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Abstract: The purpose of this study was to examine the guardians and preschool staff's 

attitude to sugar in preschool. The study used a questionnaire survey intended for guardians of 

children in preschool and pre-school staff, the respondents were reached through Facebook-

groups. The study had 372 participants, 173 of the respondents were guardians of preschool 

children and 199 were preschool staff. The results from the questionnaire intended for guardians 

showed that they had a generally neutral to negative attitude towards sugar. Guardians thought 

that sugar had the most effect on their children’s temper, but 28 % didn´t thought they noticed 

any bigger changes in their child’s behaviour. The results showed that pre-school staff generally 

had a negative to neutral attitude to sugar in preschool. Preschool staff thought that the 

children's energy was most effected by eating sugar. The trend of those who works in preschool 

seems to think that sugar consumption in preschools is downward and many described their 

own preschool as sugar free. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka vårdnadshavares och förskolepersonals syn på socker i 

förskolan. I studien användes en enkätundersökning som riktade sig till vårdnadshavare med 

barn i förskola och förskolepersonal. Respondenterna nåddes genom Facebook-grupper. I 

studien deltog 372 deltagare, 173 av respondenterna var vårdnadshavare till barn i förskola och 

199 var förskolepersonal. Resultaten från enkäten ämnad för vårdnadshavare visade att de hade 

en generellt neutral till negativ attityd till socker. Vårdnadshavare tyckte att humöret hos deras 

barn var det som påverkades mest efter sockerintag, dock märkte 28 % ingen större skillnad 

hos deras barn.  Resultaten visade att förskolepersonal generellt hade en negativ till neutral 

attityd till socker i förskolan. Förskolepersonalen tyckte att barnens energi var det som 

påverkades mest efter intag av socker. Trenden enligt de som arbetar i förskolan är att 

sockerkonsumtionen i förskolor är nedåtgående och många beskrev sin egen förskola som 

sockerfri.   

 

Nyckelord: Socker, matvanor, förskola, förskolepersonal, vårdnadshavare 
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1. Inledning 

 

Det finns mycket diskussioner om socker i samhället och det känns som socker väljs bort mer 

och mer från olika sammanhang. Vi människor blir allt mer medvetna om vad vi stoppar i våra 

kroppar och genom detta väljs idag livsmedel utan socker mer än någonsin. Vi väljer bort 

sockerprodukterna för produkter som är ”utan tillsatt socker” men som istället innehåller 

sötningsmedel. När jag följer debatten om socker i förskolan känns det som att det finns stora 

skillnader i åsikter kring detta, där vissa tycker att den hälsohets som finns i samhället har gått 

för långt. Att barn ska få äta socker ibland, få lite sylt på gröten, lite saft och bullar ibland och 

kanske en glass på födelsedagar och andra högtider. De menar att vi inte ska förbjuda barnen 

några livsmedel för att inte skapa en rädsla till mat som kan leda till mat-problem i framtiden, 

utan förespråkar att lagom är bäst. Sen finns också den gruppen människor som jag tycker blir 

fler och fler som anser att sockret ska minimeras i förskolan, att födelsedagar och andra högtider 

kan göras speciella på andra sätt utan socker. Många vårdnadshavare vill att barnen ska äta så 

bra näringsrik mat som möjligt på förskolan för att de ska kunna ge barnen det där lilla extra av 

sötsaker på speciella tillfällen och vid familjemys. Sen finns det såklart de som är någonstans 

mitt emellan dessa två läger som tycker att det är okej med någon sötsak emellanåt men tycker 

att personalen ska vara mer medvetna om det vardagliga sockret barnen får i sig.  

De skillnader som finns i människors åsikter om socker i förskolan tycker jag tydligt syns i 

förskolemiljön enligt egna erfarenheter. Att det ser olika ut i olika förskolor ger också barnen 

olika förutsättningar för att kunna skapa goda matvanor med alla dess fördelar. Jag tänker 

begränsa mitt problemområde till att försöka skapa mig en bild av hur personalen i förskolan 

ser på socker i verksamheten och sedan jämföra den med hur vårdnadshavarna ser på detsamma. 

Detta tycker jag är viktigt vetenskapligt för att kunna få reda på hur skillnaden ser ut mellan 

vårdnadshavare och förskolepersonal, då dessa båda grupper egentligen vill barnens bästa men 

kanske har olika syn på vad som är bäst. Vårdnadshavarna ska också kunna känna sig delaktiga 

i förskolan och veta att de blir lyssnade till när de har åsikter om sitt barns matvanor. Skolverket 

skriver om detta såhär ”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (2016, s.13). 

På olika forum är dock åsikten vanlig där vårdnadshavare beskriver att de är besvikna över hur 
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förskolepersonalen lyssnar på dem när det handlar om socker. Jag förstår också att det inte är 

lätt för förskolepersonal hur de ska hantera dessa situationer som till exempel när 

vårdnadshavare till ett barn säger att barnet inte får äta socker i förskolan och så fyller ett annat 

barn år och har med sig glass till alla barnen. Därför tror jag den här studien är viktig som låter 

båda parter komma till tals för att skapa en tydligare bild av hur båda parter faktiskt tycker. 

Studiens betydelse för vår profession tycker jag vidare också handlar om kunskapen om socker 

och vad den gör med våra kroppar. Barnen är i förskolan långa dagar och äter då flertalet 

måltider med oss pedagoger. Vi ska föregå med gott exempel även i matsammanhang och för 

att göra det behövs kunskap. Kunskap behövs också för att kunna prata pedagogiskt kring mat.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares och förskolepersonal syn på socker i 

förskolan. 

 

1.3 Frågeställning 

 Vilken attityd har vårdnadshavare till socker i förskolan? 

 Vilken attityd har förskolepersonal till socker i förskolan? 

 Hur skiljer sig förskolepersonals och vårdnadshavares inställning till socker i 

förskolan? 
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2. Bakgrund 
 

Övervikt och fetma är något som ökar mer och mer i Norden enligt Nordiska 

näringsrekommendationer (NNR, 2012). Detta beror på mer stillasittande och på grund av mer 

överätande av energität mat som sockerrika livsmedel är en del utav. Att skapa goda matvanor 

ifrån tidig ålder är något som beskrivs som viktigt för hälsan på både kort och lång sikt. Risken 

med stor konsumtion av sockerrika livsmedel är främst att denna mat ofta inte har hög 

näringstäthet. Detta i sin tur gör att vi människor får svårt att få i oss den rekommenderade 

mängden från andra näringsämnen dagligen. Rekommendationen som ges är att dra ner på 

mängden tillsatt socker, den mängden energi som bör komma från tillsatt socker är under 10 % 

enligt NNR(2012) och dess riktlinjer. Denna gräns är satt mot bakgrund av att det annars är 

svårt att få i sig tillräckligt med näring under dagen. Denna gräns är också extra viktig för barn 

eller andra grupper av människor som får i sig mindre mängd mat för att få tillräckligt med 

näring. Forskning visar dessutom att drycker som är sötade med socker ökar risken för diabetes 

typ-2, viktökning och karies. Forskning visar också på att socker i allmänhet ökar risken för 

kroniska sjukdomar (NNR, 2012). 

Livsmedelverkets (2012) forskning visar på att fyra av tio vuxna i Sverige har en högre 

energiprocent från socker än rekommendationen på 10 %. I snitt kommer 15 % av kalorierna 

från sockerrika livsmedel som godis läsk bakverk och snacks. Livsmedelverket (2012) 

beskriver vidare att unga personer är den gruppen som har sämst matvanor och får i sig mycket 

näringsfattiga livsmedel med hög sockerhalt. Både de yngre och de äldre personerna i 

forskningen visade sig få i sig mycket socker men det finns en skillnad på vilka typer av 

livsmedel de får i sig sockret genom. Unga får i sig största delen av sitt socker genom läsk och 

godis medan den äldre generationen i större utsträckning får i sig socker genom kaffebröd och 

efterrätter. När forskarna tittar generellt på mönster mellan könen så kommer de fram till att 

kvinnor i snitt äter bättre än män, men dock har en högre energiprocent från socker. Vårat BMI 

ökar hela tiden och detta beskrivs så här ”Detta är allvarligt eftersom övervikt och fetma är en 

av de enskilt största riskfaktorerna för sjukdom och död i västvärlden” (Livsmedelverket, 2012, 

s.5).  

