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Sammanfattning 

 
Många människor har svårt att etablera goda matvanor trots ett ständigt informationsflöde om 

hur ohälsosam kost påverkar hälsan negativt. Små barn befinner sig i en beroendeställning till 

de vuxna som finns runt dem. Det innebär att föräldrarnas kostvanor även blir barnens. De 

vuxna bestämmer vad som finns hemma och vad som serveras.  

Denna kvantitativa studie har undersökt småbarnsfamiljers kostvanor med utgångspunkt i 

Livsmedelsverkets rekommendationer om mindre mättat fett, mindre socker, mer kostfiber, 

frukt, grönt och fisk i kosten. Med hjälp av validerade frågor bedömdes uppgifter om 

konsumtionsfrekvenser hos föräldrar och barn. Den sökte också svar på om barnets ätvanor 

liknar förälderns och om föräldrars påverkan på barnets matintag har någon betydelse för 

detsamma. Dessutom efterfrågades vilka hinder som kunde tänkas finnas för hälsosamma 

matvanor i familjen. 56 föräldrar med minst ett barn i åldern 1-6 år valde att besvara det 

frågeformulär som distribuerades via fem förskolor i Hagfors kommun. Resultatet visar att 

barns och föräldrars kostvanor kan förbättras. Majoriteten av föräldrar och barn når inte upp 

till Livsmedelsverkets rekommendationer. Sockerintaget är ett undantag som är i sin ordning 

hos föräldrarna. Bullar, kex, kakor och saft/läsk intas dock för ofta hos barnen. I jämförelse 

med tidigare svenska kostundersökningar kan man se att konsumtionsfrekvenserna för de 

”onyttiga” livsmedlen är signifikant lägre i denna undersökning.  

En granskning av konsumtionsfrekvenserna hos paren förälder – barn visar tydligt att 

föräldrars ätvanor har betydelse för hur barnet äter. Studien finner inga tydliga samband 

mellan konsumtionsfrekvens av utrymmesmat och förälders påverkan på hur mycket/lite  

barnet ska äta. Ett undantag finns dock och det är de föräldrar som mutar sina barn med 

efterrätt för att få barnet att äta mer. De barnen hade en hög konsumtionsfrekvens av glass. De 

barn som inte påverkas har en tydligt högre konsumtionsfrekvens av frukt och grönt och ost 

än de barn som inte påverkas vilket kan tyda på bättre mellanmålsvanor och en större 

preferens för frukt och grönt. Därför kan sägas att förälders påverkan på barnets matintag inte 

leder till något positivt. 

Flera av föräldrarna anser att det inte finns några hinder för att äta hälsosamt, ändå 

konsumerar många för mycket av ohälsosamma livsmedel. Tidsbrist anges som det största 

hindret för hälsosamma matvanor. 

Slutsatsen är att om ätvanorna hos den framtida vuxna befolkningen dvs barnen ska bli 

bättre måste förebyggande satsningar riktas till föräldrar. Varje förälder måste förstå sitt eget 

ansvar när det gäller vilka kostvanor barnet får. Dels genom vad som görs tillgängligt men 

framförallt vilken förebild man ger sitt barn. 

 

 



Abstract 
 
People have trouble establishing good eating habits in spite of a constant flow of information 

about the negative effects of unhealthy food. Young children depend on the present adults, 

which implies that food habits of parents become the food habits of their children. The adults 

have control over the food available and what meals are served.  

This quantitative study has carried out a dietary survey in families with young children. It 

is based on the National Food Administration (NFA) dietary recommendations about less 

saturated fat, less added sugar (sucrose), more dietary fibre and more fruit and vegetables. 

Validated questions were used to estimate consumption frequencies in food intake of the 

participating parents and children. This study also investigates whether eating habits of 

children reflects the eating habits of their parents. Furthermore questions were asked about 

what difficulties there might be to gain healthy eating habits in the family. 

Fifty-six parents with at least one child in the age of 1-6 chose to reply to the questionnaire 

distributed by five pre-schools in the district of Hagfors. 

The results indicate that the eating habits of both parents and children could change for the 

better. The majority of parents and children do not achieve the dietary recommendations. The 

recommended less sugar intake is an exception, which the parents achieve. The children 

consume buns, biscuits and syrups and soft drinks too often. Consumption frequencies of the 

unhealthy in-between meals are lower in this survey compared to earlier nation-wide Swedish 

dietary surveys. 

An examination of the parent/child pairs indicates that parent’s eating habits closely 

correspond to those of their children. There is no evidence of effect of parental control over 

the child’s food intake on consumption frequency of in-between meals. However those 

parents who use dessert as a bribe to encourage their child to eat more, have children who 

consume ice cream very often. Children who were not controlled in food intake consumed 

fruit and vegetables and cheese more often compared to children with parental control over 

food intake. This may imply that the children who are not controlled have better snack food 

intake and a greater preference for fruit and vegetables. Therefore it is possible to state that 

parental control has no positive effects on children’s food intake. 

Many parents consider that healthy eating habits are no problem, yet many of them 

consume unhealthy food too often. Lack of time is the most reported difficulty.  

Conclusions are that if eating habits in the future adult population is to be better, parent’s 

diet should be focus of change. Each parent needs to recognize the responsibility of him/her in 

the development of the child’s eating habits, partly by what is made available but most of all 

by the parental role model. 
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1. Inledning 

 

” Människan måste naturligtvis äta vad hon behöver, men i verkligheten väljer 

hon det hon tycker om. Hälsan kan därför bibehållas endast när hon tycker om 

vad hon behöver.”        

   
 (Pyke, 1969, s.10) 

 

1.1 Bakgrund 

Att ohälsosam kost påverkar hälsan negativt känner nog de flesta till idag. Ändå är det för 

många svårt att etablera goda matvanor. Övervikt blir allt vanligare bland både barn och 

vuxna och leder i sin tur till livsstilsrelaterade sjukdomar. Idag är utbudet av matvaror enormt. 

Många produkter är energitäta och näringsfattiga, samtidigt som marknadsföringen av 

livsmedel är intensiv. Att sålla bort de socker och fettrika varorna kräver en viss insikt och 

engagemang. Små barn är helt beroende av vuxna vilket gör att matvanorna hos de vuxna som 

finns omkring dem även blir deras.  

Som småbarnsförälder med tre egna barn under fem år vet jag att matlagning till familjen 

inte alltid är en enkel uppgift. Det är svårt att få barnen att prova nya livsmedel och maträtter 

och att äta varierade grönsaker. Tid är en bristvara. Mycket ska hinnas med och maten är 

något som helst ska snabbt fram på bordet.  

I en artikel i Vår Föda (Eivergård, 2006) berättas om den senaste svenska kostvaneunder- 

sökningen bland barn. Livsmedelsverkets nutritionist Heléne Enghardt Barbieri uttalar sig om 

att hon blev bedrövad av hur mycket godis, läsk, snacks och bakverk barnen åt. I genomsnitt 

drack barnen också två deciliter läsk om dagen. De åt för lite fisk och borde fördubbla 

konsumtionen av frukt och grönsaker. Detta gjorde mig nyfiken på hur kostvanorna ser ut hos 

familjer med små barn och hur föräldrar inverkar på sina barns kostvanor. Brist på kunskap 

hos de vuxna och avsaknad av tid för att planera, handla och tillaga maten kan hindra 

främjandet av goda matvanor i familjen. Om kostvanorna ska kunna förbättras och 

livsstilsrelaterade sjukdomar bromsas, är barnen den viktigaste målgruppen och därmed också 

deras föräldrar. Därför finner jag det intressant att undersöka småbarnsfamiljers kostvanor. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka kostvanor hos familjer med ett eller flera barn i 

åldern 1-6 år.  
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2. Litteraturbearbetning 

 

2.1 Kostdefinition 

Kost är den blandning av olika livsmedel som intas dagligen för att täcka en persons 

näringsbehov (Nationalencyklopedin, 2007). 

 

2.2 Kosten och kroppen 

Alla olika processer i kroppen kräver tillförsel av energi för att fungera. Kosten måste alltså 

förse kroppen med alla näringsämnen i en lämplig blandning. Kolhydrater, fett och proteiner 

är våra energigivande näringsämnen. Hur mycket energi vi behöver beror på flera faktorer. 

Energi behövs till kroppens inre arbete dvs grundomsättning och för att hålla oss i rörelse. Ju 

mer aktivitet desto större mängd energi krävs. En liten energiåtgång utgör också 

matsmältningen. All tillväxt, tillverkning av ny vävnad kräver mycket energi. Det gör att 

grundomsättningen är extra hög hos barn (Johansson, 2004).  

Energin mäts i kilojoule (kJ), megajoule (MJ) eller kilokalorier (kcal). Antalet kilokalorier 

i en portion mat talar om hur mycket energi kroppen får av maten (Gavin, Dowshen & 

Izenberg, 2005). Så länge som ätandet är i takt med energibehovet är det lätt att hålla vikten. 

Den som äter mer än sin energiförbrukning ökar i vikt. Oberoende av om överskottet är i form 

av fett, kolhydrater eller protein kommer kroppen att lagra upp det som fett (Bremler 

Lindberg & Villner Gyllenram 1990). Medelintag av energi per dygn för barn 1-3 år är ca 

1400 kcal och för barn 4-6 år ca 1600-1700 kcal. För kvinnor i åldern 19-60 år är 

medelintaget av energi ca 2200 kcal. Män i åldern 19-60 år har ett medelintag på 2700-2800 

kcal. Referensvärdena gäller för låg fysisk aktivitet. För den som rör sig mycket ökar 

energibehovet automatiskt (Johansson, 2004). 

 

Kolhydrater är den viktigaste energikällan. Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika 

sockerarter, stärkelse och kostfiber. Andelen energi från kolhydrater från tre års ålder och 

uppåt rekommenderas ligga på 55-60 %. De finns framförallt i spannmål, potatis, rotfrukter 

och bär. Eftersom de flesta kolhydratrika livsmedel mättar bra eller har lågt energiinnehåll är 

risken liten att intaget blir för stort. Undantaget är socker som ger energi men saknar 

kostfiber, vitaminer och mineraler (det som kallas ”tomma” kalorier). Äter man mycket 

socker finns risk att det ersätter bra mat. Några riktigt stora sockerkällor är söta drycker som 

saft och läsk. Totalt  bör inte mer än  tio  procent  av  det  dagliga   energiintaget  komma  från  
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socker. För en tvååring innebär det ca tre matskedar rent socker (Eliasson & Gebre-Mehdin, 

2003). Kostfiber har goda egenskaper som att skydda mot hjärt-kärlsjukdom och cancer. 

Desssutom blir blodsockerstegringen långsammare och lägre. Bra källor till kostfiber är frukt, 

grönsaker, baljväxter och fullkornsprodukter (Johansson, 2004). 

