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Abstrakt 
Bakgrund: Studien hade sin utgångspunkt i ett av våra idag största folkhälsoproblem, 

vilket är övervikt och fetma. Hälsosam kost och goda matvanor är en av flera viktiga 

aspekter för att hålla en god hälsa. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

småbarnsföräldrars upplevelser av att kunna skapa goda matvanor i hemmiljö. Metod: 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och enskilda semistrukturerade intervjuer. 

Studiens resultat tolkades med KASAM som teoretisk referensram. Resultat: 

Föräldrarna ansåg sig besitta kunskap och ha förutsättningar för att kunna skapa goda 

matvanor. Av KASAMs tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hade 

hanterbarheten en utmärkande roll i skapandet av goda matvanor. Trots goda 

förutsättningar hade föräldrarna i vissa fall svårt att hantera skapandet av goda 

matvanor, då de mötte olika typer av motstånd. 

 

 

Abstract 
Background: The study was based on one of our today's largest public health problems, 

which is overweight and obesity. Healthy diet and healthy eating habits are one of 

several important aspects to keep in good health. Objective: The aim of this study was 

to investigate the parents of young children's experiences of being able to create healthy 

eating habits at home. Method: The study had a qualitative approach with individual 

semi-structured interviews. Result: The parents felt they possessed knowledge and had 

the ability to create good eating habits. Of the three components in SOC, 

comprehensibility, manageability and meaningfulness, manageability had a distinctive 

role in creating healthy eating habits. Despite favorable conditions the parents, in some 

cases, found it difficult to manage the creation of good eating habits, when faced with 

different types of resistance. 

 

 

Nyckelord: familj, matvanor, kasam, barn, fetma 

Keywords: family, food habits, soc, child, obesity 
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 1  Bakgrund 

 1.1  Folkhälsoproblem 

Enligt World Health Organization (WHO, 2014) är fetma idag klassat som en epidemi 

då ca 1,5 miljarder vuxna i världen är överviktiga eller feta. WHO's (2014) senaste 

statistikrapport belyser övervikt bland barn som ett av folkhälsans huvudproblem där 

åtgärder omgående måste vidtagas. Globalt sett var, under 2012, 44 miljoner barn under 

fem års ålder överviktiga och dessa siffror förväntas fortsätta att öka (Gubbels, 

Raaijmakers, Gerards & Kremerset, 2014; WHO, 2014). Följdsjukdomar som fetma kan 

leda till bland annat diabetes typ 2, hypertoni, hjärt- och kärlsjukdomar, förslitningar i 

höfter och knän, sömnapné och vissa cancerformer (Statens Folkhälsoinstitut, 2010; 

WHO, 2014). 

En av orsakerna till den ökande fetman är bland annat att befolkningen i mindre 

utsträckning utövar fysiska aktiviteter samt är mer stillasittande i vardagen generellt  

(Kallings & Hellénius, 2010). Typiska stillasittande aktiviteter menar Kallings och 

Hellénius (2010) är att sitta och läsa eller prata, ligga och vila, sova, titta på tv, sitta 

framför datorn och passiv transport som att åka bil, buss etc. En annan orsak är vår 

förändrade kosthållning. Flera studier visar att barn i åldern 0-6 år har ett högt 

energiintag i förhållande till det egna landets riktlinjer för kostråd och energiintag (Fox, 

Condon, Briefel, Reidy & Deming, 2010; Gubbels, et al., 2014). Regber (2014) har 

visat att när föräldrarna, till barn 2-9 år, skulle uppskatta sina barns viktstatus och 

eventuell oro för över- eller undervikt, uppfattade varannan förälder till överviktiga barn 

i Central- och Nordeuropa sitt barn som normalviktigt. Dessutom visade det sig att 40% 

av föräldrarna till överviktiga eller feta barn oroade sig för att barnet skulle bli 

underviktigt. Fetma i barndomen är ett växande folkhälsoproblem, vilket behöver 

preventiva åtgärder, då fetman tenderar att följa med upp i vuxen ålder och därmed 

medföra risk för fetmarelaterade följdsjukdomar (Regber, 2014; Eiben & Mårild, 2014). 

WHO’s (2014) senaste försök att angripa det som de kallar för fetmaepidemin är ett 

förslag till ändrade riktlinjer för sockerintag från 10% till 5% av energiintaget per dag, 

vilket innebär att svenska befolkningen skulle behöva halvera sitt sockerintag. Enligt 

Folkhälsopolitisk rapport (2010) har andelen barn och vuxna med övervikt och fetma 

avstannat något under 2000-talet, men är fortfarande historiskt sett hög. Neovius & 

Rasmussen (2011) menar att även om fetmautvecklingen avstannat något i Sverige, så är 
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det fortfarande alarmerande siffror. Nu finns även ny statistik från nationella 

folkhälsoenkäten, vilken genomförts av Folkhälsomyndigheten (2014), som visar på att 

nästan hälften av alla svenskar idag lider av övervikt eller fetma. Från 2004 till 2013 har 

andelen med fetma ökat från 11% till 14% (ibid.). 

Det är idag en aktiv debatt om vad som är den största orsaken till övervikt, fysisk 

inaktivitet eller dåliga matvanor. Vikten är ett resultat av individens energibalans, dvs. 

om energiintaget (mat och dryck) är jämförbart med energiutgifterna (fysisk aktivitet 

och basalmetabolismen) är individen i viktbalans (Socialstyrelsen, 2013). Barn i åldern 

2-6 år är dock den grupp som fortfarande är relativt fysisk aktiv i vardagen då de 

naturligt har svårt att sitta stilla i denna ålder. För att hålla en god hälsa och undvika 

övervikt och fetma krävs fysisk aktivitet, men även en hälsosam kost (Kallings & 

Hellénius, 2010; Eiben & Mårild, 2014). 

 1.2  Samhället 

Informationsflödet om hälsosam kost och goda matvanor är stort och enligt 

Folkhälsopolitisk rapport (2010) anses genomförda åtgärder med fokus på utbildning 

och hälsoinformation ha bidragit till ökad medvetenhet om hälsosam mat hos 

befolkningen. Via sociala medier blir vi dagligen upplysta om hälsosam mat och dieter 

som framför allt är riktade till vuxna. Konsten att kunna välja hälsosam mat är dock inte 

längre en självklarhet, det är inte enkelt att sålla i flödet av dieter, kostråd och rön. Det 

kan dessutom upplevas svårt för den enskilde individen att tolka innehållsförteckningen 

på varorna idag. Detta kan skapa osäkerhet och försvåra valet av hälsosamma livsmedel. 

EU och Livsmedelsverket arbetar för att skapa utförlig innehållsförteckning och 

reglering av salt, socker och fett i livsmedelsprodukter (Livsmedelsverket, 2013). Alla 

ingredienser och tillsatser ska redovisas, vilket dock, innebär att innehållsförteckningen 

blir relativt svårtolkad för gemene man. Det finns en ökad medvetenhet om att nyttig 

mat har hälsofrämjande effekter, vilket leder till att livsmedelsproducenter gör sitt bästa 

för att vägleda oss till deras hälsosamma produkter (Johansson, 2007). Hälsosamma 

slogans används gärna för att tala om hur nyttig produkten är, vilket sällan rimmar med 

innehållet. Enligt Folkhälsopolitisk rapport (2010) är sämre matvanor kopplade till låg 

socioekonomisk status men det råder delade meningar om huruvida hälsosam mat är 

dyrare än skräpmat än vice versa (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Rydén och Hagfors 

(2011) kunde i en svensk studie se att hälsosam kost hos barn var förknippad med högre 
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matkostnader och även en högre utbildningsnivå hos föräldrar. Samtidigt visar 

beräkningar från Statens Folkhälsoinstitut (2009) att 40 procent av våra matkostnader 

går till godis, glass, kaffebröd, chips, läsk, öl och vin, så kallade utrymmesvaror som vi 

egentligen inte behöver. Genom att följa den så kallade S.M.A.R.T-modellen kan en 

vuxen person minska sina matkostnader med ca 5 600 kr/år (ibid.). Ohälsosamma 

levnadsvanor, som t.ex. dåliga matvanor leder idag till samhällskostnader på minst 120 

miljarder kronor per år (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Något som kan minskas 

genom att bland annat skapa förutsättningar för sundare matvanor (ibid.). Sedan 2003 är 

Regeringens övergripande mål för att främja folkhälsan att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Detta innebär att hela samhället har ett ansvar för människors 

hälsa då samhälleliga förutsättningar påverkar folkhälsans utveckling (ibid.). 