För att förebygga övervikt och fetma lyfter NNR (2012) forskning som visar att personer som 

äter fiberrik mat så som till exempel fullkorn, baljväxter och grönsaker har lättare att hålla sin 
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vikt. Medan mat som vitt bröd, pasta, kött, sockerrika livsmedel och drycker gör det svårare att 

hålla vikten. För att hålla sin vikt och inte gå upp i vikt handlar det om att hitta en kaloribalans. 

Detta betyder att man får i sig lika många kalorier från mat och dryck jämfört med hur mycket 

man som individ gör av med. Det spelar dock ingen roll för vuxna vart kalorierna kommer ifrån 

sett till viktuppgång eller inte. Att ligga på överskott kommer betyda viktuppgång oavsett om 

kalorierna kommer ifrån fiberrika livsmedel eller sockerrika livsmedel, dock så är det lättare att 

överkonsumera sockerrika livsmedel då de ofta innehåller mer energi än fiberrik mat.   

Kroppsvikten bland Sveriges barn är något som stiger stadigt och idag är var femte barn 

överviktigt (NNR, 2012). Barn som är lite större före fem års ålder behöver inte bli överviktiga 

vid vuxen ålder men forskning har visat på att två av tre barn som är överviktiga vid 10-13 års 

ålder även är överviktiga som vuxna. Man har därför som vårdnadshavare och förskollärare 

stort ansvar att skapa goda matvanor till barnen för att motverka övervikt vid tidig ålder. NNR 

(2012) beskriver vidare att det finns en stor osäkerhet hos vårdnadshavare hur barnens matvanor 

ska se ut men svaret på den frågan beskrivs som att barn över 2 års ålder har samma kostråd 

som vuxna. 

 

 

Figur1. I diagrammet från Jordbruksverket (2013:04) visas hur utvecklingen av totalmängden socker i 

kilogram per person. 

Detta diagram (se fig. 1) visar att den totala konsumtionen av socker inte har ökat, utan att den 

nästintill har stått still sedan 1960. Vi kan här också se att direktkonsumtionen av socker har en 

nedåtgående trend sedan ungefär 1985. Direktkonsumtion av socker betyder den mängden av 

rent socker som människor köper hem. Dock visar grafen att sockret vi får i oss genom förädlade 



Attityd till socker  Robin Adolfsson 

 
8 

 

livsmedel (exempelvis: flingor, konserverade livsmedel eller färdigrätter) har haft en tydlig 

ökande trend ända sedan 1960 (Jordbruksverket, 2013:04.). 

Den totala mängden socker vi får i oss har alltså inte ändrats något märkbart sedan 1960 men 

hur vi får i oss vårt socker har ändrats och den trenden fortsätter. Svenskarna köper mindre och 

mindre rent socker ifrån affären men vi får fortfarande i oss samma mängd socker. Detta på 

grund av att andra produkter tillsätts med allt mer socker. Detta tillsatta socker är ett problem 

för att folk inte är medvetna om att de får i sig detta socker på samma sätt som när de själva 

tillsätter socker.  
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3. Kunskapsöversikt 

3.1 Begrepp 

Tillsatt- och naturligt socker 

Livsmedelsverket beskriver tillsatt socker på detta vis 

Tillsatt socker är det socker som inte finns naturligt i råvaror och som tillsätts till livsmedel som en 

ingrediens. Om du till exempel hittar något av det här orden i ingrediensförteckningen så innehåller 

produkten tillsatt socker: Dextros, fruktos, honung, invert socker, maltsirap, rissirap, sucrose, melass, high- 

fruktos corn syrup (HFS), glukos, laktos, maltos, maltextrakt, betsocker, agave sirap med flera (2018a). 

Det finns över 50 olika namn på olika sorters socker som tillsätts som ingredienser i olika 

produkter. Det går inte att hålla koll på alla men de gäller att kunna känna igen de vanligaste 

när man ser dessa namn om målet är att undvika onödigt socker. Ett annat sätt för att kunna 

förstå mängden av tillsatt socker är ingrediensförteckningen som står på produkten, där skrivs 

ingredienserna upp i storleksordning efter vikt (Livsmedelverket, 2018a). Finns någon av dessa 

typer av tillsatt socker med tidigt i ingrediensförteckningen betyder det att produkten innehåller 

mycket tillsatt socker. I näringsdeklarationen skrivs också totala mängden socker eller 

sockerarter ut men detta är då totala mängden av både naturligt och tillsatt socker. Några 

exempel på produkter som vanligtvis innehåller mycket tillsatt socker men som många inte 

tänker på trots att vi äter stora mängder av dem är flingor, yoghurt och bröd.   

Naturligt socker är alltså det socker som redan finns i råvarorna från början i t ex alla 

mjölkprodukter finns det naturligt socker genom laktos, eller i frukt finns det naturligt socker 

genom fruktos. Två livsmedel som har väldigt hög mängd naturligt socker är honung och russin 

(Livsmedelverket, 2018a). 

 

3.2 Personalens attityd 

Sepp (2002) såg i sina resultat att barn och vuxna såg på mat och olika livsmedel på olika sätt. 

Vuxna kategoriserade mat som bra och dålig mat medan barnen kategoriserade vanligtvis de 

olika livsmedel som mat och inte mat. De livsmedel som vuxna kategoriserade som dåliga var 

vanligtvis energi- och sockerrika livsmedel. Förskolepersonalens kunskap kring olika livsmedel 

beskriver Sepp (2002) som en viktig faktor som påverkar barnens matintag på förskolan. 
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 Ray, Määttä, Lehto, Roos och Roos, (2016) gjorde en studie på finska förskollärare åsikter om 

vad som påverkar barns intag av frukt, grönsaker och livsmedel med tillsatt socker där de utgick 

ifrån den socioekologiska modellen och kategoriserade in förskollärarnas svar i de olika 

ringarna efter relevans i modellen nedan (se fig. 2)  

Figur 2 från Ray m fl.(2016) visar vad som förskollärare anser påverka förskolebarns intag av frukt, grönsaker 

och livsmedel med tillsatt socker. 

Den innersta cirkeln i Figur 2 med namnet Child level påverkades mest av intaget för frukt och 

grönsaker, vilket betyder att denna cirkel inte är relevant i denna studie.  Den mittersta 

(Enviromental setting-preschool) och den yttersta cirkeln (The societal level) lyfter det orsaker 

som påverkar barnens intag av sockerrika livsmedel (Ray m fl.2016). Här beskriver 

förskollärarna att barnen får i sig mindre tillsatt socker nu för tiden då de flesta livsmedel med 

tillsatt socker bytts ut mot produkter utan tillsatt socker. De råder dock delade meningar om 

denna utveckling är bra eller inte enligt personalen. Vissa anser att det är bra att 

sockerkonsumtionen reduceras på grund av hälsoskäl, medan andra anser att det är synd att 

sockerprodukterna bytts ut då barnen uttryckt att dessa produkter smakar bättre (Ibid.). 

Författarna beskriver vidare att olika förskolor kommer fram till olika restriktioner vad som 

gäller kring sockerrika livsmedel kring födelsedagar. Det lyfts som en återkommande åsikt att 

stora barngrupper, vilket hör ihop med många födelsedagar som ska firas, är ett problem för 

intaget av socker. Stora barngrupper leder till mycket socker om alla ska ha med sig godsaker, 

denna åsikt har skapat restriktioner kring vad som får tas med även på födelsedagar. Andra 

åsikter där det tas avstånd från det tillsatta sockret är att det inte är förskolans roll att introducera 

och vänja barnen vid socker. På andra förskolor hålls det hårdare restriktioner kring drycker 

med tillsatt socker medan en glass eller en kaka är okej vid speciella tillfällen (Ibid.). Studien 
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visade också på att barnen som gick i förskola fick i sig mindre mängder livsmedel med tillsatt 

socker än de som var hemma.  

