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Sammanfattning 
Bakgrund Vi ägnar idag mindre tid åt hushållsarbete, där matrelaterade 

hushållsaktiviteter ingår såsom planering, inköp och matlagning, än för 30 år sedan. 

Barnfamiljer ägnar mer tid åt hushållsarbete, där matrelaterade hushållsaktiviteter ingår, 

och har svårare att hinna med allt som behöver göras i vardagen än andra 

samhällsgrupper. I tidigare studier har fokus inte riktats mot tiden barnfamiljer ägnar åt 

matrelaterade hushållsaktiviteter, deras matvanor samt socioekonomisk status. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka tidsaspekter i relation till matrelaterade 

hushållsaktiviteter hos barnfamiljer avseende socioekonomisk status, kostintagets 

hälsosamhet samt ansvar relaterat till kön. 

Metod Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av en tidsdagbok och en 

enkät. Via Familjeliv.se och Facebook.se rekryterades åtta familjer till studien. 

Datamaterialet analyserades med Mann-Withney-u-test, Kruskal Wallis och Fischer’s 

exact test. Signifikansnivå sattes till P<0,05.  

Resultat Matrelaterade hushållsaktiviteter upptog mer tid under helgdagar jämfört med 

veckodagar (P=0,047). Det fanns ingen skillnad i hur mycket tid män och kvinnor 

ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter (P=0,886). Män som uppgavs ta störst 

ansvar ägnade mer tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter än män som inte uppgavs ta 

störst ansvar (P=0,011). Familjer med sämre matvanor ägnade mer tid åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter än familjer med bättre matvanor (P=0,01). De med hög 

utbildningsnivå ägnade mer tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter (P=0,001) och hade 

bättre matvanor än familjer med låg utbildningsnivå (P<0,001). Det fanns ingen skillnad 

i tidsåtgång oavsett inkomstnivå (P=0,162).  

Slutsats Matrelaterade hushållsaktiviteter upptog mycket av familjernas tid, mer under 

helgdagar jämfört med veckodagar.  Det fanns ingen signifikant skillnad i tidsåtgång 

mellan kvinnor och män, trots att resultaten visade en tydlig skillnad i tidsåtgång, något 

som till stor del kan berott på lågt deltagarantal. 



 

Abstract  
Background Today we spend less time on domestic labor, which includes food works, 

like planning, grocery shopping and cooking, than 30 years ago. Families with children 

spend more time on food works and have more difficulties to find enough time for such 

than other groups in the community. In conducted studies, focus has not been directed at 

time families with children spend on food works, their food habits and socioeconomic 

status.  

Objective The aim of the study was to examine food-related time use in relation to 

families with children with focus on dietary intake, socioeconomic status and 

responsibility related to gender. 

Method(s) Quantitative method was used in form of a time diary and a questionnaire. 

Eight families were recruited through the websites Familjeliv.se and Facebook.se. The 

material was analyzed with the use of Mann-Whitney-U-test, Kruskal Wallis and 

Fischer’s test. The level of significance was P<0,05. 

Result More time was spent on food works during weekends in comparison to 

weekdays (P=0,047). There were no differences in time spent on food works between 

men and women (P=0,886). Men who took more responsibility spent more time on food 

works than men who took less responsibility (P=0,011). Families with poor food habits 

spent more time on food works than families with better food habits (P=0,01). Families 

with higher educational level spent more time on food works (P=0,001) and had better 

food habits than families with lower educational level (P<0,001). There were no 

differences in time spent on food works between levels of income (P=0,162).  

Conclusion Much of the families’ time were spent on food works, more during 

weekends than weekdays. There was no significant difference in time use between men 

and women, although the results showed a clear difference in time consumption, which 

could be due to low number of participants. 
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1 Bakgrund 

Idag lägger vi ner mindre tid på hushållsarbete, där matrelaterade hushållsaktiviteter 

ingår, än för 30 år sedan (1,2). Begreppet matrelaterade hushållsaktiviteter innefattar 

alla aktiviteter som på något sätt behövs för att kunna äta mat, såsom planering, inköp, 

förberedelser, matlagning, bakning, matkonsumtion och efterarbete. Minskad tid avsatt 

för matrelaterad hushållsaktivitet påverkar komposition och näringsmässig kvalitet av 

kosten negativt, vilket kan leda till en mindre hälsosam kost (3). En mindre hälsosam 

kosthållning är en bidragande faktor till att befolkningens body mass index (BMI) har 

ökat (4). Ett högt BMI ökar risken att drabbas av livsstilsrelaterade folksjukdomar (4-6). 

Faktorer som gör det svårare att ha ett mer hälsosamt kostintag är bland annat 

kostnader, trötthet, avstånd till livsmedelsbutiker och tidsbrist (7-9). 

 

Olika samhällsgrupper har setts ägna olika mycket tid åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter (2). Barnfamiljer ägnar generellt sett mer tid åt hushållsarbete, där 

matrelaterade hushållsaktiviteter ingår, än andra samhällsgrupper. De uppger i större 

utsträckning att de har svårt att hinna med allt som behöver göras i vardagen i 

jämförelse med familjer utan barn (10). Kvinnor med barn, oberoende av relationsstatus, 

upplever ofta att de har svårt att hinna med att laga mat (11). Kvinnor ägnar i snitt mer 

tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter än män (2,12). Män ägnar istället mer tid åt 

underhållsarbete, till exempel reparation av bilen eller underhåll av olika slag i hemmet. 

Tidsskillnaden för obetalt arbete i hemmet har minskat mellan könen (2), trots att 

kvinnor ägnar mer tid än män åt matrelaterade hushållsaktiviteter upplevs inte 

arbetsbördan som ojämnt fördelad (2,13).  

 

Även måltidssituationen kan påverkas av tillgänglig tid. Regelbundna familjemåltider 

där familjen sitter och äter tillsammans har en positiv inverkan på intag av frukt, 

grönsaker, kalciumrika livsmedel och fullkorn hos barn och ungdomar (14,15). Det är 

också förknippat med ett lägre intag av sötsaker och läsk (14,16). Barn och tonåringars 

kosthållning och delaktighet i matrelaterade hushållsaktiviteter har en positiv påverkan 

på kosthållning även i vuxen ålder (12,17). Tiden är dock en begränsning för att 

familjen ska hinna med regelbundna familjemåltider (18). Föräldrarnas jobb, barnens 

scheman samt fritidsaktiviteter är några faktorer som gör det svårare att planera måltider 

och sitta ner och äta tillsammans. Föräldrar uppger att de ofta ägnar sig åt andra 

aktiviteter, exempelvis läser barnens läxor eller öppnar posten, medan de äter för att få 

tiden att räcka till.  