 1.3  Hälsosam kost 

Debatten om vad som är nyttig och hälsosam kost är het och det råder oenigheter om 

vad som är nyttigt respektive inte. Det finns många faktorer som påverkar synen på vad 

som är hälsosam kost. Att välja ett livsmedel handlar om allt från ställningstagande och 

identitet till prismedvetenhet och miljömedvetenhet. Genus och klass är även viktiga 

bestämningsfaktorer för vårt matbeteende menar Roos, Lahelma, Virtanen, Prättälä och 

Pietinen (1998) som i en studie såg att kvinnors matintag var mer i linje med det egna 

landets generella kostråd än vad männens var. Vad gällde utbildningsnivå var mönstret 

detsamma för båda könen. Hur människor upplever och tolkar hälsosam kost och goda 

matvanor varierar från person till person och kan spegla deras personliga-, sociala- och 

kulturella upplevelser samt miljöer (Blake, Wethington, Farrell, Bisogni & Devine, 

2011). Bisogni, Jastran, Seligson och Thompson (2012) menar därmed att det är av stor 

vikt att praktiker och forskare är lyhörda för befolkningen och den utförliga beskrivning 

som genereras av kvalitativ forskning i arbetet att främja hälsosamma matvanor. 

Livmedelsverkets symbol “Nyckelhålet” på livsmedel är riktlinjer för att underlätta ett 

hälsosamt val och hålla goda matvanor (Johansson, 2007). Produkter med 

nyckelhålsmärkningen står för mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker, mindre 

salt samt mer kostfiber och fullkorn (ibid.). Livsmedelsverket (2013) rekommenderar 

lätt- och mellanmjölk till skolmåltiderna. Nu visar dock en färsk amerikansk 

longitudinell studie på att det finns ett samband mellan lättmjölk (1% fett) och övervikt 
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hos barn 2-4 år (Scharf, Demmer & DeBoer, 2013). Att vi inte ska äta produkter med 

rikt sockerinnehåll vet de flesta, det är föga nytt. Idag är det dock svårt, för gemene 

man, att utröna vilka livsmedel som är, respektive inte är energitäta, bortsett från godis, 

kakor, chips osv. I denna uppsats kommer fokus att vara på hur småbarnsföräldrar 

upplever att det finns möjligheter att skapa goda matvanor. Frågan om vad som faktiskt 

kan anses vara goda matvanor kommer att ha en underordnad betydelse. 

 1.4  Matvanor 

I USA var två av tio barn i åldern 2 till 5 år feta eller överviktiga under 2007-2008, 

vilket visar på att problem med ätbeteende börjar tidigt i livet (Fox et al., 2010). 

Interaktionen mellan förälder och barn, när det gäller kost, är också en viktig del för 

barnens framtida matpreferenser och matintag (Musher-Eizenman & Kiefner, 2013). 

Som förälder har man ansvaret för att ge sina barn bra mat och goda vanor då dessa 

matvanor ofta blir bestående resten av livet (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). En av 

förutsättningarna till detta är att båda föräldrarna är konsekventa och har samma åsikter 

och värderingar i förhållandet till kost och matvanor. Peters, Parletta, Campbell och 

Lynch (2014) såg i en studie att partnerstöd och gemensamma åsikter var något som var 

bristande hos vissa grupper vars barn även hade sämre kostvanor. Enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2011) anses familjers situation och hemmiljö vara viktiga 

påverkansfaktorer för barns hälsa. Perlhagen, Flodmark och Hernell (2007) menar att en 

stödjande miljö i hemmet är viktigt som skyddsfaktor för övervikt hos barn. 

Folkhälsopolitisk rapport (2010) belyser att det finns studier som visar på en koppling 

mellan låg socioekonomisk status, ohälsosamma matvanor samt övervikt och fetma. 

 1.5  Prevention 

I skolan och förskolan erbjuds alla barn i Sverige idag en hälsosam och allsidig kost, 

vilket Eiben och Mårild (2014) menar, är unikt och direkt gynnar barnens hälsa. I 

skapandet av goda matvanor och förebyggande åtgärder mot fetma i hemmiljö är 

engagemang och kunskap hos föräldrarna en viktig komponent. Detta kan dock innebära 

att många föräldrar kan behöva stöd, men Golley, Hendrie, Slater och Corsini (2011) 

påpekar i en studie att det fortfarande är oklart exakt hur ett stöd till föräldrar skulle 

kunna se ut och vad som lämpar sig bäst. Folkhälsomyndigheten är ett nationellt 

kunskapscentrum för förebyggande metoder och strategier samt att de ansvarar för 
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sektorsövergripande uppföljning av målområde 10 där matvanor ingår. Enligt 

Folkhälsopolitisk rapport (2010) är en av åtgärdspunkterna att öka tillgången till 

stödjande miljöer för goda matvanor för barn och deras familjer. Vanor som grundläggs 

i tidig ålder följer ofta med långt upp i livet men det är i barndomen förutsättningarna 

skapas för en god hälsa resten av livet (Statens Folkhälsoinstitut, 2010; Wijtzes, Jansen,  

Jansen, Jaddoe, Hofman & Raat, 2013). I en studie av Ray, Suominen och Roos (2009) 

kunde man se ett samband mellan föräldrars KASAM och barns matvanor. De barn som 

hade sämre matvanor hade föräldrar med lägre KASAM. Föräldrar med lägre KASAM 

förknippades med barn som hade oregelbundna måltidsmönster och mer frekvent intag 

av energirika livsmedel. Faktorer som påverkade barns intag av näringsrik mat var 

tillgänglighet av frukt och grönt i hemmet, näringskunskap hos föräldrarna och deras 

egna frukt och grönsaksintag. Här fanns dock inget samband med intag av energirika 

livsmedel (Ray, Suominen & Roos, 2009). 

 1.6  Teoretisk referensram 

För att få en förståelse för föräldrars förmåga att skapa goda matvanor utgår 

föreliggande studie från Antonovskys (2005) salutogena perspektiv och KASAM 

(Känsla Av SAMmanhang).  

 1.6.1  Salutogenes 

Antonovsky (2005) utgick från ett salutogent perspektiv (salutogenes), vilket innebär att 

man utgår från det friska istället för det sjuka (patogenes). Salutogenes innebär därmed 

att man fokuserar på att främja, stärka eller bevara en individs hälsa (Antonovsky, 

2005). Antonovsky (2005) menade att människor inte behöver delas upp i friska eller 

sjuka utan att de snarare befinner sig på en dynamisk linje och rör sig mellan 

motpolerna hälsa och sjukdom där hälsa är hög livskvalitet och sjukdom låg livskvalitet. 

Individens ”känsla av sammanhang” är det som avgör var på denna linje individen 

befinner sig (ibid). 

 1.6.2  KASAM 

Antonovskys (2005) teori, KASAM, utgår från de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att man upplever världen som 

begriplig, strukturerad och inte som kaotisk eller oförklarlig. Hanterbarhet innebär att 

man anser sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar som kan ge stress i livet 
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och för att kunna hantera de händelser som sker i omgivningen. Meningsfullhet innebär 

att man har en känsla av delaktighet i världen och att det är värt att engagera sig i de 

utmaningar man möter. Meningsfullhet är en av de viktigaste komponenterna för 

motivation. (Antonovsky, 2005). En människas grad av KASAM är det som avgör 

dennes förmåga att kunna hantera motgångar, utmaningar, stress, påfrestningar och 

förändringar i livet (Antonovsky, 2005). Ju högre grad av KASAM en person har, desto 

lättare kan denne hantera olika uppkommande situationer (ibid.). 

 1.6.3  Coping 

De påfrestningar som vi utsätts för i vår livssituation gör att vi tillämpar olika strategier 

för att kunna hantera dem, dessa strategier kallas coping (Antonovsky, 2005). Graden av 

Kasam avgör en människas möjlighet att kunna använda sig av så kallade 

copingstrategier för att hantera, bemästra och lösa olika problem (Antonovsky, 2005). 

Blake, Wethington, Farrell, Bisogni och Devine (2011) har i en studie visat hur olika 

familjer, beroende på arbets- och familjeförhållanden, använder sig av olika 

copingstrategier för att hantera sina matvanor. I hushåll där endast ena föräldern 

arbetade var det vanligare med hemlagad mat medan det i hushåll där båda arbetade 

förekom mer snabb- och hämtmat (Blake et al., 2011). Familjernas olika sätt att hantera 

sina matvanor påverkade kvaliteten på deras kosthållning (ibid.). 

 1.6.4  Generella motståndsresurser 

Generella motståndsresurser (GMR) är biologiska, materiella och psykosociala faktorer 

som ger styrka att klara av hot och stressorer. GMR är de skyddande faktorer eller 

processer som bidrar till att bygga upp en stark Kasam. Exempel på GMR kan vara 

socialt stöd, kunskap, intelligens och en stark jagkänsla. Bristen på vissa GMR är det 

som kan komma att utgöra en så kallad stressor, som i sin tur är en påfrestning som kan 

leda till de fysiska och psykiska reaktioner som brukar kallas stress (Antonovsky, 2005; 

Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

Att få vardagens pussel att fungera med arbete, matlagning osv., kan vara en daglig 

utmaning för många familjer oavsett socioekonomisk grupptillhörighet. Det är en 

förutsättning att de krav och påfrestningar som ställs på föräldrar idag, i någon mån, 

upplevs som begripliga och hanterbara för att få det att fungera och kännas 

meningsfullt. Det finns många studier som visar på att låg utbildning och dålig  



11 

ekonomi leder till sämre matvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Genom att få en 

djupare förståelse för hur småbarnsföräldrar i högre statusgrupper upplever och hanterar 

detta fenomen ökar man möjligheterna till att skapa nya verktyg för att främja goda 

matvanor i alla socioekonomiska grupper. Enligt en kvalitativ studie som genomförts av 

Peters et al. (2012) vet man att föräldrar har en stor inverkan på småbarns kost- och 

matvanor, men även att det finns behov av mer forskning kring föräldrars förståelse och 

upplevelse kring hälsosam kost och goda matvanor. 

