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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnfetma är en av 2000-talets allvarligaste folkhälsoutmaningar. Det finns olika 

faktorer som anses påverka matbeteendet. En modell för att tolka och förstå beteenden kring 

kost är Bronfenbrenners ekologiska modell som menar på att utvecklingen av människan och 

miljön samspelar mellan varandra. Viktiga arenor är bland annat hemmet och skolan. En del 

av barnens hälsa kan sökas i föräldrarnas levnadsmönster, vikt och hälsa. Syfte: Syftet är att 

undersöka vilka uppfattningar föräldrar till barn i åldern sju till tolv år har om barn och kost i 

vardagen med fokus på uppfattningar kring de miljöer barn berörs av. Metod: Studien hade 

fenomenografi som metodologi. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med individuella 

semistrukturerad telefonintervjuer. Studien omfattade 11 intervjuer. Resultat: Grunden kring 

goda matvanor hämtade många föräldrar från sin uppväxt men låter moderna sätt ge dem 

information och inspiration. Sammantaget tyder resultatet på att det är många miljöer som 

påverkar barnen både positivt och negativt. Det fanns vissa områden som tomma kalorier i 

vardagen, skolmaten och idrott som föräldrarna hade flertalet uppfattningar om. Slutsats: I 

denna studie tyder uppfattningarna på att en stor del att vad föräldrar förmedlar till sina barn, 

bero på uppväxten och i vuxenlivet också intresse och kunskap om vikten av goda matvanor. 

Sammantaget visar studien på att hälsofrämjande åtgärder behöver tas fram som inte ser olika 

arenor som enskilda utan sammanflätar de olika arenorna (miljöer) som barn vistas.  

Nyckelord 

Barn, föräldrar, näring, prevention, ungdomar, uppfattning människor 

 

 



 

 

 

 

Abstrakt  

Background: Childhood obesity is one of 2000s most serious public health challenges. There 

are various factors that are influencing the food behavior. A model to interpret and understand 

the behaviors around diet is Bronfenbrenner´s ecological model that says that the 

development of human and the environment interact with each other. Important environments 

include home and school. Some of the children's health can be sought in their parents' living 

patterns, weight and health. Purpose: The purpose is to examine the perceptions of parents of 

children aged seven to twelve years about children and nutrition in everyday life, focusing on 

perceptions of the environments of children that they are affected of. Method: The study had 

phenomenography as methodology. Qualitative interviews were conducted with individual 

semi-structured telephone interviews. The study included 11 interviews. Results: The basis 

on healthy dietary habits are many parents taking from their childhood but let’s modern way 

give them information and inspiration. Overall results indicate that there are many areas that 

affect children both positively and negatively. There were some areas like empty calories in 

everyday life, school meals and sports parents had several perceptions about. Conclusion: 

This study suggests a large part of what parents pass on to their children, depend on the 

upbringing and adult life also of interest and knowledge about the importance of good eating 

habits. Overall, the study shows that health promotion needs to be developed that does not 

look different arenas as individuals but conflates the various arenas (environments) that 

children are involved in. 

Key words 

Adolescence, diet surveys, kids, knowledge, human, nutrition surveys, perception, parents, 

prevent
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Bakgrund 

Barnfetma är en av 2000-talets allvarligaste folkhälsoutmaningar (World Health Organization, 

2012). Åttiofem procent av överviktiga barn blir också överviktiga i vuxen ålder (Weiss, 

Bremer, & Lustig, 2013). Överviktiga och feta barn löper risk att stanna överviktiga i vuxen 

ålder och är mer benägna att utveckla icke smittsamma sjukdomar som diabetes och hjärt-

kärlsjukdomar vid en yngre ålder (World Health Organization, 2012). Preventivt arbete av 

barnfetma behöver därför hög prioritet då det minst dör 2,6 miljoner människor varje år till 

följd av övervikt eller fetma (World Health Organization, 2015).  

På mindre än tjugo år har andelen överviktiga eller feta barn ökat från åtta till tjugoen procent, 

vilket är en markant ökning. Även om problemet fortfarande är mycket allvarligt har det skett 

ett trendbrott. Den hastiga uppgången är på väg att plana ut, visar forskningsstudier (Löndahl, 

2:2007) men på grund av den hastiga ökningen av övervikt- och fetmaförekomst anses det 

vara ett stort hot mot folkhälsan (World Health Organization, 2012).  

Fetma innebär inte bara fysiska och medicinska hälsorisker utan kan också resultera i 

socioekonomiska och psykosociala konsekvenser (Hansson, 2010). Övervikt och fetma hos 

barn är kopplad till signifikant reduktion av livskvalitén och en större risk att bli retad, 

mobbad eller social isolering (World Health Organization, 2012). Stigmatisering är något som 

anses vanligt bland personer med fetma och stigmatisering i sin tur anses vara en bidragande 

orsak till hälsoskillnader i befolkningen (Hansson, 2010). Forskning visar på att barn med 

övervikt och fetma är en grupp i samhället som utsätts för fler negativa än positiva attityder 

(Hansson, Karnehed, Tynelius, & Rasmussen, 2009).  

Skillnaden i hälsa mellan socioekonomiska grupper finns redan i barndomen och under 

tonåren, vilket talar för att uppväxtmiljön har betydelse för hälsovanorna (Socialstyrelsen; 

Statens folkhälsoinstitut, 2013).  

Näringsrekommendationer till barn i Sverige 

Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till uppgift att i 

konsumenternas intresse arbeta för bland annat bra matvanor (Regeringskansliet, 2009). En 

del i detta arbete är att utveckla kostrekommendationer utifrån ett förebyggande syfte. 

Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) (2012) är det underlag som Livsmedelsverket 

använt sig av i sina rekommendationer sedan 2014 (Livsmedelsverket, 2015)  Huvudmålet 

med Nordiska näringsrekommendationer (NNR) (2012, s. 35) är att använda de bästa 



 

 

2 

 

tillgängliga vetenskapliga beläggen för en kost som ger energi och näringsämnen för optimal 

tillväxt, utveckling, funktion och hälsa under hela livet.  

Enligt Livsmedelverket (2015) ska fördelningen vara en stor del grönsaker och rotfrukter, en 

stor del potatis, pasta, ris eller liknande, en mindre del av kött, fisk, kyckling, ägg eller 

vegetariskt alternativ och rådet är att komplettera måltiden med bröd, en frukt och vatten eller 

lättmjölk. Livsmedelsverket (2015) råder också att mättat fett bör minimeras och 

rekommenderar nyckelhålsmärkta produkter till barn.  

Orsaker till övervikt och fetma bland barn 

Kosten och barns matvanor är en del av problemet kring barnfetma och studien kommer att 

fokusera på vilka uppfattningar föräldrar har till barn och kost i vardagen med fokus på 

uppfattningar kring de miljöer barn berörs av. 

Barnfetma är främst förknippad med energirik men näringsfattig kost och låga nivåer av 

fysisk aktivitet, men problemet är inte bara kopplat till barnens beteende. Brist på en 

stödjande politik inom sektorer i jordbruk, transport, stadsplanering, miljö, 

livsmedelsförädling, distribution och marknadsföring, samt utbildning anses vara en 

bidragande orsak till att 42 miljoner barn under fem år 2013 bar på övervikt eller på fetma 

(World Health Organization, 2015).  

Dagens svenska barn får cirka en fjärdedel av sitt kaloriintag från näringsfattiga sötsaker så 

som läsk, bakverk och godis (Fernholm, 2014, s. 25), något som även Livsmedelverket (2015) 

konstaterar. Det visade sig i en studie gjord på personer i 12-42 års ålder att tillstånd som 

fettlever är förknippat med en hög läskkonsumtion  (Abid, et al., 2009). En ökning av socker 

med 150 kcal per person per dag, vilket motsvarar cirka en burk läsk, är associerad med 

ökning av diabetesprevalens (Basu, Yoffe, Kullar, & Lustig, 2013).  

Noncommunicable diseases (NCDs) kan förebyggas genom stödjande miljöer och ett 

hälsosammare samhälle. Detta är grundläggande för att forma människors val (World Health 

Organization, 2015). Barn och ungdomar kan inte välja den miljö där de bor eller den mat de 

äter på samma sätt som vuxna, där av är det av största vikt att stödja vuxna i bra val av 

livsmedel och lättillgänglig fysisk aktivitet. Barn har också en begränsad förmåga att förstå de 

långsiktiga konsekvenserna av sitt beteende (World Health Organization, 2015) vilket gör att 

samhället, vuxna och andra hälsofrämjande åtgärder spelar in. 



 

 

3 

 

Sociala determinanter - Bronfenbrenners ekologiska modell  

Det finns olika faktorer som anses påverka matbeteendet. Som teoretiskt perspektiv har 

Bronfenbrenners ekologiska modell (Story, Neumark-Sztainer, & French, 2002) valts för att 

förstå och tolka beteenden kring kost. Modellen kan användas för att förstå faktorer som 

påverkar ätbeteende och matval (Story, Neumark-Sztainer, & French, 2002). Utvecklingen av 

människan och miljön samspelar mellan varandra (Bronfenbrenner, 1994, s. 3). En ekologisk 

modell tar hänsyn till relationen mellan människan och olika miljöer. Brofenbrenners modell 

delar in miljöpåverkan i fyra olika nivåer; micro-, meso-, exo- och macrosystem där modellen 

beskrivs som de ryska dockorna, babusjkor som bygger in i varandra. Microsystem är den 

miljö som ligger närmast och som har direkt påverkan på individen som familj, vänner och 

skola. Broarna mellan dessa formar nästa nivå, mesosystem (Story, Neumark-Sztainer, & 

French, 2002). Ett mesosystem är ett system av microsystemet. Kunskap och attityd kommer 

följa med i de olika miljöerna (Bronfenbrenner, 1994, s. 25). Exosystem är ytterligare en nivå 

bort vilket till exempel kan vara media och samhället. Macrosystem är det som är längst bort 

från individen som kommer från till exempel tro, etnicitet, ekonomi- och samhällsklass men 

påverkar vår tro och livsstil (Story, Neumark-Sztainer, & French, 2002) (Bronfenbrenner, 

1994, s. 26).  