 

Inkomst och utbildningsnivå är andra faktorer som kan påverka kostens komposition 

(8,19,20). Grupper med högre socioekonomisk status äter generellt mer näringsrik- och 

mindre energität mat än grupper med lägre socioekonomisk status (19). Så vitt vi vet 

saknas studier som undersöker tidsåtgång för matrelaterade hushållsaktiviteter i relation 

till socioekonomisk status. I de studier som genomförts har fokus heller inte riktats mot 

tiden barnfamiljer ägnar åt matrelaterad hushållsaktivitet eller hur hälsosamt de äter. 

Eftersom detta är områden som kan ha stor betydelse för barnfamiljers matvanor är de 

av stor vikt att undersöka. 
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka tidsaspekter i relation till matrelaterade 

hushållsaktiviteter hos barnfamiljer avseende socioekonomisk status, kostintagets 

hälsosamhet samt ansvar relaterat till kön. 

 

3 Metod 

3.1 Metodval 
För att få en representativ bild av tidsaspekter i relation till matrelaterade 

hushållsaktiviteter hos barnfamiljer valdes en kvantitativ metod i form av en tidsdagbok 

och en enkät. Kvantitativ metod valdes även för att snabbt nå ut till respondenterna, 

minska datahanteringen och var mer tidseffektivt vilket var en fördel då studien var 

tidsbegränsad.  

 

3.2  Tidsdagbok och enkät   
Tidsdagboken (Bilaga 1) och enkäten (Bilaga 2) utformades i Google docs formulärblad 

i ett och samma dokument. Tidsdagboken utarbetades med inspiration av tidsdagböcker 

som använts i tidigare studier (13,21). Respondenterna fick fylla i varje matrelaterad 

hushållsaktivitet på en egen rad och ange ett antal parametrar kopplat till aktiviteten. En 

pilotstudie genomfördes av en barnfamilj under en dag för att testa tidsdagboken och 

enkätens utformning, vilket resulterade i mindre ändringar. Tidsdagboken delades och 

fylldes i av respondenterna och därefter besvarade de en enkät som var ett komplement 

till tidsdagboken. Enkäten innehöll familjerelaterade frågor, frågor om respondenternas 

matvanor samt hur de upplevt studiens upplägg. Frågorna utformades bland annat med 

hjälp av Matvanekollen på Livsmedelsverkets hemsida (22) samt Enkätboken (23). 

Matvanekollen är ett mätinstrument som kan användas för att mäta matvanor utifrån 

livsmedelsverkets kostråd. Matvanorna graderas utifrån poäng där 1-4 poäng innebär att 

matvanorna kan förbättras, 5-8 poäng innebär att matvanorna är relativt bra och 9-12 

poäng innebär att matvanorna ser bra ut.  

3.2.1 Instruktioner  
Respondenterna fick ett instruktionsdokument innan påbörjad undersökning (Bilaga 3) 

samt en länk till en instruktionsfilm via mail. Instruktionsfilmen spelades in med hjälp 

av programmet Jing och laddades upp på screencast.com. Instruktionerna var till för att 

underlätta för respondenterna att fylla i tidsdagboken och enkäten samt för att minska 

risken för felrapportering.  

3.3 Urval 
Målgruppen för studien var barnfamiljer med barn i åldrarna 3-18 år. Studien 

exkluderade familjer med barn mellan 0-3 år samt familjer där någon familjemedlem åt 

specialkost (för definition av specialkost, se Bilaga 4). Tolv barnfamiljer rekryterades 

varav två från föräldrasajten Familjeliv.se och tio från sociala mediet Facebook.se. 

Sociala medier valdes som rekryteringssätt för att snabbt hitta respondenter vilket 

resulterade i ett bekvämlighetsurval. Hur stort de externa bortfallet blev gick inte att 

fastställa. De interna bortfallet blev fyra familjer på grund av omständigheter såsom 

ofullständigt material, tidsbrist och privata skäl. En familj exkluderades i testerna där 

kön jämfördes då hushållet bestod av en vuxen.  
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3.4 Tillvägagångssätt 
På Familjeliv.se skapades trådar i olika forum med information om studien (Bilaga 4). 

Trådarna blev borttagna av administratören på Familjeliv.se då de ansågs bryta mot 

sidans regler om research och marknadsföring. Informationen delades kort därefter på 

Facebook.se till författarnas vänner som uppmanades att dela informationen vidare. 

Rekryteringen pågick under fem dagar innan tidsdagboken och enkäten delades med 

respondenterna och instruktionerna mailades ut. Respondenterna fick under en veckas 

tid välja ut fyra dagar att fylla i tidsdagboken. Av de fyra dagarna som rapporterades var 

en dag lördag och/eller söndag samt en dag när respondenterna handlade mat. En 

påminnelse skickades ut via mail innan datainsamlingens sista dag. Datainsamlingen 

pågick i två veckor under hösten 2014. Respondenterna som fullföljde studien fick två 

biobiljetter hemskickade som tack för att de deltagit.  

 

3.5 Databearbetning/Analys 
Delar av det insamlade datamaterialet från tidsdagboken och enkäten konverterades till 

Excel och importerades sedan till SPSS version 21. All data användes inte i studien då 

det inte behövdes för att besvara studiens syfte. Grupper skapades utifrån 

utbildningsnivå, årsinkomst, matvanor, ansvarsfördelning, kön samt veckodag och 

helgdag. Utbildningsnivå grupperades efter högsta angivna utbildning i hushållet. De 

som uppgett grundskola/gymnasium klassificerades som låg utbildningsnivå och 

eftergymnasial utbildning samt Universitet/högskola som hög utbildningsnivå. 

Årsinkomst delades in utifrån hushållets sammanlagda årsinkomst där årsinkomst under 

400.000 SEK klassificerades som låginkomst och årsinkomst över 400.000 SEK som 

höginkomst. Kön delades in i man och kvinna utifrån könsbundna namn som uppgavs i 

tidsdagboken. Respondenternas angivna svar på frågorna om deras matvanor 

registrerades i Matvanekollen (22). Utifrån resultatpoängen delades de sedan in i 

grupperna sämre- och bättre matvanor. Respondenter med poäng 1-6 klassificerades 

som sämre- och 7-12 poäng som bättre matvanor. 

 

Normalfördelning bedömdes med hjälp av q-q-plots samt standardavvikelse (SD) i 

relation till medelvärde. Om standardavvikelsen var mer än 50 % av medelvärdet var 

det en indikation på att materialet var snedfördelat. Data presenteras som median med 

25:e till 75:e percentilen vid snedfördelad data och som medelvärde med 

standardavvikelse när data bedömdes normalfördelat. 

  

Mann-Whitney-U-test användes för att undersöka skillnader i tidsåtgång mellan 

dikotoma grupper och mellan kön. Kruskal Wallis test användes för att se om det fanns 

någon skillnad mellan planering av inköp och planering av måltider i relation till 

matvanor samt Fischer’s exact test för att undersöka skillnader mellan grupperade 

variabler. Ett P-värde mindre än 0,05 ansågs vara statistiskt signifikant.  

