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Förord 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Ylva Mattsson Sydner och 

Pernilla Sandvik för deras stöd och rådgivning under arbetet med uppsatsen. Deras hjälp har 

varit mycket utvecklande för oss.  

 

Vi vill också passa på att tacka Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverket som tog sig tid att 

titta på vår enkät och komma med kommentarer. 

 

Slutligen vill vi tacka alla respondenter som svarade på vår enkätundersökning samt alla 

inblandade under arbetets gång vilka kommit med kritik eller på annat sätt hjälpt oss framåt i 

arbetet. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kostmönster likt de svenska kostråden har visat sig vara gynnsamma för hälsan 

hos den generella befolkningen men trots det verkar följsamheten hos barnen vara låg. 

Föräldrar spelar en viktig roll i etablerandet av kostmönster hos barn och beteende verkar vara 

kopplade till attityder.  

Syfte: Uppsatsen ämnar undersöka attityder till och associationer med näringsriktig mat hos 

föräldrar med barn i förskoleålder.  

Metod: En webbaserad enkät riktad till föräldrar med barn i förskoleålder publicerades på 

Facebook. Enkätens huvudfrågor behandlande attityder till Livsmedelsverkets kostråd samt en 

öppen fråga om vilka tre ord som associerades med näringsriktig mat för barn. Insamlade 

uppgifter analyserades i SPPS och ett Wilcoxon rank sum test användes för sambandsanalyser 

med demografiska variabler.  

Resultat: Av respondenterna instämde 59 % inte med kostrådet om magra mejeriprodukter 

och 32 % inte med rådet om matfett. Mer positiva attityder fanns till kostråden om frukt och 

grönsaker, fisk och skaldjur och socker. Inga korrelationer hittades mellan demografiska 

variabler och attityder till kostråden. Vidare angav 52 % varierat, 37 % grönsaker/rotfrukter 

och 19 % hemlagat/lagat från grunden vid frågan om associationer med näringsriktig mat.  

Slutsats: Enligt studien finns skillnader i föräldrars uppfattningar av vissa kostråd vilket 

indikerar ett behov av att öka kunskapen kring varför föräldrar instämmer med vissa kostråd 

men inte andra. Hos föräldrarna lyfts också andra aspekter som associeras med näringsriktig 

mat, vilka behöver tas i beaktning om man vill främja ett mer hälsosamt kostmönster hos 

barn.  
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Title: Parents’ attitudes towards nutritious food in relation to the National food agency’s 
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ABSTRACT 

 

Background: Dietary patterns similar to the Swedish dietary guidelines appears to be 

beneficial for the health in the general population, but the adherence appears to be low in 

children. Parents’ play an important role in establishing children’s dietary patterns and 

behavior seem to be connected to attitudes.  

Aim: The study aims to investigate parents’ attitudes towards and associations with nutritious 

food for preschool aged children. 

Method: A web-based questionnaire was published on Facebook addressing parents with 

children of preschool age. The main questions focused on attitudes towards the National food 

agency’s dietary guidelines and an open answer question about associations with nutritious 

food. Collected data were analyzed in SPSS and a Wilcoxon rank sum test was used for 

correlation analyses with demographic variables.  

Results: Of the respondents, 59 % did not agree with the dietary guideline on low-fat dairy 

products and neither did 32 % regarding cooking fat. More positive attitudes were seen 

towards fruit/vegetables, fish/seafood and sugar. No correlations were found with 

demographic variables and attitudes. When asked about associations with nutritious food 52 

% stated varied, 37 % vegetables/root crops and 19 % homecooked/cooked from scratch.  

Conclusion: There appears to be a difference in parents’ perception regarding some dietary 

guidelines which indicate a need to increase knowledge about why parents agree with some 

guidelines and not with others. Parent’s also raise other aspects associated with nutritious 

food as well, which need to be taken in consideration when trying to promote healthy dietary 

patterns in children.  
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Inledning 

Ett hälsosamt kostmönster i vuxenlivet definieras ofta av en kost rik på växtbaserade 

livsmedel och fullkorn i kombination med intag av fisk, vegetabiliska oljor och magra 

mejeriprodukter samt ett lågt intag av sockerrika livsmedel och rött och processat kött 

(Uutsitupa et al., 2013; Wirfält, Drake & Wallström, 2013).  Vidare kan man se att 

hälsosamma matvanor är associerade med en minskad risk för flera kroniska sjukdomar 

relaterade till livsstil som diabetes typ-2 och hjärt-och kärlsjukdomar. Det motsatta kan ses i 

matvanor som till största del domineras av rött och processat kött, högt saltinnehåll och 

sockerrika drycker där risken för kardiovaskulära och metabola sjukdomar tycks öka (Afshin 

et al., 2019; Wirfält et al., 2013). Eftersom dessa livsstilsrelaterade sjukdomar utvecklas över 

tid är det viktigt att tidigt uppmärksamma faktorer som skulle kunna öka risken för dess 

utvecklande. Det finns bland annat associationer mellan ett högt body-mass index (BMI) hos 

barn och risken för utvecklandet av hjärt-och kärlsjukdomar i vuxen ålder (Baker, Olsen & 

Sorensen, 2007), vilket gör det av betydelse att utveckla hälsosamma matvanor tidigt. 

Föräldrar agerar som de första och viktigaste influenserna för utvecklandet av hälsosamma 

matvanor hos sitt barn och det är därför av vikt att uppmärksamma föräldrars attityder och 

uppfattningar kring mat (Ventura & Birch, 2008). I en studie av Wyse, Campbell, Nathan och 

Wolfenden (2011) nämns inledningsvis att de matvanor barnet bär med sig i livet utvecklas 

redan under den tidiga barndomen. Under de första fem åren av ett barns liv utvecklar barnet 

sitt ätande och lär sig mer om mat än under andra utvecklingsperioder i livet (Birch & 

Ventura, 2009). Vidare menar forskarna att barnets föräldrar under denna period är av stor 

betydelse för introducerandet och upplevelserna av både enskilda livsmedel och hela måltider. 

Mycket av det är också starkt influerat av föräldrarnas egna erfarenheter vilka kan bidra till 

barnets egna preferenser och förståelse för vad som ska och inte ska ätas vid olika tillfällen. 

Även om man bortser från det faktum att föräldern oftast är den som i första hand 

tillhandahåller barnets mat så kan även föräldrarnas attityder och kunskaper om hälsosam mat 

indirekt påverka barnets matkunskaper (Zarnowiecki, Sinn, Petkov & Dollman, 2012) 

 

Näringsrekommendationer och kostråd 
Näringsrekommendationer och kostråd är ett sätt att utbilda befolkningen om hälsosamma 

matvanor. Över 100 länder har befintliga kostråd eller har kostråd under utveckling (The Food 

and Agriculture Organization, 2019b) och i Europa har över 30 länder utformat 

populationsbaserade kostråd (The Food and Agriculture Organization, 2019a). Det är skillnad 

på näringsrekommendationer och kostråd där näringsrekommendationer ger en fördjupad bild 

av vad den generella, friska populationen bör äta i syfte att fortsätta vara frisk och må bra. 

Näringsrekommendationer är mer specifika än kostråd och anger bl.a. referensvärden för 

makro- och mikronutrienter. Kostråd visar istället hur man bör äta för att uppnå de 

referensvärden vilka anges i näringsrekommendationerna. Kostråden tar hänsyn till specifika 

hälsoproblem vilka finns i befolkningen men även till mattraditioner (Livsmedelsverket, 

2019). Det gör att kostråd kan se väldigt olika ut beroende på var i världen de ges ut även om 

det grundläggande näringsbehovet är detsamma. De svenska kostråden är baserade på de 

nordiska näringsrekommendationerna (NNR, 2012) vilka har antagits som de officiella 

rekommendationerna i Sverige (Livsmedelsverket, 2019). De nordiska närings-

rekommendationerna tas fram i ett samarbete mellan de nordiska länderna där över hundra 

vetenskapliga experter deltar med syfte att sammanställa den vetenskapliga evidensen och ta 

fram referensvärden för att främja optimal nutritionsstatus och förhindra livsstilsrelaterade 

sjukdomar (NNR, 2012). 
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De gällande kostråden i Sverige är uppdelade i tre kategorier vars råd syftar till att främja ett 

hälsosamt kostmönster. Kostrådens första kategori består av livsmedel vilka det anses 

gynnsamt att äta mer av som frukt, grönsaker och bär, fisk och skaldjur samt nötter och frön. 