Microsystemet är den minsta dockan av babusjkorna som utgör miljön närmast människan 

(Bronfenbrenner, 1994, s. 109) och det som författaren har valt att fokusera på. Olika miljöer 

ger upphov till olika distinkta mönster, roller och aktivitet (Bronfenbrenner, 1994, s. 109) till 

exempel att barn visar ett beteende hemma och ett annat i skolan eller hos vänner. 

Hemmamiljön spelar en avgörande roll för den mänskliga utvecklingen både som barn och 

vuxen. Flertalet studier fokuserar främst på de psykologiska faktorerna och väldigt lite på 

miljön runt omkring individen, det vill säga microsystemet (Bronfenbrenner, 1994, s. 132). 

Något som är centralt i denna modell är att beteendet är dynamiskt och att ett beteende kan 

formas, bildas och begränsas samt att människor kan skapa och förändra sin miljö (Story, 

Neumark-Sztainer, & French, 2002).  

Andra råd kring mat för att förebygga ohälsa 

Förutom övervikt och fetma finns det andra hälsotillstånd som är allvarliga. Bremer et al. 

(2012) hävdar att fruktos en av den främsta orsaken till kronisk ämnesomsättningssjukdom. 

Detta går emot vad den rekommenderade kosthållningen som Livsmedelverket (2015) för 

barn och unga bygger på för att förebygga ohälsa. Livsmedelsverket rekommenderar att 
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hälften av dagsintaget av frukt och grönt kommer från frukt (Livsmedelsverket, 2015). Det 

finns de studier som tyder på att mat med lägre glykemiskt index och mer protein talar för en 

bättre kroppssammansättning hos barn i relation till fetma (Papadaki, 2010) men fler studier 

behöver göras på makronutrienter för att se fördelningen mellan fett, kolhydrater och protein 

och i vilken mängd barn och ungdomar får i sig vitaminer och mineraler via sin mat.  

Föräldrarollen    

Föräldrar med god kostmedvetenhet (eller näringskunskap) är mer benägna att göra 

hälsosamma livsmedelval till sina barn och kopplingar finns till ett ökat frukt- och 

grönsaksintag hos barn till dessa föräldrar (Clark, Goyder, Bissell, Blank, & Peters, 2007). 

En del av barnens övervikt kan sökas i föräldrarnas levnadsmönster, vikt och hälsa (Löndahl, 

2:2007).  

Perioden mellan åldrarna två och fem är en viktig utvecklingsålder där mat- och 

smakpreferenser etableras. I familjer där grönsaker, frukt och andra hälsosamma livsmedel 

förekommer utvecklar också barnen dessa preferenser som goda matvanor. (Østbye, et al., 

2011). 

Föräldrarna spelar en viktig roll vid bildandet av goda matvanor. I familjen är det viktigt med 

rutiner för bildandet av ett hälsofrämjande beteende (Østbye, et al., 2011). Familjen och 

gemensamma måltider utgör en preferenser kring vad matvanor är och beteende kring mat 

samt bildandet av barnens normer, regler och måltidstraditioner. Barnens bildande av 

matvanor börjar i familjen men fortsätter formas från andra miljöer. Hur måltiderna äts, 

tillagas och serveras, det vill säga det sociala och strukturella formar också barnens matvanor 

(Wesslén, Sepp , & Fjellström, 2002). 

Studier på barn är svåra att kontrollera då det krävs föräldrars samtycke samt att det är svårt 

att göra koststudier på barn då det inkluderar flera olika miljöer att ta hänsyn till och som barn 

påverkas av (Papadaki, 2010). Vissa studier har valt att studera barns kost via deras föräldrar 

till exempel genom att undersöka föräldrars inställning och matvanor påverkar barnens kost 

(Papadaki, 2010) precis som denna studie. 

Skolan och dess inverkan 

Skolmaten står ofta för en varierad meny. Många av barnen får rätter serverade i skolan som 

inte ingår hemmet och får på så sätt en utökad smakupplevelse (Wesslén, Sepp , & Fjellström, 

2002). 
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I Sverige har vi obligatorisk skolgång vilket gör att skolan når de flesta svenska barn och 

ungdomar. Skolan utgör en viktig arena för att initiera och upprätthålla en hälsosam livsstil 

med regelbunden fysisk aktivitet, näringsriktig mat samt kunskap om faktorer som positivt 

och negativt påverkar hälsan på kort och lång sikt (Hörnell, Lind, & Silfverdal, 2009). Skolan 

kan påverka barn och ungdomar i både positiv och negativ riktning. Negativt genom en dålig 

miljö med korta matraster, bullriga matsalar, mindre välsmakande och/eller otillräcklig 

skolmat, stor tillgång till skräpmat via skolkafeterior och automater, negativ attityd från lärare 

eller andra elever och otillräcklig fysisk aktivitet (Hörnell, Lind, & Silfverdal, 2009) Skolan 

kan också vara en utmärkt plats för såväl grundläggande- som sekundärprevention samt 

fastslå goda matvanor och fysisk aktivitet till barn och ungdomar (Hörnell, Lind, & Silfverdal, 

2009).  

Sverige och Finland är unika då de är två länder som har en lagstiftning som ger barnen rätt 

till kostnadsfri skolmat upp till årskurs nio. I denna lagstiftning sägs det dock inget om 

måltidens längd, tidpunkt eller miljön kring själva måltiden (Hörnell, Lind, & Silfverdal, 

2009). Däremot ändrades lagstiftningen 2011 där det också inkluderades att måltiderna ska 

vara näringsriktiga och i rapporten Bra mat i skolan finns råd för trivsamma måltider 

(Livsmedelsverket, 2013). 

Sverige har ännu inga publicerade studier i när det kommer till skolmatens betydelse för 

övervikt och hälsa, men preliminära data från Stockholm Obesity Prevention Project (STOP) 

antyder att nyttigare skollunch kombinerad med förbud mot godis, bullar och saft i skolan 

minskar risken för övervikt hos barn (Hörnell, Lind, & Silfverdal, 2009). Ett främjande 

projekt är SkolmatSverige som har tagit fram ett kostnadsfritt verktyg som hjälper 

grundskolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina 

skolmåltider och får på så sätt en helhetssyn av skolmaten. Den senaste analysen tyder på att 

skolor som använder verktyget förbättrar sina resultat samt uppnår lagkravet om 

näringsriktiga måltider i högre grad (SkolmatSverige, 2015).  

 

Skolan ansvarar tillsammans med föräldrarna för barnens matintag under veckan. Lärarnas 

kunskap kring mat tenderar att bli i termerna bra och dålig mat och kunskapen inom området 

som lärarna ska förmedla till eleverna tenderar att mer bli personliga attityder och  (Wesslén, 

Sepp , & Fjellström, 2002). 
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Kost och träning  

Vid intag av en normalt sammansatt kost är risken minimal att idrottande barn inte täcker sitt 

näringsbehov av vitaminer och mineraler eftersom hos de flesta är födointaget så pass stort 

och behovet av dessa näringsämnen inte ökar eller endast ökar i mindre omfattning med 

ökande energiförbrukning (Riksidrottsförbundet, 2009).  

Utgångpunkter är att barn lär sig genom att uppleva, agera och kommunicera med 

omgivningen vilket barnen i sin tur påverkar varandra på olika sätt. En del av 

kommunikationen, upplevelsen och agerandet för barn sitter i föräldrars uppfattningar och 

dessa bör därför ligga i fokus för att kunna vidta preventiva åtgärder för barn som individer 

och de miljöer barn berörs av bör identifieras. I detta ingår att försöka förstå föräldrars 

uppfattning om barn och kost i vardagen samt uppfattningar kring de miljöer barn berörs av.   

Syfte  

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar föräldrar till barn i åldern sju till tolv år har om 

barn och kost i vardagen med fokus på uppfattningar kring de miljöer barn berörs av. 

Metod  

Förförståelse  

Författaren har en kunskap om ämnet redan innan studien påbörjades. Författarens 

förförståelse för denna studie är att det finns en koppling mellan föräldrars uppfattning om 

barn och kost i vardagen och hälsa samt de miljöer barnen vistas i. I yrkeslivet coachar 

författaren vuxna och familjer till en hälsosammare livsstil med utgångspunkt ur 

lågkolhydratkost. Detta kan påverka tolkningen av resultaten men avsikten är att bibehålla 

neutraliteten genom att skapa trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet av resultaten. 

Författaren vill uppmärksamma förförståelsen och är medveten om sin förförståelse och att 

den inte får stå i vägen för nya kunskaper eller övertygelser. Författaren är öppen för att ta in 

ny kunskap.  

Studiedesign och metodologi 

Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomförts med individuella semistrukturerad 

telefonintervjuer med föräldrar som har ett eller flera barn i åldern sju till tolv år. En 

intervjustudie är lämpligt när man söker en mer djupgående insikt kring ett fenomen som 



 

 

7 

 

erfarenheter och uppfattning. Denscombe (2000, s. 132) rekommenderar intervjuer vid studier 

baserade på erfarenheter, emotioner och känslor.  

Fenomenografi har valts som metodologi vilket gör det lämpligt då studien syftar till att 

studera uppfattningar hos föräldrar vilket påverkas av andra ordningens perspektiv (Marton, 

1981). Fenomenografi som metodologi har som främsta syfte är att urskilja variationen mellan 

människor i sätten att uppfatta omvärlden (Fejes & Thornberg, 2012, s. 122). Viktigt i en 

fenomenografisk studie är att studera vad för uppfattningar och hur uppfattningarna uttrycker 

sig. "Vad"-aspekten bekriver vad som finns i föräldrarnas fokus, mendan "hur"-aspekten 

beskriver hur uppfattningen har skapats (Larsson & Holmström, 2007). 

