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Titel: Barns konsumtion av frukt och grönt - en kvantitativ enkätundersökning på barn i 

åldrarna tre till sex år 

Författare: Jannica Dahlin och Emelie Nilsson 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Levnadsvanor grundläggs under barndomen och följer individen under hela livet. 

Tidigare forskning visar på att svenska barn inte når upp till näringsrekommendationerna 

gällande frukt och grönt, vilket är 400 gram per dag.  

Syftet: Att undersöka konsumtion av frukt och grönt i hemmet hos barn i åldrarna tre till sex 

år. 

Metod: En självadministrerad internetenkät riktad till barns vårdnadshavare (n=579) där 

50,3% var pojkar, 49,1% var flickor och 0,7% definierade sig som annat. Respondenterna 

rekryterades via en Facebook-grupp, två privata Facebook-konton samt via två förskolor i 

Stockholmsområdet. Två statistiska analyser användes, Mann-Whitney U-test och Spearmans 

rangkorrelationstest för att undersöka om det fanns en skillnad mellan könen beträffande 

konsumtion av frukt och grönt, samt om det fanns ett samband mellan vårdnadshavarens- och 

barnets konsumtion av frukt och grönt. 

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickors konsumtion av frukt 

och grönt. Majoriteten av barnen konsumerade frukt till två måltider per dag och detsamma 

för grönsaker, med denna frekvens kan det vara svårt att nå upp till den rekommenderade 

mängden, 400 gram per dag. Däremot fanns det ett svagt samband mellan vårdnadshavarens- 

och barnets konsumtion av frukt och grönt. Korrelationen för grönsakskonsumtionen låg på 

0,244 och fruktkonsumtionen på 0,238. 

Slutsats: Undersökningen visade att barnen konsumerade frukt och grönt i snitt fyra måltider 

per dag i hemmet, detta ger positiva och lovande indikationer gällande frukt- och 

gröntkonsumtionen i hemmet. Då undersökningen inte inkluderade konsumtion i förskolan 

kan ingen slutsats dras om huruvida barnens verkliga konsumtion av frukt och grönt såg ut. 

 

 

 

Nyckelord:  barns hälsa, frukt och grönt, konsumtion, enkätundersökning.  
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Title: Children's consumption of fruit and vegetables - a quantitative survey of children aged 
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ABSTRACT 

Background: Living habits are founded during childhood and follow the individual 

throughout life. Previous research shows that Swedish children do not consume enough fruit 

and vegetables, which is 400 grams per day.  

Aim: To investigate the consumption of fruit and vegetables in Swedish children aged three 

to six years. 

Method: A self-administered internet survey aimed for the children’s custodian (n=579) 

where 50,3% were boys, 49,1% were girls and 0,7% defined themselves as other. Two 

statistical analyzes were performed using Mann-Whitney U-test and Spearmans rank 

correlation test, to examine whether there was a gender difference in fruit and vegetable 

consumption and whether there was a relationship between the custodian and child 

consumption of fruit and vegetables. 

Result: No significant difference between boys’ and girls’ consumption of fruit and 

vegetables. The majority of the children consumed fruit for two meals per day same for 

vegetables, with this frequency making it difficult to reach the recommended amount of 400 

grams per day. However, there was a weak correlation between the custodian and the child's 

consumption of fruit and vegetables. The correlation for vegetable consumption was 0.244 

and fruit consumption was 0.238. 

Conclusion: The study implies that the children consumed on average fruit and vegetables to 

four meals per day, providing a positive and promising indication regarding the fruit and 

vegetable consumption at home. Since the study did not include consumption in preschool, 

no conclusion could be drawn as to what the children's actual consumption of fruit and 

vegetables were.  

 

 

 

Keyword: children's health, fruits and vegetables, consumption, survey. 
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Bakgrund 

Barns hälsa och matvanor   

Barn behöver mycket näring för att växa och utvecklas. Det innebär att barn behöver 

näringstät mat, det vill säga mat som innehåller mycket näring i förhållande till mängden mat 

då barn inte äter lika mycket som vuxna (Nicklaus, Chabanet, Boggio & Issanchou, 2007). 

Eftersom barn behöver livsmedel med hög näringstäthet finns det inte plats för ett högt intag 

av socker. Godis, glass, snacks, bakverk, läsk och saft behöver därför begränsas. Högt intag 

av dessa livsmedel och lågt intag av frukt och grönsaker ökar risken för att utveckla fetma 

samt ökar risken för sjukdomar så som diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar (Nicklas 

& Hayes, 2004; Hunsaker & Jensen, 2017). På tio år har antalet barn med övervikt mellan 

fem och tio år fördubblats i Sverige. Var femte barn möter gränsen för övervikt och 3,5 

procent av dessa har fetma (WHO, 2020). Det tros bero på allt mer stillasittande hos barnen, 

ett högre sockerintag samt ett för lågt intag av frukt och grönt (Nordiska Ministerrådet, 2014). 

Enligt Garemo, Arvidsson och Strandvik (2006) äter svenska förskolebarn för stor mängd 

livsmedel med ett högt innehåll av både fett, socker och livsmedel med ett lågt innehåll av 

vitaminer, mineraler och fibrer. Vidare utgör chips, godis, läsk och kakor 24 procent av det 

totala kaloriintaget hos svenska förskolebarn. Enligt Nowicka och Flodmark (2006) beskrivs 

barnfetma som en kombination av genetiska faktorer, livsstilsval såsom matvanor och fysisk 

aktivitet. I Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 (NNR 2012) rekommenderas ett intag 

på 400 gram frukt och grönt per dag för barn. Dessa rekommendationer utgår främst från 

fysiologiska behov och är baserade på forskning från hela världen (Nordiska ministerrådet, 

2014). När kostråd utarbetas utgör näringsrekommendationerna basen, men även andra 

faktorer påverkar innehållet i råden, till exempel hälsoproblem i befolkningen 

(Livsmedelsverket, 2012).  

Näringsämnen i frukt och grönt 

Definitionen av frukt och grönt är en stor grupp livsmedel med ursprung i växtriket. Dessa 

livsmedel kan vara till exempel rötter, stjälkar, blad, och blommor (NE, 2020a; 2020b). En 

frukt är en blomväxtdel som bildas för att fortplantning av växten ska kunna ske, äpple, 

päron, apelsin, nektarin eller ananas är exempel på frukter (NE, 2020b). Grönsaker omfattar 

en rad olika ätbara växter till exempel. morot, tomat, gurka, baljväxter, kål, broccoli och majs 

(NE, 2020a). 

   Frukt och grönt innehåller en rad nyttiga vitaminer och mineraler som är essentiella för 

kroppen och dess funktion. De vitaminer som kan hittas i frukt och grönt är; A-, C-, D-, E- 

och K-vitamin samt de åtta olika B-vitaminerna. Utöver dessa komponenter består frukt och 

grönt av en stor del vatten, på grund av den stora vattenmängden och att de nästan inte 

innehåller något fett blir energiinnehållet väldigt lågt men näringstätheten väldigt hög 

(Nordiska Ministerrådet, 2014). Ett högt intag av frukt och grönt ökar chansen att bibehålla 

en hälsosam vikt och därmed minska risken för sjukdomar såsom fetma, cancer, diabetes och 

kardiovaskulära sjukdomar (Eneroth & Björck, 2015). 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nicklaus%2C+Sophie
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Boggio%2C+Vincent
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   Grönsaker såsom spenat, potatis och baljväxter består bland annat utav olika proteiner, 

kostfibrer, karotenoider, kalium och folat (Nordiska Ministerrådet, 2014). Protein är 

uppbyggt av 20 aminosyror varav åtta av de är essentiella vilka är viktiga för barnets tillväxt 

och utveckling av muskelmassa (Eneroth & Björck, 2015).  