 

 2  Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka småbarnsföräldrars upplevelser av att 

kunna skapa goda matvanor i hemmiljö. 

 

 3  Metod 

 3.1  Forskningsansats 

Studien genomfördes med kvalitativ design samt induktiv ansats, vilket Bryman (2002) 

menar är lämpligt för att få en djupare och mer detaljrik förståelse av det som studeras.  

 3.2  Urval och kontext 

Fem intervjuer genomfördes med småbarnsföräldrar med minst ett barn i åldern 2-6 år. 

Anledningen till vald målgrupp var att det är under småbarnstiden som det är av högsta 

vikt att man får in goda vanor, därav var upplevelser från denna målgrupp av stort 

intresse (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Förskolorna som föräldrarna i urvalsgruppen 

tillhör ligger i ett villaområde med en av de högsta medianinkomsterna i Stockholms 

kommun (Stockholms stad, 2011). 

 3.3  Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med informanterna söktes kontakt med en förskolechef till 

flertalet förskolor i ett villaområde söder om Stockholm. Då förskolechefen var på 

semester upprättades istället en kontakt med tillfälligt ansvarig som i sin tur gav sin 

tillåtelse att sätta upp lappar på tre av de fyra förskolor i området som ligger under 

dennes ansvarsområde. De tre förskolorna består av 18, 80 respektive 90 barn. På flera 
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av förskolorna går även flera syskonpar. Kontaktpersonen informerade berörda 

förskolor om att lappar skulle sättas upp. Det tydliggjordes att inga pedagoger skulle 

behöva vara involverade och därmed oroa sig för merarbete. Pedagogerna hjälpte dock 

till med att vidarebefordra mitt informationsbrev (bilaga 1) till alla föräldrar via deras 

mailinglistor. Informationsbrevet hade till syfte att på ett enkelt sätt informera om 

studiens syfte, samt locka informanter till studien. Mailutskicket med informationsbrev 

resulterade i fyra svar. Då ambitionen var att intervjua fem personer, tillfrågades 

ytterligare en förälder muntligen på en förskola om denne kunde tänka sig att bli 

intervjuad, vilket gick bra. 

 3.4  Datainsamling 

En semistrukturerad frågeguide (bilaga 2) utformades och bestod av teman, öppna 

frågor samt följdfrågor i syfte att generera svar om informanternas upplevelser, 

erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap om att kunna skapa goda matvanor i hemmet. 

I både frågeguide och analysarbete tolkades och kopplades materialet till, den för 

studien valda referensramen, för att utröna om och vilken koppling som kunde finnas 

till KASAM i skapandet av goda matvanor. Innan första intervjun tog vid, genomfördes 

en testintervju med en studiekollega i syfte att testa temana och frågor samt få en känsla 

och förståelse för hur en intervju genomförs. Jag fick även konstruktiv kritik angående 

hur jag tagit mig an uppgiften och kunde därmed på ett bra sätt förbättra samt förbereda 

mig inför de autentiska intervjuerna. Datainsamlingen skedde genom enskilda 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Intervjuerna, som spelades in med en 

diktafon, genomfördes under en treveckorsperiod. Längden på intervjuerna höll sig 

mellan 40-50 minuter. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, deras 

hem  och på ett café. En av intervjuerna resulterade i två informanter då båda 

föräldrarna deltog. Efter fem intervjuer upplevdes dock det som Bryman (2011) menar 

är teoretisk mättnad, dvs. när forskaren anser att det inte ges någon ny information. 

 3.5  Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades löpande, senast dagen efter själva intervjun, 

då intervjun fortfarande var färsk i minnet (Bryman, 2011). Genom att spela in 

intervjuerna kunde samtalet spelas upp upprepade gånger för en försäkran om att allt 

uppfattats korrekt. Vid transkriberingen användes mjukvaruprogrammet Digital Wave 
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Player. Materialet från de fem intervjuerna omfattade slutligen 48 skrivna A4-sidor. 

Insamlad data analyserades vidare genom en innehållsanalys då denna, enligt Bryman 

(2002) lämpar sig vid studier som innefattar upplevelser. Texterna lästes upprepade 

gånger för att få en överblick, känsla och förståelse för materialet och dess innehåll. 

Innehållet från varje intervju bearbetades därefter systematiskt genom att först söka 

meningsbärande enheter för textreducering (Rennstam & Wästersfors, 2011). För att 

smidigt kunna bearbeta det omfattande materialet skapades tabeller med de 

meningsbärande enheterna. Alla meningsenheter markerades med informantens nummer 

för att skapa ytterligare struktur och enkelt kunna gå tillbaka till intervjumaterialet. Med 

meningsbärande enheter menas de meningar eller fraser som innehöll information, 

vilken var relevant för studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa 

kondenserades vidare för att reducera texten ytterligare samt göra den mer lätthanterlig 

men den behöll dock fortsatt sitt innehåll. De kondenserade meningarna kodades 

därefter för att kortfattat beskriva dess innehåll. Materialet mynnade ut i 170 koder. En 

kod kan förklaras som en etikett på en meningsenhet vilken kortfattat beskriver dess 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna bearbetades med färgkoder och 

filtrering i ett excelark för att enklare kunna strukturera upp materialet. Åtta 

subkategorier, innehållande flera koder som hade ett liknande uttryck, utformades. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska alla koder tillhöra en relevant kategori och 

ingen kod ska kunna hamna i mer än en kategori. Materialet reducerades ytterligare 

genom att subkategorierna mynnade ut i tre huvudkategorier. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Huvudkategori 

”Ja! Tid! Det är ju det 

som är största hindret. 

Och det är ju därför 

som jag oxå har slutat 

med Linas matkasse i 

perioder för...det är 

ju...Kan du det där?” 

(I:1) 

Tid är det största 

hindret, därför har jag 

slutat med matkasse i 

perioder 

Tid är största hindret Tid 

 

Hinder 

”Matkassen har gjort 

att vi har fått bättre 

vanor. Då tvingas man 

ju göra mat som man 

annars inte skulle 

gjort. Så det har 

ju...det är därför vi har 

beställt den för då har 

man ju sina middagar 

och det är bara att 

göra dem.” (I:1) 

Matkassen har gjort att 

vi har fått bättre vanor 

genom att vi gör mat 

som vi annars inte 

skulle göra. 

Matkasse leder till 

bättre vanor 

Verktyg 

 

Strategier 

När jag tänker på 

ordet matvanor så 

tänker jag på ehh 

liksom det stora ....hur 

jag och min familj 

tänker ....väljer att äta 

både vad vi äter och 

hur vi äter. (I:3) 

Jag tänker på matvanor 

som hur och vad vi 

äter. 

Matvanor innebär hur 

och vad man äter. 

Kost Uppfattningar om  

matvanor 

     

 

 3.6  Etiska aspekter 

I studien togs hänsyn till de fyra etiska huvudreglerna för forskning vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2002). I informationsbrevet (bilaga 1) informerades det om att deltagande skulle vara 

konfidentiellt och att materialet endast skulle användas till en kandidatuppsats, men att 

handledaren skulle läsa delar av det transkriberade materialet. Där fanns även 

information om studiens syfte samt att intervjun skulle komma att spelas in. Inför varje 

intervju informerades informanterna på nytt om studiens syfte, att inga uppgifter skulle 

komma att kopplas till dem personligen, samt att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt. Information om frivilligt deltagande samt att man kunde avstå från att 

svara på frågor eller när som helst avbryta medverkan gavs både i informationsbrevet 

och inför varje intervju. För att inte inkräkta på den personliga integriteten ställdes inga 

personliga frågor (Bryman, 2002). 
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 4  Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de tre huvudkategorier och åtta subkategorier vilka 

innehållsanalysen mynnade ut i (tabell 2). Varje subkategori stärks med citat från 

intervjumaterialet. De intervjuade personerna benämns nedan som informanter. 

”Hälsosam kost” är i detta fall det som informanterna själva upplever är hälsosam kost. 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier från innehållsanalys. 

Huvudkategori Subkategorier 

  

Uppfattningar om matvanor Kost 

 Media 

  

  

Hinder Tid 

 Motstånd 

 Förutsättningar 

  

  

Strategier Verktyg 

 Planering 

 Vägledning 

  

 

 4.1  Uppfattningar om matvanor 

 4.1.1  Kost 

Goda matvanor innefattar, enligt informanterna, när, hur ofta och vad man äter. Rutiner 

ansågs även vara en viktig aspekt i skapandet av goda matvanor i hemmiljö. Hälsosam 

kost ansågs vara att äta varierat och balanserat där egentligen ingenting utesluts samt att 

maten bör vara svensk och ekologisk. 