 

Vårt sätt att uppfatta omvärlden kommer då och då att förändra innebörden i hur vi förstår den 

längs med lärandet i livet  (Fejes & Thornberg, 2012, s. 122). Dessa olika uppfattningar 

bedöms vara grundläggande till det sätt på vilket vi agerar, förstår, bildar våra övertygelser 

och erfarenheter vår värld (Barnard, McCosker, & Gerber, 1999), det så kallade andra 

ordningens perspektiv (Larsson & Holmström, 2007). 

Fenomenografi lämpar sig bäst när man vill få en förståelse för variationer i människors 

uppfattningar om ett specifikt fenomen. Vanligtvis används semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod (Barnard, McCosker, & Gerber, 1999). 

Urval 

Snöbollsurval (”Snowball” eller ”chain sampling”, sociogram) är en metod som används för 

att hitta informationsrika personer eller kritiska fall. Genom att fråga ett visst antal personer i 

sin omgivning om vem annan man bör tala med ökar snöbollen i omfång när nya informanter 

hittas. De personer som rekommenderas som värdefulla av flera informanter är speciellt 

viktiga (SBU, 2012:2).  

Med råd från Mittuniversitetet (2014) skapades ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

intervjupersonerna. Ett informationsbrev ska väcka intresse och visa att deltagandet är 

angeläget. Det ska också tillförsäkra deltagarna att projektet är seriöst, att de inte löper några 

risker genom att delta och, ibland, att det rent av kan finnas en fördel för dem att delta 

(Mittuniversitetet, 2014).  

Första steget i snöbollsurvalet startades med personer i författarens omgivning som fick en 

personlig förfrågan via ett privat meddelande på Facebook om de kände till någon i sin 
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omgivning som de kunde tänka sig vilja delta i studien. De fick informationsbrevet (se bilaga 

1) till sig och blev ombedda att skicka informationsbrevet vidare till tänka personer.  

I steg nummer ett blev författaren rekommenderad fem personer från tre personer i sin 

omgivning. I nästa steg kontaktades de rekommenderade personerna via i första hand samtal 

sedan sms eller mail. Författaren berättade att hon hade blivit rekommenderad att kontakta 

personen för att delta i studien. Personerna blev tillfrågade om de läst informationsbrevet samt 

om de kan tänka sig att delta i studien. Fyra intervjuer bokades in av fem. Den femte hade inte 

möjlighet att delta på grund av tidsbrist.  

I nästa steg för att uppnå önskade antal intervjuer lades informationsbrevet ut på författarens 

flöde på Facebook till sina vänner och till dem en uppmaning om att dela informationsbrevet 

vidare till sina vänner i hopp om att fler personer frivilligt ville delta och hade barn i åldern 

sju till tolv år. En person kontaktade författaren för att delta i en telefonintervju. 

I steg nummer tre kontaktade författaren rektorn i ett närliggande rektorsområde för att be om 

hjälp att skicka ut informationsbrevet till sina lärare och att de sedan i sin tur fick göra 

bedömningen om de ville skicka vidare informationsbrevet till föräldrarna i sina klasser. En 

person kontaktade författaren för att delta i en telefonintervju. Nu hade författaren fått tag i 

sex personer och valde att gå vidare med ett privat gruppmeddelande på Facebook till bekanta 

men inte nära vänner och där det troligtvis fanns barn i åldern sju till tolv år. Här ville fyra 

personer frivilligt delta. Personliga telefonintervjuer bokades in. Författaren var noga med att 

inte välja personer som det fanns någon närmare anknytning till eller som hade någon större 

insikt i hennes förförståelse.  

Intervjuledaren kom i kontakt med 12 personer och 11 intervjuer blev inbokade. En intervju 

blev aldrig inbokad på grund av tidsbrist hos den intervjuade.  Tabell 1 beskriver deltagarnas 

ålder, kön, utbildningsnivå och antal barn där siffran står för hur många barn de har i den 

efterfrågade åldern. Parentesen förklarar hur många barn föräldern har totalt. 

Tabell 1 

Tabell 1 beskriver deltagarnas ålder, kön, utbildningsnivå och antal barn där siffran står för 

hur många barn de har i den efterfrågade åldern. Parentesen förklarar hur många barn 

föräldern har totalt. Samtliga barn hade följt sina kurvor som föräldrarna uppfattade på BVC 

och därefter skolhälsovården. 

 

Person Ålder Kön Utbildningsnivå Antal 



 

 

9 

 

barn 

1 34 K Gymnasium 1 (3) 

2 48 K Högskola 1 (2) 

3 33 K Gymnasium 2 (4) 

4 41 K Universitet 2 (2) 

5 38 K Högskola 2 (2) 

6 36 K 

Gymnasium + 

Yrkesutbildning 2 (2) 

7 37 K Högskola 2 (3) 

8 34 K Gymnasium 1 (2) 

9 39 M 

Gymnasium + 

Yrkesutbildning 2 (2) 

10 43 M Gymnasium 1 (2) 

11 38 K Högskola 2(3) 

.  

Det är viktigt att vid en fenomenografisk studie inte göra för många intervjuer då innebörden 

är att söka en djupare förståelse och med för stort material risker man att få en ytlig analys 

istället för en djupgående. Poängen är att hitta något nytt eller okända mönster (Larsson, 2011, 

s. 41). 

Datainsamling 

Studien syftade till en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. 

Fenomenografiska intervjuer är tematiska (Fejes & Thornberg, 2012, s. 126)  vilket i detta fall 

innebar att den semistrukturerade intervjun hade en mindmap (se bilaga 3) där intervjun var 

uppbyggd av olika teman med ett mindre antal frågor i. Intervjun fortskred utifrån den 

intervjuades svar (Fejes & Thornberg, 2012, s. 126). Intervjuaren hade med sig följdfrågor 

som ”hur menar du nu” och ”kan du utveckla detta mer” för att få så uttömmande svar som 

möjligt (Fejes & Thornberg, 2012, s. 126). Det viktiga i en semistrukturerad intervju med 

fenomenografi som metod är att använda tystnad, öppna frågor som bjuder in till en 

konversation samt ett lättsamt språk (Barnard, McCosker, & Gerber, 1999). Intervjun var 

flexibel och betoningen låg på den intervjuande som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 

2000, s. 135). 

Inledningsvis gjordes en testintervju med författarens gamla kollega. Testintervjun var en 

förberedelse. Målet med testintervjun var att uppnå en bättre intervjuteknik, samt förbättra 



 

 

10 

 

eller om något av temana behövde åtgärdas eller intervjufrågorna så att de gavs större 

potential till bättre svarsmöjligheter. Ett syfte var att erhålla en uppfattning om hur 

tidskrävande intervjuerna var, samt om frågorna skulle fungera i praktiken. Denscombe 

(2000, s. 148) nämner också att en skicklig intervjuledare måste vara uppmärksam, vara 

lyhörd för känslor, följa en röd tråd och vara en expert på att följa upp. 

Under testintervju fick författaren en uppfattning om hur intervjun flöt på och gjorde därefter 

justeringar på ordningen av ämnena som diskuterades. Likaså att innan inspelningen 

kopplades in bytte författaren några ord hur dagen har varit med den intervjuade för att bryta 

isen samt berättade hur intervjun kom att gå till.  

En intervjuguide med några ingångsfrågor (se bilaga 3) konstruerades för att skapa en relativt 

öppen intervju men under ytan en relativt fast struktur. Detta var för att skapa en känsla av ett 

öppet samtal mellan författaren och den intervjuade men för att undvika att den egna 

förförståelsen skulle styra samtalet (Larsson, 2011, s. 26).  

Intervjuerna bokades in med informanten där maximalt sextio minuter avsattes för personliga 

telefonintervjuer. Informanten ombads att befinna sig i sin hemmiljö och under trygga och 

ostörda förhållanden. Intervjuerna spelades in med applikationen Tapecall och kompletterades 

med stödanteckningar vilket Denscombe (2000, s. 153) rekommenderade. 

Databearbetningen 

Som analysmodell har en kvalitativ fenomenografisk analys använts. Resultatet av analysen i 

studien var en beskrivning av uppfattningar av ett fenomen som speglade innebörden av 

materialet så nära som möjligt. Tillvägagångssättet var att behålla deltagarnas språk i en 

beskrivande form, med betoning på att få presenterat för läsaren innebörden av föräldrarnas 

uppfattningar. Utfallet av resultatet förblev målmedvetet på en beskrivande nivå och 

presenteras i form av kategorier (Barnard, McCosker, & Gerber, 1999). 

Först lyssnades intervjun igenom i sin helhet efter genomförandet. Kort därefter genomfördes 

transkriberingen. Respektive intervjun skrevs ut i sin helhet med hjälp av oTranscribe för att 

analysarbetet skulle kunna göras på ett grundligt, enkelt och tillförlitligt sätt. Texten lästes 

igenom för att skapa en helhet och en känsla av innehållet (Fejes & Thornberg, 2012, s. 126). 

När känslan av innehållet hade uppfattats delades uppfattningarna in i olika kategorier för att 

urskilja likheter och skillnader i uppfattningar hos föräldrarna (Barnard, McCosker, & Gerber, 

1999). 
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Analys 

Intervjun motsvarade 48 A4-sidor i skrift. Analysmodellen var hämtad från Fejes & Tornberg 

(2012, s 127). 

Steg ett - bekanta 

Författaren lyssnade först igenom intervjun en gång för att skapa sig en känsla. Författaren 

bekantade sig sedan ytterligare med materialet genom att läsa igenom intervjuerna i skrift, 

stödanteckningarna och förde in anteckningar som dök upp längs med läsandets gång (Fejes 

& Thornberg, 2012, s. 127). De intervjuade fick alias P 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 och 11. 

Steg två - kondensation 

Analysarbetet började med att urskilja de mest signifikanta uttalanden gällande de 

uppfattningar föräldrar har om barn och kost i vardagen samt uppfattningar om de miljöer 

barnen berörs av. Här användes markeringspennor, sax och papper för att klippa ut stycken 

och på ett enkelt sätt kunna gruppera dem för att få en tydligare överblick över vad som går 

att urskilja. Dessa utklippta stycken eller passager som det också kallas (Fejes & Thornberg, 

2012, s. 128) utgjorde en viktig del i själva analysarbetet i ett senare skede då dessa passager 

sedan kan bilda nya kategorier. 