   Generellt innehåller frukt och grönt nästan inget fett, förutom avokado som innehåller den 

omättade fettsyran alfa-linolensyra eller med andra ord omega-3 (Dreher & Davenport, 

2013). De två essentiella fettsyrorna alfa-linolensyra (omega-3) och linolsyra (omega-6) är 

viktiga för bland annat membranstrukturer i cellerna, tillväxt och neurologiska funktioner, 

vilket är viktigt för barns utveckling (EFSA, 2010) 

Konsumtion av frukt och grönt hos barn  

Definitionen av konsumtion i denna uppsats är hur ofta barn konsumerar frukt och grönt och 

tar ej hänsyn till mängd och gram. NNR 2012 rekommenderar att barn under fyra år bör 

konsumera frukt och grönt till varje måltid. Barn i åldern fyra till sex år bör konsumera minst 

400 gram frukt och grönt varje dag, detta motsvarar ungefär två frukter och två nävar 

grönsaker, hälften av dessa bör vara grova grönsaker. Mängden frukt och grönt ska sedan 

succesivt öka med barnets ålder för att sedan komma upp till 500 gram frukt och grönt per 

dag. Barn behöver mycket näring för att växa och utvecklas på rätt sätt. (Nordiska 

Ministerrådet, 2014). Många studier visar att barns konsumtion av frukt och grönt ligger 

under rekommendationerna (Eneroth & Björck, 2015; Enghardt, Pearson & Becker, 2003; 

Nicklaus, 2016; Nekitsing, Blundell-Birtilla, Cockroft & Hetherington, 2018; Lynch et al., 

2014; Yngve et al., 2005; Kristiansen, Bjelland, Himberg-Sundet & Lien, 2017). Riksmaten 

barn är en riksomfattande kostundersökning som utfördes 2003 på barn i åldrarna fyra, åtta 

och elva år. Studien visar att svenska barn inte möter NNR:s näringsrekommendationer när 

det gäller frukt och grönt intag samt att det fanns en skillnad mellan könen angående 

konsumtionen av frukt och grönt (Enghardt et al., 2003). Studien visade även att enbart tio 

procent av alla svenska barn nådde upp till rekommendationen om frukt och grönsaker per 

dag, där genomsnittet för en fyraåring var 225 gram per, vilket är hälften av den 

rekommenderade mängden (Enghardt et al., 2003). I en liknande studie utfört av Lynch et al. 

(2014) framkom även där att svenska barn äter för lite frukt och grönt, i genomsnitt äter 

svenska barn 291 gram frukt och grönt per dag. Endast 26 procent av de svenska barnen 

mötte WHO:s och NNR 2012 rekommendationer om 400 gram frukt och grönt per dag. 

Vidare visade studien att svenska flickor äter 319 gram frukt och grönt i genomsnitt per dag, 

varav 162 gram frukt och 157 gram grönsaker. Svenska pojkar äter 262 gram frukt och grönt 

i genomsnitt per dag varav 138 gram frukt och 124 gram grönsaker (Lynch et al., 2014).  

   Det faktum att konsumtionen av frukt och grönt skiljer sig åt mellan flickor och pojkar är 

inget nytt. I en studie gjord i Norge av Bere, Brug och Klepp (2008) undersöktes det varför 

flickor äter mer frukt och grönt än pojkar. Resultatet visade att mer än 81 procent av 

variationen mellan könen främst berodde på preferenser kopplade till smak. De menade att 

pojkar äter mindre frukt och grönt för att de helt enkelt tycker mindre om dessa livsmedel. 

Vad detta berodde på hade forskarna inget rakt svar på däremot hade de en teori om att det 

styrs av människans natur, exempelvis att män historiskt sett varit jägare och stått för 

familjens köttförsörjning medan kvinnorna agerat samlare och bidragit med andra typer av 
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livsmedel såsom bär, frukt och grönsaker. 

   Enligt studien av Skinner, Carruth, Bounds & Ziegler (2002) som gjordes på amerikanska 

barn i åldrarna två till tre, fyra och åtta år, så föredrog barnen enligt deras mödrars 

bedömning utifrån ett ifyllt frågeformulär livsmedel som bröd, desserter, snacks och kött som 

finns tillgängliga i till exempel snabbmatsrestauranger. Av de 24 livsmedlen som majoriteten 

av barnen inte gillade var 17 grönsaker. Grönsakerna som inte gillades var rå lök, svamp, 

squash och råa tomater. Grönsaker behöver serveras till lunch oavsett om de erbjudits både 

till frukost och mellanmål. Detta beror på att de sorters grönsaker som till exempel broccoli, 

spenat, brysselkål och andra vegetabilier, som vanligen serveras till lagade måltider 

näringsmässigt skiljer sig från dem som vanligen serveras till frukost och mellanmål (Friedl 

& Wikland, 2018). Den större delen av grönsakerna bör vara grova och baljväxter bör 

konsumeras dagligen. Frukt och bär rekommenderas också att serveras till frukost och 

mellanmål för att kunna nå 400 gram frukt och grönt per dag. Frukterna bör vara så färgglada 

som möjligt då variationen av vitaminer och mineraler ökar (Friedl & Wikland, 2018).  

Utmaningar med kostundersökningar  

De vanligaste kostundersökningsmetoderna är retrospektiv kostintervju, kostregistrering och 

Ett food frequencies questionnaire, (FFQ). Dessa kartlägger kostvanor under olika långa 

perioder (Nygren, 2015). För varje metod finns det felkällor och idag finns ingen fulländad 

kostundersökningsmetod som är tillförlitlig till hundra procent, däremot har en kombination 

av flera undersökningsmetoder visats öka validiteten av resultatet (Turconi, Bazzano & 

Roggi, 2010) Ett FFQ visar frekvensen av en eller flera livsmedel under en period. En 

kostregistrering kan göras i form av en 24-timmars intervju och- eller en kostdagbok. En 

kostdagbok kan utföras i tre dagar eller sju dagar och den, och är kvantifierad antingen 

genom vägning eller genom uppskattning av volymer (Nygren, 2015). 

Kostundersökningsmetoder är ett betydelsefullt redskap för att studera nutritionsstatusen i en 

population, med hjälp av detta kan eventuella näringsbrister upptäckas i tid (Bryman, 2011). 

Att studera näringsintag är ett komplext och svårt område där det är viktigt att ta hänsyn till 

potentiella felkällor som till exempel feluppskattning av intag och medveten över- eller 

underrapportering (Black 2000). Frukt och grönt är en vanlig livsmedelsgrupp att 

överrapportera på och kakor, chips och godis är sådana livsmedels som ofta underrapporteras 

(Nygren, 2015). En studie gjord av Andersen, Lande och Hay (2009) på norska tvååringar 

visar på att personer som väljer att delta i kostundersökningar ofta är hälsomedvetna och 

intresserade av kost. Detta kan medföra att de har en viss förförståelse inom ämnet vilket 

därmed kan bli en felkälla i sig.  

   Vid en kostregistrering kan respondenterna förenkla sina matvanor under 

registreringsperioden och därmed inte ger en sann bild av hur de brukar äta. En 

kostregistrering innebär en stor arbetsbelastning för respondenten vilket ökar risken för 

bortfall (Macdiarmid & Blundell, 1997). Det finns både för- och nackdelar med en FFQ. 

Denna metod gör att respondenten begränsas till de livsmedel som finns med i enkäten och 

resultatet bygger på att respondenterna minns rätt (Liu et al., 2013). Ett FFQ visar ett 

genomsnittligt intag av specifika livsmedel, vilket kan leda till att livsmedel som 

respondenten konsumerar mycket inte finns med i enkäten). Att göra ett FFQ är dock en 
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enkel och tidseffektiv metod för både respondenten och forskaren (Liu et al., 2013). En 

ytterligare fördel är att ett FFQ inte påverkar respondentens kostvanor, vilket det kan göras 

med en kostregistrering.  

Matvanor i tidig ålder  

Tidigare studier inom detta område har visat att det kan vara en utmaning att få barn att äta 

400 gram frukt och grönsaker per dag (Lynch et al., 2014; Yngve et al., 2005). I åldrarna tre 

till sex år visar de ofta på neofobi och matkräsenhet vilket gör det svårt att få barnen att prova 

nya livsmedel (Dubois, Farmer, Girard & Peterson, 2007; Cooke, Carnell & Wardle, 2006).  

I en studie gjord i Sverige på 1272 barn i åldrarna tre till sex år visade att hälften av alla barn 

i undersökningen påvisade en måttlig och svår form av matkräsenhet (Sandvik et al., 2018). 

Matkräsenhet (picky eating) kännetecknas av en ovilja till att äta bekanta livsmedel, prova 

nya livsmedel samt starka matpreferenser. Konsekvenserna av detta kan leda till en sämre 

variation i kosten och ett dåligt näringsintag i tidig ålder (Taylor, Wernimont, Northstone & 

Emmett, 2015). Hos spädbarn har flera studier visat att ett livsmedel som konsumeras ofta 

bedöms som mer gillad av spädbarnet efter flera erbjudanden (Nicklaus, 2016). Barn lär sig 

gilla mat genom repeterade försök, det tar cirka åtta till tio exponeringar för barn att ens få en 

uppfattning av ett livsmedel och därmed öka acceptansen till livsmedlet (Gidding et al., 2006; 

Nicklas & Hayes, 2004; Fildes et al., 2015; Nekitsing et al., 2018). 

