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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Föräldrar har en viktig roll som förebilder för sina barn och har därigenom 

uppgiften att främja en hälsosam utveckling av ätbeteende och matpreferenser hos dem. 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka småbarnsföräldrars uppfattning och tankar 

om kost. Frågeställningarna berörde föräldrarnas associationer till hälsosam kost, vad som 

kunde påverka följsamheten av denna samt om intresse för mer kunskap inom ämnet fanns.  

Metod Studien utgjordes av en kvantitativ undersökning som genomfördes på sex förskolor i 

Umeå stad. 230 enkäter delades ut till förskolepersonal, som i sin tur vidarebefordrade dessa 

med ett medföljande informationsbrev till föräldrar med barn i åldrarna 2-5. Efter sex dagar 

samlades enkäterna in, vilka uppgick till ett antal om 77 stycken. 

Resultat Majoriteten av föräldrarna i studien utgjordes av mödrar med hög utbildning. En 

klar majoritet ansåg sig ha goda kunskaper om hälsosam mat, vilket de flesta associerade med 

en varierad kost. Kokböcker utgjorde en av de tre främsta kunskapsskällorna. Enligt 

föräldrarna var tidsbrist den faktor som i störst utsträckning påverkade följsamheten till en 

hälsosam kost, följt av undvikande av omtyckt mat. Ett signifikant samband mellan 

högutbildade och upplevelsen av tidsbrist, som något som försvårar följsamheten till en 

hälsosam kost, konstaterades. Familjemedlemmars önskemål, följt av matkvalitet, ansågs 

främst påverka föräldrarnas livsmedelsval.  

Slutsats Kostmedvetenhet och ett intresse för matlagning fanns hos föräldrarna, vilka angav 

att de hade goda kunskaper om hälsosam mat. Trots detta ansågs utrymme för förbättringar 

finnas. För att i praktiken kunna tillämpa kostkunskap, i enlighet med svenska 

näringsrekommendationer, upplevde författarna att hjälp, i form av insatser i kommun och 

landsting, kan behövas.



ABSTRACT 
 
Background Parents have an important role as role models for their children, and therefore 

have the task of promoting a healthy development of children’s eating behavior and food 

preferences. The purpose of this study was to investigate thoughts and perceptions of diet of 

parents of small children. The questions concerned the parents’ associations with healthy 

eating, what may affect adherence to it, and if there is any interest of further knowledge of 

this subject.  

Method The study consisted of a quantitative survey conducted in six pre schools in the 

district of Umeå. 230 questionnaires were distributed to educators, who in turn forwarded 

them with an accompanying letter to parents of children aged 2-5. After six days the 

questionnaires were collected, and amounted to a number of 77 pieces. 

Results The majority of parents in the study consisted of mothers with high education. A 

clear majority felt that they had good knowledge of healthy foods, which was most described 

as a varied diet. One of the three most important sources of knowledge consisted of cookery 

books. According to the parents, factors that mostly affected the adherence to a healthy diet 

were lack of time, followed by abstaining from preferred food. A significant correlation was 

found between highly educated parents and perception of lack of time, which complicated the 

adherence to a healthy diet. Family members’ preferences, followed by the food quality, were 

the most important factors determining food choice. 

Conclusion Awareness of diet and an interest in cookery was found among parents, whom 

indicated having knowledge of healthy food. In spite of this, room for improvement was 

considered. To practically apply the knowledge of diet, due to the Swedish dietary 

recommendations, the authors perceive that help, such as efforts within communal and county 

council might be needed.



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 BAKGRUND ............................................................................................................ 5 

2 SYFTE ..................................................................................................................... 6 

3 METOD ................................................................................................................... 6 

3.1    Val av metod .............................................................................................................................................. 7 

3.2    Urval och rekrytering ................................................................................................................................. 7 

3.3    Databearbetning ......................................................................................................................................... 7 

3.4    Etiska aspekter ........................................................................................................................................... 7 

4 RESULTAT.............................................................................................................. 8 

4.1    Bakgrundsinformation om föräldrarna ...................................................................................................... 8 

4.2    Hur ser föräldrarnas kosthållning ut? ......................................................................................................... 8 

4.3    Anser sig föräldrarna ha kunskap om hälsosam kost? ............................................................................... 9 

4.4    Vad förknippar föräldrarna med en hälsosam kost? .................................................................................. 9 

4.5    Vilken betydelse anser föräldrarna att hälsosam kost har för sitt barns hälsa? .......................................... 9 

4.6   Anser föräldrarna att det finns något som försvårar följsamheten till en hälsosam kost? ........................ 10 

4.7    Vad påverkar föräldrarnas livsmedelsval? ............................................................................................... 11 

4.8    Finns det intresse för mer kunskap om hälsosam mat? ............................................................................ 11 

5 DISKUSSION ......................................................................................................... 12 

5.1    Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 12 

5.2    Resultatdiskussion ................................................................................................................................... 13 

5.2.1 Föräldrarnas kunskap om hälsosam kost ................................................................................................ 13 

5.2.2 Föräldrarnas associationer till hälsosam kost ........................................................................................ 13 

5.2.3 Föräldrarnas uppfattning om betydelsen av en hälsosam kost ................................................................ 14 

5.2.4 Faktorer som försvårar föräldrarnas följsamhet till hälsosam kost ........................................................ 14 

5.2.5 Finns det behov av mer kunskap om hälsosam mat? ............................................................................... 15 

5.2.6 Faktorer som påverkar föräldrarnas livsmedelsval ................................................................................. 15 

6 SLUTSATS............................................................................................................. 16 

7 TACK .................................................................................................................... 16 

8 REFERENSLISTA ................................................................................................. 17 

Bilaga 1. Följebrev samt enkätformulär 

Bilaga 2. Chi²-test 



 



5 
 

1 BAKGRUND 
En hälsosatsning, Salut, har utförts för barn och ungdomar i Västerbotten, med målet att nå 

”världens bästa hälsa 2020” (1). Salutsatsningens främsta syften är att implementera 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder så att alla barn bibehåller normalvikt och 

inte utvecklar övervikt eller fetma. Det har rapporterats att 20-25 % av barnen i Västerbotten 

redan vid 4 års ålder är drabbade av övervikt. Överviktsepidemin är en följd av förändrad 

livsstil med minskad fysisk aktivitet samt ökat energiintag. 

