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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Föräldrar är mottagliga för livsstilsförändringar för att försäkra en hälsosam miljö 

åt sina barn, men den hälsofrämjande informationen riktar sig främst till modern. Samtidigt är 

det känt att faderns livsstil har betydelse för barnens hälsa och att män lever ett mindre 

hälsosamt liv än kvinnor.  

Syfte Studien utforskar pappors resonemang och förhållningssätt till barnens matvanor. 

Metod Enskilda intervjuer med åtta pappor från Västerbotten i åldrarna 25–45 år 

genomfördes. Informanterna rekryterades enligt ett bekvämlighetsurval. Materialet tolkades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim and Lundman. Meningsbärande 

enheter gavs etiketter i form av koder som sedan sorterades in i kategorier.  

Resultat Papporna visade sig vara omsorgsfulla och engagerade i sina barns hälsa. Detta tog 

sig uttryck genom att papporna anpassade matvanorna efter barnens behov, men också genom 

att försöka uppnå en jämställd fördelning av hushållssysslor mellan föräldrarna. 

Förändringarna ledde till att papporna upplevde att den egna hälsan blev bättre. De upplevde 

att tidsbrist och kunskapsbrist var de största hindren för att förverkliga sina ambitioner om 

hälsosam mat till sina barn.  

Slutsats Att stötta pappor i att hantera upplevelsen av tidsbrist och kunskapsluckor kan 

innebära att männen skulle kunna förbättra sin egen och sin familjs hälsa. Stödet skulle kunna 

komma från personal inom mödra- och barnhälsovård i form av samtal med dietist eller 

barnmorskor och barnavårdscentralsköterskor med extra utbildning. Dessa yrkesgrupper 

skulle kunna ge praktiska råd kring måltidsplanering, snabb och enkel matlagning. 

Föräldrakurser med inriktning på hur småbarnslivet kan struktureras är ytterligare ett 

alternativ. 

 



 

ABSTRACT 
Background Parents are known to be susceptible to lifestyle changes in order to ensure a 

healthy environment for their children. Health enhancing information is primarily aimed at the 

mother, even though studies have shown that the father’s lifestyle has an impact on their 

children’s health and eating habits.  

Object To explore fathers’ thoughts and feelings regarding their children’s eating habits. 

Method Eight fathers from Västerbotten County, ranging from 25–45 years old, were 

interviewed individually. The interviewees were recruited through convenience sampling. The 

transcripts of these interviews were interpreted using qualitative content analysis as described 

by Graneheim and Lundman. Meaning units were given etiquettes, called codes, which were 

then sorted into categories. 

Results The interviewed fathers proved to be highly committed to, and caring of, their 

children’s health. This was expressed through the fathers’ willingness to adjust to their 

children’s needs, but also through their efforts to divide domestic chores equally between 

them and their partner. These adjustments often meant that they met their own health-related 

needs by default. The fathers experienced lack of time and lack of knowledge, as the biggest 

threats to their ambition to feed their children a healthy diet.  

Conclusion Supporting fathers' in dealing with experiences of time constraints and any gaps 

knowledge-wise could help fathers improve both their own and their family's health. 

Personnel working in child health care, such as registered dietitians and extra educated 

midwives and nurses could provide practical advice on meal-planning and quick, healthy 

cooking. Parental courses focusing on how to structure life with small children is another 

alternative. 
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1 BAKGRUND 

Det rapporteras att nyblivna föräldrar är mottagliga för att ändra vanor och beteenden för att 

främja barnens hälsa (1) och det är känt att föräldrarna har det största inflytandet på barnens 

matvanor, vare sig det gäller bättre eller sämre matvanor (2–3). Trots detta riktas mycket av 

den hälsofrämjande informationen främst till modern (1). Här finns därför möjlighet att 

förbättra folkhälsan i stort genom att lägga resurser på föräldrautbildning, som har visat sig ha 

god effekt på föräldrar och barns hälsa (4).  

 

En studie som genomfördes i Västerbotten visade att män skattar sin hälsa till mycket god 

eller utmärkt oftare än vad kvinnor gör (5). Visserligen tyder studien på att både män och 

kvinnor har ett för högt kroppsmasseindex (BMI) och en mindre hälsofrämjande livsstil än 

vad som vore önskvärt, men män har ett ännu högre BMI och följer gängse kostråd i ännu 

mindre utsträckning än kvinnor (5–8). Att män upplever sin hälsa som mycket god innebär 

eventuellt att de är nöjda med sin hälsa och inte vill vidta några åtgärder för att förbättra den. 

Men faderns livsstil har inverkan på barnens hälsa, matvanor och kroppsvikt (9). En 

förbättring av mäns hälsa skulle eventuellt innebära att deras barns hälsa förbättras. Det skulle 

därför vara intressant att närmare undersöka mäns tankar om hälsa och välmående.  

 

Det verkar som att pappans beteende har betydelse för hela familjens matvanor. En belgisk 

studie visade att när fäder introducerade hälsosam mat var mottagandet hos familjen mer 

positivt än när modern gjorde detsamma (10). Resultaten från denna studie indikerade att 

pappan var viktig för att lyckas med en kostförändring. Ett sätt att förebygga ohälsa bland 

barn skulle därför vara att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra pappornas livsstil. En sådan 

åtgärd kan vara att vården också riktar sig till papporna med hälsofrämjande information. 

 

Enligt Rikshandboken – barnhälsovård arbetar mödra- och barnhälsovården för ökad 

jämställdhet (11). Dokumentet beskriver att många nyblivna pappor känner sig lite 

“undanskuffade i familjegemenskapen med barnet”. Genom att lära sig mer om vilket stöd 

pappan behöver för att främja sina barns välmående kan vården få bättre möjlighet att nå ut 

med råd och information. I förlängningen kan kunskapen användas för att hjälpa papporna att 

bli mer delaktiga i familjegemenskapen med barnet och därigenom att vara ett verktyg i 

jämställdhetssträvan. 

 

2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur pappor resonerade om och förhöll sig till sina barns 

matvanor. 

