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Bakgrund: Låg socioekonomisk status ökar risken för osunda beteendemönster, bland annat 
vad gäller matvanorna. Barns levnadsvanor är av stor vikt, då grunden för deras framtida 
vanor läggs under barndomen.  
Syfte: Att beskriva skillnaderna i barns kostvanor beroende på vilken socioekonomisk grupp 
de tillhör. 
Metod: Litteraturstudie. Resultatet i tio vetenskapliga artiklar sammanfattades genom att söka 
återkommande ämnen, av vilka teman skapades. 
Resultat: Socioekonomiska faktorer, föräldrars inkomst och utbildningsnivå påverkar barns 
matvanor och måltidsmönster. Det framkom att låg socioekonomisk status vanligtvis innebär 
mer osund och mindre sund mat, samt mer oregelbundna måltidsmönster.  
Slutsats: Fler undersökningar av barns matvanor beroende på socioekonomisk status bör 
genomföras för att få bättre insikt i anledningarna till dessa. Detta för att kunna sätta in riktade 
interventioner i syfte att minska ojämlikheterna i kostvanor mellan barn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  

Title: Differences in children’s diet due to socioeconomic differences 
Department: School of Life Sciences, University of Skövde 
Course: University Diploma Project in Public Health Science, 7.5 ECTS 
Author: Fagerström, Sarah; Pentikäinen, Linnéa 
Supervisor: Machon, Sabina 
Pages: 26 
Month and year: May 2014 
Keywords: Children, socioeconomics, diet, parents, social class, meal patterns 
___________________________________________________________________________ 
Background: Socioeconomic differences influence the risk of unhealthy behavior, like the 
diet, among other things. Children’s habits are of extra importance, since future habits are 
established during childhood.  
Aim: To describe the differences in children’s diet due to socioeconomic background. 
Method: Integrative literature review. The results of ten scientific articles were summarized 
by searching for recurring topics, which were turned into themes.  
Results: Socioeconomic background, the parents’ income and the parents’ education affected 
the children’s diet and meal patterns. Low socioeconomic status were usually connected to 
more unhealthy foods, smaller amounts of healthy foods and irregular meal patterns. 
Conclusion: More studies of children’s diets due to socioeconomic background should be 
conducted to get better insight into the reasons for these differences. This should be done so 
that interventions aimed at closing the gaps of inequity between children in different 
socioeconomic groups can be implemented. 
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Inledning 

 

Förhållandena under barndomen är av stor vikt för ett barns framtida hälsoutveckling (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Vilken socioekonomisk tillhörighet ett barn har under uppväxten kan 

påverka hälsan då tidigare forskning visar att låg socioekonomisk status bidrar till sämre 

matvanor. Detta kan i sin tur leda till övervikt och fetma. Fetma i barndomen leder till en 

betydligt större risk att utveckla följdsjukdomar, jämfört med att få fetma i vuxen ålder 

(Vårdguiden, 2012). Forskning visar även att en person med låg socioekonomisk status 

tenderar att ha fler sämre vanor som påverkar hälsan negativt, än en person med högre 

socioekonomisk status. Tobaksanvändning, alkoholintag och fysisk inaktivitet är exempel på 

dessa ohälsosamma vanor (Pellmer & Wramner, 2007). 

Livsmedelsverket (2013) har sammansatt fyra kostråd för hur den svenska befolkningen bör 

äta. Dessa är att äta mycket frukt och grönt (exempelvis bör barn 4-10 års intag vara 400 gram 

per dag), välja fullkorn då man äter flingor, gryn, pasta, ris och bröd, gärna välja 

nyckelhålsmärkta livsmedel samt byta ut hårt fett mot flytande margarin eller olja i 

matlagningen. En individ med goda matvanor som följer dessa kostråd förebygger övervikt 

och cancer samt minskar risken av att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Då forskningen visar att en människa med lägre socioekonomisk status tenderar att ha fler 

osunda vanor var avsikten med denna litteraturstudie att se över skillnader i matvanor mellan 

de socioekonomiska grupperna. Fokus låg framförallt på hur barnen i de olika gruppernas kost 

ser ut. 

 

 

Bakgrund  
 

Folkhälsa har definierats som ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet, dödlighet, 

levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. Även 

mönster av större eller mindre olikheter i hälsa mellan befolkningsgrupperna spelar in. Hälsan 

i sig påverkas av följande bestämningsfaktorer (Pellmer & Wramner, 2007): 

 

• Ålder, kön och ärftliga faktorer  
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• Individuella livsstilsfaktorer (tobaksanvändning, kostvanor, fysisk aktivitet, 

alkoholintag) 

• Samhälleliga och lokala nätverk (sociala relationer och socialt stöd) 

• Levnadsvillkor och arbetsförhållanden (utbildning, arbetsmiljö, arbetslöshet, hälso- 

och sjukvård, bostad) 

• Generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer (graden av 

jämlikhet i samhället, relationer mellan könen, graden av social stabilitet) 

 

Socioekonomisk status och levnadsvanor är de två faktorer som var relevanta för denna 

studie. Variationerna i levnadsvanor mellan de socioekonomiska grupperna är inte alltid 

aktiva val som individerna själva gör, utan snarare en effekt av livslång erfarenhet och vilket 

hälsofrämjande stöd som omgivningen har att erbjuda. Sämre vanor är alltså inte ett 

genomtänkt val utan en följd av individens eventuella utsatthet. Folkhälsoarbete (arbete i syfte 

att främja hälsa och förebygga sjukdom) som riktar sig till tobaksanvändare, överviktiga och 

individer med andra hälsoriskabla beteenden får inte orsaka skuldkänslor eller lägga fullt 

ansvar på individen med tanke på detta. Insatser ska istället försöka stärka individerna så att 

de själva kan få kontroll över och påverka sin situation (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Det övergripande nationella målet för det svenska folkhälsoarbetet är “att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsan i Sverige, 

årsrapport 2013) och utgångspunkten för allt folkhälsoarbete är att alla människor är lika 

mycket värda (Pellmer och Wramner, 2007). I riksdagen 2003 fastslogs ett antal övergripande 

förutsättningar för det svenska folkhälsoarbetet, så kallade folkhälsomål. Arbete genom dessa 

folkhälsomål kan bedrivas i formerna: Behandlande åtgärder, förebyggande åtgärder samt 

hälsofrämjande åtgärder. Alla tre är viktiga för en god folkhälsa i framtiden. Behandlande 