Den andra delen består av livsmedel vilka kan vara gynnsamma att byta till som fullkorn vid 

val av cerealier, växtbaserade oljor och margarin vid val av matfett samt att välja magra 

mejeriprodukter framför fullfeta. Den sista delen består av livsmedel vilka det anses viktigt att 

minska på som salt, socker, rött kött/charkprodukter och alkohol (Livsmedelsverket, 2017). 

För barn gäller samma kostråd som för vuxna med undantagen att alkohol inte inkluderas som 

en del i barnets mat. Barn mellan ett till två år vilka precis gått över till att äta samma mat som 

familjen kan även behöva lite extra fett från en källa med fleromättade fettsyror exempelvis 

en tesked upp till en matsked rapsolja om dagen (Livsmedelsverket, 2018a). Det kan också 

vara nödvändigt att stegvis öka intaget av fullkorn upp till fyra års ålder på grund av 

fiberinnehållet vilket kan påverka magens funktion negativt hos yngre barn. Fullkorn mättar 

också bra i förhållande till sitt energivärde vilket kan göra att barnet får i sig för lite energi vid 

stort intag (ibid). Dessa avvikelser från kostråden tas även upp i den handledning vilken ges ut 

till verksamma inom barnhälsovården (Livsmedelsverket, 2018b) och bör således 

kommuniceras ut till föräldrar på barnavårdscentralerna (BVC).  

 

Flertalet studier på vuxna har visat på gynnsamma hälsoeffekter vid en kost som i stor 

utsträckning stämmer överens med de gällande kostråden (Adamsson et al., 2011; Appel et 

al., 1997; Uutsitupa et al., 2013). Motsvarande har man också sett att en kost med för lite av 

de livsmedel vilka rekommenderas i kostråden och för mycket av det som inte 

rekommenderas är förknippat med en rad olika livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig död 

(Afshin et al., 2019). Mat och kostråd är väl omdebatterade områden i media och på internet 

och åsikterna kring vad kosten bör innehålla är delade. Det kan därför vara svårt för många 

föräldrar att veta vilken källa den kan lita på i kostfrågor. Livsmedelsverket är den myndighet 

vilken representerar staten i frågan och har ansvaret att förmedla kostråd till befolkningen 

(SFS 2009:1426). Trots det visar Livsmedelsverkets senaste förtroendeundersökning vilken 

genomfördes 2016 att det bland barnfamiljer, vilka hörde till den grupp som hade störst 

kännedom om Livsmedelsverket, endast var 51% som hade ganska eller mycket bra 

kännedom om deras verksamhet. Förtroendet för Livsmedelsverket hade ökat sedan tidigare 

undersökningar och visade att 60% ansåg sig ha ganska eller mycket stort förtroende för 

myndigheten (Livsmedelsverket, 2016). De källor föräldrar förlitar sig på vid information om 

mat och nutrition angående sitt barns kost kan ha en betydande påverkan på kvaliteten av 

näring i maten (Variyam, Blaylock, Bing-Hwan, Ralston & Smallwood 1999). Vid en 

undersökning av konsumentattityder hos föräldrar i sju olika europeiska länder har man bland 

annat kunnat se att föräldrar som hade stor tillit till reklam i högre utsträckning konsumerade 

processade livsmedel (Jilani et al., 2018). Vidare sågs att föräldrar som litade på varor vilka 

antyddes vara tillsatsfria oftare konsumerade söta, feta och processade livsmedel. 

 

Matvanor hos svenska barn 
Undersökningar utförs emellanåt för att samla in uppgifter om hur matvanorna ser ut hos 

befolkningen i samhället i dagsläget. Detta är av vikt bland annat för att undersöka 

följsamheten av de aktuella kostråden, studera matvanors anknytning till hälsa och sjukdomar 

och för att utveckla nya kostråd (Livsmedelsverket, 2018c). Riksmaten barn 

(Livsmedelsverket, 2003) är en omfattande kostundersökning om svenska barns matvanor 

som genomfördes på barn i åldrarna fyra, åtta och elva år, där man studerat barnens intag av 
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livsmedel och näringsämnen. Undersökningen visade att fördelningen av makronutrienterna 

protein, fett och kolhydrater i kosten var bra men typ av fett och kolhydrater låg inte i linje 

med rekommendationerna. Generellt sett bestod barnens kost av mycket mättat fett och 

socker, men en liten andel fibrer. Även intaget av frukt och grönsaker utmärkte sig i 

undersökningen då det visade sig att deltagarna endast intog i genomsnitt hälften av den 

rekommenderade mängden om 400 gram per dag för barn. Utöver detta indikerade 

undersökningen också på ett högre intag av salt samt ett lägre intag av D-vitamin än 

rekommenderat (ibid). Resultaten från Riksmaten barn återspeglades i den senare 

undersökningen Riksmaten ungdom (Livsmedelsverket, 2018d) som gjordes på äldre barn. Ett 

antagande är att matvanor som etablerats hos de yngre barnen även följer med upp i äldre 

ålder vilket också överensstämmer med det Emmet et al. (2015) redovisar i sin studie. De såg 

att ett kostmönster rik på frukt, grönsaker och fullkorn var en tydlig indikator på att kosten 

även i övrigt var hälsosam. När föräldern åt enligt det kostmönster som i studien 

klassificerades som hälsosamt kunde det tydligaste sambandet ses i att det även påverkade 

barnets intag. Vidare syntes även ett samband hos det kostmönster som till största del bestod 

av processad och mindre hälsosam mat. Detta tyder på att oavsett om föräldern äter hälsosamt 

eller inte så verkar det således påverka vilken kosthållning barnet kommer ha. Vidare 

indikeras i Riksmaten barn (Livsmedelsverket, 2003) att vissa skillnader kunde ses avseende 

föräldrarnas utbildningsnivå och barnets intag. Föräldrarnas utbildningsnivå anges även i 

andra studier vara en bakgrundsvariabel av intresse. Föräldrar med lägre utbildningsnivå 

verkar anse att det är av mindre vikt att lära barnet om hälsosam mat (Zarnowiecki et al., 

2012), samt att en lägre ålder hos mamman verkar indikera på ett mindre hälsosamt 

kostmönster hos barnet (Emmet et al., 2015). En hög utbildningsnivå hos framförallt mamman 

verkar dock vara associerat med ett mer hälsosamt matintag hos barnet (Emmet et al., 2015; 

van Ansem, Schrijvers, Rodenburg & van de Mheen, 2014).  

 

Det kan dock finnas många utmaningar som förälder i att främja hälsosamma matvanor hos 

sitt barn. I många familjer är det mycket vanligt att barn är petiga i maten och endast har ett 

fåtal matpreferenser (Sandvik, Ek, Somaraki, Hammar, Eli & Nowicka, 2018; Trofholz, 

Schulte & Berge, 2017). Även om fortsatt exponering av nya livsmedel kan leda till att bredda 

smakpreferenserna så kan det upplevas stressande för föräldrar att i en måltidssituation se sitt 

barns ovilja att äta den erbjudna maten, vilket sågs av Farrow, Galloway och Fraser (2009). 

Vidare såg forskarna att barn med mer petig och negativ inställning till maten verkade bidra 

till att föräldern i större utsträckning pressade barnet att äta. Det kan många gånger vara 

viktigare för föräldern att barnet faktiskt äter än att det på tallriken är det bästa ur ett 

näringsperspektiv. I vissa fall kan det därför upplevas lättare att laga något separat som barnet 

faktiskt tycker om för att slippa kasta mat (Trofholz et al., 2017). För att försöka överkomma 

petigheten hos barnet verkar det vara av intresse att försöka skapa en njutningsfull 

matsituation, men forskningen ställer sig frågande till hur man kan framkalla en sådan 

matmiljö (van der Horst, 2012). Ett barns matvanor är ett ytterst komplext område och ovan är 

några nämnda aspekter. Intressant är att det verkar som att även om föräldrar vet vad som är 

mer eller mindre hälsosam mat kan det finnas andra anledningar som påverkar vad som 

serveras till barnet.  