 

3.6 Etiska aspekter 
Studien var av etiskt känslig karaktär då respondenterna redovisade tidsåtgång i relation 

till matrelaterade hushållsaktiviter, inkomst, utbildningsnivå och matvanor. 

Respondenterna var inte anonyma inför författarna under pågående studie då Google 

docs formuläret krävde att de uppgav sin mailadress, något respondenterna blev 

informerade om. All information som samlades in behandlades konfidentiellt och 

respondenterna garanterades anonymitet i den färdiga uppsatsen. 
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4 Resultat 

4.1 Respondenter 
Sammanlagt deltog åtta familjer i studien, varav 16 vuxna och 17 barn. Antalet 

familjemedlemmar varierade mellan tre till sex stycken, vanligast förekommande var 

fyra familjemedlemmar (Tabell 1). Ålder på de vuxna var mellan 18-24 till 45-54 år där 

vanligast angivna åldersspannet var mellan 25-34 år. Barnens åldersspann var mellan tre 

till 13 år där medelåldern var sju år. Enligt matvanekollen hade respondenterna i 

genomsnitt relativt bra matvanor med utrymme för förbättring (medelpoäng 6, SD 2 

poäng), respektive grupps poäng presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Översiktlig information om respondenterna, Sverige, hösten 2014. Data 

presenteras som median [25-75 percentil] eller medelvärde (standardavvikelse). 

 Central- och 
spridningsmått 

Minimum och 
maximumvärden 

Antal 
familjemedlemmar 

4 [4-4] 3-6 

Antal vuxna per familj 2 [2-2] 1 – 3 
Ålder vuxna (år) 25-34 [18-24 - 45-54] 18-24 – 45-54 
Antal barn/familj  2 [2-2] 1 – 3 
Ålder barn (år) 7 (2,6) 3 – 13 
Bättre matvanor (n=4) 8 (0,9) 7 - 9 
Sämre matvanor (n=4) 4 (1,3) 3 - 6 
 

Högsta avslutade utbildningsnivån inom hushållen varierade mellan gymnasium, 

eftergymnasial utbildning och Universitet/högskola. Hälften av respondenterna angav 

högsta utbildningsnivå som Universitet/högskola (fyra av åtta). Inkomstnivåer varierade 

mellan 100.001-200.000 SEK till 400.001-600.000 SEK, där 200.001-400.000 SEK var 

vanligast angivet (fyra av åtta) (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Visar respondenternas högsta avslutade utbildningsnivå i familjen och 

familjens sammanlagda årsinkomst, Sverige, hösten 2014. 

 Antal Procent 

Utbildningsnivå   
Gymnasium 3 37,5 % 
Eftergymnasial utbildning 1 12,5 % 
Universitet/högskola 4 50 % 

Årsinkomst (SEK)   
100.001-200.000 1 12,5 % 
200.001-400.000 4 50 % 
400-001-600.000 3 37,5 % 

 

4.2 Aktiviteter 
Matkonsumtion var den aktivitet som respondenterna utförde flest gånger, därefter 

utfördes efterarbete flest gånger (Tabell 3). Bakning var den aktivitet som utfördes 

minst antal gånger under de fyra dagarna. Matlagning utfördes i stort sätt en gång per 

dag. 
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Tabell 3. Översikt över antal gånger matrelaterade hushållsaktiviteter utfördes hos 

barnfamiljer (n=8) under fyra dagar, Sverige, hösten 2014.  Data presenteras som 

median [25-75 percentil] eller medelvärde (standardavvikelse). 

Utförd aktivitet 
 

Central- och 
spridningsmått 

Minimum och 
maximumvärden1 

Totalt antal 
gånger2 

Planering 1,29 (0,48) 1-2 9 
Inköp 1,63 (0,74) 1-3 13 
Förberedelse 7,63 [3,25-10,75] 2-16 61 
Matlagning 5 (1,73) 2-8 40 
Bakning3 0 [0-0,75] 0-1 3 
Matkonsumtion 16,38 (4,14) 12-25 131 
Efterarbete 10,63 (4,2) 4-17 85 
1 

Antal gånger aktiviteten utförts som minst och som mest av alla familjer under fyra 

dagar 
2 

Totalt antal gånger aktiviteten utförts under fyra dagar 
3 

Bakning utfördes enbart av tre familjer 

4.3 Tidsåtgång i relation till matrelaterade hushållsaktiviteter 
Respondenterna ägnade i genomsnitt tre timmar och 25 minuter (SD en timme och 15 

minuter) åt matrelaterade hushållsaktiviteter per dag. Figur 1 visar mediantid för varje 

matrelaterad hushållsaktivitet per aktivitetstillfälle. Bortses tiden för matkonsumtion 

ägnade respondenterna en timme och 40 minuter (Percentil 25-75: en timme och 22 

minuter – två timmar och 13 minuter) åt övriga matrelaterade hushållsaktiviteter per 

dag. Mer tid ägnades åt matrelaterade hushållsaktiviteter under helgdagar (25 minuter, 

SD 10 minuter) i jämförelse med veckodagar (19 minuter percentil 25-75: 16-38 

minuter) (P=0,047). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur mycket tid 

respondenterna ägnade åt matkonsumtion på veckodag respektive helgdag (P=0,110). 

Förberedelse var den aktivitet som skiljde sig i tid mellan veckodag och helgdag 

(P=0,001). Sju av åtta familjer uppgav att de inte hade svårigheter att hinna med 

matrelaterade hushållsaktiviteter i vardagen. En familj uppgav att tidsbrist kunde 

påverka möjligheten att hinna med matrelaterade hushållsaktiviteter. En familj angav att 

de rapporterade dagarna avvek från hur det vanligtvis såg ut. 
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Figur 1. Tidsåtgång per aktivitetstillfälle åtta barnfamiljer ägnade åt varje 

matrelaterad hushållsaktivitet under veckodag respektive helgdag. Sverige, hösten 

2014.
 
Data presenteras som mediantid med 25-75 percentil. 

1 
Bakning utfördes enbart av tre familjer 

4.3.1 Tidsåtgång relaterat till kön 
En familj exkluderades från testerna relaterade till kön på grund av att hushållet enbart 

bestod av en vuxen. Sex av sju familjer uppgav att kvinnor tog större ansvar än män i 

relation till matrelaterade hushållsaktiviteter (P=0,006). Kvinnorna ägnade i genomsnitt 

två timmar och 46 minuter (SD en timme och 14 minuter) åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter per dag och männen en timme och 40 minuter (SD 30 minuter). 