”Jaa men det är väl.....kanske inte så mycket halvfabrikat och helfabrikat över 

huvudtaget...och gärna ekologiskt och svenskt. // Näee, alltså..vi brukar äta 

falukorv och vi försöker äta något vegetarisk rätt i veckan och...ja, vi försöker 

blanda.” (I:2) 
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Halv- och helfabrikat, ansåg informanterna, bör undvikas i största möjliga mån men är 

smidigt att ha hemma vid tidsbrist. I dessa fall bortsågs från vilka tillsatser halv- och 

helfabrikat innehåller. Att använda sig av råvaror upplevdes som tryggt för att undvika 

olika tillsatser. Rutinerna och vad som åts skiljde sig dock ofta åt på helger och 

vardagar. 

”Men annars så är det så att måndag till fredag...eller..måndag till torsdag då 

försöker jag att vi ska äta lite nyttigt så.. Och fredag då kan det bli....ofta 

hämtmat. Och lördag söndag så blir det ofta kött å pommes frites å bearnaisesås 

och så där.” (I:1) 

 

En annan viktig aspekt var att man i den mån det går äter måltiderna tillsammans med 

hela familjen. Det ansågs också vara av stor vikt att barnen, vidare i livet, skulle få med 

sig rutiner och goda matvanor hemifrån. Man uttryckte även att mat ska vara roligt och 

gott inte bara hälsosamt. 

”Jaa jag vet inte, jag vill ju samtidigt att mat ska vara roligt och gott, inte bara 

hälsosamt men det tycker jag kan vara en svår balans. När det blir FÖR gott och 

FÖR nyttigt så är det lätt att det blir för mycket av någonting.”  (I:4) 

 

 4.1.2  Media/marknadsföring 

Informanterna menade att det florerar alldeles för mycket information om vad som är 

respektive inte är hälsosam kost. Information från media upplevdes som rörig och 

otillförlitlig. Information i dags- och kvällstidningar sållades ut grovt, samtidigt som för 

mycket information gjorde det svårt att välja ut det viktiga. Är informationen riktad till 

barn görs lite extra research, för att sedan ta ställning till om det är något man behöver 

ta till sig eller ej. Informanterna kunde även ta till sig och påverkas av kostråd som 

berörde något de själva var intresserade av. I vissa fall upplevdes medias kostråd och 

dieter som direkt livsfarliga om man valde att ta till sig något utan att få direkt 

professionell rådgivning. 

”Tjaaa...jag har inte riktigt funderat på det..men vissa...viss reklam och så...i 

affärer kan ju vara direkt  vilseledande ..man kan ju tro att...framför allt flingor är 

ju lite..man kan ju faktiskt tro att man köper något nyttigt och sen så är det inte 

så.” (I:2) 

 

 

 

 



17 

Generellt lyssnar man inte till råd och varningar från media, men kunde i efterhand inse 

att man ibland blivit påverkad då man faktiskt har undvikit vissa livsmedel som det 

skrivits om. 

”jaaa joooo precis för här stod det....det var någon som hade dött....men jag 

kommer inte ihåg vad det var för smitta....men det var nån smitta. Men jag vet 

att...det var inget nytt när jag läste det första gången...det är nåt man kan åka på 

när man inte tvättar grönsaker och så ordentligt. Men det som... jaaa...då tänkte 

jag att nu ska vi sluta med det hemma..så då tänkte jag faktiskt på det. // Tills jag 

förstod på dagis att...jaja...men det här var ju inget, det har ju alltid varit så. Och 

sen när jag kollade upp det mer så var det ju inte hallon det gällde. Ja...men...jag 

kan nog ta till mig, men på sikt struntar jag i det.” (I:1) 

 

 4.2  Hinder 

 4.2.1  Tid 

Det som främst upplevdes som hinder i konsten att skapa goda matvanor i hemmiljö var  

bristen på tid. Detta trots upplevelsen av att det till stor del finns samhälleliga 

förutsättningar i former. I flera fall ansågs det ta för lång tid att laga mat, framför allt det 

som ansågs vara nyttig mat. Hel- och halvfabrikat kunde man därmed ta till vid tidsbrist 

då det ansågs gå fortare att tillaga. 

”Men annars är det ju tiden och det kanske inte blir tillräckligt mycket grönsaker 

som man skulle önska alltid för man orkar inte stå och hacka när man kommer 

hem.” (I:3) 

 

”Det är ju tyvärr lättare att kanske laga halvfabrikat än att ställa sig och laga 

riktig mat. Och då är man på tidsaspekten och petar.” (I:5) 

 

Tidsaspekten upplevdes som ett hinder oavsett om båda föräldrarna arbetade heltid eller 

om den ena föräldern arbetade heltid och den andra deltid. Fritidsaktiviteter upplevdes 

även som ett tidshinder för matlagning. Tidspress och trötthet hos föräldrarna innebar 

även i vissa fall mindre delaktighet i matlagningen för barnen. Likaså upplevdes att 

stress i kombination med hunger ibland leder till sämre matval  i affären. 

 4.2.2  Motstånd 

Motstånd som informanterna upplevde fanns i skapandet av goda matvanor var bland 

annat att det rådde en oenighet mellan föräldrarna gällande matval. De upplevde vidare 

att det fanns ett motstånd till grönsaker hos barnen men även i vissa fall hos ena 

föräldern. Generellt upplevdes att det fanns ett motstånd, till det som ansågs vara 
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hälsosam mat hos barnen och ibland även föräldrarna själva. 

”Det finns väl nåt så här att...eller hos min man finns det nånting att det ska inte 

vara några grönsaker i nån sås det tycker inte han...då kan han börja peta bort 

det. Han gillar inte när man ser några morotsbitar och så då....” (I:1) 

Att det petades i maten som lagats under lång tid upplevdes som en otacksamhet, vilket 

ofta leder till den enklaste vägen dvs. barnen serveras det de tycker om (ofta 

halvfabrikat) trots kunskap om vad som är hälsosam mat. Både för att undvika 

konflikter men även för att försäkra sig om att barnen fick i sig mat. Oron för att barnen 

inte skulle få i sig tillräckligt med mat, gjorde därmed att man tillät hel- och 

halvfabrikat. Informanterna upplevde i flera fall att barnen styrde till ett sämre matval. 

”Ja, just Mamma Scan, där är vi storkonsument. Då faller man ju under devisen, 

det är bättre att han äter än ingenting alls.” (I:5) 

 

Ibland serverades onyttiga tillbehör till den nyttiga maten för att det var ett sätt att få i 

barnen även den nyttiga maten. Motstånd till vissa livsmedel hos barn ledde även till att 

det ibland kompromissades för att få ett alternativ som var lite nyttigare än det som 

föredrogs. I många fall föredrog barnen hel- och halvfabrikat framför hemlagad mat. 

”Annars försöker vi göra...vi har försökt länge att göra egna köttbullar. Men de 

känner skillnad på dem, de vill inte ha våra köttbullar. Så det är liksom inte värt 

den där tiden att stå och slita och sen så bara ”näee jag vill inte äta det var inte 

gott.” (I:4) 

 

I de fall där endast ena föräldern lagade mat upplevdes brist på motivation och 

inspiration som ett motstånd. 

”Näääeee det är bara jag som lagar mat. Han kan göra nån gång...nä nä...han 

lagar faktiskt aldrig mat. Det är om jag är borta eller nånting....men då blir det 

ju...eller i och för sig han har kört Linas matkasse någon gång, men oftast inte. 

Då åker de till grillen och köper hamburgare.// Joo, men det skulle klart vara 

lättare om man..ehhh...om man kunde dela på det mer... så är det ju.” (I:1) 

 

Fredagsmys ansågs vara något som barnen tagit med hem och infört som tradition. Det 

kunde vara kopplat till en aktivitet men kopplades av barnen främst till något som åts 

och då framför allt någon form av snacks eller godis. 

 

 4.2.3  Förutsättningar 

En av förutsättningarna för att hinna med skapandet av goda matvanor i hemmet var, 
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enligt informanterna, att åtminstone en av föräldrarna hade kort resväg till och från 

arbetet. 

”Alltså förutsättningar finns det väl egentligen det är väl just det här med tid 

att...nu har vi det ju ändå ganska bra förspänt med resväg till jobbet. Men jobbar 

man heltid båda två och har en timmes resväg då är det ju lite svårare.” (I:2) 

 

En annan förutsättning var att informanterna ansåg att de till viss del hade ekonomiska 

resurser att handla det de ansåg vara hälsosam mat. Detta innebar dock inte alltid att 

man jämt åt hälsosam mat. 

”Så att det är inte så att alla äter av allt och är jätteglada och nöjda bara för att 

man har förutsättningarna.” (I:5) 

 

Informanterna ansåg sig ha ekonomisk möjlighet att göra vissa val, som t.ex. att välja 

ekologiskt, även om de ansåg att priset var högt. På det stora hela upplevde 

informanterna även att de besatt egen kunskap för att kunna göra hälsosamma matval. 