   En ökad kännedom om ett livsmedel minskar neofobiska reaktioner och ökar hedonisk 

utvärdering hos barn. Barns matvanor påverkas i stor utsträckning av föräldrarnas egna 

smakpreferenser gällande mat samt genetiska faktorer, vilket kan resultera i en begränsning 

av livsmedel som erbjuds till barnen. Finns inte frukter och grönsaker tillgängligt hemma 

ökar risken att barnet utvecklar en låg acceptans för frukt och grönsaker (Skinner et al., 2002; 

Kristiansen et al., 2017). Sepp, Höijer och Wendin (2016) förklarar i en rapport utgiven av 

Livsmedelsverket att “även om människan rent fysiologiskt kan äta mycket varierat så gör vi 

våra matval baserat på de sociala och kulturella normer och kontexter som råder i det 

samhälle vi lever och ingår i” (s.3). Detta fenomen kallas omnivorens paradox, det vill säga 

allätarparadoxen (Fischler, 1988).   

   Enligt Nicklaus (2016) så bör barnets acceptans för frukt och grönt öka så tidigt som 

möjligt, helst redan i spädbarnsåldern när de börjar äta fast föda. Det är därför viktigt att 

fokusera på bra matvanor och introducera en variation av livsmedel redan från tidig ålder, då 

det sätter grunden för barns framtida matvanor och hälsa genom hela livet (Nicklas & Hayes, 

2004; Schwartz, Scholtens, Lalanne, Weenen, & Nicklaus, 2011; Nicklaus, 2009; Nicklaus, 

2016; Masis, Johnson, McCaffrey & Champan-Novakofski, 2017; Hunsaker & Jensen, 2017; 

Lynch et al., 2014). 

   Enligt Hertz (2007) har nyfödda en smakpreferens för grundsmaken “söt”. Hon förklarar att 

det beror på att söta livsmedel signalerar att det kan finnas kolhydrater som kroppen vill åt, 

vilket i sin tur är en nödvändighet för överlevnad. Nyföddas smakpreferens att dras till sött är 

också för att de ska dras till moderns mjölk (Mennella & Bobowski, 2015). Däremot finns det 

tecken på att spädbarn har en känslomässig avsky för bittra smaker. Spädbarn och småbarn 

(två år) har en predisposition att undvika nya livsmedel för vilket tros skydda dem mot 

förtäring av potentiellt giftiga ämnen (Keller, 2014). Konsumtionen av bittra mörkgröna och 
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djupgula grönsaker har visats var låg hos amerikanska barn i två till tre års ålder, stärkelserika 

och söta grönsaker som friterad potatis och majs var det som barnen föredrog (Fox, Condon, 

Briefel, Reidy & Deming, 2010). Effekten av associerad konditionering, att servera en sötad 

eller osötad färskost tillsammans med grönsaker visade sig vara effektivare än bara 

exponering för en ny bitter grönsak som brysselkål, för att öka acceptansen hos barnen. 

Medan exponering i sig räckte och var effektiv för att öka acceptansen för en icke bitter, mer 

bekant grönsak som blomkål hos barnen (Capaldi-Phillips & Wadhera, 2014). 

Smakpreferenserna påverkas både av våra gener och av den miljö vi befinner oss i, vilket 

visar på at smakpreferenserna alltså har ett stort inflytande på vår hälsa (Sepp et al. 2016). 

   Pojkar äter i större utsträckning godis, chips, kakor och läsk, medan flickorna äter mer av 

livsmedel som frukt, bär och grönsaker. (Grahn, Modén, Fridh, Lindström & Rosvall, 2012). 

Kunskapsluckan inom området konsumtion av frukt och grönt hos barn i åldrarna tre till sex 

år är fortfarande relativt outforskat. Tidigare forskning som gjort inom samma område har 

fokuset varit på att studera äldre barn, till exempel Pro-children där 11-åringars konsumtion 

av frukt och grönt undersöktes i nio europeiska länder. Därför har yngre barn valts ut i denna 

undersökning, då det är bevisat att bra matvanor sätts i tidig ålder och att detta ökar chansen 

till ett hälsosamt liv. Frukt och grönsaker ingår som en del i en hälsosam kosthållning 

tillsammans med en aktiv vardag (Yngve et al., 2005). 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka konsumtion av frukt och grönt i hemmet hos barn i åldrarna 

tre till sex år. 

Till undersökningen utformades följande: 

Frågeställningar 

- Förekommer det en skillnad mellan könen beträffande konsumtion av frukt och grönt? 

- Finns det ett samband mellan vårdnadshavarens- och barnets konsumtion av frukt och 

grönt?  

Hypoteser 

- Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

konsumtion av frukt och grönt.  

- Det finns ett samband mellan vårdnadshavarens- och barnets konsumtion av frukt och 

grönt. 
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Metod 

Litteratursökning 

En litteratursökning sker i sex steg: formulera problemet, välj rätt resurs, formulera sökfråga, 

genomför sökningen, utvärdera resultatet, genomför en ny sökning utifrån resultat av 

utvärderingen (Henricson, 2012).  

   För litteratursökning har databaserna: Uppsala universitetsbibliotek, DiVa portalen, Google 

schoolar och Pubmed använts. Specifika sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes med 

sökorden; obese children; fruit intake; vegetable intake; fruit and vegetable intake; fruit and 

vegetable consumption; fruit acceptance; vegetable acceptance; childhood obesity in Sweden; 

neophobia children; food related diseases; low fruit and vegetables intake among children; 

kindergarten; preschool children; children's health; survey. Dessa sökord användes i 

kombination eller enskilt. Ytterligare litteratur har tillkommit via referenser från andra 

vetenskapliga studier samt litteratur som ingått i utbildningen. 

Val av metod  

Uppsatsen använder sig av en kvantitativ metod som utfördes som en tvärsnittsstudie där 

datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät. En kvantitativ metod grundar sig i att få 

fram till exempel numeriska data av en viss population, där man snarare vill ha en bredd 

jämfört med ett djup från respondenterna. Uppsatsen bygger på ett deduktivt angreppssätt, 

vilket innebär att uppsatsen arbetar utifrån teorin att barn i åldrarna tre till sex år konsumerar 

för lite frukt och grönt (Bryman, 2011). 

   På grund av den rådande Covid-19 pandemin så begränsades metoden för uppsatsen då 

fysisk kontakt ej var möjlig. För att kunna svara på uppsatsens syfte, valdes det att använda 

sig av en självadministrerad webbenkät. I många liknande studier som utförts för att ta reda 

på barns konsumtion av frukt och grönt är det vanlig att använda sig av ett FFQ vilket består 

utav en rad korta frågor om specifika livsmedel speciellt utformat efter studiens syfte 

(Denscombe, 2014). I denna undersökning var mätinstrumentet en webbaserad enkät med 

frågor som undersökte konsumtionen av frukt och grönt hos barn. Enkätfrågorna baserades på 

tidigare redan validerade frågor från Simunaniemi (2011), Enghardt et al. (2003) och Masis et 

al. (2017). Undersökningen använde delvis ett FFQ tillsammans med ett semi-strukturerat 

frågeformulär. Enkätundersökningar är det vanligaste sättet att fråga efter information på, 

detta beror på att det är en enkel form att insamla stor mängd data under en kort tid 

(Denscombe, 2014; Bryman, 2011; Trost, 2012; Scriven, 2013). Samtidigt som det är enkelt 

att nå ut till många respondenter i detta fall vårdnadshavare. Däremot det finns en stor risk för 

bortfall då respondenter kan hoppa över frågor samt lätt tappa intresset för studien 

(Denscombe, 2014).  
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Urval 

Då många tidigare studier visar på hur viktigt det är att införa bra matvanor i tidig ålder och 

hur det bidrar till ett mer hälsosamt liv, valdes därför barn i åldrarna tre till sex år, boende i 

Sverige ut till uppsatsen (Nicklas & Hayes, 2004; Schwartz et al., 2011; Nicklaus, 2009; 

Nicklaus, 2016; Masis et al., 2017; Hunsaker & Jensen, 2017). Ett icke-slumpmässigt urval 

valdes ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet byggs på vad som passar bäst 

för forskaren och vilka objekt som är tillgängliga (Trost, 2012; Scriven, 2013). Fördelen med 

detta kan ses för småskaliga forskningsprojekt där man har en begränsad budget för både tid 

och kostnad (Denscombe, 2014). Om man vill kunna dra slutsatser för en större population 

från en undersökning på internet måste man välja ett så kallat sannolikhetsurval till exempel 

ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att alla har samma möjlighet att bli utvald 

(Bryman, 2011; Trost, 2012). 

   Enkäten lades ut via en svensk Facebook-grupp Föräldrar & Barn som i dagsläget har 20 

300 medlemmar, efter godkännande av Facebook-gruppens administratör lades länken till 

enkäten ut i Facebook-gruppen. Enkäten lades även upp på författarnas personliga Facebook-

konton samt så skickades den vidare till tre förskolor i Stockholmsområdet i april 2020. 