 

Forskning har visat ett samband mellan föräldrar och barns matvanor, att barns framtida 

matpreferenser utformas tidigt (2) och att nutritionen redan under fosterstadiet har betydelse 

för barnets framtida hälsa (3). Föräldrars inställning till mat, samt hur denna uttrycks, är av 

betydelse för utformningen av barns ätbeteende (2, 4). Det är väldokumenterat att föräldrar 

har betydande inverkan på utvecklingen av ätbeteende och fysiskt aktivitetsmönster hos barn i 

förskole- och skolåldern (2, 5, 6). Kvalitetsmässigt har det visats att barnets kost är starkt 

relaterat till moderns kosthållning (6).  

 

Med detta som grund är Riksmaten intressant för att se hur matvanorna bland vuxna i Sverige 

såg ut 1997-98. Studien visade att genomsnittsintaget av kolhydrater och fett, samt 

fettkvaliteten inte stod i enlighet med de svenska näringsrekommendationerna (SNR) (7). År 

2003 genomfördes en motsvarande studie bland barn, Riksmaten Barn, för att undersöka 

svenska barns livsmedels- och näringsintag. Resultatet från denna studie visade att barnen 

heller inte åt i enlighet med SNR när det, i detta fall, gällde fettkvalitet och typ av kolhydrater 

i kosten. Saltintaget var även för högt (8). Ett reducerat saltintag kan sänka blodtrycket hos 

barn (9) och därigenom kan blodtrycksförhöjningen med åldern bromsas (10). 
 

Barn kan under omständigheter med begränsad tillgång till energirika och näringsfattiga 

livsmedel själva reglera sitt energiintag i förhållande till sitt energibehov (2). Föräldrar kan 

dock störa möjligheten till självreglering genom att belöna barnet om det äter, eller tvinga det 

att äta även i det fall det inte är hungrigt (2, 4, 11, 12). Konsekvenserna kan bli att förmågan 

till självreglering försvinner och att matintaget ökar (11). På grund av störd självreglering kan 

barnet dessvärre utveckla preferenser för fet och energität mat och därmed öka risken för att 

utveckla större fettvävnad (6). Föräldrar fungerar som förebilder för barnen (13) och är 

därmed av stor betydelse för att implementera ett hälsosamt ätbeteende och förhindra 

utveckling av övervikt och fetma (2, 6, 12). 

 

Utbildningsnivå är associerat med ätbeteende (14) och matningsstrategi (15, 16). I en svensk 

studie där ätbeteenden undersöktes hos föräldrar, konstaterades det att föräldrar med låg 

utbildningsnivå, främst mödrar, i större utsträckning var överviktiga (14). Högutbildade 

mödrar tenderade att kontrollera barns måltidsstruktur och småätande mer än lågutbildade (6, 

14-16), som i större utsträckning använde sig av en emotionell matningsstrategi. Denna 

matningsstrategi kan utveckla ett ätbeteende, där mat utgör medel för att uppnå känslomässigt 

behag och där benägenheten för överkonsumtion är stor (14, 16).  

 

I Riksmaten undersöktes utbildningslängd och där var låg utbildning förknippat med en lägre 

konsumtion av frukt och grönsaker jämfört med hög utbildning. Lågutbildade män hade även 

en något högre konsumtion av fett än högutbildade (7). Även bland barn sågs små skillnader i 

kosthållningen beroende på föräldrarnas socioekonomiska ställning. Barn till föräldrar med 

hög utbildning konsumerade något mer frukt och grönsaker (6, 8, 17). 
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Tidsbrist är en faktor som visats påverka familjers kosthållning (18). Föräldrar och barn 

hinner inte samlas för att äta tillsammans, vilket därmed drabbar inlärningsprocessen för barns 

ätbeteende. Tidsbrist påverkar även kvaliteten på kosten, när planerade matinköp övergår till 

impulsinköp (18) och tid till matlagning inte ges (12, 18). Det är viktigt att föräldrar känner 

till innehållsförteckningen på de livsmedel som inhandlas i butiken för att kunna göra 

medvetna, hälsosamma livsmedelsval (12). 

 

Det har konstaterats att föräldrars bedömning av matvanor inte är alldeles enkel. I en 

omfattande studie fann forskare att en stor andel mödrar överskattar kvaliteten på barnens kost 

(5). Det har visats att föräldrar tror sig servera hälsosam mat, när det egentligen är mat de tror 

att barnen tycker om. Kosten som undersöktes var inte tillräckligt varierad för att täcka in 

samtliga näringsämnen. Detta tyder på en omedvetenhet om de näringsrekommendationer 

som finns för barn. 

 

I förskoleåldern är barn som mest känsliga för nya smaker och tendensen för neofobi är som 

störst (4). Tveksamheten inför ny mat är universell, men ärftlighet kan påverka hur starkt 

denna uttrycks. Genom att vid upprepade tillfällen servera ny och okänd mat brukar neofobin 

småningom avta (4, 19). Föräldrar har här en viktig roll att servera barnen näringsrik, bra mat 

och inte ge upp för barnens önskemål eller rädsla inför främmande mat.  

 

Med detta som bakgrund kan det konstateras att föräldrars uppfattning om mat och 

matningsstrategi är viktigt för barns inlärning av både ätbeteende och matvanor. Föräldrars 

betydelse för barn i detta sammanhang utgjorde det huvudsakliga intresset hos författarna, 

vilka ämnade studera hur kostvanor grundas samt vilken uppfattning svenska föräldrar till 

förskolebarn hade om hälsosam kost. 