 

Föräldrars attityder och inflytande på sitt barns ätande 
Attityder är personers medvetna eller omedvetna inställning till något. Många beteenden 

speglas av de attityder en person har gentemot ett specifikt ämne eller fråga och det är något 

som har granskats i en meta-analys av Glasman och Albarracin (2006). En attityd som 
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grundar sig i att reflektera över det specifika ämnet verkade i större utsträckning påverka det 

framtida beteendet. Det fanns också starka korrelationer mellan en attityd baserad på 

erfarenhet eller starkt förtroende till ett ämne och det utagerande beteendet. När det gäller 

kostråd skulle det därför kunna antas att en person som är väldigt säker i sin attityd och har ett 

starkt förtroende för eller emot kostrådet i större utsträckning kommer agera i enlighet med 

attityden. Glasman och Albarracin (2006) tar också upp att accessible attitudes, vilka bygger 

på att attityder som är starkt kopplade till minnet verkar påverka en persons beteende. Ett 

antagande kan även här göras att de attityder en förälder uttrycker gentemot sitt barn om olika 

livsmedel eller kostråd kommer få fäste hos barnet och påverka barnets beteende.  

 

De regler och attityder föräldrarna har till olika livsmedel verkar påverka den matmiljö som 

finns i hemmet (Couch, Glanz, Zhou, Sallis, & Saelens, 2014; van Ansem et al., 2014). 

Vanligtvis mynnar föräldrarnas attityder ut i att agera som förebild och vakt av olika typer av 

livsmedel eller maträtter. Detta har studerats av Hansson, Larsson, Tynelius, Willmer och 

Rasmussen (2016) där rollen som förebild och vakt av mer eller mindre hälsosamma 

livsmedel verkar påverka barnens intag. Barnets intag verkar också influeras av hur föräldern 

själv beter sig i sin roll som förebild, vilket framförallt har visat sig påverka de negativa och 

positiva associationerna ett barn har till frukt och grönsaker (Kristiansen, Bjelland, Himberg-

Sundet, Lien & Frost-Andersen, 2017). Vidare visar forskarna att negativa föräldrarattityder 

leder till ett minskat intag av frukt och grönsaker hos barnet. Detta genom att föräldern själv 

inte anser det av vikt att barnet konsumerar frukt och grönsaker eller att föräldern känner 

avsmak till att äta dessa livsmedel visar på ett minskat intag hos barnet. Ett signifikant ökat 

intag av frukt och grönsaker tycks däremot främjas av att föräldrar istället agerar som praktisk 

förebild där barnet får delta i förberedelserna av maten och att barnet äter tillsammans med 

föräldern. Att näringskvaliteten i barnets mat och barnets uppfattning av föräldern som 

förebild påverkas av föräldrarnas attityder till hälsosam mat styrks även av Nansel et al. 

(2013) vilka såg att mer positiva attityder till hälsosam mat hos föräldrarna verkade bidra till 

att förbättra näringskvaliteten i barnets mat. Vidare kan också positiva effekter ses mellan 

föräldern som förespråkare för hälsosamma matvanor och barnets egna attityder till hälsosam 

mat. Istället för att endast tillhandahålla kostråd kan det därför finnas anledningar att också 

specifikt fokusera på föräldrarnas attityder till att äta hälsosamt (Adamo & Brett, 2014). Detta 

eftersom det verkar finnas indikationer på att föräldrars attityder till hälsosam mat påverkar 

barnets intag. Att främja ett hälsosamt kostmönster hos föräldrar till unga barn skulle således 

kunna skapa bra matvanor hos barnen redan i ung ålder vilket även skulle kunna följa med 

barnet upp i äldre åldrar.  

 

Både Riksmaten barn (Livsmedelsverket, 2003) och Riksmaten ungdom (Livsmedelsverket, 

2018d) indikerar att det finns brister i följsamhet till kostråden från Livsmedelsverket. 

Resultaten från dessa kostundersökningar verkar också vara samstämmiga med 

undersökningar gjorda i USA och Belgien där intag jämförts med rådande rekommendationer 

i landet (Huybrechts et al., 2008; Munoz, Krebs-Smith, Ballard-Barbash, & Cleveland, 1997). 

Det verkar dock finnas oklarheter i orsaker till den bristande följsamheten och i slutsatserna 

från Riksmaten barn (Livsmedelsverket, 2003) nämns att endast vissa skillnader i 

livsmedelsintag hos barnen kunde förklaras med hjälp av bakgrundsvariabler. Flertalet studier 

betonar dock att en högre utbildningsnivå hos föräldrarna verkar ha en betydande roll för att 

främja konsumtionen av mer hälsosamma livsmedel hos barnet (Emmet et al., 2015; van 

Ansem et al., 2014; Zarnowiecki et al., 2012). Ett samband mellan föräldrars attityder till 

hälsosamma vanor och barnets kunskap om hälsosam mat visas av Zarnowiecki et al. (2012). 

Vidare indikeras att föräldrars attityder är av stor vikt för att forma kunskap hos sitt barn. Det 
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skulle därför kunna antas att utöver det faktum att föräldern är den vilken i huvudsak erbjuder 

barnet mat så kan föräldrars attityder genom formandet av sitt barns kunskap om hälsosam 

mat också påverka barnets faktiska intag. Det kan därför vara av intresse att undersöka 

föräldrars syn på näringsriktig mat.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka attityder till och associationer med näringsriktig mat hos 

föräldrar med barn i åldrarna ett till sex år. Mer specifika forskningsfrågor är: 

Överensstämmer föräldrars attityder till vad barnet bör äta med Livsmedelsverkets kostråd? 

Vad associerar föräldrar med begreppet näringsriktig mat? 

Finns det någon skillnad i synen på kostråden avseende föräldrarnas kön, ålder och 

utbildningsnivå? 

 

Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats vilken genomfördes med hjälp av en 

webbaserad enkät. Enkäten riktade sig till föräldrar vilka hade minst ett barn i åldrarna ett till 

sex år.  

 

Enkäten 
Enkäten (bilaga 2) utformades i det webbaserade programmet Google Formulär (2019). Att 

använda en webbaserad enkät är enligt Bryman (2011, s. 586) mer tidseffektivt för 

respondenterna som kan välja att svara när de själva har tid och möjlighet. Under utformandet 

av enkäten upprättades en kontakt på Livsmedelsverket vilken gav kritik och råd kring 

utformningen av enkätfrågorna. Ett följebrev inledde enkäten där respondenten fick 

information om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att delta, att alla svar var 

anonyma och inte skulle behandlas av någon obehörig. Vid eventuella frågor från 

respondenten fanns också kontaktuppgifter till båda uppsatsskrivarna (bilaga 1).  

 

De inledande frågorna ställdes med avseende på kön, ålder, utbildning och åldern på barnen i 

hushållet. Därefter ombads respondenten besvara frågor vilka var baserade på 

Livsmedelsverkets kostråd. Kostråden är uppdelade i grupper beroende på om det är 

livsmedel vi rekommenderas äta mer av, byta till eller äta mindre av (Livsmedelsverket, 

2017). Frågorna besvarades med en femgradig Likertskala och beroende på vilket råd frågan 

byggde på gick skalan antingen från aldrig till dagligen (t.ex. hur ofta anser du att ditt barns 

mat bör innehålla frukt, grönsaker och bär?), instämmer inte alls till instämmer helt (t.ex. jag 

anser att det vid val av bröd, ris pasta eller flingor till mitt barn är det viktigt att i första hand 

välja fullkornsalternativ) eller inte alls viktigt till mycket viktigt (Hur viktigt anser du det är att 

begränsa mängden rött kött och charkprodukter i ditt barns mat?). I den avslutande delen av 

enkäten behandlades en fritextfråga om vilka tre ord respondenten associerar till näringsriktig 

mat för barn, en fråga om vart respondenten vänder sig för kostråd, om eventuella allergier 

fanns i hushållet samt om den/de var medicinskt diagnostiserade. Endast frågorna om barnens 

ålder samt om associationen till näringsriktig mat för barn hade ett öppet svarsalternativ 

eftersom för många öppna svarsalternativ enligt Bryman (2011, s. 245) kan leda till att 

människor väljer att inte besvara en enkät. De övriga frågorna hade slutna, vertikala 

svarsalternativ eftersom en horisontell uppställning kan leda till att respondenten av misstag 

markerar fel alternativ (Bryman, 2011, s. 234).  
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Enkäten testades i en pilotstudie, då den genom ett bekvämlighetsurval skickades ut till fem 

stycken föräldrar med barn i förskola. Enkäten bestod av samma frågor som var planerade och 

utformade för att ingå i studien, med undantag för den sista frågan i pilotstudien, vilken 

innefattade att respondenten fick lämna egna synpunkter på frågorna som just besvarats. Efter 

insamlandet av svaren från pilotstudien ansågs det nödvändigt att revidera några av frågorna i 

enkäten. Åldern för respondenten ändrades från slutna alternativ till ett öppet alternativ. I 

pilotstudien ställdes en fråga om ålder på barnen i hushållet. Denna fråga uteslöts och istället 

lades en fråga med slutet svarsalternativ till avseende totalt antal barn i hushållet i åldern ett 

till sex år, äldre än sex år och yngre än ett år. Detta för att få data som var lättare att analysera. 