Urvalet begränsades till svensktalande individer då enkäten var utformad på svenska. De tre 

förskolorna kontaktades via telefon och de som visade intresse för medverkan fick även mejl. 

I mejlet ingick det ett informationsbrev där allt de behövde veta om undersökningen fanns. 

Två av de tre kontaktade förskolorna tackade ja och en av förskolorna tackade nej då tiden 

inte fanns tillgänglig för dem. Förskolorna som tackat ja tog sedan i sin tur i kontakt med 

vårdnadshavare för barn i åldrarna tre till sex år på förskolan där de fick information om 

undersökningen samt länken till enkäten via webbportalen Schoolsoft. (Schoolsoft, 2020). 

Schoolsoft är ett verktyg som både elever, vårdnadshavare och personal har tillgång till via en 

dator eller mobiltelefon. 

Inkluderingskriterier - Svenska barn i åldrarna tre till sex år med samtycke inhämtat från  

vårdnadshavare i och med ifyllandet av enkäten.  

Exkluderingskriterier - Barn yngre än tre eller äldre än sex år. 

Pilotundersökning  

Inför bearbetning av enkäten genomfördes en pilotundersökning, en pilotundersökning syftar 

till att testa enkäten innan den slutgiltiga enkätundersökningen genomförs. Med hjälp av en 

pilotundersökning kan det framkomma om någon fråga är felkonstruerad, till exempel om 

respondenterna inte tolkar frågan på samma sätt som avsetts. Enkätundersökningens validitet 

kan delvis undersökas i en pilotstudie, vilket innebär om enkätundersökningen faktiskt mäter 

det som det avser att mäta (Ejlertsson, 2005). I pilotundersökningen ingick det fem barn där 

deras vårdnadshavare fick svara på samtliga frågor. De deltagarna som var med i 

pilotundersökningen var till exempel vänner, familjemedlemmar eller arbetskamrater. 

Vårdnadshavarna ombads att svara på frågorna samt klocka tiden för hur lång tid det tog att 

besvara alla frågor i enkäten. De ombads även att anteckna om det fanns några oklarheter 

kring formuleringen av frågorna. Efter utvärdering av pilotstudien reviderades och 

förtydligades vissa frågor exempelvis så lades ordet “genomsnittligt” till i vissa 
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frågeformuleringar för att få ett mer representativt resultat för undersökningens syfte. 

Upptäckta stavfel korrigerades och ytterligare frågor om barns konsumtion av frukt- och 

grönsaksjuicer lades till. Korrigeringarna gjordes för att förtydliga för respondenten innan 

den slutgiltiga enkäten godkändes och skickades ut. Pilotstudien ger styrka åt både studiens 

validitet som reliabilitet (Bryman, 2011).  

Enkät 

Enkäten skapades med hjälp av “Google forms” som är ett digitalt dataredskap för 

utformning av enkäter. Enkätfrågorna formulerades med ett enkelt språk och på ett entydigt 

sätt, vilket säkerställdes genom pilotstudien (Ejlertsson, 2005). Enkäten baserades på giltiga 

och tillförlitliga kostundersökningar som använts på vuxna människor i tidigare studier med 

liknande mål (Simunaniemi, 2011; Enghardt et al., 2003; Masis et al., 2017). I enkäten 

inkluderades ett så kallat informationsbrev med, i detta informationsbrev blev de informerade 

om de etiska aspekterna, uppsatsens syfte, metod, samtyckeskravet samt att det är frivilligt att 

delta (se bilaga 1). 

   Enkäten bestod av 34 frågor gällande barns konsumtion av frukt och grönt som äts i 

hemmet, där vårdnadshavaren uppmanades att svara på frågorna. Enkäterna fylldes i online 

av vårdnadshavare och tog cirka fem till sju minuter att genomföra. Enkäten var öppnades 

den 16 april och stängdes ner den 22 april 2020. Enkäten var uppbyggd i fyra olika delar (se 

bilaga 2) där den första delen bestod av fem frågor i nominalskala för insamling av 

information såsom; samtycke, ålder, kön och eventuell matallergi. Andra delen av enkäten 

bestod av 12 frågor angående konsumtion av frukt hos barnet. Frågorna var uppdelade i olika 

kategorier av frukter. Exempel på formulering av frågor: Hur ofta äter barnet i genomsnitt 

banan? med kryssrutor som svarsalternativ, där en 5-gradig ordinalskala användes: Varje 

dag, 4–6 gånger per vecka, 2–3 gånger per vecka, 1 gång per vecka eller Mer sällan 

(Ejlertsson, 2005). Den tredje delen bestod av 12 frågor angående konsumtion av grönsaker 

hos barnet. Exempel på formulering av frågor: Till hur många måltider per dag serveras det 

grönsaker? Med kryssrutor som svarsalternativ, där en 5-gradig ordinalskala användes: 1 

Måltid, 2 Måltider, 3 Måltider, 4 eller fler Måltider och Mer sällan. Den sista delen riktade 

sig till vårdnadshavaren med fyra generella frågor angående frukt och grönt. Exempel på 

formulering av frågor: Tycker du att du äter mycket eller lite grönsaker jämfört med 

allmänheten? Med kryssrutor som svarsalternativ, där en 5-gradig ordinalskala användes: 

Väldigt mycket grönsaker, Mycket grönsaker, Varken mycket eller lite, Lite grönsaker, 

Väldigt lite grönsaker (Simunaniemi, 2011). Samtliga frågor i enkätundersökningen 

markerades som obligatoriska, vilket innebar att respondenten inte kunde slutföra och skicka 

in den om inte alla obligatoriska frågor var ifyllda och besvarade.  

   Frukter och grönsaker delades in i olika grupper (se tabell 1 & 2). Anledningen till 

grupperingarna på frukterna och grönsakerna innebar en större livsmedelsinkluderingen 

jämfört med om specifika frukter och grönsaker valts ut.  
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Tabell 1. Definition av de olika fruktgrupperna är enligt följande: 

 

Kärnfrukter Exempelvis: äpple, päron och kvitten. 

Stenfrukter Exempelvis: persika, nektarin, körsbär och plommon. 

Citrusfrukter Exempelvis: apelsin, clementin, mandarin och satsumas. 

Exotiska frukter Exempelvis: mango, ananas, papaya, granatäpple och kiwi. 

Melon Exempelvis: vattenmelon, galiamelon och honungsmelon. 

Bär Exempelvis: jordgubbar, hallon, blåbär och vindruvor. 

Banan  
 

Tabell 2. Definition av de olika grönsaksgrupperna 

 

Sallat Exempelvis: isbergssallat, rosésallat, romansallat, ruccola. 

Rotfrukter Exempelvis: morot, rotselleri, rödbeta, palsternacka. 

Konserverade grönsaker Exempelvis: majs, haricotsverts, gröna ärtor. 

Gurkväxter Exempelvis: gurka, zucchini, pumpa, squash. 

Baljväxter Exempelvis: kikärtor, linser, vita/bruna bönor. 

Grova grönsaker Exempelvis: kål, broccoli, blomkål, lök. 

Tomat  

Paprika  

 

Data och analysmetoder 

Efter att insamlandet av datan från enkätsvaren ifrån Facebook-gruppen Föräldrar & Barn 

samt de två förskolorna skapades en kalkyl via programvaran Microsoft Office Excel 2019, 

där samlades alla svaren in för samtliga 618 respondenter. Första steget i analysen innebar en 

bearbetning av den insamlade datan. Detta gjordes genom att läsa igenom alla svar som 

kommit in från enkäten flera gånger. Därefter delades datan upp i olika delar och 

kategoriserade utifrån olika variabler. Utifrån sammanställningen i programmet Microsoft 

Office Excel 2019 grupperades enkätsvaren efter de olika kategorierna till exempel ålder, 

kön, konsumtion av frukt, konsumtion av grönsaker. Undersökningens resultat redovisas i 

text samt genom deskriptiv statistik i tabeller och figurer.  

   Den deskriptiva statistiken gjordes via programmet SPSS Statistics version 25 (IBM SPSS 

Statistics, 2020). Datan från enkäterna matades in i programmet, därefter genomfördes 

statistiska analyser med hjälp av Mann-Whitney U-test (icke-parametriskt) som redovisades i 

form av en tabell. Denna analysmetod valdes för att kunna göra jämförelser, främst mellan 

pojkar och flickor. Sedan utfördes ett Spearmans rangkorrelationstest (icke-parametriskt) för 

fruktkonsumtionen och ett för grönsakskonsumtionen, för att undersöka om det fanns 

samband mellan barns- och vårdnadshavares konsumtion av frukt och grönt. Variablerna för 

Spearmans rangkorrelationstest mättes på ordinalskala. Till samtliga tester användes 

signifikansnivån 5% (0,05), vilket innebär att man som mest är beredda att ta en risk på 5% 

när resultatet redovisas (Ejlertsson, 2012). Vid genomgång av dataanalysen ingick alla 

respondenternas (vårdnadshavarnas) svar förutom till Mann-Whitney U-test där skillnaden 

mellan flickors och pojkars konsumtion av frukt och grönt undersöktes. Inför testet 

exkluderades fyra respondenter på grund av att dessa definierat sig som annat kön. Totalt 

svarade 618 respondenter på enkäten, 39 av dessa exkluderades (se figur 1). 
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Figur 1. Figuren visar ett flödesschema över antal inkluderade samt exkluderade respondenter i 

undersökningen. De exkluderingar som gjordes i undersökningen berodde på att vårdnadshavaren svarat för två 

barn i samma enkät. 

