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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Både barn och vuxna äter för mycket salt och ofta är man inte medveten om det.
Det finns stark evidens för att ett för högt saltintag kan leda till högt blodtryck samt hjärt- &
kärlsjukdomar och att sänka saltintaget är det mest kostnadseffektiva sättet att förebygga
dessa sjukdomar. Barndomen är vidare en viktig tid för att befästa goda kostvanor inför
framtiden och det finns även stöd för att barn bör minska sitt saltintag ur hälsosynpunkt.
Syfte: Syftet är att undersöka medvetenheten kring barns saltkonsumtion, saltkällor, risker
och rekommendationer bland föräldrar till förskolebarn.
Metod: En kvantitativ internetbaserad enkätstudie genomfördes på 368 föräldrar till
förskolebarn i Sverige. Deltagarna rekryterades via föräldragrupper på Facebook och svaren
analyserades i Microsoft Office Excel med beskrivande statistik.
Resultat: De flesta av respondenterna undviker att tillsätta salt vid matlagning men inte lika
många har för vana att granska saltmängden i livsmedel de köper, alternativt välja
Nyckelhålsmärkta produkter. Majoriteten känner till att det finns risker med ett för högt
saltintag och känner till kopplingen mellan saltintag och högt blodtryck samt hjärt- &
kärlsjukdomar. Flera anser att informationen om risker samt barns saltkonsumtion är
bristfällig.
Slutsats: Då stickprovet inte är slumpmässigt utvalt samt då inga statistiska analyser
genomförts är det svårt att dra några direkta slutsatser. Resultatet tyder dock på att det finns
viss medvetenheten hos föräldrarna men möjligen även luckor i informationen som når
föräldrarna samt att ytterligare studier krävs för att kunna dra vidare slutsatser.
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ABSTRACT
Background: Both children and adults consume too much salt, often being unaware of doing
so. There is a strong connection between high salt intake and hypertension and also
cardiovascular disease, and decreasing the salt intake is the most cost-effective way of
preventing these diseases. Furthermore, the childhood is an important time for establishing
healthy eating habits and there is also evidence that decreasing children’s salt intake promotes
health.
Objective: The aim of the study is to explore the awareness of children’s salt consumption,
salt sources, risks and recommendations in parents of pre-school children.
Method: A quantitative online-survey was conducted among 368 parents of pre-school
children in Sweden. The participants were recruited in parent-groups on Facebook and the
answers were analysed in Microsoft Office Excel with descriptive statistics.
Result: Most of the participants avoid adding salt while cooking but not as many review the
salt content of foods and products or select foods marked with the “Keyhole”. A majority are
aware of the risks following a high salt intake and know of the connection between salt intake
and hypertension and also cardiovascular disease. Many consider the information on risks and
children’s salt intake to be inadequate.
Conclusion: Since the sample is not randomly selected and as no statistical analysis were
conducted it is difficult to draw direct conclusions. However, the results suggest that there is
some awareness among the parents but possibly some gaps in the information reaching the
parents and more studies are necessary to draw further conclusions.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Högt blodtryck, eller hypertoni, är en folksjukdom som uppskattningsvis 1,8 miljoner
svenskar lider utav. De allra flesta har primär hypertoni vilket innebär att det höga blodtrycket
inte orsakats av någon bakomliggande sjukdom. Orsaken till utvecklandet av primär hypertoni
kan dels vara ärftlig men även en följd av livsstilsfaktorer så som stress, övervikt, hög
alkoholkonsumtion och matvanor där ett högt intag av salt kan vara en bidragande faktor
(Hjärtlungfonden, 2016).
Ett högt saltintag har visat sig, via utvecklandet av hypertoni, även öka risken att drabbas av
hjärt- & kärlsjukdom (He, Li & MacGregor, 2013) vilket är den vanligaste dödsorsaken i
Sverige idag (Hjärtlungfonden, 2016). I Riksmaten 2010–11 samt Riksmaten - barn 2003
gjordes kostundersökningar på vuxna respektive barn i Sverige och resultaten visade att de
allra flest hade ett dagligt intag av salt som klart överskrider de rekommenderade nivåerna
(Livsmedelsverket, 2006: Livsmedelsverket, 2012a). På befolkningsnivå är det viktigt att
vidta åtgärder för att minska blodtrycket hos befolkningen och därmed minska risken för
blodtrycksrelaterade sjukdomar, att minska natriumintaget i form av salt är en av dessa
åtgärder. Det är relevant både för de som redan lider av hypertoni men även som
förebyggande åtgärd hos vuxna med normalt blodtryck (Whelton et al., 2002). Vidare har man
sett att ett högt blodtryck tidigt i livet ofta bibehålls även in i vuxen ålder samt att
förutsättningarna för hälsosamma och långvariga kostvanor grundas redan i barndomen
(Appel, Lichtenstein, Callahan, Sinaiko, Van Horn & Whitsel, 2015). Av denna anledning har
författarna till detta examensarbete valt att fokusera på barns saltintag, specifikt förskolebarn i
åldern 1–6 år.
1.2 Salt och natrium
Salt, även kallat koksalt eller natriumklorid (NaCl), består av natrium- och kloridjoner och det
är intaget av natrium, i form av koksalt, som är förknippat med en höjning av blodtrycket
eftersom natrium spelar en viktig roll för regleringen av blodvolymen. Förutom att reglera
blodvolymen är natrium även viktigt för syra-basbalansen och det osmotiska trycket i den
extracellulära vätskan i kroppen. Vid eventuell brist kan natrium som lagrats i skelettet
fungera som en reserv samtidigt som friska njurar kan reabsorbera nästan allt natrium ur
primärurinen. Vid ett för stort intag av natrium kan friska njurar även utsöndra stora mängder
natrium, detta är dock beroende av mängden vätska som kan utsöndras då urinen inte kan
koncentreras i hur stor utsträckning som helst (Becker, 2013). 1 g natrium motsvarar cirka 2,5
g salt (NaCl) (Livsmedelsverket, 2016a) och det dagliga minimumbehovet för vuxna har
uppskattats till 0,23 g natrium vilket alltså motsvarar cirka 0,6 g salt (Becker, 2013).
För enkelhetens skull har författarna valt att i detta examensarbete använda ordet salt i stället
för koksalt eller natriumklorid. Resultat från studier där man undersökt natriumintaget
redovisas med natriumintaget samt det motsvarande saltintaget.
1.3 Rekommendationer om salt
I de Nordiska Näringsrekommendationer från 2012 (NNR 2012) rekommenderas vuxna att
begränsa sitt saltintag till 5–6 g dagligen och barn bör begränsa sitt intag ytterligare, till 3–4 g
dagligen (Livsmedelsverket, 2012b). Detta är även i linje med rekommendationerna från
World Health Organization (WHO) som säger att vuxna bör äta max 5 gram salt om dagen.
Gällande barns saltintag rekommenderar WHO att barn mellan två och 15 år bör ha ett
maxintag som baseras på de vuxnas rekommendation men som justeras för barnets vikt och
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energibehov. Exempelvis så bör barn i åldern 4–6 år begränsa sitt saltintag till 3 gram om
dagen (World Health Organization, 2016).
1.4 Hälsorisker med ett högt saltintag
Ett högt intag av salt i kosten höjer blodtrycket vilket signifikant ökar risken att drabbas av
hjärt- & kärlsjukdom samt stroke (Strazzullo, D’Elia, Kandala & Cappuccio, 2009).
Djurstudier, kliniska studier och epidemiologiska studier har dessutom visat ett samband
mellan högt intag av salt och en ökad risk för magsäckscancer, njursten samt förändringar i
kalciummetabolismen vilken bland annat kan leda till utvecklandet av osteoporos (Cappuccio,
Kalaitzidis, Duneclift & Eastwood, 2000). Med andra ord finns stark evidens för att ett högt
saltintag är skadligt för hälsan och intaget bör minskas för att minska risken för sjukdom
(Campbell, Correa-Rotter, Neal & Cappuccio, 2011).
Enligt WHO (2016) konsumerar jordens befolkning i genomsnitt 9–12 gram salt dagligen och
en sänkning av denna saltkonsumtion anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att
förebygga hjärt- & kärlsjukdom vilket är den största dödsorsaken i världen (World Health
Organization, 2016). Ur ett folkhälsoperspektiv är det alltså viktigt att minska saltintaget och
även en måttlig men långvarig minskning ger en signifikant sänkning av det systoliska
blodtrycket både hos personer med högt och normalt blodtryck. En sänkning av blodtrycket
anses i förlängningen minska risken för hjärt- & kärlsjukdomar och ju större minskning av
saltintaget desto större sänkning av det systoliska blodtrycket (He, Li & MacGregor, 2013).
Barn föds med ett lågt blodtryck som under barndomen höjs med åldern. Detta är vanligt men
blodtrycket kan även höjas för mycket och ökningen kan fortsätta även i vuxen ålder (Vasan,
Beiser, Seshadri, Larson, Kannel, D’Agostino & Levy, 2002). Det finns evidens för att högt
blodtryck i ung ålder är associerat med blodtrycksrelaterad hjärt- & kärlsjukdom hos den
vuxna individen (Chen & Wang, 2008) varför det anses viktigt att sätta in strategier tidigt i
livet för att främja ett hälsosamt saltintag och minska risken för framtida sjukdom (Appel,
Lichtenstein, Callahan, Sinaiko, Van Horn & Whitsel, 2015). Även om de flesta studier av
saltintag och blodtryck gjorts på vuxna människor så finns evidens för att ett måttligt
reducerat saltintag sänker blodtrycket även hos barn. Blodtrycket sänks omedelbart och om
saltreduceringen fortsätter kan det mycket väl minska risken för hypertoni och hjärt- &
kärlsjukdom i framtiden (He & MacGregor, 2006).
Förutom de ovan nämnda hälsoriskerna med att inta för stora mängder salt har man på senare
tid även undersökt möjligheten att saltintaget kan påverka utvecklandet av övervikt och fetma.
I en studie på 458 barn och 785 vuxna i Storbritannien såg man att individer med övervikt och
fetma hade ett större saltintag jämfört med normalviktiga (Ma, He & MacGregor, 2015) vilket
också delvis var fallet i kostundersökningen Riksmaten – barn 2003. Där såg man att flickor
med övervikt och fetma hade ett högre saltintag jämfört med normalviktiga
(Livsmedelsverket, 2003). I studien från Storbritannien tog man även hänsyn till deltagarnas
energiintag och kom fram till att saltintag kan vara en riskfaktor för utvecklandet av fetma
oberoende av energiintaget för både barn och vuxna (Ma, He & MacGregor, 2015). I en studie
på förskolebarn i Australien fann man också att ett högt saltintag var associerat med högre
BMI och risk för övervikt och fetma men man efterfrågade vidare studier för att kunna dra
verkligen slutsatser om orsakssambandet (Grimes, Riddell, Campbell, He & Nowson, 2016).
1.5 Barns saltkonsumtion i världen
I en studie på belgiska förskolebarns näringsintag visade sig 57 % överskrida den
rekommenderade övre gränsen för natriumintag och det genomsnittliga intaget låg på 1872
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mg natrium dagligen, vilket motsvarar cirka 4,7 gram salt dagligen (Huybrechts et al., 2012).
En undersökning av natriumintaget hos vuxna och barn i Frankrike år 2009 visade ett
medelintag på 2369 mg natrium dagligen hos barnen vilket motsvarar cirka 5,9 gram salt.
Detta värde ligger inte speciellt långt under det genomsnittliga saltintaget hos de vuxna vilket
var cirka 7,8 gram dagligen och även om både barn och vuxna låg väl över det
rekommenderade intaget ansåg författarna att barnens intag var betydligt mer oroväckande än
de vuxnas eftersom barnens rekommenderade intag är så pass mycket lägre (Meneton, Lafay,
Tard, Dufour, Ireland, Ménard & Volatier, 2009). Mellan 2006 och 2007 utfördes en
undersökning av näringsintaget hos förskolebarn i Slovenien som visade att dessa barn i
genomsnitt intog 1951 mg natrium dagligen vilket motsvarar cirka 4,9 g salt. Detta var nästan
5 gånger så mycket natrium som det rekommenderade lägsta intaget och 99% av de
deltagande barnen uppnådde minst 60% av det rekommenderade dagliga intaget. I studien
gjordes även en jämförelse med resultat från andra europeiska länder och ett ännu högre
natriumintag hade setts hos danska barn år 1999, samt ett lägre intag, men fortfarande för
högt, hos barn i Österrike 2000–2001 och Irland 2003–2004 jämfört med den aktuella studien
(Poličnik, Pokorn, Kulnik, Mičetić-Turk, & Hlastan-Ribič, 2013). I Polen undersökte man
näringsintaget hos 6-åringar år 2014 och fann förutom inadekvat intag av vitamin D, kalcium
och kalium ett för högt intag av natrium. Medelvärdet var 3024 mg natrium dagligen vilket
motsvarar cirka 7,6 gram salt. Dessa fynd sammantaget menar författarna av artikeln ökar
risken att utveckla osteoporos och hypertoni (Merkiel & Chalcarz, 2014).
Även i USA förekommer ett för högt saltintag hos förskolebarn. I en studie från 2013
undersökte man natriumintaget hos 4970 barn mellan åren 2003–2010 och fann att de allra
flesta intog en för stor mängd natrium. Det genomsnittliga intaget för förskolebarn i åldern 4–
5 år var 2504 mg natrium dagligen vilket motsvarar cirka 6,3 gram salt och överstiger den
övre gränsen för vuxna på 2300 mg natrium per dag (Tian, Zhang, Loustalot, Yang &
Cogswell, 2013). En studie från 2016 gjord på 251 förskolebarn i Australien gav liknande
resultat, det genomsnittliga natriumintaget var 1508 mg dagligen vilket motsvarar cirka 3,8
gram salt och överskrider det rekommenderade högsta intaget för barn (O’Halloran, Grimes,
Lacy, Nowson & Campbell, 2016).
1.6 Barns saltkonsumtion i Sverige
Det finns få studier av yngre barns matvanor i Sverige (Socialstyrelsen, 2014) och
uppsatsförfattarnas upplevelse är att de sällan behandlar just saltintaget. Det underlag för
barns matvanor i Sverige som finns att tillgå är främst den riksomfattande kostundersökning
som gjordes av Livsmedelsverket år 2003 som kallas Riksmaten – barn 2003.
Undersökningen genomfördes på 590 4-åringar, 889 barn i årskurs 2 samt 1 016 barn i årskurs
5 och man undersökte bland annat natriumintaget hos dessa barn och utifrån det beräknades
ett motsvarande saltintag. Det dagliga genomsnittliga natriumintaget för 4-åringarna var 2 035
mg, 2 744 mg för barnen i årskurs 2 och 2 710 mg för barnen i årskurs 5. Detta motsvarar 5,1
gram salt för 4-åringarna samt 6,9 respektive 6,8 gram salt för barnen i årskurs 2 och 5.
I Sverige saknas rekommendationer för barn gällande natriumintaget men vuxna bör inte inta
mer än 2000 mg natrium per 10 MJ dagligen. För att kunna göra en jämförelse med detta
beräknades värden för barnens natriumintag efter energistandardisering vilket innebär att
intaget räknas om från ett absolut intag till ett relativt intag, näringstätheten per 10 MJ. De
värden på dagligt natriumintag man då erhöll motsvarade 3 234 mg för 4-åringarna samt 3
637 respektive 3 749 mg för barnen i årskurs 2 och 5. Samtliga värden överskrider den
rekommenderade gränsen för vuxna (Livsmedelsverket, 2006). Vidare rekommenderas att
barns saltintag begränsas till 3–4 g dagligen (Livsmedelsverket, 2012b) vilket även det
överskreds av samtliga grupper barn. Slutsatsen blev att barnen hade ett saltintag högt över
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det önskvärda samt att de främsta källorna till salt var kött- och korvrätter, friterad potatis och
bröd. Det diskuteras även att det skulle krävas en allmän sänkning av saltmängden i livsmedel
i samband med återhållsamhet gällande extra salt vid matlagning för att åstadkomma ett
minskat saltintag hos barn (Livsmedelsverket, 2006).
1.7 Saltkällor och strategier för att minska saltintaget
Enligt Livsmedelsverkets kostundersökningar äter både barn och vuxna mer salt än vad som
rekommenderas (Livsmedelsverket, 2006; Livsmedelsverket, 2012a). Många är dock inte
medvetna om detta vilket möjligen kan förklaras med att det inte är salt tillsatt vid matlagning
eller vid bordet som utgör den största källan utan att det mesta av det salt vi dagligen får i oss
återfinns i olika livsmedel vi köper. Främst gäller det processade livsmedel så som ost,
flingor, bröd samt kött- och charkprodukter, men även hel- och halvfabrikat så som frysta
färdiga maträtter, såser, soppor samt mat som köps på restaurang (Livsmedelsverket, 2016a).
En studie gjord av Huybrechts et al. (2012) på belgiska förskolebarn visade att det främst var
saltrika livsmedel som bidrog till barns saltintag och bröd, soppa samt olika köttprodukter
nämndes som de största källorna. Vidare såg man att det fanns stora variationer i saltmängd
inom de olika livsmedelsgrupperna, varför man bör rekommendera befolkningen att välja de
livsmedlen med minst saltmängd, snarare än att rekommendera ett minskat intag av vissa
livsmedelsgrupper (Huybrechts et al. 2012).
Ett sätt att minska saltintaget kan vara att sprida information till befolkningen men troligen
krävs även förändring från livsmedelsbranschen och myndigheternas sida.
Konsumentföreningen Stockholm (2016) arbetar med att minska mängden salt i maten och
släppte nyligen (november 2016) en rapport där de undersökt om saltmängden i livsmedel
förändrats sedan deras föregående kartläggning år 2013. Drygt 300 livsmedel analyserades
och både höjning och sänkning av salthalten noterades. Bland annat har salthalten minskat i
falukorv, köttbullar, skorpor, flingor, kex, smör, margarin och snacks vilket är livsmedel som
ofta konsumeras av barn. Däremot har andra livsmedel som frekvent konsumeras av barn fått
en ökad saltmängd, bland dessa finns färdiga pannkakor och plättar, grill- och varmkorv,
müsli, bacon och smörgåsskinka. Förändringen anses något positiv men författarna efterfrågar
en branschöverskridande handlingsplan för saltreduktion av livsmedel, något som finns i
exempelvis England sedan början på 2000-talet (Consensus Action on Salt & Health, 2016).
Eftersom skillnader i salthalten har uppmätts mellan livsmedel inom samma
livsmedelskategori anser man att saltmängden rimligtvis bör kunna sänkas även i de livsmedel
som idag ligger högre (Konsumentföreningen Stockholm, 2016).
1.8 Information om barns saltintag
I samband med förlossning får nyblivna föräldrar i Sverige hjälp att komma i kontakt med
Barnavårdscentralen (BVC) där hälsoundersökningar, vaccinationer och rådgivning erbjuds
fram till dess att barnet börjar i förskoleklass. Bland annat erbjuds rådgivning om barnets kost
(1177 Vårdguiden, 2016) och samtal om goda matvanor rekommenderas ingå vid varje möte
med föräldrarna. I Socialstyrelsens skrift “Vägledning för barnhälsovården” hänvisas till
Livsmedelsverkets informationsmaterial för allmän rådgivning kring barns kost
(Socialstyrelsen, 2014).
Livsmedelsverket erbjuder information gällande kosten för spädbarn, barn 1–2 år samt barn
2–17 år. För spädbarn finns tydliga råd om salt, exempelvis att barn under ett år inte kan
reglera saltbalansen och man bör låta bli att salta den mat barnet ska få samt undvika salt
snacks och salta charkprodukter i alltför stor utsträckning. För barn mellan 1–2 år fortsätter
Livsmedelsverket att rekommendera sparsamhet gällande salt i barnets mat med hänvisning
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till att för högt saltintag kan leda till högt blodtryck även hos barn. Fortsatt återhållsamhet
gällande salta snacks rekommenderas samt att välja Nyckelhålsmärkta produkter och att det
salt som barnet ändå får ska vara jodberikat. Gällande rekommendationerna för barn mellan
2–17 år finns endast en rekommendation om att välja Nyckelhålsmärkta produkter då dessa
innehåller mindre salt (Livsmedelsverket, 2016b).
Förutsättningarna för att föräldrar ska få adekvat information gällande sitt/sina barns saltintag
finns men det förutsätter dels att vårdpersonalen för en diskussion kring mat samt att de
använder sig av Livsmedelsverkets rekommendationer. Vidare finns möjligheten för
föräldrarna att själva söka informationen på Livsmedelsverkets hemsida, detta kräver dock att
föräldrarna vet om att denna typ av information finns tillgänglig. Vidare finns misstankar att
kunskapen om vad Nyckelhålsmärkningen innebär är bristfällig (Neuman, Persson Osowski,
Mattsson Sydner & Fjellström, 2014) vilket kan göra att information om just
Nyckelhålsmärkning kanske inte kopplas till ett lägre saltinnehåll.
När barnen börjar i förskoleklass kommer flera av barnets dagliga måltider att intas på
förskolan. Detta ställer då ett krav på förskolan att erbjuda god och näringsriktig mat samt en
måltidsmiljö som främjar goda matvanor. Till skillnad mot maten i skolan är det däremot inte
lagstiftat att maten på förskolan ska vara näringsriktig men det finns råd från
Livsmedelsverket i form av skriften “Bra måltider i förskolan” som reviderades år 2016.
Måltiderna i förskolan omfattas dessutom av skollagen och läroplanen varför skriften
behandlar hur måltiderna kan kopplas till det pedagogiska arbetet. Råden som ges gällande
salt är exempelvis att välja Nyckelhålsmärkta livsmedel, mindre mängd charkprodukter samt
att salta måttligt vid matlagning och använda salta livsmedel med måtta (Livsmedelsverket,
2016c).
1.9 Kunskap om salt
I en studie gjord på vuxna i Kanada år 2010 framkom att de flesta visste om att ett högt
saltintag var förknippat med ohälsa samt att processad mat var den största källan. Samtidigt
framkom det att många misslyckades med att identifiera saltrika livsmedel varför författarna
ställde sig undrande till om befolkningens kunskap verkligen var tillräcklig (Papadakis, Pipe,
Moroz, Reid, Blanchard, Cote & Mark, 2010). Enligt Grimes et al. (2009) som undersökte
kunskap och attityder gentemot saltintag i Australien såg man även här att de allra flesta
(88%) kände till sambandet mellan högt saltintag och hypertoni men nästan hälften ansåg inte
att de borde minska sitt saltintag eller att deras hälsa skulle förbättras om de gjorde det.
Endast 5 % kände till det rekommenderade dagliga intaget av salt och författarna diskuterar
här om befolkningen kanske inte är medvetna om vilka livsmedel som bidrar mest till
saltintaget (Grimes, Riddell & Nowson, 2009). Vidare undersökte Land et al. (2014)
sambandet mellan kunskap, attityder och beteenden gällande salt och det faktiska saltintaget
som mättes med hjälp av 24 timmars urinprov. Här såg man att 95% trodde att ett högt
saltintag kunde leda till ohälsa och 81% gjorde kopplingen till hypertoni. Man såg däremot
ingen skillnad i saltintaget mellan de som kände till kopplingen mellan högt saltintag och
hypertoni jämfört med de som inte gjorde det. Man såg heller ingen skillnad mellan de som
ansågs sig konsumera för mycket, precis rätt mängd eller för lite salt respektive de som ansåg
det viktigt att minska saltintaget eller inte. Oavsett kunskap, attityd och beteende när det
gällde salt såg man alltså att personerna konsumerade mer än vad som rekommenderades.
Detta ger ytterligare stöd för att befolkningen troligen inte är medveten om saltkällorna i
kosten samt att det troligen krävs en minskning av saltmängden från livsmedelsindustrins håll
för att uppnå en minskning av saltintaget på befolkningsnivå. Detta har bland annat visat sig
ge goda resultat både i Storbritannien, Japan och Finland (Land et al., 2014).
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Det finns få studier som undersöker kunskap om salt hos den svenska befolkningen men i en
enkätundersökning på 11–12 åringar i olika europeiska länder uppgav 58% av de svenska
barnen att de kände till kopplingen mellan ett för högt saltintag och högt blodtryck, jämfört
med exempelvis barnen från Irland där 89% kände till sambandet (Frobisher, Jepson &
Maxwell, 2006). Utifrån uppsatsförfattarnas kännedom finns ingen studie som undersöker
föräldrars kunskap om barns saltkonsumtion i Sverige.
1.10 Barns matvanor
Det finns god anledning att vänja barnet vid en kost med låg saltmängd så tidigt som möjligt
då de två första åren i ett barns liv har visat sig vara viktiga för att befästa hälsosamma
kostvanor inför resten av livet (Schwartz, Scholtens, Lalanne, Weenen & Nicklaus, 2011).
Vidare har man i en undersökning funnit att barn som under sina första 6 månader haft ett
högt natriumintag inte bara initialt utan även 15 år senare uppvisade högre blodtryck än barn
som fått mindre natrium under spädbarnstiden (Geleijnse, Hofman, Witteman, Hazebroek,
Valkenburg & Grobbee, 1997). Barn föds inte med en preferens för salt smak utan den växer
fram vid cirka 4 månader ålder (Schwartz, Issanchou & Nicklaus, 2009) och det finns flera
studier som visar att ett högt saltintag tidigt i livet ökar preferensen för salt senare i livet
(Schwartz, Scholtens, Lalanne, Weenen & Nicklaus, 2011).
Avslutningsvis anser uppsatsförfattarna att det mot denna bakgrund är meningsfullt att
undersöka hur föräldrar till förskolebarn i Sverige förhåller sig till saltkällor i kosten, risker
med ett för högt saltintag samt rådande saltrekommendationer. Trots att ett flertal av
förskolebarnens måltider intas på förskolan så anser författarna att det är mer intressant att
undersöka föräldrarnas medvetenhet om salt då förskolan har råd och riktlinjer att följa.
Vidare är det intressant att undersöka detta område då forskningen på salt i Sverige överlag är
relativt begränsad.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka medvetenhet kring barns saltkonsumtion, saltkällor, risker och
rekommendationer bland föräldrar till förskolebarn.
Frågeställningar:
 Vilken medvetenhet har föräldrarna angående saltkällor i kosten?
 Är föräldrarna införstådda med de rådande saltrekommendationerna?
 Är föräldrarna medvetna om de risker som följer med ett för högt saltintag?