Skillnaden i hur mycket tid kvinnor och män ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter 

var en timme och sex minuter (P=0,886). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

antal gånger respektive kön genomförde de olika aktiviteterna (P-värde presenteras i 

Tabell 4).  

 

Tabell 4. Antal gånger aktiviteterna utförts totalt av respektive kön hos sju familjer 

under fyra dagar samt tidsåtgång i minuter per aktivitetstillfälle, Sverige, hösten 2014. 

1
 Central- och spridningsmått, Chi2 genomfördes 

2
 Mann-Whitney genomfördes 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i tidsåtgång mellan kvinnor som uppgavs ta störst 

ansvar i familjen och där kvinnan inte uppgavs ta störst ansvar i familjen (P=0,289). De 

 

 

Antal gånger 

aktiviteten utförts 

 Tid i minuter per 

aktivitetstillfälle
1
 

 

 Kvinna Man P-värde
1
 Kvinna Man P-värde

2
 

Planering 5 1 0,494 10 [10-20] 30 [30-30] 0,228 

Inköp 9 3 0,573 45 [30-80] 80 [10-80] 0,925 

Förberedelse 26 20 0,691 8 [5-15] 5 [5-15] 0,942 

Matlagning 24 12 0,367 28 [15-35] 30 [30-40] 0,107 

Bakning 3 0 0,966 30 [15-45] - 0,684 

Efterarbete 42 31 0,637 10 [5-15] 5 [5-10] 0,234 
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män som uppgavs ta störst ansvar i familjen ägnade däremot mer tid åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter än män som inte uppgavs ta störst ansvar i familjen (P=0,011). 

Familjer där män tog störst ansvar ägnade inte mer tid åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter än familjer där mannen inte ansågs ta störst ansvar (P=0,058). 

4.3.2 Tidsåtgång relaterat till matvanor 
Familjer med sämre matvanor (n=4) ägnade tre timmar och 58 minuter (SD en timme 

och 35 minuter) åt matrelaterade hushållsaktiviteter och familjer med bättre matvanor 

(n=4) ägnade två timmar och 51 minuter (SD 33 minuter). Skillnaden i tid mellan 

familjer med sämre- respektive bättre matvanor var en timme och sju minuter (P=0,01). 

Familjer med sämre matvanor ägnade mer tid åt planering än familjer med bättre 

matvanor (P=0,032) (Figur 2). Enligt vad respondenterna själva uppgav, planerade 

familjer med bättre matvanor sina inköp i större utsträckning än familjer med sämre 

matvanor (P<0,001). Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan planering av 

måltider och matvanor (P=0,063).  

 

 

Figur 2. Tidsåtgång per aktivitetstillfälle åtta barnfamiljer med sämre respektive bättre 

matvanor ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter, Sverige, hösten 2014. 
1 

Data presenteras som mediantid med 25-75 percentil 
2
 Data presenteras som medelvärde med SD  

3
 Bakning utfördes enbart av tre familjer 

 

4.3.3 Tidsåtgång relaterat till utbildningsnivå och inkomst 
Familjer med hög utbildningsnivå (n=5) ägnade mer tid åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter än familjer med låg utbildningsnivå (n=3) (P=0,001).  I genomsnitt 

ägnade familjer med hög utbildningsnivå tre timmar och 52 minuter (SD en timme och 

20 minuter) medan familjer med låg utbildningsnivå ägnade i genomsnitt två timmar 

och 39 minuter (SD 42 minuter) åt matrelaterade hushållsaktiviteter (Figur 3).  Familjer 

som angivit hög utbildningsnivå hade bättre matvanor än familjer med en låg 

utbildningsnivå (P=<0,001). 
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Figur 3. Tidsåtgång per aktivitetstillfälle åtta barnfamiljer ägnade åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter utifrån hushållets högst angivna utbildningsnivå, Sverige, hösten 

2014.  
1 

Data presenteras som mediantid med 25-75 percentil  

2 Bakning utfördes enbart av tre familjer 

 

Familjer med hög årsinkomst ägnade i genomsnitt två timmar och 51 minuter (SD 40 

minuter) och de med låg årsinkomst ägnade i genomsnitt tre timmar och 45 minuter (SD 

en timme och 28 minuter). Skillnad i hur mycket tid familjerna ägnade åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter var 54 minuter (P=0,162). De som angivit en hög inkomst (n=3) hade 

bättre matvanor (7 poäng i genomsnitt, SD 0,49 poäng) än de med låg inkomst (5 poäng 

i genomsnitt, SD 2 poäng) (n=5) (P<0,001). 

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Urvalsgruppen kan inte ses som representativ för målgruppen i populationen då det var 

ett bekvämlighetsurval. Respondenterna som valde att delta var medvetna om att 

ersättning utlovades, något som kan ha påverkat vilka som valde att delta i studien. 

Dessutom nås inte alla inom målgruppen via Familjeliv.se eller Facebook.se vilket kan 

ha påverkat vilka som fått informationen och valde att delta i studien. Kostintresserade 

väljer i större utsträckning att delta i denna typ av studier (24), kan deltagarna i vår 

studie ha haft ett större intresse för kost än de som valde att inte delta. Deltagarna kan 

också ha haft mer tillgänglig tid än de som valde att avstå från studien. Det kan ha 

påverkat studiens resultat gällande tid då vi eventuellt inte fångat deltagare med mindre 

tillgänglig tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter. Trots att urvalet inte kan ses som 

representativt för målgruppen anser vi ändå att resultatet är generaliserbart, då tiden 

barnfamiljerna ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter tycks vara rimlig. Även tiden 

respektive kön ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter överensstämmer med tidigare 

rapporter (2, 25). Respondenterna kom dessutom från olika socioekonomiska grupper 

och hushållen bestod av både sammanboende och ensamstående föräldrar med olika 

antal barn, vilket gör urvalsgruppen mer generaliserbar.  
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För att fylla i tidsdagboken och enkäten behövde respondenterna tillgång till internet via 

en dator. Det gav upphov till ett bias då de som inte hade någon dator automatiskt 

uteslöts ur studien. En svaghet med internetbaserade studier är att tekniska problem kan 

uppstå. I vårt fall innebar det att mail inte kom fram till respondenterna, vissa 

delningssvårigheter och fördröjning av svar från enkäten. 

 

Respondenterna ombads att rapportera flera dagars tidsanvändning samt besvara en 

enkät. Svagheter med metoden var att den krävde både tid och engagemang av 

respondenterna. Tillvägagångssättet var ändå att föredra framför en kvalitativ 

intervjustudie för att minska risken för felrapportering, exempelvis svårigheter med att 

komma ihåg. Studien genomfördes med hjälp av Google docs vilket var ett bra 

hjälpmedel vid insamling av data. Det minskade manuell bearbetning av rådata, var mer 

tidseffektivt vid sammanställningen samt var kostnadsfritt. Google docs krävde en 

användare för att få tillgång till tidsdagboken och enkäten. Det gjorde att 

respondenterna inte kunde vara anonyma inför författarna under pågående studie vilket 

kan ha påverkat respondenternas rapporterade svar. 