 

3 METOD 

Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med åtta informanter. En kvalitativ 

intervjustudie gav möjlighet att kartlägga upplevelser, tankar och resonemang gällande ett 

visst fenomen (12, s. 32). Det semistrukturerade formatet tillät dialogen mellan intervjuare 

och informanter att utvecklades allt eftersom intervjuerna pågick; på så sätt fick 

informanterna möjlighet att ge uttömmande beskrivningar av sina upplevelser. Intervjuerna 
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analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som beskrivs i avsnittet om 

databearbetning och analys. 

 

3.1 Urval och rekrytering 

Informanterna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och urvalet begränsades 

geografiskt till Västerbotten. Rekrytering skedde genom annonsering via sociala medier samt 

via två öppna förskolor. De åtta pappor som medgav till deltagande i studien fick alltid ett 

informationsbrev innan intervjun (Bilaga 1). Tid och plats för intervju bokades utifrån 

informantens önskemål. 

 

Inklusionskriterierna för informanterna var att de skulle vara män mellan 18–70 år och ha ett 

eller flera barn. Det externa bortfallet uppskattas till åtta pappor; sex avböjde deltagande och 

två svarade inte på e-post. Inget internt bortfall förekom. 

 

3.2 Datainsamling 

Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes enligt en frågeguide med tre frågeområden 

(Bilaga 2). Vi genomförde fyra intervjuer var, som i längd varierade från 20 till 50 minuter, 

med en medellängd på 32 minuter. När vi ställt samtliga frågor i frågeguiden, och relevanta 

följdfrågor, ansåg vi att tillräckligt mycket information hade införskaffats och intervjuerna 

avslutades. Samtalen spelades in med diktafon. Inspelningarna transkriberades ordagrant. 

 

3.3 Databearbetning och analys 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (13). Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger innan 

meningsbärande enheter plockades ut och fördes in i ett dokument i Google Docs. Enheterna 

kondenserades och kodades också i Google Docs (tabell 1). Graneheim och Lundman 

beskriver detta som en abstraktionsprocess – att ge en kondenserad mening en etikett, i form 

av en kod, ger innehållet potential att tolkas på nya och annorlunda sätt. Koderna sorterades in 

i kategorier med hjälp av Google Sheets. Kategorier inom kvalitativ innehållsanalys är en 

samling koder med liknande innebörd. För att det ska bli en meningsfull kategorisering ska 

dessa kategorier vara ömsesidigt uteslutande. 

Initialt kodade vi materialet på varsitt håll, för att sedan diskutera och göra en gemensam 

tolkning. Kategorier formulerades sent i förloppet för att inte riskera att hämma kreativiteten 

kring tolkningen. 
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Tabell 1. Exempel på konstruktion av kod från meningsbärande enhet. Umeå universitet, 

2015. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod 

Förut åt vi nästan aldrig fisk eller 

nånting sånt, men nu har vi ju börjat 

inse att hon måste ju få i sig det 

också, så det har ju kommit upp mer 

på veckosedeln än vad det gjorde 

tidigare. Och sen har vi nästan sallad 

till all mat nu. Så det är mycket sånt 

att det är mer allsidigt. Förut var det 

ganska enformigt kan jag tycka. Det 

är ju bra för oss också, vi drar ju nytt 

av det också, får i oss rätt mat. 

Förut åt vi aldrig vissa 

saker men nu när vi insett 

att hon behöver få i sig 

mer varierat äter vi det 

oftare, det är mer allsidig 

mat nu. Det är bra för oss 

vuxna också, vi drar också 

nytta av att vi äter rätt mat. 

Vi äter bättre sedan vi 

fick barn – för barnets 

skull, men det gynnar 

oss 

 

3.4 Litteratursökning 

Vid litteratursökning användes framförallt sökmotorerna PubMed, Cinhal, och Google 

Scholar. Vid litteratursökningen användes bland annat orden parent’s health, children’s 

health, paternal, fathers, diet, parental education, time management, och father’s impact. 

Sökorden har använts i olika kombinationer för att utöka eller avgränsa sökningarna.  

 

Många av de publikationer vi fann handlade om överviktiga barn och vilka orsaker och 

effekter övervikt hade. Vi ansåg att dessa studier var relevanta för denna studie, eftersom vi 

ville undersöka hälsofrämjande beteenden hos barn och familjer. Vi kompletterade 

sökningarna med publikationer som resulterat ur Salut-satsningen, Västerbottens läns 

landstings hälsosatsning på barn och ungdomars hälsa (14).  

 

3.5 Förförståelse 

Att studien genomfördes av två dietiststudenter påverkade med stor sannolikhet studiens 

genomförande och resultat – utbildningen innebär vissa förutfattade meningar, värderingar 

och förkunskaper som kan ha påverkat valet av frågor och formuleringar. Syftet med studien 

förutsätter att människor i allmänhet tänker mycket kring mat och matvanor. Detta är 

emellertid inte säkert, utan avslöjar kanske snarare vår egna föreställningar kring människors 

relation till mat. Vi bestämde tidigt i processen att bemöta alla informanter och deras 

berättelser med nyfikenhet och öppenhet, för att minska vår förförståelses inflytande på 

samtalen, och därigenom resultatet. Eftersom vi själva inte är föräldrar, påverkades sannolikt 

vår tolkning av resultaten.  

 

För att ytterligare hantera vår förförståelse samt öka studiens trovärdighet hade en 

pilotintervju kunnat genomföras. Vi valde att inte göra en pilotintervju, på grund av tidsbrist.  
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3.6 Etik 

Studien kunde ha lett till att information om barnen eller av privat natur gällande familjeliv, 

hälsotillstånd och relationer kommit fram. Som intervjuare är det viktigt att behandla detta 

med respekt och konfidentialitet (15). Trost föreslår att det kan upplevas som kränkande att 

använda direkta citat från talspråket i redovisningen av resultatet (12, s. 156–157). Därför 

formulerades citat från transkriberingarna om till en mer korrekt skriftlig svenska, utan att 

inskränka andemeningen. 