 

 
2 SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost. 

Dessa frågeställningar sökte vi svar på: 

 

 Vad baseras föräldrarnas kosthållning på?  

 Anser sig föräldrarna ha kunskap om hälsosam kost? 

 Vad förknippar föräldrarna med en hälsosam kost? 

 Vilken betydelse anser föräldrarna att hälsosam kost har för sitt 

barns hälsa?  

 Anser föräldrarna att det finns något som försvårar följsamheten till 

en hälsosam kost? 

 Vad påverkar föräldrarnas livsmedelsval? 

 Finns det intresse för mer kunskap om hälsosam mat? 
 

 

3 METOD 

Studien genomfördes av två dietiststudenter under tio veckor, höstterminen 2010, vid 

Institutionen för Kostvetenskap, Umeå Universitet. 
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3.1    Val av metod 

Undersökningsmetoden valdes för att med de frågeställningar som presenterats i syftet, 

undersöka uppfattning och tankar om kost hos en större population. Enkätformuläret utgjordes 

av 19 frågor, samt en följdfråga, där merparten utgjordes av frågor med fasta svarsalternativ. 

Möjlighet att formulera ett annat svar gavs. Tre öppna frågor fanns för att ge utrymme för ett 

visst kvalitativt svarsinnehåll. En del av frågorna utgjordes av frågor validerade av 

Livsmedelsverket (20).  

 

Före enkätundersökningens genomförande utfördes två pilotstudier, en på en förskola som 

inte var inkluderad i urvalet, samt en efter att enkätfrågorna bearbetats efter den första 

pilotstudien. Den sistnämnda pilotstudien genomfördes via mejlkontakt med bekanta med 

barn i åldern 2-5 år. 

 
 
3.2    Urval och rekrytering 
Föräldrar med minst ett barn i åldern 2-5 år utgjorde inklusionskriterium för deltagande.  Till 

exklusionskriterium hörde icke-svensktalande föräldrar, eftersom enkäten var utformad på 

svenska. För rekryteringen av informanter gjordes ett slumpmässigt urval bland förskolor, 

genom att välja var fjärde förskola ur ett register över samtliga förskolor lokaliserade i Umeå.  

Registret över dessa hämtades från kommunens webbplats, men konstruerades om för att 

enbart inkludera förskolor i Umeås stadsdelar. Näst intill samtliga stadsområden i Umeå 

täcktes.  
 

Rektorer på förskolorna kontaktades via telefon och information om undersökningen och dess 

syfte gavs. Efter rektorernas medgivande till deltagande kunde enkätformulär och 

medföljande följebrev delas ut. Totalt sex förskolor ingick i vårt slutgiltiga urval och med 

personalens hjälp delades enkäterna ut till barnens föräldrar. Deltagarna fick sex dagar på sig 

att besvara frågorna och lämna enkäten i en insamlingslåda som placerats i kapprummet på 

respektive avdelning och förskola.  

 

Totalt delades 230 enkäter ut och 77 insamlades. Av dessa var en enkät obesvarad och en 

annan ogiltig pga. att samma förälder besvarat enkäten två gånger, trots anvisningar i 

följebrevet om att ett enkätformulär per familj gällde. Fem enkäter lämnades direkt tillbaka av 

personalen, med anledning av att fem föräldrar inte kunde svenska. Totalt nådde alltså 225 

enkäter ut till föräldrarna och av dessa lämnades 148 enkäter aldrig tillbaka. Svarsfrekvensen 

var 33 procent. 

 

 

3.3    Databearbetning 

Insamlad data bearbetades med statistikprogrammet SPSS för att studera utfallet av 

frekvenser. Svaren på de öppna frågorna kategoriserades och resultaten av dessa frågor 

presenteras under 4.4 och 4.5. Chi²-test, med signifikansnivån 0,05, utfördes för att undersöka 

samband mellan variabler. 

 

 

3.4    Etiska aspekter 

I följebrevet gavs information om studien, frivilligt deltagande, att varje svarande är anonym 

samt om den konfidentiella behandlingen av allt material. Efter studiens slut förstördes allt 
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material för att värna om konfidentialiteten samt uppfyllandet av nyttjandekravet. Således har 

de etiska kraven uppfyllts. 

 

 

4 RESULTAT 

 

4.1    Bakgrundsinformation om föräldrarna 

Deltagarna i undersökningen utgjordes av 75 småbarnsföräldrar, varav 60 mammor och 15 

pappor. Flertalet föräldrar hade barn i olika åldrar och i 69 fall av 75 bodde båda föräldrarna 

tillsammans. Fyra av de svarande var ensamstående.  

 

Majoriteten av föräldrarna (62/75), hade universitetsutbildning och 11 gymnasial utbildning. 

Två personer hade folkhögskoleutbildning och grundskoleutbildning respektive. 

 

 

4.2    Hur ser föräldrarnas kosthållning ut? 

De flesta barn och föräldrar åt en blandkost (74/75 respektive 71/75). Två föräldrar 

rapporterade att de främst åt laktovegetarisk kost, en förälder rapporterade en kosthållning 

baserad på LCHF (Low Carb High Fat) och en på ”sunt förnuft”. Ett barn hade en glutenfri 

kost.  

 

För 80 % av föräldrarna (59/73) överensstämde den nuvarande kosthållningen med den under 

uppväxten. Två föräldrar angav att kosthållningen baserades på rekommendationer från 

Barnavårdscentralen. Tolv föräldrar angav att deras kosthållning baserades på annat, såsom 

förnuft och egna informationskällor.  

 

Drygt hälften av föräldrarna (39/74) svarade att de inte hade ändrat sina matvanor sedan de 

fick barn och att de redan åt näringsriktigt/hälsosamt. Närmare två femtedelar (28/74) hade 

ändrat sina matvanor sedan de fick barn (figur 1).  
 

