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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Majoriteten av svenska småbarnsföräldrar ger välling till sina barn. En av vällingens 

fördelar är att den är berikad med järn som har stor betydelse för små barns tillväxt och 

utveckling.  Forskning visar dock på flera potentiella nackdelar, där bevisen är särskilt starka 

för att barn som dricker välling löper större risk att utveckla övervikt. 

Syfte: Att undersöka upplevelser av välling bland föräldrar som ger eller nyligen slutat ge sitt 

barn välling.  

Metod: Sex semistrukturerade intervjuer med mödrar i åldern 30-37 år med ett eller två barn 

i åldern åtta mån till sju år. Samtliga mödrar hade en eftergymnasial utbildning och bodde i 

Stockholm. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt.  

Resultat: Analysen resulterade i två teman med tillhörande underteman: allsidigt hjälpmedel 

uppdelat i bekvämt för barnet och praktiskt för föräldrarna samt tveksamheter och tvivel med 

underteman konsekvenser för barnet och osäkerhet hos föräldrarna. I intervjuerna 

framkommer hur vällingen används som ett praktiskt hjälpmedel i vardagen. Den är lätt att 

tillreda och bekväm att servera i nappflaska och ingår ofta i en rutin inför natten och upplevs 

få barnet att komma till ro och sova bättre under natten. Föräldrar nämner även viss oro och 

osäkerhet kring vällingen, hur den påverkar barnets tandhälsa, dess innehåll och tillsatser 

samt en tydlig ängslan inför att sluta ge välling. 

Slutsats: Välling ses som en given del av barnets kost och beslutet att börja med välling har 

skett naturligt och har ej påverkats av aktuell forskning eller av råd från barnavårdscentraler 

eller Livsmedelsverket.  
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ABSTRACT 
 

Background: A majority of Swedish parents give young children milk cereal drink (MCD). One 

of the benefits with MCD is that it is fortified with iron, which is of importance for young 

children. However, research indicates several potential negative consequences of 

consumption of MCD, such as an increased risk of overweight.   

Aim: To examine thoughts about MCD among parents who now give or recently have been 

giving MCD to their infants or toddlers.  

Method: Six qualitative semi-structured interviews with mothers aged 30 to 37 years with one 

or two children at the age of between eight months to seven years. All mothers lived in 

Stockholm and had higher education. The interviews were transcribed and analyzed by 

thematic analysis.  

Results: The analysis resulted in two themes with two related under themes: Universal tool, 

divided in comfortable for the child and practical for the parents, and hesitations and doubts 

divided in consequences for the child and doubts in parents.  According to the interviews, MCD 

seems to be a practical tool of the everyday life. The intake is usually a well-established routine 

before bed time. The mothers express a concern and uncertainty about the MCD in terms of 

its content and its effect on the child´s teeth health but also an anxiety to stop giving MCD. 

Conclusions: MCD is seen as a natural part of young children’s diet. The decision to start giving 

MCD has come naturally and has not been impacted by research or advice from child health 

or food authorities. 
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Bakgrund 
Föräldrar är ofta måna om att ge sina barn bästa möjliga start i livet och redan från första 
dagen blir mat, sömn och barnets välbefinnande något som upptar en stor del av tillvaron med 
det lilla barnet. Under denna tid ges råd och rekommendationer från barnhälsovården (BHV), 
via kontinuerliga besök på en barnavårdcentral (BVC). BHV:s mål är att bedriva barnhälsovård 
som främjar barns hälsa, utveckling och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2014). 
Livsmedelverket är den förvaltningsmyndighet i Sverige som har till uppgift att arbeta för bra 
matvanor och ska särskilt främja förutsättningarna för vuxna och barn att göra hälsosamma 
val. Till Livsmedelsverkets ansvar hör även att samordna statliga myndigheters information 
inom nutritionsområdet som rör exempelvis spädbarn och att vägledande dokument är enkla 
att förstå och följa för konsumenten (SFS 2009:1426). Utöver denna information kan föräldern 
också behöva förhålla sig till en stor mängd budskap och tips från barnmatsindustrin samt 
olika experter på sociala medier. Studier har visat att en väsentlig del av föräldrars 
tankeverksamhet kretsar kring barns matvanor (Fischler, 1986; Bramhagen, Axelsson, & 
Hallström, 2006, Norman, Berlin, Sundblom, Schäfer Elinder, & Nyberg, 2014). Redan 1986 
noterade Claude Fischler i en numera klassisk studie hur mödrar betraktade barnens mat som 
näring. För att rättfärdiga sitt agerande kring barnens matvanor användes ett tekniskt och 
nutritionsmässigt språk och termer som ”proteiner, fetter, kalorier och vitaminer” (Fischler, 
1986). Att ge sina barn bra matvanor kan innebära en ständig avvägning mellan ”kärlek” och 
”hälsa”, en strävan att vara ”en god mor” som besvarar sitt barns önskan kan många gånger 
kollidera med de hälsosamma matvanor föräldern å andra sidan vill ge sitt barn (Albon, 2005). 
Barn som inte äter uppfattas som en av de mest stressande och oroande aspekterna av 
föräldraskapet och tolkas som ett tydligt tecken på barnets hälsa. Ett glatt och förnöjt barn 
betraktas som ett friskt barn och för att uppnå detta sinnestillstånd får barnet ofta något att 
äta. Att trösta eller lugna barnet med mat kan dock leda till att matvanor associerade med 
framtida ohälsa skapas (Almquist-Tangen, 2014). För många svenska barn är välling en del av 
kosthållningen och med denna studie vill författarna undersöka föräldrars upplevelser av 
livsmedlet.   

Välling – en svensk tradition 
Välling är ett flytande livsmedel med en långvarig tradition som huvudsakligen konsumeras av 
svenska barn (Swahn, 2009).   Redan under 1940-talet började välling industriproduceras och 
säljas som ett mjölk- och mjölbaserat pulver som blandas med hett vatten (Semper, 2017a). 
Idag är vällingen berikad med vitaminer och mineraler och urvalet av olika vällingprodukter är 
stort; det finns pulverbaserade eller drickfärdiga med exempelvis fruktsmak eller fullkorn och 
de är alla särskilt anpassade för barnets ålder och blandningarna är baserade på vete-, havre- 
majs- eller rismjöl. Det senaste tillskottet bland dessa produkter på den svenska marknaden 
är ätklar havrevälling i klämpåse (Semper, 20017b).  
 

På vällingproducenternas hemsidor presenteras välling som en näringsrik måltid ”full av järn” 
som passar under många tillfällen under dagen, som mättande frukost, mellanmål eller 
kvällsmål. Välling beskrivs som något som ger ”perfekt energi” och innehåller ”de mineraler 
och vitaminer som växande barn behöver”. Vidare beskrivs det också som något för ”de 
mysiga stunderna tillsammans med barnet”, en stund präglad av närhet och lugn (Semper, 
2017c, Hipp, 2017, Nestlé, 2017). Vilka ingredienser som ingår i fullkornvälling för ettåringar 
från en av dessa producenter visas i figur 1. Näringsinnehållet för en likvärdig produkt som 
hämtats från Livsmedelverkets livsmedeldatabas visas i tabell 1.    
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Mjölk (<0,1 % fett), avsaltat vasslepulver (från mjölk), havremjöl, fullkornsvetemjöl, vetestärkelse, 
grädde 8,5 %, rågmjöl, rapsolja 6 %, solrosolja 5 %, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer 
(A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra), torrjäst. Produkten innehåller 34 % 
fullkornsmjöl. 

 
Figur 1. Ingredienser fullkornsvälling med havre, vete och råg för ettåringar (Semper, 2017d). 

 

Tabell 1. Näringsinnehåll i osockrad fullkornsvälling (Livsmedelsverket, 2017a). 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi (kcal) 65 kcal / 270 kJ   

Kolhydrat  8,30 g Summa mättade fettsyror  0,86 g 

Fett  2,10 g Summa enkelomättade fettsyror  0,74 g 

Protein  2,70 g Summa fleromättade fettsyror  0,41 g 

Fiber  0,70 g Vitamin D  1,30 µg 

Fullkorn totalt  28 g Vitamin C  8,50 mg 

Sockerarter  Ej analyserat Folat  6,80 µg  

Salt  0,13 g Järn  1,30 mg 

 

Bland svenska barn har drygt två tredjedelar druckit välling under sina första levnadsår 
(Wiberger, Eiben, Lissner, Mehlig, Papousou & Hunsberger, 2014). Nästan hälften har börjat 
dricka välling vid sex månaders ålder och av dessa dricker 60 procent välling 1-2 ggr (250 
ml)/dag, 25 procent 3-4 ggr per dag, 14 procent 5-6 ggr om dagen och 12 procent får välling 
under natten (Almquist-Tangen, Dahlgren, Roswall, Bergman, & Alm, 2013). I en studie gjord 
i de nordiska länderna av barnmatsföretaget Semper framgår tydligt att det är i Sverige 
vällingen är absolut vanligast; 45 procent av de svenska föräldrarna instämmer i att ”välling är 
bra för barn” jämfört med 13 och 19 procent i Danmark och Finland (Semper, 2015). Bland de 
barn som dricker välling är det vanligare att båda föräldrarna har svenskt ursprung eller att 
barnet ammats under en kortare period jämfört med barn som aldrig fått välling (Wiberger, 
et al, 2014). Faktorer som setts signifikanta för att öka sannolikheten att barn i Sverige 
konsumerar välling vid sex månaders ålder är låg utbildningsnivå hos föräldrarna, att de inte 
deltar i någon föräldragrupp, att modern har övervikt eller att barnet sover oroligt (Almquist-
Tangen et.al, 2013).  