 

Informanterna fick frågor om exempelvis antal barn, yrke och ålder, men dessa uppgifter 

användes endast för att beskriva gruppen. Detta för att minska risken för identifikation, samt 

att yrke och exakt ålder inte var relevant för studiens resultat. 

 

Informerat samtycke eftersträvades innan intervjuerna påbörjade. Deltagarna tillfrågades 

muntligt eller via e-post, varefter de fick ett informationsbrev (Bilaga 1). I detta framgick 

tydligt vad syftet med studien var och att allt deltagande var frivilligt. Innan intervjun gavs 

muntlig information gällande inspelat material, konfidentialitet och rätt att avbryta, men även 

information om vad studien handlade om och vad syftet var. De kunde välja att avbryta sitt 

deltagande när de önskade. Intervjuerna och deltagarna behandlades konfidentiellt och endast 

uppsatsförfattarna känner till informanternas identitet. 

 

4 RESULTAT 

Samtliga informanter bodde i Västerbotten. Ålder, utbildningsbakgrund och antal barn per 

informant varierade. Åldersspannet var 25 till 45 år. Utbildningsnivån varierade mellan 

gymnasiekompetens, enstaka universitetskurser, och universitetsexamen av olika grad. Åldern 

på barnen varierade från sex månader till åtta år. Fyra av informanterna var 

förstagångspappor, vars barn var under två år. De övriga fyra papporna hade två eller fler 

barn. Sju av papporna hade varit eller var föräldralediga när intervjuerna genomfördes, en 

pappa skulle bli föräldraledig inom kort. När papporna inledde sin föräldraledighet hade 

barnen slutat ammas. 

 

Pappornas resonemang om och förhållningssätt till barnens matvanor var skiftande. De flesta 

tillfrågade ansåg sig dock ha betydelse för sina barns matvanor, men graden varierade, liksom 

inställningen till mat och hälsa i stort. Informanterna tillämpade olika dieter, såsom 

lågkolhydratkost och traditionell blandkost. Valet av diet berodde på varierande övertygelse 

om vilken typ av kost som var hälsosam för familjen. Upplevd kunskapsgrad hos papporna 

varierade – en del uppgav att de visste mycket, andra kände sig mer osäkra på barnens behov. 

Familjerna fördelade ansvaret för maten på olika sätt, men alla pappor ansåg sig ha något 

ansvar för maten hemma. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier med tillhörande subkategorier 

(Figur 1). Kategorierna motsvarar rubriker i resultatet. Subkategorier och tillhörande koder 

har vävts in i texten. 
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Figur 1. Kategorier¹ och subkategorier² som förklarar pappors resonemang kring barns 

matvanor. Umeå Universitet, 2015. 

 

4.1 Att bli förälder förbättrade matvanorna 

Att bli förälder hade förändrat pappornas inställning till mat och numera ansåg de att det var 

mer betydelsefullt att äta rätt. Förändringarna hade också lett till att deras egna matvanor 

förbättrades. De lade ner mer tid på mat, skaffade sig kunskap om mat, avstod själva från mat 

som de inte tyckte var bra för barnen samt valde att servera sådant som de själva inte gillade 

men tyckte var nyttigt för barnen. För barnens hälsas skull försökte papporna variera maten 

mer än om de endast lagat mat åt sig själva.  

 

“Förut när det bara var fokus på en själv, då kunde man ju äta något enkelt, 

kanske filmjölk till middag eller någonting, men nu handlar det ju om att hon 

också ska få i sig det rätta.” Pappa 4 

 

Det sågs som självklart att anpassa maten till barnen. Många pappor gjorde dock mer än att 

bara anpassa maten. En pappa berättade att han plockade “kopiösa mängder” bär till sitt barn 

och flera pappor såg alltid till att ha andra alternativ till barnen hemma. 

 

“Någonstans måste man ju sätta de litegrann före sig själv när det kommer till 

mat, för att det går ju som inte att laga jättestark mat och tro att en tvååring ska 

äta med jättestor aptit. Det är klart man tänker på ett barns perspektiv, vad kan 

de äta, hur kan jag anpassa den här rätten till ett barn.” Pappa 6 
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Papporna berättade att när de fick barn motiverades de till att skaffa mer kunskap om mat. 

Flera pappor hade läst på, till exempel på Livsmedelsverkets hemsida eller andra nätbaserade 

källor, om sina barns behov. En del ansåg att det sunda förnuftet räckte. Flera av papporna 

uttryckte att barnens framtida hälsa var en orsak till att de valde näringsrik mat och mat fri 

från gifter. 

 

“Men sen kanske man ska undvika fisk med mycket kvicksilver, tills hon fått alla 

barn hon ska ha.” Pappa 5 

 

Kunskapsgraden föranledde initiativtagandet hos papporna. De som ansåg sig ha mer kunskap 

eller större färdighet kring mat jämfört med partnern upplevde sig ha nästan allt ansvar för 

hushållets mathållning, medan de som ansåg sig ha en låg kunskapsgrad upplevde att de inte 

riktigt bidrog till familjens matvanor: 

 

“Jag har tagit över de rutiner mitt barns mamma har upparbetat. Jag har inte 

haft så mycket egen påverkan, och jag känner väl att jag har lite dålig kunskap 

om vad de ska ha i sig och så.” Pappa 3 

 

Samtliga deltagare strävade efter att servera hemlagad mat till sina barn. Papporna ville veta 

vad maten innehöll och att den var fri från tillsatser såsom konserveringsmedel, socker och 

färgämnen. De flesta undvek uttryckligen snabb- och färdigmat eftersom det ansågs vara av 

sämre kvalitet än hemlagad mat. Samtidigt var snabb- och färdigmat återkommande som 

exempel på maträtter som papporna åt hemma. Som kompromiss kunde de till exempel 

försöka välja fabrikat av högre kvalitet och kontrollera ingredienslistan. 