 

När det gäller riktigt små barn bör 35 % av energiintaget komma från fett. Efter barnet fyllt 

tre år ska mängden succesivt minskas till 30% som är rekommenderat upp i vuxen ålder. 

Vissa fetter är livsnödvändiga för att vi ska kunna uppnå och bibehålla en god hälsa. Andra 

fetter i för stor mängd kan leda till rejäla hälsoproblem. Fleromättat fett och enkelomättat fett 

hör till de hälsosamma fettyperna. Mättat fett och i synnerhet härdat fett är inte bra (Porsman 

& Paulún, 2003). Mycket mättade fettsyror höjer det onda kolesterolet, vilket ökar risken för 

sjukdomar i hjärta och blodkärl. Fleromättade fettsyror kan istället bidra till att skydda mot 

hjärt-kärlsjukdom. (Johansson, 2004). Fisk, skaldjur, frön, avokado och nötter är exempel på 

nyttiga fettkällor. Mindre bra fett förekommer bl.a. i: övriga animaliska fettkällor, godis, hel 

och halvfabrikat, kakor, glass och chips (Porsman & Paulún, 2003). 

 

Protein är byggstenar för tillväxt, reparation och underhåll i kroppen. Det finns i kött, fisk, 

fågel, mejeriprodukter, ägg, nötter, frön, baljväxter och gryn. Proteinintaget för vuxna och 

barn över ett år bör vara 10-15% av energiintaget. Protein är uppbyggda av olika aminosyror. 

Så länge vi växer används en stor del av aminosyrorna till att öka mängden proteiner i 

muskler och överallt där de behövs. När vi vuxit färdigt behövs aminosyrorna främst till 

underhåll och reparation (Johansson, 2004). 

 

Vitaminer och mineraler behövs också och måste tillföras kroppen genom maten. De ingår i, 

påverkar och behövs för många olika system i kroppen (Porsman & Paulún, 2003). 

Mat som är sammansatt enligt rekommendationerna i energiprocent och som är variationsrik 

ger i regel alla de vitaminer och mineraler som vi behöver för att må bra (Eliasson & Gebre-

Mehdin, 2003).   

Vatten är också livsnödvändigt. Hälften av vätskebehovet tas in som dryck och resten som 

vatten i olika fördoämnen. Vatten finns i och utanför kroppens alla celler. Det håller bl.a 

salthalten i kroppen i balans och transporterar bort avfallsämnen (Ekblom, Bolin, Bruce, 

Hambraeus & Öberg, 1992). 
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2.3 Goda kostvanor  

Hälsa uppnås genom mat som är full av näringsämnen. Bra mat ger energi för lek och idrott, 

ökad ork och koncentrationsförmåga. Bra mat ökar motståndskraft mot sjukdom. Skräpmat 

ger rastlöshet och trötthet på samma gång. Skräpmat och matslarv är riskfaktorer för 

hälsoproblem av olika slag, både på kort och lång sikt (Porsman & Paulún, 2003). 

Livsmedelsverket (2007) har formulerat livsmedelsrekommendationer vilka främst gäller 

vuxna med låg fysisk aktivitet men kan med viss modifikation också tillämpas på barn. Ett 

halvt kilo (barn 400 gram) frukt och grönsaker rekommenderas per dag. Det motsvarar till 

exempel tre frukter (för barn 2 frukter) och två rejäla nävar grönsaker. Den 

konsumtionsmängden av frukt och grönt har visat minska risken för hjärt-kärlsjukdom, 

övervikt och vissa cancerformer. Bröd är baslivsmedel nummer ett och bör ingå i alla 

måltider. Helst fullkornsbröd som ger goda hälsoeffekter tack vare sitt innehåll av kostfiber. 

Fiberrikt bröd bör utgöra minst hälften av brödintaget. Barn behöver inte lika mycket fibrer 

som vuxna och kan därför äta mindre fiberrikt bröd. Mejeriprodukter bör vara magra eftersom 

de feta innehåller mycket mättat fett. Detsamma gäller kött och charkuteriprodukter. 

Nyckelhålsmärkningen vägleder vilka mejeri och köttprodukter som är lämpliga. 

(Nyckelhålsmärkta livsmedel är magrare och innehåller mindre socker och salt men mer fibrer 

än andra livsmedel av samma typ.)  

Fisk är rik på vitaminer och mineralämnen. Dessutom innehåller fet fisk fleromättade 

fettsyror. Vissa insjöfiskar och feta ostkustfiskar ska dock ätas med försiktighet då de har 

förhöjda halter av miljöföroreningar. Flytande margarin eller olja rekommenderas till 

matlagning och magert smörgåsfett till brödet. Typen av fett har större betydelse än den totala 

mängden. Utrymmesmaten (livsmedel som innehåller mycket fett och/eller socker) bör utgöra 

mindre än 15% av energiintaget. Äter man mycket frukt och grönt men inte så mycket mättat 

fett kan vuxna äta 200 –300 kcal sötsaker per dag. Barn behöver mycket näring för tillväxt 

och utveckling samtidigt som de behöver mindre energi än vuxna. Barn behöver därför 

näringstät mat, som innehåller mycket näring men mindre energi. Om barnet ska få i sig alla 

näringsämnen kroppen behöver finns det inte plats för särskilt mycket utrymmesmat (ca 100 

kcal/dag).  

Under dagen bör måltiderna fördelas på tre huvudmål och två eller flera mellanmål. Bra 

mellanmål är smörgås, mjölk och en frukt (ibid.). Matsmältningsenzymerna lär sig vid vilken 

tidpunkt en person intar sina måltider. De strömmar då till för att ta hand om maten 

(Erlandsson-Albertsson, 2004). Därför mår både barn och vuxna bra av att måltiderna är 

någorlunda regelbundna. Humöret blir jämnare och ämnesomsättningen hålls igång, vilket 

också gör det lättare att hålla vikten (Lindberg, 2003).  
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Tallriksmodellen (figur 1) visar bra proportioner på maten. En stor del är grönsaker och 

rotfrukter, en stor del är potatis, pasta, ris eller liknande och den lilla delen är kött, fisk, 

kyckling, ägg eller vegetariskt alternativ. Oavsett om man äter mycket eller litet är 

proportionerna lika. Hur mycket man ska äta avgör hunger och energibehov (Eliasson & 

Gebre-Mehdin, 2003). 

 

Figur 1. Tallriksmodellen. (Livsmedelsverket, 2007)  

 
 
2.4 Hinder för hälsosamma kostvanor i familjen 

Det finns idag en oändlig tillgång på mat som man kan köpa överallt och som det är lätt att äta 

för mycket av (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005). Feurst (1991) menar att det finns ett 

spänningsförhållande mellan sortimentets storlek och konsumenternas möjlighet att göra bra 

livsmedelsval. Ju större sortiment desto svårare att urskilja de bra livsmedlen.  

Johansson (2004) anser att för att kunna bedöma värdet av och sanningshalten i den 

information som ges om livsmedel behövs grundläggande kunskap. Kunskap om kroppens 

funktioner, behovet av energi och näring och näringsinnehåll i olika livsmedel.  

Energirika livsmedel som läsk, godis, viss snabbmat och söta frukostflingor marknadsförs ofta 

direkt till barn. Barnen vill sen att föräldrarna ska köpa varan (Svedin, 2005). 

 

Många av dagens familjer är så trängda mellan krav från arbete, barnens fritidsaktiviteter och 

hemmet att det inte finns ork för att ägna någon längre tid åt att laga nyttig mat. Ofta hinner 

de inte ens äta tillsammans. Följden är att snabbmat som har lågt näringsinnehåll men 

innehåller mycket fett ersätter den lagade maten i många hem (Gavin, Dowshen & Izenberg, 

2005). Familjer med dålig ekonomi kan tycka att det är svårt att ha råd med hälsosam mat. 

Nyckelhålsmärkta varor kan vara dyrare och grönsaker och frukt kan vara dyrt (Janson & 
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Danielsson, 2003). Feurst (1991) konstaterar att de varor som kan spara tid, förenkla och 

förbilliga maten, blir mer intressanta för de konsumenter som saknar tid och pengar. Samtidigt 

påpekar han att problemet med våra matvanor kanske inte är tidsbrist, kunskapsbrist eller 

pengabrist. Det är kanske bristande motivation för att äta bra mat idag i utbyte mot ett 

långt/rikt liv någon gång i framtiden.  

 

Birch & Fisher (1998) påpekar att barn har medfödda anlag för att föredra sött och salt och 

avsmak för surt och bittert vilket påverkar deras tidiga inlärning runt ätandet. Att förkasta nya 

livsmedel och att associera smaker med vad som händer efter att man ätit det tillhör också 

anlag barn föds med.  

Barn utnyttjar ofta ätandet för att uttrycka sin självständighet och därför är både mat och 

måltider typiska konfliktområden (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005). En del familjer 

begränsar sin dagliga kost till barnets älsklingsrätter för att undvika konflikt ( Jörgensen & 

Schreiner, 1987). Många föräldrar slutar också helt att servera till exempel grönsaker eftersom 

barnet ändå inte äter dem (Rössner, 1998). Föräldrar vet också att barn behöver mat för att 

växa och må bra och då är det lätt att börja tjata och truga. Det kan ibland bli så att varje 

måltid utvecklas till en maktkamp och det är nästan alltid barnet som vinner (Eliasson & 

Gebre-Mehdin, 2003).  

Att muta barnen med efterrätt eller tvinga dem att äta upp på tallriken skapar två felaktiga 

uppfattningar: Att sötsaker är något eftersträvansvärt och att hunger eller frånvaro av hunger 

inte har något att göra med beslutet att sluta eller fortsätta äta (Gavin, Dowshen & Izenberg, 

2005). Genom hot, lockande och mutor kan man möjligen tvinga barnet att äta, men det 

lägger absolut inte grunden till livslång matglädje (Eliasson & Gebre-Mehdin, 2003).  

 

2.5 Föräldrars ansvar för barnens kostvanor 

Föräldrarnas ansvar är att servera god och bra mat och ansvaret att äta den ligger hos barnet. 

Om barnet väljer att inte äta ska man undvika att tjata eller kritisera (Gavin, Dowshen & 

Izenberg, 2005). Både vuxnas och barns matlust påverkas av sinnesstämning, fysisk aktivitet 

och hälsostatus. Därför är det inte konstigt om barnet äter olika mycket under olika dagar eller 

perioder (Porsman & Paulún, 2003). 

