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Baggrund
Studier har tidligere belyst sammenhængen mellem socioøkonomisk status og kostvaner, men
sammenhængen er kun undersøgt på små datamaterialer (1).
Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem socioøkonomisk status og indtag af
fisk, rødt kød samt frugt og grønt på et betydeligt og nyt datamateriale.
Metode
Tværsnitsstudie med udgangspunkt i den nationale spørgeskemaundersøgelse ‘Hvordan har du det?
– 2013’, der er etableret fra 30. januar til 1. maj 2013. 162.283 borgere over 16 år (54,0 %) besvarer
spørgeskemaet. De statistiske analyser er beregnet på baggrund af 96.224 deltagere uden tidligere
angivne livsstilssygdomme. Deltagere under uddannelse samt deltagere, hvor den højst fuldførte
uddannelse er gymnasial, er ekskluderet fra datasættet.
Der analyseres på deltagernes indtag af fisk, rødt kød, frugt og grønt samt efterlevelse af
Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til socioøkonomiske faktorer.
Der bliver benyttet lineær regression og logistisk regressions model i de statistiske analyser.
Resulter
Indtag af fisk, rødt kød, frugt og grønt er signifikant associeret med uddannelsesniveau for både
mænd og kvinder. Kvinder med lang videregående uddannelse indtager gennemsnitligt 41 gram

mere fisk per uge, 149 gram mindre rødt kød per uge samt 110 gram mere frugt og grønt per dag
end kvinder med grundskoleuddannelse.
Kvinder med høj uddannelse efterlever i højere grad Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til
kvinder med grunduddannelse (reference), fisk (OR: 1.34, 95% CI=1.21-1.49), rødt kød (OR: 3.22,
95% CI=2.90-3.58) samt frugt og grønt (OR: 2.80, 95% CI=1.94-4.05).
Det samme er set blandt mænd.
Personer, der deler husholdning med andre har et signifikant højere indtag af fisk, rødt kød samt
frugt og grønt sammenlignet med personer, der ikke deler husholdning med andre.
Konklusion
Indtag af fisk, rødt kød, frugt og grønt er signifikant associeret med uddannelsesniveau og antal
personer i husholdningen for både mænd og kvinder.
Videre betydning
Socioøkonomisk status har betydning for forskelle i kostvaner, hvorfor fremadrettede
ernæringskampagner med fordel kan rettes mod borgere med lav socioøkonomisk status.
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