 

“Det känns inte naturligt att stoppa i sig massa saker och tänka: vad är det här 

egentligen? Men köper jag något man lagar från grunden så vet jag vad som är i, och 

det känns bra. För ens egen skull också – köper man korv så försöker man ju tänka på 

hur hög kötthalt är det i den, att det inte är en massa konstigheter i den.” Pappa 6 

 

4.2 Strategier för goda matvanor hos barnen 

Papporna ansåg att om barnen deltog i köket fick de lära sig om mat, matens ursprung och hur 

man tillagar den. De upplevde att barnen blev mer nyfikna av att vara med i köket och att 

intresset för mat ökade. Deltagandet kunde ske i form av att leka matlagning eller genom att 

hjälpa till att duka, handla och baka med föräldrarna. Genom att etablera en matlagningsnorm, 

att göra hemlagad mat, tänkte papporna att de kunde påverka barnens framtida matvanor och 

livsstil. En pappa berättade hur viktig delaktigheten var och om sitt engagemang i att lära sina 

barn om mat: 

 

“För mig är det viktigt att de är delaktiga så att de faktiskt kan ta med sig det 

vidare i livet sen, också. Jag skulle dö om mina barn inte kunde koka ett ägg 

innan de flyttade hemifrån.” Pappa 7 

 

Utöver att låta barnen delta i mathållningen hemma hade papporna flera andra strategier för 

att få barnen att äta nyttigt. Flera av informanterna tyckte att det var dåligt att tvinga barnen 

att äta. De ansåg att tvång inte ledde till bättre matvanor och att förmaningar kunde skapa en 

osund relation till mat. Istället ville de övertyga barnen att äta, till exempel genom att lirka 

med maten, köpslå med barnen – ät inte allt, men ät något – eller att försöka förklara varför de 

behövde äta. 
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“Jag försöker alltid vara noga med att berätta vad kroppen behöver, så att de 

förstår – Ja men vi behöver ju av det här och det här och det här… Inte för att 

du ska, utan det måste finnas någon substans i det jag säger.” Pappa 7 

 

Alla pappor strävade efter att begränsa sina barns intag av socker. Att enbart tillåta godis på 

lördagar, i form av lördagsgodis, var en vanlig strategi för att begränsa sockerintaget. Utöver 

att begränsa frekvensen, begränsades även mängden och flera av informanterna försökte styra 

barnen till att välja annat än vanligt godis, såsom färska bär eller grönsaksstavar med dip. 

Samtidigt berättade papporna att de ibland frångick principen att bara äta godis på lördagar. 

Ibland åt familjen fika eller en glass på vardagar. En man förklarade att han inte var “extremt 

principfast” och en annan att “socker är okej då och då”. Ytterst handlade det om att 

kontrollera mängd och tillfälle. Papporna var noga med att socker inte skulle vara som en tröst 

eller en belöning. 

 

Många pappor påpekade vikten av att vara en god förebild genom att äta nyttigt. Ett sätt att 

vara en god förebild var enligt papporna att äta allt. De menade att det smittar att vara kräsen, 

att det var viktigt att visa att man äter allt – det vill säga, all nyttig mat – för då skulle barnen 

också äta allt. Flera av informanterna valde ibland att äta sådant de inte tyckte om för att inte 

influera barnen negativt och en man strävade efter att prata neutralt om maten, hellre än att 

säga något negativt. 

 

”Säger man att någonting är äckligt eller ‘det där tycker jag inte om’ så 

kommer barnen att höra det, så man får försöka vara neutral när man pratar om 

maträtter med dom” Pappa 3 

 

Informanterna drog paralleller mellan upplevelser i den egna barndomen och sitt inflytande 

över sina barns matvanor idag. Många hade positiva erfarenheter från barndomen – mat 

upptog mycket tid i barndomshemmet. Två av informanterna hade föräldrar som var 

professionella matproducenter och en berättade att han kom från ett hem där hemlagad mat 

var viktigt. Papporna mindes att de egna föräldrarna lagade mycket mat och det föranledde det 

egna matintresset och de hoppades att detta intresse skulle ärvas av de egna barnen. 

 

Många hade också negativa erfarenheter i barndomen, som hade färgat förhållningssättet de 

hade till mat i vuxen ålder, och de var oroliga över att de skulle kunna påverka sina barn på ett 

liknande sätt. Det var av denna anledning som några av papporna undvek att tvinga barnen att 

äta eller att helt förbjuda viss mat.  

 

4.3 Mathållningen är en kamp mot klockan 

Flera av informanterna berättade att det kunde vara svårt att få livets alla delar att gå ihop, 

vilket ofta resulterade i en känsla av tidsbrist. Vore det inte för denna tidsbrist skulle de gärna 

lägga mer tid på mat. De uttryckte att maten skulle bli bättre om de hade mer framförhållning 

och att tiden ibland var knapp när det kom till att variera maten och engagera barnen i 

vardagsmatlagningen. En pappa sade uttryckligen att kortare arbetsdagar skulle ha inneburit 

bättre mat:  

 

“Helt idealt, då skulle man ha gått ner lite i arbetstid också så att man hade 

hunnit med mer med familjen, eller mer med maten, och då hade man hunnit 

med mer både med inköp, matlagning och kunna laga lite längre, lagt ner lite 

mer tid på matlagningen. På så sätt fått till bättre mat.” Pappa 1 
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Vissa av papporna valde snabba och praktiska rätter, för att barnen skulle bli mätta och glada 

snabbt. Ibland valde papporna dock att lägga mer tid på matlagningen, för att det fanns ett 

egenvärde i att laga mat som krävde mer tid. De mer tidskrävande rätterna ansågs nyttigare, 

eller så hade papporna ett matintresse som kom till tals. 