3.3 Matvanor 

Att förstå varför barns matvanor ser ut som de gör är något som är viktigt för att kunna påverka 

barns hälsa menar Scaglioni (2008). Detta eftersom att matvanor vi har som barn följer 

vanligtvis med oss upp i vuxen ålder och påverkar då vår hälsa genom hela livet. Sepp (2002) 

undersökte hur stor del av sitt energiintag barnen på ett antal förskolor i Stockholmsområdet 

fick från sockerrika livsmedel på vardagarna jämfört med helgerna. Resultatet från denna 

undersökning visade att barnen fick 20 % av sitt dagliga energiintag från socker på vardagarna 

och 33 % av energin från socker på helgen. Svensson m.fl. (2014) gjorde en studie som 

undersökte barns intag av socker under veckodagar och helger, fast med respondenter ifrån hela 

Europa. Forskningen visade på att barnen får i sig för mycket socker. Studien visade även att 

det totala intaget av socker för barn var högre i nästan alla deltagande länder under helgerna. 

Sverige var inget undantag och visade till och med på en större procentuell ökning mellan 

vardagar och helger än det flesta andra länderna i studien. Studien visade också på att 

förskolebarnen hade en större ökning av socker på helgerna jämfört med vardagar, till skillnad 

från skolbarnen som inte hade en lika stor ökning. Detta trodde Svensson m. fl. (2014) berodde 

på att barnen i skolåldern hade större tillgång till att skaffa sig socker på egen hand jämfört med 

förskolebarnen och fick på så sätt i sig mer socker på vardagarna. På helgerna fick alltså barnen 

i sig mer socker än på vardagarna men det totala energiintaget var ungefär detsamma, vilket 

betyder att barnen inte får i sig tillräckligt med näring under helgerna. Studien visade också på 

att fredagar är ungefär som en helgdag när man tittar på mängden socker barnen får i sig 

(Svensson m. fl., 2014).  

 

3.3.1 Familjens påverkan 

Forskning visar på att familjen påverkar barnens matvanor starkt, detta genom vilken mat som 

serveras till barnen utav vårdnadshavarna men också hur vårdnadshavarna själva äter och 

förhåller sig till mat och olika livsmedel (Scaglioni, 2008). Vårdnadshavarna skapar en miljö 

som påverkar barnen i stor utsträckning och skapar med sina val olika stora chanser till bra 

matvanor för barnen. Forskning visar vidare på att matvanor i storuträckning går i arv, där de 

vuxnas matvanor också blir barnens matvanor i tidig. Det finns också en genetisk faktor i vad 

barnen gillar från födseln som påverkar. Barnens matvanor går dock att påverka oavsett om 

matvanor finns av genetiska eller miljörelaterade anledningar. Barnen behöver få smaka på 
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maten vid flertalet tillfällen, detta för att vi människor har en tendens att tycka om det vi har 

ätit många gånger i större utsträckning (Scaglioni, 2008). Detta kan också synas tydligt om vi 

tittar till matkulturer eller mattraditioner, där det handlar om att vi gillar upprepning och det vi 

har smakat flera gånger förut i liknande sammanhang (Scaglioni, 2008). Vidare beskriver 

Scaglioni (2008) att flertalet andra studier har kommit fram till upprepning som en del av 

lösningen för att skapa bra matvanor hos barn. Detta för att det fungerar bra men även för att 

det inte ställer så höga krav på vuxna och barn.  

Fisk, Crozier, Inskip, Godfrey, Cooper och Robinson (2010) lyfter upp familjens ekonomiska 

status som ett problem och att forskning visar på en tydlig tendens mellan en tuffare ekonomisk 

sits och sämre matvanor. Barn till vårdnadshavare som har en högre akademisk bakgrund har 

generellt bättre matvanor än andra. Forskarna beskriver vidare att små barn med äldre syskon 

har en tendens att få smaka på och ta del av sockerrika livsmedel vid en tidigare ålder än barn 

utan äldre syskon. Mängden tid som äger rum framför en tv är också något som påverkar hur 

mycket socker barnet får i sig generellt, då tv-kvällar ofta förknippas med godis eller snacks 

(Fisk m.fl. 2010).  

Undersökningar visar att det generellt finns en stor skillnad i vad mödrar har för inställning till 

matsituationer jämfört med fäder. Mödrar är mer intresserade över hur deras barn äter och 

spenderar mer tid tillsammans med barnen vid matsituationer (Scaglioni, 2008). Mödrarna är 

också mer kontrollerande över vad barnen får äta och hur mycket de får i sig. Forskning visar 

också att barn som har en vårdnadshavare som kontrollerar maten åt dem i stor utsträckning blir 

sämre på att reglera sitt energiintag på egen hand. Scaglioni (2008) lyfter även att det finns 

forskning som visar på att där modern i familjen lägger stor energi på sin egen vikt, läggs det 

också stor vikt på dotterns vikt från moderns håll, detta gör att dottern känner press med att 

hålla sin vikt eller gå ner. Detta skapar ofta problem hos unga flickor som får problematiska 

matvanor på grund av press (Scaglioni, 2008).    

Utöver sambandet mellan vårdnadshavares akademiska bakgrund och barnens matvanor syns 

också samband mellan matvanor och barn med vårdnadshavare som är icke rökare eller har ett 

lägre BMI (Fisk m.fl., 2010). Men den absolut viktigaste kopplingen som har visats sig påverka 

barns matvanor är mammans egna matvanor. Åt mamman nyttig mat så som frukt och grönsaker 

gjorde även barnen det i stor uträckning och på så sätt åt de mindre näringsfattig mat så som 

sockerrika livsmedel (Fisk m.fl., 2010).  
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Forskning visar på att matvanor ofta följer med från en tidig ålder, det är därför viktigt att skapa 

goda matvanor redan hos små barn. Familjens påverkan på barnens matvanor är något som 

beskrivs i flertalet studier, där moderns matvanor lyfts som den allra viktigaste parametern för 

att barnet ska få goda matvanor. Andra samband som visats påverka barns matvanor negativt 

är om familjen har det tufft ekonomiskt, är lågutbildade, röker eller har högt BMI. Forskning 

visar på att dagens barn får i sig för mycket av sin energi från socker för att kunna täcka sitt 

näringsbehov, då sockerrika livsmedel ofta är näringsfattiga. Det är på helgerna barn får i sig 

mest socker och får då hela 33 % av sin energi från socker, jämfört med 20 % på veckodagar. I 

tidigare forskning beskriver förskolepersonal att mängden socker som serveras på förskolan är 

på en nedåtgående trend, då det finns en större medvetenhet idag.  
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4. Teori  
Bronfenbrenner (1979) beskriver Den ekologiska modellen som hur människor, samhället och 

miljöer samspelar samt påverkar varandra. Bronfenbrenner (1979) beskriver den ekologiska 

miljön med en liknelse till en rysk docka, där det finns flera olika skal. Dessa skal representerar 

sammanhängande strukturer som påverkar varandra. I det innersta skalet för barn finns ofta 

hemmet med tillhörande familj och förskolan, platser med personer där barnet befinner sig i 

vardagen. Bland dessa platser där barnet befinner sig dagligen skapas det ett nätverk av 

relationer som (Ibid.) kallas för mikrosystem, dessa mikrosystem samspelar och påverkar 

varandra. Nästa skal i modellen kallas för mesosystem som står för relationer och 

kommunikationen mellan olika microsystem.  Det tredje skalet benämns som exosystem, detta 

skal handlar om faktorer som påverkar barnens närmiljöer och på så sätt barnen på ett indirekt 

sätt, det kan tillexempel vara hur kommunen agerar i vissa frågor. Det sista skalet heter 

makrosystem detta kan handla mer om övergripande strukturer i samhället som ekonomi eller 

politik (Ibid.).  
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5. Metod 

5.1 Positivism 

I den här studien valde jag att använda positivism som grund, positivismen bygger från början 

på att allt som anses som sant ska kunna prövas empiriskt, att vetenskap är saker som kan mätas 

med olika metoder (Wallen, 1996). Inom positivism sätts också krav på hur metoden går till 

och kunskapen man som forskare får ut, kunskapen ska vara tillförlitlig genom validitet och 

reliabilitet.  Forskningen ska också kunna förklaras genom orsak-verkan, alltså varför resultatet 

blev som de blev. Inom positivismen är det viktigt att forskaren är objektiv och inte låter åsikter 

eller annat påverka undersökningen (Wallen, 1996). Positivismen är vanlig att använda i 

kvantitativa studier för att titta på vilka resultat som faktiskt finns i svaren från enkäten (Bjereld, 

Demker och Hinnfors, 2009). Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver detta som att hitta 

en så oförfalskad bild som möjligt av resultatet och de slutsatser som dras från resultatet ska 

vara pålitliga. Strävan är alltså att titta på det resultat som visar sig, men det ingår fortfarande 

tolkningsarbete inom positivismen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

I studien användes metoden enkät. Detta för att få kvantitet i studien då studiens syfte är att 

hitta samband i de utvalda gruppernas attityder. Bryman (2011) beskriver att det positiva med 

enkäter är möjligheten att få en stor mängd respondenter på ett enkelt och billigt sätt. Enkätens 

syfte är att undersöka vårdnadshavares och förskolepersonals attityd till socker i förskolan, för 

att sedan titta på resultatet och se vart de skiljer sig och vart de olika grupperna tycker likadant. 

