmedelval och ålder samt i viss mån om det finns barn i 

hushållet. Hos männen syns inte lika tydliga mönster. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Livsmedelsval, näringsintag och följsamhet av kostråden 

Som nämnts ovan är det relativt få skillnader i livmedelsval och näringsintag mellan vuxna 

med respektive utan barn. Givet att tidigare studier har pekat åt lite olika håll är resultatet inte 

helt oväntat. I linje med tidigare studier är att det främst kvinnornas kost som påverkas när de 

får barn. De skillnader som har identifierats stämmer väl överens med tidigare studier som 

även de rapporterat högre intag av snacks och kött hos kvinnor med barn [15,19]. Att kvinnor 

med barn äter signifikant mer mejeriprodukter var däremot ett fynd som inte setts så tydligt i 

tidigare forskning. 

Tidigare studier har också vittnat om ett ökat energiintag hos kvinnor med barn jämfört med 

dem utan [15,17,23]. Även i denna studie sågs en tendens till en sådan skillnad. Energiintaget 

är i genomsnitt 76 kcal högre per dag bland kvinnor med barn. Denna skillnad är dock inte 

statistiskt signifikant (p=0,101). Kvinnor med barn verkar också äta mer mättat fett, även om 

denna skillnad inte heller är statistiskt signifikant (p=0,051). Att intaget av kalcium är högre 

hos kvinnor med barn är logiskt med tanke på dessa kvinnor har ett högre intag av mjölk, fil 

och yoghurt. Det högre intaget av mejeriprodukter, tillsammans med ett högre intag av kött 

hos kvinnor med barn skulle även kunna förklara det ökade intaget av mättat fett i denna 

grupp. Det är inte heller förvånande att kvinnor med barn dricker mindre alkohol än de utan 

barn. 
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I enlighet med tidigare studier [17, 22] är det få skillnader i livsmedelsval och näringsintag 

mellan män med respektive utan barn. Intaget av rött kött och järn är signifikant högre hos 

männen med barn, men detta är också de enda signifikanta skillnader som identifierats. Att 

intaget av järn inte skiljer sig mellan kvinnor med respektive utan barn trots en signifikant 

skillnad i intag av rött kött (p=0,010) kan bero på att kvinnorna äter mer mångsidigt och får i 

sig järn från en större mängd olika livsmedel än männen.  

Det ligger utanför denna studie att undersöka vad de identifierade skillnaderna i 

köttkonsumtion mellan deltagare med respektive utan barn beror på men en tänkbar förklaring 

kan vara att kött och charkprodukter ter sig enkla att tillaga vilket sparar föräldrarna tid. Det 

kan även bero på föräldrarnas anpassning efter barnens önskan, dvs att barnen har en stark 

preferens för denna typ av livsmedel. Tidigare studier har visat att det framförallt är kvinnor 

som anpassar sig efter barnens behov och preferenser [17]. Även den ökade konsumtionen av 

mjölk, fil och yoghurt kan spegla kvinnors anpassning när de får barn. Opublicerade resultat 

där man jämfört andelen energi från olika livsmedelsgrupper i Riksmaten vuxna 2010/2011 

och Riksmaten barn 2003 (åk5) visar att både mejeriprodukter, kött och korv utgör en större 

del av energin bland barn än bland vuxna vilket också speglas i de vuxnas matvanor med barn 

i denna studie. 

Fisk- och skaldjurskonsumtionen visade sig vara högre hos män än hos kvinnor, dock sågs i 

båda fallen ingen skillnad mellan gruppen med respektive utan barn. En förklaring till 

resultatet kan vara att kostrådet för fisk räknades om från frekvens till gram för att det skulle 

vara lättare att jämföra med de andra kostråden som uttrycks i gram. Vid omräkningen 

användes samma portionsstorlek för kvinnor och män, vilket kan ha lett till att männen lättare 

kommer upp i rekommenderad mängd eftersom de generellt äter större portioner. Vad gäller 

jämförelsen av deltagarnas fiskkonsumtion uttryckt i gram med Livsmedelsverkets kostråd 

omräknat till gram är det också viktigt att ha i åtanke att det är genomsnittsintaget som 

jämförs. Just intaget av fisk har en mycket skev fördelning. Ett stort antal personer äter inte 

fisk överhuvudtaget men medelkonsumtionen dras upp av en del storkonsumenter och ser 

därför ganska bra ut i jämförelse med kostrådet. Hade man istället undersökt hur stor andel av 

deltagarna som nådde rekommenderad mängd hade resultatet förmodligen sett sämre ut. 