I frågorna som berörde Livsmedelsverkets kostråd lades alternativet jag har ingen åsikt till för 

att inte tvinga respondenten att ta ställning.  

 

Datainsamling 
Med avsikten att nå tillräckligt stor spridning och respons under en begränsad tid valdes det 

sociala mediet Facebook som plattform för att publicera enkäten. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2011, s. 194) innebär att urvalstekniken inte skett 

slumpmässigt utan istället har baserats på ett urval som funnits tillgängligt för forskaren. 

Enkäten delades i de två författarnas flöden på Facebook där föräldrar till förskolebarn 

inbjöds att besvara enkäten. Utöver detta skickades även en förfrågan till tre större 

föräldragrupper på Facebook vilka var inriktade på diskussion kring förskolan. Publicering 

godkändes i en utav grupperna. Enkäten fanns efter färdigställande tillgänglig att besvara 

under 15 dagar och togs då ner eftersom deltagandet avstannat.  

 

Dataanalys 
De insamlade uppgifterna analyserades i statistikprogrammet SPSS. För att undersöka 

samband mellan de demografiska variablerna och de insamlade uppgifterna användes 

Wilcoxon Rank Sum Test med en signifikansnivå på 5%. Vid denna sambandsanalys 

exkluderades svarsalternativet jag har ingen åsikt. På grund av det relativt höga antalet vilket 

hade en diagnostiserad nöt eller frö-allergi i hushållet analyserades svaren på frågan relaterat 

till kostrådet om nötter och frön mot de respondenter vilka uppgivit allergi mot nötter och 

frön i hushållet för att kontrollera om det påverkat resultatet. Frågan: vilka tre ord beskriver 

bäst vad näringsriktig mat för barn är enligt dig hade ett öppet svarsalternativ. I de fallet 

respondenten skrivit samma ord fler än en gång räknades bara ordet en gång. I vissa fall hade 

respondenten skrivit en mening på tre ord och då räknades bara det beskrivande ordet. 

Sammanlagt behandlades 278 ord. Vidare konstruerades kategorier för att ytterligare dela in 

ord som hörde samman. 

 

Bortfall 
Vid enkäter behöver man alltid räkna med bortfall, både internt och externt. Då detta är en 

frivillig webbaserad enkät som publicerades i flödet på Facebook finns risken att personer har 

exponerats för enkäten men valt att inte svara. Det är dock oklart hur många, vilket medför att 

vi inte kan mäta det externa bortfallet. I största möjliga mån försöktes det interna bortfallet 

elimineras genom att alla frågor gjordes obligatoriska att besvara. Frågan: Vilka 3 ord 

beskriver bäst vad näringsriktig mat för barn är enligt dig hade ett öppet svarsalternativ vilket 

dock ledde till ett bortfall på 43 ord, då inte alla respondenter valde att ange tre ord. Alla 

respondenter angav dock minst ett räknat ord.  
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Etiska reflektioner 
De fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet har beaktats i denna uppsats (Vetenskapsrådet, 

2017). För att informationskravet ska uppfyllas måste deltagarna informeras om studiens 

syfte, att det är frivilligt att delta och att de kan välja att avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Då 

deltagandet i enkäten skedde helt anonymt vilket innebär att inga personuppgifter samlades in 

eller sparades uppfylldes konfidentialitetskravet och med nyttjandekravet innebär att datan 

som insamlas endast kommer att behandlas i den aktuella studien. Följebrevet som inledde 

enkäten upplyste deltagaren om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt 

att avbryta sitt deltagande i studien när som helst under studiens gång. Att deltagarna själva 

väljer att besvara och skicka in enkäten uppfyller samtyckeskravet. Vidare beskrev följebrevet 

att enkäten var helt anonym, att de insamlade svaren endast skulle behandlas av författarna till 

uppsatsen och att svaren endast skulle användas för att besvara studiens syfte och inte 

kommer att delas vidare med någon annan. I och med detta uppfylls även 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Litteratur 
En litteratursökning utfördes inom det ämnesområde som uppsatsen skulle behandla för att få 

en översiktlig bild av det aktuella forskningsläget. Sökningen utfördes i databaserna PubMed, 

Scopus, Web of Science och Google Scholar under tidsperioden 2019-03-25 till 2019-04-12. 

De sökord och kombinationer som användes var "Parenting"[Mesh] AND "Child Nutrition 

Sciences"[Mesh] ”Dietary patterns”, ”parents” AND “food habits”, ”Child Nutrition 

Sciences”, ”parenting”, ”preschool”. De avgränsningar som gjordes var att endast inkludera 

studier gjorda på människor. Efterhand har flera studier tillkommit vilka valts genom 

referenslistor och nya sökningar utan dokumenterade avgränsningar och sökord. Dessutom 

inkluderades relevanta webbaserade rapporter och webbsidor i studien samt böcker i form av 

kurslitteratur. 

 

Resultat 

Beskrivning av respondenterna  
Respondenterna var sammanlagt 107 personer och bestod av 72% (n=77) kvinnor samt 28% 

(n=30) män i åldrarna 23-54 år (Mv=35, SD=6). Av respondenterna hade 68% (n=73) en 

eftergymnasial utbildning, 30% (n=32) hade gymnasial utbildning och 2% (n=2) angav 

grundskola, folkskola eller realskola som högsta genomförda utbildning. Alla respondenter 

var föräldrar till minst ett barn i åldrarna 1-6 år. Nästan hälften (49%, n=52) av 

respondenterna hade fler än ett barn i åldrarna 1-6 år och 44% (n=47) hade barn sedan tidigare 

vilka var äldre än 6 år.  

 

Två frågor i enkäten hanterade huruvida det fanns några allergier i hushållet och vidare om 

dessa var medicinskt diagnostiserade. Totalt 34 % (n=36) av respondenterna uppgav att det 

fanns en allergi hos någon av medlemmarna av hushållet. Det visade sig att det fanns 

medicinskt diagnostiserad allergi mot nötter/frön i 13% (n=14) av hushållen, mjölkprotein i 

7% (n=8) och spannmålsallergi alt. celiaki fanns i 5% (n=5) av hushållen. I 8% (n=9) av 

hushållen uppgavs att det fanns en allergi mot något av ovanstående eller fisk och skaldjur 

men att den inte var medicinskt diagnostiserad.  
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Respondenterna ombads svara på vart de i första hand vände sig för att söka information eller 

råd om näringsriktiga matvanor. I första hand valde 49% av respondenterna att söka på 

internet (t.ex. googla). Därefter kom Livsmedelsverket vilka valdes av 20%. De som i första 

hand valde familj/släkt/vänner som sin informationskälla utgjorde 8 % av respondenterna. 

Alternativen dietist/kostrådgivare (5 %), böcker (4%), vårdcentral/husläkare/BVC (4 %), 

chef/arbetskamrat (2 %), kokböcker (1 %), konsumentverket (1 %), vet ej (1 %), annat (3 %) 

samt inget behov/ointresserad (3 %) uppgavs också av ett fåtal respondenter men i lägre 

utsträckning. Även svarsalternativen livsmedelsbutik/personal i livsmedelsbutik, tidningar, 

TV, mattidning, tränare/idrottsförening, vårdguiden apotek, företag/nättjänst för 

viktminskning och kommun fanns till förfogande men uppgavs inte av någon respondent.   

 

Föräldrars syn på näringsriktig mat till barn  
Den första delen av frågor i enkäten baserades på de tre livsmedelsgrupper vilka 

Livsmedelsverkets kostråd rekommenderar en ökning av. Frågorna besvarades med alternativ 

om hur ofta respondenten ansåg att barns mat skulle innehålla den specifika 

livsmedelsgruppen från aldrig (1) till dagligen (5) vilket redovisas i sin helhet med antal och 

procent i tabell 1. Sammantaget angav 96% av föräldrarna att barns mat borde innehålla 

grönsaker, frukt eller bär dagligen och övriga 4% svarade flera gånger i veckan (median=5). 