 

Etiska överväganden 

Kost och hälsa kan i många fall vara etiskt känsligt, särskilt när det kommer till barn. På 

grund av detta vidtogs extra åtgärder gällande de forskningsetiska principerna genom hela 

uppsatsens gång (Vetenskapsrådet, 2017). Inga personuppgifter gällande deltagarna i 

undersökningen samlades in.  

Informationskravet - Alla deltagare i uppsatsen informerades om uppsatsens syfte samt vilka 

moment som ingår i hela undersökningen. I informationsbrevet som bifogades med enkäten 

framgick det tydligt att medverkan i studien var helt frivillig och att inga svar kunde kopplas 

tillbaka till någon enskild individ (Vetenskapsrådet, 2017).  

Samtyckeskravet - Eftersom barnen var under 15 år behövdes någon form av samtycke 

inhämtas från vårdnadshavarna, detta samtyckes kallas för vikarierat samtycke. 

Vårdnadshavarna tillfrågades och bestämde själva huruvida de ville delta eller ej i att besvara 

frågor angående deras barns konsumtion och acceptans för frukt och grönt. De fick även när 

som helst under undersökningen välja att hoppas av utan att ge någon anledning till valet. 

Information angående uppsatsens upplägg, syfte och vilken institution som står för den ska på 

ett enkelt och begripligt sätt förklaras för de potentiella deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017).  

Konfidentialitetskravet - Deltagarnas anonymitet ska skyddas genom hela uppsatsen, från 

början till slut. Allt insamlat material från undersökningen har förvarats på ett sådant sätt så 

att obehöriga individer inte har kunnat ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Nyttjandekravet - Informationen som samlas in ska endast användas till uppsatsen och inget 

annat (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Resultat 

Antal deltagare  

Totalt deltog 618 respondenter (vårdnadshavare) i undersökningen, 6,3% av dessa 

exkluderades på grund av att vårdnadshavaren svarat för två barn på samma enkät  

(se tabell 3). Av de 579 respondenterna var 50,3% pojkar 49,1% flickor och 0,7% annat.  

Medelåldern hos barnen var 4,5 år och Standard avvikelsen var ± 1,2. Totalt användes 575 

svar till Mann-Whitney U-testet och till Spearmans rangkorrelationstest 579 svar. 

 

Tabell 3. Svarsfrekvens och beskrivning av databortfall, n = 618.  

Tabellen visar inkludering samt exkludering för kön och ålder, visat i antal (n) och %.   

 

 

Konsumtionen av frukt och grönt i relation till kön  

Resultatet från Mann-Whitney U-testet visade på att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan könen gällande konsumtionen av frukt och grönt, däremot skiljde sig vissa 

medianer åt (se tabell 4). Resultatet visade att grova grönsaker konsumerades 1 gång i veckan 

av pojkar, motsvarande en median på två och 2–3 gånger i veckan av flickor, motsvarande en 

median på tre. Vidare så konsumerades rotfrukter 4–6 gånger i veckan av pojkar, 

motsvarande en median på fyra och av flickor 2–3 gånger i veckan, motsvarande en median 

på tre. Utöver skillnaderna på grova grönsaker och rotfrukter var medianen för pojkar och 

flickor detsamma i alla övriga kategorier. Gurkväxter och kärnfrukter är de kategorier som 
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konsumeras oftast hos barnen med en median på fyra, vilket innebär att de konsumerade 

dessa 4–6 gånger i veckan. Melon, stenfrukt, fruktjuice, exotiska frukter, grönsaksjuice, sallat 

och baljväxter konsumerades minst med en median på ett, vilket innebär att barnen 

konsumerade dessa mer sällan än en gång i veckan. 

 

Tabell 4. Totala konsumtionen för barn tre till sex år (n 575). Tabellen visar median- och p-värde utfört med ett 

Mann-Whitney U-test. Definition: 1 = Mer sällan, 2 = 1 gång i veckan, 3 = 2-3 gånger per vecka, 4 = 4-6 gånger 

i veckan, 5 = Varje dag. P-värdet anger sannolikhet gällande skillnaden mellan könen för konsumtion av frukt 

och grönt. 

 

 

Konsumtion av frukt och grönt i relation mellan barn och vårdnadshavare  

Resultatet från Spearmans rangkorrelationstest visade på att sambandet mellan 

vårdnadshavarens och barnets konsumtion av frukt och grönt var ganska svag (se tabell 5). 

Korrelationen för grönsakskonsumtionen hade ett värde på 0,244 och fruktkonsumtionen 

hade ett värde på 0,238 (se tabell 5). Korrelationerna visade på en positiv korrelation mellan 

barnets och vårdnadshavarens konsumtion av frukt och grönt, dock var båda korrelationerna 

ganska svaga. P-värdet var däremot signifikant för både fruktkonsumtionen och 

grönsakskonsumtionen, med ett P-värde på <0,001.  
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Tabell 5. Spearmans rangkorrelationstest för frukt och grönsakskonsumtion mellan 

vårdnadshavare och barn. Tabellen visar korrelationens styrka, P-värdet och antal deltagare, 

(n 579). 

 

 

Barns konsumtion av frukt  

Resultatet visar att svaret på frågan “Vilken frukt är ditt barns favorit?” var äpple, följt av 

melon, banan, päron och vindruvor.  

   Figur 2 visar att någon typ av kärnfrukt konsumeras varje dag hos 26,6% av de undersökta 

barnen, 2,2% barn konsumerade kärnfrukter mer sällan. Stenfrukter var den kategori av frukt 

som konsumerades minst, 78,8% av barnen konsumerade stenfrukter mer sällan än en gång 

per vecka. Banan konsumeras främst 2–3 gånger i veckan, vilket var fallet hos 36,8%. I 

kategorierna melon och exotiska frukter konsumerade 63,7% barn melon och 63,9% barn 

tropiska frukter mer sällan än en gång i veckan. För fruktjuice låg den största andelen av 

konsumtionen på mer sällan än en gång i veckan hos 55,6% barn. Citrusfrukter konsumeras 

främst 2–3 gånger i veckan samt mer sällan än en gång i veckan. Där 30,1% konsumerade 

citrusfrukter 2–3 gånger i veckan och 32,3% konsumerade citrusfrukter mer sällan än en 

gång per vecka.  
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Figur 2. Hur ofta barn i åldrarna tre till sex år i genomsnitt konsumerar olika frukter. X-axeln visar grupperade 

staplar per frukt och hur ofta den konsumeras i genomsnitt. Y-axeln visar antal barn per stapel, n = 579 (291 

pojkar, 284 flickor, 4 annat). 

 

Barns konsumtion av grönsaker 

På frågan “Vilken grönsak är ditt barns favorit?” framkom det att favoritgrönsaken hos de 

undersökta barnen var gurka följt av tomat, broccoli, morot och majs.  

   Grönsaksjuice konsumerades väldigt sällan, 97,8% av alla undersökta barn drack 

grönsaksjuice mer sällan än en gång per vecka. I sallatkategorien konsumerade 66,0% av de 

undersökta barnen sallat mer sällan än en gång per vecka, 8,3% barn konsumerade sallat 1 

gång per vecka. 36,4% barn konsumerade rotfrukter 2–3 gånger per vecka vilket är det mest 

förekommande, enbart 11,0% barn konsumerade rotfrukter varje dag. Resultatet visade även 

att grova grönsaker samt konserverade grönsaker också är vanligast att konsumera 2–3 

gånger per vecka med 30,2% respektive 35,4% barn. 64,1% barn konsumerade baljväxter 

mer sällan än en gång per vecka och enbart 1,6% barn konsumerar baljväxter varje dag. 

23,0% konsumerade gurkväxter varje dag och 30,6% barn konsumerade gurkväxter 4–6 

gånger per vecka. Det är mindre förekommande att konsumera gurkväxter mer sällan jämfört 

med de andra kategorierna av grönsaker (se figur 3).  
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Figur 3. Hur ofta barn i åldrarna tre till sex år i genomsnitt äter olika grönsaker. X-axeln visar grupperade 

staplar per grönsak och hur ofta den konsumeras i genomsnitt. Y-axeln visar antal barn per stapel, n = 579 (291 

pojkar, 284 flickor, 4 annat).  