3. Metod och material
3.1 Design
Undersökningen bygger på kvantitativ metodik i form av tvärsnittsdesign. Detta var en
lämplig design för studiens syfte eftersom det fanns en önskan om att få en ögonblicksbild av
föräldrars medvetenhet kring saltkällor, risker och rekommendationer samt numeriska data att
analysera (Bryman, 2013).
3.2 Litteratursökning
Litteratursökningen genomfördes med start 1/11–16 och sedan kontinuerligt under arbetets
gång fram till den 3/1–17. För att avgöra om litteraturen var av intresse eller ej lästes abstract.
Ansågs artikeln vara av intresse för examensarbetet så lästes den i sin helhet. Artiklar har
även hittats i referenslistor till de artiklar som påträffades under litteratursökningen. Dessutom
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har böcker använts som referenser och diverse hemsidor har använts för att söka information,
exempelvis Livsmedelsverkets och WHO’s hemsida. Databaser som användes vid
litteratursökningen var EBSCOhost, PubMed, Scopus och CochraneLibrary. Sökord som
användes var bland annat sodium, salt, children, pre-school, toddlers, knowledge, attitudes,
awareness, behaviours, obesity, overweight, hypertension, cardiovascular disease, salt/sodium
intake och eatingpattern.
3.3 Urval
Populationen utgörs av föräldrar till förskolebarn i åldern 1–6 år, vilka är bosatta i Sverige.
Genom ett bekvämlighetsurval selekterades ett stickprov av dessa individer, vilket innebär att
stickprovet med avsikt väljs ut utifrån de respondenter som för stunden finns tillgängliga.
Detta betyder således att urvalet varken sker slumpmässigt eller bygger på
sannolikhetsprinciper, utan istället baseras på att vara så smidigt som möjlig för forskaren
(Trost, 2012).
Urvalet genomfördes med hjälp utav den sociala nätverkstjänsten “Facebook” som
rekryteringsbas. Detta sociala medium tillhandahåller en funktion för dess medlemmar där
privatpersoner kan skapa så kallade “grupper”, där personer med liknande intressen, åsikter
eller erfarenheter kan bilda en grupp och föra en diskussion med varandra. För att få tillträde
till den information som publiceras i dessa grupper måste administratören för gruppen oftast
godkänna ditt medlemskap. Det är dock möjligt att kontakta administratören via ett privat
meddelande på Facebook utan att vara medlem i den specifika gruppen.
För att komma i kontakt med Facebookgrupper som överensstämde med studiens specifika
målgrupp genomfördes en fri sökning på Facebook med följande sökord: “mammagrupp”,
“mamma”, “mammor”, “mammisar”, “pappagrupp”, “pappa”, “pappor, “pappisar”, “mamma
pappa”, “föräldrar”, “föräldraskap” och “förskola”. Detta skedde under perioden 7/11–16 till
14/11–16. Inkluderingskraven var att grupperna skulle vara riktade till föräldrar med barn
samt att antalet medlemmar skulle vara minst 50 stycken. Exkluderingskraven var att
grupperna inte skulle vara riktade till föräldrar med barn som hade någon form av
funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller födoämnesöverkänslighet, t.ex. ADHD, celiaki
eller diabetes.
Sammanlagt hittades 28 grupper som potentiellt rekryteringsmaterial varav administratörerna
till dessa, under perioden 15/11–16 till 22/11–16, kontaktades via enskilt meddelande på
Facebook. I meddelandet framförde författarna en kort presentation av sig själva, uppsatsens
syfte och vad den skulle användas till samt frågade om medgivande för publicering av ett
inlägg i den specifika gruppen i syfte att rekrytera deltagare till examensarbetet. Av de utvalda
grupper var det två stycken som avböjde medverkan på grund av att de ansåg att undersökning
låg utanför gruppens syfte. Från 12 av grupperna mottogs aldrig någon respons, vilket
betraktades som ett nekande svar. Slutligen var det 14 grupper som gav sitt samtycke, vilka
sammanlagt hade 21 663 befintliga medlemmar. Antalet medlemmar per grupp sträckte sig
från 60 till 12 295, med ett medianvärde på 284,5.
3.4 Definition av medvetenhet
I den här undersökningen definieras föräldrarnas medvetenhet som någon “som inser
innebörden eller betydelsen av eller har utpräglad känsla för (ngt)” (Nationalencyklopedin,
2016). Medvetenhet kan vidare beskrivas som kunskap om att något existerar, eller att ha
förståelse för något baserat på information eller erfarenhet (Cambridge Dictionary, 2016). Vi
tolkar det som att det finns ett element av kunskap i begreppet medvetenhet, men vi ämnade
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inte utföra ett kunskapstest varför just begreppet medvetenhet valdes. Vi tolkar det även som
att det finns ett element av att ha fått information om något och att just informering kan öka
graden av medvetenhet.
3.5 Datainsamlingsmetod
Med hjälp av den kostnadsfria tjänsten “Google formulär” utformades en enkät som
sammanlagt bestod av 13 frågor uppdelade på åtta olika avsnitt. Då ingen enkätstudie med
liknande syfte som denna hittades under litteratursökningen utformades frågorna så gott som
möjligt efter undersökningens syfte och frågeställningar. Samtliga frågor i enkäten var både
identiskt formulerade och presenterade i samma ordningsföljd för alla deltagare.
Enkätens uppbyggnad:
 Det inledande avsnittet bestod av en presentation av examensarbetets författare,
undersökningens syfte, vad arbetet skulle användas till samt att det var helt frivilligt
och anonymt att delta. Här var respondenten tvungen att besvara om denne samtyckte
till ovanstående eller inte för att kunna fortsätta till nästa avsnitt. Svarade
respondenten ”nej” skickades denne vidare till det åttonde och sista avsnittet.
 Avsnitt 2 behandlade bakgrundsfrågor, såsom deltagarnas kön, födelseår, barnens
födelseår, utbildningsnivå samt om familjen åt vegansk eller ovo-lakto-vegetarisk
kost. Motiveringen till den sista frågan var att eventuellt kunna jämföra om detta hade
någon påverkan på medvetenheten alternativt frekvensen med vilken saltrika
livsmedel intogs.
 Avsnitt 3 behandlade medvetenheten om saltkällor med påståendefrågor gällande
saltmängden i livsmedel, nyckelhålsmärkning samt tillsättning av salt vid matlagning.
Avsnittet avslutades med en fråga där respondenterna fick kryssa för samtliga
livsmedel de trodde innehöll en stor mängd salt. Livsmedlen utgjordes av sex stycken
med ett natriuminnehåll på minst 1 gram per 100 gram livsmedel, samt fyra livsmedel
som samtliga hade ett natriuminnehåll som understeg 3 gram per 100 gram livsmedel.
Livsmedlen valdes med hjälp av funktionen ”Näringstoppen” i
näringsberäkningsprogrammet Dietist Net (Version 16.11.16).
 Avsnitt 4 behandlade rekommendationer med påståendefrågor gällande respondentens
egenupplevda medvetenhet om rekommendationerna. Avsnittet innefattade även en
bildfråga som inspirerats av information på Livsmedelsverkets hemsida. Bilden bestod
av tre måltider, två smörgåsar med pålägg, en tallrik med flingor samt en måltid med
köttbullar, som sammantaget kan räcka för att uppfylla dagsbehovet av salt
(Livsmedelsverket, 2016). Måltiderna i bilden anpassades efter vad uppsatsförfattarna
ansåg var livsmedel typiska för barn och en näringsberäkning utfördes i Dietist Net
(Version 16.11.16) för att säkerställa att måltiderna kunde uppfylla rekommendationen
om högsta saltintag för barn.
 Avsnitt 5 behandlar risker med ett högt saltintag genom påståendefrågor gällande
medvetenheten kring risker samt hur respondenterna upplever den information de fått
om risker. För att vidare undersöka medvetenheten om riskerna ombads
respondenterna ta ställning till sambandet mellan ett högt saltintag och sex olika
sjukdomstillstånd. Två av sjukdomstillstånden, högt blodtryck och hjärt- &
kärlsjukdomar valdes med vetskapen om att de har en stark koppling till saltintaget
(He, Li & MacGregor, 2013). Övervikt/fetma valdes då det möjligen finns en samband
men som ännu inte kan anses bevisat (Grimes, Riddell, Campbell, He & Nowson,
2016). Resterande sjukdomstillstånd, demens, diabetes och höga kolesterolvärden, har
inget av uppsatsförfattarna känt samband med saltintag.
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Avsnitt 6 behandlar barns saltkonsumtion och där ombads respondenterna ta ställning
till hur de upplever informationen från BVC samt om de anser det viktigt att minska
sina barns saltintag. Avsnittet avslutas med en frekvensfråga där respondenterna
ombads ange hur ofta deras barn konsumerar snabbmat, salta snacks, färdiga soppor
och såser, frysta färdigrätter, charkprodukter, halvfabrikat samt salt godis. Dessa
svarsalternativ inspirerades av information från Livsmedelsverkets hemsida
(Livsmedelsverket, 2016).
I det sjunde avsnittet gavs respondenterna möjlighet att lämna övriga kommentarer
och synpunkter i en öppen fråga. Detta var den enda öppna frågan i formuläret.
I det sista avsnittet tackades respondenterna för sitt deltagande och vid önskan om
ytterligare information hänvisades till Livsmedelsverkets hemsida,
www.livsmedelsverket.se/synasaltet.