Enkäten bestod först av ett antal bakgrundsfrågor så som kön, ålder och storlek på hemstad. 

Därefter bestod enkäten av många slutna flervalsfrågor där respondenten fick välja ett svar i 

fallande grad, som till exempel kunde gå från ”väldigt positiv” till ”väldigt negativ”. Bryman 

(2011) lyfter att det positiva med slutna frågor är att svaren blir lätta att använda genom en 

kategorisering av svarsalternativen. Enkäter med många slutna frågor har också större 

svarsfrekvens då en enkät med öppna frågor anses mer tidskrävande att svara på (Bryman, 

2011). Enkäten hade även frågor med kryssrutor som svarsform där respondenten till exempel 

fick kryssa i det/de livsmedel hen tyckte var okej att barnen fick i förskolan. Här kunde 

respondenten också lägga till sina egna svar genom ett öppet svarsalternativ. I slutet av enkäten 

lade jag in en öppen fråga ”Andra tankar om socker i förskolan” där respondenten fick skriva 

vad den ville lyfta i ämnet. Detta för att kunna skapa en mer helhetsbild om det var något 

respondenten tyckte att enkäten saknade eller om respondenten själv ville lyfta något. Önskan 
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med enkäten var att försöka skapa så tydliga frågor som möjligt för att alla respondenter skulle 

ta till sig enkäten på liknande sätt och på så sätt skapa goda möjligheter för att jämföra resultaten 

på ett rättvist sätt.  

 

5.3 Urval och genomförande 

När syftet med enkätundersökningen var bestämt behövdes även urvalet av respondenter 

specificeras, vilka vårdnadshavare och förskolepersonal som skulle svara på enkäten ändrades 

under arbetets gång. Innan undersökningen kunde påbörjas skickades ett informationsbrev ut 

till förskolechefer med tillhörande förskolor, 10 i en storstad och 10 i en medelstor stad. Detta 

för att grundtanken var att kunna jämföra om attityderna skiljer sig från en storstad jämfört med 

en medelstor stad. Men efter att informationsbrevet skickats ut till förskolecheferna märktes det 

ganska snabbt att gensvaret var dåligt jämfört med den mängden av respondenter som önskades, 

så tillvägagångssättet byttes. Istället blev tillvägagångssättet att fråga om intresset fanns direkt 

hos vårdnadshavarna och förskolepersonal via Facebook-grupper. Syftet med enkäten var alltså 

inte längre att jämföra attityder från förskolepersonal och vårdnadshavare på ett utvalt antal 

förskolor, utan att se på skillnader mellan dessa grupper i allmänhet. En Facebook-grupp som 

var till för vårdnadshavare och en för förskolepersonal valdes ut. Här fick enkäten genast 

mycket svar och enkäten låg bara uppe en dag på vardera Facebook-sida, detta för att inte få för 

mycket svar att analysera. Enkäten fick generellt dåligt med svar från män genom dessa 

grupper, så därför lades enkäten upp i en grupp som endast var till för pappor med barn i 

förskolan, för att få lite fler svar ifrån dessa. I dessa tre Facebook-grupper skrevs det kort vad 

enkäten handlade om och att de var ett examensarbete, som de som har barn i förskolan eller 

jobbar i förskolan gärna fick svara på. Informationsbrevet skickades även med här och det 

uppmuntrades att läsa innan deltagande av enkäten.  

Den första undersökningsgruppen var förskolepersonal som nåddes ut till genom en Facebook-

grupp. I denna undersökningsgrupp var det bara en man som svarade av totalt 199 respondenter. 

Hela 84.4 % av mina respondenter i denna enkät var förskollärare medan 14.6 % var barnskötare 

och 1 % var utan utbildning. Åldern var ganska jämt fördelade mellan de fyra svarsalternativen 

om ålder, den största gruppen på 31.2 % var mellan 41 och 50 år gamla. En stor del av 

respondenterna var ifrån en mindre stad/samhälle med 44.2 % medan medelstor stad och 

storstad var ungefär jämndelade av de återstående. 
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I den andra undersökningsgruppen som var vårdnadshavare till barn i förskolan svarade 173 

respondenter på enkäten som lades upp i två olika Facebook-grupper. En grupp där alla 

vårdnadshavare var tillåtna att vara med och den andra mindre gruppen som var till för endast 

pappor. Dock kom de allra flesta svaren ändå från kvinnor (94.8 %). Vårdnadshavarna som 

svarade var jämt fördelade från olika storlek på hemstad, majoriteten av vårdnadshavarna var 

mellan 31 och 40 år gamla.   

 

5.4  Data bearbetning  

Den data som samlades in genom enkäter börjades bearbetas efter att enkäterna avslutats och 

tagits bort från Facebook. Den insamlade data analyserades genom att svarsalternativen 

jämfördes mellan de olika grupperna, det vill säga vårdnadshavare och personal i förskolan. 

Enkäterna gjordes i programmet ”Google formulär” som presenterade respondenternas svar 

från de stängda frågorna i procent. För att tydligt se skillnader mellan förskolepersonalens och 

vårdnadshavares svar fördes svaren in i programmet ”Google spreadsheets” för att kunna samla 

data från de båda enkäterna i ett gemensamt diagram. Enkäternas resultat är en mätning av 

vårdnadshavares och förskolepersonals attityd gentemot socker. Bryman (2011) beskriver en 

mätning som ett sätt att få syn på små skillnader i olika kategorier, i detta fall åsikter. När 

respondenternas svar analyserades letades det efter både likheter och skillnader. Svaren från 

den öppna frågan försökte kategoriseras genom att hitta återkommande åsikter.  

 

5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att det finns ett särskilt ansvar hos forskaren gentemot de 

deltagande i studien och de som kan påverkas indirekt av resultaten. Forskaren ska också sträva 

efter att göra forskningen med så hög kvalitet som möjligt och resultaten ska inte påverkas av 

egna eller bekantas intressen för ett visst resultat.  

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver de fyra huvudpunkterna som det ska tas 

hänsyn till från forskarens sida för att skydda deltagarna i studien. Det första av dessa fyra är 

informationskravet som betyder att forskaren tydligt ska informera varför undersökningen görs 

och vad man som forskare vill få ut av den. Nästa huvudpunkt är samtyckeskravet som betyder 

att man som forskare ska få ett godkännande från den deltagande att vara med i studien och att 

det tydligt ska framgå att det är frivilligt att delta. Det tredje kravet är konfidentalitetskravet 

som står för att forskaren ska behandla informationen och resultaten med högsta möjliga 
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sekretess och inte låta obehöriga ta del av detta. Det sista kravet som lyfts är nyttjandekravet 

som står för att resultaten som kommer fram genom forskningen bara får användas för 

forskningssyfte (Ibid.).  

Enkäterna som användes i studien skickades ut genom Facebook-grupper där det bifogades en 

fil till mitt informationsbrev. I detta informationsbrev beskrevs varför undersökningen gjordes 

och vad som var dess syfte. Information om samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och 

nyttjandekravet beskrevs även i informationsbrevet.     