Småbarnsföräldrars utmaningar i vardagslivet  
Att bli förälder innebär en stor och omvälvande förändring i livet och under småbarnsåren 
ställs föräldrar inför många prövningar och utsätts för en hög stress som påverkar familjen och 
dem som individer. Sociologen Aaron Antonovsky myntade 1979 begreppet känsla för 
sammanhang, som förkortas KASAM. Modellen består av tre byggstenar som samspelar och 
förklarar hur en individ finner livet och vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull.  KASAM 
kan mätas och visa till vilken grad individen kan hantera utmanande situationer, en person 
med hög KASAM har en bättre förmåga att se lösningar trots att de utsätts för påfrestningar 
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och stress (Antonovsky, 2014). En svensk studie som använt sig av Antonovskys begrepp visar 
hur småbarnsföräldrar har lägre känsla av sammanhang, framför allt i familjer med låg 
socioekonomi, och hos mödrar. Bland förstagångsmödrar visade samma studie att det troligen 
kan ta flera år innan modern känner sig bekväm och trygg i föräldrarollen (Ahlborg, Berg & 
Lindvig, 2013). Småbarnsföräldrars mycket stressfulla vardag gör dem utmattade, vilket i sin 
tur leder till att de finner det svårt att hantera och ta kontroll över exempelvis barnets 
matvanor. När orken och energin tryter accepteras barnets beteende för att undvika 
konflikter, barnet får sin önskan igenom och en barriär för att förändring ska kunna ske byggs 
upp. I en familjesituation där båda föräldrarna arbetar heltid påverkas tålamod, kreativitet 
och motivation till att laga middag, och mat blir därför inte en prioritet (Norman et al., 2014). 
Stressen och tröttheten leder även till att samarbetet mellan föräldrar försvåras och att 
relationen dem emellan påverkas på ett oönskat sätt (Ahlborg et al., 2013, Norman et al., 
2014). Denna onda cirkel av stress påverkar hela familjens samspel och blir avgörande för 
barnets matvanor (Norman et al., 2014). Hur föräldrar hanterar sitts barns temperament och 
humör är även det något som visat sig kunna påverka barnets matvanor och hälsa. Exempelvis 
använder mödrar i större utsträckning mat för att lugna späd- och småbarn som beskrivits som 
känsliga och ängsliga till sin personlighet. Detta tillfredställande matningsbeteende kan 
relateras till en högre viktstatus hos barn (Bergmeier, Skouteris, Horwood, Hooley, & 
Richardson, 2014).  
 
Barnets sömnmönster är en annan del av vardagslivet som många föräldrar upplever som 
problematisk, det kan handla om att barnet inte sover tillräckligt på dagen eller har svårt att 
komma till ro och somna in på kvällen eller ofta vaknar på natten (Armstrong, O'Donnell, 
McCallum & Dadds, 1998). Bland barn under två år har upp till en tredjedel svårt att somna 
eller vaknar flera gånger per natt och skriker (Vikström, 2015). Möjligen är detta inte ett 
problem för barnet själv, men om barnet vaknar under natten och inte kan somna om 
påverkas hela familjens välbefinnande (Palmstierna, Sepa & Ludvigsson, 2008). Studier har 
särskilt kunnat visa ett samband för hur spädbarns och förskolebarns sömnproblem 
framförallt påverkar moderns psykiska och fysiska hälsa och orsakar extrem trötthet 
(Armstrong et al., 1998).  
 
Att införa rutiner i samband med barnets sömn underlättar insomning och minskar antalet 
uppvaknanden samtidigt som förälderns sinnesstämning och humör påverkas positivt 
(Mindell, Telofski, Wiegand, & Kurtz, 2009). Om barnet läggs under samma förhållanden varje 
kväll skapas ett mönster och en upprepning som gör det enklare för barnet att förstå att det 
är dags att sova. Att införa dessa sömnrutiner kräver ett gott föräldraskap vilket kan vara en 
svår uppgift på grund av den utmattning som sömnproblemen orsakat (Vikström, 2015). 
Många föräldrar börjar mata sina barn med modersmjölksersättning eller välling i tron att 
barnet ska sova bättre (Almquist-Tangen et al., 2013). Det finns också en risk att föräldrarna 
vill ge lite extra mat för att barnet ska sova längre, trots att det saknas vetenskaplig evidens 
för detta. Forskning har visat att barn som ammas eller matas med nappflaska sover i olika 
intervall men totalt får de lika mycket sömn (Almquist-Tangen, 2014).  

Råd och rekommendationer  
Hälsofördelarna med att amma sitt barn är väl dokumenterade och 
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar därför sina medlemsländer att spädbarn 
helammas de sex första månaderna och att bröstmjölken är en del av kosten under de första 
två levnadsåren (WHO, 2017). De svenska råden går i linje med WHO:s rekommendation 
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angående perioden för helamning men med skillnaden att amning och tilläggskost i tillräckliga 
mängder gärna får fortgå under första levnadsåret eller så länge föräldern föredrar eller 
barnet vill (Socialstyrelsen, 2016a). Vid ett halvårs ålder behöver barnet även vanlig mat för 
att täcka sitt närings- och energibehov och små smakportioner av vanlig mat kan långsamt 
börja introduceras parallellt med modersmjölk eller modersmjölkersättning 
(Livsmedelsverket, 2015).  
 
Som nämnts ovan är det vanligen vid sex månaders ålder som välling blir en del av kosten för 
majoriteten av svenska småbarn. Dock finns det varken från Livsmedelsverket eller BHV några 
detaljerade råd eller tydlig riktlinjer för livsmedlet. Information kring välling hittas i första hand 
hos de olika vällingproducenterna som när barnet blivit ett halvår skickar ut smakprover och 
broschyrer med råd kring barns matvanor till nyblivna föräldrar. De råd som finns för föräldrar 
på Livsmedelsverkets hemsida gällande välling är kortfattade och utspridda under olika 
rubriker. För spädbarn står det att läsa; ”välling- och grötmålen bör inte bli fler än tre per dag” 
(Livsmedelsverket, 2017b). Vad gäller barn mellan 1 och 2 år beskrivs en mugg välling 
tillsammans med en frukt eller grönsak som en bra näringsrik frukost (Livsmedelsverket, 
2016a). Under rubriken ”Barn och ungdomar mellan 2 och 17 år” finns information om att 
välling gjord på rismjöl kan innehålla arsenik. Vidare står det att barn inte behöver avstå helt 
från att äta risbaserad välling, men det är bra att variera mellan olika sorter och märken 
(Livsmedelsverket, 2016b). Vid en mer noggrann sökning på Livsmedelsverkets hemsida hittas 
länkar till broschyrer med mer detaljerade råd för barn i olika åldrar. I dessa dokument finns 
kompletterande information om vällingen och även flaskmatning, men likaså här ges den ett 
begränsat utrymme. I broschyren om råd till spädbarn under ett år beskrivs att barn som 
börjar ges välling i flaska och fortfarande ammas riskerar att välja bort bröstet på grund av att 
maten kommer snabbare i flaskan. Av den anledningen är det bättre att servera vällingen i en 
mugg eller istället välja gröt (Livsmedelverket, 2011). Anledningen till att antalet välling- och 
grötmål bör begränsas uppges vara att det finns en risk att kosten blir för ensidig och barnet 
behöver vänja sig vid annan mat, konsistenser och träna på att tugga (Livsmedelsverket, 2015).  
 
Livsmedelsverkets dokument ”Bra mat för barn 0-5 år – handledning för barnhälsovården” är 
en fördjupad information kring myndighetens råd riktade till föräldrar och är tänkt som ett 
stöd till personal inom BHV, dietister och andra berörda inom vårdkedjan som förmedlar 
kunskap om barns matvanor. Här beskrivs industrins pulvergröt och välling som viktiga 
järnkällor, hemlagad välling eller gröt som ofta serveras med vanlig komjölk vars innehåll av 
kalcium hämmar järnupptaget är därför ett mindre lämpligt alternativ (Livsmedelsverket, 
2015). Enligt BHV:s riktlinjer finns ingen anledning att införa mat på flaska om barnet ammats 
mer än sex månader (Werner, 2014). Barnsjuksköterskor uppmanas förmedla att nappflaskan 
bör fasas ut efter tolv månaders ålder. Därefter finns inte något giltigt eller fysiologiskt skäl 
att ha kvar den och vid 18 månaders ålder ska barnet kunna vara utan, dels på grund av risk 
för utveckling av övervikt och fetma men även för kariesrisken (Almquist-Tangen, 2017). Ur 
nappflaska bör endast vatten eller välling ges och söt dryck bör undvikas samt att barnet inte 
ska vänja sig vid att somna med flaskan i sängen eller vagnen (Larsson & Alm, 2015).  

Vällingens fördelar och nackdelar 
Majoriteten av svenska föräldrar uppger att de introducerat välling enligt 
rekommendationerna och då vid en ålder av fyra till sex månader.  En tredjedel av föräldrarna 
uppger att de introducerat välling vid samma tidpunkt som de slutat amma vilket indikerar att 
vällingen ersätter amningen (Wiberger, et al., 2014).  Vid denna tid, när barnet är ett halvår 
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gammalt börjar de järnförråd barnet haft från födseln att bli uttömda och det anses viktigt att 
övergå till en järnrik kost (Thorisdotter, Ramel, Palsson, & Thorsdottir, 2012). Järn är viktigt 
för barns tillväxt och utvecklingen av det centrala nervsystemet och intaget rekommenderas 
till 8 mg/d från sju månader till fem års ålder (Nordic Council of Ministers, 2012). 
Industritillverkad välling innehåller enligt tillverkaren 1,2 mg järn per 100 ml, eller som 
vällingproducenten skriver på sin hemsida; ”En enda portion välling innehåller lika mycket järn 
som två portioner leverpastej” (Semper, 2017e). Forskning har visat att järnberikade livsmedel 
som exempelvis välling har en positiv inverkan för järnstatusen hos barn vid nio och tolv 
månaders ålder (Thorisdotter et al., 2012).  
 
En av vällingens nackdelar som det finns särskilt starkt bevis för är att barn som dricker välling 
löper större risk att utveckla övervikt. En svensk kohortstudie visade att barn som drack välling 
i flaska vid sex månaders ålder hade en signifikant ökad risk för högt BMI vid 12 och 18 
månaders ålder. Vid 12 månader var risken 1,7 ggr högre och vid 18 månader 1,6 ggr högre 
(Almquist-Tangen et al., 2013). Liknande samband har setts även för barn över två år som 
druckit välling, att de har fem gånger högre risk att bli överviktiga jämfört med barn som inte 
druckit välling (Wiberger et al., 2014). När spädbarns kostintag och samband med relativ vikt 
har jämförts mellan familjer med hög respektive låg risk för fetma, har ett svagt samband setts 
för att välling som enda faktor påverkar relativ vikt redan hos ettåringar (Svensson et al., 
2016). Då välling ofta ges i nappflaska är det lätt att inta stora volymer och om flaskmatning 
pågår längre än 12-15 månader kan det leda till utveckling av fetma när barnet blir äldre 
(Bonuck, Huang & Fletcher, 2010).  
 