Vidare ansåg 51% att deras barns mat borde innehålla fisk och skaldjur flera gånger i veckan 

och 41% ansåg att barnens mat borde innehålla fisk och skaldjur en gång i veckan 

(median=4). Av respondenterna ansåg 37% att deras barns mat borde innehålla nötter och frön 

flera gånger i veckan, 23% valde en gång i veckan och 6% valde alternativet dagligen 

(median=3). Alternativet jag har ingen åsikt angavs av 22% av respondenterna. För att 

kontrollera för nötallergi analyserades svaren från respondenterna vilka uppgivit nöt/frö-

allergi på enkäten en gång separat mot frågan gällande nötter och frön vilket visade att både 

typvärde och median var 4 i gruppen vilket motsvarar alternativet flera gånger i veckan. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik på svaren från frågorna om livsmedel vilka det rekommenderas 

att det bör ätas mer av. redovisat i antal och procent (n=107) 

 

Hur ofta anser du att ditt 

barns mat bör innehålla: 

Grönsaker, frukt och bär?  

n (%) 

Fisk och skaldjur?  

n (%) 

Nötter och frön?  

n (%) 

Aldrig  0 (0) 2 (2) 5 (5) 

En gång i månaden  0 (0) 2 (2) 8 (8) 

En gång i veckan  0 (0) 44 (41) 25 (23) 

Flera gånger i veckan  4 (4) 55 (51) 40 (37) 

Dagligen  103 (96) 1 (1) 6 (6) 

Ingen åsikt 0 (0) 3 (3) 23 (22) 

Not. Respektive medianvärde för skalan aldrig (1) – dagligen (5) är för: Grönsaker, frukt och 

bär: 5. Fisk och skaldjur: 4. Nötter och frön: 3. 
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Frågorna vilka baserade sig på råden om att byta ett livsmedel till ett annat besvarades med en 

skala efter grad av instämmande från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (5). För 

frågan om det vid val av bröd, pasta, ris, flingor och grynprodukter var viktigt att i första hand 

välja fullkornsalternativ vilket redovisas med antal och procent i tabell 2 kunde man se att en 

majoritet på 52% instämde delvis med påståendet (median= 3). På frågan om det vid val av 

matfett till barnen var viktigt att i första hand välja flytande margarin eller olja valde en knapp 

majoritet på 32% att svara instämmer inte alls med påståendet (median=2). På påståendet om 

att det var viktigt vid val av mejeriprodukter till barnen att i första hand välja magra 

mejeriprodukter valde 59% instämmer inte alls (median=1). 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik från frågorna vilka berörde livsmedel som det rekommenderas 

att man byter ut, redovisat i antal och procent (n=107) 

 

Jag anser att vid val av: 

bröd, pasta, ris, flingor och 

grynprodukter till mitt barn är 

det viktigt att i första hand 

välja fullkornsalternativ.  

n (%) 

matfett till mitt barn är 

det viktigt att i första 

hand välja flytande 

margarin eller olja.  

n (%) 

mejeriprodukter till mitt 

barn är det viktig att i 

första hand välja magra 

mejeriprodukter.  

n (%) 

Instämmer inte alls  9 (8) 34 (32) 63 (59) 

Instämmer mycket lite  11 (10) 18 (17) 18 (17) 

Instämmer delvis  56 (52) 32 (30) 18 (17) 

Instämmer mycket  17 (16) 9 (8) 4 (4) 

Instämmer helt  12 (11) 7 (7) 2 (2) 

Ingen åsikt 2 (2) 7 (7) 2 (2) 

 

Not. Respektive medianvärde för skalan instämmer inte alls (1) – instämmer helt (5) är för: 

Byta till fullkornsalternativ: 3. Byta till flytande margarin eller olja: 2. Byta till magra 

mejeriprodukter: 1. 

 

Till kostråden vilka syftar till att minska på en livsmedelsgrupp gavs frågor om hur viktigt 

föräldrarna tyckte det var att begränsa olika livsmedelsgrupper i sitt barns mat. Frågornas 

svarsalternativ gavs en skala från inte alls viktig (1) till mycket viktig (5) och redovisas med 

antal och procent i tabell 3. Frågan om vikten att begränsa rött kött och chark i sitt barns mat 

ansågs vara viktigt av en majoritet på 36% (medianen= 4). Att begränsa mängden salt i 

barnets mat ansågs viktigt av 43% av föräldrarna (medianen=4). Vidare ansågs det mycket 

viktigt av 63% (medianen=5) av respondenterna att begränsa mängden socker i barnens mat. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik på svaren från frågorna gällande livsmedel vilka det 

rekommenderas att minska på, redovisat i antal och procent (n=107) 

 

Hur viktigt anser du att det är 

att: 

begränsa mängden rött kött och 

charkprodukter i ditt barns mat?  

n (%) 

begränsa mängden salt 

i ditt barns mat? 

n (%) 

begränsa mängden 

socker i ditt barns mat?  

n (%) 

Inte alls viktigt  9 (8) 2 (2) 0 (0) 

Mindre viktigt  16 (15) 15 (14) 2 (2) 

Varken viktigt eller oviktigt  19 (18) 24 (22) 3 (3) 

Viktigt  39 (36) 46 (43) 35 (33) 

Mycket viktigt  21 (20) 19 (18) 67 (63) 

Ingen åsikt 3 (3) 1 (1) 0 (0) 

 

Not. Respektive medianvärde för skalan inte alls viktigt (1) – mycket viktigt (5) är för: 

Begränsa mängden rött kött/chark: 4. Begränsa mängden salt: 4. Begränsa mängden socker: 5. 

 

Näringsriktig mat för barn, beskrivet med tre ord 
Respondenterna fick i enkäten uppge tre ord för att besvara frågan vad är näringsriktig mat för 

barn enligt dig? I tabell 4 redovisas samtliga ord och hur många procent av respondenterna 

vilka använt det redovisade ordet för att beskriva frågan. Det ord vilket förekom flest gånger 

var varierat vilket 52% av respondenterna svarade. Vidare angav 37% grönsaker/rotfrukter 

som det vilket bäst beskrev näringsrik kost för barn. Att maten var hemlagad/lagad från 

grunden angavs av 19% och både färgglad samt protein angavs vardera av 12% av 

respondenterna. Vid analysen av orden kunde även fyra kategorier (livsmedel, näringsämnen, 

produkt och måltid) utformas vilka orden grupperades efter.  

 

Tabell 4. Sammanställning av de ord vilka valdes av respondenterna på frågan: Vilka tre ord 

beskriver bäst vad näringsriktig mat för barn är enligt dig? Redovisas med hur stor del av 

respondenterna som valt det nämnda ordet i % (n=107). Orden är även grupperade efter 

samhörighet med kategori 

 
Livsmedel: Frukt (8) Vegetariskt 

(3) 
Animalier 
(4) 

Grönsaker/rotfrukter (37)   

Näringsämnen: Protein (12) Fiber (7) Fett (7) Vitaminrik (5) Kolhydrater 
(5) 

 

Produktion: Bra råvara (7) Ekologiskt 
(6) 

Naturligt 
(7) 

Tillsatsfri (4) Sockerfritt (7)  

Måltid: Hemlagat/lagat 

från grunden 
(19) 

Färgglad 

(12) 

Nyttig (7) Rolig/lustfylld matsituation 

(7) 

Energigivande 

(3) 

Gott 

(11) 

 Varierat (52) Näringsrik 
(10) 

Mättande 
(3) 

Tallriksmodellen/kostcirkeln 
(9) 

Uppäten (3)  
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Sambandsanalys 
De insamlade uppgifterna analyserades för att se huruvida det fanns samband mellan de 

demografiska variablerna och hur man svarat på övriga frågor. Inga samband kunde ses med 

någon av de undersökta variablerna vilka var kön, ålder, utbildningsnivå eller om man haft 

barn sen tidigare vilket var äldre än sex år. Materialet analyserades även uppdelat efter kön i 

förhållande till utbildningsnivå men inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna. 