Kunskapen inhämtades både på grund av eget intresse men även på grund av sjukdomar 

som t.ex. allergi. Kunskapen de besatt på grund av olika sjukdomar innebar dock inte att 

detta automatiskt ledde till ett hälsosamt matval. 

”Alltså jag tycker att det är  ..oftast är hälsosamma produkter mycket mycket 

dyrare, åtminstone de som framställs som hälsosamma. // Varför är flingorna  

som ska framställas som nyttigare dyrare? De kostar kanske 100 kr/kg och de 

andra 23....varför gör de det?” (ibid.) 

 

”Men sen är det ju det att man ser....barnen stöter ju på hela tiden...i affären det 

tjatas om glass och det ska vara godis...så det är klart att det är ett hinder...Jag 

försöker undvika att handla med barnen på vardagarna när de är hungriga och 

trötta...det pallar jag inte.” (I:3) 

 

 4.3  Strategier 

 4.3.1  Verktyg 

Att prenumerera på en ”Matkasse” var ett verktyg som ibland användes som strategi för 

att skapa goda matvanor. Dels för att spara tid, då den levereras hem till dörren 

varannan vecka, men även för att slippa lägga tid och energi på middagsplanering. 

”Ja....tid är ju ett hinder...så är det ju. Jag menar..att liksom laga bra mat varje 

dag..men jag tycker ändå att vi har...på det stora hela har vi lyckats. Dels så har 

vi ju matkasse.” (I:3) 
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Matkassens innehåll av råvaror och recept ansågs vara ett sätt för familjen att få i sig bra 

och varierad kost. Detta kunde ibland hjälpa till att bedöva dåligt samvete för vad som 

serveras de veckor man inte har Matkassen. Recepten ansåg informanterna även leder 

till motivation och inspiration i matlagningen och dessutom till mer delaktighet för 

barnen då det är spännande att hjälpa till. Det upplevdes även som att innehållet ofta 

räcker till ytterligare middagar om de själva drygade ut med egna livsmedel. Att 

Matkassen även finns i olika priskategorier beroende på företag och typ av kasse 

menade informanterna gör att det finns alternativ utifrån olika förutsättningar. 

Matkassen användes även som en strategi för att undvika konflikter om vad som skulle 

ätas genom att låta någon utomstående bestämma, vilket ledde till att det som 

serverades accepterades på ett annat sätt. Den kunde även användas som förhandling, 

föräldrar emellan, för att gynna bättre kosthållning. 

”Jaa men framför allt så.....det är ju inte vi som bestämmer då vad vi ska äta och 

det är ganska skönt. Och det accepterar barnen också. ”Ok, men nu är det det 

här, det har Lina bestämt”, brukar de säga. Det är inte alltid de tycker det är 

jättebra, men det är det som vi äter.” (I:1) 

 

Negativa aspekter var bland annat att det upplevdes tidskrävande då det är många nya 

moment som inte tidigare gjorts i matlagningen. En del kassar har en eller flera 

”snabba” rätter som tillagas under 30 minuter, de flesta tar dock ca 30-45 minuter, vilket 

upplevdes som lång tid. 

 4.3.2  Planering 

De flesta informanterna uppgav att matplaneringen varierade, vissa perioder gick det 

bättre och vissa sämre. Generellt planerades det inte lika mycket på helgerna som i 

veckorna. Att skriva inköpslistor gör det till viss del enklare att storhandla och hjälper 

till att undvika onödiga inköp utöver det som står på listan. 

”Vi köper ju väldigt sällan..så här...nåt onödigt utöver..alltså har jag en matlista 

så köper jag bara just det som står...jag går inte och tar lite av det där ….och det 

här.” (I:2) 

 

Ett annat alternativ som upplevdes underlättande var att handla mat via internet. 

Framför allt när det inte finns tillgång till bil. I många fall fanns en stående inköpslista, 

vilket gör det lätt att snabbt hitta varorna både i affären och på internet. Dessutom 

behövs inte en ny lista skapas till varje handlingstillfälle. 
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”Vi veckohandlar och det är samma artilleri. Alltså...det måste finnas pasta, 

bulgur, potatis och couscous och sen så har vi kyckling. Och sen så är det väl 

egentligen...säg fem..stadigt återkommande rätter som varieras på 

vardagskvällarna. Så blir det.”  (I:5) 

 

I vissa fall planerar föräldrarna middagar och inköpslistor tillsammans. Det fanns ofta 

en uppdelning mellan föräldrarna där den ena skapar inköpslista och den andra handlar. 

I många fall delade föräldrarna även på matlagningen med vissa undantag. 

 4.3.3  Vägledning 

De flesta av informanterna upplevde att de själva besatt tillräcklig kunskap för att kunna 

skapa goda matvanor i hemmiljön. I vissa fall hade man införskaffat kunskap själv på 

grund av eget intresse och i andra fall på grund av sjukdomar som t.ex. 

graviditetsdiabetes och allergier. Kunskap på grund av sjukdom innebar dock inte alltid 

ett nyttigare matval utan snarare att innehållsförteckningen lästes för att undvika vissa 

ämnen. Informanterna var bekanta med Livmedelsverket och deras 

”Nyckehålsmärkning” som står för ett nyttigare alternativ, men det var inget de tittade 

aktivt efter i affären. Däremot upplevde informanterna ändå att de ofta hade dessa 

livsmedel med sig hem. Även om de inte aktivt använde sig av nyckelhålsmärkning som 

vägledning i affären ansåg de att det är bra att det finns. Informanterna upplevde 

generellt att de själva måste vara väldigt aktiva för att kunna göra bra matval. 

Innehållsförteckningarna på livsmedlen upplevdes som svårtolkade och informanterna 

tittade främst efter hur mycket sockerinnehåll det var. 

”Men sen blir man lite så här...lite lurigt är det ju....sen så är det ju....alltså vissa 

grejer pratar man inte om..typ grädde. Då är det ju tillsatser i viss grädde ...alltså 

om du köper 38% eller 40% ..ja men det är det ju ingen som har talat om...alltså 

då måste du ju aktivt själv titta på förpackningen och ”Aha, det är inte bara mjölk 

eller grädde i den här, utan det är tillsatser också. Man blir lite irriterad ..helst 

skulle man vilja att de satte upp en skylt..nämen liksom förklarar. Man måste vara 

ganska aktiv själv för att ta reda på det.” (I:2) 

 

Informanterna ansåg att BVC (barnavårdscentralen) borde stå för mer vägledning vad 

gäller kost och att skapa goda matvanor för barn. De menade vidare att de främst fick 

stöd och vägledning gällande kost när barnet var nyfött. 

”Alltså jag är egentligen ganska förvånad över att det inte...att man inte gör 

mer..t.ex. BVC och så. För det är ganska lite som de...jaa...precis i början så 

kollar de ju amning och hur det går med det och så första året. Men sen 

så...ja...de väger ju och mäter barnen och så..och jag vet ju inte riktigt vad som 
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händer om barnet faller ur ramarna där, då antar jag att de gör något.” (I:3) 

”Jo, men jag tänker att där lägger man ju ändå grunden som förälder, de går ju 

ändå på BVC tills de är fem år. Om man inte har liksom börjat fundera 

över..ja...matvanor då...då börjar det ju nästan bli lite för sent.” (I:2) 

 

 

 5  Resultatdiskussion 

 5.1  KASAM 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka småbarnsföräldrars upplevelser av att 

kunna skapa goda matvanor i hemmiljö. Resultatdiskussionen utgår från och kopplas till 

KASAM och dess innehållande begrepp. 

 5.1.1  Begriplighet 

Antonovsky (2005) menar att begreppet ”begriplighet” står för i vilken utsträckning inre 

och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig. Informanterna upplevdes vara medvetna om 

vikten av goda matvanor i hemmiljö för att främja familjens hälsa. Vidare ansåg de även 

att det var av stor vikt med goda matvanor och att lära barnen om kost för deras fortsatta 

hälsa. Detta är även något som har stöd i en studie av Zarnowiecki, Sinn, Petkov och 

Dollman (2011) där de tittade på vikten av föräldrars näringskunskaper för barns 

framtida matvanor. Informanterna upplevde sig besitta den kunskap de ansåg sig behöva 

i skapandet av goda matvanor i hemmiljö. Detta stämmer överens med tidigare studier 

som visar på att föräldrar med högre utbildningsnivå ofta har bättre kost- och 

näringskunskaper (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Informanterna kunde dock inte 

redogöra exakt varifrån de inhämtat kunskapen. Delvis bottnade den i intresse och 

delvis på grund av sjukdomar, men även genom att de använde sig av matkasse och 

därigenom lärde sig mer om olika livsmedel och nya recept. Informanterna upplevde 

dock att det saknades konkret information gällande kost för barn och menade att BVC 

borde vara en arena för detta. Idag, menade informanterna, fås endast matnyttig 

information under barnets första levnadsår. I Folkhälsopolitisk rapport (2010) beskrivs 

att studier visar på att matvanor främjas av insatser riktade mot föräldrar genom t.ex. 