åtgärder sker efter att något negativt redan hänt. Förhoppningen är då att få situationen att 

återgå till det normala. Förebyggande åtgärder sker för att förhindra att något sker (sjukdomar, 

skador, sociala eller fysiska problem). Hälsofrämjande åtgärder avser att stärka eller bibehålla 

människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Ovan nämnda folkhälsomål är följande: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomisk och social trygghet 

3. Trygga och goda uppväxtvillkor 
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4. Ökad hälsa i arbetslivet 

5. Sunda och säkra miljöer och produkter 

6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Gott skydd mot smittspridning 

8. Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa 

9. Ökad fysisk aktivitet 

10. Goda matvanor och säkra livsmedel 

11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

 

De två målområden som är av vikt för denna litteraturstudie är målområde tre och målområde 

tio:  

 

• Folkhälsomål nummer tre (trygga och goda uppväxtvillkor) står för att barns och 

ungdomars hälsa och uppväxtvillkor på lång sikt. I fokus står barn och ungas 

utveckling av levnadsvanor samt deras psykiska hälsa. Förhållandena under 

barndomen är av stor vikt för individernas framtida hälsa. Tidiga interventioner kan 

främja barn och ungdomars hälsa och därmed kan skillnaderna i uppväxtvillkor 

minskas (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

 

• Folkhälsomål nummer tio (goda matvanor och säkra livsmedel) är till för att genom 

säkra livsmedel och goda matvanor ge förutsättningar för att alla i befolkningen ska få 

en god hälsoutveckling (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Förutom problematiken med 

skillnader i matvanor mellan socioekonomiska grupper så har matvanorna i Sverige 

överlag förändrats under de senaste trettio åren. Detta ser man tydligt genom statistik 

om produktion samt försäljning. Under åren 1980 till 2006 ökade godiskonsumtionen 

från 10 kg till 15 kg per person och år. Under samma period har läskkonsumtionen 

ökat från 30 liter till 90 liter per person och år. Totalt har det genomsnittliga 

energiintaget ökat med 4 % (Pellmer & Wramner, 2012). 
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Barns matvanor 
 

De svenska kostråden lyder följande (Livsmedelsverket, 2013):  

       

• Ät mycket frukt och grönt.  

• Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.  

• Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel. 

• Använd gärna flytande margarin eller olja istället för hårt fett i matlagningen. 

• Minska gärna intaget av läsk, godis, snacks, glass och bakverk. 

 

500 g/dag frukt och grönt rekommenderas för vuxna och barn/unga över 10 år. För barn 4-10 

år rekommenderas 400g/dag och barn under fyra år rekommenderas få någon form av frukt 

eller grönt vid varje måltid (Livsmedelsverket, 2012). Enligt de svenska kostråden 

karaktäriseras goda matvanor av ett varierat och högt intag av frukt, grönsaker, fisk och 

skaldjur och fiberrika livsmedel, och en låg konsumtion av energitäta och näringsfattiga 

livsmedel. Att följa kostråden och bibehålla goda matvanor förebygger övervikt och cancer, 

samt minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Mängden frukt och grönsaker i kosten är av stor vikt. Enligt World Health Organisation 

[WHO] är lågt intag av frukt och grönt den sjunde största orsaken till för tidig död i 

befolkningen i höginkomstländer (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Yngre barn äter dock i 

genomsnitt bara hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas och intar istället 

mycket godis, läsk, glass, snacks och bakverk. Nästan en fjärdedel av kalorierna kommer från 

dessa livsmedel. Barn dricker i genomsnitt ca 2 deciliter saft och läsk/dag och äter 1.5 

hektogram godis/vecka, och vart tionde barn dricker mer än 4 deciliter saft och läsk/dag och 

äter mer än 3 hektogram godis/vecka. Uppåt i åldrarna minskar fruktkonsumtionen ytterligare, 

medan godis- och läskkonsumtionen ökar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Denna utveckling pekar på behovet av interventioner för barns matvanor. En som redan har 

genomförts är att en skollag trädde i kraft 2011 som innehåller krav på att skolmåltiden ska 

vara näringsriktig, detta för att barnen ska ha tillgång till en väl sammansatt måltid per dag 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
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Socioekonomisk status 
 

Skillnaderna mellan socioekonomiska grupper finns redan i barndomen och under tonåren, 

vilket talar för att uppväxtmiljön har betydelse för hälsovanorna (Folkhälsan i Sverige, 

årsrapport 2013). Då denna litteraturstudie rör barn (0-17 år gamla) så är det deras föräldrars 

socioekonomiska status, utbildnings- och inkomstnivå som vi utgår från. 

 

Den svenska myndigheten för produktion av statistik, Statistiska Centralbyrån [SCB] delar 

upp socioekonomisk status i fyra olika grupper: 

 

1. Arbetare: Facklärda och ej facklärda varuproducerande och tjänsteproducerande. 

2. Tjänstemän: Lägre-högre tjänstemän samt ledande befattningar.  

3. Företagare: Fria yrkesutövare med akademikeryrken, företagare och lantbrukare.  

4. Befolkningsgrupper bland ej förvärvsarbetande: Studerande, arbetslösa, pensionärer, 

hemarbetande och värnpliktsgörande. 

 

Socioekonomisk status definieras även med hjälp av utbildningsnivå (förgymnasial, 

gymnasial och eftergymnasial nivå) samt inkomst. Högre utbildningsnivå, högre lön samt 

högre position inom arbetet tenderar att bidra till en högre socioekonomisk status, och därmed 

bättre hälsa. Låg utbildningsnivå och lägre eller ingen lön påverkar istället den 

socioekonomiska statusen negativt, och därmed även hälsan. Låg socioekonomisk status 

innebär exempelvis ökad risk för samtliga av de största dödsorsakerna vi har i Sverige: 

kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stroke, alkoholrelaterade sjukdomar samt självmord. 

Även daglig rökning och fetma är vanligare i grupper med lägre socioekonomisk status 

(Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2013). 