Generellt kan man säga att det är få skillnader i näringsintag mellan vuxna med eller utan 

barn. Majoriteten av kvinnorna och männen når inte upp till Livsmedelsverkets 

rekommenderade mängd avseende intag av frukt och grönt, fullkorn samt fisk och skaldjur 

och majoriteten av männen överstiger det rekommenderade intaget av kött och 

charkprodukter, vilket speglar en trend som förekommer i hela samhället snarare än i enskilda 

grupper [14]. Det visar att följsamheten av kostråden år låg hos vuxna i allmänhet och att 

interventioner bör riktas till alla grupper i samhället.  

5.1.2 Matvanor i relation till ålder och utbildningsnivå 

Vad gäller utbildning verkar detta vara en förklaringsvariabel för hur man äter inom 

respektive grupp med eller utan barn (högutbildade har högre följsamhet av samtliga kostråd) 

men den förklarar få skillnader mellan grupperna. Endast för konsumtionen av kött är det en 
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signifikant skillnad mellan högutbildade kvinnor med respektive utan barn (+15% om det 

finns barn i hushållet, p=0,015). Samma sak ses för männen men här är den signifikanta 

skillnaden istället för lågutbildade män (+8% om det finns barn i hushållet, p=0,041). Att 

skillnaderna mellan grupperna för alla andra kostråd inte är signifikanta trots stora numeriska 

skillnader i vissa fall beror på att variansen är hög, dvs det är stora skillnader i följsamheten 

av kostråden på individnivå.  

Detta resultat stämmer överens med principalkomponentanalyserna där de faktorer som 

förklarar den mesta variansen i livsmedelsval hos kvinnor är ålder och om man har barn eller 

inte. PCA:n visar även ett mönster att kvinnor med barn äter mer rött kött och 

mejeriprodukter, vilket stämmer överens med resultaten i Tabell 5. Hos män syns inte lika 

tydliga mönster. Detta går i linje med tidigare utländska studier som visat att det är främst 

kvinnornas matvanor som ändras när man får barn [17,22]. 

Analysen av matvanorna i relation till utbildningsnivå visar också en trend att i jämförelse 

med de flesta kostråd äter högutbildade bättre när de får barn, medan lågutbildade äter sämre 

om det finns barn i hushållet. Ett undantag är dock konsumtionen av kött som är högre hos 

högutbildade kvinnor och män än lågutbildade. En tänkbar förklaring till detta är att kött är 

dyrt och högutbildade oftast har en högre inkomst än lågutbildade. Det är också värt att 

notera, även om inga signifikanta skillnader påvisats, att för livsmedelsgrupperna fullkorn och 

fisk finns en trend att konsumtionen går åt olika håll beroende på utbildningsnivå. För 

högutbildade kvinnor är intaget av fullkorn och fisk högre då det finns barn i hushållet, medan 

intaget är lägre för de lågutbildade kvinnorna då det finns barn i hushållet. Det finns ingen 

tidigare forskning som kan förklara detta mönster.  

Olika faktorer korrelerar ofta med varandra i kostundersökningar och allt ”brus” gör det svårt 

att dra slutsatser om hur ålder och utbildning var och en för sig påverkar skillnader i matvanor 

hos kvinnor och män med respektive utan barn. För att tydligare kunna se vilka variabler som 

förklarar skillnaderna mellan dessa grupper hade en logistisk regressionsanalys behövts göras 

[31].  

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Undersökningsmetodik 

Denna studie bygger på data från Riksmaten 2010/2011 som är en tvärsnittsstudie, dvs all data 

samlades in ”samtidigt” (under ett års tid). Riksmaten inkluderade olika typer av 

kostundersökningsmetoder; främst 4-dagars kostregistrering men även FFQ 

(livsmedelsfrekvensformulär) för vissa utvalda speciellt intressanta livsmedel samt i vissa fall 

biologiska prover. Analyserna i denna studie är främst baserade på kostregistreringsdata. Den 

stora fördelen med denna kostundersökningsmetod är att den ger detaljerad data med 

kvantifierat intag [9]. En brist med metoden, i likhet med många andra 

kostundersökningsmetoder, är att respondenter ibland förenklar sina matvanor när de deltar i 

en kostundersökning. Deltagarna väljer exempelvis enklare mat med standardiserat innehåll 

och storlek, hoppar över måltider, äter inte under matlagning, undviker att äta på restaurang 
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och äter inte mat med okänt innehåll [33]. Vidare är det vanligt med över/underapportering 

vid denna typ av undersökningsmetodik [9]. Högkonsumenter tenderar att underskatta och 

lågkonsumenter att överskatta sitt intag. I Riksmaten beräknades antal underrapportörer enligt 

Goldbergs metod till 16% av kvinnorna och 21% av männen [14].  