Påståendefrågorna hade tre svarsalternativ: ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” och
”instämmer inte”. I bildfrågan i avsnitt 4 kunde respondenterna ange ”förvånad”, ”inte alls
förvånad” eller ”vet ej” beroende på hur de ställde sig till påståendet att måltiderna på bilden
kunde räcka för att uppfylla dagsbehovet av salt. På frågan gällande kopplingen mellan högt
saltintag och olika sjukdomstillstånd kunde respondenterna svara ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” och
på frekvensfrågan i avsnitt 6 fanns sju fasta svarsalternativ. Enkäten kan ses i sin helhet i
Bilaga 2.
För att få insikt i hur enkäten tas emot av deltagarna och för att få kännedom om eventuella
brister eller oklarheter i utformningen som behöver förbättras, så är det väsentligt att göra
pilottest av enkäten innan den skickas ut till respondenterna. För att ett pilottest ska anses vara
baserat på korrekta förutsättningar så ska det genomföras på individer som inte ska kunna
inkluderas i det stickprov som man sen gör, samtidigt som dessa individer är likvärdiga med
den population som man drar urvalet ifrån (Bryman, 2013). För att åstadkomma detta valdes
en av de funna Facebookgrupperna ut, som hade färre än 50 deltagare och därmed inte
inkluderades i enkätundersökningen. Enkäten pilottestades i denna grupp genom att den
publicerades den 14/11–16. Sammanlagt besvarade 10 respondenter enkäten och
återkopplingen var enbart positiv varvid inga förändringar ansågs nödvändiga innan
formuläret skickades ut i de resterande Facebookgrupperna den 16/11–16. Publiceringen av
enkäterna i de olika grupperna skedde direkt efter varandra, med bara några minuters
mellanrum.
Målet var att samla in minst 100 enkätsvar. När enkäten togs bort den 24/11–16 hade 368
deltagare rekryterats. Ett tackmeddelande skickades ut i respektive grupp den 26/11–16.
3.6 Forskningsetiska överväganden
De fyra forskningsetiska grundprinciperna har tagits i beaktning under hela arbetets gång.