 

Figur 1. Föräldrarnas svar på frågan ”har du, sedan du fått barn, ändrat eller försökt ändra dina matvanor för att 

äta mer näringsriktigt/hälsosamt” (n=74). Källa: bilaga 1, fråga 8. 

39

28

4

2

1

0 10 20 30 40 50

Nej, anser att jag redan 
äter hälsosamt

Ja, jag har ändrat mina 
matvanor sen jag fick 

barn

Ja, jag har försökt men 
misslyckats

Nej, aldrig

Nej, men jag har funderat 
på det

Antal



9 
 

4.3    Anser sig föräldrarna ha kunskap om hälsosam kost? 

En stor del av föräldrarna (62/74) ansåg sig ha goda kunskaper om hälsosam mat och två 

föräldrar ansåg sig inte ha det. Tio föräldrar svarade ”stämmer varken bra eller dåligt” på 

påståendet ”jag har goda kunskaper om hälsosam mat”. 

 

På frågan om vilka föräldrarnas tre främsta källor till kunskap om mat var, svarade 75 

föräldrar. Familj och vänner utgjorde den vanligaste källan till kunskap om mat (62/75), följt 

av kokböcker (54/75) och internet (37/75) (figur 2).  

 

Figur 2. Fördelningen över föräldrarnas främsta informationskällor (n=75). Källa: bilaga 1, fråga 7. 

 

 

4.4    Vad förknippar föräldrarna med en hälsosam kost? 

De flesta föräldrarna förknippade en hälsosam kost med en varierad kost (50/72), följt av 

livsmedel som grönsaker, frukt och rotfrukter (30/72), ”långsamma kolhydrater och/eller låg 

sockerhalt” (22/72) och hemlagad mat (12/72). Denna information baserades på en öppen 

fråga där svaren kategoriserades och många föräldrar angav svar som täckte flera kategorier. 

 

 

4.5    Vilken betydelse anser föräldrarna att hälsosam kost har för sitt barns 

         hälsa? 

Samtliga föräldrar ansåg att hälsosamma matvanor var betydelsefullt för sina barn, varav 

majoriteten (30/63) nämnde dess betydelse för tillväxt och välmående hos barn. Tjugo 

föräldrar nämnde dess betydelse för att förebygga framtida ohälsa. Denna information 

baserades på en öppen fråga där svaren kategoriserades och många föräldrar angav svar som 

täckte flera kategorier. 

 

Drygt hälften av föräldrarna svarade att de lät barnet själv bestämma mängden mat (40/75) 

och en del (17/75) svarade att de inte gjorde någonting, eftersom barnet åt allt. Åtta föräldrar 
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svarade att barnet inte fick lämna matbordet förrän maten ätits upp och tre föräldrar svarade 

att de utlovade något gott om barnet åt upp maten (figur 3). 

 

Figur 3. Föräldrarnas svar på frågan ”hur gör du för att få ditt barn att äta det som han/hon behöver” (n=75). 

Källa: bilaga 1, fråga 9. 

 

 

4.6 Anser föräldrarna att det finns något som försvårar följsamheten till en 
hälsosam kost? 

Närmare två femtedelar av föräldrarna (29/74) ansåg påståendet ”jag har inga svårigheter att 

följa en hälsosam kost” stämma bra och drygt hälften (41/74) ansåg det stämma varken bra 

eller dåligt. Faktorer som främst ansågs försvåra föräldrarnas följsamhet till hälsosam kost 

var; tidsbrist (23/73), att det innebar att man fick undvika mat man tycker om (18/73), samt 

familjens önskemål om mat (17/72). Det var dock fler föräldrar som ansåg att dessa faktorer 

inte försvårade följsamheten till hälsosam kost. 

 

Påståendet ”hälsosam mat är dyr” ansåg en femtedel stämma bra och lika många ansåg det 

stämma mindre bra. Påståendet ”tillredning av hälsosam mat tar lång tid” ansåg två 

femtedelar av föräldrarna stämma mindre bra. Knappt tre fjärdedelar ansåg påståendet ”jag 

saknar kunskap om tillredning av hälsosam mat” stämma mindre bra (figur 4). 

Figur 4. Föräldrarnas inställning till påståenden om hälsosam mat. Källa: bilaga 1, fråga 15. 
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Det var vanligare bland föräldrar med hög utbildningsnivå att tidsbrist upplevdes försvåra 

följsamhet till hälsosam kost i jämförelse med föräldrar med låg utbildningsnivå (p=0,027) (se 

bilaga 2). 

 

 

4.7    Vad påverkar föräldrarnas livsmedelsval? 

De tre främsta faktorerna som föräldrarna ansåg påverka livsmedelsval i butiken var: 

familjemedlemmars önskemål (58/72), matkvalitet (55/72), ekonomi eller specialerbjudanden 

(42/75). Två femtedelar av föräldrarna (30/74) läste innehållsförteckningen på inhandlade 

livsmedel, medan drygt hälften (41/ 74) läste innehållsförteckningen ibland. Tre föräldrar 

svarade att de inte läser innehållsförteckningen.  

 

På den öppna frågan ”vad tittar du efter i innehållsförteckningen” svarade tre femtedelar att de 

tittade efter tillsatser. Kategorin ”tillsatser” utgörs av e-ämnen såsom sötningsmedel, 

färgämnen och konserveringsmedel. Knappt två femtedelar angav sockermängd och/eller 

kolhydratinnehåll. Svaren kategoriserades och merparten angav svar som täckte flera 

kategorier (figur 5). 

 

 
Figur 5. Figuren visar vad föräldrarna angav sig titta efter i innehållsförteckningen på livsmedel som inhandlas i 

butiken (n=58). Många föräldrar angav fler än en innehållsaspekt. Svaren är kategoriserade. Källa: bilaga 1, 

fråga 13b. 