En viktig del av kostundersökningen är att översätta informationen från deltagarna till gram 

av olika livsmedel och dagligt intag av energi och näringsämnen. Felkällor här är bland annat 

uppskattning av portionsstorlek, livsmedelstabeller/databaser samt kodning och beräkning av 

mixade maträtter [9]. I Riksmaten 2010/2011 minimerades dessa felkällor genom att stort 

arbete lades ned på att sätta portionerna, rapporteringsverktyget var direkt kopplat till 

Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas som är Sveriges mest tillförlitliga livsmedeldatabas med 

över 1900 livsmedel att välja bland, uträkning av energi-och näringsintag skedde automatiskt 

och blandade maträtter delades upp på ingående ingredienser. 

5.2.2 Deltagare, urval och bortfall i Riksmaten 2010/2011 

Deltagandet i Riksmaten 2010/2011 var lågt (36%), vilket kan ha påverkat resultatet. Särskilt 

stort var bortfallet bland yngre män, personer med utländsk bakgrund och personer med 

kortare utbildning [14]. Tidigare studier har framhållit sambandet mellan utbildningsnivå och 

matvanor [25,27]. Om högutbildade äter hälsosammare än lågutbildade personer är det 

möjligt att undersökningen ger en för bra bild av svenskarnas matvanor.  

Enligt en australiensisk studie påverkar antal barn i hushållet kostvanorna. Ju fler barn desto 

sämre kostvanor [26,35]. I Riksmaten 2010/2011 är det mycket få personer med tre eller fler 

barn. De som hade barn hade oftast ett eller två barn. Hade fler föräldrar med fler barn i 

hushållet inkluderats i denna studie så hade möjligtvis större skillnader mellan grupperna 

kunnat påvisas. Genomsnittligt antal barn hos deltagarna med barn var 1,7 per kvinna, att 

jämföra med det svenska genomsnittet på 1.9 barn per kvinna [34]. Det lägre antalet barn 

jämfört med det svenska genomsnittet kan ha påverkat kan ha påverkat gruppen med barns 

matvanor till det bättre. 

Det är också värt att nämna att deltagarna i Riksmaten är speciella i den meningen att de varit 

intresserade av att delta, vilket är fallet i de flesta studier med frivilligt deltagande.  

5.2.3 Urvalsprocess 

I Riksmaten 2010/2011 deltog personer i åldrarna 18-80 år. Vuxna med hemmaboende barn är 

sällan äldre än 60 år. När deltagarna delades in i två grupper beroende på om de hade barn 

eller inte var medel-och medianåldern i gruppen utan barn därför mycket högre (och även 

antal deltagare). För att inte skillnaden i åldersfördelning mellan grupperna skulle påverka 

resultatet beslutades att filtrera bort personer över 60 år (456 stycken), vilket resulterade i 

ungefär lika medel och medianålder samt ungefär lika stort antal respondenter i båda 

grupperna. Gravida och ammande exkluderades också då de potentiellt inte äter som de brukar 

göra under dessa perioder (44 st). Vid filtrering minskar antal respondenter men i detta fall ses 

det inte som något problem eftersom kvarvarande antal deltagare anses vara ett tillräckligt 

stort urval. Det är viktigare att få jämförbara grupper. Enligt Riksmaten 2010/2011 äter äldre 
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personer mer av nyttiga livsmedel såsom grönsaker och frukt [14], vilket visar på vikten av att 

skapa åldersmässigt jämförbara grupper. 