 

“Sen är det den där vardagsmatlagningen: man kommer hem, barnen är 

hungriga, man är trött, men försöker ändå få till någonting, så blir det lite sent 

och kan bli lite kaosartat ibland, men det är ändå kul att laga något riktigt och 

gott.” Pappa 1 

 

Flera av informanterna var tydliga med att måltiderna var en central del av familjelivet. Under 

måltiden samlades helst hela familjen och umgicks och det var en stund på dagen som oftast 

gav mer energi än vad den tog. Maten upptog en stor del av pappornas fritid under 

vardagarna. En man berättade att nästan hälften av den tid som han tillbringade med sitt barn 

under veckodagarna gick åt till mat. Han kom hem, ägnade en timme åt mat och sedan en 

timme åt lek och umgänge innan barnet skulle sova.  

 

“På veckorna när man inte får träffa honom så mycket, då kommer man hem, 

och har kanske totalt en timme att laga mat och käka, och sen har man en timme 

till på kvällen innan han ska sova. Då blir det som att hälften av tiden som jag 

är hemma, samtidigt som han är vaken, cirkulerar runt mat. Så då har ju maten 

blivit en så mycket viktigare del, för man umgås runt middagsbordet.” Pappa 8 

 

Vissa löste problemet med att tiden var knapp genom att göra storkok och frysa in och andra 

genom att planera maträtter och skrev inköpslistor. Många pappor berättade att de såg många 

fördelar med att planera mathållningen. Misslyckades planeringen hände det att papporna 

använde sig av snabbmat eller hel- och halvfabrikat. Ytterst handlade dock alla strategier om 

att de ville ha så mycket tid som möjligt till familjen. En pappa berättar att det var bättre att 

försöka spara tid genom att förbereda och planera.  

 

“Ibland känns det som att man bara hinner hem, ge barnen mat och sen ska de gå i 

säng. Och det känns tråkigt, så vi brukar försöka planera att göra storkok så att det 

finns i frysen och så kan man bara värma maten, så går det lite snabbare.“ Pappa 7 

 

4.4 Omsorg och jämställdhet är att anpassa sig 

Papporna berättade att det var föräldrarna som i samråd bestämde över sina barns matvanor. 

Ibland kunde någon förälder ha mer inflytande än den andre, på grund av graden av färdighet, 

kunskap eller tid. En pappa sa att matens kvalitet blev bättre när han lagade maten. En annan 

förklarade att han visserligen lagade mat lika ofta som sin partner, men att matens kvalitet var 

sämre när han lagade mat. 

 

Jämställdhetssträvan påverkade vem som lagade maten, vilket i sin tur påverkade vad som 

lagades. Det kunde resultera i att matens kvalitet blev sämre, då papporna valde snabb- och 

färdigmat oftare. De var medvetna om att det inte alltid var det bästa för barnens hälsa, eller 

sann jämställdhet heller, för den delen. En man berättade att:  

 

“Jag har ju varit för jämställdhet hela tiden och velat uppnå det, och sen får 

man krypa till korset när man märker att det är att förenkla för mig själv, att 
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köpa något skräp för att det är lättare att laga. Så man haft viljan hela tiden 

men nu har vi nått mycket närmare än vad vi gjorde från början.” Pappa 1 

 

Pappan som citeras ovan (pappa 1) hade “krupit till korset” och insett att poängen med 

jämställdhet för familjen var att avlasta partnern och samtidigt bibehålla samma kvalitet på 

maten som partnern hade åstadkommit. Andra pappor upplevde att de gjorde det som var 

enklast och serverade snabb- eller färdigmat, eller tog över moderns rutiner eftersom de inte 

kunde lika mycket som partnern eller eftersom de var osäkra på barnens behov.  

 

De flesta av papporna nämnde att andra än föräldrarna också påverkade barnens matintag. 

Förskola, skola, mor- och farföräldrar, kompisar och media nämndes som exempel. Pappornas 

känslor inför andras inflytande varierade: från att det inte spelade någon större roll, till att det 

var ett nödvändigt ont som inkräktade på föräldrarnas ideala matsituation. Papporna blev 

besviken när förskolan inte serverade sådant de ansåg hälsosamt och de uppmanade släkt och 

vänner att följa ens principer. De försökte hantera utomstående influenser genom att själva 

vara konsekventa med barnen, då papporna resonerade som så, att det barnen gör hemma 

kommer de även göra utanför hemmet. De insåg dock sitt inflytandes begränsningar och fick 

ibland se sig själva besegrade av utomstående faktorer. Då accepterades det eftersom 

papporna inte ville att barnen skulle hamna utanför i sociala sammanhang. 

 

Flera pappor lyfte också barnets egen vilja som en faktor för vad barnen åt. Papporna menade 

att barnen ville äta det som andra äter. Om alla andra åt något ohälsosamt kunde papporna 

försöka begränsa portionsstorleken. Ibland nekade barnen vissa livsmedel och då serverade 

man något annat. Den här anpassningsviljan var utmärkande för samtliga fäder. 

Mathållningen tycktes handla om hur man som förälder och pappa på olika sätt kunde hjälpa 

barnen att äta så hälsosamt som möjligt utan att skam- eller skuldbelägga barnen.  

 

5 DISKUSSION 

Under denna rubrik följer en diskussion om hur metoden som använts för att få fram 

resultaten kan ha påverkat utfallet. Därefter resonerar vi kring resultatens förhåller sig till 

tidigare forskning, framtida undersökningar och olika yrkesgrupper hälsofrämjande arbete.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Vår bristande erfarenhet av intervjusituationer och kvalitativ innehållsanalys, kan ha påverkat 

studiens kvalitet. Denna begränsning försökte vi hantera genom att ta stöd av befintlig 

litteratur och handledning under arbetets gång. Kvalitativ intervju som metod kräver skickliga 

intervjuare samt en väl bearbetad frågeguide (12, s. 53-58). Det var stor skillnad i kvalitet 

mellan första och sista intervjun, vilket också kan ha påverkat studiens resultat. Frågeguiden 

erbjöd ett stöd under intervjuerna och en röd tråd att följa, med nackdelen att om den 

efterföljdes allt för nitiskt missade man att ställa relevanta följdfrågor. Aspekter i samtalet 

som hade kunnat ge bredare och djupare kunskap om pappornas erfarenheter fångades 

eventuellt inte upp på grund av detta.  