 

Diskussion  

De huvudsakliga resultaten från enkätstudien visade att det fanns en stor skillnad mellan 

föräldrarnas uppfattning och Livsmedelsverkets kostråd gällande vikten av att välja magra 

mejeriprodukter till sina barn och rådet att i första hand välja flytande margarin eller olja vid 

val av matfett. En stor del av föräldrarna hade ingen åsikt om hur ofta deras barns mat borde 

innehålla nötter och frön. Endast lite över hälften av föräldrarna ansåg att det var viktigt eller 

mycket viktigt att begränsa mängden rött kött och chark eller mängden salt i barnens mat. En 

tydlig majoritet ansåg likt kostråden att barnen bör äta grönsaker, frukt eller bär dagligen samt 

att det var mycket viktigt att minska på mängden socker i barnets mat. Inga samband kunde ses 

mellan svaren i förhållande till någon av de undersökta variablerna kön, ålder, utbildningsnivå 

eller om föräldern hade ett äldre barn (>6 år) sedan tidigare. När föräldrarna själva fick 

beskriva vad en näringsriktig mat för barn var med tre ord så förekom varierat, 

grönsaker/rotfrukter, hemlagat/lagat från grunden, färgglad och protein flest gånger. 

 

Maten vilket det rekommenderas att äta mer av 
Kostråden vilka rekommenderar ett ökat intag av en specifik livsmedelsgrupp visade sig 

stämma bra överens med vad föräldrarna ansåg i fallet grönsaker, frukt och bär, vilket är 

positivt då frukt och grönsaker visat sig vara en viktig indikator för ett hälsosamt kostmönster 

i stort (Emmet et al., 2015). Att föräldrarna har en positiv attityd till frukt och grönsaker kan 

även öka intaget hos barnen vilket visats av Kristiansen et al. (2017). Enligt Riksmaten barn 

(Livsmedelsverket, 2013) nådde endast hälften av barnen upp till det rekommenderade intaget 

vilket visar att en ökning av intaget hos barn generellt är önskvärt. Hur föräldrarnas 

uppfattning till frukt och grönsaker såg ut före Riksmaten barn genomfördes har vi dock inga 

uppgifter om. Det kan innebära att föräldrarna även då hade en positiv inställning till att sitt 

barn bör inta frukt och grönsaker dagligen men att andra aspekter påverkade den faktiska 

konsumtionen. Barnets egna matpreferenser har visat sig kunna avgöra hur väl föräldern 

väljer att servera det som anses vara bäst eller det som barnet tycker om och faktiskt kommer 

att äta upp (Trofholz et al., 2017; Farrow et al., 2009). Kostrådet om att servera fisk och 

skaldjur till sitt barn stämde relativt väl överens med Livsmedelsverkets råd om intag två till 

tre gånger i veckan (Livsmedelsverket, 2017). Att en stor del av föräldrarna valde att intag av 

fisk och skaldjur en gång i veckan var tillräckligt skulle exempelvis kunna förklaras med oro 

över miljögifter i fisk vilket också nämns i De svenska kostråden - hitta ditt sätt 

(Livsmedelsverket, 2017). En annan påverkande faktor kan vara det relativt höga priset i 

förhållande till många andra animalier.  

 

Ett intressant utfall i kostrådet om nötter och frön var att 22 % av föräldrarna inte hade någon 

åsikt om hur ofta barnen borde konsumera dessa livsmedel. Detta kan bero på att nötter och 

frön inte är en del av basen i en måltid utan snarare ett komplement samt att det i många fall 

också är ett dyrt livsmedel. Det kan också diskuteras till hur stor del nötter och frön är en del 
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av den traditionella nordiska kosten. Nötter kan dessutom vara förvirrande då mycket av det 

vi kallar nötter i dagligt tal egentligen inte är det som t.ex. jordnötter och kokosnötter. Att det 

dessutom vid allergi kan ge uppkomst till svåra anfall kan tänkas göra en förälder avvaktande 

inför introducerandet till sitt barn. Tidigare rekommenderades det att man inte introducerade 

nötter före ett års ålder vilket är råd som ändrats efter 2011 (Livsmedelsverket, 2018b) och 

kan ha ökat osäkerheten för föräldern. Det kontrollerades även för att se om resultatet 

uppkommit till följd av att det fanns en nöt eller frö-allergi inom familjen, men det visade sig 

att en stor majoritet av de med angiven allergi i hushållet ansåg att nötter och frön borde intas 

flera gånger i veckan. Att många inte hade någon åsikt kan utöver redan nämnda faktorer 

också påverkas av att hälsoeffekterna inte är lika väl kommunicerade som övriga kostråd. Alla 

livsmedelsgrupperna nämns t.ex. med en egen sida i rapporten De svenska kostråden – hitta 

ditt sätt (Livsmedelsverket, 2017) bortsett från nötter och frön. Detta kan vara negativt då en 

kost med lågt intag av nötter och frön har associerats med en ökad risk för bl.a 

kardiovaskulära sjukdomar hos vuxna (Afshin et.al., 2019). 

 

Maten vilken det rekommenderas att byta ut 
Kostråden som berörde livsmedel vilka det kan vara av betydelse att byta ut hade totalt sett 

lägst grad av instämmande från föräldrarna. Påståendet om fullkorn fick till exempel endast 

ett delvis medhåll vilket skulle kunna bero på att yngre barns magar kan påverkas negativt av 

fullkorn samt att det ger en stark mättnad i relation till dess ganska låga energitäthet vilket 

också kan vara problematiskt för yngre barn (Livsmedelsverket, 2018a). Dessa aspekter gör 

att alternativet instämmer delvis stämmer väl överens med kostrådet om fullkorn applicerat på 

yngre barn. Råd om vilka effekter fullkorn kan ha hos barn bör kommuniceras ut på BVC 

(Livsmedelsverket, 2018b) och borde därför vara information vilket nått föräldern någon 

gång. Att kosten innehåller fullkorn har i epidemiologiska studier visats sig ha en skyddande 

effekt på flera välfärdssjukdomar och för tidig död (Afshin et al., 2019) och med tanke på att 

ett kostmönster vilket etableras i ung ålder verkar kunna följa med upp i åldrarna (Emmett 

et.al., 2015) kan det vara av vikt att börja introducera livsmedlet tidigt.   

 

Att det vid val av matfett till barnet är viktigt att i första hand välja flytande margarin eller 

olja var ett påstående vilket föräldrarna inte instämde med. Vilket fett man bör välja är 

mycket omdebatterat i media (Alex, 2017; Knapton, 2015) och huruvida man bör välja smör 

eller margarin verkar väcka starka känslor inte minst ur ett smakperspektiv vilket kan vara en 

anledning till det låga instämmandet. Det finns dock ett starkt stöd i litteraturen för rådet där 

man bl.a. ser att ett utbyte av mättat fett i kosten till fördel för fleromättat fett kan ha en 

positiv effekt på kardiovaskulär hälsa hos vuxna (Hooper, Martin, Abdelhamid & Smith, 

2015) och förbättrad blodfettsprofil (Iggman et al., 2014). Niinikoski et al. (2007) visade att 

upprepad nutritionsrådgivning till barn från sju månader till fjorton år där en minskning av 

mättat fett var en del av interventionen gav ett lägre total kolesterol och LDL än 

kontrollgruppen. Barnen i interventionsgruppen fick även ett lägre systoliskt blodtryck och 

bättre insulinkänslighet. Även om de flesta kliniska studierna är gjorda på vuxna så verkar det 

viktigt att etablera hälsosamma kostvanor tidigt (Birch & Ventura, 2009) vilket 

förhoppningsvis kan ge hälsosamma kostmönster även i vuxen ålder. 

 

Att vid val av mejeriprodukter till sitt barn i första hand välja magra mejeriprodukter var det 

påståendet vilket fick minst instämmande av föräldrarna. Även valet av fetthalt i 

mjölkprodukter är en flitigt debatterad fråga i media och på internet (Mårtensson, 2018; 

Stenseth, 2016) vilket kan vara anledning till den stora misstron till rådet. Även faktorn att 
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föräldrarna får rådet på BVC att barnen i lägre ålder behöver lite extra fett (Livsmedelsverket, 

2018b) kan göra att föräldrarna tar med sig den uppfattningen även när barnet blir äldre. 

Lättprodukter associeras antagligen med vikthantering för många vuxna, vilket kan göra att 

det upplevs fel att servera lättprodukter till ett barn som äter liten mängd mat. I de fall barnet 

anses petig i maten kan det tänkas att föräldern föredrar att ge barnet fullfeta produkter för att 

barnet ska få en så stor mängd energi och mättnad som möjligt från måltiden. Trofholz et al. 