Att spädbarn i Sverige vanligen matas med välling eller gröt baserade på vete och råg gör att 
de ofta introduceras för gluteninnehållande spannmål tidigare jämfört med barn i andra 
länder. Det är exempelvis fyra gånger mer sannolikt att svenska barn introduceras till dessa 
livsmedel tidigare än barn i USA (Andrén Aronsson et al., 2015a). Den internationella studien 
TEDDY (The Enviromental Determinants of Diabetes in the Young) som följer barn med 
genetisk risk för diabetes typ 1 födda i Sverige, Finland, Tyskland och USA visar att svenska 
barn löper nästan dubbelt så hög risk att som femåringar ha celiaki jämfört med amerikanska 
barn, detta trots att de har samma genetiska risk att utveckla sjukdomen. Resultatet i studien 
visar på att något i svenska barns livsstil gör att de i tvåårsåldern drar ifrån övriga länder (Liu 
et al., 2014). Då det vidare har undersökts om svenska barns introduktion av gluten vid tidig 
ålder kan vara förklaringen till den höga förekomsten av celiaki har det dock inte kunnat 
bevisas vara en avgörande faktor. Möjligen kan det bero på att intaget av gluteninnehållande 
spannmål sker vid samma tidpunkt som avvänjning av amning istället för att det sker parallellt, 
en hypotes som vidare bör studeras (Andrén Aronsson et al., 2015b).       
 
Barns mjölktänder är mer mottagliga för karies än de permanenta tänderna (Stecksén-Blicks 
& Dahllöf, 2009) och barn som före sex års ålder haft karies jämfört med barn som inte haft 
problem med karies behöver laga betydligt fler tänder under skolåldern (Alm, Wendt, Koch, 
Birkhed, & Nilsson, 2012). Det vetenskapliga stödet för att ett frekvent sockerintag hos små 
barn ökar risken för karies är mycket gott. Särskilt snabb är kariesutvecklingen då 
sockerinnehållande drycker intas i nappflaska och om barnet matas under natten. Även 
produkter som inte innehåller något tillsatt socker men mycket bearbetade kolhydrater kan 
orsaka syrabildning på tänderna och kan ur kariessynpunkt inte betraktas som helt ofarliga 
(Larsson & Alm, 2015). Sammanfattningsvis tyder forskning på att vällingen inte enbart är av 
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godo, något som inte tas upp i Livsmedelsverkets råd kring livsmedlet som generellt är 
tämligen otydliga eller i BHV:s riktlinjer.  Dock fortsätter välling vara ett mycket populärt 
livsmedel bland svenska föräldrar, något som gjorde att författarna till denna studie fann 
ämnet särskilt intressant att undersöka vidare.  

Syfte 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka upplevelser av välling bland föräldrar som 
ger eller nyligen slutat ge sitt barn välling.  

Metod och material 

Val av metod 

Studien har genomförts med kvalitativ metod vilket anses lämpligt då författarna vill försöka 
förstå småbarnsföräldrars tankar och attityder kring välling. Kvalitativ metod är en 
forskningsstrategi med ett induktivt förhållningssätt, det vill säga en teori skapas med hjälp av 
forskningsresultaten (Bryman, 2011). Metoden är också tolkande, interpretivistisk då forskare 
strävar efter att förstå verkligheten sedd ur respondenternas ögon (Bryman, 2011).  

Att använda sig av kvalitativ intervju betyder att intervjuerna hålls mindre strukturerade och 
att frågorna är flexibla (Bryman, 2011). En intervjuguide skapas med teman och relevanta 
frågor och fungerar som ett stöd under intervjun. Den intervjuguide som används behöver 
inte följas ordagrant utan utrymme finns för att följa upp intressanta spår i svaren från 
respondenten. Frågorna bör inte vara av ledande karaktär utan istället öppna upp för fylliga 
svar och ge möjlighet till följdfrågor (Bryman, 2011).  

En fördel med kvalitativa intervjuer är att de inte tar mycket tid och resurser att genomföra, 
en annan fördel är att den intervjuades språkbruk och normer kan framkomma tydligare 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). En nackdel kan vara att det beteende som de 
intervjuade beskriver inte alltid överensstämmer med deras faktiska handlande. 

Den intervjuguide som utformats inför aktuell studie har sin utgångspunkt i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011). Då studien syftar till att utforska ämnet 
välling skapades ett antal teman kring välling och frågor till varje tema formulerades. Följande 
frågor var utgångspunkten i intervjun (se bilaga 4):  

• Hur kommer det sig att ni började ge välling? 

• Var någonstans äter barnet välling? 

• Vad händer om du inte ger välling i en given situation? 

• Om ditt/dina barn slutat med välling – hur upplevde du det? 

•  Är det vanligt bland dina vänner att de ger välling? 

Intervjuprocessen 
Intervjuer förbereddes och genomfördes utifrån de vedertagna riktlinjerna (Bryman 2011, 
Kvale & Brinkmann 2009, Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). En framgångsrik intervjuare är 
strukturerad och väl insatt i temat för intervjun, tydlig i sitt sätt att ställa frågor och använder 
sig av ett begripligt språk (Bryman, 2011). Frågorna ska vara enkla och korta och 
studiedeltagaren ska ha tid att tänka efter samt utrymme för att tala till punkt. Som intervjuare 
är det också av vikt att vara inkännande och en god lyssnare. Även om intervjuaren ska styra 
samtalet för att få fram den information som efterfrågas är det centralt att också vara öppen 
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och flexibel för att ta fasta på vad som intervjupersonen tycker är viktigt. Bryman (2011) 
framhåller också att intervjuaren behöver komma ihåg vad som tidigare framkommit under 
intervjun för att kunna relatera till detta i senare skeden av samtalet. Ytterligare en aspekt för 
intervjuaren är att hen kan behöva vara kritisk och ifrågasätta vad deltagaren säger om det 
visar på motsägelser eller ologiskhet.  

Urval 
Rekrytering av deltagare till studien gjordes med ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011) vilket ofta är den urvalsmetod som används vid kvalitativa studier. Inom kvalitativ 
forskning är det också vanligt att använda sig av målstyrda urval där man väljer 
studiedeltagare utifrån det syfte och frågeställningar som ställts upp (Bryman, 2011). För att 
kunna besvara syftet och frågeställningen i den här studien önskades alltså deltagare med 
småbarn som har eller har getts välling. Till den aktuella studien gjordes därför i första skedet 
ett målstyrt bekvämlighetsurval där möjliga deltagare kontaktades via e-post och sociala 
medier. Förhoppningen var att kontaktnätet skulle ge ett efterföljande kedjeurval vilket också 
blev fallet. Totalt intervjuades sex personer, i åldern 30 till 37 år, alla boende i Stockholm. 
Samtliga var kvinnor med högskoleutbildning och hade barn i åldern åtta månader till sju år.  
 
Tabell 2. Demografisk beskrivning av de deltagare som ingick i studien. 

Namn 
(fingerat) 
 
 

Antal 
barn 

Kön på 
barn 

Ålder på barn Barnet 
helammats 
minst 4 mån 

Barnet 
delvis fått 
ersättning 

Modern 
fått välling 
som barn 

Bianca 1 Pojke  15 mån Ja Ja Ja  

Julia 2 Flicka  
Pojke  

18 mån 
5,5 år 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja  

Angelica 2 Pojke  
Pojke  

8 mån 
2,5 år 

Ja 
Ja 

Nej 
Nej 

Ja 

Linda 1 Flicka  21 mån Ja Ja Nej 

Josefin 1 Pojke  21 mån Ja Ja Nej 

Alva 2 Flicka 
Flicka   

5 år 
7 år 

Ja 
Ja 

Nej 
Nej 

Ja 

 

Pilotstudie 
Inledningsvis testades intervjuguiden i två pilotstudier där en förälder i vardera pilotstudie 
intervjuades under cirka 30 minuter. Dessa deltagare var en kvinna och en man, båda 
tvåbarnsföräldrar och släkt med författarna. Intervjuerna ägde rum i hemmiljö hos respektive 
förälder. Båda hade givit välling till minst ett av sina barn under småbarnsåren. Pilotstudierna 
utfördes för att kontrollera att frågorna var rätt ställda och inte kunde missförstås samt att 
frågorna gav upphov till utförliga svar från den intervjuade.  

En pilotstudie ökar möjligheten för att få svar på frågeställningarna och forskaren får 
förståelse för hur forskningsfrågorna, val av material och analystekniker ska utformas för att 
skapa goda förutsättningar och få ett trovärdigt resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
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Utöver eventuell justering av frågor är det också ett tillfälle för forskarna att pröva på 
intervjusituationen och få insikt i hur de reagerar och hanterar en sådan. 

Efter att pilotstudierna genomförts gjordes ändringar i intervjuguiden gällande 
bakgrundsfrågor om utbildningsnivå, om intervjupersonen lever tillsammans med den andra 
föräldern samt i vilken utsträckning de har haft kontakt med BVC. Ytterligare en fråga som 
intervjuguiden kompletterades med var huruvida den intervjuade själv hade fått välling som 
barn.  

Datainsamling 
Efter att tillfrågade föräldrar accepterat deltagande i studien skickades ett följebrev ut till 
samtliga deltagare via e-post (se bilaga 2) med information om intervjun och det övergripande 
syftet med studien. Följebrevet innehöll också en kortfattad beskrivning av forskningsetiska 
principer som att deltagandet var anonymt och frivilligt och när som helst kunde avbrytas, att 
samtalet spelades in och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Vid varje 
intervjutillfälle fylldes en samtyckesblankett i (se bilaga 3). Muntlig information gavs också om 
studien och konfidentiell behandling av allt material. Deltagarna fick själva föreslå en lämplig 
plats för intervjun och det gav att fyra av intervjuerna genomfördes på restaurang eller café 
och två av dem i hemmiljö. 