 

På grund av tidsramar för uppsatsen fick respondenterna endast sju dagar på sig att fylla 

i fyra utvalda dagar i tidsdagboken och besvara enkäten. Den begränsade tidsperioden 

kan ha påverkat noggrannheten, hur mycket tid de avsatte för tidsdagboken och hur 

representativ den blev i förhållande till hur vardagen ser ut. Det medförde även 

svårigheter för respondenterna att lämna in tidsdagboken och enkäten inom avsatt 

tidsram. Om respondenterna fått längre tid på sig hade utfallet möjligtvis sett 

annorlunda ut. Samtidigt kan den begränsande tidsperioden haft en positiv påverkan på 

resultatet med avseende till att respondenterna inte hade möjlighet att välja ut dagar som 

skulle varit enklare att registrera och i sin tur minskat risken för ett snedvridet resultat.  

 

Instruktionerna till studien kunde varit tydligare då respondenterna tolkade dem olika 

och därmed inte fyllde i tidsdagboken på samma sätt. Några respondenter valde att fylla 

i matkonsumtion vid lunchtid och andra inte, vilket kan ha gjort att matkonsumtion 

egentligen tar mer tid i anspråk än vad vår studie visar. För att få en mer representativ 

bild över hur mycket tid barnfamiljerna ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter 

redovisades totaltiden både med och utan matkonsumtion inräknat. Tidsdagboken gav 

respondenterna möjligheten att själva fylla i vilka som utförde de olika aktiviteterna. 

Om aktiviteten utförts av flera familjemedlemmar ombads respondenterna att skriva det 

i kommentarsfältet. Hur noggrant respondenterna fyllde i kommentarsfältet är något 

som inte kunnat kontrolleras. Det kan ha gett missvisande siffror för hur mycket tid 

respektive vuxen ägnade åt matrelaterade hushållsaktiviteter.  Många av kolumnerna i 

tidsdagboken hade svarsalternativ med förval vilket var positivt med avseende till att 

minska fler olikheter samt gav mer lättolkad data.  

 

Tidsdagboken och enkätens utformning var könsneutral då vi använde vuxen 1, vuxen 

2, barn 1 och så vidare istället för kvinna eller man. Genom könsneutrala etiketter kunde 

även ensamstående och samkönade hushåll delta i studien. Deltagarna uppmanades 

dock att döpa angivna vuxna och barn med könsbundna namn, vilket gjorde det möjligt 

att analysera utifrån kön. Ett flertal frågor i enkäten var könsneutrala, däribland frågan 

“vem tar störst ansvar i hushållet?”. Svaret på frågan kan ha påverkats av vem som 

fyllde i enkäten och vid insamling av data framkom det via mailkonversation att kvinnor 

i större utsträckning var de som fyllde i enkäten och som uppgavs ta störst ansvar i 

hushållet. Om det fanns ett samband gick inte att fastställa, vilket påverkar validiteten. 

En öppen fråga hade eventuellt varit en fördel vid frågan om störst ansvar, så 
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respondenterna kunnat motivera svaret. Frågan erbjöd enbart ett svarsalternativ vilket 

gjorde att respondenten enbart kunde svara en person, även om ansvaret eventuellt varit 

likvärdigt fördelat i hushållet. Utformningen av svarsalternativet påverkades av vår 

förförståelse. 

 

I del ett i enkäten ombads respondenterna att ta ställning till frågan “Finns det yttre 

omständigheter i vardagen som gör det svårt att hinna med matrelaterade 

hushållsaktiviteter?” med hjälptexten “exempelvis om avståndet till livsmedelsbutiken 

försvårar matinköp”. Begreppet “yttre omständigheter” och hjälptexten kan ha påverkat 

hur frågan tolkades och därmed också svaret. Det kan ha gett upphov till att endast en 

familj uppgav att de upplevde yttre omständigheter som gjorde det svårare att hinna 

med matrelaterade hushållsaktiviteter. I del två ombads respondenten som fyllde i 

enkäten att uppskatta sitt intag av utvalda livsmedel, som sedan fick motsvara familjens 

matvanor. Av vad som framkommit var majoriteten av de som fyllde i enkäten kvinnor. 

Kvinnor har generellt ett mer hälsosamt matintag än män vilket kan ha påverkat utfallet 

falskt positivt (26). Felrapportering är vanligt förekommande vid kostrelaterade frågor, 

vanligtvis uppges bättre matvanor än vad som egentligen förekommer (27). 

Sammantaget är det möjligt att familjerna äter mindre hälsosamt än vad som 

framkommit. 

 

På grund av få deltagare var författarna tvungna att gruppera respondenterna, inom vissa 

variabler, i två grupper istället för tre grupper vilket var tanken från början. Det kan ha 

haft betydelse för hur utfallet blev i de statistiska testerna som genomfördes och 

reliabiliteten för hur mycket tid respektive grupp ägnade åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter. Om deltagarfrekvensen varit högre och respondenterna delats in i tre 

grupper skulle andra tester genomförts, exempelvis ANOVA, vilket möjligtvis skulle 

gett ett mer representativt resultat. Många resultat visade inte någon signifikant skillnad 

trots tydliga skillnader mellan undersökta grupper. Det kan till stor del bero på lågt  

deltagarantal. Om studien haft fler deltagare hade möjligtvis fler resultat visat 

signifikanta skillnader. 

5.2 Resultatdiskussion 
Studien visade att barnfamiljer ägnar en stor del av sin fritid till matrelaterade 

hushållsaktiviteter. Respondenterna ägnade mer tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter 

under helgdagarna i jämförelse med veckodagarna. Det skulle kunna bero på till 

exempel arbete under kontorstid, vilket gör att de har mer ledig tid att spendera på 

helgdagarna. En annan faktor som kan påverka tidsåtgången under veckodagar är 

trötthet, då tröttheten kan vara mer påtaglig efter en dag på jobbet med tanke på det 

mentala arbetet som utförts under dagen (18,28). Jämförs tiden respondenterna ägnade 

åt matlagning på veckodagar med helgdagar skiljer det enbart två minuter vilket inte 

stämmer överens med föreställningen om att vi ägnar mer tid åt matlagning på helgen 

(29). Vår förförståelse var att respondenterna skulle ägnat mer tid åt matlagning på 

helgen då många vill äta mer exklusivt och tillagar mat som tar mer tid i anspråk. En 

annan hypotes var att respondenterna skulle ägnat mer tid utanför hemmet under helgen 

till exempel åkt till badhuset, haft picknick eller utfört utomhusaktiviteter och därmed 

ägnat mindre tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter.  