(2017) kunde se att en tredjedel av föräldrarna ansåg det bättre att laga en separat måltid t ill 

barnen ofta bestående av energitäta livsmedel för att främja barnets aptit. När föräldrarna 

själva fick beskriva vad de ansåg vara näringsriktig mat för barn med tre ord (se tabell 4) 

förekom ord som gott, fett, energigivande, mättande och uppäten vilket är ord som inte direkt 

är förknippade med näringsinnehållet utan möjligen indikerar en svårighet att få i barnet större 

mängder mat och då istället behöva ge någonting energitätt och mättande samt tilltalande för 

barnet att äta. Gemensamt för både rådet om att byta till magra mejeriprodukter och rådet om 

att byta till flytande margarin och olja vid val av matfett är att båda ämnar till att förbättra den 

totala fettkvalitén i kosten där mättat fett får ge plats för mer omättat vilket innehåller de 

essentiella fettsyrorna n-3 och n-6. I riksmaten barn (Livsmedelsverket, 2013) såg man att de 

största källorna till mättat fett hos barnen var mjölk, ost och filmjölk. Ett barn som växer har 

ett stort behov av de essentiella fettsyrorna för att utvecklas (Livsmedelsverket, 2018b) vilket 

gör att det kan vara problematiskt när båda de här råden ses med lågt instämmande.  

 

Maten vilken det rekommenderas att minska på 
Frågan om rött kött och charkprodukter delade föräldrarna i nästan två lika stora fält, där man 

antingen ansåg att det var av vikt att begränsa mängden i sitt barns mat eller att man ansåg det 

påståendet som mindre viktigt. Då det finns flera potentiella anledningar till att minska på 

mängden rött kött t.ex. av etiska, miljöskäl eller hälsoaspekterna som adresseras här och vilka 

påvisats i flertalet studier (Wirfält et al., 2013; Afshin et al., 2019) så var det resultatet 

aningen överraskande. Eftersom det tidigare visats att män har en större motstridighet till att 

minska på mängden rött kött i sin egen diet (Tobler, Visscher & Siegrist, 2011) så var det 

även intressant att inga skillnader kunde ses mellan könen i den här undersökningen.  

 

Att minska på saltet har länge varit en hjärtefråga för Livsmedelsverket vilka har genomfört 

flera kampanjer genom åren och via BVC bör information om att vara restriktiv med salt ges 

(Livsmedelsverket, 2018b). Möjligtvis kan det missuppfattas som om restriktionerna från 

BVC bara gäller spädbarn och restriktionerna från Livsmedelsverket främst gäller äldre då 

högt blodtryck vilket är den vanligaste kommunicerade negativa hälsoeffekten av salt 

framförallt inte associeras med barn. Detta kan bidra till att även om majoriteten av 

respondenterna ansåg att mängden salt var viktig att begränsa i sitt barns mat så var det också 

en stor andel av respondenterna som inte ansåg det vara av lika stor vikt. Vikten av att 

begränsa mängden socker i barnets mat visade sig vara något som respondenterna nästan 

enhälligt tyckte var viktigt eller mycket viktigt. Detta antyder att det finns en diskrepans 

mellan föräldrarnas åsikt om sockerintag för barn och hur barnen verkligen äter, sett utifrån 

Riksmaten barn (Livsmedelsverket, 2003). 

 

Lika attityder oavsett kön, ålder och utbildningsnivå 
Vid den statistiska analysen undersöktes samband mellan hur respondenten svarat och dess 

kön, ålder, utbildningsnivå eller om det fanns barn äldre än sex år sedan tidigare. Inga 

signifikanta skillnader kunde hittas oavsett vald variabel eller fråga. Att få ett nollresultat på 
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alla de undersökta variablerna är ett intressant resultat då man tidigare sett könsskillnader vid 

t.ex. viljan att minska på sin egen köttkonsumtion (Tobler et al., 2011). Män och kvinnor 

analyserades även separat utifrån utbildningsnivå då man visat i tidigare studier att det finns 

skillnader i barns kostmönster kopplat till mammans utbildningsnivå (Emmet et al., 2015) 

vilket borde visa sig även i deras åsikter kring matval till barnet. Testet visade dock inte på 

några signifikanta skillnader. Att det inte finns någon skillnad mellan grupperna kan 

exempelvis vara intressant vid informationskampanjer för kostråden vilka då inte skulle 

behöva rikta sig till en specifik undergrupp. Det har dock visats i flera studier att en högre 

utbildningsnivå spelar en roll i huruvida konsumtion av mer hälsosamma livsmedel främjas av 

föräldern (Emmet et al., 2015; van Ansem et al., 2014; Zarnowiecki et al., 2012). Det skulle 

innebära att oavsett om föräldern har kunskapen om vad som anses vara hälsosam mat så är 

det en risk att det är i de familjer där föräldern har en högre utbildning som det finns störst 

chans att kunskapen kommer föras över till barnet. Både Emmet et al. (2015) och Veerecken 

et al. (2010) redovisade i sina studier att ett mindre hälsosamt kostmönster kunde ses hos barn 

som hade ett äldre syskon, vilket eventuellt skulle kunna härledas till att föräldrarnas attityder 

till hälsosam mat kan komma att förändras efter sitt första barn. I den aktuella studiens test där 

hushåll med både barn i förskoleålder samt minst ett äldre barn över sex år jämfördes med 

hushåll där det endast fanns barn i förskoleålder kunde dock inga signifikanta skillnader 

upptäckas. 

  

Föräldrars associationer med näringsriktig mat 
De fyra kategorierna livsmedel, näringsämnen, produkt och måltid konstruerades baserat på 

angivna ord av föräldrarna i frågan om associationer med näringsriktig mat. Dessa ansågs ge 

en övergriplig beskrivning av områden som föräldrarna ansåg av betydelse för att barnets mat 

skulle kunna betraktas som näringsrik. Många av de ord som angivits ansågs vara förknippade 

med måltiden som helhet där det framförallt verkade som att föräldrarna ansåg att det fanns 

många aspekter att ta hänsyn till för att barnets mat skulle upplevas näringsrik. Inom denna 

kategori fanns exempelvis ord som varierad, nyttig, färgglad, näringsrik och 

tallriksmodellen/kostcirkeln vilka alla går väl ihop med kostråden från Livsmedelsverket. 

Ordet färgglad skulle dock kunna läsas olika, antingen som det kommuniceras i kostråden där 

man kan läsa att “färgglatt är nyttigt” (Livsmedelsverket, 2017, s.3) alternativt att ordet syftar 

till att barn uppskattar färgglad mat. Det senare skulle i sin tur kunna leda till orden uppäten 

och rolig/lustfylld matsituation vilka också ansågs passa väl in under den utformade kategorin 

måltid. Dessa ord visar att det finns andra aspekter än strikt näringsmässiga att ta hänsyn till. 

Det verkar med andra ord inte spela någon roll hur näringsrik barnets mat är om den inte blir 

uppäten och då kan en lustfylld matsituation vara till hjälp vilket också visades av van der 

Horst (2011). Vidare menade forskaren att det är av vikt att försöka skapa en positiv atmosfär 

kring mat och hälsosamt ätande, vilket verkade påverkas negativt av en förälder som är mer 

kontrollerande och pressande kring barnets ätande. Även ordet god fanns inom denna 

kategori. Det ordet handlar också mer om att barnet ska äta än det faktiska näringsvärdet 

vilket kan vara extra viktigt gällande barn vilka anses som petiga i maten. Trofholz et al. 

(2017) såg att föräldrar var villiga att laga separat mat till barnet vilken den uppfattade som 

god enbart för att barnet skulle äta måltiden.  

 

Ytterligare ord som nämns och förknippas med måltiden är energigivande och mättande, vilka 

också skulle kunna kopplas till förekomsten av ordet fett, vilket klassificerades under 

kategorin näringsämnen. Att föräldrar associerar fett med näringsriktig mat kan också det 

grunda sig i att ett barn är petig i maten. Trots att den tidiga barndomen är av yttersta vikt för 
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etablerandet av matvanor beskriver Farrow et al. (2009) att det också är en period då barnet 

kan vara som mest petig med maten och endast vilja äta specifika livsmedel som är kända för 

barnet. Vidare beskriver forskarna att man som förälder därför står inför en stor utmaning när 

barnet behöver få i sig energi men endast vill inkludera ett fåtal livsmedel i sin kost. Det kan 

då antas att föräldern anser att en mat som är energigivande och mättande i det fallet är av 

stor betydelse. Att välja mejeriprodukter med högre fetthalt skulle kunna upplevas som ett 

smidigt sätt att se till att barnet får i sig energi och blir mätt. 