 

 

Riskfaktorer 
 

Att tillhöra en grupp med låg socioekonomisk status är förknippat med ett flertal risker. Som 

tidigare nämnt så är frekvensen av dödliga sjukdomar högre i de lägre socioekonomiska 

grupperna. Något som påverkar den socioekonomiska statusen negativt är arbetslöshet 

och/eller låg sysselsättningsgrad, då låg inkomst generellt leder till en lägre socioekonomisk 

status. Arbetslöshet har negativa psykiska och fysiska hälsoeffekter, så som ökad stress och 
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depression. Det kan också leda till hälsoskadliga beteenden som ohälsosam kost, tobak- och 

alkoholbruk, som alla i sin tur kan leda till kroniska sjukdomar (Rosenthal, Carroll-Scott, 

Earnshaw, Santilli & Ickovics, 2012).  

 

Människor som lever i en mer socialt och ekonomiskt utsatt situation har mer sällan goda 

matvanor än de med lång utbildning och god ekonomi. Högt blodtryck, högt blodsocker, höga 

blodfetter, låg konsumtion av frukt och grönsaker samt övervikt och fetma finns alla med 

bland de tio ledande riskfaktorerna för den globala sjukdomsbördan. Samtliga av dessa kan 

påverkas och förebyggas med goda matvanor.  

 

Risker med att inte följa de svenska kostråden:  

 

• En låg konsumtion av frukt och grönsaker förklarar 14 % av dödsfallen i mag- och 

tarmcancer och 20 % av dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdomar i hela världen (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

 

• Lågt intag av fullkorn eller fullkornsprodukter hänger samman med ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, och övervikt/viktuppgång (Livsmedelsverket, 

2012). 

 

• Låg konsumtion av fisk kan öka risken för bl.a. hjärt-och kärlsjukdom 

(Livsmedelsverket, 2007). 

 

Det är inte endast vad vi äter, utan även hur och när vi gör det, som kan påverka oss negativt. 

Bland barn och unga har man sett ett samband mellan dem som hoppar över frukosten och de 

som drabbas av övervikt och fetma, samt sämre studieresultat (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). I 12-årsenkäten (Swanberg & Enge Swartz, 2000) framgår att 91 % av tolvåringarna 

äter frukost 5-7 dagar/veckan, 6 % äter frukost 2-4 dagar/veckan och 4 % äter frukost 1 

gång/v eller aldrig. Flickor äter mer sällan frukost än vad pojkar gör. 

 

Vart och hur vi växer upp påverkar också vår hälsa. Det finns stora skillnader i andelen feta 

fyraåringar mellan glesbygd och tätort samt inom de socialekonomiska aspekterna. Forskning 

visar att fetma är vanligare bland barn som växer upp i en mer socialt och ekonomiskt utsatt 
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situation (Statens folkhälsoinstitut, 2011). En individ som utvecklar fetma i barndomen lider 

betydligt större risk att utveckla följdsjukdomar, jämfört med en individ som utvecklar fetma i 

vuxen ålder. Exempel på dessa följdsjukdomar är diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fettlever 

och menstruationsrubbningar (Vårdguiden, 2012). 

 

Folkhälsovetenskaplig relevans 
 

Det är i barndomen som grunden för våra framtida vanor läggs (Vårdguiden, 2011). Därav är 

det av vikt att fokusera på just barn och deras vanor. Låg socioekonomisk position bidrar till 

sämre matvanor, vilka leder till hälsorisker, exempelvis fetma. Just övervikt och fetma bland 

barn är något som har ökat märkbart. Denna ökning innebär enligt Socialstyrelsen (2013) en 

framtida risk för sämre folkhälsa. 

 

År 2003 beräknades patienter med sjukdomar relaterade till övervikt och fetma kosta den 

svenska sjukvården närmare tre miljarder kronor. Om andelen överviktiga och feta personer 

fortsätter öka i den takt det tidigare gjort beräknas kostnaderna öka med 120 % fram till år 

2030 (Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2004). Genom förebyggande 

hälsoarbete mot övervikt och fetma kan staten på lång sikt spara pengar, samtidigt som 

folkhälsan förbättras.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva skillnaderna i barns kostvanor beroende på 

vilken socioekonomisk grupp de tillhör. 
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Metod 

Design 
 

Denna uppsats är utformad som en allmän litteraturstudie och baseras på redan existerande 

data. Relevanta undersökningar identifieras, värderas och analyseras. Valda studier 

kvalitetsbedöms innan de inkluderas i studien (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Uppsatsen är uppbyggd enligt IMRAD; med introduktion, metod, resultat och diskussion som 

de fyra huvuddelarna.   

 

 

Datainsamling och urval 
 

Sökning efter data skedde främst i PubMed, en version av databasen Medline, vilken 

innehåller vetenskapliga artiklar om bl.a. medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013), men kompletterande artiklar från databasen Cinahl ingår också i denna litteraturstudie, 

då sökningarna i PubMed inte genererade tillräckligt många relevanta artiklar. 

 

Inklusionskriterier: Material från år 2000 och framåt, främst svenskt, men utländska 

undersökningar användes för komplettering. Valda artiklar skulle bestå av information om 

skillnader mellan socioekonomiska grupper bland barn (0-17 år) och deras kostvanor, samt 

information om vuxna för bakgrundsinformation. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

fick ingå.   

Exklusionskriterier: Material som publicerats innan år 2000, data som handlar om äldre (65+), 

data som ej följer de etiska principerna, avgiftsbelagda artiklar. 