Informationskravet: deltagarna ska vara införstådda med undersökningen syfte, att det
är frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill.
Samtyckeskravet: deltagarna ska på eget bevåg framföra samtycke till medverkan.
Konfidentialitetskravet: personuppgifter ska hanteras på ett förtroligt sätt och ingen
enskild individ ska kunna identifieras utifrån sitt deltagande.
Nyttjandekravet: de insamlade uppgifterna endast används till undersökningens syfte
(Forskningsrådet, 2002).

14

Enkäten utformades med en inledning och presentation av studiens syfte, vad resultatet skulle
användas till samt att det var helt frivilligt och anonymt att delta (informations-,
konfidentialitets- och nyttjandekravet). Därefter var deltagarna tvungna att besvara frågan
“samtycker du till ovanstående?” varvid ett medgivande erfordrades för att enkäten skulle
kunna påbörjas (samtyckeskravet). I och med att formuläret var webbaserad och inte krävde
att deltagarna skulle lämna några kontaktuppgifter, så har det inte funnits någon möjlighet att
identifiera enskilda individer utifrån de givna svaren i enkäten (konfidentialitetskravet).
3.7 Bearbetning och analys
Svaren lades automatiskt in i ett kalkylblad allt eftersom respondenterna besvarade enkäten.
Datasetet exporterades därefter till en Microsoft Office Excel-fil (Version 1611) där
beskrivande statistik togs fram. Påståendefrågorna illustrerades i cirkeldiagram som visade
fördelningen av andelen respondenter som angivit respektive svarsalternativ. Resultatet på
frågan gällande saltrika livsmedel illustrerades i ett stapeldiagram där staplarna motsvarade
andelen respondenter som kryssat för respektive livsmedel. Svaren på frågan gällande
kopplingen mellan högt saltintag och olika sjukdomstillstånd redovisades i ett grupperat
stapeldiagram där staplarna motsvarade andelen respondenter som angivit ”ja”, ”nej” eller
”vet inte” för respektive sjukdomstillstånd. Svaren på frekvensfrågan illustrerades på samma
sätt i ett grupperat stapeldiagram men med liggande staplar eftersom figuren då tog upp
mindre plats.
Det finns redovisat i resultatdelen hur många deltagare som besvarade varje specifik fråga,
och utifrån det så går det att utläsa att på tre av de 13 frågorna så lämnades två blanka svar på
vardera frågan. Dessa tre frågor fick alltså totalt 366 svar medan övriga frågor fick 368 svar.
Om man räknar ut det interna bortfallet i procent så blir det 0,13 %. Det interna bortfallet
diskuteras vidare under rubriken 5.1.5 Bortfall.