MVC och BVC, något som informanterna upplevde som bristande. I detta fall kan det 

innebära att den information som används idag inte upplevs som tillräckligt ordnad, 

strukturerad och tydlig, vilket Antonovsky (2005) menar är viktigt för begriplighet. 
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Informanterna ansåg att de hade lätt för att ta till sig och sålla information om kost och 

matvanor och att de inte påverkades av vad som skrevs. Detta är i enlighet med tidigare 

studier som visat på att personer med hög utbildning har lättare att ta till sig information  

och kunskap om kost och näring (Zarnowiecki et al., 2011). Det framkom dock i 

intervjuer att något livsmedel som det skrivits negativt om i media ibland undvikits. 

Detta skulle kunna innebära att man ibland påverkas av media fast man inte tänker på 

det. Intressant var även att informanterna var medvetna om att de ibland bara ”såg” eller 

valde att ta till sig information eller kostråd som de själva var intresserade av, redan 

tagit ställning till eller enligt val de redan gjort. Detta kan kopplas till det som 

Antonovsky (2005) kallar för gränsbegrepp, vilket innebär att vi alla sätter upp gränser 

och det som  pågår utanför dessa gränser oavsett begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, är oviktigt för oss om det inte är något vi är intresserade av. Men man 

kan likväl ha en stark KASAM. Innehållsförteckningarna på livsmedelsprodukter var 

det som upplevdes som aningen svårbegripligt, vilket innebär att detta, enligt 

Antonovskys (2005) teori, kan vara information som känns ostrukturerad och 

osammanhängande. I vissa fall kunde detta leda till att informanterna, trots den 

begriplighet de ansåg sig ha, fick med sig produkter hem som skulle vara hälsosamma 

men vid närmare undersökning inte var det. I och med att detta uppdagades ökade dock 

deras livserfarenheter, vilket Antonovsky (2005), menar leder till ökad begriplighet. 

Antonovskys (2005) begrepp ”begriplighet” var det som upplevdes som starkast hos 

informanterna. De hade hög medvetenhet om vikten av goda matvanor för både vuxna 

och barn och visste hur de borde göra för att få till det. 

 5.1.2  Hanterbarhet och meningsfullhet 

Hanterbarhet menar Antonovsky (2005) är i vilken grad individen upplever att det står 

resurser till ens förfogande med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de 

stimuli som man utsätts för. Samt att dessa krav är utmaningar värda investering och 

engagemang för känslan av meningsfullhet (ibid.). Informanterna ansåg sig veta hur, när 

och vad som skulle ätas för att ha goda matvanor. Dock upplevdes det som att skapandet 

av goda matvanor många gånger blev underordnad hanterbarheten. I vissa fall använde 

informanterna sig av strategier för att t.ex. undvika konflikter då detta upplevdes som 

meningsfullt för dem. Som till exempel att de ibland lät barnen äta halvfabrikat som 

Mamma Scans köttbullar för att barnen tyckte bäst om det. Därmed undveks onödiga 
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konflikter samt att man menade att det var bättre att de åt något, än ingenting alls. Detta 

innebär därmed att de låter barnen styra i oro att barnet annars inte ska äta något alls. 

Likaså kompromissades det ibland med livsmedel för att tillgodose allas önskemål samt 

för att försäkra sig om att barnen åt något. Informanterna köpte inte det ljusaste brödet 

som barnen önskade, men inte heller det med mest fullkorn som föräldrarna själva ville 

ha, utan något mitt emellan. Kompromissandet blir därmed en copingstrategi för att 

undvika konflikter. Detta kan liknas vid tendenser som Devine, Jastran, Jabs, 

Wethington, Farell och Bisogni (2007) såg i en studie där heltidsarbetande föräldrar på 

grund av vardagens krav använde sig av flera olika copingstrategier som påverkade 

deras matval till det sämre. 

Likaså kunde man ibland servera onyttiga tillbehör till nyttig mat för att försäkra sig om 

att barnen ändå fick i sig lite av den nyttiga, vilket kan ses som ytterligare en 

copingstrategi. Detta innebär till viss del att motstånd från barnen kan leda till sämre 

kosthållning. I en studie där småbarnsföräldrar deltog i fokusgrupper såg forskarna att 

föräldrarna i vissa fall tillät ”extramat” i tron att dessa kunde vara energitäta så länge 

barnen åt en hälsosam och balanserad kost i övrigt (Petrunoff, Wilkenfeld, King & 

Flood, 2012). 

Tidsaspekten var en viktig faktor som ibland gjorde skapandet av goda matvanor mindre 

hanterbart. Det var främst informanternas arbetstider, och då främst heltid, samt längden 

på resväg som påverkade tiden. Om ena föräldern arbetade något mindre än heltid samt 

hade kort resväg till jobbet ansåg de sig ha bättre förutsättningar för att skapa goda 

matvanor. Även detta påverkade användandet av halvfabrikat. Likaså påverkade de 

dagar som innehöll mycket aktiviteter efter arbete och skola hur de använde sig av 

halvfabrikat. I en studie av Bauer, Hearst, Escoto, Berge och Neumark-Sztainer (2012) 

kunde man se en koppling mellan familjer, där båda föräldrarna var heltidsarbetande, 

och mindre hälsosam kosthållning. I de fall mamman arbetade deltid eller inte alls, hade 

familjerna bättre kosthållning. I studien deltog dock främst familjer med låg 

socioekonomisk grupptillhörighet varför det behövs mer forskning för att se om 

effekten skulle vara samma i grupper med hög socioekonomisk tillhörighet (ibid.). 

Informanterna tar ibland till hjälpmedel, som t.ex. matkasse, för att komma runt vissa 

hinder som tid, dålig kosthållning, samt för att undvika konflikter, men även för att 

slippa känna ansvar för det som serveras. I denna studie hade föräldrarna generella 
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motståndsresurser, i form av ekonomiska förutsättningar, för att välja t.ex. matkasse 

som copingstrategi. Devine, Farrell, Blake, Jastran, Wethington och Bisogni (2009) såg 

i en studie att arbetsförhållanden bland föräldrar såsom antal arbetstimmar, schema, 

tillfredsställelse och tillgång livsmedel var förknippade med val av copingstrategier i 

samband med matval, vilket vidare hade betydelse för deras kosthållning. Föräldrarna i 

den studien var låg- och medelinkomsttagare och hade eventuellt inte GMR i form av 

förutsättningar för att kunna välja t.ex. matkasse som copingstrategi (ibid.). 

Informanterna menade även att de genom att använda matkasse lät någon annan 

bestämma vad som skulle serveras, vilket lättare accepterades, och därmed undveks 

konflikter. Det vill säga att genom att lägga över ansvaret på någon utomstående 

undveks konflikter. Detta kan liknas vid Antonovskys (2005) teori om inre och yttre 

kontrollokus (locus of control). Inre kontroll förläggs inom personen och innebär att 

man upplever sig kunna påverka och styra sin tillvaro, medan yttre kontroll förläggs 

utanför personen, vilket innebär att man lägger ansvaret, som i ovan fall på någon 

utomstående (ibid.). 

Fredagsmyset var något som barnen fört in i hemmet och som skulle kunna ses som ett 

störande moment eller motstånd i skapandet av goda matvanor, på grund av att 

fredagsmys främst var kopplat till snacks, godis och läsk. Informanterna nämnde inget 

om att de provat nyttigare alternativ som fredagsmys. Här påverkades hanterbarheten ur 

aspekten att de lät barnen bestämma vad som skulle ätas och undvek därmed konflikter. 

Informanterna upplevde att partnerstöd och gemensamma åsikter samt värderingar var 

viktigt i skapandet av matvanor och kosthållning. Detta är något som stöds av flera 

studier som påvisat att i vissa grupper där partnerstöd och gemensamma åsikter var 

bristande hade familjen sämre kostvanor (Peters, Parletta, Campbell & Lynch, 2014; 

Devine, Jastran, Jabs, Wethington, Farell & Bisogni, 2007). 

Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är en av de viktigaste komponenterna för 

motivation. Om hanterbarheten är hög påverkas meningsfullheten positivt (ibid.). 

Informanterna ansåg generellt att det var meningsfullt och viktigt att ha goda matvanor i 

hemmet. Men i och med att hanterbarheten var svag påverkades meningsfullheten. När 

de bemöttes av motstånd från familjemedlemmarna upplevde de inte att det var värt 

besväret att investera tid i matlagning. Matkassen var en strategi som förenklade 
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hanterbarheten och därmed ledde till ökad motivation och meningsfullhet. Den var även 

ett bra sätt att få barnen delaktiga i matlagningen och delaktighet är ytterligare en 

komponent av vikt för att känna meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Informanterna 

ansåg även att det var/skulle vara motiverande om båda föräldrarna hade ett intresse i 

mat och matlagning, vilket stöds av en studie där partnerstöd ansågs vara viktigt för att 

upprätthålla motivationen (Peters et al, 2014) .    