Steg tre – jämförelse 

Här studerades materialet utifrån att likheter och skillnader låg i fokus. Detta var ett viktigt 

steg då fenomenografins syfte är att urskilja skillnader i uppfattningar. Likheter är också en 

viktig del att urskilja (Fejes & Thornberg, 2012, s. 129). 

Steg fyra – gruppering 

Här grupperades de funna likheterna och olikheterna för att sedan relatera till varandra. En 

grupp kunde innehålla båda likheter och skillnader vilket betyder att uppfattningen kan vara 

lika om ett ämne men att vägen dit eller hur den intervjuade hade fått informationen kunde 

skilja sig (Fejes & Thornberg, 2012, ss. 129, 130). 

Steg fem – artikulera kategorierna 

När kategorierna utformades stod likheter och skillnader av uppfattningar i fokus. I steg fyra 

var det fokus på kärnan i likheter. Här avgjordes vart gränsen gick för en ny uppfattning, det 

vill säga hur stor variationen inom en kategori skulle vara innan det etableras en ny. Steg fyra 

och fem var dynamiska steg som behövde upprepas ett flertal gånger under analysarbetet 

(Fejes & Thornberg, 2012, s. 130). 
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Steg sex – namnge kategorierna 

Genom att kategorierna namngavs angavs också det mest signifikanta i innehållet. Det kunde 

vara en skillnad, likhet eller en spegling av själva innehållet (Fejes & Thornberg, 2012, ss. 

130, 131) 

Steg sju – kontrastiv fas 

Materialet granskades och gicks igenom för att se om passagerna kunde få plats i fler än en 

kategori. Meningen var att en kategori skulle vara exklusiv, det vill säga uttömmande. Det var 

vanligt att kategorierna fördes ihop till färre kategorier då likheter upptäcks (Fejes & 

Thornberg, 2012, ss. 130,131). Kärnan i analysarbetet är att jämföra olika svar där man 

ständigt söker efter likheter och olikheter (Larsson, 2011, s. 31). Här lades resultatarbetet upp 

utifrån steg ett till sex och försök till att urskilja en djupare förståelse kring en till synes lika 

uppfattning för att se vad som var utmärkande. Det var när författaren börjar jämföra 

skillnader mellan en uppfattning som den bakomliggande meningen kom fram (Larsson, 

2011, s. 31).  

Etiska överväganden 

Intervjun spelades in. Muntligt samtycke inledde varje telefonintervju. Samtyckeskrav och 

informationskravet uppfylldes genom att informera om studiens övergripande upplägg och 

syfte. Deltagarna fick också information om att de när som helst och utan att ange orsak 

kunde välja att avsluta sin medverkan i studien eller välja att inte svara på vissa frågor. De 

fick också information att det är helt frivilligt att delta (Codex, 2013) (Mittuniversitetet, 

2014). Personuppgifter behandlades konfidentiellt och personer kan därför inte identifieras i 

studien samt att allt material är utom räckhåll för allmänheten.  

Enligt rekommendationer från Codex (2013) forskningsetiska principer kommer deltagarna att 

få ta del av forskningsresultatet. 

Råd kring etiskt ställningstagande är också följt från Mittuniversitetets forskningsetiska 

kommitté  (Mittuniversitetet, 2014). Det innebär att all forskning ska bedrivas enligt god 

forskningsetik till exempel att informationsbrevet är format som en inbjudan och inte som en 

påtryckning och intervjudeltagarens svar och resultat kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Författaren har blivit tilldelad en handledare och de tillsammans 

ansvarar för att forskningsetiken efterlevs.  
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Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier Mat i vardagen med fokus på socker är övergripande 

uppfattningar och kost är mer än bara mat och kost utanför hemmet bildades när steg 7 

genomfördes i analysarbetet och bakomliggande mening kom fram. 

Notationsmall: 

[…] Irrelevant text runt citatet har plockats bort. 

 [ ] Ord inom hakparentesen bidrar med förtydligande information. 

 

Förtydligande: 

Tomma kalorier innebär i denna studie ett samlingsnamn för godis, kakor, bullar, chips och 

läsk vilket står för livsmedel som innehåller mycket energi men lite eller inga vitaminer och 

mineraler (Livsmedelsverket, 2015). 

 

Resultaten som presenteras under de olika kategorierna kommer inleda med likheter och 

avsluta med att presentera skillnader i uppfattningar. 

 

Att förstå vikten av en sund kosthållning för hälsa, vikt och välmående finns i alla föräldrars 

uppfattning om den kost de ger sina barn.  

 

Mat i vardagen med fokus på socker  

Uppfattningarna om kost till barn i vardagen är många hos föräldrarna. Det finns många 

likheter och skillnader i uppfattningar men det föräldrarna var alla överens om var att mat ska 

vara positivt och de begränsningar, regler eller synsätt föräldrarna har till den kost de ger sina 

barn är för att föräldrarna har är för vad de uppfattar barnens bästa. Däremot hur maten skall 

serveras och vad den skall innehålla fanns olikheter i uppfattningar som kommer att redovisas 

nedan. 

[Vad tycker du är viktigt när det kommer till dina barns matvanor?] 

”Mat ska inte vara en fiende utan gott och trevligt och fyller ett behov i kroppen” – P5 

Likheter  

När föräldrarna pratade om sina uppfattningar kring socker syftade de generellt på godis. 

Chips eller popcorn uppfattades som ett hälsosammare val att ge barnen. Samtliga föräldrar 
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hade en uppfattning om att socker är något som de ville begränsa men inte förbjuda. 

Föräldrarna uppfattade att det är svårt att säga huruvida det är rätt att undvika socker så länge 

som det är möjligt eller om en tidig introducering är bättre. 

”Jag var lite tvärtom så när jag var liten fick jag inte äta godis förrän tre-fyra år fick jag 

testa. Jag är en riktig sockerbov och jag skyller alltid på att det är anledningen till att jag är 

en sockerråtta men samtidigt ser jag ju på min son som kanske fick smaka det när han var två 

år att han är det barn som lättast letar efter socker”- P3 

Det fanns likheter i uppfattning bland majoriteten av föräldrarna att tomma kalorier förekom 

främst på helgen och i undantagsfall i veckorna. 

De flesta föräldrarna var samstämmiga i sin tro gentemot barnen men där den ena partner ofta 

var mer tolerant mot tomma kalorier än den andra. 

Alla deltagare delade uppfattningen om att frukosten var en viktig måltid att få i sig. Alla 

deltagare hade en gemensam uppfattning om att middagen skulle prioriteras att ätas 

tillsammans. Det fanns en gemensam önskan att måltiderna skulle innehålla så lite 

halvfabrikat som möjligt. Vanligt var att den ena föräldern var mer intresserad av matlagning 

än den andra och var den som lagade måltiderna från grunden.  

”Är det någon gång det fuskas med matlagningen så är det när jag är hemma och då kan 

barnen få müsli, fil och smörgåsar om de ätit på skolan på dagen” – P5 

Likheter fanns i att de flesta barn i ålder sju till tolv år hade riktlinjer från föräldrarna vad som 

var okej att äta som mellanmål om barnen fick möjligheten att gå hem själva från skolan. 

[Har de några riktlinjer på bra mellanmål när de är själv?] 

”De tar för sig och äter något själva hemma och då brukar vi se till att det finns något bra 

som de kan äta och plocka fram” – P5 

Uppfattningar fanns om att det som hindrar barnen att vara med i matlagningen i vardagen är 

aktiviteter på kvällstid. Tiden och orken för föräldrar och barn uppfattades blev begränsad och 

delaktighet i familjens mat bortprioriterades. Det förekom att föräldrar uppfattade att sena 

arbetstider också var ett hinder för barnen att delta matlagningen. 

[Är det något speciellt du skulle vilja bli bättre på?] 
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”Jag skulle vilja laga all mat från grunden, men tiden är knapp. Bli bättre på att storhandla 

hem och att ha lite bättre inköpsvanor. […]” – P9 

De intervjuade föräldrarna hade en gemensam uppfattning om att helgerna skiljer sig lite från 

vardagarna. Flertalet föräldrar uppfattade att frukosten blev lite lyxigare på helgen än på 

vardagarna och några av föräldrarna uteslöt lunchen eller lagade en lättare lunch på helgen. 

Middagen på kvällen fick oftast ta lite längre tid och eventuellt nya recept testades hos några 

av föräldrarna. Många föräldrar uppfattade att de prioriterade regelbundna tider även på 

helgen. Uppfattningar fanns om att helgerna blir mer fria i matintaget och att vad man gör får 

styra måltiderna. På helgerna uppfattade föräldrarna att måltiderna åts senare om de jämförde 

med vardagarna.  

[Skiljer sig helgerna från vardagarna för er?] 

”Ja, tidsmässigt att det blir lite senare förskjutet. Sen kanske mellanmålet blir en fika […]” 

P11 

Likheter fanns i att följa rekommendationerna från BVC med sitt första barn. I vissa fall 

begränsade det upplevelsen för barnet vad gäller att bli öppen för nya smaker och rätter. 

[Vad tror du är anledningen till att det ena barnet är mer kräsen än det andra?] 

”vi lät inte honom sitta och plocka och provsmaka och följde mer riktlinjerna och medan 

dotter pekade på något fick hon smaka och plocka själv” – P5 

Majoriteten av föräldrar ansåg att man ska diskutera mat med barnen och uppfattade då att de 

kunde motivera sina val till barnen. Barn och ungdomar jämförde sig med sina kompisar och 

föräldrarna uppfattade att barnen testade sina gränser hos föräldrarna, framförallt om det fanns 

begräsningar i familjen på socker. 

[Finns det miljöer du uppfattar påverkar barnen extra positivt eller negativt?] 