 

Frukt och grönt i hemmet  

Av de undersökta barnen konsumerade 13,8% grönsaker till fyra eller fler måltider per dag, 

18,8% konsumerade grönsaker till tre måltider per dag. 14,0% av de undersökta barnen 

konsumerade grönsaker till en måltid per dag medan 4,3% av barnen konsumerade grönsaker 

mer sällan än en måltid per dag. Av de undersökta barnen konsumerade 4,1% frukt till fyra 

eller fler måltider per dag och 11,2% konsumerade frukt till tre måltider per dag. 28,5% 

konsumerade frukt till en måltid per dag medan 11,2% konsumerade frukt och bär mer sällan 

än en måltid per dag. Vidare visade resultatet att det var vanligast att servera frukt och grönt 

till två måltider per dag, motsvarande 44,9% för frukt och 49,1% för grönsaker. Medelvärdet 

för frukt och grönt konsumtionen bland de undersökta barnen blev 1,8 respektive 2,3 gånger 

per dag (se figur 4). 

   Resultatet från enkätfrågan “till vilken måltid serveras det frukt och grönt” visade att frukt 

vanligtvis konsumerades som ett mellanmål där 97,6% av de undersökta barnen konsumerade 

frukt till mellanmål och 47,8% barn konsumerade frukt till frukost.  

Det konsumerades mindre frukt till lunch, där enbart 15,9% barn konsumerade frukt och 

14,2% barn konsumerade frukt till middag. 95,9 % av alla undersökta barn konsumerade 

grönsaker till middag och 83,4% barn konsumerade grönsaker till lunch. 23,7% barn 

konsumerade grönsaker till mellanmål och 23,1% barn konsumerade grönsaker till frukost (se 

figur 4). 66,6% av alla vårdnadshavare svarade att de alltid har frukt hemma och 71,8% 

svarade att de alltid har grönsaker hemma. Både fruktjuice och grönsaksjuice var mer 

ovanligt att ha hemma jämfört med frukt och grönt. 18,8% av alla vårdnadshavare svarade att 

de konsumerade mycket frukt och 34,7% konsumerade mycket grönsaker. Cirka hälften av 

alla vårdnadshavare konsumerar varken mycket eller lite frukt och grönt per dag. 4,8% av 
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vårdnadshavarna anser att det konsumerar mycket frukt jämfört med allmänheten och 9,3% 

konsumerar mycket grönsaker jämfört med allmänheten. Vidare visade resultatet att 

majoriteten av alla vårdnadshavare svarade 71,0% att de upplever att deras barns konsumtion 

av frukt som mycket bra medan enbart 38,0% upplevde sitt barns konsumtion av grönsaker 

som mycket bra. 

 

 

Figur 4. Till vilken måltid serveras det frukt och grönt bland barn i åldrarna tre till sex år. X-axeln visar två 

staplar per måltid, den röda stapeln visar frukt och bär intaget och den gula stapeln visar grönsaksintaget. Y-

axeln visar antal barn per måltid och stapel, n = 579 (291 pojkar, 284 flickor, 4 annat).  

 

Diskussion 

Resultatet visade på att det inte fanns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors 

konsumtion av frukt och grönt. Däremot fanns det ett samband mellan vårdnadshavarens och 

barnets konsumtion av frukt och grönt, sambandet var dock svagt. Majoritet av barnen 

konsumerar frukt till två måltider per dag och detsamma för grönsaker, denna frekvens är 

med stor sannolikhet otillräcklig för att nå upp till den rekommenderade mängden från 

Nordiska ministerrådet på mängden 400 gram per dag. Det är enbart vart femte barn som når 

upp till den rekommenderade frekvensen när det gäller grönsaker och drygt vart tionde när 

det gäller frukt. Barnen konsumerade en variation av frukt och grönt, främst konsumeras 

oftast kärnfrukter och gurkväxter. Baljväxter och sallat var de kategorier av grönsaker som 

konsumerades mest sällan, där drygt två tredjedelar av barnen konsumerade baljväxter mer 

sällan än en gång per vecka medan ungefär lika många konsumerade sallat mer sällan än en 

gång per vecka. Frukt konsumerades oftast vid frukost och mellanmål medan grönsaker oftast 

konsumerades till lunch och middag. Majoriteten av barnen hade tillgång till frukt och grönt 

hemma, de uppmuntrades även till att konsumera frukt och grönt varje dag. Väldigt få 

vårdnadshavare anser att de äter mycket frukt och grönt jämfört med allmänheten.  
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Resultatdiskussion 

Näringsrekommendationer finns för att ge råd om matvanor som är bra för hälsan på både 

kort och lång sikt men frågan är om de egentligen når ut till alla i befolkningen. Det finns 

tendenser i tidigare studier, att många barn i Sverige inte når näringsrekommendationerna för 

frukt och grönt (Lynch et al., 2014). I dagens samhälle är det rimligt att tro att kunskapen för 

hälsosamma kostvanor finns men bortprioriteras på grund av stress, tidsbrist, ekonomi samt 

smakpreferenser hos barnet (Shepard & Towler, 2007). NNR 2012 rekommenderar i 

allmänhet att minska andelen rött kött och chark, vidare rekommenderar de att öka 

konsumtionen av baljväxter då det är ett bra supplement för kött (Nordiska 

Ministerrådet,2014). Bra måltider i förskolan (2016) rekommenderar att barn i tidig ålder ska 

introduceras för baljväxter då de är rika på proteiner, B-vitaminer och järn. Baljväxter bidrar 

till en bra kosthållning för barn och bör därför konsumeras i större mängd, helst varje dag 

(Friedl & Wikland, 2018). Majoriteten av barnen i undersökningen konsumerar baljväxter för 

sällan, vilket kan ses i resultatet där kategorin baljväxter konsumerades mer sällan än 1 gång 

per vecka av 64,1% av alla barn i undersökningen, vilket inte är i linje med vad Friedl och 

Wikland rekommenderar. 

   Hypotesen gällande “det finns en statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 

gällande konsumtion av frukt och grönt” kunde inte bekräftas. Resultatet visade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan pojkars och flickors konsumtion. Olika faktorer 

korrelerar dock ofta med varandra, vilket gör det svårt att dra en slutsats om huruvida 

konsumtionen av frukt och grönt verkligen ser ut mellan pojkar och flickor. Uppsatsens andra 

hypotes “det kommer finnas ett samband mellan vårdnadshavarens- och barnets konsumtion 

av frukt och grönt” kunde bekräftas, korrelationen var dock svag. Trots att resultatet visade 

ett samband så är informationen om vårdnadshavarna inte tillräcklig för att kunna visa vad 

sambandet beror på. Ett samband visar enbart relationen mellan två variabler och inte orsak 

och verkan, därmed kan ingen slutsats dras att en viss variabel orsakar en annan (Bryman, 

2011). Resultatet kan inte visa på ett orsakssamband att vårdnadshavarens konsumtion av 

frukt och grönt är det som påverkar barnets konsumtion av frukt och grönt (Ejlertsson, 2012). 

En tvärsnittsstudie ger en bild av en population vid en viss tidpunkt eller under ett kort 

tidsintervall detta leder till att resultatet inte kan visa på ett orsakssamband (Bryman, 2011). 

Tidigare studier tyder på att vårdnadshavarens kostvanor påverkar barnets, samtidigt har man 

sett att frukt- och gröntkonsumtion korrelerar med utbildningsnivå, ålder, inkomst och 

familjesituation (Kristiansen et al., 2017). 

   I Sverige äter både barn och vuxna för lite frukt och grönt (Folkhälsomyndigheten, 2020). 

Idag finns vetenskapliga belägg för att ett högt intag av frukt och grönsaker minskar risken 

för utvecklandet av vanligt förekommande sjukdomar såsom fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, 

högt blodtryck senare i livet (WHO, 2004; Nicklas & Hayes, 2004). Enligt Friedl och 

Wiklands (2018) studie utförd på förskolebarn i Sverige, bör barn konsumera frukt och grönt 

till varje måltid i mindre portioner och bitar då det påvisats öka barns konsumtion av frukt 

och grönt. Resultatet från denna undersökning visade att barnen konsumerade frukt två 

gånger per dag samt grönsaker två gånger per dag, vilket är något under Friedl och 

Wiklanders rekommendation. Om frekvensen av frukt och grönt ökar till cirka fem till sex 

gånger per dag skulle risken för kroniska sjukdomar och fetma minska (WHO, 2004; Nicklas 
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& Hayes, 2004). Då denna uppsats endast undersöker frekvensen av frukt och grönt i hemmet 

och inte vad barnen konsumerar i förskolan så speglar inte detta resultat barnens verkliga 

konsumtion, vilket bör has i åtanke. Däremot kan den utbredda Covid-19 pandemin ha 

påverkat barnens tid på förskolan, den minskade tiden som barnen spenderat i förskolan har 

gjort att de tillbringat mer tid hemma än vad de vanligtvis brukar göra. På grund av detta 

kanske resultatet speglar verkligheten mer som det ser ut just nu än vad det kanske hade gjort 

i normala fall. Frekvensen av frukt och grönt påvisar inte mängden och därmed är vetskapen 

om hur mycket frukt och grönt som konsumeras vid varje måltid obefintlig, det kan variera 

allt ifrån en äppelklyfta till ett helt äpple (Fridell & Wiklander, 2018).  