 

Vid sökning i databaser efter artiklar användes följande sökord: “socioeconomics”/”social 

class”/socioeconomic differences”/”sociodemografic factors”/”unemployment”/”difference”, 

AND “health”/”diet”/”nutrition”/”diet economics”/”meal pattern”/”food habit” AND 

“children”/”swedish children”/”adolescents”/”parents”, tillsammans med “Sweden”. 
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Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databas Sökord Träffar Lästa  
abstract 

Lästa  
artiklar 

Utvalda  
artiklar 

PubMed 
2014.05.05 
 

Chrildren AND 
nutrition AND 
sweden* 

525 2 1 1 

Cinahl 
2014.05.05 

Diet economics 
AND children 
AND sweden 
 

10 1 1 1 

PubMed 
2014.05.06 

Sociodemogra-
phic factors AND 
children AND 
nutrition 

202 2 1 1 

PubMed 
2014.05.06 

Socioeconomic 
difference* AND 
health AND food 

75 3 1 1 

PubMed 
2014.04.07 

Health AND 
unemployment 
AND difference* 

465 4 2 1 

PubMed 
2014.04.05 

Social class AND 
diet Sweden 

1743 5 2 2 

PubMed 
2014.04.05 

Socioeconomic 
differences AND 
diet AND 
children Sweden 

9 2 1 1 

PubMed 
2014.04.06 

Socioeconomic 
differences AND 
diet AND 
children 

396 4 2 2 

PubMed 
2014.04.07 

Food habits AND 
diet AND 
adolescent* AND 
parents 

247 3 1 1 

PubMed 
2014.04.07 

Adolescent* 
AND meal 
pattern Sweden 

7 1 1 1 
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Analys 
 

Artiklar valdes ut via abstract, innan de lästes igenom i sin helhet. Vid genomläsning av 

artiklarna lades fokus på att identifiera återkommande teman och mönster i dessa. Dessa 

antecknades för en strukturerad överblick. Extra fokus lades vid beskrivningar av skillnader i 

matvanor och hälsa. De oftast återkommande jämförelserna gällande matvanor var mellan: 

 

• socioekonomisk tillhörighet 

• föräldrars inkomst 

• föräldrars utbildningsnivå 

 

Dessa teman uppkom då artiklarna jämförde vanor mellan både socioekonomiska grupper, 

inkomst, och utbildningsnivåer och inte bara en av dessa. Vidare återkom måltidsmönster och 

deras relevans för hälsan i ett flertal artiklar. Socioekonomisk tillhörighet, föräldrars inkomst, 

föräldrars utbildningsnivå samt måltidsmönster fick därmed utgöra rubrikerna i 

litteraturstudiens resultatdel. 
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Tabell 2. Sammanställning av studierna  

Författare 
och år 

Plats för 
studien 

Antal 
deltagare 

Studiedesign/ 
metod  

Resultat Slutsats 

Letho, Ray, Te Velde, Petrova, 
Duleva, Krawinkel, Behrendt, 
Papadaki, Kristijansdottir, 
Thorsdotti, Yngve, Lien, Lynch, 
Ehrenblad, Vaz de Almeida, 
Ribic, Simcic, Roos (2013) 

Bulgarien, Finland, 
Tyskland, 
Grekland, Island, 
Nederländerna, 
Norge, Portugal, 
Slovenien, Sverige  

8159 Enkät-
undersökning 

I fem av tio länder åt barn med högre 
utbildade föräldrar frukt varje dag. 
I sju av länderna sågs ett positivt 
samband mellan högre utbildning bland 
föräldrar samt intag av grönsaker hos 
barnen. 

Föräldrars utbildningsnivå 
korrelerar positivt med barnens 
dagliga intag av frukt och grönt i de 
flesta länder. Dock inte i Sverige, 
där frukt och grönt intogs i liknande 
mängd oavsett utbildningsnivå. 

Turrell, Hewitt, Pattersson, 
Oldenburg, Gould (2008) 
 
 

Australien 
 

1003 
 

Intervjuer 
 
 
 
 
 

Personer från socioekonomiskt 
missgynnade miljöer var mindre benägna 
att köpa livsmedel rika på fibrer och 
snåla på fett, salt och sover. Lågutbildade 
och invånare i låginkomsthushåll köpte 
färre typer av frukt och grönt än deras 
högre motsvarigheters status. 

Hälsofrämjande insatser som syftar 
till att minska socioekonomiska 
skillnader i matinköp måste 
utformas och genomföras. 
 
 

Rydén, Hagfors (2011) Sverige 2160 Healthy 
Eating Index. 
2005. En 
matvane-
undersökning 

Högre kostnader för kost var förknippat 
med sundare matvanor. Mer energirik 
mat är billigare. Måste äta mer mängd 
för att få i sig en precis kalorimängd om 
kosten är kalorisnål. 
Prisskillnader mellan sunda, ekologiska 
livsmedel och mindre hälsosamma 
livsmedel. 

Sunda matvanor hos svenska barn 
är associerat till högre 
matkostnader. Viktiga orsaker till 
det är: Skillnader på pris av 
livsmedel, ökat intag av energitäta 
livsmedel, högre kostnad att äta 
varierad kost. 

Northstone, Emmett (2005) England 17836 Kostmönster 
identidiferades 
genom 
principal 
component 
analysis 
[PCA] 

Mödrars matvanor har påverkan på 
barnets tidiga ätmönster. Unga och 
lågubtildade förknippades med skräpmat. 
Äldre och högre utbildade åt sundare. 
Barns matvanor fastställs vid fyra års 
ålder. 

Mödrar med lägre socioekonomisk 
status äter själva och ger sina barn 
mer osund kost. Mödrar med högre 
socioekonomisk status äter 
hälsomedvetet. Dålig kost är 
förknippat med låg social position. 

Rosenthal, Carroll-Scott, 
Earnshaw, Santilli, Ickovics 
(2012) 

USA 857 Intervjuer Arbetslöshet kan leda till hälsoskadliga 
beteenden så som ohälsosam kost, 
tobaksanvändning och alkoholbruk, som 
i sin tur kan leda till kroniska sjukdomar. 

Samband finns mellan 
anställningsform och 
hälsobeteenden, så som kost.  
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Eloranta, Lindi, Schwab, 
Kiiskinen, Kalkinkin, Lakka, 
Lakka (2011) 

Finland 424 Matdagbok, 
enkäter 

Barn till högutbildade åt mer fiber, fisk 
och åt oftare alla dagens måltider. Barn 
till föräldrar med lägre utbildning åt mer 
margarin än barn till högutbildade. Barn 
till höginkomsttagare drack oftare 
lättmjölk och åt mer fisk. Ingen skillnad 
gällande intag av frukt och grön mellan 
grupperna. ¾ av alla barn åt mer socker 
än RDI. 

Barn som växer upp i en högre 
socioekonomisk status får i sig mer 
hälsomedveten kost. 

Sjöberg, Hallberg, Höglund, 
Hulthén (2003) 

Sverige 1245 Enkäter, 
intervjuer, 
medicinsk 
undersökning 

Ungdomar med låg socioekonomisk 
status hoppade oftare över frukost och 
fler från denna grupp rökte än andra 
grupper. De som rökte hoppade oftare 
över frukost, drack mer kaffe, åt mer 
chips och drack mer alkohol. 