Det finns tecken på att barn kan svara på näringstätheten i maten och själva reglera sitt 

energiintag. Även om enstaka måltider inte täcker behovet balanserar barn detta någorlunda 

inom ett dygn. Det kan innebära att det sätt som barn matas på av sina föräldrar, förändrar 

deras eget inbyggda kontrollsystem. Föräldrapåverkan som är tänkt att uppmuntra eller 

begränsa vad barnet äter kan störa barnets egen reglering av energiintaget. Det är också så att 
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föräldrars intentioner att öka barnets konsumtion av frukt och grönsaker och begränsa socker 

och fettrik mat kan leda till att barnet faktiskt lär sig att inte gilla det nyttiga och föredra det 

som inte är bra för dem (Birch & Fisher, 1998). 

En trevlig atmosfär gör att maten smakar gott. Därför är det bra om föräldrarna 

eftersträvar en så positiv måltidsmiljö som möjligt (Sjödén, 1996). Föräldrar har ett val när 

det gäller sötsaker. De bestämmer vilken mat som köps hem och vad det finns tillgång till. De 

avgör vad som ställs fram på bordet. Föräldrar rekommenderas också att lära sig läsa och 

tolka informationstexterna på varorna på rätt sätt. Då blir det lättare att jämföra liknande 

produkter och bestämma om livsmedlets innehåll passar in i familjens kostvanor (Gavin, 

Dowshen & Izenberg, 2005). Slutligen bör varje förälder komma ihåg att de vuxna är barnens 

förebilder. Barn gör som de vuxna gör, inte som de säger (Hwang & Nilsson, 1995). 

 

2.6 Tidigare kostvaneundersökningar 

De två senaste rikstäckande undersökningarna om kostvanor i Sverige är Riksmaten 1997-98 

och Riksmaten – barn (genomförd år 2003) (Livsmedelsverket, 2007). 

Generellt kan man i Riksmaten 1997-98 se att innehållet av fett i kosten, speciellt mättat 

fett är för högt och innehållet av kolhydrater och kostfibrer för lågt. Skillnaderna i 

näringsintag mellan män och kvinnor är relativt små. Kvinnor har i vissa avseenden bättre 

matvanor än män, t ex är frukt- och grönsakskonsumtionen högre. Varken kvinnor eller män 

når dock upp till den rekommenderade konsumtionsmängden av frukt och grönt. De flesta 

vuxna som dricker mjölk väljer mellanmjölk. De äter också mest vitt bröd. Regionala 

skillnader i matvanor finns, men det är svårt att utläsa tydliga mönster. Låg utbildning och 

rökning har ett samband med sämre matvanor. Inga tydliga varken positiva eller negativa drag 

i kosten finns med avseende på hushållstyp. Slutsatsen är att konsumtionen av frukt, bär, 

grönsaker, fullkornsbröd och spannmålsprodukter bör öka och fetare kött- och 

mejeriprodukter ersättas med magrare varianter. Dessutom är en begränsning av andelen feta 

bageriprodukter och sockerrika livsmedel som läsk och godis önskvärd. Matfetter bör vara 

mjuka eller flytande (Pearson & Becker, 2002). 

 

I Riksmaten – barn, deltog barn från åldersgrupperna fyra, åtta och elva år. Undersökningen 

visar att intaget av mättat fett, socker och salt är för stort medan intaget av kostfibrer är för 

litet. Barnen behöver byta mättade fettsyror mot fleromättade och enkelomättade fettsyror 

utan att ändra på mängden totalfett i kosten. För att förbättra fettkvalitén i kosten kan man 

välja lättmjölk, magrare ostsorter och magrare köttpålägg. Man kan också byta ut en korvrätt i 

veckan mot en fiskrätt, välja flytande fetter i matlagningen och halvera mängden godis, 
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snacks och bakverk. Endast tio procent av barnen når upp till rekommendationen på 400 gram 

frukt och grönsaker per dag. I genomsnitt äter barnen hälften så mycket frukt och grönsaker 

som rekommenderas. De skulle alltså behöva äta dubbelt så mycket frukt och grönsaker, 

framförallt för att få i sig mer fibrer och få en mer välbalanserad kost. Frukt och grönt har 

också många hälsofrämjande egenskaper som gör det extra viktigt att öka konsumtionen av 

dessa. Barnen äter och dricker dock betydligt mer och oftare frukt, bär och juice än de äter 

grönsaker. Av de som dricker mjölk bland barnen var mellanmjölk vanligast. Enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer bör barn över två år i första hand dricka lättmjölk. 

Ungefär 25 % av barnens dagliga energi kom från livsmedel som godis, läsk, snacks, glass, 

efterrätter och bakverk. Sockerintaget kan minskas betydligt om barnen huvudsakligen dricker 

vatten istället för läsk och saft och om godisätandet minskar. För att kunna minska på 

saltintaget krävs en allmän sänkning av saltnivån i många livsmedel och att man är 

återhållsam med att salta vid matlagning. Det är inga stora skillnader i livsmedelsval eller 

näringsintag mellan barn från olika socioekonomiska grupper. Barn till föräldrar med 

högskoleutbildning äter mer frukt och grönt och har en något bättre näringstäthet i kosten.  

Slutsatsen är att näringsintaget hos barnen i studien påminner mycket om det hos vuxna. 

Den mest önskvärda matvaneförändringen är en minskad konsumtion av godis, läsk, snacks 

och bakverk och samtidigt en ökad konsumtion av frukt och grönt. De kostråd som gäller för 

vuxna gäller alltså också för barn (Enghardt Barbieri, Pearson, & Becker, 2006). 

 
 
Tabell 1. Genomsnittlig konsumtionsfrekvens (medelvärde) av livsmedel ggr/vecka  
(grönsaker och frukt ggr/dag). Baserat på uppgifter från Riksmaten – barn (Enghardt 
Barbieri, Pearson, & Becker, 2006, s24-25) och Riksmaten 1997-98 (Pearson & Becker, 2002 
s.28-29). 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riksmaten 1997-98 (vuxna) Riksmaten – barn 2003, 4 år 
Fisk 2,8 2,03 
Korv 3,01 2,87 
Ost 24-40% fett 5,67 2,45 
Ost 5-17% fett 1,19 0,28 
Pommes frites etc. 1,05 - 
Bullar, kex, kakor 6,30 4,41 
Glass 1,19 2,45 
Snacks, nötter 0,84 1,05 
Godis 1,96 3,29 
Saft/läsk 3,15 7,00 
Grönsaker, rotfrukter 1,98 1,05 
Frukt, bär 1,42 1,53 
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Coop och KF genomförde en undersökning bland sina medlemmar under sommaren 2006.  

Den handlade till stor del om hälsa, livsmedelskonsumtion och matvanor, främst bland barn 

och barnfamiljer. 13 447 medlemmar valde att delta i undersökningen som besvarades via 

nätet. Resultatet från deras enkät visar att 42% av de svarande familjerna gärna äter färdigmat 

på vardagarna. Drygt hälften av de svarande äter middag tillsammans alla dagar i veckan. 

Lika många äter alltid samma mat som sina barn. Det var mest mammorna som lagade maten 

under vardagarna, hela 70%. Hälften av barnen äter inte frukt varje dag. Däremot önskar de 

flesta föräldrar att deras barn åt mer frukt och grönt. ”Lägre priser på nyttiga varor” (72%), 

lättare att hitta hälsosamma varor (42%), ”mer tid” (38%), ”mer egen kunskap” (33%) och 

”tydligare information på förpackningarna” (29%) ska enligt undersökningen göra det lättare 

att välja hälsosammare mat (Ossmark, 2007). 

 
 
I England har en studie gjorts av Brown & Ogden (2004) om föräldrars inflytande över barns 

ätvanor och inställning till ätande. Undersökningen gjordes på 112 par förälder-barn. Studien 

utgick från mellanmålen barn och vuxna åt. Resultaten visar att många föräldrar och barn äter 

ohälsosamma mellanmål som kakor, choklad och chips. Där det finns en hälsosam eller 

ohälsosam ätvana hos föräldern finns en liknande ätvana hos barnet. Om föräldern äter av 

andra anledningar än att vara hungrig (t.ex om man äter för att man känner sig ledsen eller 

sur) visar sig barnet också göra det. Föräldrapåverkan på hur mycket/lite barnet ska äta är 

generellt av mindre betydelse men där föräldrar har en hög grad av påverkan, visar det sig att 

barnen äter mer av både de ohälsosamma och hälsosamma mellanmålen. Därför kan det antas 

att försök att begränsa vad barnen äter istället kan ha motsatt effekt. De barn som har föräldrar 

som använder mat som ett sätt att styra deras beteende (t.ex om man ger barnet godis när det 

är duktigt) visar ett större missnöje med sin kropp. Studiens slutsats är att det bästa sättet att 

påverka sina barns matvanor till att bli mer hälsosamma, är att själv föregå med gott exempel.  

 

Johnson& Birch (1994) har gjort en undersökning i USA om föräldrars och barns fettvävnad 

och ätvanor. Studien gjordes på sjuttiosju 3-5-åriga barn och deras föräldrar. Tydliga samband 

finns mellan barnens fettlager och deras förmåga att reglera matintag efter energitäthet. Ju 

större fettlager desto sämre regleringsförmåga. Den största faktorn för hur barnen reglerar sitt 

matintag efter energitäthet är hur kontrollerande föräldern är i matsituationen. Där kontrollen 

över barnens matintag är hög visar barnen sämre förmåga att självreglera energiintaget. Detta 

samband  kan ha stor  betydelse eftersom många  föräldrar tror att de behöver hjälpa barnet att  
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avgöra hur mycket det ska äta. Tvång i samband med matsituationer är onödigt och skadligt. 

Johnson och Birch förespråkar därför att föräldrar istället skapar en optimal miljö för barnens 

tillväxt och hälsa. Det genom att tillhandahålla varierad, näringsriktig mat som barnen själva 

bestämmer hur mycket de äter av. 

 

2.7 Kostvanor och hälsorisker  

Ur ett samhällsperspektiv är inte  kostvanor bara viktiga för individernas hälsa och 

välbefinnande utan också för andra förhållanden t.ex. sjukvårdskostnader och arbetsförmåga 

hos befolkningen (Feurst, 1991). Övervikt är västvärldens vanligaste näringsrubbning och 

förekomsten har ökat dramatiskt (Rössner, 1998). Hälsorisker som förknippas med allvarlig 

övervikt hos både barn och vuxna är högt blodtryck, typ2 –diabetes, höga kolesterolvärden, 

leversjukdomar och depression. Dessutom kan vuxna även långsiktigt drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar och få en förhöjd risk att drabbas av vissa cancerformer (Gavin, Dowshen & 

Izenberg, 2005). 

 

2.8 Avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka kostvanor hos småbarnsfamiljer vilket innebär att det är 

just familjen som studeras och då framförallt en förälder och ett barn. Studien tar inte upp 

andras inflytande över barnens ätvanor än förälderns. Dessutom är barnen i studien 

förskolebarn vilket innebär att de äter en hel del utanför hemmet vilket undersökningen inte 

tar hänsyn till. För att täcka in barnets hela kostmönster vore kostdagbok ett alternativ men 

det skulle bli alltför krävande för denna undersökning. 