Då urvalet skett genom författarnas kontaktnät bestämdes att intervjuerna skulle genomföras 
med den författare som var okänd för deltagaren. Intervjuerna varade i genomsnitt i 37 
minuter (minimum 25 minuter, maximum 55 minuter) och spelades in med mobiltelefon. Inga 
skriftliga anteckningar togs då detta lätt kan verka distraherande och göra samtalsflödet 
mindre fritt (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter varje intervju transkriberades det inspelade 
materialet så snart som möjligt, i regel dagen efter. Transkribering gjordes uteslutande av en 
av författarna för att få en så konsekvent transkribering som möjligt och möjliggöra språkliga 
jämförelser mellan intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Mättnad  
Begreppet teoretisk mättnad har sitt ursprung i Grounded theory och med det menas att 
datainsamlingen ska fortsätta till dess att flera på varandra följande intervjuer inte ger några 
nya data inom en viss kategori (Bryman, 2011). Mättnaden innebär att forskaren får liknande 
svar på samma frågor av de olika intervjupersonerna och att deras svarsmönster är 
återkommande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det betyder att mer datainsamling inte 
är nödvändig utan istället kan fokus läggas på att generera hypoteser (Bryman, 2011).  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan sex till åtta intervjuer med personer ur en 
specifik grupp vara tillräckligt för att få ett material som är oberoende av de enskilda 
deltagarnas personliga uppfattningar.  

Efter sex intervjuer upplevde författarna att det i deltagarnas berättelser återkom liknande 
mönster och erfarenheter av välling. En början till mättnad kunde urskiljas men för att uppnå 
full mättnad hade ytterligare en eller två intervjuer varit värdefullt vilket dock inte kunde 
genomföras på grund av de begränsningar i tid och resurser som en studie på C-nivå omfattas 
av. 
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Tematisk analys 
En tematisk analys bygger på att forskare läser igenom texterna för att identifiera olika koder 
som sedan sorteras in i teman (Braun & Clarke, 2006). Ett tema kan utgöras av någonting som 
är meningsfullt och belyser en särskild företeelse. Den tematiska analysprocessen kan 
sammanfattas i sex steg (Braun & Clarke, 2006) och tar sin början redan under 
datainsamlingen, det vill säga i samband med intervjuer och transkribering. Författarna har då 
börjat leta efter mönster och möjliga koder för att sedan skapa ett antal teman som koderna 
kan sorteras under. Nästa steg är att urskilja koder som är meningsfulla i sitt sammanhang. 
Dessa textutdrag komprimeras till några få ord utan att förlora sin innebörd. Om samma 
textutdrag är intressant ur flera aspekter görs flera koder av detta. För att komma vidare ska 
sedan koderna sorteras in under olika teman som var och ett ska fånga upp något relevant i 
datan i relation till forskningsfrågan. Till en början är antalet teman ofta för stort men dessa 
reduceras i takt med att materialet bearbetas flera gånger. De teman som slutligen fastställs 
ska vara åtskilda varandra, ha samma abstraktionsnivå och bestå av de koder som passar in i 
respektive tema. Steg fem innebär att definiera och namnge de olika teman. Varje tema ska 
bestå av en egen kärna med relevant substans och passa in med varandra men också som 
helhet. Slutligen ska den färdiga texten innehålla tillräckligt med textutdrag som tydliggör 
varje tema.  

Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en metod som är användbar vid analys av 
kvalitativa data då det är en metod som ger flexibilitet och en teoretisk frihet. Då aktuellt 
material är insamlat genom semistrukturerade intervjuer är tematisk analys en väl vald metod 
för att identifiera, analysera och presentera de mönster som kan framträda ur materialet. 
Författarna har också begränsade kunskaper i kvalitativ forskning men då tematisk analys är 
lättillgänglig och användarvänlig är det den metod som bäst kan nyttjas vid otillräcklig 
erfarenhet. Ytterligare en fördel är att metoden kan vara lämplig när studier utförs inom ett 
område där befintlig forskning är begränsad vilket vällingvanor får anses vara.  

Den tematiska analysen genomfördes manuellt och inledningsvis analyserade författarna det 
transkriberade materialet enskilt. Efterhand som koder och teman framträdde ur texterna 
bearbetade därefter författarna varandras koder för att sedan gemensamt mynna ut i förslag 
på möjliga teman och underteman. Efter ytterligare revidering fastställdes slutligen två teman 
med vardera två underteman. För exempel på koder och teman se tabell 3.  
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Tabell 3. Exempel på den tematiska analysen. 

Textutdrag Kod  Undertema Tema  

Eftersom han somnar så 
har vi alltid gett honom 
så han somnar liksom 
med det. 

Välling söver 
barnet 

Praktiskt för 
föräldrarna 

Allsidigt hjälpmedel 

Han älskar det här med 
flaskan, snuttandet. 

Fyller ett 
snuttbehov 

Bekvämt för 
barnet 

Allsidigt hjälpmedel 

… Jag tror hon skulle 
klara det ganska bra… 
[att sluta med välling] 

Skulle inte vara 
svårt att sluta 

Osäkerhet hos 
Föräldrarna 

Tvivel och tveksamheter 

Mycket av det hon 
egentligen behöver får 
hon i sig näringsmässigt i 
den kost hon redan äter, 
jag tror inte vällingen 
adderar så jättemycket 
där. 

Osäker på om 
näringen behövs 

Konsekvenser 
för barnet 

Tvivel och tveksamheter 

 

Litteraturgenomgång 
Som ett första steg genomfördes en litteratursökning för att hitta vetenskapliga artiklar som 
behandlar ämnet välling och småbarn.  

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och FSTA/Web of Science.  

Sökord som använts: milk cereal drink, food patterns, milk cereal drink overweight, sleep 
problems, stress, breastfeeding, children, obesity.  

Kontakt togs också med Gerd Almquist-Tangen som forskar om välling och dess effekter på 
hälsan hos barn.  

Etiska överväganden 
Vid all forskning är det viktigt att hänsyn tas till etik och värderingar för att studiedeltagarna 
ska känna sig trygga i situationen och att anonymitet kan garanteras. Inför och under arbetet 
med den här studien har de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 
rekommenderar använts som utgångspunkt (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet 
innebär att deltagarna får information om syftet med studien, vad som förväntas av dem, att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Enligt 
samtyckeskravet ska varje deltagare samtycka till att ingå i forskningen. Detta har tillgodosetts 
genom att varje intervjuperson fått fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 3) vid 
intervjutillfället. De uppgifter som samlas in under intervjuer behandlas enligt 
konfidentialitetskravet, det vill säga deltagarnas identitet ska hållas anonym samt allt material 
hanteras och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till detta. Nyttjandekravet gäller på 
vilket sätt insamlade uppgifter får nyttjas i forskningen. Det betyder att materialet endast får 
användas till det uppgivna ändamålet. Dessa etiska principer har följts genom att deltagarna 
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inför varje intervju tillsändes ett följebrev via e-post med all nödvändig information (se bilaga 
2) samt att de även muntligen blev informerade i samband med intervjun.  

Resultat  
Under det tematiska analysarbetet utkristalliserades två teman vilka var allsidigt hjälpmedel 
och tveksamheter och tvivel. Inom respektive tema sorterades sedan den data som 
framkommit i intervjuerna i två underteman, se figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Teman med respektive underteman.  

I de citat som används i texten har irrelevant text tagits bort och markerats med […]. Samtliga 
namn på intervjuade föräldrar är fingerade.  

Allsidigt hjälpmedel 
En övervägande del av deltagarnas berättelser ger en bild av hur vällingen är en del av barnets 
vardag och hur den är ett bra hjälpmedel i många situationer. Vid vissa tillfällen för barnets 
skull men framförallt visade sig vällingen vara något praktiskt att ha till hands för föräldrarna.   

Bekvämt för barnet 

Samtliga deltagare beskriver vällingen som en del av barnets rutiner inför natten, under natten 
eller på morgonen, något som görs på ungefär samma sätt varje dag. Majoriteten av barnen 
dricker välling precis innan läggdags och det är för barnet tydligt förknippat med att det är 
dags att sova. I en familj ges välling både morgon och kväll, i en annan dricks vällingen endast 
på morgonen innan frukost. Gemensamt för dessa tillfällen är att de beskrivs som en stund för 
gemenskap där barnet får en lugn och mysig paus där de kan komma till ro i sin säng, intill 
mamma eller pappa, eller i soffan tillsammans med storasyster eller storebror framför barn-
tv. På frågan om föräldrarna kan tyda signaler från barnet när de vill ha välling eller om de 
själva kan säga till berättar Linda så här om sin dotter på 21 månader:  

”Hon ber om det, det är en tydlig del av hennes nattningsrutin, […] jag tror det är mycket med 
att komma ner i varv… och att det är gott än att hon är hungrig. Utan det är mycket det 
runtomkring, att det är mysigt och varmt och hon ligger bredvid.”  

Alla barn i studien har druckit eller dricker fortfarande sin välling ur nappflaska. De äldre 
barnen i familjerna med två barn håller delvis kvar vid vällingritualen som de delar med sina 
småsyskon. Julia berättar hur hennes femåring fortfarande ”älskar” sin nappflaska och 
”snuttandet”, att han har en speciell flaska med en speciell napp. Den dricker han ur morgon 
och kväll och ber ibland om den när han kommer hem från förskolan. Dock har föräldrarna 

Allsidigt 

hjälpmedel 

Bekvämt för 
barnet

Praktiskt för 
föräldrarna

Tveksamheter 
& tvivel

Konsekvenser 
för barnet 

Osäkerhet hos 
föräldrarna
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märkt att innehållet i flaskan inte har så stor betydelse för honom, därför valde de att från två 
till tre års ålder byta ut innehållet till havremjölk. Julia tillägger att sonen inte tycker om 
havremjölk när den serveras i glas men ur flaskan dricker han med god aptit då han tror att 
det är välling. Vidare berättar Julia hur sonen sedan han fick sin lillasyster vägrat sluta med 
saker som hör ihop med bebisstadiet som till exempel att dricka i nappflaska och åka vagn för 
att han tycker det är mysigt. Alva berättar hur hennes sjuåriga dotter enstaka morgnar ber om 
välling när henne lillasyster som är fem år får sin vällingflaska och de sitter tillsammans i 
soffan. För dessa tillfällen har Alva köpt en särskild porslinsmugg med lock: 

”Då dricker hon det ju i kopp för då känner hon sig inte liten och varje gång man råkar, så här 
du vet på morgonen så här… råkar ge henne ’skratt’ flaskan så säger hon ’men jag kan inte ha 
flaska mamma alltså’…” 

Flera deltagare benämner tillfället då vällingen intas som en ”snuttestund” och något som 
barnet är väldigt förtjust i, ett beteende som tidigare förknippats med amningen.   