 

På frågan ”hur stor påverkan har barnet vid inhandlandet av mat” svarade 73 föräldrar, varav 

38 svarade att barnet är med, men föräldrarna bestämmer vad som inhandlas. Trettio föräldrar 

svarade att barnet har önskemål och till viss del får bestämma vad som inhandlas. 

 

 

4.8    Finns det intresse för mer kunskap om hälsosam mat? 

På en skala från 1 till 5 fick föräldrarna beskriva sitt upplevda behov av kunskap om hälsosam 

mat för barn, där 1 utgjorde ”stort behov” och 5 ”inget behov”. Merparten ansåg sig inte ha 

något större behov (47/74) (figur 6). 
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Figur 6. Föräldrarnas upplevda behov av kunskap gällande hälsosam mat för barn, enligt behovsskalan från 1-5 

(n=74). Källa: bilaga 1, fråga 17. 
 

Föräldrarna var främst intresserade av att veta mer om; matlagning och recept, 

mellanmålsförslag och livsmedelsval (figur 7).  

 

 

Figur 7. Föräldrarna valde sina tre främsta intresseområden. Många föräldrar angav enbart ett intresseområde 

(n=72). Källa: bilaga 1, fråga 18. 

 

Som informationsformat föredrogs broschyr av 41 av 68 föräldrar, diskussionsforum på 

Internet av elva och informationstillfälle av sju.  

 

 

5 DISKUSSION 

 

5.1    Metoddiskussion 

Informationen i följebrevet, om författarna och undersökningens betydelse, kan ha medfört att 

en större andel kostmedvetna och kostintresserade föräldrar valde att besvara.  

 

Internt bortfall förekom på 13 av 20 frågor och det största bortfallet var på enkätens sista sida 

där skal- och kategorifrågor dominerade. En möjlig förklaring kan vara att många föräldrar 
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missat att vända blad eller valt att inte svara. Några frågor med påståenden gällande 

följsamheten till en hälsosam kost och inställningen till denna hade svarsalternativen 

”stämmer varken bra eller dåligt”, vilket gjorde att ett flertal föräldrar inte tog direkt ställning 

i dessa. Fyra olika svarsalternativ eller enbart ja eller nej hade möjligtvis resulterat i att ett 

större antal föräldrar tagit ställning i frågorna.  

 

Det externa bortfallet i studien var nästan 66 procent. På grund av det stora bortfallet blev 

resultatet inte så representativt för populationen som önskat. För att minimera bortfallet kunde 

åtgärder ha vidtagits, såsom att ringa och påminna förskolepersonal om enkätundersökningen 

och be dem uppmuntra föräldrarna att besvara enkäten. En annan åtgärd kunde ha varit att 

markera datum för sista inlämningsdag, för att påskynda inlämningen av enkäter.  

 

Den stora andelen högutbildade föräldrar i undersökningen (fyra femtedelar), tyder på 

urvalsbias, då 35 % av befolkningen i åldrarna 25-64 i Umeå kommun har minst en treårig 

eftergymnasial utbildning (21). För att öka urvalets representativitet för populationen kunde 

föräldrar ha rekryterats på andra håll än enbart förskolor.  

En kvalitativ undersökning hade varit intressant att utföra för att få en djupare inblick i 

föräldrars uppfattning och tankar om kost samt vilka övriga faktorer, förutom de undersökta, 

som påverkar denna grupp.  

 

 

5.2    Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Föräldrarnas kunskap om hälsosam kost 

Majoriteten ansåg sig ha god kunskap om hälsosam mat, vilket är svårtolkat eftersom 

”hälsosamt” är ett ord med varierande betydelse. I en studie uppfattade mödrarna att de 

serverade sina barn hälsosam mat, när det egentligen var mat som de trodde att barnen tycker 

om (5). Huruvida detta även stämmer in på våra respondenters uppfattning om hälsosam kost 

är oklart, men hade varit intressant att studera. Föräldrarna associerade hälsosam kost främst 

med en varierad kost och vegetabilier. Vetskap saknas dock om tillredningssätt, mängd och 

kvalitet på maten som konsumeras. 

 

Majoriteten av föräldrarna ansåg sig ha kunskap om och kunna tillreda hälsosam mat, hade 

intresse för matlagning samt ansåg kokbok utgöra en av de tre främsta informationskällorna. 

Detta tolkas som att en positiv inställning till den praktiska tillämpningen av hälsosam kost 

fanns, samt att kunskap och intresse främst kretsade kring tillagning. Vilka kokböcker som 

användes vore intressant att utforska, eftersom utbudet av dessa är stort och innehåll varierar 

efter diet, tradition och kultur.  

 

I och med att kokböcker utgjorde ett så viktigt redskap för deras kosthållning, vore det 

intressant att undersöka om dessa går i riktlinje med SNR.  

 

 

5.2.2 Föräldrarnas associationer till hälsosam kost 

Majoriteten föräldrar förknippade hälsosam kost med en varierad kost. Studien gav dock inga 

svar på vad en varierad kost innebar för föräldrarna, samt vilka livsmedelsval och eventuella 

bortval som föräldrarna gör. Detta hade varit mycket intressant att studera.  
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Några föräldrar förknippade hälsosam kost med grönsaker, frukt och/eller rotfrukter och några 

nämnde långsamma kolhydrater och/eller låg sockerhalt. Samtliga av dessa associationer står i 

enlighet med SNR och det förändringsarbete av kosten Riksmaten Barn önskar – nämligen ett 

högre intag av frukt och grönsaker samt en minskad konsumtion av sötsaker (8). Frågan är om 

föräldrarnas definition av ”långsamma kolhydrater och/eller låg sockerhalt” även innefattar ett 

högre kostfiberintag och fett eller enbart minskad konsumtion av sackaros. 