  Enligt Riksmaten barn konsumerar barn i fyraårsåldern frukt 1,2 gånger per dag och 

medianen för fruktkonsumtionen bland barnen låg på 1 gång per dag. Grönsaker 

konsumerades i genomsnitt 0,8 gånger per dag med en median på 0,8 gånger per dag 

(Enghardt et al., 2003). Riksmaten barn anses vara relevant för uppsatsen då det är den 

senaste riksomfattande kostundersökning som gjort på barn i Sverige. Riksmaten barn 

undersöker barn i åldrarna fyra, åtta och elva år. Trots sin ålder indikerar studier idag som 

exempelvis Lynch et al (2014) på liknande kostvanor hos barn idag. Barn upp till tio år har 

samma kostrekommendationer gällande frukt och grönt vilket gör att studiens resultat är 

jämförbart med denna undersökning.  

   Resultatet från denna undersökning visar att barnen konsumerar frukt i genomsnitt 1,8 

gånger per dag med en median på 2,0 gånger per dag. Barnen konsumerar i genomsnitt 

grönsaker 2,3 gånger per dag med en median på 2,0 gånger per dag. Resultatet tyder på att 

barnen i denna undersökning får i sig frukt och grönt vid fler tillfällen jämfört med 

Riksmaten barn, däremot ger resultatet inte den verkliga mängden frukt och grönt som barnen 

konsumerar utan enbart frekvensen av frukt och grönt per dag.  

   Resultaten gällande vårdnadshavarna och deras uppskattade konsumtion av frukt och grönt 

visade att tillgängligheten och uppmuntran till att konsumera frukt och grönt är stor för 

barnen, detta kan vara anledningen till att barnen i denna undersökning konsumerar mer frukt 

och grönt än förväntat. Skinner et al (2002) menar på att vårdnadshavaren har stort inflytande 

på vad barnen äter då de ofta ser upp till sina föräldrar och om de äter mycket frukt och grönt 

så ökar chansen till att barnen också kommer att göra det.  

   Resultatet i undersökningen visar på att 47,3% av vårdnadshavarna uppfattar sig själva 

konsumera varken mycket eller lite frukt jämfört med allmänheten och 39,4% konsumera 

varken mycket eller lite grönsaker jämfört med allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2020) konsumerar vuxna i Sverige för lite frukt och grönt vilket verkar överensstämma med 

resultatet från denna undersökning då vårdnadshavarnas svar är i enlighet med tidigare 

studier som nämnts i uppsatsen. Barnens konsumtion av frukt och grönt ligger något under 

rekommendationerna från Nordiska ministerrådet, därmed kan möjligtvis en parallell dras till 

att vårdnadshavarens kostvanor faktiskt speglas i barnets. 
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Metoddiskussion  

Eftersom undersökningen utgjordes av ett bekvämlighetsurval kan resultatet inte ses som 

representativt för populationen då det inte var ett slumpmässigt urval. Men på grund av den 

höga svarsfrekvensen kan en indikator ges för resultatet (Bryman, 2011). Vid en 

undersökning är det viktigt att göra en avvägning mellan vilken metod som ger bäst 

förutsättningar för att uppfylla undersökningens syfte samt frågeställningar. En kvantitativ 

metod användes till undersökningen för att titta på hur ofta barn i åldrarna tre till sex år 

konsumerar frukt och grönt. En kvantitativ metod kändes mest lämplig att använda för att 

svara på uppsatsens syfte och frågeställningar, då målet var att undersöka en större grupp 

individer under en kortare tidsperiod. Barnen (n=579) som deltog i undersökningen var jämnt 

fördelade gällande kön och ålder, vilket medför ett mer representativt urval (Bryman, 2011).  

   Med hjälp av en enkät prövades teorierna om det finns en skillnad mellan konsumtionen av 

frukt och grönt mellan pojkar och flickor samt om det finns ett samband mellan 

vårdnadshavares- och barns konsumtion av frukt och grönt. Enkäten utformades på ett sätt 

som ämnat till att vara lättförståelig, där frågorna utformades till att fånga in så mycket 

relevant information som möjligt. Majoriteten av frågorna utformades med konsekventa 

svarsalternativ på en ordinalskala, frågorna kring hur ofta frukt och grönt konsumeras vilka 

delades upp var för sig, detta för att minska risken för ett missvisande resultat.  

   Enligt Bryman (2011) så innebär användandet av en enkät ett högre bortfall jämfört med till 

exempel en intervju, detta minimerades då alla frågor i enkäten var obligatoriska. Att utforma 

en enkät från grunden tar lång tid, eftersom tiden var begränsad fanns inte möjlighet att göra 

detta. Enkäten utformades delvis utifrån tidigare validerade frågor framtagna av bland annat 

Riksmaten barn (Enghardt et al., 2003) samt Simunaniemis (2011) avhandling. Simunaniemis 

(2011) avhandling med frågor utformades för att ställas till vuxna och inte barn men trots 

detta så anses de vara lämpliga till denna undersökning, då det var vårdnadshavarna som 

ansvarade för rapporteringen av barnets uppskattade konsumtion av frukt och grönt. 

   I kostundersökningar är det vanligt att respondenter tenderar att överrapportera frukt och 

grönt intaget, detta leder till att det ser ut som att de har bättre kostvanor än de egentligen har 

(Wardle et al. 2004; Nygren, 2015). När det gäller kostundersökningar på barn där 

vårdnadshavaren svarar har dock gett andra resultat. När någon annan än barnet själv är den 

som rapporterar, som det är i denna undersökning, har resultatet visat att det angivna intaget 

tenderar att stämma överens med det faktiska intaget (Hill & Davies, 2001). På grund av detta 

kan det antas att resultatet i denna undersökning speglar en del av verkligheten. Däremot kan 

inte denna undersökning med säkerhet veta att vårdnadshavarna inte över- eller 

underrapporterat frukt- och gröntintaget. En svaghet med kostundersökningar är att risken för 

bias är relativt stor, de som är kostintresserade är de personer som oftast väljer att delta, och 

dessa personer har troligen bättre kostvanor än de som väljer att inte delta (Denscombe, 2014: 

Andersen et al., 2009). Man kan inte heller vara helt säker på att den tänkta personen är den 

som verkligen svarar på enkäten och om respondenten har influerats av andra personer till att 

svara på ett visst sätt gällande frågorna (Bryman, 2011).  

   Vid sammanställandet av resultatet upptäcktes några brister i enkäten då vissa respondenter 

hade svarat för två barn i samma enkät. Information om att endast fylla i ett svar per barn per 

enkät fanns skriftligt men detta uppfattades inte av 39 respondenter som fyllt i två svar på 
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frågan om ålder samt kön. Detta kunde ha undvikits genom att ändra i utformningen av 

svarsalternativen till att endast tillåta ensvarsalternativ för de berörda frågorna. Om detta 

hade upptäckts innan utskick av enkäten så hade det interna bortfallet inte varit lika stort. I 

och med att enkäten lades ut i en Facebook-grupp samt via författarnas personliga Facebook-

konton är det svårt att säga hur stor det externa bortfallet är. Det är omöjligt att uppskatta hur 

många som valt att inte delta i undersökningen efter att ha sett enkäten i gruppen. Enkäten 

skickades även ut till två förskolor i Stockholmsområdet, dock användes samma länk till 

enkäten vilket resulterade i att det inte gick att urskilja vilken urvalsgrupp svaren inkommit 

ifrån. Vidare hade det varit intressant att jämföra urvalsgrupperna mellan varandra för att se 

om det möjligtvis fanns en skillnad i frukt- och gröntkonsumtionen.  

   Kommentarer angående enkätens utformning framkom, till exempel att aldrig inte fanns 

med som ett svarsalternativ då deras konsumtion av frukt och grönt varierar utefter säsong. 