Praktiskt för föräldrarna 

I intervjuerna framkommer det att föräldrarna ser vällingen som något mycket praktiskt, dels 
på ett rent funktionellt plan men framför allt också på ett psykologiskt plan. Vällingen går 
snabbt och enkelt att göra iordning, en deltagare beskriver det som en ”quick-fix” som 
innehållsmässigt ändå känns ”helt okej”. Att den serveras i flaska gör att det är något som 
barnet kan äta utan förälderns hjälp och eftersom det inte kladdar passar det bra att dricka 
liggandes i sängen eller i bilen. Alva vars barn äter välling endast på morgonen förklarar att 
under tiden barnen dricker sin välling i soffan framför tv:n hinner hon vara i badrummet och 
göra sig i ordning. Flera deltagare berättar också hur vällingen varit ett praktiskt hjälpmedel i 
samband med att de slutat amma. De upplever att de har kunnat ge en flaska med välling som 
ett substitut för amningen som inneburit en lugn stund och gett en mätt mage inför natten. 
Julia berättar om hur det var när hon slutade amma och samtidigt började med välling:  

”Den blev bryggan att gå från att amma till att inte amma längre och klara sig lite själv och 
liksom… men ändå med lite mysigt och… så där… och visst, ibland har det varit så här av 
praktiska skäl. Att det funkar väldigt bra att ge just välling för att det är praktiskt. Lättare än 
gröt så klart, det är ju det som är fördelen, det är ju bökigare att ställa sig och tillaga en gröt 
när man är ute och reser.” 

Angelica försökte länge få sin son att acceptera flaskan under tiden hon ammade, för att ha 
hon kände att det skulle vara ”skönt” att natta sonen utan att behöva amma, samt att det 
skulle vara en fördel om även hans pappa skulle kunna natta honom.  Även Linda som gett sin 
dotter modersmjölksersättning ur flaska parallellt med amningen sen tidig ålder och sedan 
övergått till välling i flaska, beskriver det som ”jätteskönt” att barnets pappa också kan hjälpa 
till med matning och nattning.  

Barnets nattsömn är ett ämne som ständigt återkommer i intervjuerna och det har ett tydligt 
samband med varför barnet börjar med välling och varför det är en rutin deltagarna gärna vill 
fortsätta med. Många beskriver hur deras barn har svårt att somna och/eller att de vaknar på 
nätterna och tidigt på morgonen – situationer som för föräldern upplevs som mycket 
påfrestande. Eftersom vällingen anses mätta bra inför natten ger den föräldern en slags 
garanti eller förhoppning om en snabbare insomning och en hel natts sömn. Julia beskriver 
hur utmattad hon kände sig vid tidpunkten när hon började ge sitt äldsta barn välling: 
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”.. jag ville börja med välling för jag ville att han skulle sova, jag var så trött. Han sov inte på 
nätterna, han bara ville amma och amma och amma och det var liksom, ja. Så jag ville 
egentligen bara att han skulle bli proppmätt och sova så jag fick sova. Så enkelt är det.”  

I de fall där barnen trots välling innan läggdags vaknar på natten beskriver deltagarna hur det 
ändå känns tryggt att veta att det inte är på grund av hunger de vaknar. Angelica som 
fortfarande ammar sitt andra barn på åtta månader berättar om hur hon försöker få barnet 
att acceptera flaskan med välling istället för bröstet. Vidare förklarar hon att hon nästan hade 
”struntat” i vad vällingen innehöll om det bara kunde vara något hennes son kunde ta till sig 
och som kunde få honom att somna. En deltagare som flera gånger återkommer till 
problematiken kring sitt barns insomning och ojämna nattsömn är Bianca. Under tiden hon 
ammade kunde sonen ibland vakna varannan till var tredje timme och det enda som Bianca 
upplevde fick honom att somna var att hon ammade. Idag fungerar vällingen på delvis samma 
sätt, sonen matas med välling i sin säng men dricker oftast inte upp hela flaskan på 300 ml. 
När han sedan vaknar under natten eller tidigt på morgonen får han det som finns kvar i 
flaskan för att kunna somna om. Bianca beskriver hur de valt en vällingsort särskilt tänkt för 
natten och tillägger: 

 ”…vad skillnaden är det vet jag faktiskt inte, utan jag utgår från att det står natti-natti och 
han ska sova, det är vad jag behöver.” 

När barnen äter dåligt av olika anledningar och framför allt när de är sjuka lyfter de flesta 
intervjudeltagarna vällingen som särskilt praktisk. De förklarar att det känns tryggt att veta att 
barnet åtminstone får i sig vätska och lite näring vid dessa tillfällen. Linda beskriver vällingen 
som ”en skänk från ovan” när hennes dotter varit sjuk med halsont och varken velat äta eller 
dricka något annat än välling. Alva beskriver den som en ”räddande grej” när hennes dotter 
har haft svårt att äta frukost och när Angelicas son var magsjuk rådde personalen på BVC 
henne att ge välling.  

Tveksamheter och tvivel 
Temat tveksamheter och tvivel sammanfattar och beskriver deltagarnas osäkerhet och ibland 
oro kring vällingens innehåll och ingredienser, råd från BVC, olika vällingsorter, vetenskapliga 
rön och vad detta har för konsekvenser för barnets hälsa. Här berörs deltagarnas relativt skilda 
uppfattningar och kunskaper om vällingens mindre fördelaktiga sidor.   

Konsekvenser för barnet 

Eftersom vällingen i flera av familjerna ges i sängen på kvällen berättar flera deltagare hur de 
tycker att barnets tandhälsa blir ett dilemma. Linda förklarar att hon vill undvika att bryta sin 
dotters lugna tillstånd efter att hon har druckit sin välling med att gå in i badrummet. Därför 
borstar hon dotterns tänder i sängen men bekymrar sig över att det inte blir så noggrant 
borstat som det borde. Även Bianca oroar sig för sitt barns tandhälsa och säger:  

”Jag vill ju gärna att han ska sluta med vällingen men jag vet ju att han är liten så man kan ju 
inte kräva det från honom än, men på grund av det här med tänderna tänker jag...  det här 
med att man borstar tänderna och sen dricker man välling, alltså vällingen…  Jag är inte riktigt 
säker på vad det egentligen innehåller men jag vet ju att det inte är riktigt bra för tänderna.” 

Vällingkonsumtion associerat till övervikt lyfts av Linda och Alva som en potentiell risk. De har 
funderat över om deras barn får i sig mer energi än de behöver och gör av med. Alva beskriver 
å andra sidan hur hon tvivlat på om hennes äldre dotter som haft svårt att äta på morgonen 
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verkligen klarar sig fram till lunch efter att endast ha druckit välling till frukost. Julia är skeptisk 
och tveksam till att som hon uttrycker det ”trycka i dom massa mjöl”, och förklarar att hon 
läst om välling och celiaki. Julia beskriver sitt äldre barn som nu slutat ned välling som en ”riktig 
vällingmissbrukare” som föredrog att dricka sig mätt på välling istället för att äta vanlig mat. 
Det blev också den avgörande anledningen till att föräldrarna beslutade att ta bort vällingen 
när barnet var två, tre år.  

Under intervjuerna tillfrågas deltagarna om hur det kom sig att de började med välling och 
vidare i intervjun om det är ett ämne de diskuterat med någon i sin omgivning och om de 
upplever att småbarnsföräldrar i deras närhet också ger välling. I svaren framgår att 
undantaget en deltagare är det inte någon som övervägt beslutet att börja ge sitt barn välling. 
Detta avspeglas i att ingen har sökt information eller råd och rekommendationer angående 
livsmedlet, eller på annat sätt reflekterat över vällingens eventuella konsekvenser. 
Undantaget är Julia som funderade på att inte ge välling till sitt andra barn på grund av som 
hon uttrycker det ”sin egen princip” men då dottern låg två steg under sin tillväxtkurva valde 
hon trots sin tvekan att ge välling då det blev ett bra sätt att få i sin dotter extra energi. Bland 
övriga föräldrar beskrivs introduktionen av välling som ett ”naturligt steg” och som ”så himla 
självklart”, ”något alla gör”. Linda exemplifierar det givna genom att berätta hur hon upplever 
det när hon är och handlar saker till sitt barn i dagligvarubutiken. Hur hon följt 
åldersanvisningen på förpackningar av modersmjölk, välling, barnmatsburkar och blöjor:  

”…det är såhär okej…det här är från åtta månader, det är hon nu, det här köper vi.” 

Alla deltagare har bilden av att de flesta eller alla småbarnsföräldrar de känner också ger sina 
barn välling och att det sällan eller aldrig är något de har diskuterat, eller sett någon anledning 
till att diskutera. Bianca svarar så här på frågan angående om hennes vänner också ger sina 
barn välling: 

”Ja, det gör dom. De flesta. Ja alla, alla som jag känner. Det verkar vara en grej, alltså välling 
ska man ge känns det som.… varför man gör det, varför ger man det? […] jag har faktiskt inte 
tänkt det, jag har tänkt att det bara är nånting man ger. Typ det här är en grej han ska äta för 
att han ska bli mätt liksom. Sen vad det innehåller väl alltså…. Alltså tillskott… vad är det, 
vitaminer och massa såna saker. Men i det stora hela nej jag vet faktiskt inte varför man ger 
välling.”  