 

 6  Metoddiskussion 
Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer, vilket upplevdes som ett 

lämpligt val. Fokusgrupper hade kunnat varit ett alternativ, men valdes bort på grund av 

att en diskussion i en gruppintervju hade kunnat leda till känsliga områden och inkräkta 

på den personliga integriteten och därmed resulterat i att deltagare inte svarade lika 

ärligt som under en enskild intervju. Det som kan ha gått förlorat genom detta val är den 

gruppdynamik som skulle kunnat leda till djupare reflektioner och vidare perspektiv än 

vid enskilda intervjuer (Bryman, 2002). En av intervjuerna resulterade dock i två 

informanter då båda föräldrarna deltog. Detta på grund av ändrad planering, vilket ledde 

till att forskaren deltog vid deras middagsbord. Detta gav även en möjlighet att få bådas 

upplevelse, jämföra dessa och samtidigt se hur och om de påverkade varandra. 

Forskaren upplevde att de tolkade frågorna lite olika, men hade en gemensam syn på 

hälsosam kost och goda matvanor. 

Efter fem intervjuer upplevdes teoretisk mättnad då samma information började 

återkomma (Bryman, 2011). Informationen skiljde sig dock åt en del mellan två 

specifika informanter, varför det hade varit intressant att intervjua några personer till. 

Dels för att ser om det var en tillfällighet men dels också för att se om det hade gått att 

få än mer information om hur man förhöll sig i relation till begreppet ”hanterbarhet”. 

Anledningen till vald målgrupp var att det är under småbarnstiden som det är av högsta 

vikt att få in goda vanor, därav är upplevelser från denna målgrupp av stort intresse. Att 

urvalet tillhör ett höginkomstområde kan eventuellt upplevas motsägelsefullt och även 

provocerande, då det kan uppfattas som att studien lobbar för att öka klyftan mellan 

olika socioekonomiska grupper. Detta då sämre matvanor samt övervikt oftast kopplas 

till lägre socioekonomiska grupper. Intentionen var dock att försöka hitta beteenden etc., 
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utan ekonomisk koppling, som genom hälsofrämjande insatser skulle kunna tillämpas 

på andra socioekonomiska grupper och därigenom hjälpa dessa i skapandet av goda 

matvanor. Detta motiverar även till att stärka studiens överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

En risk som togs genom att välja informanter från ett högre socioekonomiskt område 

var att de snarare skulle svara det som var socialt accepterat än sanningsenligt. Det 

upplevdes dock, vilket  även framgår i materialet, att de talade sanningsenligt. 

Då forskaren själv bor i samma område som målgruppen samt har småbarn tillhörde 

forskaren samma målgrupp, vilket innebar en risk för att studien skulle bli subjektiv. 

Forskaren har även ett stort intresse i ämnet, varför det var extra viktigt att använda 

öppna frågor för att det inte på något sätt skulle bli ledande (Bryman, 2002). Det var av 

stor vikt att forskaren höll inne med egna åsikter för att inte på något sätt påverka 

informanterna och för att undvika snedvriden subjektivitet. Det finns dock en liten risk 

att studien är av subjektiv karaktär då följdfrågorna kan ha varit påverkade av 

forskarens egna förförståelse (Graneheim & Lundman, 2004). Dock användes 

följdfrågor främst i syfte att få informanterna att utveckla sina svar ytterligare. 

Följdfrågorna innehöll inte något ställningstagande från forskarens sida för ökad 

tillförlitlighet (ibid.). För ökad giltighet av studien har urval, datainsamling och 

analysförfarande redovisats i detalj i rapporten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysförfarandet har även noggrant och kontinuerligt redovisats i tabeller för berörd 

handledare (ibid.). 

 

 7  Sammanfattning 
De i studien framkomna resultaten visar på att trots att man har generella 

motståndsresurser (GMR) i form av kunskap och ekonomiska förutsättningar blir 

matvanorna till stor del underordnade hanterbarheten. Generellt sett tycks det som att 

det är ”motstånd” i olika former som kan vara ett problem i skapandet av goda matvanor 

och att andra värden som t.ex. bibehålla goda relationer (undvika konflikter) och att 

spara tid blir överordnade skapandet av goda matvanor. BVC har idag generella insatser 

och vänder sig till alla, oavsett socioekonomisk status. Fynden angående ”hanterbarhet” 

i denna studie visar följaktligen på att strategier som passar alla, i att t.ex. bemöta 
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motstånd, är något att ta fasta på och betänka i hälsofrämjande interventioner. 

Undersökningsresultaten tyder på att det finns ett behov av interventioner för att främja 

stödjande miljöer, vilka passar alla statusgrupper, för att kunna förebygga ett växande 

problem med barnfetma. 

Inom ramen för den nationella föräldrastödsstrategin arbetar Folkhälsomyndigheten för 

att främja föräldrastödsprojekt på lokal och regional nivå. Detta är dock främst riktade 

insatser, vilket innebär att man i första hand vänder sig till föräldrar med specifika 

problem. En hälsofrämjande insats med stödformer som vänder sig till alla oavsett 

behov, dvs. universellt föräldrastöd, skulle kunna vara något att titta vidare på för att 

främja strategier i att skapa goda matvanor. Men även att titta på hur det ser ut med just 

”motstånd” även i andra socioekonomiska grupper och om de upplevs ha liknande 

problem. Det kan även vara av vikt att titta på invandrargrupper för att se om det finns 

andra kulturella ”motstånd” att ta fasta på. Att intervjua båda föräldrarna i en familj kan 

vara något att överväga vid framtida forskning gällande skapande av goda matvanor i 

hemmet. Dels för att det då kan uppdagas för dem själva om de har lika upplevelser och 

värderingar samt att det kan vara värdefullt för studien att få en förståelse för varför det 

fungerar bra respektive inte bra. I vidare studier skulle man kunna titta specifikt på hur  

hanterbarheten ter sig i olika socioekonomiska grupper för att få en djupare förståelse 

för vilka gemensamma verktyg som skulle kunna behövas och tillämpas för att kunna 

skapa goda matvanor i hemmiljö. 

 

 8  Acknowledgements 
Ett stort TACK till min engagerade handledare Heléne Zetterström-Dahlqvist som har 

funnits till hands och svarat på frågor med vändande mail samt uppmuntrat mig till att 

vända ut och in på ”Hälsans mysterium” (Antonovsky). Tack, tusen gånger om, till 

mamma och pappa som trott på mig och stöttat mig i vått och torrt. 

 



29 

 9  Referenser 
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Bauer, K. W., Hearst, M. O., Escoto, K., Berge, J. M., & Neumark-Sztainer, D. (2012). 

Parental employment and work-family stress: associations with family food 

environments. Social Science & Medicine, 75, (3), 496-504   

 

Bisogni, C. A., Jastran, M., Seligson, M., & Thompson, A. (2012). How people interpret 

healthy eating: Contributions of qualitative research. Journal of Nutrition Education 

and Behavior, 44, (4), 282-301. 

 

Blake, C. E., Wethington, E., Farrell, T. J., Bisogni, C. A., & Devine, C. M. (2011). 

Behavioral contexts, food-choice coping strategies, and dietary quality of a multiethnic 

sample of employed parents. Journal of the American Dietetic Association, 111, (3), 

401-407. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Eiben, G., & Mårild, S. (2014). Hälsosam kost: en viktig faktor i insatserna mot 

barnfetma. Läkartidningen, 111, 1-4. 

 

Devine, C. M., Jastran, M., Jabs, J. A., Wethington, E., Farell, T. J., & Bisogni, C.A. 

(2007). "A lot of sacrifices:" Work-family spillover and the food choice coping 

strategies of low-wage employed parents. Social Science & Medicine, 63, (10), 2591-

2603 

 

Devine, C. M., Farrell, T. J., Blake, C. E., Jastran, M., Wethington, E., & Bisogni, C. 

A.(2009). Work conditions and the food choice coping strategies of employed parents. 

Journal of Nutrition Education and Behavior, 41, (5), 365-370. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor? 

Stockholm: Folkhälsomyndigheten 

 

Fox, M. K., Condon, E., Briefel, R. R., Reidy, K. C., & Deming, D. M. (2010). Food 

consumption patterns of young preschoolers: Are they starting off on the right path? 

American Dietetic Association, 110, (12), 52-59. 

 



30 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105–112. 

 

Golley, R. K., Hendrie, G. A., Slater, A., & Corsini, N. (2011). Interventions that involve 

parents to improve children’s weight-related nutrition intake and activity patterns – what 

nutrition and activity targets and behavior change techniques are associated with 

intervention effectiveness? Obesity Reviews 12, (2), 114-130. 

 

Gubbels, J. S., Raaijmakers, L. G., Gerards, S. M., & Kremers, S. P. (2014). Dietary 

intake by Dutch 1- to 3-year-old children at childcare and at home. Nutrients, 6, (1), 

304-318. 

 

Johansson, U. (2007). Näring och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kallings, L., & Hellénius, M-J. (2010). Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra 

för hälsan. Läkartidningen, 36, (107), 2090-2095. 

 

Livsmedelsverket. (2013). Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och 

fritidshem. Uppsala: Livmedelsverket. 

 

Musher-Eizenman, D. R., & Kiefner, A. (2013). Food Parenting: A selective review of 

current measurement and an empirical examination to inform future measurement. 