”Ja, de har filmkväll för barnen på måndagar ibland på biografen. Mellantjejen vill så gärna 

gå och hon har med sig vatten och popcorn hemifrån. Men sen har hon kompisar som köper 

Marabou, lösgodis, popcorn och läsk från ICA. Då kommer det här, varför får inte jag? Och 

då får man ta den diskussionen så det är en situation som påverkar negativt. Vi har sträckt 

oss till att hon får med sig popcorn hemifrån” – P1 
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Skillnader 

Ett fåtal föräldrar pratade om socker som en begränsning i vardagen och på helgerna till 

exempel i form av läsk, kakor, bullar och godis.  

Dessa föräldrar delade uppfattningen att tomma kalorier ska vara något som barnen får ibland 

och mer som ett undantag än en regel. Olika uppfattningar sågs bland samtliga föräldrarna om 

huruvida godis skulle ges på en specifik dag.  

Något mer utmärkande var en uppfattning som kom från en förälder om att kalas och högtider 

innebär att njutningen sitter mer i vad man äter än vad helgen eller högtiden i sig står för och 

att samhället i stort bidrar till detta på olika arenor. 

”Alla högtider är knutna till socker. Man vet ju inte längre varför man firar påsk utan det är 

mer maten och påskäggen som är höjdpunkten” – P6 

Skillnad i uppfattning förekom i att låta baren styras och därmed skapa en sund inställning till 

bra mat där vissa föräldrar uppfattade sig begränsa barnen och tog beslut åt barnen medan 

andra föräldrar lät mer barnen vara med och bestämma mat och mängden tomma kalorier. Det 

förekom skillnader i uppfattning huruvida de råd och den tro man väljer är den rätta. 

Framförallt bland de föräldrar som ansåg sig begränsa sina barn i till exempel tomma kalorier. 

”Jag tror inte man ska prata så mycket med barnen kring mat och snarare låta oss ta 

besluten och låta dem vara barn. De ska styras men ändå inte begränsas”. – P3 

Uppfattningar skiljde sig åt huruvida föräldrarna ville förändra frukosten så att barnen inte 

bara får i sig mat utan också tänker på vad de får i sig. Då fanns främst uppfattningar om att 

byta till en frukost med mindre socker. 

[Hur ser en typisk vecka ut för er?] 

”Till frukost äter de cornflakes i mjölk, dricker ett glas mjölk, rostmacka med bara smör på 

och så någon frukt till också […]Jag har börjat tänka på det och man har blivit så duktig med 

sig själv men medan man ger dem en massa cornflakes o.s.v. Sen får de inte sötad yoghurt 

m.m. men ändå att det blir mycket kolhydrater och mycket socker.” – P8 

Det förekom uppfattningar från ett fåtal föräldrar att det var viktigt att kunna starta dagen 

tillsammans med en gemensam frukost men det förekom också skillnader i möjlighet att äta 

en gemensam frukost bland föräldrarna. 

”Vi har ju sådan tur att vi äter alltid frukost tillsammans hela familjen” – P7 
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Delade uppfattningar fanns huruvida föräldrarna uppfattade att barnen kunde hantera eget 

ansvar och göra bra val av mellanmål på egen hand. Mellanmålet uppfattades av föräldrarna 

vara avgörande för barnen då flertalet av föräldrarna beskrev att idrottsaktiviteter utgör en stor 

del av barnens tid på kvällarna och middagen ofta blir efter träningen. Därför fick de barn som 

hade flera träningar i veckan ett extra mellanmål innan träningen av föräldrarna då dessa 

föräldrar uppfattade att mellanmålet på fritids/hemma tillagade av barnen själva, inte var 

tillräckligt för att stå sig på träningen och till middagen. 

”Går sonen hem själv och äter blir det lätt att han äter något digestivekex eller så. Därför vill 

jag att han är kvar på fritids så att han äter något rejält” – P2 

Rutiner och planering en avgörande rutin för goda matvanor 

Likheter 

Flertalet föräldrar delade uppfattningar om att det var viktigt att köpa svenskt kött, gärna 

närproducerat och också att livsmedlen handlas efter säsong och ekologiska livsmedel. 

”[…] köper vi kött i affären är vi extra noga att kika efter ekologiskt och svenskt. Vi försöker 

köpa ekologiskt när det går […] sen kan det vara att man undviker vissa livsmedel för 

kostnaden eller vilket land det kommer från. Där är vi nog mer noga på att det skall vara 

svenskt än ekologiskt […]” – P7 

Det fanns ett motstånd för nya rätter hos barnen. Vissa föräldrar uppfattade sig hade försökt 

göra förändringar men att de då gjorde för stora förändringar på en gång vilket gjorde att 

måltiderna inte blev en lustfyllda. 

[Är det något du skulle vilja bli bättre på?] 

”Ja, att äta vegetariskt och testa nya grejer. Men det är svårt tycker jag. Vi äter mycket 

grönsaker men bygger upp många rätter kring kött ändå och inte helt vegetariskt. Och hela 

grejen med att introducera ny mat utan att det blir för jobbigt och för kinkigt.” – P7 

Huruvida barnen accepterade andra smaker skiljde sig i uppfattning hos föräldrarna. De 

föräldrarna som uppfattade att deras barn var kräsna i maten uppfattade att barnen var mer 

öppna för att testa nya smaker om de fick äta hos till exempel en kompis.  

[Finns det miljöer du upplever extra positiva eller negativa?] 



 

 

18 

 

”Hemma hos andra, att stanna kvar hos kompisar och äta. Det blir oftast positivt att testa nytt 

och de äter bra. Vill de stanna kvar hos kompisen och äta får de det om de äter för annars får 

de komma hem och äta och då blir det extra press att äta bra […]” – P4 

Skillnader 

Utmärkande var en förälder som alltid serverade lagad middag till sina barn från grunden.  

 [Är det anledningen varför ni inte introducerar nya rätter i den utsträckning ni önskar för att 

det tenderar att bli jobbigt?] 

”Ja, precis! Så gör jag det emellanåt men då tar jag ju oftast fem nya rätter på en gång så 

blir det inget roligt, istället för att ta en ny rätt den veckan och lite pö om pö” – P7 

Nyckeln till goda matvanor verkar uppfattas ha en stor del att göra i om måltiderna har 

planerats i förväg eller inte. En av föräldrarna valde att få en färdig matkasse levererad hem 

till sig med middagar istället för att planera maten själva för att föräldern uppfattade sig då 

göra hälsosammare val i vardagen. Olika lösningar där föräldrar involverat barnen i 

planeringen och matlagningen uppfattades skapa ett bättre klimat.  

”Vi har börjat ha familjeråd varje söndagskväll och det funkar rätt ok, då får man önska en 

måltid så kikar vi på det och jämför med vad som kommer vara för mat på skolan” – P7 

Vår ideologi kommer från uppväxten men med nyare sätt att inspireras av  

Likheter 

Föräldrarna var samstämmiga i sin uppfattning om att matvanorna från barndomen fått följa 

med in i vuxenlivet och att dessa har förts över på barnen. 

[Vad anser du viktigt när det kommer till barnens matvanor?] 

”Sunt förnuft! Visst när barnen var små var det BVC. Både jag och min man kommer från en 

idrottsfamilj och att äta allsidigt och lagom […] få i sig det mesta av kostcirkeln tycker vi är 

viktigt” – P5 

Andra inspirationskällor uppfattades vara media, vänner och myndighet kring livsmedel. 

Föräldrarna uppfattade att de också fått upptäcka med erfarenhet vad de själva mått bra av och 

sedan fört över sina erfarenheter på sina barn. 

[vad inspirerar dig?] 
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”Ja det är kunskapen man varit med om, erfarenheter. Man har lärt sig och tagit in. […]” – 

P10 

Socker dominerande bland uppfattningar hos föräldrarna men också att begränsa halvfabrikat 

i vardagen. Föräldrar uppfattade att fett var negativt men då från halv- eller helfabrikat.  

”[…]det ska inte vara för mycket fet mat. Det är inte ofta vi äter McDonald’s, pizza […]” – 

P5 

Skillnader 

Det fanns olika uppfattningar om hur negativa erfarenheter såsom sockerberoende eller 

övervikt, följt med in i vuxen ålder. En deltagare beskrev hur negativa erfarenheter riskerar att 

föras över på barnen. 

”Jag lider själv av övervikt och sockerberoende. Jag tror både att det finns en ärftlighet men 

också att mycket präglas av uppväxten och startar från barnsben” – P6 

Det förekom att föräldrarna själva uppfattade sig må bättre av mat som hade andra riktlinjer 

än som anges av till exempel Livsmedelsverket. Vissa föräldrar hade lagt om sin kost i 

enlighet med till exempel LCHF (LowCarbHighFat) eller ViktVäktarna och uppfattade det 

positivt för familjens matvanor. 

”[…]jag själv sen äter oftast LCHF och försöker få med barnen på det tänket att inte äta 

potatis, pasta, ris och bröd varje dag. Vi försöker plocka bort det hemma men hindrar dem 

inte från att äta det på skolan utan där äter de vad som serveras…” – P3 

En uppfattning som skiljde sig mellan föräldrarna var att den omgivande miljö och närheten 

till affär, kiosk och spontana besök med vänner kan göra att barnen får i sig mer tomma 

kalorier under veckan än de barn som inte har närheten till detta. Genom att bo på landet kan 

det finnas möjlighet att föräldrarna kan påverka barnen mer i vardagen genom det som 

serveras hemma. 

”Positivt att vi bor på landet och det är inte att man drar till kiosken för jag kan se hur det kryllas där 

i närmaste orten och det blir lätt att man hänger där i ung ålder.” – P3 

 

Det går också att urskilja skillnader i hur föräldrar uppfattade att deras barns matvanor bör 

vara och hur till exempel andra vuxna, såsom far-/morföräldrar, uppfattade goda matvanor. 

Hos far-/morförälder kan man se ett mer kortsiktigt beteende, men som kan göra skillnad i det 
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långa perspektivet för familjens vardag, framförallt om det är en person som barnen har 

upprepad kontakt med under veckan. 