 

 

5.2.3 Föräldrarnas uppfattning om betydelsen av en hälsosam kost 

Majoriteten föräldrar ansåg hälsosamma matvanor vara betydelsefullt för barns hälsa. Vår 

studie har inte undersökt vilken uppfattning föräldrarna har om sin roll gällande matvanor och 

ätbeteende. Kunskap om denna skulle ge en tyngd till deras uttalande om betydelsen av 

hälsosam mat för barn. 

 

Resultatet från vår undersökning visade positivt nog att merparten föräldrar inte ingriper i 

matningen av barnet. Barn har en förmåga att själva kunna reglera sitt energiintag och enligt 

Livsmedelsverket ska föräldrar inte ingripa i barns ätande i frågan om och hur mycket det vill 

äta. Till föräldrarnas uppgift hör att servera varierande och näringsrik mat (4). Detta kan 

relateras till tidigare studier gällande barns möjlighet till självreglering av energiintag (2, 4, 

11, 12).  
 
 

5.2.4 Faktorer som försvårar föräldrarnas följsamhet till hälsosam kost 

Ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och uppfattning om tidsbrist, som en faktor 

som påverkar kosthållningen, konstaterades i denna undersökning. Detta överensstämmer med 

tidigare studier, där tidsbrist utgjorde det främsta hindret för en hälsosam kostföring (12, 18).  

De som mest kände av tidsbristen var ensamstående mödrar och mödrar med förskolebarn, 

mödrar som ansvarade för hushållet, försörjning, uppfostran och de som jobbade nattskift 

(18). 

 

Studier har även visat att tillredning av hälsosam kost ansetts vara en tidskrävande 

arbetsbörda bland mödrar och detta var mest uttalat mest bland högutbildade (18) och 

högutbildade flerbarnsmammor jämfört med arbetslösa och mödrar med ett barn (17).  

Föräldrar i familjer med hög socioekonomisk status visades ha råd att avsätta en del av 

arbetstiden till matlagning, medan heltidsarbetande mödrar som prioriterade matlagning 

avsatte tid till det (18). Detta antyder således att matval och kostvanor styrs efter vilka 

prioriteringar som görs. Information om hur hälsosamma matvanor kan upprätthållas när tid 

utgör en bristvara, skulle således kunna vara värdefullt för denna grupp.  

 

En intressant fråga är hur matkvalitet påverkas av tidsbrist, sett till det faktum att föräldrarna 

ansåg att tid påverkade deras livsmedelsval. Livsmedelsval ansågs även vara påverkat av 

familjemedlemmars önskemål. Intressant vore att studera, om tid och barns närvaro i butiken 

har en samverkande effekt på livsmedelsval och därmed matkvalitet.  

 

Föräldrarna ansåg inte att hälsosamma livsmedel är särskilt kostsamt, däremot ansågs 

ekonomi och specialerbjudanden påverka livsmedelsval. Detta kan i praktiken avgöra 

kvaliteten på maten som inhandlas. 
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5.2.5 Finns det behov av mer kunskap om hälsosam mat? 

Majoriteten föräldrar ansåg sig inte ha behov av mer kunskap om hälsosam mat för barn. 

Samtidigt ansåg några att själva tillämpningen inte utgör någon svårighet, medan majoriteten 

svarade ”stämmer varken bra eller dåligt” på påståendet ”jag har inga svårigheter att följa en 

hälsosam kost”. Detta antyder, enligt författarna, att tillämpning av kostkunskap inte 

upplevdes alldeles enkel. Kommunala insatser såsom studiecirklar och information på 

Barnavårdscentralen under de årliga hälsokontrollerna av barnet, skulle kunna utgöra ett stöd 

för föräldrarna.  

 

Merparten föräldrar ansåg dessutom att det inte krävs stora förändringar för att följa en 

hälsosam kost och två femtedelar av respondenterna höll inte med på påståendet ”jag vill inte 

ändra mina matvanor, vilket indikerar att utrymme för förändringar fanns.  

 

 

5.2.6 Faktorer som påverkar föräldrarnas livsmedelsval 

Knappt hälften av föräldrarna svarade att de tar del av innehållsförteckningen på livsmedel de 

handlar i butiken och drygt hälften ibland. Vilka aspekter som avgör när livsmedlets 

innehållsförteckning läses vore intressant att veta.  

 

Varför tre femtedelar av föräldrarna var intresserade av att undvika tillsatser är en intressant 

fråga. Resultaten tyder på en uppfattning om tillsatser som något ohälsosamt och en 

omedvetenhet om tillsatsers funktion. Är ”naturliga livsmedel” något som föräldrarna 

strävade efter för att, i sin mening, äta hälsosamt? Enligt Livsmedelsverket används enbart 

tillsatser som ”inte utgör någon hälsorisk och som är av värde för konsumenten eller 

nödvändiga för livsmedlets hantering” (22). En överdriven rädsla för tillsatser är alltså 

obefogad. Alla tillsatser kontrolleras innan de godkänns för användning och bakom detta 

arbete står Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (22). Föräldrars kunskap 

gällande tillsatsers funktion och betydelse har av författarna tolkats som bristfälliga. 

Ytterligare kunskap om aspekter som är av betydelse för hälsan behövs för att 

uppmärksamheten ska kunna styras i rätt riktning.   

 

Knappt två femtedelar av föräldrarna svarade att de tittar efter sockermängd och/eller 

kolhydratinnehåll, vilket är värt att uppmärksamma när Riksmaten Barn visat att sockerintaget 

bland barn låg 30-50 % över rekommenderat intag (8). Nio föräldrar tittade efter fettmängd 

och/eller fettkvalitet, vilket kan anses vara en låg siffra. Enligt Riksmaten Barn var mängden 

fett i barns kost i enlighet med rekommendationerna, däremot var andelen mättat fett ungefär 

dubbelt så hög som rekommenderat (8). En större medvetenhet om fettkvalitet är betydelsefull 

för att kunna förbättra fördelningen mellan mättat, enkel- och fleromättat fett. Enligt 

författarna kan den större andelen respondenter intresserade av att kontrollera sockermängd 

och/eller kolhydratinnehåll i jämförelse med fettmängd och/eller fettkvalitet härledas till den 

debatt som pågått i media en längre tid, där kolhydratfattig kost varit i fokus. 