 

 

3. Frågeställningar 

 

- Äter föräldrar och barn enligt Livsmedelsverkets rekommendationer?  

- Har förälders påverkan någon betydelse för barnets matvanor? 

- Kan man se något samband mellan förälderns ätvanor respektive barnets? 

- Vad hindrar hälsosamma matvanor i familjen? 
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4. Metod 

 

 

4.1 Design 

I min studie om småbarnsfamiljers kostvanor valde jag enkät som undersökningsmetod. 

Fördelen med enkät i förhållande till intervju är att den kan göras på ett större urval i relation 

till tid. En enkät undviker också att respondenten påverkas av intervjuarens sätt att ställa 

frågor och följdfrågor. Frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt till alla 

respondenter. En nackdel med enkät är dock att det finns risk för ett stort bortfall. (Ejlertsson, 

1996).  

Enkätens frågor behandlar syftet och frågeställningarna. De flesta av frågorna i enkäten 

visar om kostvanorna är goda eller ej enligt de rekommendationer som finns från 

Livsmedelsverket. De frågorna (fråga 3-9) hämtades från Livsmedelsverkets rapport 21 – 

2004 (Sepp, Ekelund & Becker, 2004) där det finns föreslagna validerade frågor som kan 

användas för att mäta kostkvalitet. Frågorna är främst avsedda att användas på vuxna men 

användes i denna studie för att mäta barns kostkvalitet också. Kostråden för vuxna och barn 

ser ungefär likadana ut. Skillnaderna tar jag upp under nedanstående avsnitt om 

mätinstrument.  

Övriga fem frågor är självständigt konstruerade men jag fick uppslag till utformning av 

näst sista frågan ur ovan nämnda rapport. Sista frågan är inspirerad av liknande fråga av Trost 

(2001).  

Jag hade satt en begränsning på fem sidor enkät plus följebrev. Det kändes som ett rimligt 

material för respondenterna att bearbeta. Frågorna gällde en vuxen och ett barn i  familjen 

mellan 1-6 år. Den vuxne avgav svaren för både sig och barnet. Jag valde ut 12 frågor som 

kändes mest relevanta att få med på det begränsade utrymmet. De frågor som 

rekommenderades som kostindikatorer enligt Livsmedelsverkets rapport 21 – 2004 (Sepp, 

Ekelund & Becker, 2004) var givna. De övriga frågorna berörde barnets ålder, besvarare av 

enkäten (eg. kvinna/man), upplevelse av barnets matintag, påverkan i matsituationen och 

hinder för hälsosamma matvanor. En pilotstudie genomfördes på tre bekanta 

småbarnsfamiljer. Syftet med pilotstudien var att belysa om frågorna tolkades på önskat sätt. 

Pilotstudien gav indikationer på att instruktionerna i en fråga var något oklara och detta 

åtgärdades. 
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4.2 Urval 

Jag hade i förväg bestämt att genomföra undersökningen bland ca 100 småbarnsfamiljer i 

Hagfors kommun. Ålder på barn som vistas på förskola ligger vanligtvis mellan 1-6 år. 

Familjer med förskolebarn räknar jag som småbarnsfamiljer. Jag besökte därför fem förskolor 

i kommunen och frågade om det gick bra att dela ut enkäten där. Samtliga accepterade. Det 

gav mig ett urval på 93 småbarnsfamiljer med barn mellan 1-6 år. I de familjer där flera barn 

mellan 1-6 år fanns ombads föräldern svara för det äldsta barnet i det åldersintervallet. Dels 

för att underlätta för föräldern att välja ett av barnen men också med tanke på att just det 

äldsta barnet troligen har etablerat tydligare matvanor. Undersökningen omfattade totalt 93 

utdelade enkäter. 56  familjer besvarade enkäten. Svarsfrekvensen blev därmed 60%. Av de 

besvarade enkäterna fördelade sig barnets ålder enligt följande: 6 år- 11st,  5 år- 13st,  4 år- 

10st,  3 år- 12st , 2 år- 6st , 1 år- 2st. Enkäten  besvarades av 50 mammor och 6 pappor. Det 

interna bortfallet blev lågt. Barnfrågorna kunde inte användas på två enkäter då föräldern inte 

uppmärksammat åldersintervallet och svarat för ett äldre barn än sex år. I övrigt fanns en 

enkät med två missade frågor. 

 

4.3 Mätinstrument 

De två första frågorna är bakgrundsfrågor. Fyra huvudfrågor med vardera 2 - 7 delfrågor från 

Livsmedelsverkets rapport 21 – 2004 (Sepp, Ekelund & Becker, 2004) kan användas som 

indikatorer på kostkvalitet. De mäter intag av frukt, grönsaker, fisk, bröd och kostens 

näringskvalitet i fråga om mättat fett, tillsatt socker och kostfiber. Dessa frågor är i denna 

enkät fråga nummer 4 – 9. Mjölkfrågan (nr.3) är även den hämtad från frekvensformuläret 

från ovan nämnda rapport. Den valde jag att ta med eftersom barn över två år och vuxna 

enligt rekommendationerna bör dricka lättmjölk. Resultaten från tidigare studier (Enghardt 

Barbieri, Pearson, & Becker, 2006); (Pearson & Becker, 2002) visar att både vuxna och barn 

dricker mest mellanmjölk och jag ville se om jag kunde tänkas få liknande resultat. Frågan om 

matfett på smörgås (nr.4) indikerar mättat fett och visade sig behöva lite efterforskning. 

Uppgifter i originalfrågan stämde inte och jag var tvungen att ändra i den. 

Bordsmargarinsorter som originalfrågan uppgav hade utgått och bytt namn. Pilotstudien 

visade också att ett nytt lättmargarin kommit till som hade en ännu lägre fetthalt än vad som 

uppgavs i originalfrågan. Jag gjorde ett studiebesök i närmsta livsmedelsaffär för att se över 

smör- och margarinsortimentet. Därefter justerade jag frågan så att den blev uppdaterad.  

När det gäller frågan om frukt och grönsaksintag (nr. 5, 6) indikerar den utöver det också 

kostfiber. Ett fruktintag på tre ggr per dag eller mer indikerar också litet intag av mättat fett. 
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Både jag och min handledare upplevde att instruktionerna var i längsta laget. Jag valde dock 

att inte ändra på dessa utförliga beskrivningar eftersom frågorna är utprövade. Därför var det 

viktigt att de överensstämde i stort med frågorna ur Livsmedelsverkets rapport 21 – 2004. 

Eftersom pilotstudien dock visade att osäkerhet uppstod i samband med hur frågan skulle 

fyllas i valde jag att lägga till en förtydligande mening. Ytterligare en mening som jag 

förändrade var en om att ha de senaste 12 månaderna i åtanke. Detta för att täcka 

säsongsvariation. Det kändes inte bra att ha den formulerad så eftersom en ettårings 

konsumtion av livsmedel har ändrat sig markant under dess senaste 12 månader. Därför 

formulerade jag om den till: ”Tänk på hur du vanligtvis äter under hela året”.  

Frågan om brödkonsumtion (nr.7) indikerar kostfiberintag och den valde jag att rikta 

enbart till den vuxne. Det är inte lika viktigt med fiberrikt bröd till barn ( Livsmedelsverket, 

2007) och därför utelämnade jag barnfrågan. Rekommendationen om kostfiber för vuxna är 

3g/MJ och uppfylls om man äter 3 skivor mjukt fullkornsbröd och/eller hårt rågbröd per dag. 

Frukt och grönt minst 5 ggr/dag uppfyller också samma rekommendation.  

Fråga 8 och 9 innehöll flera delfrågor om konsumtionsfrekvens av olika livsmedel. 

Indikatorfrågor är konsumtionsfrekvens av fisk, korv, fet ost, pommes frites, bullar, godis och 

saft/läsk. Korv indikerar mättat fett, likaså fet ost, godis och bullar. Delfrågan om mager ost 

valde jag att enbart ha med för att ge ett alternativ till fet ost. När det gäller socker är 

indikatorerna godis, bullar, saft/läsk och pommes frites. Att socker samvarierar med pommes 

frites förklaras med att söta livsmedel ofta intas samtidigt t.ex läsk. Pommes frites är också 

associerat med hög kostfiberhalt om intaget understiger 1 gång per vecka. Frågan om glass 

och snacks finns med för att jämföra med godis och snacksintag i kostundersökningarna 

Riksmaten 1997-98 och Riksmaten - barn. Jag valde också att dela på frågan om snacks och 

nötter som i resultatredovisningen är sammanslagna i Riksmaten 1997-98. I Riksmaten – barn 

kan man se snacks och nötintaget var för sig. Personligen anser jag att det är stor skillnad på 

att äta snacks och nötter, då snacks innehåller mycket mättat fett (Livsmedelsverket 2007) 

medan nötter innehåller mest omättade och fleromättade fetter (Johansson, 2004).  

Typvärden för svar på indikatorfrågorna visas i tabell 2. De gäller vuxna. När det gäller 

frukt och grönt är den rekommenderade mängden något mindre för barn. Barn 

rekommenderas äta 400 gram vilket motsvarar två frukter och två rejäla nävar grönsaker 

(Livsmedelsverket, 2007). Därför skulle typfrekvensvärdet för barn kunna ligga på 4 ggr/dag 

för barn avseende frukt och grönt. Detta är min egen tolkning eftersom jag använder frågorna 

ur Rapport 21 – 2004  för att även mäta barnens kostkvalitet. 

Fråga nr 10 behandlade barnets matintag dvs om barnet äter för lite, lagom eller mycket. 

Den besvarade förälderns upplevelse av hur barnet äter. Nästa fråga (nr.11) gav upplysning 
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om föräldern aktivt försöker påverka hur mycket barnet ska äta. Två av svarsalternativen till 

den frågan var öppna. Detta med anledning av att jag troligtvis inte täckt in alla knep som 

föräldrar kan tänkas ta till för att påverka barnet till ätande. Dessutom kanske det är den andra 

föräldern som ägnar sig åt påverkan och inte den svarande. Enligt flera studier (Brown & 

Ogden, 2004; Birch & Johnson, 1994) är föräldrars kontroll över barnens ätande både onödigt 

och skadligt. Det kan till och med ha motsatt önskad effekt. Därför var det önskvärt med en 

jämförelse med svaren på fråga 11 och konsumtionsfrekvens av olika livsmedel hos barnet.  