”Negativt kan jag känna är mina föräldrar som har hand om barnen en del och där är det 

ganska mycket mellanmål […] med en massa småätande är de inte hungriga när de kommer 

hem. Det är ganska svårt att påverka detta då det är deras regler som gäller” – P7  

Kost är mer än bara mat   

Skillnader 

Det förekom uppfattning från två föräldrar att måltiderna sågs som mer än bara ett tillfälle att 

få i barnen mat utan som ett sätt att hålla ihop familjen. 

[Har ni några speciella grundvärderingar när det kommer till mat till barnen?] 

”[…]Därför tycker jag skolan är bra. Jag tror på mat som ett umgängestillfälle. Man 

stämmer av hur det har varit och vad som har hänt, något som varit jobbigt […] Jag tror det 

är en viktig del för att hålla ihop familjen” – P7 

För många barn utgör ”skärmtiden” en del av fritiden efter skola/fritids där en förälder såg att 

genom att begränsa tiden enbart några timmar kan skapa stora förändringar. Det förekom 

uppfattning från en förälder att om att barn vet varför man begränsar dem är en förändring 

ofta till det positiva. 

”Vi hade en period där de bara fick se på tv till kl. 16 från att de kom hem från skolan och 

sedan hade de skärmförbud till kl. 18 och det vi såg var ju att helt plötsligt kom också barnen 

in till köket och pratade med oss. Då kunde jag säga till dottern att duka bordet så gjorde hon 

det för hon hade inget annat att göra heller. Det blev också den effekten att inte behöva tjata 

om att komma till bordet, de var ju inte fast i tv:n utan lekte kanske med lego eller annat och 

de åt i lugn och ro för de behövde inte stressa tillbaka till tv:n heller. Så det var ganska stora 

förändringar på bara två timmars skärmfritt” – P6 

En av föräldrarna ville visa för barnen varför deras begränsningar fanns. Det kan finnas en 

fördel i att begränsa barnen men sedan visa på varför man begränsar dem i sitt sockerintag. 

”Förra sommaren gjorde vi ett test för det var ett himla tjat om att de bara fick 120 gram 

godis/barn, alla andra kompisar fick ju en hel påse. Då tog vi en dag och de fick halva dagen 

äta bara grönsaker och halva dagen bara godis och inget annat. De köpte ett kilo godis var. 

Vi sa att de fick äta hur mycket de ville. Det var kul att se för den ena tjejen mådde jätteilla, 
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den minsta fick energi så det hette duga och den äldsta somnade. Sen efter det har vi inte haft 

ett enda gnäll […]” – P1 

Kost utanför hemmet med fokus på skolmat och mat i samband med idrott 

Skolmat 

Likheter 

Intervjudeltagarna uppfattade skolmaten som en viktig del av barnens dagliga intag. Det 

varierade mellan föräldrarnas uppfattning huruvida de uppfattade skolmaten som positiv eller 

negativ och framförallt hur deras barn uppfattade den.  

[P6 svarar på frågan kring vad föräldern skulle vilja förändra med skolmaten då personen var 

kritisk till vissa livsmedel som skolan erbjöd barnen till främst frukost och mellanmål. 

Följdfrågan från intervjuledaren blev sedan om föräldern hade fått gehör från skolan och om 

fler föräldrar uppmärksammat detta] 

”När man pratar med andra kan man märka att de tycker likadant men att de inte tycker att 

det är så viktigt […]” – P6 

Vissa miljöer uppfattades vara mer positiva och andra mer negativa för barnen. Föräldrar 

uppfattade att förutfattade meningar och kompisar påverkade om skolmaten var en negativ 

eller positiv miljö. Var föräldrarna positivt inställda till maten i skolan tenderade ofta barnen 

att vara det. I vissa fall uppfattade föräldrar att kompisar påverkar barnens syn på skolmaten 

negativt trots att föräldrar uppfattade att maten var positiv. 

Likheter sågs när det kom till hur skolmaten serverades. Det förekom att föräldrar upplevde 

miljön kring skolmåltiden positiv. Främst bland de mindre skolorna på max 80 elever. 

”Ja det här med att de spelar musik de första tio minuterna och bara äter. De har ju så 

mycket för sig annars. Under dessa tio minuter ska man vara tyst eller prata väldigt tyst. Tar 

ju sedan ett tag innan ljudnivån höjs och att man fokuserar på att man är där för att äta. Det 

är bra för alla barnen men särskilt för dem som har svårt att koncentrera sig […]” – P7 

Skillnader 

För de barn som går på fritids kan kvalitén och tidpunkten för mellanmålet vara avgörande för 

barnets ork och humör på kvällen. Några föräldrar uppfattade skillnader i tillagning av 

mellanmål mellan skolorna och då negativt huruvida den görs av fritidspersonal eller mer 

positivt av utbildad skolbespisningspersonal.  
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 [Tycker hon om mellanmålet på fritids?] 

”Ja det gör hon, det är smörgåsar någon dag, pannkakor, smoothies och väldigt varierat. Det 

är inte fritidspersonalen längre som håller i det utan det är bespisningen för fritids tycker inte 

att de hinner med” – P11 

Några av skolorna hade en tävling för att minska matsvinn vilket dessa föräldrar uppfattade 

positivt. Det som varierade huruvida föräldrarna uppfattade belöningen till barnen positiv 

eller negativ. Belöningen kunde vara en mer vällagad måltid eller något med socker. 

Mat i samband med idrott 

Likheter 

I vissa idrotter fanns en kultur där föräldrarna uppfattade att det ekonomiska mer fick styra 

innehållet i till exempel kioskverksamhet. Att idrott och mat hör ihop har börjat mogna fram 

uppfattar majoriteten av föräldrarna. 

Den gemensamma uppfattningen bland föräldrarna var att idrott anses generellt som en 

positiv miljö för barnen att vistas i. Gemensamt ansåg föräldrarna att det behövs byggas en 

främjande bro mellan mat och idrott och att idrottsföreningar behöver bilda en policy på vilka 

signaler de vill skicka till framförallt föräldrar, barn och ungdomar.  

”Negativ miljö är när man är iväg på idrottssammanhang på helgen så har de kiosk. Idrotten 

stoppar gärna till dem mycket socker och det frontas med mycket socker” – P9 

Skillnader 

Det sågs skillnader i uppfattning i hur mycket det pratades om mat och träning beroende på 

vilken idrott barnen väljer att delta i där simning var en idrott som ansågs ligga i framkant när 

det kommer till mat vid träning och fotboll ansågs ligga något efter. Främst uppfattades 

skillnader i medvetenhet om kostens inverkan på idrotten beroende på vilken typ av idrott 

barnen sysslade. 

”Simningen har goda och främjande inverkan på bra träningsmat medan fotbollen har det 

motsatta” – P6 

Diskussion 

Relativt få studier har fokuserat på uppfattningar från föräldrar och hur de ser på barn och 

kost i vardagen där olika miljöer integrerar. Många faktorer tros påverka föräldrars val av 
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livsmedel där föräldrar med god kostmedvetenhet (eller näringskunskap) är mer benägna att 

göra hälsosamma livsmedel val till sina barn (Clark, Goyder, Bissell, Blank, & Peters, 2007). 

I uppväxten ingår det att lära sig vad man ska äta, när och hur och tankar kring mat börjar 

tidigt i åldern (Wesslén, Sepp , & Fjellström, 2002). Det gör detta till ett viktigt område att 

studera vidare.  

Resultatet som var något överraskande var att mycket av föräldrarnas uppfattningar finns på 

mat som ska lagas från grunden och att försöka begränsa sockerintaget för barnen och 

författaren trodde trots sin förförståelse att uppfattningarna skulle handla en del om att 

begränsa fettintaget och vikten av att motionera. Variationer i uppfattningar sågs i vilka 

gränser föräldrarna satte kring tomma kalorier barnen, vikten av att äta gemensamt, då främst 

frukosten samt hur skolmaten och skolmiljön upplevdes kring måltiderna. Flertalet föräldrar 

uppfattade att de försökte skapa ett intresse hos barnen genom att låta barnen delta i 

planeringen och tillagning av måltiderna. De föräldrar som uppfattade skolmaten positiv 

ansåg att måltiderna var varierande och som bra ett komplement till deras matlagning hemma. 

Det förkom negativa uppfattningar om skolmaten hos vissa föräldrar. Främst kring 

mellanmålen som uppfattades serveras för tidigt på fritids och för lite variation på innehållet 

likaså att det kunde innehålla för mycket socker. Hos de flesta föräldrarna fann det 

uppfattning om att det förekom mer tomma kalorier till barnen än vad önskade. Idrott ansågs 

vara en positiv miljö generellt bland föräldrarna men kunde också utgör ett hinder i att delta i 

matlagning samt att flera tomma kalorier intogs i idrottssammanhang än önskvärt. Vissa 

föräldrar uppfattade tidpunkten för måltiderna som mer än bara ett tillfälle att äta utan snarare 

som ett sätt att vara tillsammans och hålla ihop familjen. Försök till olika främjande projekt 

som innebär att till exempel begränsa barnen med skärmtid uppfattades positivt så länge de 

som förälder hade förklarat syftet med förändringen som kommer att införas. 

Sammantaget tyder resultatet på att det är många miljöer som påverkar barnen (Story, 

Neumark-Sztainer, & French, 2002) främst i micro- och mesosystem likaså att det finns vissa 

områden som tomma kalorier, skola och idrott som föräldrarna hade fler uppfattningar om. 

Resultatdiskussion 

Mat i vardagen från vår uppväxt och med inspiration från vår uppväxt 

Studien visar att föräldrarna främst försökte servera mjölk eller vatten på vardagarna. 

Däremot kunde läsk förekomma för de flesta familjer på helgerna. Deltagarnas barn 
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konsumerar därför troligtvis inte det svenska genomsnittet på två deciliter saft och läsk per 

dag (Livsmedelsverket, 2015). 

Tomma kalorier var något som samtliga föräldrar tänkte på och försökte minimera för barnen. 