Osäkerhet hos föräldrarna  

Föräldrarnas osäkerhet blir särskilt tydlig när ämnen som vällingens innehåll, olika 
varumärken, råd och tankar kring att sluta med välling berörs under intervjuerna. Få av 
deltagarna kan erinra sig att de fått några direkta råd från BVC angående vällingen, men under 
samtalen är det trots det flera stycken som nämner att de fått rekommendationen att inte ge 
välling under natten och att flera av deras bekanta också nåtts av samma information. Bianca 
liksom Linda har dock trots att de är medvetna om rekommendationen valt att fortsätta ge 
välling även på natten då de ansett att välling är det enda som hjälper när barnet vaknar och 
att det är ett tecken på hunger.  

Gällande vällingens innehåll har deltagarna svårt att ange exakta ingredienser, Linda antyder 
till exempel att hon ”nog är dåligt insatt” och Josefin förklarar att vällingens innehåll är något 
hon ”helst inte vill tänka på så mycket”. Vidare berättar hon att en av hennes väninnor sagt 
att välling innehåller ett ämne som gör att barnet blir beroende, Josefin känner dock inte till 
vilket ämne det är. Två av föräldrarna nämner skummjölkspulver som en ingrediens de känner 
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sig osäkra kring, men inte heller i dessa fall ges någon konkret förklaring till varför. Alva har 
uppmärksammat tidigare rön kring arsenik i risvälling och beskriver att det var något som 
gjorde henne osäker kring det varumärke och den sort hon gav till sina barn. Alva har även 
slutat att värma nappflaskan i mikrovågsugnen då hon läst att det kan vara giftigt.    

När deltagarna resonerar kring om de tänkt över hur och när de ska sluta med välling och hur 
deras barn då kommer reagera uttrycks en viss oro i alla intervjuer utom en. Flera beskriver 
det som något att ”ta tag i”, ett projekt som kommer bli ”en fight”, några ”tuffa kvällar” men 
om ”man skulle köra hårt” skulle det nog ändå gå bra. Josefin berättar: 

”…jag har nog tänkt att man slutar runt treårsåldern men… nej jag har inte funderat på det så 
direkt […] …nej jag tror det kommer vara jättesvårt och sluta med välling, det tror jag. För att 
det är en kvällsrutin…”  

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Sammanfattning av resultatet  

Sex mödrar från Stockholm, alla från goda socioekonomiska förhållanden och med 
högskoleutbildning, intervjuades om deras tankar och vanor kring användning av välling. 
Intervjuerna ledde till att två teman med tillhörande underteman blev synliga: allsidigt 
hjälpmedel uppdelat i bekvämt för barnet och praktiskt för föräldrarna samt det andra temat 
tveksamheter och tvivel med underteman konsekvenser för barnet och osäkerhet hos 
föräldrarna. Via intervjuerna förmedlar deltagarna att välling ses som en naturlig del av 
barnets kost. Beslutet att börja ge välling har tagits oberoende av de råd som Livsmedelsverket 
och BVC ger, i första hand refereras till vällingens praktiska funktion då den är lätt att tillreda 
och lätt för barnet själv att äta ur nappflaska. ”Vällingstunden” beskrivs av deltagarna som en 
välfungerande vardagsrutin som får barnet att känna trygghet och ro. Föräldrarna upplever 
också att barnet sover bättre efter att ha ätit välling i samband med läggdags och att det 
borgar för en god natts sömn även för dem. Deltagarna ser dock inte vällingen som odelat 
positiv utan uttrycker en oro över möjliga negativa konsekvenser som risken för karies och 
bristande kunskap om vad välling egentligen innehåller.  

Välling som allsidigt hjälpmedel 

Ett aktivt och ibland stressigt vardagsliv bidrar till att föräldrarna väljer att ta enkla vägar och 
använda sig av produkter som snabbt kan tillagas och serveras (Norman et al., 2014, Almquist-
Tangen, 2014). Till denna kategori hör inte bara välling utan även andra typer av hel- och 
halvfabrikat såsom fruktpuré i sugpåse (klämmisar) eller pulvergröt.  På så sätt frigörs tid till 
andra sysslor samtidigt som barnet håller sig stilla och nöjt. Vid intervjuerna framgår det att 
så länge barnet mår bra och i övrigt äter en varierad kost reflekterar deltagarna inte så mycket 
över att barnet äter välling en eller två gånger per dygn. Det stämmer väl överens med tidigare 
forskning som Norman et al. visat på (2014). När föräldrarna upplever att tiden inte räcker till 
så läggs fokus på annat än mat och så länge barnet mår bra så ses inte barnets kostvanor som 
något stort problem. Samtidigt visar studier att kombinationen av ett stressigt vardagsliv och 
familjeliv kan påverka barnets kostvanor på ett negativt sätt (Norman et al., 2014, Almquist-
Tangen, 2014).  

Som Antonovsky framhåller (2014) så har personer med en hög KASAM lättare att finna 
utvägar genom stressiga och påfrestande situationer. Småbarnsföräldrar har ofta en lägre 
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KASAM och därigenom tar de lättare till välfungerande metoder för att förenkla vardagen 
(Ahlborg et al., 2013). Deltagarna beskriver hur de med hjälp av välling skapar rutiner som 
leder till trygghet och därmed minskas antalet potentiella konfliktsituationer och tillhörande 
stress. Den tvekan som flera av deltagarna uttrycker över att sluta ge välling då de befarar 
konflikter med barnet indikerar en lägre KASAM. Deltagarna är oroliga att de inte ska mäkta 
med de extra påfrestningar som ett vällingstopp kan föra med sig och de skildrar en osäkerhet 
kring hur de ska hantera detta.  

Något som tydligt framkommer under intervjuerna är hur deltagarna uppger att barnet 
kommer till ro med hjälp av välling och att en återkommande rutin skapar en trygghet vilket 
underlättar vardagen, något som tidigare forskning också har påvisat (Mindell et al., 2009). 
Forskning visar att en regelbunden nattningsrutin kan leda till att nattningen av barnet sker 
utan konflikter samt att, barnet blir lugnare och somnar snabbare. Under natten sover barnet 
bättre med färre uppvaknanden, vilket även främjar föräldrarna som då får en mer ostörd 
nattsömn (Mindell et al., 2009). Då deltagarna i aktuell studie betonar betydelsen av god 
nattsömn, både för barnet men också för sig själva, skildrar de hur de har prövat sig fram för 
hur de bäst ska handskas med nattningen och få en välfungerande rutin. Deras berättelser 
skiljer sig åt men gemensamt är att familjerna försöker ha fasta rutiner kring nattningen av 
barnet och att det i den rutinen ingår att erbjuda barnet en flaska välling. Deltagarna 
framhåller att det för det mesta fungerar bra och barnet sover gott vilket också får föräldrarna 
att sova bra. Deltagarna uttrycker dock blandade känslor inför att sluta ge välling vid läggdags 
och därmed äventyra nattsömnen. Samtidigt som deltagarna tycker sig vara medvetna om att 
välling är något som brukar ges under en begränsad period är de inte beredda att riskera vakna 
nätter med missnöje hos barnet, vilket flera befarar att ett vällingstopp kommer resultera i. 
Detta visar på en ambivalens mellan det praktiska och välfungerande som ställs mot det 
förnuftiga och okända. Sambandet mellan barnets sömn och föräldrarnas välmående 
framkommer i intervjuerna. Samtliga deltagare tecknar en bild av en påtaglig trötthet under 
småbarnsåren på grund av sömnbrist orsakad av barnets dåliga nattsömn. Det ligger helt i linje 
med tidigare forskning (Palmstierna et al., 2008) som pekar på att det i första hand är 
föräldrarna och inte barnet som lider mest av att barnet vaknar under nätterna.   

Flera av deltagarna refererar till vällingens innehåll som rik på vitaminer, mineraler och 
tillskott dock utan att närmre specificera dessa, något som liknar det biomedicinska 
perspektivet som beskrevs i studien på mödrar i Frankrike (Fischler, 1986). Vidare lyfter 
Fischler (1986) även fram mödrarnas strävan efter att kontrollera vad barnet får i sig, något 
som återkommer i deltagarnas berättelser. Flera deltagare förklarar att de känner sig trygga 
med att barnet får i sig näring och energi till kvällen med vällingen i synnerhet om barnet ätit 
bristfälligt tidigare under dagen, exempelvis på grund av sjukdom eller matvägran. Intressant 
är att trots deltagarnas bristande kunskaper om vad välling faktiskt innehåller så är det få som 
aktivt har sökt efter information. 

Tveksamheter och tvivel kring välling 

Föräldrars sätt att se på kost genomsyras ur ett biomedicinskt perspektiv, något som Albon 
(2005) kommenterar i sin översiktsartikel om föräldrars syn på sötsaker. Ger man sina barn 
näringsriktig mat redan från början ökar det chansen till en god hälsa senare i livet för 
individen. Albon nämner vidare i sin artikel (2005) att nästan alla däggdjur föredrar den söta 
smaken i bröstmjölk vilken återfinns i industritillverkad välling. Men att vänja barn vid att 
dricka söta produkter i nappflaska kan ge andra konsekvenser än enbart dåliga vanor. Entydig 
forskning har visat att karies under småbarnsåren är ett folkhälsoproblem och att föräldrar 
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därför bör undvika att ge nappflaska vid insomning (Larsson & Alm, 2015). Flera deltagare 
antydde att de kände viss oro för tandhälsan då de menade att välling är en söt produkt och 
att då låta barnet äta efter tandborstningen kvällstid upplevdes inte vara optimalt. I dessa fall 
verkade dock det praktiska överväga för deltagarna som fick en lugnare nattningsrutin där 
barnet hade möjlighet att somna i samband med att välling gavs i flaska. Situationen blir 
motsägelsefull men de långsiktiga konsekvenserna för barnets tandhälsa väger inte lika tungt 
som föräldrarnas omedelbara önskan om en lätt och smidig nattning. Detta ses även i annan 
forskning som synliggör föräldrars stress och bristande förmåga att hantera vardagen (Ahlborg 
et al., 2013); det är således förståeligt att familjer använder sig av genvägar som underlättar 
småbarnsåren.  