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs av Bjereld m fl.(2009) som ett mått på i vilken utsträckning undersökningen 

har mätt det som var syftet att den skulle mäta. En hög validitet betyder att undersökningen 

verkligen har undersökt det som avsetts att mäta. Reliabilitet är ett mått på hur undersökningen 

har genomförts. Är undersökningen noggrant och skickligt gjord har den hög reliabilitet, vilket 

betyder att undersökningen har kommit fram till trovärdig fakta där studien också går att 

upprepa om inte förutsättningar ändras. Validitet och Reliabilitet skapar tillsammans en 

trovärdighet till undersökningen, då det har kommit fram relevanta resultat utifrån syfte och 

frågeställningar samt att undersökningen håller god kvalitet och går att upprepa (Bjereld m.fl., 

2009). Min studie håller en hög validitet och reliabiliteten då frågorna var utformade på ett sätt 

som gjorde att syftet och frågeställningarna mäts i enkäten. Dock kan slutsatserna ifrågasättas 

eftersom respondentgrupperna har olika erfarenheter från olika förskolor. Tillförlitligheten kan 

påverkas negativt på grund utav att det för få respondenter som representerar grupperna 

förskolepersonal och vårdnadshavare. Bortfall är något som kan påverka studiens trovärdighet 

om det blir för stort. De finns två olika typer av bortfall, externt och internt. Externt betyder att 

vissa informanter inte besvarat enkäten överhuvudtaget, medan internt bortfall betyder att en 

respondent hoppat över att svara på någon/några frågor (Johansson & Svedner, 2010). Att inte 

ha för många frågor i enkäten lyfts också som en viktig parameter för att hålla nere bortfallet 

(Johansson & Svedner, 2010). Det blir inga interna bortfall i denna enkätundersökning förutom 

på sista frågan då alla andra frågor är obligatoriska. Antalet frågor försöktes medvetet hållas 

nere för att enkäten inte skulle bli för lång. Det externa bortfallet är stort i studien på grund utav 

att enkäten bara låg uppe i en dag i Facebook-grupperna.  
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6. Resultat  
 

6.1 Undersökningsgrupper 

Den första undersökningsgruppen var förskolepersonal som nåddes ut till genom en Facebook-

grupp. I denna undersökningsgrupp var det bara en man som svarade av totalt 199 respondenter. 

Hela 84.4 % av mina respondenter i denna enkät var förskollärare medan 14.6 % var barnskötare 

och 1 % var utan utbildning. Åldern var ganska jämt fördelade mellan de fyra svarsalternativen 

om ålder, den största gruppen på 31.2 % var mellan 41 och 50 år gamla. En stor del av 

respondenterna var ifrån en mindre stad/samhälle med 44.2 % medan medelstor stad och 

storstad var ungefär jämndelade av de återstående. 

I den andra undersökningsgruppen som var vårdnadshavare till barn i förskolan svarade 173 

respondenter på enkäten som lades upp i två olika Facebook-grupper. En grupp där alla 

vårdnadshavare var tillåtna att vara med och den andra mindre gruppen som var till för endast 

pappor. Dock kom de allra flesta svaren ändå från kvinnor (94.8 %). Vårdnadshavarna som 

svarade var jämt fördelade från olika storlek på hemstad, majoriteten av vårdnadshavarna var 

mellan 31 och 40 år gamla.   

6.2 Attityder till socker 

6.2.1 Förskolepersonal 

På frågan ” Vilken attityd har du till socker 

i förskolan?” var de jämt mellan de två 

största svarsalternativen neutral och 

negativ, 44,7 % var neutrala och 42,2 % var 

negativa. 10,1 % av respondenterna var 

väldigt negativt inställda till socker och de 

sista tre procenten var positiva. På frågan 

”Vilken attityd har din förskola till socker 

(där du arbetar just nu)?” (se fig.3) svarade 

istället majoriteten att förskolan hade en negativ 

attityd till socker. Det näst vanligaste alternativet var neutral som fick 26,1% av svaren och 

därefter väldigt negativ som fick 14.6 % av svaren. Respondenterna som svarade negativt eller 

väldigt negativt om förskolans syn på socker var alltså dryga 68 % medan de positiva 

alternativen bara fick några få procent totalt.   

Figur 3 beskriver förskolepersonalens 

attityd till socker i procentform 



Attityd till socker  Robin Adolfsson 

 
20 

 

 

6.2.2 Vårdnadshavare 

55.5 % av alla vårdnadshavare svarade 

neutral på frågan ”Vilken attityd har du till 

socker i förskolan?”, 28,3 % svarade 

negativt samt 11 % väldigt negativt, de 

positiva alternativen fick totalt 5.2 %. 

Liknande svarade de på frågan ”Vilken 

attityd tycker du förskolan där ditt barn går 

har till socker?”(se fig.4). Skillnaden som 

fanns var att svarsalternativet positivt och 

väldigt negativt bytte plats storleksmässigt.   

   

 

6.3 Åsikter om påverkan från socker 

6.3.1 Förskolepersonal 

På frågan om respondenternas uppfattning om sockrets påverkan på barnen på förskolan var det 

ungefär 50 % som hade en neutral åsikt och 50 % som hade en negativ eller väldigt negativ syn 

på sockrets påverkan. I diagrammet nedan (se fig.5) ser vi resultatet på frågan ”Vilka 

påståenden tycker du passar in på barnen i förskolan när de fått i sig socker under dagen?”. Där 

visar svaren på att förskolepersonal till störst del tycker att energin hos barnen påverkas av 

sockerintag men även humöret. Förskolepersonal svarade också att barnen blev högljudda efter 

intag av socker.  

6.3.2 Vårdnadshavare 

Hela 67,1 % svarade neutral hos vårdnadshavare på frågan om hur de tyckte deras barn 

påverkades av socker. 31,2 % hade antingen en negativ eller en väldigt negativ uppfattning om 

hur deras barn påverkades och de få procenten som blir kvar svarade positivt. I diagrammet 

nedan (se fig.5) syns det att humöret var det som vårdnadshavare tyckte påverkades mest på 

deras barn följt av energin. Många vårdnadshavare tyckte inte något av de påståenden som 

presenterades i frågan stämde på deras barn och valde då alternativet ”ingen större skillnad”.  

Figur 4 visar på vårdnadshavares 

uppfattning om förskolans attityd till 

socker i procentform. 
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.  

Figur 5 visar på resultatet från frågan ”Vilka påståenden tycker du passar in på barnen i förskolan när de fått i sig 

socker under dagen?” i procentform. 

 

  

6.4 Åsikter om olika sockerrika livsmedel  

6.4.1 Förskolepersonal 

Förskolepersonal hade en restriktiv syn på vad som skulle serveras i vardagen på förskolan där 

40,7 % valde alternativet ”inget av ovanstående” (se fig.6). Det livsmedel som flest tyckte var 

okej var ketchup (38,2 %) och sylt (38,2 %), efter det kom både senap (22,1 %) och bröd (22,1 

%). När frågan istället handlade om vilka livsmedel som var okej någon gång i veckan fick de 

”sockerrika alternativen” en ökning medan alternativet ”inget av ovanstående” halverades.  

6.4.2 Vårdnadshavare 

Vårdnadshavare hade en ganska tillåtande inställning till olika livsmedel och det var bara 22,5 

% (se fig.6) som inte tyckte att något av de sockerrika alternativen var okej i vardagen på 

förskolan. Nära 50 % tyckte sylt var okej och 59 % tyckte ketchup var okej. Sen kom bröd och 

senap som de alternativen som flest respondenter tyckte var okej. De ”sockerrika alternativen” 

ökade när frågan handlade om vad vilka livsmedel som var okej någon gång i veckan medan 

svarsalternativet ”inget av ovanstående” kom ner till 13,3 %.   

Vårdnadshavarna (173 respondenter) 

Förskolepersonalen (199 respondenter) 
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Figur 6 visar på resultatet från frågan ” Vilka livsmedel tycker du är okej att barnen får i vardagen i förskolan? i 

antal. 

 

 

 

6.5 Hemmet och förskolan 

En fråga i enkäten handlade om hur förskolepersonal och vårdnadshavare tycker att 

kommunikationen om socker fungerar mellan varandra på förskolan, där svarsalternativen var 

”ja”, ”ja till viss mån” eller ”nej”. Förskolepersonal var generellt nöjda med kommunikation då 

hela 85 % svarade ”ja” eller ”ja till viss mån”, det var alltså bara 15 % som var missnöjda med 

kommunikationen från personalens sida.   