Likheter sågs i att majoriteten av föräldrarna uppfattade sig servera enbart tomma kalorier på 

helgen och i undantagsfall på veckorna. Det är oklart om deras uppfattningar stämmer överens 

med verkligheten att tomma kalorier försökte begränsas till helgerna främst då det framkom 

att i idrottssammanhang och på skolan kunde det finnas tomma kalorier inblandat. Vilket gör 

det oklart om föräldrarnas uppfattningar syftar till det totala intaget eller vad föräldrarna 

serverar barnen.  

Matvanornas grunder börjar i familjen där vanor, regler och normer överförs till barnen från 

främst föräldrar (Bronfenbrenner, 1994, s. 3). Föräldrarna för över vad som anses som mat 

respektive tomma kalorier (Wesslén, Sepp , & Fjellström, 2002). Studier tyder på att barn 

redan från ung ålder förknippar vissa livsmedel med speciella situationer och tillfällen till 

exempel associerar barn redan i tidig ålder socker och sötsaker (tomma kalorier) med helger 

och riktig mat med förskolan (Wesslén, Sepp , & Fjellström, 2002). Detta stämmer överens 

med uppfattningar som förekom hos föräldrar när det kommer till lördagsgodis och högtider. 

Däremot kunde det ses som en gemensam uppfattning bland föräldrarna i studien att en ökad 

medvetenhet kring socker och tomma kalorier fanns. Skillnaden i resultat från Wessléns et al. 

(2002) studie kan vara att denna studie inkluderade en annan generation av föräldrar än i 

studien av Wesslén et al. (2002) och att uppfattningar kan ha ändrats.  

Intressanta fynd var de föräldrar som begränsat sina barn på mängd och förekomsten av 

tomma kalorier. Främst den förälder som uppfattade att kunskapen om högtiderna har 

försvunnit och ersatts med att vara starkt knutna till tomma kalorier. Likaså den förälder som 

ville visa sina barn varför föräldern begränsade dem och på så sätt skapade ett samtycke med 

barnen. Det kan tyda på att vi behöver skapa en delaktighet mellan föräldrar och barn. 

Barns kostvanor kan påverkas av föräldrar, vänner, skola, media och sina egna smaker och 

preferenser. Föräldrarna uppfattade att grunden i deras ideologi kommer från uppväxten vilket 

tyder på att det föräldrarna uppfattar som främjande matvanor och beteenden förs över på 

barnen och främst i den tidiga barndomen (Clark, Goyder, Bissell, Blank, & Peters, 2007).  

Kost som gemenskap 

Variationer sågs en av föräldrarna som hade uppfattning om att mat och måltiden bör ses som 

ett tillfälle för gemenskap och en upplevelse. Att äta kan ses grundat från vetenskapen ur ett 
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beteende, socialt och en kulturell aspekt. Således är det viktigt att inte bara ta hänsyn till 

matens näringssammansättning men också förhållandet mellan människor med mat. I detta 

avseende, främja en mer njutbar, avslappnad mönster interagera med mat, särskilt vid en ung 

ålder, kan det vara särskilt fördelaktigt ( Azaïs-Braesco, Brighenti, Paoletti , Scarborough, & 

Visioli, 2009). Vilket gör att måltiderna bör ses som mer än bara ett tillfälle att få i sig sin 

näring. 

Skolmatens betydelse 

Bra skolmåltider, där eleverna trivs i skolrestaurangen och äter av skollunchen, kan främja 

lärande så väl som bra matvanor och god hälsa (SkolmatSverige, 2015). Många av föräldrarna 

uppfattade att skolmaten utgjorde en viktig del av barnens totala intag av mat och föräldrarna 

uppfattade skillnader i huruvida barnen åt skollunchen vilket kan påverka barnens utveckling. 

Det finns kopplingar mellan att äta skollunch och ökad koncentration och engagemang på 

lektionerna (Golley, et al., 2010). Skolmaten utgör en viktig del för att utjämna eventuella 

socioekonomiska skillnader under uppväxten (Livsmedelsverket, 2013) därför bör preventiva 

åtgärder ses över och verktyg som SkolmatSverige kan göra att fler barn äter skolmaten med 

god aptit (SkolmatSverige, 2015). 

Vad uppfattar föräldrarna att idrotten skickar för signaler? 

Genetiskt är vi byggda för ett hårt och aktivt liv. Människan har under större delen av sin tid 

på jorden levt som samlare eller jägare, en tillvaro som präglats av hårt arbete och osäker 

tillgång på föda. Det har troligtvis varit en överlevnadsstrategi? (Löndahl, 2:2007). Idrott 

ansågs vara en positiv miljö generellt bland föräldrarna men uppfattningar förekom att den 

också kunde utgöra ett hinder i att delta i matlagning. Likheter i uppfattning såg i att flera 

tomma kalorier intogs i idrottssammanhang än önskvärt. Variationer i uppfattning sågs inom 

vissa idrotter i att det fanns ett problem med vilka signaler idrottsföreningarna skickade till 

barnen om vad som är bra mat vid träning och prestation. Ett tätt samarbete mellan 

idrottsrörelsen och livsmedelsindustrin där industrin sponsrar olika tävlingar och matcher ses 

ofta och tyvärr är alltför ofta är tomma kalorier livsmedelsindustrin sponsrar med (Löndahl, 

2:2007). 

Mat för att orka träna och mat för att må bra är en debatt som cirkulerar i samhället med 

jämna mellanrum. Mat för prestation inom idrott är en ständig debatt, främst kring hur den 

optimala modellen ser ut för att prestera bäst (Riksidrottsförbundet, 2009). Intresset hos 

tränaren visade sig vara en avgörande faktor för hur olika lag hanterade mat och dryck vid 

träning och tävling. Risken när en individ skall avgöra och intresset skall avgöra är att 
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variationerna blir stora och föreningarna bör fundera över vilka signaler de skall skicka till 

sina medlemmar.  

Vikten av att fylla på med kolhydrater och protein för att träningen ska vara uppbyggande 

tyder sammantaget forskningen på och då gärna i direkt anslutning till träning/match 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Det förekom variationer i uppfattning att föräldrarna delade 

denna kunskap och försökte tänka på det med sina barn. Om inte kunskapen eller intresset 

finns hos varken föräldrarna eller tränare kan idrotten möjligtvis ses som icke främjande ur ett 

folkhälsoperspektiv då både energiförbrukning och energitillförsel är avgörande. Föräldrarna 

uppfattade att det skulle underlätta för dem att undvika många av de tomma kalorierna som 

barnen exponerades för om färre förekom på idrottssammanhang. Uppfattningar från 

föräldrarna sågs då vara att föräldrarna lättare hade kunnat välja mängden som barnen ska äta 

och att inte exponeringen i vissa miljöer skall vara den bestämmande faktorn.  

Teoretiska perspektiv 

Brofenbrenner (1994) tar upp det ekologiska perspektivet för mänsklig utveckling. Det kan 

ses ur micro-, meso- exo- och macrosystem (Bronfenbrenner, 1994, s. 3). Något som är 

centralt i modellen av Brofenbrenner är att beteendet är dynamiskt och att ett beteende kan 

formas, bildas och begränsas samt att människor kan skapa och förändra sin miljö (Story, 

Neumark-Sztainer, & French, 2002).  

Studien indikerar på att mikro- och mesosystem utgör en viktig roll för barnens preferenser 

medan exosystemet utgör en mer betydande del för föräldrarna som vuxna när 

uppfattningarna formas vidare genom livet. Tittar man på microsystemet (Bronfenbrenner, 

1994, s. 3) kan föräldrar utgöra en stor del i inflytandet på barnens hälsa genom att agera 

förebilder när det kommer till hälsosamma beteenden, kontrollera vilken mat som finns att 

tillgå hemma och som serveras samt möjligheten till fysisk aktivitet (Østbye, et al., 2011). Det 

framkom skillnader i uppfattningar från föräldrar där till exempel att bo på landet var en 

positiv miljö för barnen där man lättare kunde kontrollera barnens intag av mat. 

Mesosystemet (Bronfenbrenner, 1994, s. 3) som är det förlängda steget av mikrosystem tyder 

på att samverkan mellan goda matvanor i hemmet och i skolan påverkar varandra. Barnen 

formar sitt beteende utifrån samverkan mellan de olika miljöerna de vistas i, till exempel som 

i denna studie mellan skola, hemmet och idrott. Därför är det viktigt att en gemensam 

värdegrund bildas mellan dessa för att främja goda matvanor i samtliga miljöer.  
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Vissa föräldrar uppfattade sig vilja planera måltiderna bättre och därmed minska på 

halvfabrikat. En fundering varför vissa lyckas bättre än andra med att genomföra en 

förändring kan bero på att ett motstånd i att vilja förändra den situation föräldrarna befinner 

sig i. Ett litet eller obefintligt motstånd kan jämföras med framgång medan ett stort motstånd 

med misslyckande. Detta kallas horisontell décalage, vilket innebär variation inom individer 

över strukturellt liknande uppgifter (Marton, 1981). 

Däremot är det oklart om samma studie hade gjorts på barnen och om deras uppfattningar om 

kost i vardagen hade uppfattningarna troligtvis skiljt sig åt då den andra ordningens perspektiv 

är avgörande för hur och vad vi uppfattar i vår omvärld.  

Metodval 

Fenomenografi är ovanligt inom folkhälsovetenskap däremot vanligare inom till exempel 

hälsovetenskap (Larsson, Holmström, Lindberg, & Rosenqvist, 2004). Författaren ville belysa 

ett nytt sätt att se på kvalitativ forskning inom folkhälsovetenskap då fenomenografi syftar till 

belysa olika sätt att förstå ett fenomen hoppades författaren få fram en ny vinkel av problemet 

som inte tidigare hade studerats. Få studier finns gjorda på uppfattningar från föräldrar om 

barn och kost i vardagen som fokuserar på de olika miljöerna barn berörs av. Att se vad för 

uppfattningar människor faktiskt har och hur de upplever omvärlden istället för vad vi tror 

människor borde ha vetskap om eller faktiskt implementerar i vardagen är en viktig del i 

fenomenografi och den andra ordningens perspektiv (Marton, 1981) som legat i fokus. Utifrån 

detta anser jag att metodologin fenomenografi var rätt val utifrån syftet.  