 

Fördelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer var att de möjliggjorde kartläggning av 

upplevelser, tankar och resonemang på ett sätt som kvantitativ metod inte hade gjort. Vi 

upplever att studien lyckades fånga många aspekter av pappornas resonemang, som hade varit 

svåra att belysa med en enkät eller ett formulär.  
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Rekrytering skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket med stor sannolikhet påverkade 

överförbarheten på resultatet. De som tackade ja, speciellt via sociala medier, hade kanske ett 

större matintresse än gemene man och deltog av den anledningen. Själva gruppen var 

homogen på så sätt att samtliga deltagare kom från liknande kulturell bakgrund vad gäller 

socioekonomisk status, etnicitet och sexualitet. Vi bedömde att en heterogen grupp inte var 

avgörande för att besvara syftet. 

 

Deltagarna var informerade om att studien genomfördes av dietiststudenter. Det framgick 

tydligt att ingen bedömning av deras mathållning skulle ske, men vetskapen om att de pratade 

med någon som har goda kunskaper om mat kan ha påverkat vad informanterna sa. Det kan ha 

påverkat resultatets trovärdighet. En pilotintervju hade kunnat öka trovärdigheten och 

synliggjort svagheter med frågeguiden (12, s. 72). Pilotintervjun hade också kunnat fungera 

som ett övningstillfälle för oss. Vi valde istället att göra fyra intervjuer var och lyssna igenom 

varandras inspelade material, för att försöka lära oss av varandras intervjutekniker.  

 

Vi har båda läst alla de transkriberade intervjuerna och på varsitt håll tagit ut meningsbärande 

enheter, för att sedan koda dessa. Våra enskilda resultat diskuterades sedan för att komma 

fram till ett gemensamt resultat. Denna process har bidragit till att öka tillförlitligheten.  

 

Under processen har vi försökt medvetandegöra vår förförståelse. Till exempel genom att ha 

studiens syfte framför oss för att kunna identifiera resonemang som vi ansåg var relevanta för 

syftet. Syftesformuleringen förändrades dessutom under studiens gång, allteftersom olika 

nyanser i samtalen med informanterna upptäcktes; från att ha undersökt pappors betydelse för 

sina barns matvanor, till att undersöka pappor resonemang och förhållningssätt till sina barns 

matvanor. 

 

Majoriteten av den litteratur vi fann var kopplad till föräldrar (pappor), barn och hälsa 

fokuserade på hur ett hälsosamt beteende främjas hos överviktiga barn och deras familjer. 

Detta var inte direkt överförbart på vår studie eftersom övervikt inte var något som 

undersöktes. Däremot är budskapet i dessa studier relevant för studiens syfte, vilket var att 

undersöka hälsofrämjande beteenden hos barn och familjer. 

 

För att öka studiens trovärdighet skedde kodningen initialt på varsitt håll, för att sedan 

diskuteras och mynna ut i en gemensam tolkning. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Svaren som papporna gav visade på stor omsorg om och kärlek till sina barn. De anpassade 

matvanorna efter barnens preferenser, för att barnen skulle må bra, vara glada och friska. Alla 

pappor betonade vikten av att man serverade hemlagad mat, att barnen åt nyttigt och att man 

undvek socker. Samtidigt visar undersökningen Riksmaten Barn, att svenska barn äter för 

mycket socker och mättat fett (16).  

 

De tänkbara förklaringarna till skillnaden mellan Riksmatens resultat och pappornas ideal är 

flera. Riksmaten genomfördes senast 2003, medvetenheten om barnfetma har eventuellt ökat 

sedan dess, vilket kanske lett till ett ökat intresse för hälsosam, i bemärkelsen 

överviktsförebyggande, mat hos föräldrarna. Det kan i sin tur bero på vårdens olika insatser 

för att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar, såsom Salut-satsningen i Västerbotten 

(14). En annan anledning kan vara att papporna i vår studie delvis var självselekterade och att 
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resultatet därför inte kan överföras till hela befolkningen. De resonemang och förhållningssätt 

som papporna i denna studie uttryckt skulle kunna ge ytterligare förklaringar till skillnaderna, 

och nedan följer en diskussion kring studiens resultat.  

5.2.1 Resonemang och förhållningssättets betydelse 

Papporna i studien berättade att de ändrat sitt beteende och sin inställning till mat i och med 

att de blev föräldrar, vilket även tidigare studier visat att pappor är benägna att göra (1). Det 

förändrade beteendet skedde främst med hänsyn till barnens välmående, men papporna ansåg 

att det också gynnade dem själva. Tidigare forskning antyder att föräldrars beteende är den 

viktigaste influensen på barns matvanor (2). Därför skulle man även kunna tänka sig att de 

positiva förändringarna är självförstärkande. Det resulterar i en slags positiv spiral, d.v.s.  

när barnens matvanor blir bättre, blir föräldrarnas matvanor bättre, vilket gör barnens 

matvanor ännu bättre och så vidare.  

 

I resultatet redovisades pappornas olika strategier för få sina barn att äta hälsosamt – dessa 

strategier var bland annat att låta barnen delta i matlagningen, kraftigt begränsa intaget av 

socker, vara en god förebild och inte tvinga barnen att äta. En brittisk enkätstudie undersökte 

vilka strategier föräldrar använde sig för att kontrollera sina barns matintag (17). Föräldrarna 

fick exempelvis frågor om hur ofta de avstod från att köpa hem ohälsosam mat eller hur ofta 

de själva undvek att äta ohälsosam mat framför barnen. Studien drog slutsatserna att dessa 

strategier, som i studien kallades dolda kontrollstrategier, tycktes leda till hälsosammare 

matvanor hos barnen. Att däremot pressa barnen att äta var associerat till mindre hälsosamma 

matvanor. Detta indikerar att papporna i vår studie tänkte rätt och att beteendet kan 

uppmuntras ytterligare.  