Ungdomar med låg socioekonomisk 
status har fler hälsoskadliga 
beteenden än ungdomar från andra 
socioekonomiska grupper. 

Lindström, Hanson, Wirfält, 
Östergren 

Sverige 11837 Enkät om 
hälsa, enkät 
om matvanor 
samt 
matdagbok 

Individer med högre socioekonomisk 
status rapporterar ofta ett högre intag av 
frukt och grönt än individer med låg 
socioekonomisk status. Denna skillnad 
kan ligga bakom skillnaderna i 
kardiovaskulära sjukdomar mellan 
socioekonomiska grupper. 

Intaget av frukt och grönt tros spela 
roll i preventionen av 
kardiovaskulära sjukdomar. 

Würbach, Zellner, Kromeyer-
Hauschild (2009) 

Tyskland 2054 Vägning, 
mätning  av 
barn samt 
enkäter ifyllda 
av föräldrar 

Barnen med låg socioekonomisk status 
äter färre antal måltider per dag samt 
skippar oftare frukost. Överviktiga och 
feta barn hade oftare föräldrar med låg 
utbildningsnivå, som var arbetslösa eller 
deltidsarbetare.  

Socioekonomisk status hänger ihop 
med måltidsmönster. 

Sichert-Hellert, Behhin, De 
Henauw, Grammatikaki, 
Hallström, Manios, Mesana, 
Molnár, Dietrich, Piccinelli, 
Plada, Sjöström, Moreno, 
Kersting (2011) 

Österrike, Belgien, 
Frankrike, 
Tyskland, 
Grekland, Ungern, 
Italien, Spanien, 
Sverige 

3546 Tvärsnitts-
studie 

Det är i tonåren personligt ansvar och 
självständighet blir viktigare, vilket 
minskar familjens inflytande över 
barnens matvanor. En teori är att 
utbildning inom nutrition borde vara 
mest lyckad under denna tid. 

Graden av kunskap om nutrition var 
blygsam, men ökade uppåt i 
åldrarna. Den faktor som i högst 
grad påverkade kunskaperna var 
föräldrarnas utbildningsnivå. 
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Etik 

 

Då denna studie är baserad på redan existerande data så är det viktigt att varje artikel och 

rapport som ingår i den har följt de etiska ståndpunkterna: frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. 

 

För att följa dessa principer utövas följande fyra krav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa verkar för att varje deltagare ska veta vad 

som ingår i undersökningen, att de själva bestämmer över sin medverkan, att deras 

personuppgifter kommer hållas trygga så att de förblir anonyma, samt att deras svar endast 

nyttjas för forskningens ändamål (Bryman, 2008). 

 

Vidare kontrollerade vi om det finns eventuella sponsorer som kunde gynnats av artiklarnas 

resultat. Ingen sådan identifierades. 

 

Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i tidigare nämnda teman; socioekonomisk grupptillhörighet, 

föräldrars inkomst, föräldrars utbildningsnivå samt måltidsmönster. Detta för att enkelt kunna 

jämföra matvanorna inom nämnda grupper, samt erbjuda en översiktlig bild av 

måltidsmönster. 

 

Socioekonomisk grupptillhörighet 
 

Att individer i mer utsatta socioekonomiska grupper har sämre matvanor än de med hög 

socioekonomisk status stöds från flera håll, bland annat av Northstone & Emmet (2005) samt 

Turrell, Hewitt, Patterson, Oldenburg och Gould (2008). Som följd av dessa uppstår 

skillnader mellan de socioekonomiska grupperna i förekomsten av bland annat 

kardiovaskulära sjukdomar. En faktor som påverkar denna förekomst är bland annat intaget av 

frukt och grönt som rapporteras lägre inom de mer utsatta socioekonomiska grupperna enligt 

Lindström, Hanson, Wirfält och Östergren (2001). Dock får detta resultat motstånd av 
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Eloranta m.fl (2011), vars studie inte visar några skillnader mellan grupperna gällande intag 

av frukt och grönt, men att intaget överlag var lägre än rekommenderat dagligt intag [RDI]. 

Vidare märks skillnad i inköp av fiberrika och fettsnåla livsmedel, socker och salt, och 

överlag köper de individer som hör till de lägre socioekonomiska grupper sämre vardagsmat 

än de med högre socioekonomisk status (Turrell, m.fl., 2008). 

 

Samhällsmedicin (2003) menar i sin rapport att barn med utlandsfödda föräldrar i högre grad 

bor i resurssvaga områden. Att matvanor skiljer sig kan både bero på kultur och 

socioekonomisk status. Gällande frukt och grönt visar denna studie skillnader mellan barn 

med utomeuropeiskt födda föräldrar samt barn med svenskfödda föräldrar. Barn till föräldrar 

med ursprung från Mellanöstern eller sydöstra Europa borde generellt äta mer grönsaker då 

den traditionella kosten där ifrån innehåller mer grönsaker, men ändå är det ingen skillnad 

mellan dessa barn samt barn med svenskfödda föräldrar. Detta kan eventuellt bero på den 

socioekonomiska effekten.  

 
 
Föräldrars inkomst 
 

Överlag förknippas goda matvanor med högre kostnader, något som givetvis påverkar dessa 

då låg socioekonomisk status vanligtvis hänger samman med lägre inkomster. En 

undersökning som utfördes i Storbritannien visar att prisskillnaden för sundare mat kan bli ca 

£1000/år (ca 11000 svenska kronor) för en familj på fyra personer. Anledningen till att dessa 

kostnader påverkar hälsan är bland annat för att: 

 

• Energirik mat är billigare  

• Det krävs större intag av kalorisnåla matvaror vilket leder till att familjen måste köpa 

större mängder mat  

• Mindre hälsosamma produkter är billigare än hälsosamma sådana 

 

I Sverige är fisk och magert kött dyrare än exempelvis fläsk och halvfabrikat, och att äta en 

mer varierad kost i enlighet med de svenska kostråden är förknippat med högre utgifter 