Genom att fråga deltagarna om vilka för- respektive nackdelar vällingen kan ha utöver de 
praktiska vid sövning av barnet önskade författarna få en bild av vad föräldrar visste om 
näringsinnehållet. De erhållna svaren visar på begränsade kunskaper som grundade sig på 
antaganden och andrahandsinformation. Vitaminer var det som oftast omnämndes som något 
positivt. Livsmedelsverket (2015) ger råd om välling som ett bra komplement till den ordinarie 
kosten på grund av det höga järninnehållet men detta tycks inte vara något som deltagarna 
tagit fasta på. Deltagarna kunde inte heller räkna upp så många ingredienser annat än 
skummjölkspulver och mjöl men vilken typ av mjöl som avsågs framkom inte. Flera deltagare 
tar också upp celiaki och mängden mjöl i välling. En säger sig ha hört talas om forskning som 
påvisade ett samband mellan välling och en ökad risk för att utveckla celiaki men har inte följt 
debatten vidare. Senare forskning har inte visat någon direkt relation mellan celiaki och 
glutenintroduktion, exempelvis med välling (Andrén Aronsson et al., 2015b). En intressant 
aspekt är att flera av deltagarna som berättar om sina funderingar kring mjöl, välling och mat 
för spädbarn ger sina barn välling av märket Semper som enligt sin hemsida baserar 
sexmånadersvällingen på naturligt glutenfria spannmål (Semper, 2017f). Dock innehåller 
vällingarna vetestärkelse som kan vara olämpligt vid celiaki men som inte ger problem vid 
glutenöverkänslighet.  

Det är olyckligt att rådande rekommendationer och råd om välling från myndigheter är 
otydliga. Eftersom föräldrar ofta känner sig oerfarna och osäkra i sitt föräldraskap (Ahlborg et 
al., 2013) kan känslan av att sakna erfarenhet leda till att föräldrarna lätt påverkas av råd och 
normer utifrån. Nyblivna föräldrar vill sitt barns bästa och önskar därför göra vad som anses 
”normalt”. Det medför att de strävar efter att följa de rekommendationer som ges för att 
framstå som en god förälder och inte agera på ett sådant sätt som kan uppfattas som ”fel” 
eller ”dåligt”.  Då både Livsmedelsverkets information om välling kan uppfattas som otydlig 
och att deltagarna uppger att BVC inte gett några utförliga råd kring välling bidrar det till 
otillräckliga kunskaper och en osäkerhet hos föräldrar.  Att ifrågasätta vällingens för- och 
nackdelar och välja om man som förälder vill ge sitt barn välling eller inte blir därför 
problematiskt. En tydligare sammanställning av fakta och tips på Livsmedelsverkets hemsida 
och en gemensam policy med rekommendationer från BVC gällande välling skulle kunna ge 
bättre förutsättningar för föräldrar att aktivt ta ställning till om det är ett livsmedel som ska 
vara en del av barnets kost.  

Bland deltagarna har samtliga helammat i minst fyra månader och fyra av sex har därefter 
kombinerat amning med att ge modersmjölkersättning, en kortare tidsperiod än vad WHO 
rekommenderar (Socialstyrelsen, 2016a). Deltagarna belyste endast välling och energiintag i 
form av en oro för att energimängden kanske var för stor och att barnet inte hade behov av 
extra energi i den omfattningen där och då. Det tyder på att det fanns en medvetenhet hos 
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deltagaren men att den inte var direkt relaterad till välling i nappflaska och risk för framtida 
övervikt. Tidigare forskning ger stöd för att barn som ammats en kortare period har en högre 
viktstatus i tonåren än de som ammats under längre tid (Grjibovski, Ehrenblad, & Yngve, 2008). 
Valet att ge välling påverkas inte av hur mycket information som deltagarna fått från olika håll, 
ej heller vilken kunskap de själva har utan det ligger i första hand praktiska aspekter bakom 
beslutet att introducera välling. Deltagarna uttrycker en förhoppning om att skapa en 
välfungerande vardag med färre möjliga konfliktsituationer, något som gärna minimineras i 
småbarnsfamiljer, men utan att för den skull göra något som kan anses skadligt eller ge 
uppenbara negativa konsekvenser för barnet.  

Metoddiskussion 
Vald metod med semistrukturerade intervjuer har lämpat sig väl för att uppfylla syftet med 
studien. Att använda sig av personliga intervjuer ansikte mot ansikte gav författarna möjlighet 
att läsa av studiedeltagarnas kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck vilket underlättade för 
intervjuaren att känna av om deltagaren kände sig obekväm eller inte förstod frågan (Bryman, 
2011). Genom att först ställa ett antal bakgrundsfrågor i inledningen av intervjuerna gjorde 
att deltagarna upplevdes slappna av och känna sig trygga med situationen. Framförallt frågan 
som berörde deras kontakt med BVC öppnade upp för utförliga svar och därifrån var det lätt 
att komma vidare med frågorna kring välling och amning. Att intervjuarna själva är 
småbarnsföräldrar och därigenom lätt kunde relatera till vad deltagarna berättade i form av 
bekymmer och oro kring barn bidrog också till att samtalen blev avspända.  

Författarna hade själva ingen erfarenhet av kvalitativa intervjuer innan studien genomfördes 
vilket möjligen kan ses som en svaghet. Detta resulterade i att intervjutekniken förbättrades 
och utvecklades efterhand. Två pilotstudier gjordes men ytterligare övning i intervjuteknik 
inför studien hade varit önskvärt. Dock utgjorde intervjuguiden ett gediget underlag och var 
ett bra stöd vid samtalen. 

En tänkbar styrka är på det sätt som intervjuerna spelades in och transkriberades på. Vid 
inspelning användes mobiltelefon och på så sätt blev det möjligt att även den författare som 
inte var närvarande vid intervjun kunde lyssna i efterhand. Vissa av intervjuerna skedde i 
brusiga miljöer med mycket bakgrundsljud som därmed kunde påverka ljudkvaliteten av 
inspelningarna. Detta upplevdes dock inte som ett problem då varje intervju transkriberades 
av en av författarna som har vana av utskrifter. Denna lösning bör ha bidragit till en 
konsekvent transkribering men också att risken för feltolkningar minskades.  

Ytterligare en möjlig brist i studien är urvalet av deltagare. Dessa eftersöktes via kontaktnät 
och hade därför liknande demografisk bakgrund. Det kan också ses som en styrka då gruppen 
blev relativt homogen vad gäller utbildningsnivå, ålder och amningshistorik. Då deltagarnas 
barn var i åldern åtta månader till sju år gav det en stor spridning i ålder men också i de 
anledningar till varför välling ges. 

Som en mindre del i underlaget har en barnmatsstudie från 2015 utförd av Semper använts 
för att få fram fakta om vällingkonsumtionen i de nordiska länderna. Detta ska ses med kritiska 
ögon då Semper är ett vinstdrivande företag men resultatet i deras studie ligger helt i linje 
med annan forskning inom området som visar på vällingvanor i Sverige och författarna anser 
därför att Sempers barnmatsstudie är trovärdig som referens. Övriga citat som går att finna 
på deras hemsida, liksom även från Nestlé och Hipp, är placerade inom citationstecken för att 
visa på att det är företagens ord och inte författarnas.  
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De förhållanden som examensarbetet genomfördes under innebar begränsningar både vad 
gäller tid och resurser. För att uppnå total mättnad i det insamlade materialet hade det varit 
önskvärt med ytterligare intervjuer av småbarnsföräldrar men tidsramen möjliggjorde inte 
det. Den tematiska analysen utfördes i flera steg enligt Braun och Clarkes modell (Braun & 
Clarke, 2006) men författarna upplevde att tiden inte räckte för att göra en djupare analys än 
den som presenteras.  

Vid kvalitativ forskning skapas trovärdighet på annat sätt än i kvantitativ forskning där 
trovärdigheten mäts med validitet och reliabilitet. Istället används alternativa kriterier såsom 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera att 
forskarna agerat i god tro (Svensson & Ahrne, 2011b, Bryman, 2011).  

Med trovärdighet menas att forskningen utförts på ett sådant sätt att det överensstämmer 
med de regler som föreligger samt att deltagarna får ta del av resultatet, så kallad 
respondentvalidering. Respondentvalideringen skedde i samband med intervjuerna då 
intervjuaren bekräftade och förtydligade vad deltagarna beskrev under samtalets gång. Varje 
intervju avslutades med frågorna ”vad det någon fråga du trodde du skulle få som du inte 
fick?” samt ”finns det något du vill tillägga?”. Dessa frågor gav deltagaren möjlighet att 
komplettera eller belysa någon fråga av extra vikt.  

Överförbarhet innebär att den kvalitativa forskningen vill visa på ett djup till skillnad från 
kvantitativ forskning där bredd eftersträvas. Kvalitativa resultat inriktar sig på att se 
sammanhang och på betydelsen av det som studeras genom att presentera fylliga och täta 
beskrivningar av det som studeras. Då forskningen är begränsad inom området vällingvanor 
går det inte att utläsa huruvida resultaten överensstämmer med tidigare studier men 
forskning som gjorts på attityder hos föräldrar och deras inställning till barnens kost visar sig 
vara förenliga med det aktuella resultatet.  

Samtliga moment i undersökningen finns dokumenterade och tillgängliga i form av 
metodbeskrivning, intervjuguide, följebrev och transkriberade intervjuer. Det är alltså möjligt 
att ta del av allt material för granskning eller för att upprepa studien. Det innebär att studien 
uppvisar pålitlighet. 

Sista kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera inbegriper att forskarna ska vara medvetna 
om att samhällelig forskning inte kan ge total objektivitet men att handlandet skett i god tro. 
Författarna vill härmed intyga att de inte lagt egna värderingar eller på annat sätt medvetet 
påverkat studiens utförande och resultat.  

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
Föräldrarna i denna studie skildrar hur de ger sina barn välling framför allt med anledning av 
att det fyller en praktisk funktion i deras vardag. Å andra sidan åskådliggörs vällingen också 
som något typiskt svenskt och traditionellt, något som förknippas med en vana och ett särskilt 
beteende, och den tillhör en mysig stund av gemenskap som skapar trygghet hos såväl barn 
som förälder. Det är uppenbart hur vällingen som livsmedel spänner över kostvetenskapens 
(food studies) många perspektiv och dimensioner, och varför den känns både viktig och 
intressant för oss inom fältet att känna till och lära oss förstå bättre.  