Näst sista frågan (nr.12) om upplevda hinder för hälsosamma matvanor hade 13 fasta 

svarsalternativ och ett öppet. Detta för att ge respondenten möjlighet att uttrycka upplevt 

hinder som inte fanns med i de fasta svarsalternativen. Fråga 13 avslutade enkäten och var en 

öppen fråga där respondenten hade möjlighet att tillägga egna kommentarer. Den är hämtad 

från liknande fråga av Trost (2001). 

 

Tabell 2. Typvärden för svar på indikatorfrågorna (vuxna) hämtade från Livsmedelsverkets                                                   
sammanställning av rapport 21 - 2004 (Livsmedelsverket 2007)     

Enkätens 

fråga nr. 

 Frukt och 

grönsaker 

Fisk Mättat fett Tillsatt 

socker 

Kostfibrer 

4 Typ av matfett på 

smörgås 

- - Lätt-

margarin 

- - 

7 Rågknäckebröd, 

mjukt grovt bröd 

- - - - > 3 skiv/d 

5,6 Frukt och bär - - > 3 ggr/d     

5,6 Grönsaker och frukt > 5 ggr/d - - - > 5 ggr/d 

8,9 Pommes frites, stekt 

potatis 

- - - < 1 gng/v < 1gng/v 

8,9 Fisk som huvudrätt - > 2 ggr/v   - - 

8,9 Korv som huvudrätt - - < 1 gng/v - - 

8,9 Choklad och godis - - < 1 gng/v < 2 ggr/v - 

8,9 Bullar, kakor m.m. - - < 1 gng/v < 2 ggr/v - 

8,9 Ost 24-40% fettt - - < 1 gng/v - - 

8,9 Läsk/saft - - - < 2 ggr/v - 
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4.4 Genomförande 

Jag besökte de tillfrågade förskolorna personligen för att lämna enkäten. Vi bestämde på alla 

fem förskolorna att det bästa sättet att ge enkäten till föräldrarna var att lägga den på barnets 

plats. Där skulle föräldrarna se den när de hämtade sitt barn och ta med den hem. Personalen 

skulle ta emot de returnerade svarskuverten och lägga i en mapp som jag kunde hämta när den 

utsatta tiden var slut. Att enkäten skulle lämnas till personalen skrev jag in i följebrevet till 

enkäten. Nämnda följebrev var det som fungerade som instruktion till föräldrarna eftersom jag 

inte fanns på plats när de fick den. I följebrevet fanns information om att deltagandet var 

anonymt och frivilligt. Där fanns också en uppmaning om att svara sanningsenligt och att 

inget svar är rätt eller fel. Mitt telefonnummer fanns också med om någon önskade ytterligare 

information. Med enkäten följde också ett svarskuvert. Detta för att garantera anonymiteten. 

Ingen skulle då kunna koppla ihop enkäten med personen som lämnat den. Jag valde att göra 

svarstiden ganska kort. Drygt en vecka (över en helg) fick föräldrarna på sig att svara innan 

den skulle returneras till förskolan. När slutdatum passerat samlade jag in de enkäter som 

kommit in och satte upp en påminnelselapp i kapprummet till de som inte lämnat. När nästa 

slutdatum sedan passerat åkte jag runt en sista gång och samlade in resterande enkäter. 

 

4.5 Databearbetning 

Enkäterna bearbetades manuellt. Svaren på kostindikatorfrågorna beräknades för att få ett 

gemensamt värde (ggr/dag eller ggr/vecka) och sammanställdes sedan i en tabell för vuxna 

och en för barn. Där framgår medelvärdet av konsumtionsfrekvensen för varje livsmedel. Den 

tabellen var avsedd att jämföras med uppgifter om konsumtionsfrekvens av livsmedel från 

Riksmaten 1997-98 och Riksmaten – barn.  

Varje par förälder – barn studerades och konsumtionsfrekvenser av utrymmesmat och 

frukt och grönsaker hos föräldern jämfördes med barnets. Frågan om upplevelse av matintag 

och barnets konsumtionfrekvens av livsmedlen jämfördes med varandra. När det gäller 

påverkan fanns två öppna svarsalternativ. Det av dem där föräldern fick beskriva eget sätt att 

påverka besvarades i nio enkäter. Det andra som handlade om påverkan från någon annan än 

den svarande besvarades inte alls. Påverkansalternativen jämfördes var för sig mot barnens 

konsumtionsfrekvens av olika livsmedel. Därefter bildades en grupp av de barn som inte 

påverkades och de som påverkades i sitt matintag. Gruppernas medelvärden av 

konsumtionsfrekvenser jämfördes med varandra. Näst sista frågan behandlade vilka problem 

som upplevs som de största hindren för hälsosamma matvanor. Där fanns 13 fasta 

svarsalternativ som baserats på fakta från litteraturbearbetningen och ett öppet. Respondenten 

hade möjlighet att kryssa upp till tre svar. Alla dessa sammanställdes och omvandlades till 
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procent av alla svar som uppgivits på den frågan. Det öppna svarsalternativet besvarades på 

sju enkäter och några tas upp i resultatet. Sju föräldrar valde att besvara den avslutande öppna 

frågan om egna kommentarer. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Frågorna 4 - 9 i ankäten var hämtade från Livsmedelsverkets rapport 21-2004. Den rapporten 

är en undersökning av enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet. Frågor om 

konsumtionsfrekvens har jämförts med 24-timmars kostintag. Resultaten av studien visar att 

de flesta frågorna om konsumtionsfrekvens har god validitet (mäter det man avser att mäta) 

och reproducerbarhet (ger samma svar vid upprepade mätningar). Fyra huvudfrågor med 

vardera 2-7 delfrågor kan tillsammans användas för att mäta indikatorer dels på 

livsmedelsnivå (frukt och grönsaker, fisk, bröd) dels av kostens näringskvalitet (mättat fett, 

sackaros och kostfibrer) (Sepp, Ekelund & Becker, 2004). Eftersom frågorna från ovan 

nämnda rapport ställts på liknande sätt i min enkät anser jag att validiteten för dessa är 

uppfylld. Övriga frågor berör uppfattning om barnets matintag och upplevda hinder för 

hälsosamma matvanor. Båda frågorna mäter förälderns egen åsikt vilket det frågades efter. En 

tredje fråga behandlar föräldrars påverkan på barnets ätande. Sju svarsalternativ fanns och sex 

av dem var svar som berättade vilken form av påverkan föräldern ägnar sig åt. Oavsett vilket 

av de sex alternativ som besvarats indikerar dessa att olika former av påverkan förekommer 

och mäter just det som avses. Validiteten är således uppfylld även för dessa frågor. 

Reliabilitet är hur tillförlitliga resultaten kan sägas vara. Det gäller att bl.a. att försäkra sig 

om att respondenterna uppfattar frågorna som det är tänkt (Patel & Davidsson, 1998). Genom 

pilotstudien  fick jag möjlighet att justera frågorna så att de kunde förstås bättre. 

Tillförlitligheten påverkas också av hur sanningsenliga svar respondenterna ger. Eftersom 

enkäten är helt anonym finns inget hinder för detta. Det interna bortfallet var mycket lågt. 

Endast på en enkät hade fråga 10 och 11 inte besvarats. Barnfrågorna på två enkäter användes 

inte då barnet hade ålder utanför intervallet. Reliabiliteten är uppfylld. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Bryman (2002) är de etiska principer som gäller svensk forskning bl.a. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet tillgodosågs genom följebrevet som informerade om undersökningens 

syfte. Där fanns också uppgift om att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskravet uppfylldes eftersom deltagandet var helt frivilligt. Personalen som blev 

mellanhand i distributionen av enkäten gav också sitt samtycke till att medverka i detta. 
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Dessutom kontaktades chefen till två förskolor som är kommunala och informerades om 

undersökningen (övriga tre förskolor är föräldrakooperativ och styrs av föräldrarna). 

När det gäller konfidentialitetskravet så var undersökningen helt anonym och ingen av 

deltagarnas identitet känd för mig eller utomstående. Ett kuvert skickades med enkäten för att 

omöjliggöra att den skulle kunna läsas av någon vid mottagandet när den returnerades. 

Nyttjandekravet blev tillgodosett genom att uppgifterna enbart använts till denna uppsats och 

när den godkänts förstörs materialet. 
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5. Resultat 

 

Resultaten redovisas med svaren på indikatorfrågorna först. De visar om familjerna äter efter 

Livsmedelsverkets rekommendationer. Därefter presenteras uppgifter om övriga 

konsumtions- frekvenser och jämförelser mellan olika indelningar av respondenter. Sist i 

resultatdelen redovisas de hinder för hälsosamma matvanor som föräldrarna upplever och 

därefter några av svaren på den sista öppna frågan. 

 

5.1 Indikatorerna på kostkvalitet 

När det gäller matfett var lättmargarin det vanligaste alternativet hos både föräldrar och barn. 

Det korrelerar med en lägre andel mättat fett i kosten. Övriga indikatorfrågor som visar på 

mättat fett ger dock värden som tyder på motsatsen. Frågan om brödkonsumtion visade att 

mjukt grovt bröd, fullkornsbröd var det som de flesta åt. Tre skivor fullkornsbröd eller mer 

per dag äter 22 (39,3%) av föräldrarna. Genomnsnittsfrekvensen för frukt och gröntintag är 3 

ggr/dag. Ett intag av frukt och grönt enligt rekommendationen fem gånger per dag har 7 

föräldrar (12,5%). Andelen som konsumerar enligt rekommendationerna på respektive fråga 

om bröd, frukt och grönt visar att 26 (46,4%) av de vuxna når upp till 

kostfiberrekommendationen. Frukt och gröntintaget hos barn ger en genomsnittlig 

konsumtionsfrekvens på 3 ggr/dag och hamnar under det rekommenderade värdet på 

4ggr/dag. Av barnen når 18 (33,3%) upp till rekommendationen. Fiskkonsumtionen hos barn 

och föräldrar ligger i underkant då det rekommenderade värdet är 2-3 ggr/vecka. När det 

gäller socker visar indikatorfrågorna att intaget är i sin ordning för föräldrarna. En 

sammanlagd konsumtionsfrekvens för alla indikatorfrågorna på socker bör ligga under 

3ggr/vecka. Här är värdet för vuxna 1,40 ggr/vecka. Barnens sammanlagda 

konsumtionsfrekvens är 1,53 ggr/vecka. För de enskilda frågorna var för sig bör dock 

frekvensen inte överstiga 2 ggr/vecka. Det innebär att bullar, kex och kakor och saft/läsk intas 

för ofta hos barnen. Genomsnittliga konsumtionsfrekvenser av olika livsmedel fördelade sig 

hos barn och föräldrar enligt tabell 3. 
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Tabell 3. Genomsnittlig konsumtionsfrekvens (medelvärde) av livsmedel ggr/vecka  
(grönsaker och frukt ggr/dag) hos föräldrar och barn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.2 Övriga kostdata 
 
Nästan alla barn drack mjölk och vanligast var mellanmjölk (50%) följt av standardmjölk 

(35%). Hos vuxna var mellanmjölk (34%) följt av lättmjölk (27%) de populäraste 

alternativen. 