 

Under kategorin näringsämnen klassificerades förutom ordet fett även vitaminrik, 

kolhydrater, fibrer och protein. Även om det verkade anses av betydelse att maten var 

vitaminrik var det ändå energigivande näringsämnen som utgjorde den största delen av denna 

kategori. Intressant var att föräldrarna nämnde fett snarare än fettkvalitet vilket innebär att typ 

av fett inte är av lika stor betydelse för föräldrarnas syn på näringsriktig mat. Detta kunde 

också ses i frågorna om kostråden som behandlade fettkvalitet, där instämmandet inte var 

särskilt starkt. Vidare var det också intressant att trots att kolhydrater placerades under 

kategorin näringsämnen så nämnde inga föräldrar någon av de kanske mer “typiska” 

kolhydratkällorna pasta, ris eller potatis vilka hade placerats under kategorin livsmedel. Den 

kategorin bestod istället av orden frukt, animalier, vegetariskt och grönsaker/rotfrukter. 

Potatis skulle dock kunna anses vara inkluderad under rotfrukter. Detta skulle kunna tolkas 

som att kolhydrater bör komma från källor som grönsaker, rotfrukter och frukt i större 

utsträckning än andra källor för att barnets mat ska upplevas näringsriktigt.  

 

Den sista konstruerade kategorin produkt beskrevs med orden bra råvaror, naturligt, 

ekologiskt, tillsatsfritt och sockerfritt. Orden uppfattades betona att framställningen och 

innehållet av en livsmedelsprodukt var av större vikt än specifika näringsämnen för 

föräldrarnas associationer med näringsriktig mat. I en studie av Jilani et al. (2018) sågs att 

föräldrar oftare konsumerade söta, feta och processade livsmedel om de litade på varor vilka 

antyddes vara tillsatsfria. Som tidigare beskrivits har ett flertal studier visat på samband 

mellan föräldrars uppfattningar om hälsosam mat och barns intag vilket då kan innebära att 

positiva attityder mot tillsatsfria livsmedel snarare verkar vara associerat med ett mindre 

hälsosamt kostmönster (Hansson et al., 2016; Emmet et al., 2015; Kristiansen et al., 2017). 

Föräldrars attityder kan utöver att påverka barnets intag också spegla vilken och hur mycket 

information de förmedlar till sina barn om hälsosam mat (Zarnowiecki et al., 2012). Genom 

utfallet i den aktuella studien skulle man kunna anta att föräldrarna inte kommer att 

kommunicera kostråden gällande val av magra mejeriprodukter och matfett till sina barn i lika 

stor utsträckning som kostråden om frukt och grönsaker eller socker. Detta stöds även av 

föräldrarnas associationer med näringsriktig mat där orden fett, sockerfritt och frukt och 

grönsaker även kan kopplas mer direkt till de specifika kostråden från Livsmedelsverket. 

 

Metoddiskussion 
För att svara på forskningsfrågorna valdes en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. 

Att angripa frågorna utifrån ett kvalitativt synsätt med intervjuer övervägdes vilket hade 

kunnat ge en djupare insikt om föräldrarnas syn men hade då istället gett en begränsad bredd 

vilket en enkätundersökning med fler respondenter kunde tillföra. En kvantitativ ansats antogs 

därför kunna svara på forskningsfrågorna bättre. Målgruppen vilken det ansågs intressant att 

undersöka var föräldrar till förskolebarn och därför valdes definitionen föräldrar till barn ett 

till sex år. Då Livsmedelsverket har olika råd för barn mellan ett och två år och de övriga 

undersökta åldrarna skulle begränsningen två till sex år vara ett bättre alternativ. Efter 
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pilotstudien togs svarsalternativet där respondenten ombads att uppge sitt barns ålder bort för 

att ersättas med tre fasta kategorier vilket tyvärr medförde att möjligheten till att se hur många 

av respondenterna vilka var föräldrar till ettåringar försvann. Råden skiljer sig dock inte 

nämnvärt åt och borde inte påverka resultatet signifikant men för tydlighetens skull kunde en 

ändring ändå vara önskvärd.  

  

Att använda sig av en webbaserad enkät är tidseffektivt men då det är öppet för alla att svara 

så går det inte att kontrollera att respondenterna uppfyller urvalskraven. Eftersom ett 

bekvämlighetsurval användes vid spridningen av enkäten går resultaten enligt Bryman (2011, 

s.194) inte att generalisera då vi inte vet vilken population detta stickprov är representativt för 

vilket ses som en svaghet med studien. Genom att använda en webbaserad enkät kan inte 

heller externt bortfall påverkas, vilket enligt Bryman (2011, s.193) annars kan göras med t.ex. 

påminnelser. Det går inte att påvisa om de som valde att svara på enkäten exempelvis var mer 

intresserade av mat och därför valde att genomföra undersökningen. Det visade sig att 

majoriteten av respondenterna bestod av kvinnor med eftergymnasial utbildning vilket kan ha 

påverkat resultatet. Analysen visade däremot inte på några signifikanta skillnader mellan 

kvinnor och män eller utbildningsnivå. 

  

Frågeställningarna skapades utifrån Livsmedelsverkets kostråd (Livsmedelsverket, 2017) och 

formuleringarna vilka valdes för att få svar på huruvida föräldrarnas syn på näringsriktig mat 

för barn överensstämde med kostråden kan kritiseras för att i viss mån vara ledande. Att 

majoriteten av respondenter i ett par frågor ändå valde att svara tvärtemot kostråden trots den 

eventuellt ledande utformningen visar då tydligt att respondenterna inte samtycker med råden 

i dessa frågor. Formuleringen av frågan vilken hanterade påståendet om vikten av att vid val 

av matfett till barnet i första hand välja flytande margarin eller olja borde förtydligat att det 

gällde vid matlagning då flytande margarin och olja sällan används som smörgåspålägg. En 

av frågorna gavs ett öppet svarsalternativ där respondenterna ombads beskriva näringsriktig 

mat för barn med tre ord. Den frågeställningen kunde varit av intresse att placera först i 

enkäten för att inte riskera att respondenten blev påverkade av att svara på de frågorna vilka 

var baserade på kostråden innan. Valet att placera den frågan efter frågorna med fasta 

svarsalternativ gjordes då det ansågs mer krävande av respondenten med ett öppet 

svarsalternativ direkt vilket kunde påverka viljan att fullfölja undersökningen. Vid placering 

efter frågorna om kostråden hade respondenten investerat tid i att genomföra stora delar av 

enkäten och förväntades då vara mer benägen att slutföra uppgiften. 

 

Facebook användes som källa för enkätutskick vilket gör att slumpmässiga tillfälligheter kan 

ha påverkat vilka som exponerats för enkäten och valt att besvara den vilket begränsar 

reliabiliteten. Även validiteten påverkas då en redan validerad enkät inte användes för 

datainsamling. Enkätens utformning utifrån kostråden svarade tydligt mot syftet att undersöka 

om föräldrarnas attityder överensstämde med Livsmedelsverkets kostråd vilket anses vara en 

styrka med studien.  

 

Slutsats 
 

Att försöka påverka föräldrarnas attityder till de kostråd vilka föräldrarna inte hade samsyn 

med kan vara av vikt. Detta eftersom föräldrarna vidare kan påverka hur barnen kommer 

uppfatta dessa kostråd och hur deras kostmönster kommer se ut i framtiden. I denna studie var 
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kostråden om magra mejeriprodukter och matfett framträdande där föräldrarnas uppfattningar 

inte samstämde med det kommunicerade råden från Livsmedelsverket. För att kunna påverka 

attityderna behövs kunskap om varför föräldrar instämmer i vissa kostråd men inte i andra. 

Vidare behövs de svårigheter en förälder kan möta kring sitt barns ätande tas i beaktning, då 

studien indikerade att många föräldrar ansåg att även andra aspekter associerades med 

näringsriktig mat för barn t.ex. varierad, hemlagad/lagad från grunden, färgglad, mättande och 

god. Resultaten från den här studien indikerar att det inte skulle behövas speciella insatser mot 

någon undergrupp baserat på förälderns kön, ålder eller utbildningsnivå. En ny studie med 

större och slumpmässigt valt stickprov är önskvärt för att kunna generalisera resultatet och dra 

mer specifika slutsatser. Då barns matvanor är komplext och inte bara speglas av vad 

föräldern erbjuder kan även en fördjupning i varför föräldrarna inte samtycker med kostråden 

vara viktigt att undersöka vidare. 
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