Författaren upplevde under intervjuerna att vid 11 intervjuer dök samma typ av diskussion 

och frågeställningar upp. Detta kan bero på att snöbollsmetoden inte var rätt val för att hitta 

intervjupersoner för att skilja variationer i uppfattningar. Tvivel finns kring huruvida 

individuella intervjuer var den mest lämpade intervjutekniken eller om fokusgrupp 

(Denscombe, 2000, s. 137) hade varit att fördra för att skapa ett ännu mer djup inom områden. 

Samtidigt som intervjupersonerna alltid gör en egen tolkning av de frågorna som ställs utifrån 

miljön (Larsson, 2011, p. 27) vilket gör då att övriga personer i gruppen kan tänkas påverka 

resultaten eller en annan metod för urval hade varit att föredra för att urskilja fler variationer i 

uppfattningar. Däremot finns det i en process ett begränsat antal sätt att förstå ett fenomen för 

att skapa en mening (Larsson & Holmström, 2007) vilket det har framkommit uppfattningar 

om inom kategorierna. 
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Snöbollsmetoden (SBU, 2012:2) valdes på grund av tidsbrist för att få tag i intervjudeltagare. 

Även om intervjupersonerna kontaktades genom vänner för att nå deras vänner finns en risk 

att deltagarnas livsstil liknar varandras samt författarens. En annan aspekt är att det är 

medvetna människor som anser sig ha någorlunda goda kunskaper om matvanor som valt att 

bli intervjuande vilket kan ha påverkat utfallet av vilka uppfattningar som kommit fram. 

Samtliga barn hade följt sina vikt-/och längdkurvor på BVC och sedan skolhälsovården, men 

variationer fanns huruvida barnen låg över-, på- eller under normalkurvan. Åldern på 

föräldrarna varierade inte särskilt då en specifik ålder på barnen söktes vilket gör att 

uppväxtvillkoren kan ha varit liknande och därmed kan liknande uppväxtvillkor, vanor och 

tankar finnas hos föräldrarna. Eventuellt hade studien inte behövt begränsa åldern på barnen 

då föräldrar gjorde antydan på att deras uppfattningar påverkades av antal barn de hade men 

också att uppfattningarna kan ses som att de bildas ur Brofenbrenners ekologiskt synsätt 

(Bronfenbrenner, 1994, s. 3).  

I studien gjordes bedömningen att telefonintervjuer var lämpligast utifrån att inte begränsa 

sökande deltagare. Tidigare ansågs telefonintervjuer som en ganska tvivelaktig 

forskningsmetod medan det numera är en mycket vanlig metod inom samhällsforskning 

(Denscombe, 2000, s. 15). Numera anses det som en snabb metod där människor är lika ärliga 

som vid personliga intervjuer samt att ett slumpmässigt urval kan göras på ett tillförlitligt sätt 

(Denscombe, 2000, s. 16). Genom att deltagandet är frivilligt och att intervjudeltagarna själva 

har kontaktat författaren samt att en tid avsatts för intervjun gör att svarsfrekvensen blev hög. 

Författaren hade goda erfarenheter från telefonintervjuer vilket gjorde att intervjuerna lockade 

fram ett avslappnad och öppet samtal mellan författaren och intervjudeltagaren.  

Studiens validitet är hög genom att visa förförståelsen för läsaren, motiverat metodvalet, 

försökt att ge läsaren en så klar bild som möjligt av bakgrunden, beskrivit tillvägagångsättet 

på ett så detaljerat sätt som möjligt för läsaren. Författaren har också låtit tre personer läsa 

igenom studiens tillvägagångsätt för att göra bedömningen om något är oklart i deras ögon, 

detta för att säkerhetsställa trovärdigheten för läsaren. Möjligtvis kan utnyttjandet av 

förförståelsen ägt rum omedvetet och kan ha lett till att inte ställa meningsfulla följdfrågor 

och därmed kan ha medfört att viss fördjupning förlorades. Troligen där intervjuaren ansåg 

sig vara helt införstådd med den underliggande meningen. Trovärdigheten i 

intervjudeltagarnas svar anses vara höga då de slumpvis valdes ut och ombads att sitta i en 

privat, lugn och trygg miljö där inga värderingar lades i svaren (Denscombe, 2000, s. 143). 
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Frågeställningen tycker författaren är tillräckligt begränsad för att få med det mest centrala 

när det kommer till föräldrars uppfattning om barn och kost i vardagen med fokus på 

uppfattningar kring de miljöer barn berörs av.  

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar föräldrar till barn i åldern sju till tolv år har om 

barn och kost i vardagen med fokus på de miljöer barn berörs av. 

 

Föräldrarna upplevdes väl införstådda med syftet av studien men författaren uppfattade att 

föräldrarna kunde prata fritt om sina uppfattningar utifrån syftet. 

Slutsats och implikationer 

På grund av ohälsan som växer fram bland barn och unga måste vi först förstå hur kost i 

vardagen uppfattas till dem för att kunna ta fram preventiva åtgärder. Vissa 

interventionsstudier tyder på att genom att öka kunskapen och medvetenheten hos föräldrarna 

kommer en beteendeförändring att göras (Clark, Goyder, Bissell, Blank, & Peters, 2007). 

Noncommunicable diseases (NCDs) kan förebyggas genom stödjande miljöer och ett 

hälsosammare samhälle än det vi lever i idag. Hos många familjer finns en ökad medvetenhet 

men samtidigt erbjuder samhället en ökad tillgänglighet på livsmedel med tomma kalorier, 

halv-/helfabrikat samt butiker som har öppet dygnet runt som gör det svårare för vuxna, barn 

och ungdomar att göra bra val i sin vardag. För att hjälpa föräldrar och barn att forma sina 

grundläggande val är en stödjande politik inom till exempel livsmedelsförädling, 

marknadsföring och en medvetenhet hos människor avgörande för deras val.  

Sammantaget visar studien att hälsofrämjande åtgärder behöver tas fram som inte ser olika 

arenor som enskilda utan sammanflätar de olika arenorna (miljöer) som barn vistas. 

Föräldrarna behöver få stödjande miljöer där till exempel idrottsföreningar och skolan är mer 

integrerade med hemmet. Helger och högtider innebär att en stor del av gemenskapen sitter i 

tomma kalorier vilket gör att vårt beteende kan behöva ändras. För att underlätta hanteringen 

av tomma kalorier kan regler för marknadsföring och tillverkning av livsmedel behöver få 

skärpta regler för att underlätta för föräldrar med mindre intresse för goda matvanor samt att 

kunna mäta i vilket utsträckning exponeringen av olika livsmedel påverkar barnen och på 

vilket sätt. 

Resultatet visar hur olika föräldrars uppfattningar kan i liknande situationer uppfattas olika 

vilket möjligen kan förklara varför föräldrarna agerar på olika sätt. Likaså bör framtida 

forskning fokusera direkt på barn och deras uppfattningar då barnen troligtvis uppfattar 
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omvärlden ur ett annat perspektiv och ett sätt att jobba vidare med studien är då med fokus 

grupper. Detta bör göras innan ytterligare preventiva åtgärder tas fram.  

För framtida forskning ser gärna författaren att lärande miljöer inom alla arenor utvecklas och 

där föräldrarna spelar en avgörande roll. Föräldrarna kan påverka mer än de uppfattar idag. 

De olika arenorna behöver samverka, integrationen mellan dessa är komplext. Hälsa ska 

finnas att välja för alla på lika villkor. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej!  

Du är en av dem som fått möjlighet att delta i en intressant studie kring vilka uppfattningar 

föräldrar har om kost och barn. Det finns få studier som belyser detta. Studien utgör grund för 

en magisteruppsats i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Syftet är att undersöka vilka 

uppfattningar föräldrar till 7 – 12-åriga barn har om kost och barn.  

Du inbjuds att medverka i en telefonintervju som är mer som ett samtal kring dina 

uppfattningar om matvanor i er familj och på vilket sätt ni hämtar inspiration och kunskap om 

den kost ni väljer att äta. 

Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta max 60 minuter. Tidpunkt för intervjun sker 

efter överenskommelse. Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att när som helst 

avbryta din medverkan utan särskild förklaring till mig. Din trygghet och integritet säkras via 

studiens konfidentialitet. Det betyder att ingen förutom jag kommer att kunna få veta din 

identitet.  

  

Är du intresserad av att delta? Kontakta mig så berättar jag mer.  

Studieansvarig: Jessica Sundgren  

Mobil: 0708-600620 

Mail: jessica.sundgren@peoplestraining.com



 

 

Bilaga 2 

Informerat samtycke 

Jag intygar härmed att jag frivilligt deltar i studien med syfte att undersöka hur jag som 

förälder uppfattar mina barns matvanor. Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande utan närmare förklaring. Jag är också medveten om att intervjun kommer att 

spelas in med ljudupptagning för att sedan transkriberas och att jag inte kommer att kunna 

identifieras som person i studien.  

Jag har fått information om studien och dess syfte muntligt och förstått tillvägagångssätt och 

villkor.  



 

 

Bilaga 3 

Mindmap 

Inledande frågor: 

Hur ser vanlig vecka ut för er? 

Kost: 

Hur uppfattar du att en typisk vecka ser ut för barnen gällande mat och måltider? 

Inflytande: 

Vart hämtar du inspiration till era matvanor ifrån? 

Miljö: 

Vilka miljöer uppfattar du påverkar barnen positivt och negativt? 

Avslutande frågor: 

Hur många barn har du? 

Hur gamla är barnen? 

Hur gammal är du? 

Har du gått klart grundskolan? Har du utbildat dig vidare? Om ja, vilken utbildningsnivå har 

du?  

 

 

Kost

Start: 
inledande 

frågor

Miljö

Avslutande 
frågor

Inflytande
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