(Rydén & Hagfors, 2011). 
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En begränsad ekonomi leder således till begränsade val vad gäller kosten. Barn från områden 

med högt inkomstindex rapporteras bland annat ha större förutsättningar att själva få välja bra 

kost än barn i områden med lägre inkomstindex. Vidare syns tecken på att barn från 

höginkomstområden har ett mer utvecklat ordförråd och större kompetens vad gäller att 

reflektera över vad nyttig och onyttig mat är, även om alla barn har någon form av 

grundläggande kunskap om detta (Livsmedelsverket, 2004). Trots dessa barns förmåga att 

reflektera kring nyttig och onyttig mat är det även de som oftare äter godis, saft och läsk på 

lördagarna (Samhällsmedicin, 2003). Familjer med en kontantmarginal (d.v.s. har möjlighet 

att betala en oväntad utgift på 8000 kr utan att behöva ta lån eller be andra om hjälp) och en 

svenskfödd mor ägnar sig oftast åt godisätande på lördagar, eventuellt på grund av begreppet 

”lördagsgodis”. Detta begrepp existerar främst hos barn med svenskfödda föräldrar, och 

studier har visat att barn med utländska föräldrar konsumerar mer sockerrika produkter under 

vardagar. Samhällsmedicin (2003) fann dock i sin rapport att intaget av sötsaker under en 

vardag är nästan jämlikt mellan barn med utländska föräldrar och barn med svenska föräldrar. 

 

 
Föräldrars utbildningsnivå 
 

I studien av Eloranta, m.fl. (2011) visade det sig att barn till högutbildade åt mer fibrer och 

fisk samt oftare åt alla dagens måltider (frukost, lunch och middag). Dock åt de mindre 

margarin än rekommenderat. Barn till höginkomsttagare drack även oftare lättmjölk och åt 

mer fisk än vad barn till låginkomsttagare gjorde. Detta stöds av Samhällsmedicin (2003) då 

deras rapport visar att barn i mer resurssvaga områden i större utsträckning dricker 

standardmjölk medan barn i mer resursstarka områden dricker mellanmjölk eller lättmjölk. 

Intaget av mättat och omättat fett varierade inte mellan grupperna, men källorna till fetterna 

gjorde det. I familjer med lågt utbildade föräldrar var det även vanligare med vitt bröd än 

fiberrikt bröd (Eloranta, m.fl. 2011). 

 

Trots att barn besitter en viss medvetenhet om kost är det moderns matvanor som i slutändan 

påverkar barnens mest. I sin tur är det främst utbildningsnivån som påverkar moderns matval. 

Unga och lågutbildade mödrar serverar oftare snabbmat hemma än de äldre och mer utbildade 

mödrarna, vilka är mer benägna att servera en hälsomedveten diet (Northstone & Emmett, 

2005). Dock får detta resultat motstånd i en annan undersökning som menar att Sverige är 
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något av ett unikum, då resultatet som funnits i andra länder, att lågutbildade bland annat har 

mindre frukt och grönt hemma, inte återfinns i Sverige (Letho m.fl. 2013).  

 

Eloranta m.fl (2011) visade att tre fjärdedelar av alla barn åt mer socker än RDI. Att äta så 

pass mycket sockerrika produkter kan leda till övervikt och fetma. Magnusson m.fl. (2014) 

visar på att just dessa hälsorisker är 2-3 gånger så vanliga i områden med övervägande 

lågutbildade, jämfört med områden med övervägande högutbildade. Höga arbetspositioner 

och inkomster har också en tendens att “skydda” barn mot övervikt och fetma. 

 

 

Måltidsmönster 
 

Vidare är det värt att nämna att inte bara matvanorna påverkas av socioekonomisk status, 

föräldrarnas utbildningsnivå och inkomstnivå, utan även måltidsmönstret. Måltidsmönster är 

av vikt, då undersökning har visat att ett oregelbundet sådant kan bidra till högt Body Mass 

Index [BMI]. Ett lågt antal måltider/dag bidrar för barns del till ett högre BMI, och både högt 

BMI och få måltider tycks hänga samman med låg socioekonomisk status. Enligt Würbach, 

Zellner & Kromeyer-Hauschild (2009) har barn med övervikt och fetma oftare föräldrar med 

låg utbildningsnivå eller som är arbetslösa/deltidsarbetare, vilket pekar på vikten av 

interventioner mot barnfetma och fetma överlag inom dessa grupper.  

Enligt både Eloranta m.fl. (2011)  och Samhällsmedicin (2003) äter barn från lägre 

socioekonomiska grupper färre måltider och/eller hoppade över fler måltider. Barn i mer 

resurssvaga områden äter även oftare sina måltider ensamma eller enbart med sina syskon. De 

äter även oftare middag på andra ställen än i hemmet, oavsett veckodag. Detta kan ses som 

problematiskt då tidigare studier visar att mat som ej lagats i hemmet har sämre 

näringsinnehåll och högre fetthalt än middagar som lagats i hemmet (Samhällsmedicin, 2003). 

 

Då alla barn får olika kost hemma spelar skollunchen en stor roll. Denna var i Elorantas, m.fl., 

studie (2011) många barns enda källa till fisk (fisk serverades 1 gång/v i skolan, och många 

rapporterade att de enbart åt fisk 1 gång/v vilket pekar på att fisken i skolan var den enda de 

åt). Lunchen var även den måltid som hoppades över minst, förmodligen tack vare 

skollunchen. 
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Äldre barn och ungdomar tros ha bättre kognitiv förmåga att reflektera över sina kostvanor än 

vad yngre barn har, samt att det personliga ansvaret och självständigheten ökar med åldern. I 

och med detta minskar föräldrarnas inflytande över vad och hur barnen äter (Sichert-Hellert, 

m. fl, 2011). Som följd minskar intaget av frukost (Würbach, m.fl.,2009) och nya vanor och 

ovanor bildas. Låg socioekonomisk status kopplas samman med att ungdomar mer frekvent 

hoppar över frukosten, samt röker i större utsträckning än ungdomar i grupper med högre 

socioekonomisk status. Rökning i sin tur tenderar att sammanfalla med att hoppa över 

frukosten, dricka mer kaffe än icke-rökare, äta mer chips och att dricka mer alkohol (Sjöberg, 

Hallberg, Höglund & Hulthén, 2003). 