4. Resultat
Av de 368 respondenter som besvarade enkäten var 357 (97%) kvinnor, 5 (1,4%) män och 6
(1,6%) angav ”Annat/Vill ej ange”. Respondenternas födelseår sträckte sig från 1968 till 1998
vilket ger ett åldersspann på 18–48 år. Det födelseår som angavs flest gånger, det vill säga
typvärdet, var 1989 och medelvärdet för de angivna födelseåren var 1986 (SD 5,4) vilket
innebär att genomsnittsåldern på respondenterna var 30 år. Samtliga respondenter hade barn
inom åldersspannet 1–6 år och det genomsnittliga antalet barn var 1,68 (SD 0,868). Av de 367
respondenter som angav sin senast avslutade utbildning hade 9 % grundskola, 37 %
gymnasium, 28 % eftergymnasial utbildning 1–3 år samt 26 % eftergymnasial utbildning mer
än 3 år som senast avslutade utbildning. När respondenterna efterfrågades om de, samt övriga
i hushållet, åt vegansk eller ovo-lakto-vegetarisk kost var det 7 % av de 368 som besvarade
enkäten som angav att de åt någon av dessa kosttyper.
4.1 Saltmängden i mat
På påståendet “Jag har för vana att granska saltmängden i de livsmedel jag köper” svarade
totalt 366 respondenter, varav 20 (5%) instämmer helt, 121 (33%) instämmer delvis och 225
(62%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.1.
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Figur 4.1 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag har för vana att granska
saltmängden i de livsmedel jag köper” (n=366).

På påståendet “Jag väljer Nyckelhålsmärkta produkter för att minska saltmängden i familjens
mat” svarade totalt 368 respondenter, varav 24 (7%) instämmer helt, 148 (40%) instämmer
delvis och 196 (53%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.2.

Figur 4.2 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag väljer Nyckelhålsmärkta produkter
för att minska saltmängden i familjens mat” (n=368).

På påståendet “Jag undviker att tillsätta extra salt i maten vid matlagning och saltar endast i
efterhand vid behov” svarade totalt 368 respondenter, varav 142 (39%) instämmer helt, 136
(37%) instämmer delvis och 90 (24%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.3.
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Figur 4.3 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag undviker att tillsätta extra salt i
maten vid matlagning och saltar endast i efterhand vid behov” (n=368).

När respondenterna (n=368) ombads att kryssa för samtliga livsmedel som de trodde innehöll
en stor mängd salt identifierade 96,7 % tacokrydda, 93,5 % bacon, 90 % sojasås, 88,6 %
kaviar, 82,4 % salami och 78,3% fetaost som livsmedel med hög salthalt. I svarsalternativen
fanns dessutom fyra livsmedel som inte innehåller en stor mängd salt. Av dessa var det pasta
som flest (8,9%) respondenter trodde var saltrikt. 1,4 % valde potatis, 0,8 % havregryn och
0,5 % vetemjöl. Andelen respondenter som angav respektive livsmedel som saltrikt illustreras
i Figur 4.4.

Figur 4.4 Fördelningen av andelen respondenter som angav respektive livsmedel som saltrikt (n=368).
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4.2 Rekommendationer om salt
På påståendet “Jag är väl insatt i rådande rekommendationer angående barns saltintag”
svarade totalt 368 respondenter, varav 149 (41%) instämmer helt, 174 (47%) instämmer
delvis och 45 (12%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.5.

Figur 4.5 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag är väl insatt i rådande
rekommendationer gällande barns saltintag” (n=368).

På påståendet “Jag anser att det är viktigt att det finns tydliga rekommendationer om barns
saltintag” svarade totalt 368 respondenter, varav 244 (66%) instämmer helt, 112 (31%)
instämmer delvis och 12 (3%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.6.

Figur 4.6 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag anser att det är viktigt att det finns
tydliga rekommendationer om barns saltintag” (n=368).

Respondenterna fick se en bild (se Bilaga 2) på två smörgåsar med smör och ost, en tallrik
med yoghurt och flingor samt en portion med köttbullar och makaroner, vartefter de fick
besvara hur de upplevde bilden genom påståendet “Om du fick veta att måltiderna på bilden
nedan kan räcka för att täcka ett barns saltbehov under en dag, skulle du bli…?”. Totalt
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svarade totalt 368 respondenter, varav 72 (20%) förvånad, 263 (71%) inte alls förvånad och
33 (9%) vet ej.
4.3 Eventuella risker med ett högt saltintag
På påståendet “Jag är medveten om att det finns risker med ett högt saltintag” svarade totalt
368 respondenter, varav 264 (72%) instämmer helt, 95 (26%) instämmer delvis och 9 (2%)
instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.7.

Figur 4.7 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag är medveten om att det finns risker
med ett högt saltintag” (n=368).

På påståendet “Jag anser att jag har fått tillräcklig information om de eventuella risker ett för
högt saltintag kan medföra” svarade totalt 366 respondenter, varav 77 (21%) instämmer helt,
175 (48%) instämmer delvis och 114 (31%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.8.

Figur 4.8 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag anser att jag har fått tillräcklig
information om de eventuella risker ett för högt saltintag kan medföra” (n=366).

19

Respondenterna ombads kryssa i “ja”, “nej” eller “vet ej” om de trodde att ett högt saltintag
kunde orsaka hjärt- & kärlsjukdom, övervikt & fetma, demens, diabetes, högt blodtryck
respektive höga kolesterolvärden. 324 respondenter (88%) samt 319 (87%) kunde identifiera
hjärt- & kärlsjukdom respektive högt blodtryck som möjliga följder av ett för högt saltintag.
267 respondenter (73%) trodde att ett högt saltintag kunde orsaka höga kolesterolvärden.
Figur 4.9 visar fördelningen av svarsalternativen för respektive sjukdomstillstånd i relativt
antal.

Figur 4.9 Fördelningen av svarsalternativen för respektive sjukdomstillstånd i relativt antal, %
(n=368).

4.4 Barns saltkonsumtion
På påståendet “Jag har fått information om hur mycket salt det ska vara i barns mat från
BVC” svarade totalt 368 respondenter, varav 63 (17%) instämmer helt, 150 (41%) instämmer
delvis och 155 (42%) instämmer inte vilket illustreras i Figur 4.10.
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Figur 4.10 Fördelningen av respondenternas svar på påståendet “Jag har fått information om hur
mycket salt det ska vara i barns mat från BVC” (n=368).

När respondenterna fick frågan “Att minska mitt/mina barns saltintag är viktigt för mig”,
svarade totalt 366 respondenter, varav 128 (35%) instämmer helt, 183 (50%) instämmer
delvis och 55 (15%) instämmer inte.
Respondenterna ombads ange med vilken frekvens deras barn konsumerade salt godis,
halvfabrikat så som färdiga köttbullar och korv, charkprodukter så som salami och
leverpastej, frysta färdigrätter, färdiga soppor och såser, salta snacks samt snabbmat från
snabbmatsrestauranger. 19 respondenter (5%) angav att deras barn konsumerade
charkprodukter 5–7 gånger per veckan, 48 (13%) angav 3–4 gånger per vecka på samma
livsmedelsgrupp. 44 respondenter (12%) angav att deras barn konsumerade halvfabrikat 3–4
gånger per vecka och 143 (39%) angav 1–2 gånger per vecka. 231 respondenter (63%) angav
att deras barn aldrig konsumerade salt godis och 222 (60%) angav att deras barn aldrig
konsumerade frysta färdigrätter. Figur 4.11 visar fördelningen av svarsalternativen för
respektive livsmedel/livsmedelsgrupp i relativt antal.
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Figur 4.11 Fördelningen av frekvensen för respektive livsmedel/livsmedelsgrupp i relativt antal, %
(n=368).

4.5 Övriga kommentarer
I slutet av enkäten hade respondenterna möjlighet att skriva en fri kommentar. Av de 368
respondenterna som besvarade enkäten valde 40 att lämna en sådan kommentar. 7 av
kommentarerna gav ingen information då de endast bestod av “nej” eller “X”, 3 av
kommentarerna innehöll upplysningar om saknade svarsalternativ på fråga 13. Det var 5
respondenter (13 %) som uppgav att de fick en tankeställare när de besvarat enkäten samt att
de önskade veta mer om barns saltkonsumtion, lika många upplevde att det finns en stor
okunskap om barns saltkonsumtion hos föräldrar, vården samt förskolepersonal. Vidare
uppgav 4 av respondenterna (10 %) att de från BVC fått information om barns saltkonsumtion
när barnen var yngre, men upplevde att information för äldre barn inte förmedlats. 5
respondenter (13 %) förmedlade att de inte trodde att en saltminskning var nödvändig
alternativt ställde sig frågande till om ett högt saltintag verkligen innebär hälsorisker. Nedan
följer ett urval av citat från respondenternas fria kommentarer.
“Har inte fokuserat särskilt mycket på saltinnehållet när det gäller matval till barnen, utan
har kontrollerat sockermängden först och främst.”
“Jag har fått information om saltintag upp till 1 års ålder från BVC, men har aldrig hört
något om saltintag för äldre barn.”
“Bra initiativ då frågan kring saltinnehållet ofta möts av förvåning när den tas upp med
andra föräldrar.”
“Har troligen en annorlunda syn på salt än de flesta föräldrar. Ser ej salt som Satan själv
direkt..”