Vid en jämförelse av barns och vuxnas konsumtionsfrekvenser (se tabell 3) kan man se att de 

liknar varandra. De mest markanta skillnaderna är att föräldrar oftare äter ost och att barn 

oftare konsumerar glass och saft/läsk.  

En granskning av paren förälder – barn och deras konsumtion av utrymmesmat visar att 

förälder och barn har liknande ätvanor. Där föräldern konsumerar ett eller flera av de 

livsmedlen 4ggr/vecka eller mer (18st) gör barnet också oftast det (13st). Det ger en liknande 

ätvana i 75% av paren. En titt på frukt och gröntkonsumtionen visar liknande resultat. Av 24 

föräldrar som  äter frukt o grönt sammanlagt 3 ggr/dag eller mindre har 15 (62,5%) av dessa 

barn som också konsumerar frukt och grönt sammanlagt 3ggr/dag eller mindre. Sju föräldrar 

konsumerar frukt och grönt enligt rekommendationerna dvs fem ggr/dag eller mer. Fem av 

barnen (71,4%) till de föräldrarna har en konsumtionsfrekvens av frukt och grönt på 4ggr/dag 

eller mer. 

Vid en jämförelse av pappors konsumtionsfrekvens med mammors framgår att frukt och 

gröntintaget är lägre hos papporna. Sammanlagd konsumtionsfrekvens är 2 gånger per dag där 

mammorna äter frukt och grönt 3 gånger dagligen. Papporna dricker saft/läsk 2-3 ggr/vecka 

jämfört med mammornas 1-2 ggr/vecka. De äter också något oftare korv och pommes frites. 

 Föräldrar Barn 
Fisk 1,46 1,57 
Korv 1,21 1,52 
Ost 24-40% fett 3,72 1,58 
Ost 5-17% fett 1,52 0,80 
Pommes frites etc. 0,51 0,54 
Bullar, kex, kakor 1,87 2,05 
Glass 1,34 2,25 
Snacks 1,01 0,90 
Nötter 0,55 0,32 
Godis 1,65 1,41 
Saft/läsk 1,55 2,14 
Grönsaker, rotfrukter 1,54 1,34 
Frukt, bär 1,59 1,74 
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5.3 Upplevelse av barnets matintag och påverkan  

De flesta föräldrar (44st) tycker att deras barn äter lagom med mat. Endast en förälder har 

svarat att den upplever att barnet äter för mycket. Av de föräldrar som tycker att deras barn 

oftast äter för lite (8st) är det sex stycken som utövar någon form av påverkan på hur mycket 

barnet ska äta av maten. Även föräldrar som tycker att barnet för det mesta äter lagom med 

mat utövar påverkan (19st). Vanligast hos båda föräldragrupperna är att tjata på barnet för att 

få det att äta mer mat. Mutar med efterrätt gör två föräldrar. Tvång i form av att inte få gå från 

bordet förrän maten är uppäten förekommer hos två av familjerna. Ingen tjatar på barnet för 

att det ska äta mindre mat. Två öppna svarsalternativ fanns med. Det första av dem besvarades 

på 9 enkäter. De flesta som svarat har uppgett att de uppmuntrar barnet att äta upp, äta mer 

grönsaker eller att barnet inte ska ta mer mat än det orkar äta. Ingen hade besvarat det sista 

alternativet som handlade om att någon annan än respondenten utövade påverkan och på 

vilket sätt.  

Fråga 10. Tycker du att barnet för det mesta:

Äter för lite mat
15%

Äter lagom med mat
83%

Äter för mycket mat
2%

Äter för lite mat

Äter lagom med mat

Äter för mycket mat

 

Figur 2. Procentuell andel av föräldrars svar när det gäller upplevelse av sitt barns matintag. 

Hur föräldrar påverkar barnets matintag

28

11

2

2

0

9

0

Ingen påverkan

Tjat  för att  få barnet at t äta mer

Barnet får ej gå från bordet  

Mutar med efterrät t

T jat för at t få barnet  att  äta mindre

Öppet alternativ

Sambon/maken/makan påverkar

 

Figur 3. Andel av föräldrar som avgivit olika svarsalternativ när det gäller att påverka 
barnets  matintag (fråga 11). 
 

n=53 

n=53 
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5.4 Konsumtionsfrekvenser kopplat till upplevelse av barnets matintag och påverkan 

Konsumtionsfrekvenser hos barnen som anses äta lite mat har signifikant högre frekvens av 

bullar, kex, kakor och godis jämfört med frekvensvärdet av de livsmedlen för alla barn.  

En jämförelse av de barn som blir påverkade när det gäller matintag och de som inte blir 

det visar tydligt högre konsumtionsfrekvenfrekvens av frukt och grönt och ost hos de som inte 

påverkas (se figur 4). 

De barn som blir mutade med efterrätt (2st) konsumerar glass varje eller nästan varje dag. 

Ett av barnen  har också en hög konsumtionsfrekvens av bullar, kex, kakor och saft/läsk 

(1gng/dag eller mer). 

 

Konsumtionsfrekvenser ggr/vecka (frukt och grönt ggr/dag)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Fisk Korv Pommes
frites, stekt

potat is

Ost Utrymmesmat Frukt och
grönt

Påverkan (n=25)

Icke påverkan (n=28)

 

Figur 4. Konsumtionsfrekvenser av livsmedel hos de barn som blir påverkade i sitt matintag 
av sina föräldrar (grön) och de som äter så mycket/lite de vill (blå). 
 

 

5.5 Hinder för hälsosamma matvanor i familjen 

Upp till tre svarsalternativ fick markeras på fråga 12 som belyser de hinder som upplevs för 

hälsosamma matvanor i familjen. ”Inga hinder” och ”tidsbrist” var de mest markerade 

alternativen med respektive 23%. Därefter följer ”Barnet gillar inte sån mat” (10%) och ett 

öppet alternativ (8%). Det öppna alternativet besvarades med svar som: ”barnet rädd för att 

smaka det mesta”, ”ren slöhet”, ”tar tid att skära grönsaker”, ”svårt att vara medveten 

konsument”. Figur 5 illustrerar procentuell andel av de besvarade alternativen. 

 

 



 27 

Upplevda hinder för hälsosamma matvanor i familjen

23%

4%

3%

4%

23%

0%

10%

2%

0%

6%

1%

4%

8%

8%

Inga hinder

Hälsosam mat tar för lång tid att laga

Jag är inte bra på matlagning

Orkar inte förändra matvanorna

Tidsbrist

Jag gillar inte sån mat

Barnet/barnen gillar inte sån mat

Min sambo/make/maka gillar inte sån mat

Barnet/barnen tjatar till sig onyttiga varor när vi
handlar

Hälsosam mat är dyr

Svårt att veta om en vara i affären är hälsosam

Det finns inte hälsosamma varor i affären

Har inte tillräcklig kunskap om vad som är
näringsriktigt och hälsosamt

Annat

Andel av svaren i procent

 

Figur 5. Procentuell andel av besvarade alternativ vad gäller hinder för hälsosamma  
matvanor i familjen (fråga 12). 
 

5.6 Enkätens sista fråga 

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenten fick göra egna tillägg om så 

önskades. Sju föräldrar valde att göra detta. 

Ett urval av kommentarerna: 

”Hur gör man för att få barnen att äta frukt och grönt? Erbjuder alltid men…” 

”Lagar två mål mat om dagen, svårt att variera sig, killarna lite petiga” 

”För mig är kosten det viktigaste för hela min familj” 

 

n=56 
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6. Diskussion 

 

Föreliggande studie har undersökt småbarnsfamiljers kostvanor. Från de deltagande 

familjerna (56st) har uppgifter om konsumtionsfrekvenser inhämtats från en förälder och ett 

barn mellan 1-6 år. Frågor ställdes också till den svarande föräldern om upplevelse av barnets 

matintag och försök att påverka det. Föräldern fick också uppge vilka hinder som kunde 

tänkas finnas för hälsosamma kostvanor i familjen. Med hjälp av validerade frågor som 

indikerar kostkvalitet mättes konsumtionsfrekvenser av vissa utvalda livsmedel. 

Indikatorfrekvenserna är främst avsedda att användas på vuxna men jag valde att också 

använda dem på barn. Jag anpassade därför indikatorerna efter de skillnader i 

kostrekommendationer som finns för barn. Mer om detta har jag tagit upp under 

metodavsnittet.  

 

Undersökningen visar att kostvanorna hos de undersökta barnen och föräldrarna kan 

förbättras. De når i genomsnitt inte upp till Livsmedelsverkets (2007) rekommendationer om 

mindre mättat fett, mer kostfiber, frukt, grönt och fisk i kosten. Däremot kan man i jämförelse 

med de rikstäckande undersökningarna Riksmaten 1997-98 och Riksmaten – barn (Pearson & 

Becker, 2002); (Enghardt Barbieri, Pearson, & Becker, 2006) se en skillnad där flera av 

konsumtionsfrekvenserna för de ”onyttiga” livsmedlen är signifikant lägre i denna 

undersökning (jämför tabell 1 och tabell 3). Exempelvis kan man i denna stuide se en avsevärt 

lägre konsumtionsfrekvens av korv, fet ost, bullar, kex, kakor och saft/läsk hos vuxna och 

barn. Hos barn syns också en markant mindre konsumtionsfrekvens av godis. Hos vuxna är 

frukt och gröntkonsumtionen lägre medan den är något högre hos barnen jämfört med de stora 

rikstäckande undersökningarna.  Fiskkonsumtionen är tyvärr lägre hos både vuxna och barn i 

denna undersökning. När man ser till resultaten i denna studie vad gäller att minska på mättat 

fett och socker är kostvanorna på väg åt rätt håll medan frukt och gröntkonsumtionen behöver 

öka. Föräldrarna behöver i genomsnitt fördubbla sin konsumtion av frukt och grönt. Enligt 

rekommendationerna (Livsmedelsverket, 2007) bör vuxna äta ca ett halvt kilo frukt och 

grönsaker (barn 400 gram) om dagen. Konsumtionsfrekvensen bör då för vuxna vara 5ggr/dag 

eller mer. Barnen ligger bättre till men behöver också de äta mer av frukt och grönt. En 

tredjedel av barnen når upp till ”min” indikator av frukt och grönt 4ggr/dag. 