 

Enbart en förälder kontrollerade saltmängden i livsmedel, vilket var oväntat när Riksmaten 

visat att saltintaget bland kvinnor, män (7) och barn (8) var för högt relaterat till 

rekommendationerna (7, 8). Intaget har även konstaterats öka med åldern, vilket utgör en 

riskfaktor för högt blodtryck senare i livet (10). Livsmedelsindustrin bidrar till det höga 

saltintaget hos befolkningen, eftersom en hög salthalt förekommer i livsmedel av typen hel- 

och halvfabrikat. En ökad medvetenhet gällande saltinnehåll i livsmedel samt saltbruk vid 
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matlagning är värdefullt (10). Livsmedelsindustrin har således på samhällsnivå en betydande 

roll i frågan, genom att reglera salthalten alternativt saltmärka livsmedel för att öka 

medvetenheten hos konsumenterna (9). 

 

 

6 SLUTSATS  

Intresse för matlagning fanns hos föräldrarna, vilka även ansåg sig ha goda kunskaper om 

hälsosam mat. Merparten föräldrar ansåg att det inte krävs stora förändringar för att följa en 

hälsosam kost, samt indikerade att utrymme för förändringar fanns. Det fanns ett signifikant 

samband mellan hög och låg utbildningsnivå och uppfattning om tidsbrist, som något som 

försvårar följsamheten till en hälsosam kost. Vad som orsakar den upplevda tidsbristen hos 

föräldrarna är ännu outforskat. Däremot kan information om hur hälsosamma matvanor kan 

upprätthållas när tid utgör en bristvara, vara av betydelse för denna grupp. Intresset hos 

merparten var inriktat på undvikande av tillsatser vid livsmedelsval, medan övriga faktorer, 

såsom fettkvalitet och salt inte beaktades i lika stor utsträckning. För att kunna följa SNR:s 

kostrekommendationer upplever författarna att informationen om kost behöver förmedlas 

effektivare. Detta skulle kunna genomföras i form av insatser i kommun och landsting, såsom 

studiecirklar, informationstillfällen vid årliga hälsokontroller på Barnavårdscentralen och 

märkning av livsmedel. 

 

 

7 TACK 

Tack till rektorerna, personalen på förskolorna och föräldrarna som deltog i 

enkätundersökningen. Ni har varit till stor hjälp för oss! 
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FÖLJEBREV TILL ENKÄT 

Föräldraskap och kosthållning 

Småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost 

 

Hej! 

Vi är två dietiststudenter som studerar vid Institutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet. 

Under vår sjätte och sista termin ska vi genomföra en kvantitativ studie till grund för vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att undersöka föräldrars uppfattning och tankar om 

hälsosam mat för barn samt vilka faktorer som påverkar familjens kostföring. 

Föräldrar har en viktig roll i utformandet av matvanor hos barn, då matvanor grundläggs tidigt 

i livet. Därför delar vi ut ett frågeformulär till Dig och föräldrar till ca 230 barn i åldrarna 2-5. 

Vi önskar att just Du i egenskap av förälder vill delta i vår enkätundersökning.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är av betydelse för 

kvaliteten på undersökningen, att Du som får enkäten besvarar frågorna. Vi önskar att Du tar 

dig tiden att besvara samtliga frågor i formuläret och postar ifylld enkät så snart som möjligt i 

lådan som placerats ut på förskolan. Senast den 13 september skall enkäten lämnas in. 

Alla svar behandlas konfidentiellt!  

Insamlad data kommer att analyseras statistiskt i dataprogram. Enkätsvaren behandlas 

konfidentiellt och Du som svarande är fullständigt anonym. Efter slutförd studie förstörs 

samtliga enkätformulär.  

 

Publikationen av studien kommer att finnas tillgänglig på Umeå Universitetsbibliotek. 

 

Om Du har problem med att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret,  

vänligen kontakta: 

 

 
 

Författare 

Maria Öström, 0767772234, maas0035@student.umu.se 

Nadia Nabil, 0737863230, nana0004@student.umu.se 

 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

  

mailto:maas0035@student.umu.se
mailto:nana0004@student.umu.se
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Föräldraskap och kosthållning 
Småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost 

 

Ett enkätformulär per familj gäller oavsett antal barn. I de frågor som handlar om Ditt barn, 

menar vi det barnet som mottagit enkäten på förskolan.  

 

 

 

1. Jag som svarar på frågorna är: 

□ Mamma 

□ Pappa 

 

 

3. Vilken situation stämmer bäst överens med Din familj? 

□ Ensamstående med ensamvårdnad om barnet 

□ Ensamstående med delad vårdnad om barnet 

□ Båda föräldrarna bor tillsammans 

□ Annat 

 

 

4. Vilken utbildning (avslutad eller pågående) har Du och Din ev. partner/sambo? 

 

 

5. Vilken sorts mat/kost äter Du och Ditt barn vanligen?  
          Välj ett alternativ för Dig och ett alternativ för Ditt barn.  