22

5. Diskussion
De flesta föräldrar tycks ha tagit åt sig av rekommendationen att inte tillsätta för mycket salt
vid matlagning men det är inte lika många som kontrollerar saltmängden i livsmedel
alternativt väljer Nyckelhålsmärkta produkter för att minska saltmängden i barnens mat. De
flesta är överens om att det är viktigt med tydliga rekommendationer om barns saltkonsumtion
och många anser sig också i någon mån vara insatta i rådande rekommendationer. Flertalet
respondenter är medvetna om att det förekommer risker med ett för högt saltintag men inte
lika många upplever att de fått tillräckligt med information om detta vilket också blev tydligt
när respondenterna ombads ange vilka sjukdomstillstånd som kan förknippas med saltintaget.
Dessutom är det många som inte instämmer helt när vi frågar om de fått tillräcklig
information om barns saltkonsumtion samt risker med ett för högt saltintag. Detta skulle
kunna betyda att informationen till föräldrarna bör ses över.
5.1 Metoddiskussion
5.1.1 Valet av urvalsmetod
Att använda sig utav en icke-slumpmässig urvalsmetod som bekvämlighetsurval har sina
nackdelar i form av att den externa validiteten blir osäker. Detta beror på att det finns en risk
att vissa individer i populationen har haft en större möjlighet att komma med i urvalet än
andra, vilket har gjort dessa överrepresenterade. Detta leder i sin tur till ett skevt urval som
inte överensstämmer med den verkliga populationen. Konsekvenserna av detta medför att
stickprovet i statistisk mening inte blir representativt för hela populationen och resultatet går
därmed inte att generalisera till andra grupper än det specifika stickprovet (Bryman, 2012).
Alla föräldrar till förskolebarn i Sverige har inte fått en lika stor chans att bli tillfrågade om att
delta i undersökningen, utan urvalet har endast begränsats till de som finns tillgängliga på
Facebook samt integrerar med någon av de berörda grupperna. Vidare går det att analysera
vilka som i störst utsträckning är verksamma på sociala medier, vilket tenderar vara
studerande och högutbildade (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014). De utvalda grupperna
har dessutom till största del haft kvinnliga gruppmedlemmar, vilket har gjort männen väldigt
svåråtkomliga för rekrytering. Detta beror till stor del beror på att de specifikt inriktade
“pappagrupperna” i jämförelse med “mammagrupperna” har haft markant färre medlemmar
per grupp samt förekommer i mycket mindre utsträckning.
Alla meddelanden som offentliggörs i grupperna på Facebook placeras i en kronologisk
ordning, vilket innebär att det senast utgivna inlägget alltid befinner sig längst upp på sidan
och därmed är mest synligt för medlemmarna. Allteftersom nya inlägg tillkommer i gruppen
så kommer även inlägget att stegvis flyttas neråt och därmed bli mindre synligt. De individer
som är aktiva på Facebook just under den tidpunkten som meddelandet publiceras är
följaktligen de som i störst utsträckning kommer se det. En sannolik slutsats som kan dras av
detta är att samtliga gruppmedlemmar troligen inte har sett meddelandet.
I detta sammanhang går det att förmoda att den valda veckodagen och tidpunkten för
publiceringen av inläggen är en betydelsefull aspekt som förmodligen har styrt stickprovets
utformning, eftersom olika individer har varierande internetvanor.
Även om det förekommer flera urvalsbias som skapar skevhet i stickprovet, så har dessa
försökt att minimeras i den omfattning som har varit möjliga. Facebookgrupper som riktade
sig till föräldrar med barn med speciella behov, kronisk sjukdom eller
födoämnesöverkänslighet exkluderades för att förhindra en överrepresentation av dessa. I en
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önskan att skapa bättre förutsättningar för en jämn könsfördelning i urvalet så försökte vi även
hitta grupper som riktade sig till både mammor och pappor. En tänkbar orsak till att urvalet
trots detta domineras av kvinnor kan bero på att kvinnor i större utsträckning står för
matlagningen i hemmet och därav är mer benägna att svara på kostrelaterade undersökningar
(Fjellström, 2013).
På grund av vetskapen om de brister som ett bekvämlighetsurval innebär så fanns hos
författarna en önskan om att istället använda ett stratifierat slumpmässigt urval med förskolor
som rekryteringsbas, vilket hade bidragit till ett sannolikhetsurval (Bryman, 2013). Tanken
var att varje län i landet skulle utgöra ett stratum och därefter skulle ett obundet slumpmässigt
urval av en kommun från varje län genomföras. Därefter skulle en förskola från varje
kommun på samma sätt väljas ut. Det sista steget hade inneburit att ta kontakt med samtliga
utvalda förskolor och via dem nå föräldrarna. Dock ansågs denna urvalsmetod inte
genomförbar på grund av studiens storlek, begränsade resurser och snäva tidsram. En andra
tanke var att slumpmässigt välja närbelägna förskolor, men detta angås heller inte
genomförbart på grund av tids- och resursbrist och vid en jämförelse med rekrytering via
Facebookgrupper inte fördelaktigt.
Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att det går att åstadkomma en hög svarsfrekvens
trots begränsade resurser eftersom respondenterna rekryteras utifrån de som är lättast att få tag
i (Bryman, 2013). Att dessutom använda ett socialt medium som rekryteringsbas möjliggjorde
att kunna nå ut till väldigt många individer på väldigt kort tid. För att öka verkningsgraden på
utskicken fastslogs även ett inkluderingskrav på minst 50 medlemmar per grupp.
5.1.2 Replikering
För att kunna replikera studien är det några saker som måste tas i beaktning vad gäller
användningen av Facebook som rekryteringsverktyg. Vid en ny registrering för medlemskap
på Facebook ombeds man b.la. ange i vilken kommun man bor, vilket årtal man är född,
sysselsättning och intressen. Utifrån denna information individanpassas sedan
nätverkstjänsten för att varje enskild individ lättare ska kunna interagera med personer och
grupper i sin närmaste omgivning. Facebook sammankopplar även de medlemmar som kontot
är “vän” med och dessa vänners vänner. Vid en fri sökning på Facebook så används denna
personinformation, vilket innebär att sökresultatet varierar beroende på vem det är som söker.
Inför sökningen till denna uppsats så är det författarnas personliga Facebook-konton som har
använts, vilket innebär att sökresultat inte nödvändigtvis kommer att vara densamma för
någon annan, även om samma sökord används. För att hitta just de grupperna som ligger till
grund för denna undersökning så måste de specifika gruppnamnen användas som sökord samt
administratörernas namn överensstämma (vilka har valts att utelämnas med hänsyn till
konfidentialitetskravet). En ytterligare faktor som påverkar replikeringen är att fler
medlemmar fortlöpande tillkommer till gruppen samt på omvänt sätt lämnar grupperna, vilket
medför att ett identiskt likadant urval inte går att åstadkomma.
5.1.3 Enkäten
För att kunna göra jämförelser mellan olika grupper av urvalet så är det viktigt att formuläret
upprätthåller en hög grad av standardisering. I dessa sammanhang är det en fördel att använda
enkäter istället för intervjuer, eftersom deltagarna då inte har någon möjlighet att påverkas av
intervjuarens närvaro, tonfall eller formulering av frågorna (Trost, 2012). För att erhålla ett
standardiserat formulär var frågorna både identiskt formulerade samt presenterade i samma
ordningsföljd för samtliga deltagare. Enkäterna sändes även ut i de olika grupperna direkt
efter varandra, med några minuters mellanrum, för att alla respondenterna skulle nås av
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enkäten i det närmaste samtidigt. Dock innebär inte detta att alla förutsättningslöst har läst
meddelandet exakt samtidigt eller fyllt i formuläret under identiska förhållanden, vilket
innebär att svarssituationen aldrig kan vara standardiseras.
Ett annat begrepp är strukturering. Eftersom enkäten endast erbjöd fasta svarsalternativ, utan
möjlighet till egna utläggningar (med undantag för sista övriga-kommentarer-frågan), så anses
formuläret upprätthålla en god grad av strukturering. Den data som enkätundersökningen
genererade är lätt att systematisera eftersom alla har haft samma förutsättningar till valbara
svarsalternativ. En strukturerad enkät bidrar även till att graden av standardisering ökar
(Trost, 2012).
Då ingen tidigare enkätstudie som överensstämde med denna undersöknings syfte hittades
under litteratursökningen fick uppsatsförfattarna själva utforma frågorna efter bästa förmåga.
Detta tål givetvis att diskuteras och om enkäten ska användas i framtida studier bör frågorna
ses över. Möjligen skulle bildfrågan med måltider som kan uppfylla ett barns dagsbehov av
salt kunna uppfattas som något ledande och kan ha varit utformad på ett sätt som gjorde att
respondenterna kunde ”lista ut” vad som var ”rätt” svar. Detta kan delvis bekräftas av några
av de kommentarer som lämnades av respondenter i anslutning till inlägget i
Facebookgruppen. Det är dessutom möjligt att respondenterna när de förstått enkäten syfte
också förstod vad som var det ”önskvärda” svaret och påverkats av detta. I efterhand hade det
varit intressant att inleda med denna fråga samt att formulera om den för att se om resultatet
blev annorlunda. I frågan där respondenterna skulle identifiera saltrika livsmedel anser vi
dessutom att vi skulle ha haft med fler livsmedel som svarsalternativ samt snarare valt
livsmedel som är vanliga i ett barns kost än att välja de med högst innehåll av salt. När det
gäller frågan om hur respondenterna upplevde sin medvetenhet om de rådande
rekommendationerna hade det i efterhand varit mer intressant att fråga hur de upplevde den
information de fått från barnavården samt om de anser att den är tillräcklig. Det går dock lite
utanför den här studiens syfte. Frågan gällande Nyckelhålsmärkning hade kunnat delas upp i
två frågor. Så som frågan nu är utformad antas det att respondenterna känner till kopplingen
mellan Nyckelhålsmärkning och lägre saltinnehåll. Vi upplever inte att det är ett rimligt
antagande att göra med tanke på att tidigare studier visat på en möjlig okunskap om vad
Nyckelhålsmärkningen faktiskt innebär (Neuman, Persson Osowski, Mattsson Sydner &
Fjellström, 2014). Det hade varit mer intressant att inleda med en fråga om respondenterna
över huvud taget hade för vana att välja Nyckelhålsmärkta produkter och därefter undersöka
om de kände till kopplingen mellan Nyckelhålsmärkningen och salthalten.
Gällande frekvensfrågan finns en risk att respondenterna underskattat frekvensen med vilken
deras barn konsumerar dessa livsmedel eftersom underrapportering visat sig vara en källa till
felrapportering i exempelvis Riksmaten 2010–11. Där såg man även att underrapportering
förekom allra mest hos personer i åldern 18–30 år där en stor del av vårt urval kan räknas in
(Livsmedelsverket, 2014). Det är dock mer rimligt att jämföra med Riksmaten – barn 2003 då
den undersökningen avser föräldrars uppskattning av sina barns intag. I den undersökningen
uppgick underrapportering hos 4-åringarna endast till 2 % vilket kan anses som relativt lite.
Däremot sågs en underrapportering av energitäta livsmedel, däribland snacks och godis
(Livsmedelsverket, 2006). Det skulle kunna innebära att det finns en risk att dessa typer av
livsmedel i viss mån har underrapporterats även i denna undersökning. För att mäta eventuell
underrapportering hade en validering behövt genomföras, exempelvis jämförelser med ett 24
timmars urinprov (Wirfält & Andersson, 2013). Det fanns det dock inte utrymme för i denna
undersökning.
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Något att vidare ta i beaktning är så kallad social önskvärdhet vilket innebär att
respondenternas svar kan styras av vad de anser är önskvärt eller passande. Det är oklart i
vilken utsträckning detta förekommer i undersökningar men det kan utgöra en felkälla vilket
gör att resultatet bör analyserad med försiktighet (Bryman, 2013). Om enkäten ska användas i
framtida forskning kan det vara värt att fundera över om frågorna kan uppfattas som ledande
och därmed påverka respondenternas svar.
Enkätens utformning diskuteras vidare under rubriken 5.1.4 Validitet och reliabilitet.
5.1.4 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används i analysen av metodens kvalitetskontroll.
Enkätens validitet, som innebär giltighet, påverkas av huruvida frågorna faktisk undersöker
det som är undersökningens syfte, medan reliabiliteten, som innebär tillförlitlighet, påverkas
av huruvida en mätning är konstant eller berörs av slumpartade tillfälligheter (Bryman, 2012).
Då vi inte kunde hitta någon tidigare genomförd studie med överensstämmande syfte som vår
undersökning, så har vårt utgångsläge för att skapa en enkät som uppfyller både hög validitet
och reliabilitet varit tämligen utmanande. Detta har således inneburit att vi inte har kunnat
jämföra eller validera vår enkät mot någonting redan existerande, utan vi har gjort allting
själva från början. Vi har däremot eftersträvat en god giltighet och tillförlitlighet genom att
fokusera alla frågor på det som undersökningen handlar om (validitet) samt försökt utforma så
enkla och lättförståeliga frågor som möjligt (reliabilitet). För att analysera reliabiliteten
närmare så är det även fördelaktigt att granska de synpunkter som respondenterna lämnade
efter deltagandet. Om många deltagare upplever att de har haft svårt att tolka eller ta ställning
till någon eller flera av frågorna, så finns det en risk att resultatet är missvisande, eftersom det
kan leda till varierande svarsresultat (Bryman, 2012). Dock var det endast ett fåtal
respondenter som kommenterade i linje med detta. Vidare kommunicerades inga sådana
upplevelser av personerna som utförde pilottestet.
5.1.5 Bortfall
Bortfall innebär förlust av deltagare som förväntades delta i undersökningen. Ett högt bortfall
är inte önskvärt eftersom det medför att undersökningens tillförlitlighet minskar. Bortfall kan
ske på två olika nivåer, extern och intern. De respondenter som är tillgängliga för att besvara
enkäten, men som av någon anledning inte väljer att delta, bidrar till det externa bortfallet. De
respondenter som däremot påbörjar enkäten, men glömmer bort eller väljer att inte svara på
vissa av frågorna, alternativt inte slutför enkäten, bidrar till det interna bortfallet (Bryman,
2012).
Vad gäller det externa bortfallet i denna undersökning så går det dessvärre inte att beräkna.
Detta beror på att vi inte vet hur många som faktiskt har sett enkäten och således har varit
tillgängliga att besvara den. Däremot så går det att diskutera några olika aspekter som
möjligtvis har påverkat varför samtliga gruppmedlemmar inte har deltagit i enkäten.
Facebookgrupperna som användes för rekrytering var inte uteslutande riktade till föräldrar
med förskolebarn i åldern 1–6 år, vilket förmodligen har orsakat att en del av individerna föll
utanför vår målgrupp. En annan aspekt är att vi inte sände ut några påminnelser i grupperna,
eftersom detta inte riktigt är acceptabelt i dessa sammanhang. En upprepning av ett
meddelande skulle kunna skapa irritation hos de medlemmar som faktiskt redan har sett
inlägget, vilket vi inte ville orsaka, men följden blev troligen en lägre svarsfrekvens.
Eftersom vi inte vet hur stort det verkliga bortfallet är så är det svårt att beräkna effekterna av