Det är ett större antal kvinnor än män i studien (55% kvinnor i gruppen med barn och 60% 

kvinnor i gruppen utan barn). Könsfördelningen är dock inte relevant för resultatet eftersom 

kvinnor och män jämfördes var för sig och samtliga grupper var tillräckligt stora för att 

statistiskt signifikanta slutsatser skulle kunna dras. Att titta på resultaten totalt sett för kvinnor 

och män, dvs att jämföra skillnader mellan vuxna med barn och vuxna utan barn är inte 

relevant eftersom respektive grupps medelvärden påverkas av könsfördelning, som skiljer sig 

något åt i de båda grupperna. För att få en korrekt jämförelse mellan gruppen med respektive 

utan barn skulle medelintaget i så fall behövt viktas efter könsfördelningen.  

Utbildningsnivån hos respondenterna var högre bland kvinnor med barn (57% högutbildade i 

gruppen med barn, att jämföra med 46% i gruppen utan barn), vilket kan ha bidragit till en för 

positiv bild av kvinnor med barns matvanor. Om fördelningen mellan högutbildade och 

lågutbildade kvinnor hade varit densamma i gruppen med respektive utan barn är det möjligt 

att fler signifikanta skillnader hade kunnat identifieras. 

Det är värt att reflektera över om resultaten hade sett annorlunda ut om hänsyn hade tagits till 

barnens ålder. Denna information fanns inte att tillgå eftersom enkätfrågan som rörde barn 

enbart frågade efter antal hemmaboende barn i hushållet under 18 år. Som nämnts tidigare 

påverkar barnens preferenser i hög grad framförallt mammornas kost [17] och det är viss 

skillnad i matpreferenser hos en 3-åring och en 17-åring.  

Det är också värt att nämna att definitionen av yngre respektive äldre personer inte är 

vedertagen utan gjordes genom att studera respondenternas medianålder för att skapa två lika 

stora grupper. Detta innebär att personer upp till och med 40 år klassas som yngre och de 

däröver som äldre. Det är möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut om andra gränser hade 

använts.    

Efter filtrering beräknades antalet underrapportörer enligt samma metod som i Riksmaten. Det 

var ingen skillnad i andel underrapportörer mellan de båda grupperna med kvinnor, men hos 

männen var det en betydligt större andel underrapportörer i gruppen utan barn jämfört med 

gruppen med barn (24% respektive 16%, p=0,05). En förklaring till detta skulle kunna vara att 

utbildningsnivån bland männen utan barn är lägre, vilket man sedan tidigare undersökningar 

vet är kopplat till högre underrapportering [14]. Det kan också bero på åldersfördelningen, då 

det är fler unga personer i denna grupp och unga män i åldern 18-30 år var den grupp som 

underrapporterade mest i Riksmaten [14].   

5.2.4 Statistisk analys 

Vid statistisk analys används medelvärde när en variabel är normalfördelad och medianen när 

den är skev (icke-normalfördelad) [30]. I denna studie valdes att presentera medelvärden trots 

att variablerna var icke-normalfördelade då detta är enklare och samma sak gjordes till 

exempel i Riksmatenrapporten. Eftersom icke-parametriska test har använts vid de statistiska 

analyserna har hänsyn ändå tagits till att variablerna är skeva. 
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I och med att en stor mängd parvisa jämförelser gjordes för att hitta signifikanta skillnader 

mellan grupperna med respektive utan barn avseende livsmedelsval, näringsintag och 

följsamhet av kostråden ökar risken för ”massignifikans”, dvs för varje extra test som görs 

ökar risken att testet av slump visar att det finns en skillnad trots att det bland deltagarna inte 

finns några skillnader. Detta gör att p-värdena bör tolkas med viss försiktighet och allt för 

stora slutsatser kan inte dras för p-värden som ligger relativt nära 0,05.  

5.2.5 Arbetets teoretiska och praktiska betydelse 

Resultatet från denna studie ger viktig kunskap om hur livsmedelskonsumtionen ser ut i olika 

grupper; i detta fall hos kvinnor och män med respektive utan barn, i yngre eller äldre ålder 

samt med hög eller låg utbildningsnivå. Det är viktigt för Livmedelsverket att få kunskap om 

hur väl svenskarnas matvanor stämmer överens med råd och rekommendationer och se om det 

finns grupper i befolkningen som riskerar att få i sig för lite eller för mycket av olika ämnen. 

Då studien visar att det finns vissa skillnader i matvanor mellan kvinnor med respektive utan 

barn kan den vara ett viktigt underlag för interventioner riktade till dessa grupper. Det finns 

flera studier som visar att mödrarnas matvanor har stor inverkan på hur barnen äter 

[35,36,37], vilket gör att resultatet från studien även kan vara intressanta för kommande 

Riksmaten Barn (11, 14 och 17 år) som kommer att pilottestas under hösten 2015 och 

genomföras 2016/2017. 