Childhood Obesity., 9, (1), 32-39. 

 

Neovius, M., & Rasmussen, F. (2011). Alarmerande siffror för övervikt och fetma i 

Sverige och världen. Läkartidningen, 49, (108), 2566-2568. 

 

Perlhagen, J., Flodmark, C-E., & Hernell, O. (2007). Fetma hos barn – prevention enda 

realistiska lösningen på problemet. Läkartidningen, 3, (104), 138-141. 

 

Peters, J., Parletta, N., Campbell, K., & Lynch, J. (2012). Parental influences on the 

diets of 2- to 5-year-old children: Systematic review of qualitative research. Early Child 

Development and Care, 182 (7), 837-857. 

 

Peters, J., Parletta, N., Campbell, K., & Lynch, J. (2014). A comparison of parental 

views of their pre-school children’s ‘healthy’versus ‘unhealthy’ diets. A qualitative 

study. Appetite ,76, 129-136. 

 

Petrunoff, N. A., Wilkenfeld, R. L., King, L. A., & Flood, V. M. (2012). ‘Treats’, 



31 

‘sometimes foods’, ‘junk’: a qualitative study exploring ‘extra foods’ with parents of 

young children. Public Health Nutrition, 17, (5), 979-986. 

 

Ray, C., Suominen, S., & Roos, E. (2009). The role of parents’ sense of coherence in 

irregular meal pattern and food intake pattern of children aged 10–11 in Finland. 

Journal of Epidemiology & Community Health, 63, 1005-1009. 

 

Regber, S. (2014). Barriers and facilitators of health promotion and obesity prevention 

in early childhood: A focus on parents results from the IDEFICS study (avhandling för 

doktorsexamen, Göteborgs universitet, 2014). 

 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & 

P. Svensson, P. (Red.), Handbok i kvalitativa studier (s. 194-210). Malmö: Liber. 

 

Roos, E., Lahelma, E., Virtanen, M., Prättälä, R., & Pietinen, P. (1998). Gender, 

socioeconomic status and family status as determinants of food behaviour. Social 

Science & Medicine, 46, (12), 1519-1529. 

 

Rydén, P. J., & Hagfors, L. (2011). Diet cost, diet quality and socio-economic position: 

how are they related and what contributes to differences in diet costs? Public Health 

Nutrition, 14, (9), 1680–1692. 

 

Scharf, R. J., Demmer, R. T., & DeBoer, M. D. (2013). Longitudinal evaluation of milk 

type consumed and weight status in preschoolers. Archives of Disease in Childhood, 98, 

335-340. 

 

Socialstyrelsen. (2013). Folkhälsan i Sverige - Årsrapport 2013. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Statens Folkhälsoinstitut. (2009). Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö 

och pengar över. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Statens Folkhälsoinstitut. (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa 

– allas ansvar. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Statens Folkhälsoinstitut (2011). Målområde 10. Matvanor och livsmedel. 

Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Östersund: Statens 

Folkhälsoinstitut. 

 



32 

Stockholms stad. (2011). Statistik om Stockholm. Inkomster i Stockholm 2011. 

Stockholm: Stockholms stad. 

 

Wijtzes, A. I., Jansen, W., Jansen, P. W., Jaddoe, V. W. V., Hofman, A., & Raat, H. 

(2013). Maternal educational level and preschool children's consumption of high-calorie 

snacks and sugar-containing beverages: Mediation by the family food environment. 

Preventive Medicine, 57, 607-612. 

 

World Health Organization (2014). World Health Statistics 2014. Geneva: World Health 

Organization 

 

Zarnowiecki, D., Sinn, N., Petkov, J., & Dollman, J. (2011). Parental nutrition 

knowledge and attitudes as predictors of 5–6-year-old children’s healthy food 

knowledge. Public Health Nutrition, 15 (7), 1284-1290. 



33 

Bilaga 1    

Konsten att skapa goda matvanor 

 

 

Har du tankar och funderingar kring hur du skapar goda matvanor hemma? 

 

Informationsflödet om hälsosam kost och goda matvanor är stort och vi är idag, bland annat 

via sociala medier, mer upplysta om hälsosam kost och dieter än någonsin. Därtill har vi ett 

ständigt ökande utbud vad gäller livsmedel i alla former som ger oss stora valmöjligheter. 

 

Jag heter Jenny Sundqvist och läser min sista termin till folkhälsovetare på programmet 

”Folkhälsa, samhälle och projektledning” vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Kommande 10 

veckor ska jag genomföra mitt examensarbete i form av en C-uppsats. Syftet med min uppsats 

är att undersöka småbarns- föräldrars upplevelser av att kunna skapa goda matvanor i 

hemmiljön. 
 

Till min studie söker jag ca 4-5 frivilliga föräldrar eller vårdnadshavare till barn i åldern 2-

6 år som kan tänka sig att berätta om tankar och funderingar kring kost och matvanor i hemmet. 

Medverkan innebär en intervju med mig på ca 45-60 min. på en gemensamt överenskommen 

plats och tid. Intervjun kommer att bandas för att jag, i efterhand, ska kunna säkerställa, tolka 

och bearbeta materialet i vetenskapligt syfte. Min handledare kan komma att läsa delar av det 

transkriberade materialet men inte lyssna på det som är inspelat. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avstå från att svara på frågor eller när som helst avbryta 

din medverkan. Det insamlade materialet kommer endast att användas till min C-uppsats där 

uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att din identitet inte 

kommer att avslöjas eller kunna spåras. 

 

Kan du tänka dig att bidra med dina upplevelser, tankar och funderingar? Anmäl dig genom att 

maila eller ringa mig på angivna uppgifter innan fredag 11 april! 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
 

 

Kontaktuppgifter student:     Kontaktuppgifter handledare: 

Jenny Sundqvist      Heléne Zetterström Dahlqvist 
jens1102@student.miun.se     helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se 
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Bilaga 2 

 

Frågeguide 

Syftet med uppsatsen är att undersöka småbarnsföräldrars upplevelser av att kunna skapa 

goda matvanor i hemmiljön. 

 

Semistrukturerad 

 

 Kön 

 Familjekonstellation 

 Ålder 

 Sysselsättning – föräldraledig, deltid, heltid? 

 

Matvanor 

Hur tänker du/ när du hör-/ skulle du beskriva ordet matvanor? 

 

Uppföljningsfrågor: 

Vilken betydelse har goda matvanor i hemmet för dig? 

Upplever du att era matvanor är så som du önskar att de ska vara? 

Hur upplever du att era matvanor är jämfört med hur du önskar att de ska vara? 

Upplever du att det finns hinder som försvårar möjligheten att hålla goda matvanor? 

Upplever du att det finns förutsättningar i samhället för att kunna hålla goda matvanor? 

Hur upplever du att du, utifrån dina egna förutsättningar tex kunskap, kan skapa goda matvanor 

i hemmet? 

Vart får du din kunskap ifrån? 

Hur skulle du beskriva planeringen – om ni har någon - av matvanor? 

Upplever du att hela familjen är delaktig i skapandet av goda matvanor? 

Pratar ni om mat, dess egenskaper, och matvanor i hemmet med barnen? 

Upplever du att barnen tar till sig eller blir påverkade av att ni pratar om det ? 

 

Kost 

Hur skulle du beskriva hälsosam kost/livsmedel? 

 

Uppföljningsfrågor: 

Hur upplever du det är att veta i tex affären vad som är-  resp. inte är hälsosam kost? 

Hur brukar du tyda innehållsförteckningen? 



35 

Kan du berätta om hur du gör dina val i affären? 

Hur upplever du att det krävs kunskap för att kunna göra bra matval i affären? 

Hur upplever du att priserna är på, det du anser är, hälsosam kost? 

Vad innebär ”kravmärkt” och ”ekologiskt” för dig? 

 

Samhället och kostråd 

Hur skulle du beskriva kostråd? Vad är kostråd för dig? 

 

Uppföljningsfrågor: 

Upplever du att du följer några kostråd? 

Är du bekant med Livsmedelsverkets fem kostråd? 

Vad anser du om de fem kostråden? 

Känner du till ”nyckelhålsmärkningen”? 

Vad är dina erfarenheter av bra/dåliga kostråd? 

Hur upplever du sociala mediers kostråd? 

Upplever du att du påverkas av sociala mediers råd? 

Anser du att det finns stöd från samhället att göra bra matval och skapa goda vanor? 

Hur skulle ett bra samhällsstöd se ut för dig för att underlätta ett bra matval? 

Om du själv skulle coacha någon, hur skulle du göra då? 

Upplever du att det finns för mycket information i samhället? 

Hur upplever Livsmedelsindustrin? 

 

Finns det något mer du vill berätta som jag inte tagit upp? 

 

Att tänka på under intervjun: 

 

Kan du berätta mer... 

Hur tänker du där.... 

Kan du utveckla det..... 

Hur känner du då.... 

Vilken betydelse har det... 

Hur skulle du göra då.... 

Förstår jag dig rätt när du säger....? 

Kan du ge något exempel...? 

 

 