det. Dock är det uppenbart att männen är en grupp som har fallit bort i väldigt stor
utsträckning. Det fanns tankar om att möjligtvis kompensera för detta bortfall, t.ex. genom att
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sända ut ett meddelande på våra privata Facebook-konton där vi efterfrågade om just mäns
deltagande i enkäten, men eftersom det totala antalet erhållna svar i undersökningen ändå var
förhållandevis stort, så ansågs det inte nödvändigt.
Vad gäller det interna bortfallet så kan vi inte säga hur många som påbörjade enkäten med sen
valde att inte skicka in den, men däremot så har vi redovisat i resultatdelen hur många
deltagare som besvarade varje specifik fråga, och utifrån det så går det att utläsa att på tre av
de 13 frågorna så lämnades två blanka svar. Om man räknar ut detta i procent så blir det ett
internt bortfall ca 0,13 %. Något vi hade kunnat göra för att minska det interna bortfallet var
att göra varje fråga obligatorisk, en sådan funktion fanns i programmet Google Formulär. Vi
ansåg dock att det hade kunnat skapa irritation hos respondenterna om de vid upprepade
tillfällen hade hindrats från att gå vidare i formuläret för att de glömt besvara någon fråga.
Detta hade kunnat leda till ett ökat antal påbörjade men ej inskickade enkäter. Eftersom vårt
interna bortfall dessutom var relativt litet hade det troligen inte påverkat resultatet nämnvärt.
5.1.6 Materialdiskussion
Enligt Livsmedelsverket (2014) var bortfallet av deltagare i Riksmaten – vuxna 2010-11 störst
bland män, lågutbildade och utlandsfödda. Utbildningsnivån diskuteras närmare längre ner
men eftersom vi inte efterfrågat respondenternas födelseort kan vi inte uttala oss om
representationen av utlandsfödda. Däremot kan vi se en stor överrepresentation av kvinnor i
vårt stickprov trots försök att nå ut även till pappor. Detta är alltså i linje med vad man såg i
Riksmaten vuxna.
Respondenternas åldersspann anser vi vara relativt brett då 18 respektive 48 år kan vara rimlig
lägsta respektive högsta ålder för att ha barn i åldrarna 1–6 år. Typvärde och medelvärdet
ligger relativt nära varandra men med en viss negativt skev fördelning till följd av några
extremvärden vilket innebär en något ojämn fördelning av födelseåldern i vårt stickprov
(Ejlertsson, 2012).
Spontant upplevde vi andelen respondenter med eftergymnasial utbildning som väldigt stor
och en jämförelse med statistik över utbildning hos personer i samma åldersspann år 2015
stödjer detta. Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) har 14 % eftergymnasial utbildning 1–3 år
och 24 % eftergymnasial utbildning mer än 3 år, vilket är en lägre andel än vad som
uppmättes i vårt stickprov. Även andelen respondenter med grundskole- eller
gymnasieutbildning (9% respektive 37%) skiljde sig från Statistiska Centralbyråns värden
vilka var att 16% och 43% hade grundskole- respektive gymnasieutbildning som senast
avslutade utbildning. Detta indikerar att vårt stickprov skiljer sig från populationen i den
bemärkelse att högutbildade personer är överrepresenterade. Det ska däremot nämnas att
statistiken vi gjort våra jämförelser med är över både kvinnor och män, och som tidigare
nämnt hade vi en klar överrepresentation av kvinnor i vårt urval. Dessutom tar statistiken
ingen hänsyn till om personerna har barn i förskoleålder vilket var ett inklusionskriterium i
vårt urval. Enligt Livsmedelsverket (2014) var utbildningsnivån bland de personer som deltog
i Riksmaten – vuxna 2010-11 även den högre jämfört med utbildningsnivån hos de som inte
deltagit. Det är alltså mycket möjligt att även vi i denna undersökning har fångat upp personer
med högre utbildning. Detta har betydelse eftersom man sett att högutbildade äter mer
hälsosamt och vi kan ha fått ett mer positivt resultat än om vårt stickprov faktiskt varit
representativt för populationen (Livsmedelsverket, 2014).
I enkäten tillfrågades respondenterna om samtliga i hushållet åt vegansk eller ovo-laktovegetarisk kost. Tanken var att undersöka om detta medförde en ökad medvetenhet om salt
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och en lägre frekvens av intaget av saltrika livsmedel. Då beslut fattades om att inte utföra
statistiska jämförelser, bland annat på grund av icke slumpmässigt utvalt stickprov, diskuteras
detta inte vidare.
5.2 Resultatdiskussion
Enligt Livsmedelsverket (2012a) äter barn och vuxna i Sverige mer salt än vad som
rekommenderas. Vidare tycks man vara omedveten om detta vilket skulle kunna förklaras
med att det är salt i olika livsmedel och produkter som bidrar med den största mängden salt i
kosten, inte salt tillsatt vid matlagning. För att sänka sitt och sina barns saltintag krävs alltså
att man dels saltar sparsamt vid matlagning men även att man är medveten om saltmängden i
de livsmedel man köper. När vi bad respondenterna identifiera saltrika livsmedel klarade
många av att identifiera samtliga sex livsmedel. När vi visade dem en bild av tre måltider som
ett barn med stor sannolikhet skulle kunna äta under en dag så angav dessutom de flesta att de
inte alls var förvånade över att två smörgåsar med pålägg, en tallrik flingor och en måltid med
köttbullar skulle kunna räcka för att uppfylla dagsbehovet av salt. Detta skulle kunna tyda på
att medvetenheten om saltkällor i kosten är god hos vårt stickprov. Detta är inte i linje med
vad man kommit fram till i tidigare studier (Grimes, Riddell & Nowson, 2009) och
undersöker vi vårt resultat vidare så framkommer att inte lika många respondenter har för
vana att granska saltmängden i de livsmedel de köper alternativt har för vana att köpa
Nyckelhålsmärkta livsmedel. Detta skulle i sin tur kunna innebära att medvetenheten kring
saltkällorna inte alls är så bra som vi först trodde. Något man däremot bör ta i beaktning är att
det inte bara är den information och kunskap vi besitter som avgör vad vi väljer att äta, det
finns mycket annat som spelar in (Ogden, 2010). Vi anser därmed att vi kan säga att det
verkar finnas en viss medvetenhet om saltkällor men vi vågar inte kalla det en god
medvetenhet då tidigare studier pekar åt motsatt håll och vårt stickprov inte verkar granska
saltmängden i livsmedel och produkter som de köper i så stor utsträckning som vi skulle anse
vara önskvärt.
Enligt 1177 Vårdguiden (2016) får nyblivna föräldrar i samband med förlossning i Sverige
hjälp att komma i kontakt med BVC, där föräldrarna bland annat erbjuds rådgivning gällande
barnets kost. Enligt Socialstyrelsen (2014) bör föräldrarna vid dessa möten få information
baserad på Livsmedelsverkets rekommendationer vilket bland annat innebär att man ska
undvika att salta barns mat under det första levnadsåret. Det verkar som att denna
rekommendation har nått ut till föräldrarna då en stor del av respondenterna helt eller delvis
undviker att tillsätta salt vid matlagningen. Förutom detta rekommenderar Livsmedelsverket
(2016b) även att man i så stor utsträckning som möjligt väljer Nyckelhålsmärkta livsmedel.
Som tidigare nämnts var det inte en lika stor andel av respondenterna som gjorde detta vilket
skulle kunna tyda på att just den rekommendationen inte har nått ut helt till föräldrarna. Vid
en direkt fråga om hur respondenterna själva upplevde sin medvetenhet om de rådande
rekommendationerna angav de flesta att de i någon mån kände sig insatta i dessa. Här får man
givetvis fundera över vilken information föräldrarna har fått. Har de enbart informerats om att
undvika att tillsätta salt vid matlagning och inte är medvetna om övriga rekommendationer så
är det inte konstigt att de anser sig vara insatta i rekommendationerna. Vidare anser nästan
alla att det är viktigt med tydliga rekommendationer gällande barns saltintag. Med detta som
bakgrund anser vi att vårt resultat tyder på att det finns en medvetenhet kring
rekommendationerna om barns saltintag, men att respondenterna kanske tror att de har mer
kunskap än vad de egentligen har. Enligt WHO (2016) utgör salt tillsatt vid matlagning inte
den största delen av det salt vi får i oss från kosten, hela 80 % av saltet kan komma från heloch halvfabrikat. Dessutom finns rekommendationen om Nyckelhålsmärkta produkter tydligt
i informationen från Livsmedelsverket men våra resultat tyder på att denna information
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möjligen inte har nått ut till föräldrarna i tillräckligt stor utsträckning. Inför framtiden skulle
det vara intressant att undersöka vilken information som faktiskt förmedlas till föräldrar via
barnavården samt hur den förmedlas.
Enligt Grimes et al. (2009) samt Land et al. (2014) är de flesta medvetna om att det finns
risker med ett för högt saltintag vilket även blir tydligt i vårt resultat. För att vidare undersöka
respondenternas kunskap om eventuella risker fick de identifiera kopplingen mellan högt
saltintag och sex olika sjukdomstillstånd. Majoriteten kände till sambandet mellan ett högt
saltintag och högt blodtryck vilket är i linje med resultatet i tidigare nämnda studier av Grimes
et al. (2009) och Land et al. (2014). I en studie av Frobisher et al. (2006) kunde inte lika
många av de svenska respondenterna göra samma koppling men den här studien utfördes på
barn i åldern 11–12 år så det är inte jämförbart med vårt resultat. Vi har inte hittat någon
studie där man efterfrågat sambandet mellan högt saltintag och hjärt- & kärlsjukdom men vårt
resultat tyder på att respondenterna känner till även denna koppling lika väl som kopplingen
till högt blodtryck. Mer än hälften av respondenterna trodde att ett för högt saltintag kunde
orsaka höga kolesterolvärden respektive övervikt/fetma. Det finns möjligen en koppling till
övervikt/fetma vilket har visats av bland andra Ma et al. (2015) och Grimes et al. (2016) men
det finns inget samband med höga kolesterolvärden. En möjlig förklaring till dessa resultat
skulle kunna vara att ett högt saltintag förknippas med ett stort intag av exempelvis snabbmat
och salta snacks vilka i sin tur skulle kunna sammankopplas till övervikt/fetma och höga
kolesterolvärden. När det gäller demens och diabetes var det relativt jämnt fördelat mellan
svarsalternativen vilket kan ses i Figur 4.9 men det var ändå fler som svara ”nej” jämfört med
”ja”. Trots det så uppger alltså nästan var fjärde respondent att det finns ett samband mellan
ett för högt saltintag och demens och precis var fjärde respondent att det finns ett samband
med diabetes.
Trots att de flesta känner till kopplingen mellan högt saltintag och högt blodtryck respektive
hjärt- & kärlsjukdom tyder resultaten på övriga sjukdomstillstånd på att det finns en okunskap
om vilka sjukdomstillstånd ett högt saltintag faktiskt kan orsaka. Vidare instämde bara en
femtedel helt med att de fått tillräcklig information om de eventuella riskerna med ett högt
saltintag. Med detta som bakgrund anser vi att våra resultat tyder på att det finns en god
medvetenhet kring det faktum att det finns risker, men den verkligen kunskapen om vilka
risker, samt vilken information som faktiskt förmedlas till föräldrarna, skulle behöva
undersökas vidare.
Som tidigare nämnts så är det inte många som är medvetna om att vi får i oss för mycket salt
från kosten (Livsmedelsverket, 2016a) och det faktum att höga saltintag uppmätts inte bara
hos barn i Sverige (Livsmedelsverket, 2006) utan även i andra länder stödjer detta (Poličnik,
Pokorn, Kulnik, Mičetić-Turk, & Hlastan-Ribič, 2013). I vårt resultat framkommer att det
finns en medvetenhet kring riskerna med ett för högt saltintag, dessutom anser en stor del av
respondenterna att det är viktigt för dem att minska sina barns saltintag. Enligt Land et al.
(2014) har man dock inte sett någon skillnad i det faktiska saltintaget trots att personerna varit
medvetna om riskerna. I ett försök att få en överblick över hur barnens konsumtion av saltrika
livsmedel såg ut i just detta fall fick föräldrarna besvara en frekvensfråga. När det gällde salt
godis och frysta färdigrätter angav majoriteten att deras barn enbart konsumerade dessa
livsmedel några få gånger i månaden eller ännu mer sällan. Ungefär hälften angav att deras
barn åt snabbmat från snabbmatsrestauranger några få gånger i månaden och väldigt få angav
en tätare frekvens. Samma sak gäller färdiga såser och soppor vilket kan tyda på att
föräldrarna i denna undersökning främst lagar mat från råvaror och sällan använder sig av heloch halvfabrikat. De livsmedel och livsmedelsgrupper som man angav konsumerades med
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högst frekvens var halvfabrikat så som köttbullar och korv samt charkprodukter så som
leverpastej och salami. Det här är livsmedel som ofta konsumeras av barn
(Konsumentföreningen Stockholm, 2016) och vi anser det inte orimligt att dessa livsmedel
kan ingå i en hälsosam kost i rimlig mängd.
Vi anser att resultatet ser relativt bra ut men med tanke på att inte alla respondenter har för
vana att köpa Nyckelhålsmärkta livsmedel och produkter alternativt kontrollera saltmängden i
de livsmedel och produkter de köper så finns ändå en risk att respondenternas barn får i sig för
mycket salt i kosten. Inför framtiden skulle det vara intressant att vidare undersöka hur
föräldrarna upplever sina barns saltintag, samt mäta det faktiska saltintaget. Det fanns det
dock inte utrymmer för i denna undersökning.
I slutet av enkäten hade föräldrarna möjlighet att skriva en egen kommentar och trots att bara
några få valde att göra detta så gav det lite mer insikt i hur föräldrarna tänkte kring ämnet.
Bland annat framkom att vissa av föräldrarna hade fokuserat mer på sockermängden än på
saltmängden i maten vilket inte känns orimligt med tanke på det fokus som lagts på socker i
media den senaste tiden. Vi fick även bekräftat från några att man upplevde informationen
gällande salt till yngre barn som tillfredsställande men att de ansåg sig sakna kunskap om hur
det skulle tänka när barnen blev äldre. Det blev dessutom tydligt att vissa fått sig en
tankeställare i och med att de besvarade enkäten och efterfrågade mer information. En
nackdel med en enkätundersökning är just att respondenterna kan ha viktiga synpunkter som
de inte har möjlighet att förmedla och inför framtiden skulle det vara intressant att vidare
undersöka dessa, exempelvis genom fokusgrupper. Det skulle bland annat ge föräldrarna en
chans att förmedla vart de anser att problemet ligger, hur de upplever informationen som finns
tillgänglig samt vilken information som efterfrågas.
5.3 Uppsatsen resultat i relation till dietistprofessionen
För dietister som arbetar med barn kan det vara bra att beröra barns saltkonsumtion och
framför allt vilka livsmedel och produkter som främst bidrar till barns saltintag. Med
dietistens expertis finns även möjlighet att förankra saltrekommendationerna i det praktiska.
Föräldrar får främst information om barns matvanor via BVC och det är mycket möjligt att
informationen inte får någon praktisk förankring och därmed blir svårt att omsätta till
vardagliga matvanor och livsmedelsval. Vidare tycks informationen om saltintag för äldre
barn vara bristfällig.
Då WHO ser en sänkning av saltintaget på befolkningsnivå som det mest kostnadseffektiva
sättet att minska risken för blodtrycksrelaterade sjukdomar, samt eftersom barndomen är så
pass viktig för framtida kostvanor och hälsa, är det viktigt att dietister berör barns
saltkonsumtion i patientkontakten.