Kostfiberrekommendationen når 27 st (46%) av de vuxna upp till. I Riksmaten 1997-98 

(Pearson & Becker, 2002) åt vuxna mest vitt bröd medan fullkornsbröd var populärast i denna 

undersökning. Det bidrar till att höja värdet för kostfiberintag trots att frukt och grönt 

konsumtionen var förhållandevis låg.  
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Liksom man i Riksmaten – barn (Enghardt Barbieri, Pearson, & Becker, 2006) kom fram till 

att kostvanorna hos barnen påminner mycket om de vuxnas, framträder samma resultat i 

denna studie. Föräldrar äter dock betydligt mer ost och barnen äter oftare glass och dricker 

oftare saft/läsk. Skillnaden i konsumtionsfrekvens av de livsmedlen mellan föräldrar och barn 

finns även i jämförelsen mellan vuxna i Riksmaten 1997-98 och barn i Riksmaten – barn 

(Pearson & Becker, 2002); (Enghardt Barbieri, Pearson, & Becker, 2006). Troligen äter vuxna 

oftare ost som smörgåspålägg än barnen. Att barnen har högre konsumtionsfrekvens av glass 

och saft/läsk än vuxna är inte bra. Enligt Livsmedelsverket (2007)  behöver barn näringstät 

mat som innehåller mycket näring men mindre energi. Därför finns inte plats för särskilt 

mycket sådana livsmedel om de ska få i sig det kroppen behöver.  

 

De flesta föräldrar och barn dricker mellanmjölk. Många av barnen dricker också 

standardmjölk (35%). Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör barn över 2 år och 

vuxna dricka lättmjölk. (Livsmedelsverket, 2007) Att byta mjölksort till en magrare variant är 

ett sätt att skära ner på det mättade fettet i kosten. 

 

I en jämförelse av mammor och pappor kan en parallell dras till Riksmaten 1997-98 (Pearson 

& Becker, 2002) som visar att kvinnor i vissa avseenden hade något bättre kostvanor än män, 

exempelvis var frukt och gröntintaget högre. Detsamma ses i denna undersökning. Frukt och 

gröntintaget är högre hos mammorna och dessutom äter papporna oftare korv och pommes 

frites som är källor till mättat fett. Det går dock inte att förlita sig på reultaten vad gäller 

könsjämförelse i denna undersökning eftersom det var så få män (6st) som deltog. 

 
 
Barnen som anses äta lite mat har signifikant högre frekvens av bullar, kex, kakor och godis 

jämfört med frekvensvärdet av de livsmedlen för alla barn. Eliasson & Gebre-Mehdin (2003) 

påpekar att om man äter mycket socker finns risk att det ersätter bra mat. Socker ger energi 

men saknar kostfiber, vitaminer och mineraler. Det skulle kunna betyda att barnet redan täckt 

mycket av sitt energibehov med godis och att det därför finns mindre plats för mat. 

 

Browns & Ogdens (2004) studie av 112 par förälder – barn visar att där det finns en hälsosam 

eller ohälsosam ätvana hos föräldern finns en liknande ätvana hos barnet. En granskning av 

paren förälder – barn i denna studie visar samma resultat. Där föräldern ofta konsumerar 

utrymmesmat gör barnet också oftast det. Barnens frukt och gröntintag påminner om 
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förälderns både när det gäller de som äter ofta och de som äter mer sällan. Därmed är det 

mycket tydligt att föräldrars  

ätvanor har betydelse för hur barnet äter. För föräldrar är den informationen viktig. Att 

inspirera till ett bra ätbeteende hos barnet innebär för varje förälder att man måste börja med 

att äta bra själv. 

 

Tidigare studier av föräldrar som påverkar sina barns ätande (Brown & Ogden (2004); 

Johnson& Birch (1994); (Birch & Fisher, 1998) finner att det inte är ett föredömligt beteende. 

Ju större påverkan desto mer inverkar det på barnets egen förmåga att reglera sitt energiintag. 

Barnet kan få smak för fettrik och energität mat och därmed också utveckla större fettvävnad.  

I denna undersökning har en jämförelse gjorts mellan de barn som påverkades i sitt matintag 

och de som fick äta så mycket/lite de ville. Jag finner inga tydliga generella samband mellan 

konsumtionsfrekvens av utrymmesmat och förälders påverkan. Ett undantag finns dock och 

det är de föräldrar som mutar sina barn med efterrätt. De barnen har en hög 

konsumtionsfrekvens av glass. Ett av barnen äter också bullar, kex, kakor och dricker saft/läsk 

varje dag. Att inga samband kan påvisas med konsumtionsfrekvensen av utrymmesmat mellan 

barngruppen som påverkas och de som inte påverkas kan bero på att denna studie endast 

mäter hur ofta livsmedlet intas och inte hur mycket barnet äter. Därför är det svårt att säga om 

barngrupperna som har liknande konsumtionsfrekvens intar samma mängd. I Browns och 

Ogdens (2004) studie visade sig inte påverkan från föräldern ha någon betydelse för 

konsumtionsfrekvensen av utrymmesmat utom i de fall där kontrollen betecknades som hög. I 

denna studie har inga sådana graderingar av föräldrakontroll gjorts. När det gäller de som 

mutas med efterrätt påpekar Gavin, Dowshen & Izenberg (2005) att ett sådant beteende lär 

barnet att sötsaker är något eftersträvansvärt. Det kan förklara att de barnen ofta äter söta 

livsmedel. Den högre konsumtionsfrekvensen av ost och frukt hos barnen som inte påverkas 

skulle kunna tolkas som att de oftare äter frukt och smörgås med ostpålägg till mellanmål 

vilket i sådana fall tyder på bra mellanmålsvanor. Det är dock svårt att bekräfta detta eftersom 

denna studie inte undersöker måltidsmönster och vilken typ av måltid som intas. Den lägre 

konsumtionsfrekvensen av frukt och grönt hos de som påverkas skulle kunna ha sin grund i att 

deras smak för frukt och grönsaker har begränsats. Enligt Birch & Fisher (1998) kan 

föräldrars tjat på sina barn att äta mer av frukt och grönsaker leda till att barnet faktiskt lär sig 

att inte gilla frukt och grönt. 
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Många av föräldrarna anser att det inte finns några hinder för att äta hälsosamt, ändå 

konsumerar flertalet för mycket av ohälsosamma livsmedel. Tidsbrist anges som det största 

hindret för hälsosamma matvanor. Feurst (1991) påpekar att de varor som sparar tid och 

förenklar maten, är de varor som de konsumenter med tidsbrist väljer. Gavin, Dowshen & 

Izenberg (2005) anser att många familjer har så många krav på sig att räcka till för arbete, 

barnens fritidsaktiviteter och hemmet att det inte finns ork för att ägna någon längre tid åt att 

laga nyttig mat vilket gör att snabbmat blir ett användbart alternativ. Tidsbrist är svårt att råda 

bot på idag när allt ska hinnas med och inget plockas bort. Därför vore det önskvärt att 

föräldrar på något sätt informerades om Livsmedelsverkets rekommendationer och hur man 

kan göra för att uppnå dem. Det behöver inte betyda att man måste lägga om hela kosten och 

sluta äta vissa livsmedel utan endast att man väljer andra sorter, dvs nyckelhålsmärkta. En 

enkel men betydelsefull förändring som inte tar någon extra tid alls.  

Att barnen inte gillar sån mat var också det ett ofta angett hinder. Barn har medfödda 

anlag för att föredra sött och salt och avsmak för surt och bittert enligt Birch & Fisher (1998). 

De påpekar också att barn sätt att inte vilja prova nya livsmedel är medfött. Detta påverkar 

den tidiga inlärnngen runt ätandet. Därför tror jag att det bästa är om hälsosamma matvanor är 

en realitet i familjen redan när barnet är mycket litet. Sjödén (1996) framhåller att det är 

viktigt med en så positiv måltidsmiljö som möjligt. Jag tror att den stämning, glädje och 

positiva kommentarer som finns runt bordet när det är kalas med tårta eller en myskväll med 

pizza och godis gör att den maten förknippas med positiva upplevelser. När familjen däremot 

äter vanlig fisk och potatis är det troligtvis mer sällan festlig stämning. Om föräldrar kan bli 

medvetna om detta finns möjligheten att tona ner pizzan och göra fisken festligare. 

 

Svarsfrekvensen blev 60% och med vetskap om att småbarnsföräldrar har lite egen tid var det 

resultatet förväntat. De inlämnade formulären var i de flesta fall helt fullständiga. Två enkäter 

kunde inte användas när det gällde barnfrågorna eftersom föräldern svarat för ett äldre barn i 

familjen än sex år. I övrigt var det interna bortfallet mycket lågt.  

 

Hälften av föräldrarna i denna studie använde någon form av påverkan på sina barn. Inga 

positiva effekter av det framkom i undersökningen. Tvärtom åt de barnen mindre frukt och 

grönt. Det borde betyda att det förekommer mycket tjafs kring barnets ätande som inte bidrar 

till någon trevlig måltidsmiljö. Det vore intressant att via kvalitativa intervjuer undersöka 

upplevelsen av måltidsmiljö och barnets matintag hos påverkande föräldrar och deras barn. 

De skulle sedan uppmanas att upphöra med det påverkande beteendet och efter en tid åter 

intervjuas (även barnet) för att utläsa effekter av detta.  
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Med tanke på avgränsningarna måste man med denna undersökning ha i åtanke att barnens 

konsumtionsfrekvens av vissa livsmedel inte är fullständig. Föräldrar vet inte hur ofta barnet 

äter livsmedlet på dagis. Det kan bli missvisande när det exempelvis gäller fiskkonsumtion.  

Något som undersökningen saknar är uppgifter om respondenternas måltidsmönster eftersom 

måltiderna bör fördelas på tre huvudmål och två eller flera mellanmål (Livsmedelsverket, 

2007).  

Det är en viktig del av goda kostvanor men det prioriterades bort för att inte göra 

frågeformuläret för långt. Det finns naturligtvis många aspekter på goda kostvanor, 

exempelvis att äta ekologisk mat och det som anses vara mindre dålig utrymmesmat, som till 

exempel mörk choklad kontra ljus. Det tog inte denna studie hänsyn till.  