5.2.6 Arbetets betydelse för dietistprofessionen 

Studien har ett stort nyhetsvärde i och med att denna typ av analys inte har gjorts i Sverige 

förut. Resultaten kan hjälpa dietisten att anpassa sin information till olika grupper, till 

exempel kvinnor med barn. Det är också viktigt för dietisten att ha kunskap om hur faktorer 

som ålder och utbildningsnivå påverkar kostvanor hos kvinnor och män med respektive utan 

barn för att kunna skräddarsy kostråden ytterligare. Arbetet har även betydelse för 

dietistprofessionen indirekt genom att det kan komma att ligga till grund för kostråd och 

underlag från Livsmedelsverket som dietisten använder.  

6 Slutsatser 

Generellt är det få signifikanta skillnader i livmedelsval, näringsintag eller följsamhet av 

Livsmedelsverkets kostråd mellan vuxna med respektive utan barn. De skillnader som har 

identifierats är främst hos kvinnor. Kvinnor med barn äter mer mejeriprodukter (mjölk, fil, 

yoghurt), snacks och rött kött och har ett högre intag av kalcium samt lägre alkoholintag än 

kvinnor utan barn. Bland männen är det bara intaget av rött kött och järn som skiljer sig åt 

mellan gruppen med respektive utan barn. I båda fallen är det rapporterade intaget signifikant 

högre hos männen med barn. Följsamheten av Livsmedelsverkets fyra kostråd avseende intag 

av frukt & grönt, kött-och charkprodukter, fullkorn och fisk som är indikatorer på bra 

kostmönster är dålig för alla grupper. 

Hos kvinnorna finns det ett tydligt mönster mellan livsmedelsval, utbildningsnivå och ålder. 

Vad gäller utbildningsnivå verkar detta vara en förklaringsvariabel hur man äter inom 
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respektive grupp med eller utan barn (lågutbildade har lägre följsamhet av samtliga kostråd) 

men den förklarar få skillnader mellan grupperna. Samma sak gäller för ålder; yngre kvinnor 

och män har sämre matvanor än äldre sett till att de äter mer sötade drycker, pizza, paj och 

pirog, men det är svårt att se att ålder förklarar skillnaderna i livsmedelsval mellan kvinnorna 

och männen med respektive utan barn.    

7 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har skillnader i matvanor mellan kvinnor och män med respektive utan barn 

identifierats och det har kort spekulerats i vad dessa skillnader skulle kunna bero på. Det hade 

varit intressant att gå djupare in på orsakerna till att kvinnornas kost påverkas mer än männens 

av att ha barn. Här skulle en kvalitativ studie kunna göras.  

 

Det hade också varit mycket spännande att se hur resultaten hade sett ut om information om 

barnens ålder hade inkluderats i analyserna. Vidare vore det intressant att undersöka om det 

finns andra socioekonomiska faktorer som är relaterade till skillnaderna i matvanor mellan 

vuxna i hushåll med eller utan barn.  
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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 - Livsmedelsgrupper 

Rödmarkerade livsmedelsgrupper är inkluderade i denna studie.  

1

Bröd & spannmål

Frukt & bär

Grönsaker & baljväxter 

(exkl. potatis)

Fett & olja

Kött, fisk, skaldjur, rom, 

ägg

Kött

Korv

Fågel

Rött kött

Processat kött

Inälvsmat

Blodmat & blodprod

Fisk & skaldjur (inkl rom 

& kaviar)

Ägg

Mejeriprodukter

Grädde, crème fraiche

Mesvaror

Mjölk, fil, yoghurt

Vegetabiliska produkter  

& mjölkersättning

Ost

Övriga grupper

Drycker

Bakverk & diverse 

efterrätter

Glass

Godis, choklad & 

tuggummi

Snacks, chips, popcorn, 

nötter, bars

Kost & näringspreparat

Smaksättare & 

bakingredienser

Sylt, marmelad, & dylikt

Sötade drycker

Kaffe, te

Vatten

Alkohol

Bullar, kakor, tårtor ??