 Du Ditt barn 

Blandkost, dvs. äter det mesta  □   □ 

Enbart laktovegetarisk kost, dvs. äter inte kött, fisk eller ägg  □   □ 

Främst laktovegetarisk kost, men äter ibland fisk och ägg  □   □ 

Vegankost, dvs. äter inte kött, fisk, ägg, mjölk och 

mjölkprodukter  □   □ 

Glutenfri kost  □   □ 

Annan kost, beskriv:________________________________ 

_________________________________________________  □   □ 

 

 Du Partner 

Grundskola eller folkskola □  □ 

Gymnasium □  □ 

Folkhögskola □  □ 

Universitet □  □ 

Annan utbildning: □  □ 

2.  Fyll i antal barn Du har i följande 

     åldersgrupper: 
__ barn i 2-3 års åldern 

__ barn i 4-5 års åldern 

__ barn i 6 års åldern eller äldre 
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6. Vad baseras Din nuvarande kosthållning på?  

□ Liknande kosthållning som jag växt upp med □ 

□ Rekommendationer från Barnavårdscentralen  

Annat, vad? ______________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

7. Varifrån har Du fått Din nuvarande kunskap om mat? Ange de tre främsta källorna! 

□ Kokbok □ Barnavårdscentralen 

□ TV-program □ Dietist 

□ Dagstidningar, ex. Aftonbladet □ Skolan 

□ Övriga tidningar, ex. Vi föräldrar, Amelia □ Familj och vänner 

□ Internet □ Informationsmaterial från ex. Ica   

  □ Annat, vad? _______________________ 

 

8. Har Du, sedan Du fått barn, ändrat eller försökt ändra Dina matvanor för att äta 

mer näringsriktigt/hälsosamt? Markera ett alternativ!  

□ Ja, jag har ändrat matvanorna sedan jag fick barn 

□ Ja, jag har försökt men misslyckats 

□ Nej, men jag har funderat på det 

□ Nej, aldrig 

□ Nej, anser att jag redan äter näringsriktigt/hälsosamt  

 

 

9. Hur gör Du för att få Ditt barn att äta det som han/hon behöver? Ange ett svar! 

□ 
Något gott utlovas om barnet äter upp maten (”Om du äter upp din mat, så får du glass 

sen”) 

□ Barnet får inte lämna matbordet förrän maten ätits upp 

□ Barnet får själv bestämma hur mycket han/hon äter 

□ Ingenting, de äter allt 

□ Annat, vad: _______________________________________________________________ 

 
 

 

10. Vilken betydelse har hälsosamma matvanor för just Ditt barns hälsa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

      11. Hälsosam kost är ett omfattande begrepp, där det ingår faktorer som varierar 

från person till person. Vad förknippar Du först och främst med hälsosam kost? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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12. Vilken av följande aspekter påverkar i störst utsträckning vilka livsmedel som 

handlas i butiken i Din familj? Rangordna med siffror från 1-6! 

__ Familjemedlemmars önskemål 

__ Allergi 

__ Ekonomi, specialerbjudanden 

__ Tid 

__ Matkvalitet 

__ Nyckelhålsmärkning 

__ Ekologiskt     

__ Annat, vad? _________________________________________________________ 

 

 

13. a. Läser Du innehållsförteckningen på livsmedel Du handlar i butiken? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Ibland 

 

            b. Vad tittar Du efter i innehållsförteckningen? 

          ______________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________ 

 

 

14. Hur stor påverkan har barnet vid inhandlandet av mat? 
 Välj ett alternativ, det vanligaste! 

□ Barnet är med och bestämmer vilka matvaror som inhandlas 

□ Barnet har önskemål och får till viss del bestämma vilka matvaror som inhandlas 

□ Barnet är med, men det är mamma/pappa som bestämmer vilka matvaror som inhandlas 

□ Barnet följer inte med till butiken 

 

 

 

15.  Kryssa i det alternativ som bäst beskriver Din inställning till de påståenden som 

står till vänster: 

 Stämmer mindre bra 
 

Stämmer varken bra 

eller dåligt 
Stämmer bra 

 
Jag har goda kunskaper om 

hälsosam mat □ □ □ 

Jag tycker att det är dyrt med 

hälsosam mat □ □ □ 

Tillredning av hälsosam mat 

tar lång tid □ □ □ 
Jag saknar kunskap om 

tillredning av hälsosam mat □ □ □ 
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16. Vilka av följande alternativ upplever Du som den största svårigheten med att följa 

en hälsosam kost:  

 
Stämmer mindre bra 

 
Stämmer varken bra 

eller dåligt 
Stämmer bra 

 
Jag har inga svårigheter att 

följa en hälsosam kost □ □ □ 

För stor förändring jämfört 

med mina nuvarande 

matvanor 
□ □ □ 

Avstå från mat jag tycker 

om   □ □ □ 

Tidsbrist      □ □ □ 
Familjens önskemål om mat    □ □ □ 
”Experterna” bara ändrar 

sig hela tiden        □ □ □ 
Jag vill inte ändra mina 

matvanor □ □ □ 

 

 

17. Känner Du något behov av mer kunskap om hälsosam kosthållning för barn? 

Stort behov    Inget behov 

□     □   □         □        □ 

 

 

18. Vilka ämnen skulle Du vara intresserad av att veta mer om? Ange de tre främsta! 

□ Matlagning, recept □ Mellanmålsförslag 

□ Måltidsordning □ Tallriksmodellen 

□ Vitaminer och mineraler □ Inte intresserad 

□ Livsmedelsval □ 
Annat, vad? ____________________ 

______________________________ 

 

 

 

19.  I vilket format skulle Du föredra informationen? 

□ Broschyr 

□ Informationstillfälle 

□ Diskussionsforum på internet 

□ Studiecirkel 

□ Annat: ____________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 

Annat, nämligen: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Chi²-test med signifikansnivån 0,05 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Tidsbrist 

Total 

Stämmer 

mindre bra 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt Stämmer bra 

Utbildning hos svarande 

(hög/låg) 

låg 1 10 1 12 

hög 14 25 22 61 

Total 15 35 23 73 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,241
a
 2 ,027 

 Likelihood Ratio 7,789 2 ,020 

    

 Linear-by-Linear Association ,334 1 ,563 

N of Valid Cases 73   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,47. 