 

En föreställning som cirkulerat i media är att vi i genomsnitt ägnar 14 minuter åt att 

tillaga middagen (30). Siffran härstammar ursprungligen från en enkätundersökning 

som Coops provkök genomförde 1999. Christina Möller, chef för Coops provkök under 

tiden enkäten genomfördes, ifrågasatte resultatet och dess generaliserbarhet. Enligt 



15 
 

Statistiska Centralbyrån (SCB) ägnar svenska hushåll i snitt 40 minuter per dag åt 

matlagning (2). Vårt resultat för hur mycket tid respondenterna ägnade åt matlagning i 

jämförelse med SCB´s siffror stämmer relativt bra överens. Noterbart är att tiden i vår 

studie visas per aktivitetstillfälle och SCB’s siffror visar tiden över hela dagen. Däremot 

lagade respondenterna mat en gång per dag, vilket gör att tiden ändå blir representativ 

för tiden över hela dagen. I en rapport utgiven av SCB 2003 var matlagning den 

aktivitet som tog mest tid i anspråk av alla hushållsaktiviteter mellan 1990/91 och 

2000/01 (25). Siffrorna från den rapporten är i stort sett detsamma som SCBs rapport 

från 2012 vilket tyder på att tiden befolkningen ägnar åt matlagning inte förändrats 

speciellt mycket de senaste 25 åren. Resultatet från vår studie visar även det att 

matlagning är den aktivitet som tar mest tid i anspråk i relation till övriga matrelaterade 

hushållsaktiviteter då den utförs varje dag. Det är inte överraskande att tiden för 

matlagning är den som får ta mer tid i anspråk då mat behövs för att täcka människans 

primära behov. Dock är det förvånande att tiden för matlagning inte minskat under de 

senaste 25 åren med tanke på den effektivisering som skett i samhället med hjälp av 

tidsbesparande resurser såsom hel- och halvfabrikat, tillgång till snabbmatsrestauranger, 

större utbud av företag som erbjuder matkassar och så vidare. 

 

Något vi kunde se var att kvinnor oavsett ansvarsgrad ägnade mer tid än män åt 

matrelaterade hushållsaktiviteter, vilket skulle kunnat bero på den norm som finns i 

samhället. Intressant var att män som uppgavs ta störst ansvar i familjen också ägnade 

mer tid än män som inte uppgavs ta störst ansvar medan kvinnors tid var konstant 

oavsett ansvarsfördelning i hushållet. Något som också var intressant var att familjer där 

män tog större ansvar inte ägnade mer tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter än familjer 

där mannen inte uppgavs ta större ansvar. Det kan bero på att kvinnorna istället ägnar 

mindre tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter och mer tid åt andra aktiviteter som inte 

räknas in i hushållsarbete till exempel underhållsarbete. En annan hypotes är att 

aktiviteterna utförs tillsammans i större utsträckning och därmed påverkas inte 

hushållets sammanlagda tid trots att mannens tid ökat. Ses hushållsarbete ur ett 

historiskt perspektiv har det setts som ”kvinnogöra” och varit kvinnors ansvar, vilket 

fortfarande speglas i dagens samhälle (2, 31). Enligt SCB ägnar kvinnor mer tid åt 

hushållsarbete, omsorg av barn och inköp av varor och tjänster medan männen ägnar 

mer tid åt underhållsarbete och trädgårdsskötsel (2). Det är något vår studie inte kan 

styrka då den enbart fokuserat på matrelaterade hushållsaktiviteter. Kvinnor i vår studie 

ägnade mer än en timme mer än män åt matrelaterade hushållsaktiviteter, dock var 

skillnaden inte signifikant. I SCB’s studie ägnade kvinnor mer än 30 minuter mer än 

män åt hushållsarbete. Trots att vår studie och rapporten från SCB inte fokuserat på 

samma sak pekar bägge på att kvinnor ägnar mer tid åt obetalt arbete än män. Att 

resultatet i vår studie inte var signifikant kan till stor del ha berott på antalet deltagare. 

Ser man till tiden respektive kön ägnade åt varje matrelaterad hushållsaktivitet per 

aktivitetstillfälle är skillnaden liten i tidsåtgång mellan könen. För att få en mer 

representativ bild av hur mycket tid respektive kön ägnar åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter bör hänsyn tas till antal gånger aktiviteterna utförts då vårt resultat 

visar en tydlig skillnad i arbetsfördelningen. Hade studien haft fler deltagare finns 

möjligheten att skillnaden varit signifikant.    

 

Högutbildade och de med högre inkomst i vår studie hade ett mer hälsosamt 

kostmönster jämfört med dem med lägre utbildning och inkomst, något som även visats 

i andra studier (8, 19). En hypotes till varför grupper med högre socioekonomisk status 

åt bättre, var en högre kunskapsnivå om livsmedel och matlagning, högre prioritering av 

kost och hälsa, större tillgång till bättre mat samt ekonomiska aspekter. Mer hälsosam 



16 
 

mat är dyrare än mindre hälsosam mat (32), vilket möjligtvis gör det lättare för högre 

socioekonomiska grupper med avseende till kostnader i jämförelse med lägre 

socioekonomiska grupper. Så vitt vi vet saknas det forskning för hur mycket tid olika 

socioekonomiska grupper ägnar åt matrelaterade hushållsaktiviteter. Vi kan därför inte 

jämföra våra resultat med tidigare studier. Varför familjer med högre utbildningsnivå i 

vår studie ägnade mer tid åt matrelaterade hushållsaktiviteter och särskilt mer tid åt 

matlagning kan bero på ett större intresse för mat och matlagning. 

Folkhälsomyndighetens rapport 2014 visar att det finns tydliga skillnader i hälsa mellan 

grupper med olika utbildningsbakgrund (6). Samhällsgrupper med kort utbildning 

drabbas i större utsträckning av bland annat hjärt-kärlsjukdom, stroke och cancer. De 

rapporterar också sämre allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa än 

samhällsgrupper med längre utbildning. Hälsosammare matvanor minskar risken för 

livsstilsrelaterade folksjukdomar, däribland hjärt- kärlsjukdom, stroke och cancer (33). 

En hypotes till varför det finns så tydliga skillnader i hälsa mellan grupper med olika 

utbildningsbakgrund är bland annat tiden som ägnas åt matrelaterade hushållsaktiviteter 

då vi har kunnat se ett samband mellan tid och matvanor. Tidsåtgången för 

matrelaterade hushållsaktiviteter i relation till inkomstnivå visade ingen signifikant 

skillnad, vilket kan bero på att skillnaden i tidsåtgång inte var tillräckligt stor i relation 

till antalet deltagare. Vår förförståelse var att familjer med låg inkomst skulle ägnat mer 

tid då familjer med hög inkomst eventuellt har större möjlighet att “köpa” tid till 

exempel prenumerera på matkasse, vilket minskar tiden för både inköp och planering 

alternativt köpa hem färdig mat i större utsträckning. 