I rollen som kostvetare är vår främsta uppgift att arbeta förebyggande för folkhälsa och bra 
matvanor. Här har barnen en given plats och denna studie påminner oss om hur tidigt 
matvanor skapas och att många olika faktorer styr vad barnen har med sig hemifrån när vi 
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exempelvis möter dem i förskola och skola. En annan aspekt som framkommer av studiens 
resultat är att råd och rekommendationer angående barns matvanor inte är något föräldrar 
tar till sig eller kommer i kontakt med. Här anser vi att kostvetarprofessionen har en 
utmanande men angelägen uppgift, nämligen att formulera råd som når ut till rätt målgrupp 
och att mottagaren känner förtroende för avsändaren och väljer att ta till sig och använda 
råden.   

Förslag på framtida forskning 
Antalet studier som belyser vällingen är få och livsmedlet sätts då i relation till gluten och 
celiaki samt korrelationen mellan välling och en förhöjd risk att utveckla övervikt. Därför vore 
det intressant om forskningen fokuserade på välling ur ett socialt och kulturellt perspektiv. 
Sverige har en nästintill unik ställning i världen vad gäller välling och ett framtida 
forskningsområde kan utgöras av jämförande studier där man tittar på hur föräldrar i andra 
länder hanterar vardagen med små barn för att skapa rutiner, trygghet och undvika 
konfliktsituationer utan att ge välling.  

Ytterligare en infallsvinkel kan vara att undersöka hur följsamheten ser ut bland 
småbarnsföräldrar för de råd och rekommendationer som Livsmedelsverket och BVC i Sverige 
ger ut beträffande välling och flaskmatning. Den information som dagens föräldrar aktivt tar 
del av är begränsad och en förändring av kommunikationen kring råden torde göra det möjligt 
för föräldrar att i större utsträckning reflektera över vällingens för- och nackdelar.    

Slutsats  
I intervjuerna skildras hur vällingen är en naturlig del av småbarnsåren, ett livsmedel som på 
olika sätt underlättar vardagen. Tillfället när barnet dricker sin välling är ofta förknippat med 
en mysig stund präglad av gemenskap och närhet. Föräldrar beskriver hur vällingen har flera 
praktiska fördelar, exempelvis får den barnet att komma till ro och somna lättare och 
förebygger att barnet inte vaknar av hunger under natten. De menar också att vällingen är 
enkel att tillreda och bekväm att servera i flaska. I situationer när barnet äter bristfälligt på 
grund av sjukdom eller matvägran känner föräldrar en stor trygghet i att de med vällingen får 
i sig vätska och energi. I intervjuerna återges även en oro och osäkerhet kring vällingens 
eventuella konsekvenser. Föräldrar delar med sig av sina tankar gällande hur den påverkar 
tandhälsan, dess innehåll och tillsatser samt visar ängslan inför att sluta ge välling och bryta 
väl fungerande rutiner. Majoriteten av de intervjuade föräldrarna uppger att de inte sökt eller 
tagit del av råd och rekommendationer angående välling, varken från Livsmedelsverket eller 
andra avsändare. Några få uttrycker att de har fått muntliga men vaga råd från BVC, en tydlig 
uppmaning har dock varit att välling ej bör ges under natten. Merparten av deltagarna har inte 
övervägt eller reflekterat över sitt beslut att börja ge välling, utan det har till stor del skett 
naturligt då välling upplevs som en självskriven och obestridd del av barns kost. 
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Bilaga II – Följebrev 
 

Hej!  

Vad roligt att du vill delta i vår studie om små barn och deras vällingvanor! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet 

och skriver nu på vårt examensarbete där vi undersöker små barns intag av industritillverkad 

välling. 

Vi kommer att genomföra en enskild intervju med dig som tar cirka 45 minuter. Det är 

givetvis frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att redogöra 

för varför. Intervjun kommer att spelas in med ljud och transkriberas (skrivas ned i textform). 

Din medverkan är helt anonym, ingen annan än vi två studenter kommer känna till din 

identitet. Allt material kommer behandlas konfidentiellt och enbart användas till den här 

uppsatsen. Efter avslutat examensarbete kommer det inspelade materialet att destrueras.  

Intervjuerna kommer utgöra en viktig del av materialet som ingår i vårt examensarbete och 

ligga till grund för den analys av vällingvanor hos små barn som vi planerar göra.   

Om du undrar över något eller känner dig osäker – tveka inte att kontakta någon av oss, se 

nedan för kontaktuppgifter. 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 

 

Hälsningar  

Frida och Helena 

 

 

 

 

 

Frida Dagergård   Helena Skatt 

E-post: frida.dagergard@gmail.com   E-post: skatt.helena@gmail.com  

Tfn: 0733-912125   Tfn: 0734-457607 

 

Handledare  

Paulina Nowicka 

E-post: paulina.nowicka@ikv.uu.se  

Tfn: 018-471 3431 

 

mailto:frida.dagergard@gmail.com
mailto:skatt.helena@gmail.com
mailto:paulina.nowicka@ikv.uu.se
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Bilaga III – Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett 

Intervju för examensarbete av Frida Dagergård och Helena Skatt, Institutionen för 

kostvetenskap, Uppsala universitet.  

 

 

Jag samtycker till att bli intervjuad 

 

Ja  Nej 

 

 

Jag godkänner att delar av det jag sagt kan komma att användas som anonyma citat och 

exempel i det färdiga examensarbetet.  

 

Ja  Nej 

 

 

 

Datum ________________ 

 

Underskrift ______________________________________________ 

 

Namnförtydligande ________________________________________ 
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Bilaga IV – Intervjuguide  
 

Intervjuguide 

Intervjun inleds med en kort genomgång av syftet och informerat samtycke samt fylla i 

samtyckesblankett.  

Med välling avses industritillverkad välling baserad på mjölk och spannmål.  

Frågorna ska ses som hjälp att föra in samtalet på rätt spår med exempel på möjliga 

följdfrågor. Text inom parentes tänkt som stöd för intervjuaren och är ej frågor som ska ställas 

i klartext. 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur många barn har du? 

• Är det flicka/flickor och/eller pojke/pojkar? 

• Hur gamla är barnet/barnen?  

• Hur gammal är du?  

• Vilken utbildningsnivå har du och din partner/barnets andra förälder? (grundskola, 

gymnasium, eftergymnasial upp till 3 år, eftergymnasial längre än 3 år) 

• Lever du tillsammans med barnets andra förälder?  

• Hur ser din kontakt med BVC ut? (regelbunden/följer standardupplägget, sporadisk, 

intensiv, ingen alls) 

 

Att ge välling 

• Fick barnet/barnen bröstmjölk eller ersättning huvudsakligen de första sex månaderna?   

- Om amning, hur länge och hel-eller delamning?  

• Hur många av dina barn har druckit välling? 

• Från vilken ålder gav du välling till ditt barn/dina barn? Om olika åldrar på flera barn 

– Hur kommer det sig att det blev vid olika tidpunkter? 

• Tror du att amning/ersättning hade betydelse för beslutet att börja med välling? 

• Om du har flera barn men alla inte ätit välling – hur kommer det sig? 

• På vilket sätt har välling serverats?  

- Har det förändrats över tid? (flaska, pipmugg, mugg, tallrik)  

• När barnet/barnen får välling – ungefär hur mycket äter det/de? 

• Har det varit mer eller mindre förut?  

• Om du tänker på en genomsnittlig dag – hur många gånger ges välling?  

• Vilken typ av välling ger/gav du?  

- Varför valde du den sorten?  

- Vad tror du kan ha påverkat dit val? (följdes rekommendationer från tillverkare, 

BVC) 

• Är det alltid du som ger välling?  

- Har det förändrats över tid? 
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• Var någonstans äter barnet/barnen välling? (sängen, matbordet, framför tv:n etc)  

- Har det förändrats över tid? 

• Berätta om hur det kom sig att ni började med välling? (var det något övervägande, ett 

svårt beslut, något man diskuterade med sin partner?)  

• Fick eller sökte du/ni information kring välling? (hur gick det till, vilka källor och 

råd?) 

• Kommer du ihåg om BVC gav några särskilda rekommendationer kring välling? 

• Upp till vilken ålder åt ditt/dina barn välling?  

- Om olika åldrar på flera barn – hur kommer det sig att det blev olika?  

• Om barnet fortfarande dricker har du/ni några tankar kring om ni ska sluta ge välling, i 

så fall när och hur?  

• Om ditt/dina barn slutat med välling, hur gick ni till väga, hur upplevde du detta? 

• Hur tror du att barnet/barnen upplevde detta? 

• Var det någon särskild tanke bakom att inte ge välling mer? 

 

Uppfattningar kring välling  

• I vilka situationer ger/gav du välling? (blidka, mätta, trösta etc)  

• Hur märker du att ditt barn vill ha välling? 

- Kan du beskriva de situationerna?  

• Vad händer om du inte ger välling i en given situation? 

• Finns det andra anledningar (än ovan nämnda) till att ge välling?  

• Hur skulle du beskriva vällingens fördelar?  

• Har du någon gång tänkt att det kan finnas något som är mindre bra med välling?  

• Var har du läst/hört/sett om det? (BVC, annan kontakt inom vården som läkare/dietist, 

livsmedelsverket, släktingar, vänner, media, sociala medier, bloggar etc) 

• Känner du till några andra sorters välling eller alternativ till välling?  

• Har du hört talas om/Visste du att man kan göra egen välling?  

- Har du gjort det någon gång?  

- Hur tänker du kring det?  

• Är det vanligt bland dina vänner som har barn att de ger välling? 

• Är välling något du diskuterat med dina vänner?  

- Med någon i familjen? (föräldrar, syskon eller partner) 

• Vet du om du och /eller din partner fick välling som barn?  

 

Avslutande frågor 

• Var det någon fråga du trodde du skulle få som du inte fick? 

• Finns det något du vill tillägga? 

 

Intervjuaren tackar för medverkan och ett trevligt samtal.  

 