 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Lindström m.fl (2001), Northstone & Emmet (2005) samt Turrell m.fl (2008) menar att 

individer med låg socioekonomisk status äter sämre kost än individer med högre 

socioekonomisk status, men de får motstånd av Eloranta (2011) vad gäller intaget av frukt och 

grönt. En följd av dessa olikheter i kosten är ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar i de 

lägre socioekonomiska grupperna.  

 

Låg inkomst hänger samman med sämre kost, menar Turrell, m.fl. (2008), Rydén & Hagfors 

(2011) samt Samhällsmedicin (2003). Anledningar till detta är att sundare mat ofta är dyrare, 

kalorisnålare (vilket innebär att större mängd mat behöver köpas) och att en varierad 

kosthållning förknippas med högre utgifter.  Barn till föräldrar med högre inkomster äter 

sundare mat, och har mer utvecklad förmåga att reflektera över och uttrycka sig om nyttig 

respektive onyttig mat (Livsmedelsverket, 2004). Dock äter de också större mängd godis på 

lördagarna, i synnerhet om de har en svenskfödd mamma (Samhällsmedicin, 2003). 

 

Barn till högutbildade får äta mer fibrer, fisk och dricka mer lättmjölk än barn till lågutbildade 

enligt Eloranta, m.fl. (2011) och Samhällsmedicin (2003). Moderns matvanor styr mest, och 

högutbildade mödrar är mer benägna att servera hälsomedveten mat än de lågutbildade, som 

oftare serverar snabbmat (Northstone & Emmett, 2005). Letho, m.fl. (2013) menar dock att 

det inte existerar några skillnader vad gäller intaget av frukt och grönt mellan lågutbildade 



18 
 

och högutbildade. I områden med övervägande lågutbildade är det dock 2-3 gånger vanligare 

med övervikt och fetma än i områden med övervägande högutbildade (Magnusson, m.fl.2014) 

 

Barn från lägre socioekonomiska grupper äter färre måltider/hoppar över fler måltider 

(Würbach, m.fl., 2009), samt äter oftare utan vuxna i närheten än barn från högre 

socioekonomiska grupper (Samhällsmedicin, 2003). Detta kan bidra till högre BMI (Würbach, 

m.fl., 2009), därav är det av vikt med interventioner riktade mot dessa grupper. Skollunchen 

är av stor vikt då den är många barns enda källa till fisk, och lunchen är den måltid som 

hoppas över minst, eventuellt tack vare just skollunchen (Eloranta, 2011). Att frukosten 

hoppas över är vanligast, och detta ökar uppåt i åldrarna (Würbach, m.fl., 2009), tillsammans 

med vanor som rökning, kaffedrickande, alkoholintag samt mängden chips som äts (Sjöberg, 

Hallberg, Höglund & Hulthén, 2003). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Metoden som användes är diskutabel på ett antal punkter, bland annat i och med angiven 

databas (PubMed). PubMeds utbud av artiklar som beskrev barns matvanor i relation till 

socioekonomisk status var begränsad, vilket stegvis utökade litteraturstudiens innehåll, till att 

bland annat inbegripa måltidsmönster. Under sökningarna hittades diverse artiklar som till 

synes var intressanta, men som sållades bort på grund av att de var skrivna på andra språk än 

svenska och engelska. Sökningarna fick också fram artiklar som handlade om munhygien och 

karies, eller handlade om specifika sjukdomar till följd av matvanor, vilka även de sållades 

bort. Det förekom även träffar om tobaksanvändning och alkohol. 

 

Överlag tycktes existerande forskning på ämnet begränsad, i synnerhet som syftet med denna 

litteraturstudie var att fokusera på Sverige och svenska barn. I slutändan fick studier från bl. a. 

Finland, Tyskland och Storbritannien användas för komplettering.   
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Resultatsdiskussion 
 

Socioekonomisk grupptillhörighet 
 

Northstone & Emmet (2005), Turrel, m.fl. (2008), samt Lindström, m.fl. (2001), var överens 

om att socioekonomisk status har en påverkan på matvanor och hälsa. Bevisvärdet kan här 

anses starkt. Dock gick en artikel emot resultatet att familjer med lägre socioekonomisk status 

åt mindre frukt och grönt än familjer med högre socioekonomisk status. Vad detta kan bero på 

är oklart. Eventuellt ser intaget av frukt mellan de socioekonomiska grupperna annorlunda ut i 

Finland, där studien i fråga genomfördes (Eloranta, m.fl. 2011). 

 

Resultatet att lägre socioekonomisk grupptillhörighet även innebär sämre hälsa och sämre 

matvanor var väntat, då just socioekonomisk bakgrund och hälsa är ett väl undersökt ämne. 

Dock inte lika väl undersökt när aspekten “barns matvanor” läggs till, varav detta resultat 

främst berör allmänna skillnader i matvanor mellan grupperna.  

 

Föräldrars inkomst 
 

Högre inkomster innebär sundare mat, enligt Rydén & Hagfors (2011). Barn till 

höginkomsttagare har även ett mer utvecklat ordförråd och bättre förståelse kring vad nyttig 

respektive onyttig mat är (Livsmedelsverket, 2004). Dock innebär högre inkomster i familjen 

även större möjlighet till att lägga pengar på varor som godis och saft. Dessa sockerrika 

produkter intas vanligen på lördagar, kanske på grund av begreppet “lördagsgodis”. Detta 

begrepp tycks vara mer etablerat hos svenskfödda föräldrar, medan det i familjer av andra 

etniciteter äts sockerrika produkter mer frekvent även under övriga veckodagar 

(Samhällsmedicin, 2003). 

 

Resultatet angående inkomst var väntat, dock inte aspekten av godis och andra sockerrika 

varor. Förväntningen var att låg socioekonomisk status och låg inkomst, samt hög inkomst 

och hög socioekonomisk status skulle ha stämt bättre överens resultatmässigt gällande 

matvanor, då dessa hänger samman. Hög inkomst innebär generellt även högre 

socioekonomisk status, dock påverkas även socioekonomisk status av utbildning och arbete. 

Eventuellt väger någon av dessa aspekter tyngre än inkomst gällande intag av socker.  
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Föräldrars utbildningsnivå 

 

Barn till föräldrar med högre utbildning äter oftare hälsosammare kost, enligt Eloranta, m.fl. 