 

Det framkom att papporna upplevde att tidsbrist var ett hinder för god mathållning. Tidigare 

forskning visar att upplevelsen av tidsbrist påverkade föräldrars möjlighet att servera sina 

barn hälsosam mat och ledde till ett ökat intag av snabb- och färdigmat (18–19). Ett sätt för 

papporna i vår studie att hantera tidsbristen var snabb- och färdigmat, men även planering 

nämndes som ett sätt att hantera tidsbristen. Av dessa två vill vi påstå att planering är den 

strategi som bör uppmuntras, då det finns en korrelation mellan högt intag av snabb- och 

färdigmat och ohälsa (20).   

 

Mot bakgrund av mängder hemsidor, kokböcker och matkassar som utlovar kompletta 

måltider på under 20 minuter, skulle det vara lätt att påstå att hemlagad mat inte behöver ta 

längre tid än snabbmat. Vi hittade dock ingen forskning som redogör för den faktiska 

tidskostnaden för hälsosam mat i jämförelse med ohälsosam mat. Däremot skulle kunskap om 

hur man lagar mat snabbare, eller förbättrar näringsvärdet på snabb- och färdigmat, vara ett 

sätt att stötta papporna i hur de kan hantera tidsbristen. Det är till exempel sedan tidigare känt 

att föräldrautbildning har effekt på barnens hälsa (4). Papporna i vår studie ändrade sina 

matvanor, och annan forskning bekräftar att föräldrar är motiverade att ta in ny kunskap i 

samband med bildande av familj (1).  

 

I en studie genomförd vid Umeå universitetssjukhus har Anna-Lena Wennberg visat att de 

flesta mödrar vill ha mer information och stöd kring kosten vid graviditet och i 

spädbarnsperioden (21). Hon föreslår ett multidisciplinärt team som samarbetar för att besvara 

kvinnornas frågor. Vi vill tillägga att även papporna kan ha nytta av samma information och 

stöd, och bör göras delaktiga tidigt. Vidare skulle papporna kunna få ytterligare information 

och stöd i samband med att de inleder sin föräldraledighet – alla pappor i vår studie inledde 

sin föräldraledighet efter att barnen slutat heltidsammas. 
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5.2.2 Genusperspektiv 

Många pappor berättade att kunskaps- och färdighetsnivåerna hos föräldrarna skiljde sig åt. Vi 

frågar oss vilken roll kunskapsgraden hos pappan spelar för barnens matvanor. Ett intressant 

pappaperspektiv på kunskapsgraden är hur maskulinitet i sig påverkar vilka hälsorelaterade 

val man gör. Courteney argumenterar i en artikel att upprätthållandet av maskulinitet (i en 

Nordamerikansk kontext) ofrånkomligen innebär ohälsosamma beteenden (22). Detta beror, 

enligt Courteney, på att ohälsosamma män belönas med “pengar och maktposition” för att de 

uppfyller de krav som ett patriarkalt samhälle ställer på män. På så sätt reproduceras det 

osunda manlighetsideal som leder till att mäns BMI är högre, att de inte följer kostråden, och 

har en kortare livslängd än kvinnor.  

 

I vår undersökning av pappors resonemang kring sina barns matvanor framträder en kraftig 

kontrast till Courtneys tes att maskulinitet konstrueras genom ohälsosamt beteende (22). 

Deltagarna i vår studie är förvisso delvis självselekterade och därför är inte resultaten helt 

överförbara, men vi tycker oss ändå se en ökad strävan efter ett hälsosamt liv i och med att de 

blev pappor. Papporna i vår studie förklarade att de hade gjort förändringar till det bättre 

sedan de fått barn. Förändringarna hade de gjort för barnens skull, men det gynnade också 

papporna själva. Vi vill lyfta mäns inträdande i papparollen som ett möjligt tillfälle för 

samhället och vården att påverka pappornas förhållningssätt till mat och hälsa. Männen har då 

barnens hälsa som underlag för att göra bättre val, istället för maskulinitetsnormens orimliga 

och ohälsosamma krav. 

5.2.3 Jämställdhetssträvan 

Flera pappor nämnde jämställdhetssträvan som en del av hur de fördelade matlagningen 

hemma. Även om de lagade mat lika ofta som sina partners, upplevde några pappor att de 

lagade sämre mat. Trots att deltagarna tog upp jämställdhet under samtalen, var det ingen 

deltagare som påstod att hushållsarbetet var jämställt fördelat. De flesta studier på ämnet 

bekräftar att Sveriges olikkönade föräldrapar inte är jämställda (23–24). Vårt studieresultat 

tyder på att bristen på jämställdhet kan påverka vad barnen får för mat. Vi anser att sann 

jämställdhet skulle innebära att matens kvalitet bibehålls samtidigt som kvinnans obetalda 

arbetsbörda i hemmet lättas. Jämställdhet är inte begränsat till antal minuter och timmar som 

ägnas åt ett arbete, utan arbetets kvalitet bör också tas in i beräkningen. Att stötta nyblivna 

pappor med råd och tips kring den praktiska aspekten av matlagning skulle därför kunna vara 

ett viktigt verktyg i ett övergripande jämställdhetsarbete. 

5.2.4 Förslag för ökad jämställdhet och folkhälsa 

Precis som Anna-Lena Wennberg tror vi på ett multidisciplinärt team inom mödra- och 

barnhälsovården (21). En viktig byggsten i ett sådant team är dietisten, som delvis skulle 

kunna föra individuella samtal med pappor som just blivit pappalediga och/eller undervisa om 

barns behov för pappagrupper. Dietisten skulle kunna ge praktiska information kring hur 

papporna ska hantera upplevelsen av tidsbrist genom att ge råd om snabb matlagning och 

enkla sätt att förbättra näringsinnehållet i mat. Dietister skulle även vara en viktig resurs 

gällande nutritionsutbildningar för övrig vårdpersonal, såsom barnmorskor inom mödravården 

och sjuksköterskor vid barnavårdscentraler (BVC). Vi tror att dessa åtgärder skulle öka 

matens kvalitet, jämställdheten hos svenska par, barnens hälsa och i förlängningen också 

folkhälsan. Kvantitativa studier om hur män förändrar sina matvanor när de får barn och 

vilken påverkan det har på barnen efterfrågas. Dessutom tror vi att debatten skulle berikas av 

longitudinella studier om vilken betydelse föräldrarnas matvanor har för barnen. Vi efterlyser 

också forskning som undersöker hur mycket matlagning kostar i tid och kunskap, och hur 

mathållningen påverkas av social status. Ofta undersöks dessa aspekter som individuella 
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faktorer, men vi tror att en helhetssyn är viktigt för att förstå mekanismerna bakom deras 

inverkan.  