 

Familjer med bättre matvanor uppgav att de planerade sina inköp i större utsträckning, 

vilket skulle kunna minska spontaninköp av mindre bra livsmedel och därmed göra det 

lättare att upprätthålla bättre matvanor. Att familjer med bättre matvanor inte upplevde 

sig planera sina måltider i större utsträckning än familjer med sämre matvanor, kan bero 

på att de indirekt planerar sina måltider i samband med planering av inköp. Vad som 

bör tilläggas är att planering av inköp inte är den enda faktorn till att upprätthålla bättre 

matvanor. Vår förförståelse var att familjer med bättre matvanor skulle ägnat mer tid åt 

planering än familjer med sämre matvanor, vilket inte överensstämde med resultatet. 

Hypotesen var att familjer med bättre matvanor eventuellt skulle prioritera mer tid åt 

planering, framförallt veckomatsedel och inköp (34) på grund av ett större intresse.  

 

Familjer med sämre matvanor sågs ägna mer tid åt bakning än familjer med bättre 

matvanor vilket eventuellt kan förklara att de ägnade mer tid åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter överlag. Det var totalt tre familjer som utförde aktiviteten, varav två 

familjer grupperades som familjer med sämre matvanor. Med tanke på att två familjer är 

en fjärdedel av antalet deltagare i studien påverkar tiden för bakning i stor utsträckning 

den totala tiden. 

 

6 Slutsats 

Matrelaterade hushållsaktiviteter upptog mycket av barnfamiljernas tid, mer under 

helgdagar jämfört med veckodagar. Det fanns ingen signifikant skillnad i tidsåtgång 

mellan kvinnor och män, trots att resultaten visade en tydlig skillnad i tidsåtgång, något 

som till stor del kan berott på lågt deltagarantal. Familjer med högre socioekonomisk 

status hade bättre matvanor än familjer med lägre socioekonomisk status, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. På grund av lågt deltagarantal i studien samt ett 

bekvämlighetsurval kan resultatet inte generaliseras till målgruppen i populationen. Mer 

forskning krävs inom området för att kunna fastställa hur mycket tid barnfamiljer i 
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Sverige ägnar åt matrelaterade hushållsaktiviteter i relation till kön, socioekonomisk 

status och kostintagets hälsosamhet. 

 

7 Yrkesrelevans 

Vi hoppas att vår studie ska kunna bidra med ökad kunskap om hur barnfamiljers 

tidsåtgång ser ut samt väcka ett intresse för vidare studier inom området. Om vidare 

studier genomförs kan det i sin tur ge dietister en ökad förståelse för hur tidsåtgången 

för barnfamiljer ser ut och anpassa sina råd bättre efter målgruppen. Det kan även ge en 

ökad förståelse för hur olika socioekonomiska grupper skiljer sig åt, både tidsmässigt 

och i relation till matvanor.  

 
8 Författarnas bidrag 

Författarna har gemensamt planerat undersökningen, utformat enkät och tidsdagbok, 

samlat in, bearbetat och sammanställt datamaterialet samt skrivit/författat uppsatsen. 

 

9 Tack  

Författarna vill tacka familjen som genomförde pilotstudien och alla familjer som deltog 

i den slutgiltiga studien. Författarna vill även tacka vänner och bekanta som delade 

informationen om studien vidare på Facebook.se.  
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Tidsdagbok 

Datum:           

Klockslag 
aktivitetsstart 

Aktivitetens 
längd 

(minuter) 

Typ av aktivitet Utförd av Typ av 
måltid 

Definition av 
måltid 

    Planering Vuxen 1 Morgonmål Hemlagad 

    Inköp Vuxen 2 Huvudmål Halvfabrikat 

    Förberedelse Vuxen 3 Mellanmål Färdigmat 

    Matlagning Vuxen 4   Hämtmat 

    

Bakning Barn 1 

  
Restaurang-
/Cafébesök 

    Matkonsumtion Barn 2   Övrigt 

    Efterarbete Barn 3     

      Barn 4     

      Barn 5     

      Barn 6     

            

            

      Kostnad/ 
portion 

Värdering av 
använd tid 

Värdering av 
använd tid 

Kommentar Definiera 
vem som är 

vem 

Namn 

<10 kr 1 1   Vuxen 1:   

10-20 kr 2 2   Vuxen 2:   

21-40 kr 3 3   Vuxen 3:   

41-60 kr 4 4   Vuxen 4:   

>60 kr 5 5   Vuxen 5:   

  6 6   Vuxen 6:   

  7 7   Barn 1:   

  8 8   Barn 2:   

  9 9   Barn 3:   

  10 10   Barn 4:   

        Barn 5:   

        Barn 6:   

      Typ av aktivitet: 
    Planering - Göra inköpslista, planera måltider, leta recept osv 

 Inköp - Restid + tid i matvarubutik 
   Förberedelse - Dukning, förberedelser inför matlagning 

  Matkonsumtion - Intag av mat 
   Efterarbete - Plocka in/upp varor efter inköp, plocka undan, diska/stoppa in diskmaskinen, ta 

hand om ev rester osv  
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Utförd av:  
     Definiera vem som är vem genom att fylla i tabellen till höger ex Vuxen 1 - namn 

 

      Typ av måltid: 
    Morgonmål - Första huvudmålet på dagen, även kallat frukost 

 Huvudmål - Lunch och middag 
   Mellanmål - Matintag mellan huvudmålen  
   

      Definition av måltid: 
    Fylls enbart i vid matkonsumtion. 

   Välj de alternativ som motsvarar större delen av måltiden.  
 Hemlagad - mat som lagas från grunden i hemmet ex egengjorda köttbullar, 

potatismos och brunsås 
  Halvfabrikat - ex pulvermos, köttbullar, falukorv, fiskpinnar 
  Färdigmat - mat som är färdig att värmas i mikro/ugn/spis ex färdig paj, färdiga enportionsrätter  

 Hämtmat - mat som hämtas från restaurang och tas med. Kallas även take away 
 

      Kostnad/portion: 
    OBS! Fyll enbart i vid matkonsumtion 

   Uppskatta den ungefärliga portionskostnaden för måltiden 
 

      Värdering av tid:  
    Bedöm värdet av den utförda aktiviteten på en skala från 0 till 10 

 där 0 motsvarar "ett nödvändigt ont" och 10 motsvarar "med stor glädje" 
 

      Värdering av tid: 
    Bedöm värdet av den utförda aktiviteten på en skala från 0 till 10 

 där 0 motsvarar "likvärdigt med arbetstid" och 10 motsvarar 
  "medvärdigt med tid spenderad på fritidsaktiviteter" 

  

      Kommentar:  
    Här kan ni skriva övrig information som inte framkommer i övriga kategorier. 