Detta försvårade ifyllande av den faktiska konsumtionen för vissa respondenter. Valet att dela 

in i olika frukt- och grönsaksgrupper gjorde att resultatet inte skulle påverkas av den 

nuvarande säsongen då vissa frukter och grönsaker konsumeras i olika hög grad beroende på 

säsong och årstid, i och med detta är säsong ingen bidragande faktor för resultatet 

(Simunaniemi, 2011). Hade frukter och grönsaker tagits med var för sig så hade enkäten 

blivit för omfattande, vilket möjligtvis hade påverkat svarsfrekvensen. Om specifika frukter 

och grönsaker valts ut till enkäten så hade resultatet troligtvis inte sett likadant ut då vissa 

livsmedel som barnen ofta konsumerar kanske inte funnits med som alternativ. Resultatet 

hade då kunnat visat på en sämre konsumtionsfrekevens än den verkliga.  

   Det hade varit intressant att fråga efter vårdnadshavarens ålder, kön och utbildning, då 

ytterligare variabler hade kunnat studerats för att titta på om det fanns skillnader i konsumtion 

mellan olika åldersgrupper samt könsskillnader. Om dessa variabler hade inkluderats i 

enkäten så hade korrelationen mellan vårdnadshavares och barnets konsumtion av frukt och 

grönt kanske gett ett tydligare samband.  

Validitet och reliabilitet  

Trots de svagheter och brister som tagits upp så kan fortfarande resultatets relevans ses i 

undersökningen, vilket ger en hög validitet. Validitet är ett mått på om mätinstrumentet mäter 

det som det avser att mäta (Bryman, 2011). Enkätfrågorna i undersökningen baserades på 

tidigare redan validerade frågor från Simunaniemi (2011), Enghardt et al (2003) och Masis et 

al (2017) vilket höjer trovärdigheten på enkäten och undersökningen. Reliabilitet och 

replikation är viktiga kriterier för samhällsvetenskaplig forskning tillsammans med validitet, 

som tidigare diskuterats i uppsatsen. Reliabiliteten i undersökningen anses vara hög, då 

metoddelen är tydligt beskriven i uppsatsen så bör en replikation kunna genomföras för denna 

undersökning (Bryman, 2011).  

   För denna undersökning visade sig en webbaserad enkät vara ett bra tillvägagångssätt då 

snöbollseffekten träddes i kraft då enkäten spred sig till fler personer utanför författarnas 

bekantskapskrets. Svarsfrekvensen för undersökningen blev större än förutspått med 579 

svar, och därmed var deltagarantalet tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser för 

undersökningens resultat inom den aktuella populationen (Ejlertsson, 2005).  
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Medvetenheten om att personer utan barn kan ha fyllt i enkäten då ingen ytterligare kontroll 

av respondenterna gjorts, med det sagt så hade undersökningen fått en högre validitet om 

enkäterna delats ut till personer där man med säkerhet kunnat säkerställa att de tillhörde 

målgruppen (Ejlertsson, 2012). Eftersom webbenkäten lades ut och delades via författarnas 

personliga Facebook-konton samt Facebookgruppen “Föräldrar & Barn” är det svårt att veta 

vart i Sverige respondenterna är bosatta då det inte ställdes några frågor om detta i enkäten. 

Vilket gör då att man inte kan veta om hela Sverige är representerat i undersökningen eller 

om de flesta som svarat är bosatta inom samma områden. Detta kan ha påverkat urvalet av 

respondenter i undersökningen, vilket kan leda till en skevhet av resultatet eftersom det inte 

är generaliserbart på populationen då urvalet inte är ett slumpmässigt randomiserat urval. 

   Författarna är medvetna om deras betydande roll i undersökningen, vilket de har i åtanke då 

deras roll kan ha påverkat utfallet. Denna påverkan har minimerats genom användandet av en 

webbenkät för datainsamlingen. En webbenkät minskar undersökarens påverkan på 

respondenten då kvantitativ metod generellt är mer objektiv än kvalitativ 

undersökningsmetod.  

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 

Då kostvetare har ett ansvar att upplysa befolkningen om goda kostvanor och dess påverkan 

på hälsan. En del av kostvetarens roll är att arbeta med att förbättra folkhälsan i Sverige. 

Kostvetaren skulle kunna åka runt till olika förskolor för att öppna upp för ett samarbete med 

pedagoger, kockar och vårdnadshavare om vikten av att konsumera frukt och grönt. Hur de 

kan inkorporera frukt och grönsaker på olika sätt i maten. Detta kan göras med hjälp av 

temadagar där vårdnadshavare bjuds in för att lära sig mer om hur fördelarna av att äta frukt 

och grönt. En roll för att upplysa dem om de hälsofördelar som uppkommer med ett högt 

intag av frukt och grönt. Kunskapen tror vi finns men att det är svårt för att applicera i 

vardagen även ekonomi, smakpreferenser och stress kan vara en orsak till att människor inte 

följer näringsrekommendationer. Som diskuteras tidigare i uppsatsen så sätts bra matvanor i 

tidig ålder, fetma hos barn och ungdomar har betydande påverkan på hälsan senare i livet. 

Därför bör småbarnsföräldrars kunskap kring den hälsosamma kostens fördelar öka och med 

hjälp av kostvetarens kunskap kan detta förebyggas redan i förskoleålder. Förhoppningsvis 

kan detta medföra att framtidens kostvanor och hälsa hos barn och unga vuxna förbättras 

samt att barnfetman minskar i Sverige. 

Slutsats 

Det fanns ett svagt samband mellan vårdnadshavarens och barnets konsumtion av frukt och 

grönt; detta samband kan bero på många olika faktorer nämligen socioekonomisk- eller 

kulturella faktorer och är därför inte representativ för populationen. Vidare så fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan pojkars och flickors konsumtion av frukt och grönt. Barnen i 

undersökningen konsumerade frukt och grönt oftare jämfört med tidigare studier, men trots 

detta är det få barn som når upp till rekommendationerna om hur ofta frukt och grönt bör 

konsumeras. Det måste tas i beaktning att frekvensen enbart visar vad som konsumeras i 

hemmet. Undersökningens resultat ger positiva och lovande indikationer på konsumtionen av 
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frukt och grönt i hemmet då den genomsnittliga frekvensen uppgår till fyra gånger per dag. 

Då undersökningen inte inkluderade förskolan kan vi inte dra någon slutsats hur barnens 

verkliga konsumtion av frukt och grönt ser ut. Vidare forskning inom området krävs för att få 

en större förståelse om varför konsumtionen för målgruppen ser ut som den gör, och vad det 

är för faktorer som påverkar. 

Förslag till framtida forskning  

Mer forskning inom detta område behövs för att förebygga folkhälsan i Sverige. I framtida 

studier skulle det rekommenderas att ta hänsyn både till vad och hur mycket frukt och grönt 

barnet äter i hemmet och på förskolan. För att genomföra en djupare och mer detaljerad 

kartläggning av barns konsumtion av frukt och grönt per dag skulle en kvalitativ metod vara 

lämplig då man kan gå in mer på djupet på vad som faktiskt påverkar barns kostvanor. Detta 

kan göras med hjälp av intervjuer och deltagande observationer. Att använda sig av ett 

obundet slumpmässigt urval eller ett målinriktat urval hade varit till fördel till vidare 

forskning för att få fram generaliserbara resultat som är representativa för populationen. 

Tackord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Christine Persson Osowski för allt stöd under 

uppsatsens gång, vi vill även tacka alla respondenter för att ni tagit er tid att svara på vår 

enkät. Till sist vill vi tacka varandra för en härlig uppsatstid med mycket skratt och lärdomar.   
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information till vårdnadshavare av barn i åldrarna tre till sex år.  

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

och ska nu genomföra vårt examensarbete. Vi har valt att genomföra en enkätundersökning 

om barns konsumtion gällande frukter och grönsaker som äts i hemmet.  

Enkäten är helt anonym. Enkäten kommer inte att innehålla frågor som rör din eller ditt barns 

personuppgifter. All data som samlas in kommer enbart att användas till examensarbete. I och 

med ifyllandet av enkäten så samtycker du som vårdnadshavare att informationen du lämnar 

om ditt barns konsumtion gällande frukter och grönsaker får ingå i uppsatsen. Deltagandet är 

helt frivilligt! 

Enkäten innehåller 34 korta frågor som tar cirka fem till sju minuter att besvara.  

Tack för ert visade intresse, om ni har ytterligare frågor så tveka inte att höra av er till oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emelie och Jannica 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Emelie Nilsson    Jannica Dahlin                     

Mejladress: enilsson092@gmail.com   Mejladress: jannicadahlin@tele2.se 

Telefon: 0734221221   Telefon: 0706727893 
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Bilaga 2  

Enkät – barns konsumtion av frukt och 

grönt 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning  

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50/50 

Litteratursökning 50/50 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 

Skrivandet av uppsatsen 50/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