 

6 SLUTSATS 

Papporna i studien berättade om en omsorgsdriven matlagningsambition för barnens hälsas 

skull, men led av tidsbrist och ibland kunskapsbrist. De flesta av papporna hade förändrat sitt 

beteende och förhållningssätt till mat sedan de fick barn, och åt numera hälsosammare, enligt 

dem själva. De ville dessutom, i de flesta fall, uppnå någon form av jämställdhet mellan sig 

och sin partner. Papparollen verkade erbjuda ett tillfälle att bryta sig loss från de 

maskulinitetsnormer som förutsätter att en ohälsosam livsstil är “manligt”. Att stötta nyblivna 

pappor med råd och tips kring den praktiska aspekten av matlagning skulle därför kunna vara 

ett viktigt verktyg i ett övergripande jämställdhetsarbete. Vi föreslår att barnmorskor och 

BVC-sjuksköterskor får mer utbildning inom nutrition, och att samtal med dietist och 

matlagningslektioner med dietist eller hemkunskapslärare erbjuds som stöd för papporna.  

 

7 YRKESRELEVANS 

Studiens resultat tyder på att det finns en stark vilja hos pappor att bättre förstå sambandet 

mellan mat och hälsa. Vi hoppas därför att dietisters betydelse inom mödravård och 

barnhälsovård ökar. Inte bara som rådgivare till föräldrar, utan också genom att utbilda övrig 

vårdpersonal inom hälsa och nutrition. Resultaten från denna studie ger även ökad förståelse 

för vilken roll fäder spelar för barns matvanor, vilket kan vara vägledande för dietister som 

möter pappor i sitt kliniska arbete. 

 

I våra slutsatser kring studiens resultat har vi också identifierat områden som behövs utforskas 

ytterligare. Dessa områden kan i så fall också studeras utifrån ett dietetikperspektiv. 

  

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

EL och LS har tillsammans planerat studiens upplägg, utformat frågeguide samt 

informationsblad. EL och LS har genomfört fyra intervjuer vardera och därefter transkriberat, 

bearbetat, analyserat samt författat uppsatsen tillsammans. 

 

9 TACK 

Stort tack till studiens deltagare, som varit generösa med sina berättelser, sin tid och sitt 

tålamod.  
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Förfrågan om deltagande 
Intervjustudie gällande pappors upplevelser av sin betydelse för 

sitt barns matvanor och hälsa. 
 

Hej, 

 

Vi heter Emma Larsen och Louise Sund och vi är studerande på dietistprogrammet vid Umeå 

Universitet. I höst gör vi vårt examensarbete.  

 

Ofta är det ju kanske mödrarna som får huvuddelen av uppmärksamheten under graviditet och 

småbarnsåren, men vi är intresserade av vad pappor har för tankar kring sin betydelse för 

sitt/sina barns matvanor och hälsa. Vi vill därför komma i kontakt med pappor till barn i 

åldrarna 6 månader till 10 år. 

 

Studien är en intervjustudie, vilket innebär att du bjuds in till att delta i en intervju med en 

eller båda av uppsatsskrivarna. Intervjun tar cirka en timma att genomföra, och tid och plats 

bestäms i samråd med deltagarna.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in, och informationen behandlas sedan konfidentiellt.  

I uppsatsen kommer du att avidentifieras så att citat inte går att koppla till dig som individ. 

Resultaten av studien kommer att redovisas på gruppnivå. Efter att uppsatsen godkänts 

kommer inspelningarna att raderas. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering eller förklaring. 

 

Ytterligare upplysningar om studien fås av uppsatsskrivarna:  

Emma: emla0110@student.umu.se eller 0722042789 

Louise: losu0006@student.umu.se eller 0709572730 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Emma och Louise

mailto:losu0006@student.umu.se
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FRÅGEGUIDE 

 

Intro: Studien handlar om pappors upplevelse av sin betydelse för barns matvanor och hälsa.  

 

Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Du får avbryta intervjun. Om 

någonting annat kräver din uppmärksamhet kan jag som intervjuare ägna mig åt annat en 

stund. Möjlighet att avbryta och fortsätta senare. Intervjun tar en timme. Intervjun spelas in, 

inspelningen förstörs. Anteckningar görs eventuellt - inget personligt, minnesanteckningar. 

 

Pappas betydelse 

Berätta, hur upplever du din betydelse för ditt/dina barns matvanor och hälsa? 

Vilka tankar har du kring hur (faderns) föräldraledighet påverkar barns hälsa? 

Vad tror du att dina egna matvanor haft för betydelse för familjens kosthållning?  

 

Upplevelser kring mamma- respektive papparollen 

Hur fördelar ni ansvaret för mat hemma?  

På vilket sätt önskar du att mathållningen sett ut hemma? 

Tror du att någon av föräldrarnas vanor påverkar mer än den andres? På vilket sätt? 

Gjorde ni några förändringar under exempelvis graviditeten eller spädbarnstiden?  

Behöll ni förändringarna? Vad gjorde att ni inte behöll de förändringarna? 

Hur påverkades din inställning till kosthållning efter att du fick barn, jämfört med innan? 

 

Mat och hälsa, allmänt 

Hur är din kunskap om mat och hälsa?  

Fick du någon kostrelaterad information från vården?  

Vad hade du önskat för information kring kost och hälsa från vårdens sida? 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Utbildning: 

Yrke: 

Antal barn:  

Ålder på barn: 

(Bor du med ditt barn?) 

 