Vårdnadshavare svarade också på frågan om kommunikationen mellan förskolepersonal och 

vårdnadshavare. Här visade resultatet att 34 % av alla vårdnadshavare var missnöjda med 

kommunikationen kring socker.   

På frågan ”Vart anser du att barnen får i sig mest socker?” var alla som jobbade på förskola 

enade i sin mening om att barnen fick i sig mer socker i hemmet jämfört med förskolan. Av de 

Vårdnadshavarna (173 respondenter) 

Förskolepersonalen (199 respondenter) 

* Saknas svar från vårdnadshavare 
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vårdnadshavare som deltog i enkäten tyckte 11,6 % att barnen fick i sig mer socker på förskolan 

än i hemmet. 

6.6 Andra tankar om socker i förskolan 

Min sista fråga i enkäten hette ”Andra tankar om socker i förskolan”, detta var en öppen fråga 

där respondenten kunde välja att lyfta något om socker i förskolan som de tyckte saknades i 

enkäten. Då denna fråga inte var obligatorisk för att kunna lämna in enkäten svarade inte alla. 

Jag fick 55 kommentarer från vårdnadshavare och 71 från förskolepersonal. I dessa 

kommentarer finns det återkommande svar som jag försökt sammanställa. 

I dessa slutkommentarer i enkäten kan ett liknande samband läsas som beskrivs i resten av 

resultaten, att personalen på förskolan har en mer negativ inställning till livsmedel med tillsatt 

socker. Personalen beskriver dock en bild av att arbetet med socker generellt ha kommit ganska 

långt i förskolan, då många beskriver sina förskolor som ”sockerfria”. Detta är något som till 

största del beskrivs som något positivt, ofta med beskrivningen att barnen har en jämnare energi. 

Dock finns det några respondenter som framför bilden av att ”sockerhetsen” har gått för långt 

och att detta skapar en tidig kroppshets hos barnen. Flertalet respondenter i personalgruppen 

tycker att hur mycket tillsatt socker barnen får i sig ska vara upp till vårdnadshavare att 

bestämma. Socker i förskolan verkar gå i en tydlig trend neråt i mängd, då det av många beskrivs 

som att livsmedel med tillsatt socker väljs bort i allt större utsträckning. Hur födelsedagar firas 

är också en återkommande punkt där utvecklingen går från att det serverades glass om något 

barn fyllde år till att idag göra dagen speciell på annat sätt tillexempel med ovanligare frukt 

eller speciella aktiviteter. Annars finnas det en tydlig uppfattning om att tillsatt socker är något 

som ska användas bara ibland och då medvetet från personal. Detta kan vara att till exempel 

baka tillsammans med barnen eller för att fira något speciellt tillfälle som förskolans dag eller 

jul. Flertalet av förskolepersonalen som svarade på enkäten beskriver att de begränsar sockret 

till de yngre barnen i större utsträckning. Annars beskrivs vikten av att vara medveten om vart 

det dolda sockret finns och att minska ner detta, sötad yoghurt/fil beskrivs som en bov av 

många. Till livsmedlen sylt, ketchup och senap finns det dock en mer förlåtande inställning hos 

personalen om de används måttligt och till passande maträtter.  

I vårdnadshavares kommentarer märks det en mer neutral attityd till det tillsatta sockret jämfört 

med personalen. Med detta sagt tycker ändå vårdnadshavare generellt att sockret ska begränsas 

i förskolan men inte i samma utsträckning som personalen. Vårdnadshavare är generellt nöjda 

med hur förskolan där deras barn går agerar och tänker kring socker. I vårdnadshavares 
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kommentarer finns det en mer ”lagom är bäst” känsla som visar på att socker är okej till en viss 

gräns. Sockerdebatten beskrivs vid flera tillfällen som lite överdriven och att det finns viktigare 

saker att fokusera på i förskolans verksamhet. Men det finns också en del respondenter som är 

lite hårdare emot sockret, med inställningen att socker inte hör hemma i förskolan förutom på 

speciella tillfällen. En kommentar som var återkommande hos båda grupperna var att de hade 

önskats ett till alternativ på vissa av frågorna, där de tyckte att de var ett för stort spann mellan 

alternativen ”någon gång i månaden” och ”aldrig”. Här skulle en del av respondenterna vilja ha 

ett alternativ som var ”någon/några gånger per termin” för att till exempel kunna beskriva hur 

ofta de tycker att sockerrika livsmedel ska erbjudas i förskolan. 

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Förskolepersonal hade generellt i studien en negativ till neutral attityd till socker i förskolan, 

där hela 40 % inte tyckte att något av de svarsalternativ som innehöll tillsatt socker var okej att 

erbjuda barnen i vardagen. De livsmedel som flest tyckte var okej var sylt och ketchup, i den 

öppna frågan beskrev respondenterna att dessa livsmedel är okej om de användes till passande 

rätter och i begränsad mängd. Förskolepersonal märkte mest skillnad på energi nivåerna hos 

barnen vilket gjorde att ljudvolymen gick upp, annars märktes växlande humör också som en 

konsekvens vid intag av socker. Uppfattningen om att tillsatt socker bara ska användas vi 

speciella tillfällen är något som beskrivs ökat de senaste åren och en stor andel respondenter 

hos personalen beskriver sin egen verksamhet som ”sockerfri”. 

Vårdnadshavare till barn i förskola har utifrån resultatet en neutral till negativ attityd till socker 

i förskolan generellt sett. De vårdnadshavare som deltog i enkäten tyckte att många av de 

sockerrika alternativen var okej i vardagen på förskolan, men då i kontrollerade mängder. De 

livsmedel som flest tyckte var okej var sylt och ketchup. På frågan om hur de tyckte deras barn 

påverkades av socker var det 28 % som inte märkte någon nämnvärd skillnad, bland de föräldrar 

som tyckte att de märkte skillnad var det mest humöret som påverkades negativt följt av 

växlande energi.   
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares och förskolepersonals syn på socker i 

förskolan. För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

 Vilken attityd har vårdnadshavare till socker i förskolan? 

 Vilken attityd har förskolepersonal till socker i förskolan? 

 Hur skiljer sig förskolepersonals och vårdnadshavares inställning till socker i 

förskolan? 

Dessa tre frågeställningar tycker jag att jag har fått svar på. Majoriteten av vårdnadshavarna 

hade en neutral attityd mot socker i förskolan, resten av respondenterna var i princip negativa 

då de positiva alternativen besvarades av få respondenter. Attityden var generellt neutral till 

negativ genom hela resultatet hos vårdnadshavare. På frågan hur deras barn påverkas av socker 

var det mer än en fjärdedel som inte tyckte att socker påverkade deras barn något nämnvärt, 

annars tyckte vårdnadshavare att sockerkonsumtion mest märktes på humöret men även på 

energin.  

Hos förskolepersonalen var den generella attityden till socker i förskolan negativ till neutral. 

Hos personalen var det en stor andel som förespråkade en sockerfri förskola med anledningarna 

att barnen får en jämnare energi utan tillsatt socker och att det ska vara vårdnadshavarnas val 

vilken mängd socker barnen får i sig. Förskolepersonalens skeptiska syn på socker visade sig 

även i Sepps (2002) forskning där personalen beskrev sockerrika livsmedel som ”dålig mat”.  

Hela 40 % av respondenterna som jobbade i förskola i föreliggande studie tyckte inte att något 

av alternativen passade i vardagen på förskolan, där till exempel sylt, ketchup, bröd och flingor 

med tillsatt socker fanns med som alternativ. Sepp (2002) lyfter i sin forskning att kunskap hos 

förskolepersonal är en viktig faktor som påverkar mängden socker barnen får i sig, denna 

kunskap eller medvetenhet om det dolda sockret beskriver förskolepersonal en förbättring de 

senaste åren. 

Jämförelsevis var alltså förskolepersonalen mer skeptiska till socker i förskolan och 

förespråkade en sockerfri förskola i större utsträckning än vårdnadshavarna. I båda 

respondentgrupperna låg dock attityden på antingen neutral eller negativ. Vårdnadshavarna 

tyckte att fler livsmedel med tillsatt socker var okej för barnen på förskola både på dagsbasis 

och på veckobasis jämfört med förskolepersonalen. Hos båda grupperna var det humöret och 



Attityd till socker  Robin Adolfsson 

 
26 

 

energin som tyckts påverkas när barnen fått i sig mycket socker. Men vårdnadshavare tyckte att 

humöret var ett större problem jämfört med energin, detta var tvärtom hos personalen.  