 

Arbetet med denna uppsats har varit en spännande resa med många nya kunskaper tack vare 

intressant litteratur. Som förälder med tre små barn under fem år har det varit svårt att få den 

tid jag önskat och de sena kvällarna efter att barnen somnat har blivit många. Därför känns det 

extra bra att nå målet och härmed presentera studiens slutsats: 

Barnens och föräldrarnas matvanor är i många avseenden bättre i jämförelse med de 

senaste svenska rikstäckande undersökningarna. Föräldrar och barn i denna studie når ändå 

inte upp till Livsmedelsverkets rekommendationer om mindre mättat fett, mer kostfiber, mer 

frukt och grönt och fisk i kosten. Kostvanorna hos barn och vuxna liknar varandra.. Det kan 

också fastslås att barnets ätvanor speglar förälderns. Påverkan på barnet är onödigt och kanske 

till och med leder till att barnet inte gillar det föräldern vill att barnet ska äta. Om kostvanorna 

hos den framtida vuxna befolkningen dvs de som idag är barn ska bli bättre, måste 

förebyggande satsningar riktas till föräldrar. Varje förälder måste förstå sitt eget ansvar när 

det gäller vilka kostvanor barnet får. Dels genom vad som görs tillgängligt men framförallt 

vilka kostvanor man förmedlar genom sitt eget ätbeteende. Vi vill alla som är föräldrar att 

våra barn ska må bra nu och i framtiden. Därför behöver vi genom att vara goda förebilder 

lära våra barn att tycka om det de behöver! 
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Småbarnsfamiljers matvanor 

 
 
 
 
 

Vill du som förälder vara med och hjälpa till att ta reda på hur småbarnsfamiljers 
matvanor ser ut? 
 
 
Jag heter Eva Qvarnström och skriver en C-uppsats i hälsopedagogik vid 
Karlstads universitet. Med tre egna små barn vet jag av erfarenhet att familjens 
mat inte alltid är en lätt uppgift att lösa. Mat är något vi alla måste ha men vad vi 
tycker om, när och hur vi äter är mycket varierande. 
För att få veta hur småbarnsfamiljers matvanor ser ut ber jag om din hjälp med 
att svara på några frågor. Frågorna gäller dig och ett av dina barn mellan 1- 6 år.  
Om du har flera barn i åldern 1-6 år svarar du för det äldsta av de barnen. 
 
Deltagandet är både anonymt och frivilligt. För undersökningens kvalitet är det 
av stor betydelse att du besvarar enkäten.  
 
Det finns inget svar som är rätt eller fel utan det viktigaste är att du svarar på 
frågorna så sanningsenligt som möjligt. Kryssa för det svarsalternativ som 
stämmer bäst.  
 
När du svarat på alla frågor, lägger du enkäten i det medföljande kuvertet, 
klistrar igen och lämnar det till personalen på förskolan.  
Lämna senast torsdag 17/5. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa 0563-23072 för mer 
information. 
 

 

 
Tack på förhand och vänliga hälsningar,  

 

Eva Qvarnström 

 

 

Bilaga 1. 



En del frågor gäller vad barnet äter. Om du har fler barn i åldersgruppen 1-6 år 
svarar du för det äldsta barnet i det åldersintervallet. 
 
1. Ålder på barnet som barnsvaren gäller: _____  
 
2. Enkäten besvaras av:  mamma 
  
  pappa 
 
  annan _______________________ 
     
……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Vilken typ av mjölk brukar du och barnet vanligtvis dricka? 
Markera ett alternativ för dig och ett för barnet, det vanligaste! 

 
            Du Barnet 
 
Standardmjölk eller gammaldags mjölk, 3% fett eller mer 
 
Mellanmjölk 1,5% fett 
 
Lättmjölk 0,5%fett 
 
Minimjölk 0,1% fett 
 
Dricker/använder inte mjölk 
 
  
 
 
 
4. Vilken typ av matfett brukar du och barnet vanligtvis använda på smörgås? 
Markera ett alternativ för dig och ett för barnet, det vanligaste! 

 

         Du Barnet 
Smör 
 
Bregott 
 
Bregott mellan, runda bords 60% fett 
 
Hushållsmargarin (margarin i folie), t.ex. Milda, HushållsEve, Ädel 
 
Bordsmargarin 70%-80% fett t.ex. Milda 
 
Lättmargarin, t.ex. Minilätta, Lätta, Becel, Lätt &Lagom 28-40% fett 
 
Benecol, Becel proAktiv 
 
Använder ej matfett på smörgås 
 
Vet ej 
 
 
 
 

Bilaga 2. 



 
5. Hur ofta äter du grönsaker och frukt? Svara per dag, vecka eller månad. 
 

Tänk på hur du vanligtvis äter under hela året. Sätt endast ett kryss i den rad som passar bäst 

för varje matvara. Exempelvis om du äter en frukt om dagen kryssar du endast i rutan för 1 i 

spalten ”Gånger per dag”. 

 

Grönsaker, baljväxter och rotfrukter. Grönsaker (färska, frysta, konserv, stuvade mm) 
såsom broccoli, tomat, gurka, paprika, sallat, bönor, linser, morot, rödbeta, selleri och 
palsternacka. Försök också att ta med rätter där grönsaker ingår som blandad sallad, 
grönsaksblandningar, grönsaksjuice eller grönsakssoppa och gryträtter där grönsaker ingår. 
 

Frukt och bär. Med frukt och bär menas t.ex. ett äpple, en apelsin, en banan, en klase 
druvor, ett glas juice, en tallrik jordgubbar, eller frukt och bär som ingår i kräm, kompott eller 
fruktsallad mm. 
 

Ange inte de tillfällen då intaget klart understiger en portion ( t ex en gurkskiva 

på smörgåsen, persiljekvist, bär som dekoration på tårtor, mm). 

 
 
    Gånger per dag      Gånger per vecka        Gånger per månad 
    4 el.                          mindre  

  mer   3    2    1       6    5    4    3    2    1       3    2   1    än 1     aldrig 
 
Grönsaker och rotfrukter, 
alla typer (färska, frysta 
konserv, stuvade mm)   
 
Frukt och bär, alla typer 
(färska, frysta, 
konserv, juice mm)  
 
 
 
 
 
6. Hur ofta äter barnet grönsaker och frukt? Svara per dag, vecka eller månad. 
Samma instruktioner som till fråga 5 gäller.  
 
 
 
    Gånger per dag      Gånger per vecka        Gånger per månad 
    4 el.                          mindre  

  mer   3    2    1       6    5    4    3    2    1       3    2   1    än 1     aldrig 
 
Grönsaker och rotfrukter, 
alla typer (färska, frysta 
konserv, stuvade mm)   
 
Frukt och bär, alla typer 
(färska, frysta, 
konserv, juice mm)  
 
 
 
 



7. Hur många skivor/bitar av följande brödsorter äter du vanligtvis under en vanlig 
vecka? 
 
Markera för varje brödsort hur många skivor eller bitar du äter per dag eller per vecka om 

du inte äter den sorten dagligen. 

En halv småfranska, ett halvt pitabröd eller motsvarande = en skiva mjukt bröd 

 

                  Skivor/bitar 
    per dag        eller      per vecka 
 
Hårt bröd, t.ex rågknäcke, husman, sport ______              ______ 

 
Hårt bröd, t.ex vete, frukost, kanel  ______              ______ 
 
Mjukt grovt bröd, fullkornsbröd  ______              ______ 
 
Limpa, rågsiktsbröd   ______              ______ 
 
Mjukt vitt bröd, tunnbröd, pitabröd  ______              ______ 
 

Äter inte bröd
   

 
 
8. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? 
Svara per dag, vecka eller månad. 
 

Tänk på hur du vanligtvis äter under hela året. Svara på alla matvaror, men sätt endast ett 

kryss i den rad som passar bäst för varje matvara. Exempelvis om du äter fisk en gång i 

månaden kryssar du endast i rutan för 1 i spalten ”Gånger per månad”. 
 
        Gånger per dag          Gånger per vecka        Gånger per månad 
        4 el.                               mindre  

      mer   3    2    1      6    5    4    3    2    1       3    2    1    än 1    aldrig 
 
Fisk, skaldjur som huvudrätt    
 
Korv , som huvudrätt  
 
Ost, fett 24-40% 
 
Ost, 5-17% (nyckelhålsmärkt) 
 
Pommes frites, stekt potatis  
 
Bullar, kex, kakor 
 
Glass 
 
Snacks (Chips, popcorn etc.) 
 
Nötter 
 
Godis, choklad 
 
Saft, läsk 
 



9. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar barnet äta dessa 
matvaror? Svara per dag, vecka eller månad. 
 
Tänk på hur barnet vanligtvis äter. Svara på alla matvaror, men sätt endast ett kryss i den rad 

som passar bäst för varje matvara. Exempelvis om barnet äter fisk en gång i månaden kryssar 

du endast i rutan för 1 i spalten ”Gånger per månad”. 

 
        Gånger per dag          Gånger per vecka        Gånger per månad 
        4 el.                               mindre  

      mer   3    2    1      6    5    4    3    2    1       3    2    1    än 1    aldrig 
 
Fisk, skaldjur som huvudrätt    
 
Korv , som huvudrätt  
 
Ost, fett 24-40% 
 
Ost, 5-17% (nyckelhålsmärkt) 
 
Pommes frites, stekt potatis  
 
Bullar, kex, kakor 
 
Glass 
 
Snacks (Chips, popcorn etc.) 
 
Nötter 
 
Godis, choklad 
 
Saft, läsk 
 
 
10. Tycker du att barnet för det mesta: 
 

Äter för lite mat
 

Äter lagom med mat
    

Äter för mycket mat
 

 
11. Försöker du påverka hur mycket barnet ska äta av maten? 
Kryssa ett alternativ. Det som du använder oftast. 

 

Nej, var och en äter så mycket/lite de vill

Ja, jag får tjata på barnet  för att det ska äta mer mat

Ja, barnet får inte gå från bordet förrän all mat på tallriken är uppäten

Ja, jag mutar med efterrätt för att få barnet att äta mer mat

Ja, jag får tjata på barnet för att det ska äta mindre mat

Ja, jag..............................................................................................................................................

Nej, inte jag men min sambo/make/maka brukar................................................................................

    



 
12. Att äta näringsriktigt och hälsosamt är att äta mat som inte innehåller så mycket 
salt, socker och mättat fett men som är rik på fibrer, vitaminer och mineraler.  
Vad anser du vara de största hindren för hälsosamma matvanor i familjen? 
 

Kryssa för upp till tre alternativ som du upplever som de största hindren. 

 

Inga hinder (gå vidare till fråga 13)
 

 
Hälsosam mat tar för lång tid att laga

Jag är inte bra på matlagning
  

Jag orkar inte förändra matvanorna
 

Tidsbrist
 

Jag gillar inte sån mat
  

Barnet/barnen gillar inte sån mat
  

Min sambo/make/maka gillar inte sån mat
 

Barnet/barnen tjatar till sig onyttiga varor när vi handlar
 

Har inte tillräcklig kunskap om vad som är näringsriktigt och hälsosamt
 

Hälsosam mat är dyr

Svårt att veta om en vara i affären är hälsosam
  

Det finns inte hälsosamma varor i affären
  

Annat, nämligen..........................................................................................................................

     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Är det något du vill tillägga som inte tagits upp bland frågorna? Skriv det i så fall 
här: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…. 

 

Titta gärna igenom häftet så du inte glömt att svara på någon fråga.  

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten. 

Vänliga hälsningar, Eva Qvarnström 

 

 