6. Slutsats
Det är svårt att dra några verkliga slutsatser om vårt resultat då stickprovet inte är
slumpmässigt utvalt och inga statistiska analyser genomförts. Resultatet tyder ändå på att det
finns en generell medvetenhet kring barns saltkonsumtion men att det möjligen kan finnas
brister i vilken information som förmedlats till föräldrarna gällande barns rekommenderade
saltintag samt risker med ett för högt saltintag. Medvetenheten kring saltkällor och
rekommendationer tycks ändå vara någorlunda bra men skulle behöva undersökas vidare.
Gällande risker finns en tydlig medvetenhet men även här bör informationen ses över. Vidare
tycks det finnas indikationer på att det kan finnas frågetecken gällande saltrekommendationer
för äldre barn. Förutom undersökningens metodologiska brister finns heller ingen liknande
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studie gjord i Sverige varför det är svårt att dra några slutsatser. Att området behöver
utforskas vidare anser uppsatsförfattarna är motiverat. Förslagsvis skulle man kunna
undersöka informationsflödet från vården till föräldrar, men även vidare undersöka vilken
kunskap föräldrarna besitter samt hur de förhåller sig till sina barns saltintag. Fokusgrupper
med föräldrar skulle kunna ge en djupare förståelse för hur de tänker kring ämnet och var de
upplever att kommunikationen brister. Förutom detta är det givetvis också nödvändigt att
vidare undersöka hur livsmedelsbranschen ställer sig till frågan samt vad som kan göras från
deras håll.
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