Resultaten från enkäten ger en liknande bild av förskolepersonals attityd till socker jämfört med 

den studie Ray m. fl. (2016) genomförde på finska förskollärare, där den generella attityden var 

att det tillsatta sockret skulle hållas nere. Det tillsatta sockret skulle på liknande sätt användas 

vid speciella tillfällen på ett genomtänk sätt. Förskolepersonalen i den finska studien och i min 

enkät beskriver båda en trend om att sockerkonsumtionen i förskolan är nedåtgående, en trend 

som de flesta verkar vara bekväma med. Båda studierna ger också likande resultat om hur 

födelsedagar ska firas, där personalens åsikt är att dessa dagar går att göra speciella på andra 

sätt genom till exempel ovanligare frukt. Att förskolepersonal i enkäten beskriver en större 

medvetenhet kring de yngre barnens sockerkonsumtion skapar goda förutsättningar för bra 

matvanor för barnen då NNR (2012) framhåller att goda matvanor i tidig ålder är väldigt viktigt 

för den framtida hälsan.  

Utgår vi ifrån Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell och har barnen som utgångspunkt i 

kärnan, handlar resultatet i min studie till stor del om det skalet som befinner sig närmast barnet. 

Detta skal kallas för microsystem och beskrivs som barnens närmiljöer, som mina 

respondentgrupper: förskolepersonal och vårdnadshavare, är en del av. Förskolepersonal, 

vårdnadshavare och de miljöer som dessa grupper vanligtvis kretsar i, det vill säga förskolan 

och hemmet har alltså en direkt påverkan på barnen och genom detta även barnens 

sockerkonsumtion. Scaglionis (2008) forskning visar på att familjens betydelse för barnens 

matvanor verkligen är viktiga. Framförallt moderns matvanor hade en tydlig korrelation med 

barnet matvanor. Detta samband mellan mammans matvanor och barnets matvanor beskriver 

Fisk m.fl. (2010) som det allra viktigaste för att tidigt skapa goda matvanor hos barn. Eftersom 

de deltagande vårdnadshavarna i min studie i princip bara var mödrar och den generella 

attityden som framkom av resultaten var en neutral till negativ syn till socker, så är det denna 

attityd som kommer prägla barnen. Nästa skal som Bronfenbrenner (1979) lyfter är 

mesosystemet, detta skal handlar om hur microsystemen samspelar och kommunicerar med 

varandra, i detta fall förskolepersonal och vårdnadshavare. Frågan i enkäten som handlade om 

denna kommunikation visade att de vårdnadshavare som deltog i min studie ett större missnöje 

än förskolepersonalen, där 34 % av vårdnadshavarna inte var nöjda med kommunikationen. 

Bland förskolepersonalen i denna studie var det bara 15 % som var missnöjda. Detta mönster 

skulle kunna vara samma i en studie som undersöker åsikten hos vårdnadshavare och 

förskolepersonal på samma förskola. På grund av att förskolepersonal har ett ansvar enligt 
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Läroplanen (Skolverket, 2016) att skapa en god kommunikation till vårdnadshavare, vilket kan 

göra att personalen i större utsträckning väljer de positiva alternativ i denna fråga. Läroplanen 

finns med i Bronfenbrenners (1979) nästa skal som kallas för exosystem, som står för faktorer 

som påverkar barns närmiljöer. I förskolepersonalens fall kan det vara just Läroplanen eller hur 

kommunen agerar. Får kommunen för sig att sockret i förskolan ska dras ner, så påverkar detta 

barnet i slutändan. Att sockerkonsumtionen går neråt i förskolan visas både i Rays m.fl. (2016) 

forskning och i min studie. I båda två beskriver förskolepersonal sin egen förskola 

återkommande som ”sockerfri” vilket i detta fall betyder att beslutet kring restriktion av socker 

har tagits högre upp i systemet. Det skalet som ligger utanför exosystem och som på sätt 

påverkar till exempel kommunerna är makrosystem som kan handla om vad som bestäms 

politiskt i vissa frågor.  

Eftersom mina respondenter är frivilligt deltagande från Facebook-grupper betyder det att dessa 

vårdnadshavare och förskolepersonal kan tillhöra förskolor i hela Sverige. Detta gör att 

respondentgrupperna blir svåra att jämföra på ett trovärdigt sätt, då dessa respondenter har olika 

erfarenheter från olika förskolor.  

 Utifrån mina egna erfarenheter ifrån olika förskolor är det resultat som visas i min studie 

överraskande. Jag tycker förskolepersonalen i studien har en mycket mer skeptisk bild till 

socker och svarar generellt att de bjuder på sockerrika livsmedel betydligt mer sällan än på de 

förskolor jag har erfarenheter ifrån. Detta beror såklart på att det finns betydande skillnader i 

förskolors och förskolepersonals arbete kring socker, men för mig var det överraskande att det 

var såpass många som svarade att det bara bjuds på socker någon/några gånger per år på deras 

förskola.   

 

7.2 Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att undersöka vårdnadshavares och förskolepersonals attityd till socker så 

valdes enkät som metod för att få en generell bild genom många svar. Bryman (2011) beskriver 

denna metod som smidig och enkel för att få in stor mängd svar, detta visade sig stämma efter 

byte av urvalsgrupp. Anledningen till att gensvaret inte var så stort efter utskicket av 

informationsbrevet till förskolecheferna kan bero på att de får många förfrågningar om liknande 

undersökningar, detta gjorde att studien tvingades byta urvalsgrupp. De få svaren som hade 

kommit in togs bort från undersökningen. Det gjordes sedan några små förändringar i frågorna 

inför utskicket till den nya urvalsgruppen. Bytet utav urvalsgrupper förändrade vilka slutsatser 
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som kunde tas från resultatet på grund av att respondenterna nu istället var från olika förskolor, 

jämfört med ursprungstanken som var 20 utvalda förskolors vårdnadshavare och 

förskolepersonal. Syftet är alltså inte att jämföra förskolepersonal och vårdnadshavares attityd 

till socker på utvalda förskolor, utan att titta på dessa olika gruppers attityder i allmänhet.  

 Intresseförfrågningarna skickades istället ut direkt till respondentgrupperna genom Facebook-

grupper detta fungerade genast mycket bättre och där fick enkäten tillräckligt med svar bara 

under en dag. Detta tillvägagångsätt fungerade bättre tack vare att förskolecheferna inte 

behövde vara mellanhänder, men även för att deltagarna i Facebook-grupperna har gjort ett eget 

val delta i studien. Personer som har gjort detta val för att få information om och att delta i 

diskussioner om förskolan kan möjligtvis också vara mer öppna för att svara på enkäter om 

förskolan. Detta är något som i sin tur möjligtvis också kan påverka resultatet på ett eller annat 

sätt. Personer som är med i denna typ av grupper kanske är mer insatta i sockerfrågan och på 

så sätt har tydligare åsikter antingen för eller emot. Valet av enkät som metod skapade 

möjligheten att få in mycket svar och då också många respondenters åsikter. Varje respondents 

enkätsvar säger dock inte så mycket i sin ensamhet då svaren på frågorna inte blir så djupa som 

om metoden istället hade varit intervju. I en intervju finns det möjligheter att få utförliga svar 

på frågorna och detta är något som är svårt i enkäter (Bryman, 2011). Dessa två metoder hade 

därför kunnat komplettera varandra bra. Anledningen till att alla frågor förutom den sista i 

enkäten var obligatoriska var att förhindra det interna bortfallet. Att frågorna är obligatoriska 

kan också påverka resultatet genom att respondenten bara väljer ett alternativ, utan större 

eftertanke för att kunna lämna in enkäten. De obligatoriska frågorna kan ha skapat ett bortfall 

ifall det fanns någon fråga respondenten inte ville svara på.  