Tex om hushållsaktiviteten utförs av flera familjemedlemmar  
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Instruktioner till tidsdagboken och enkäten 
 

Se gärna instruktionerna som film: 
http://www.screencast.com/t/2oyvp3vwn 

 

Tidsdagboken: 

- Tidsdagboken är uppdelad i fyra dagar. Varje dag har sitt eget blad längst ner i 

vänster hörn. För att få upp rätt dag klickar man på den dagen man vill få upp 

exempelvis dag 2. 

- När ni börjar fylla i tidsdagboken fyll i datum längst upp i vänster hörn. Det gäller 

för alla dagar.   

- Målet är att tidsdagboken ska omfatta familjens alla matrelaterade 

hushållsaktiviteter, med undantag för de måltider som barnen i familjen äter utanför 

hemmet. Exempelvis måltider barnen äter på dagis/skola/hos kompisar. 

- Varje kolumn har en egen kategori. Vill man ha en närmare förklaring vad kategorin 

innebär kan man hålla muspekaren över kategorin så dyker en förklaring upp 

exempelvis över “Typ av måltid” - morgonmål är första huvudmålet på dagen, även 

kallat frukost.. 

o Kategorin “Utförd av” syftar till vem som gjort själva aktiviteten. För att vi 

ska kunna göra analyser ber vi er fylla i vem som är Vuxen 1, Barn 1 osv. i 

tabellen längst till höger. Vill ni inte uppge ert namn är det okej att uppge ett 

påhittat namn av samma kön. Namnet ni skriver på varje rad kommer 

automatiskt följa med till kommande dagar. 

o I kategorin ”Definition av måltid” väljer ni det alternativ som motsvarar 

större delen av måltiden. Exempelvis köttfärssås och spaghetti där 

köttfärssåsen är lagad från grunden men spaghettin är köpt räknas det som 

hemlagat. Tillagas istället korv och spagetti räknas det till halvfabrikat då 

korven är färdig att steka medan fryst lasagne räknas till färdigmat.   

o Utförs en aktivitet av fler än en person kan man skriva det under kategorin 

“Kommentar”. Där går även bra att skriva annan information som man anser 

saknas. 

o I kategorin “Värdering av tid” vill vi att ni väljer en siffra mellan 0 till 10 

som motsvarar hur ni upplever aktiviteten ni utfört. I tidsdagboken finns 

kategorin med två gånger för att vi ska kunna utvärdera vilken beskrivning 

som är lättast att förstå. Fyll i en siffra under båda två. 0 motsvarar "ett 

nödvändigt ont/likvärdigt med arbetstid" och 10 "med stor glädje/likvärdigt 

med tid spenderad på fritidsaktiviteter" exempelvis om man tycker det är 

roligt att handla så sätter man en siffra som motsvarar det i båda 

kolumnerna. 

- Tänk på att en utav dagarna ni fyller i ska vara en dag då ni handlar och en dag ska 

vara en lördag eller söndag. De två andra dagarna får ni själva välja vilka som 

passar er bäst. 

- Se exemplet på nästa sida för hur det kan se ut när tidsdagboken är ifylld. 
 

Hur kommer jag till enkäten? 

- När ni fyllt i alla dagar i tidsdagboken är det dags för enkäten. För att komma till 

enkäten, gå med muspekaren till valmöjligheterna längst upp. Där finner ni en 

kategori som heter “Formulär”. Klicka på formulär och gå ner till öppna

http://www.screencast.com/t/2oyvp3vwn
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- realtidsformulär på rad tre. Klickar ni på realtidsformulär kommer ni till enkäten. Se 

bild på nästa sida. Vi uppskattar om ni fyller enkäten så utförligt som möjligt. 

- På sista sidan på enkäten klickar ni på skicka och då skickas enkäten automatiskt in. 

- När enkäten är inskickad är ni klara och kan höra av er till oss via mail (se nästa 

sida) så skickar vi presentkortet på biobiljetterna.  
 

Exempel på hur en dag kan se ut 

 

Såhär ser det ut när du ska komma till enkäten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

Emmelie Pålsson, empa0020@student.umu.se 

Josefin Mellgren, jome0022@student.umu.se 
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Rekryteringsbrev 
 

Barnfamiljer sökes till studie om tid och mat! 

 

Vi är två studenter från Umeå universitet som läser termin sex på dietistprogrammet. Vi 

skriver nu vårt examensarbete och skulle gärna vilja ha er hjälp. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket tid barnfamiljer ägnar åt matrelaterade 

hushållsaktiviteter. Det innebär tiden som går åt till planering av måltid, inköpslista, 

inköp, förberedelse, matlagning, matintag och efterarbete. Studien är en pilotstudie till 

ett kommande forskningsprojekt som avser att undersöka faktorer som påverkar 

barnfamiljers matvanor. 

 

Vi värdesätter verkligen ert deltagande, som tack får varje familj som fullföljer studien 

två biobiljetter. 

 

Vad innebär det att deltaga? 

Under fyra dagar kommer er familj fylla i en tidsdagbok dagligen där ni anger hur 

många minuter ni ägnar åt matrelaterade hushållsaktiviteter. Av dessa fyra dagar ska en 

dag vara lördag/söndag samt en dag då ni handlar mat. När ni genomfört tidsdagboken 

fyller varje familj i en enkät som komplettering. Enkäten innehåller frågor om er familj 

(ex hur många ni är, utbildningsnivå), tid relaterat till mat, familjens matvanor samt hur 

det varit att medverka i studien. All information kommer registreras via ett 

onlineformulär vilket innebär att tillgång till internet krävs. Studien genomförs helst via 

dator men det går även att delta via en surfplatta.  

 

Genom att delta i studien samtycker ni att informationen ni lämnar får användas i vårt 

examensarbete. Medverkandet är frivilligt och påbörjat deltagande kan avbrytas när som 

helst. All information kommer behandlas konfidentiellt och ingen person kommer 

kunna identifieras i det färdiga arbetet. 

 

Vilka kan delta? 

För att få delta i studien måste följande uppfyllas:  

- I familjen ska det finnas minst ett barn i åldern 3-18 år.  

- I familjen får det inte finnas något barn yngre än 3 år.  

- Familjer där någon familjemedlem äter specialkost på grund av sjukdom, till exempel 

celiaki, mjölkproteinallergi* eller njursjukdom, undanbedes att delta. 

 

*Familjer där laktosintolerans förekommer kan delta i studien. 

 

Kontakta oss via mail om ni vill ha mer information eller delta i studien. Tack på 

förhand! 

Josefin Mellgren, jome0022@student.umu.se 

Emmelie Pålsson, empa0020@student.umu.se 

 