Efterrätter

Chips, popcorn & dylikt

Nötter & frön

Frukt & nötblandningar, 

bars

Blandade rätter

Pizza, paj, pirog

Pannkakor, våfflor, 

crêpes

Soppa

Sås

”Kött- och charkprodukter”
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Bilaga 3 – Följsamhet kostråd 

  Hushåll med barn Hushåll utan barn  

  Medel Std % av rek Medel Std % av rek p-värde 

Frukt & grönt 

(g/dag) 

Kvinna 347 162 69% 359 181 72% 0,502 

Man 315 165 63% 307 209 61% 0,234 

Kött & chark 

(g/vecka) 

Kvinna 517 288 103% 473 320 95% 0,028 

Man 885 469 177% 807 492 161% 0,018 

Fisk  

(g/vecka) 

Kvinna 228 238  76% 224 228  75% 0,962 

Man 278 328  93% 266 336  89% 0,591 

Fullkorn 

(g/dag) 

Kvinna 37 27 53% 38 28 54% 0,797 

Man 44 34 49% 46 37 51% 0,748 
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Bilaga 4 – Påverkan utbildning 

KVINNOR 

347359

Kvinnor utan barn

-3%

Kvinnor med barn

Intag av frukt och grönt - kvinnor
Gram per dag

379389

Kvinnor med barnKvinnor utan barn

-3%

305334

-9%

Kvinnor utan barn Kvinnor med barn

Intag av frukt och grönt – högutbildade 
kvinnor
Gram per dag

Intag av frukt och grönt – lågutbildade 
kvinnor
Gram per dag

517
474

Kvinnor med barn

9%

Kvinnor utan barn

Intag av kött - kvinnor
Gram per dag

492
429

Kvinnor med barnKvinnor utan barn

15%

549511

Kvinnor utan barn Kvinnor med barn

7%

Intag av kött – högutbildade kvinnor
Gram per dag

Intag av kött – lågutbildade kvinnor
Gram per dag

3738

Kvinnor med barn

-3%

Kvinnor utan barn

Intag av fullkorn - kvinnor
Gram per dag

4138

Kvinnor med barnKvinnor utan barn

8%

31
38

Kvinnor utan barn Kvinnor med barn

-18%

Intag av fullkorn – högutbildade kvinnor
Gram per dag

Intag av fullkorn– lågutbildade kvinnor
Gram per dag

228224

Kvinnor med barnKvinnor utan barn

2%

Intag av fisk - kvinnor
Gram per vecka

260244

7%

Kvinnor utan barn Kvinnor med barn

184
207

Kvinnor utan barn Kvinnor med barn

-11%

Intag av fisk – högutbildade kvinnor
Gram per vecka

Intag av fisk– lågutbildade kvinnor
Gram per vecka

 

Figur 6. Samband mellan intag av frukt & grönsaker, fisk & skaldjur, fullkorn, rött kött & charkuteriprodukter 

och utbildningsnivå hos kvinnor med respektive utan barn. 
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Bilaga 5 – Påverkan utbildning 

MÄN 

315307

3%

Män utan barn Män med barn

Intag av frukt och grönt- män
Gram per dag

359349

Män med barn

3%

Män utan barn

274274

0%

Män utan barn Män med barn

Intag av frukt och grönt – högutbildade män
Gram per dag

Intag av frukt och grönt – lågutbildade män
Gram per dag

885
807

Män med barnMän utan barn

10%

Intag av kött- män
Gram per vecka

805
709

14%

Män med barnMän utan barn

962
888

8%

Män med barnMän utan barn

Intag av kött – högutbildade män
Gram per vecka

Intag av kött – lågutbildade män
Gram per vecka

4446

Män utan barn Män med barn

-4%

Intag av fullkorn - män
Gram per dag

5352

Män utan barn Män med barn

2%

35
41

-15%

Män med barnMän utan barn

Intag av fullkorn – högutbildade män
Gram per dag

Intag av fullkorn– lågutbildade män
Gram per dag

278266

Män utan barn Män med barn

5%

Intag av fisk - män
Gram per vecka

314324

Män utan barn Män med barn

-3%

243
222

Män utan barn

9%

Män med barn

Intag av fisk – högutbildade män
Gram per vecka

Intag av fisk– lågutbildade män
Gram per vecka

 

Figur 7. Samband mellan intag av frukt & grönsaker, fisk & skaldjur, fullkorn, rött kött & charkuteriprodukter 

och utbildningsnivå hos män med respektive utan barn. 

 

 

 