Respondenterna beskrev i den öppna frågan i slutet på enkäten att de hade önskat ytterligare ett 

svarsalternativ på vissa av frågorna. Respondenterna tyckte det fanns ett för stort spann mellan 

alternativen ”någon gång i månaden” och ”aldrig”, eftersom de frågorna som detta gällde var 

obligatoriska gör de att alternativen som var i närheten fick en större svarsfrekvens än vad de 

borde. Detta skulle kunna förhindrats om det genomförts en pilotstudie. En pilotstudie lyfter 

Bryman (2011) som ett mindre utskick av enkäten för att se hur den tas emot och om det är 

något som bör ändras innan den skickas ut till hela respondentgruppen. 

7.3 Vidare forskning 

Det hade vart intressant att i vidare forskning studera hur skillnaderna ser ut mellan 

förskolepersonal och vårdnadshavare på samma förskola, genom att istället undersöka ett antal 
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förskolor och kunna hitta mer trovärdiga samband om hur det verkligen ser ut mellan 

respondentgrupperna på samma förskola. Jag fick i mina resultat en mer generell bild över 

förskolepersonals och vårdnadshavares attityd till socker ser ut i Sverige.  
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Informationsbrev 

Mitt namn är Robin Adolfsson och jag studerar förskollärarprogrammet på Karlstad universitet. 

Jag skriver ett examensarbete på C-nivå om förskolepersonalens och vårdnadshavares syn på 

tillsatt socker i förskolan.  

Attityden till socker i samhället varierar mycket. Jag vill undersöka förskolepersonalens och 

vårdnadshavares attityder till tillsatt socker i förskolan och titta på om det finns några skillnader 

mellan dessa grupper genom en enkätundersökning.  Denna enkät kommer att skickas ut till 

förskolepersonal och vårdnadshavare runt om i landet genom mail och Facebook grupper.  

Undersökningen är konfidentiell genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Det är bara 

jag och min handledare som kommer ha tillgång till materialet och resultatet går inte att koppla 

till någon enskild individ. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande i studien. 

Genom detta informationsbrev är du tillfrågad att delta i min undersökning och ge därmed ditt 

samtycke. Har du några frågor kontakta mig eller min handledare.  
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Enkät till förskolepersonal 

1. Kön 
Man 
Kvinna 
 

2. Utbildning 
Förskollärare 
Barnskötare 
Ingen utbildning 
 

3. Ålder  
18-30 
31-40 
41-50 
50- 
 

4. Storleken på staden där du arbetar 
Storstad 
Medelstor stad 
Mindre stad/samhälle 
 

5. Vilken attityd har du till socker i förskolan? 
Väl negativ 
Negativ  
Neutral 
Positiv  
Väl positiv 
 

6. Vilken attityd har din förskola till socker? (där du arbetar just nu)? 

Väl negativ 
Negativ  
Neutral 
Positiv  
Väl positiv 
 

7. Hur tycker du att barnen på förskolan påverkas av socker?  
Väl negativ 
Negativ  
Neutral 
Positiv  
Väl positiv 
 

 

 

8. Vilka påståenden tycker du passar in på barnen i förskolan när de fått i sig socker under 
dagen? 
Högljudda 
Sämre koncentration 
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Bättre koncentration 
Energirika 
Växlande energi 
Växlande humör 
Lätt irriterade 
Annat- eget svarsalternativ 
 

9. Hur ofta uppfattar du att förskolan du arbetar på bjuder på sockerrika livsmedel så som 
saft, läsk, godis, glass, bakverk? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

10. Hur ofta tycker du förskolan där du arbetar ska bjuda på sockerrika livsmedel så som saft, 
läsk, godis, glass, bakverk? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i vecka 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

11. Hur ofta uppfattar du att förskolan du arbetar på bjuder på livsmedel med tillsatt socker så 
som sylt, sötad yoghurt/fil, flingor med tillsatt socker, messmör, ketchup? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

12. Hur ofta tycker du förskolan där du arbetar ska bjuda på livsmedel med tillsatt socker så 
som sylt, sötad yoghurt/fil, flingor med tillsatt socker, messmör, ketchup? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig 

 

 

 

13. Vilka livsmedel tycker du är okej att barnen får i vardagen i förskolan? 
Sylt 
Saft 
Bullar 
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Glass 
Juice med tillsatt socker 
Messmör 
Kräm med tillsatt socker 
Oboy 
Sötad yoghurt/fil 
Bröd med tillsatt socker 
Flingor med tillsatt socker 
Musli med tillsatt socker 
Ketchup med socker 
Senap med socker 
Godis  
Läsk 
 

14. Vilka livsmedel tycker du är okej att barnen får någon gång i veckan i förskolan? 
Sylt 
Saft 
Bullar 
Glass 
Juice med tillsatt socker 
Messmör 
Kräm med tillsatt socker 
Oboy 
Sötad yoghurt/fil 
Bröd med tillsatt socker 
Flingor med tillsatt socker 
Musli med tillsatt socker 
Ketchup med socker 
Senap med socker 
Godis  
Läsk 
 

15. Tycker du det finns en god kommunikation mellan förskolepersonal och vårdnadshavare 
om socker i förskolans verksamhet? 
Ja 
Ja till viss mån 
Nej 
 

16. Vart anser du att barnen får i sig mest socker? 
Förskolan 
Hemma 
 

17. Andra tankar om socker i förskolan: 
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Bilaga 3 
 

Enkät till vårdnadshavare 

1. Kön 
Man 
Kvinna 
 

2. Ålder  
18-30 
31-40 
41-50 
50- 
 

3. Storleken på stad där ditt barn går i förskola 
Storstad 
Medelstor stad 
Mindre stad/samhälle 
 

4. Vilken attityd har du till socker i förskolan? 
Väl negativ 
Negativ  
Neutral 
Positiv  
Väl positiv 
 

5. Vilken attityd tycker du förskolan där ditt barn går har till socker? 

Väl negativ 
Negativ  
Neutral 
Positiv  
Väl positiv 
 

6. Hur tycker du att ditt barnen påverkas av socker?  
Väl negativ 
Negativ  
Neutral 
Positiv  
Väl positiv 
 

7. Vilka påståenden tycker du passar in på ditt barn när de fått i sig socker under dagen? 

Högljudda 
Sämre koncentration 
Bättre koncentration 
Energirika 
Växlande energi 
Växlande humör 
Lätt irriterade 
Annat- eget svarsalternativ 
 



Attityd till socker  Robin Adolfsson 

 
37 

 

8. Hur ofta uppfattar du att förskolan där ditt barn går bjuder på sockerrika livsmedel så som 
saft, läsk, godis, glass, bakverk? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

9. Hur ofta tycker du förskolan där ditt barn går ska bjuda på sockerrika livsmedel så som saft, 
läsk, godis, glass, bakverk? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i vecka 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

10. Hur ofta uppfattar du att förskolan där ditt barn går bjuder på livsmedel med tillsatt socker 
så som sylt, sötad yoghurt/fil, flingor med tillsatt socker, messmör, ketchup? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

11. Hur ofta tycker du förskolan där ditt barn går ska bjuda på livsmedel med tillsatt socker så 
som sylt, sötad yoghurt/fil, flingor med tillsatt socker, messmör, ketchup? 
Flera gånger varje dag 
Varje dag 
Flera dagar i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig 
 

12. Vilka livsmedel tycker du är okej att barnen får i vardagen i förskolan? 
Sylt 
Saft 
Bullar 
Glass 
Juice med tillsatt socker 
Messmör 
Kräm med tillsatt socker 
Oboy 
Sötad yoghurt/fil 
Bröd med tillsatt socker 
Flingor med tillsatt socker 
Musli med tillsatt socker 
Ketchup med socker 
Senap med socker 
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Godis  
Läsk 
 

13. Vilka livsmedel tycker du är okej att barnen får någon gång i veckan i förskolan? 
Sylt 
Saft 
Bullar 
Glass 
Juice med tillsatt socker 
Messmör 
Kräm med tillsatt socker 
Oboy 
Sötad yoghurt/fil 
Bröd med tillsatt socker 
Flingor med tillsatt socker 
Musli med tillsatt socker 
Ketchup med socker 
Senap med socker 
Godis  
Läsk 
 

14. Tycker du det finns en god kommunikation mellan förskolepersonal och vårdnadshavare 
om socker i förskolans verksamhet? 
Ja 
Ja till viss mån 
Nej 
 

15. Vart anser du att barnen får i sig mest socker? 
Förskolan 
Hemma 
 

16. Andra tankar om socker i förskolan: 

 

 
 