(2011), Samhällsmedicin, (2003), samt Northstone & Emmet (2005). Exempel på detta är att 

de dricker lättmjölk istället för standardmjölk, äter mer fisk och fibrer samt oftare intar alla 

dagens mål mat än barn till föräldrar med låg utbildning. Mellan dessa grupper varierade inte 

intaget av omättat och mättat fett, men det var skillnad på vad fetterna kom från för livsmedel. 

Det var även vanligare med vitt bröd än med fiberrikt bröd hos familjerna med lågutbildade 

föräldrar. En studie ansåg dock att lågutbildade i Sverige inte åt mindre frukt och grönt än 

högutbildade (Letho, m. fl. 2013), vilket kopplar till Eloranta, m.fl. (2011) som fann att 

skillnaderna i frukt- och grönsakskonsumtion inte varierade mellan socioekonomiska grupper 

i Finland. Således har denna brist på skillnad stöd från två håll, dock i två olika nordiska 

länder. 

 

Tre fjärdedelar av alla barn äter mer socker än vad som är rekommenderat (Eloranta, m.fl., 

2011), och övervikt och fetma är 2-3 gånger vanligare bland områden med lågutbildade 

invånare (Magnusson m.fl., 2014). En eventuell anledning till detta är att unga, lågutbildade 

mödrar oftare serverar snabbmat till sina barn än äldre, högre utbildade mödrar (Northstone & 

Emmett, 2005). Detta kan eventuellt bero på kunskapsnivån gällande kost, eller att 

lågutbildade möjligtvis har obekvämare arbetstider och därmed sämre med tid till planering 

av måltider. Då studier har visat att det främst är moderns matval som påverkar barnens 

matvanor så är detta en aspekt värd att undersöka vidare, samt rikta interventioner till. 

 

 
Måltidsmönster 
 

Oregelbundna måltider och att hoppa över måltider påverkar hälsan och kan leda till ett högt 

BMI, enligt Würbach, m.fl. (2009). Det är därför av vikt att nämna att det inte enbart är 

socioekonomisk status och val av livsmedel som påverkar matvanorna. Samband finns mellan 

få antal måltider per dag och högt BMI bland barn. Ett par studier, Eloranta, m.fl. (2011) och 

Samhällsmedicin (2003), visar att lägre socioekonomisk status och missade måltider hänger 

ihop, så återigen ser vi sambandet mellan lägre social position och övervikt/fetma. Barn som 

växer upp i resurssvaga områden äter oftare sina måltider ensamma eller med enbart syskon 
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omkring sig (Samhällsmedicin, 2003), vilket möjligtvis kan vara en nackdel då ingen vuxen är 

närvarande för att se över vad, och i vilken mängd, barnet äter. Med en vuxen vid bordet är 

troligtvis chansen större att barnet även äter någon form av grönsak till maten.  

 

Barn som växer upp i resurssvaga områden äter också oftare mat på andra ställen än i 

hemmet, oavsett veckodag. Tidigare studier har visat att mat som lagas utanför hemmet oftare 

är mer näringsfattig och energirik än mat som lagas i hemmet (Samhällsmedicin, 2003). 

Gissningsvis är det på snabbmatsställen familjer med låg socioekonomisk status äter på om de 

äter utanför hemmet, då dessa oftast har ett relativt lågt pris på maten. Dock är det på sådana 

snabbmatsställen som maten är energirik, näringsfattig, fet och salt, vilket återknyter till 

tidigare fakta. 

 

 

Slutsats 

 

Socioekonomisk status, inkomst och utbildning påverkar i hög grad matvanor och hälsa för 

barn. Detta pekar på att det är av vikt att rikta interventioner för kost och matvanor mot de 

lägre socioekonomiska grupperna och de som på andra sätt är utsatta, samt att dessa 

interventioner ska inbegripa eller helt rikta in sig på unga barn. Att sikta på förebyggande 

åtgärder är att föredra, både av ekonomiska skäl och för individernas välmående. Det är både 

mer ekonomiskt samt minskar eventuellt personligt lidande att undvika att barn ådrar sig 

övervikt och fetma, än att sätta in interventioner som avser att avvärja ett redan existerande 

problem.  

 

Ytterligare undersökningar för att få god kunskap om samtliga sammanhang är av vikt för att 

sådana interventioner ska kunna genomföras. Den existerande informationen om området är 

knapphändig och behöver utökas. Kvantitativa samt kvalitativa studier angående barns 

matvanor beroende på socioekonomisk grupp bör utföras för att möjliggöra effektiva insatser 

på alla samhällsnivåer. 

 

Ett flertal studier fann att barn i lägre socioekonomiska grupper samt barn till föräldrar med 

låg utbildningsnivå hade mindre frukt och grönt hemma. Dock gick två studier emot dessa 
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resultat och menade att denna skillnad inte existerar. Detta bör undersökas ytterligare och 

grundligare för att få fram ett mer pålitligt resultat angående huruvida det äts mindre frukt och 

grönt i lägre socioekonomiska grupper. 

 

Då studier har visat tecken på att lunchen som serveras i skolan är av stor vikt för barn i lägre 

socioekonomiska grupper, så är skolans engagemang av extra vikt. Skollagen som trädde i 

kraft 2003 främjar bland annat barnens intag av fisk. Denna lag kan vara värd att utöka så att 

barnen får frukt serverat i skolan, samt mer grönsaker på tallriken till lunch, då intaget av 

frukt och grönt överlag är för lågt bland samtliga barn, oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Vidare syns tecken på att äldre barn hoppar över fler måltider, samt äter mer osund mat än 

yngre barn. Den självständighet som barn uppnår med åldern ökar deras möjligheter att bland 

annat köpa godis och läsk utan föräldrars vetskap. Att minska eller avsluta försäljningen av 

godis och läsk i skolors cafeterior kan eventuellt minska äldre barns intag av sockerrika 

produkter.  

 

Skolan kan även bidra till att utbilda barnen om sunda och osunda matvanor. Kanske skulle 

det kunna bidra till att minska luckan mellan barn med låg socioekonomisk grupptillhörighet 

och de med hög, vad gäller förmågan att reflektera kring mat samt förståelsen för vad som är 

sunt och osunt. 
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