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SAMMANFATTNING 

Föräldrar har stor påverkan på sina barn och på sina barns levnadsvanor. Studier visar att 

barns kostvanor följer med dem vidare i livet, till tonåren och vuxenlivet. Ett invant beteende 

är svårare att ändra i ett senare skede. Förekomsten av barnfetma ökar och studier visar att 

socker har negativa effekter vad gäller just övervikt och fetma, karies, diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar. Syftet med studien är att undersöka föräldrars uppfattningar om barnens 

sockerkonsumtion och dess påverkan på hälsan och hur de agerar utifrån det. Studien 

genomfördes med en kvalitativ metod, med en deduktiv manifest innehållsanalys. Urvalet var 

ett målinriktat urval, med snöbollsurval som angreppssätt. Deltagarna var fem 

småbarnsföräldrar i åldrar mellan 28 och 34 år. Resultatet visar att föräldrarna saknade 

kunskap kring ämnet och upplevde inte att sockerrik kost var ett problem medan sötsaker i 

stor utsträckning sågs som ett problem. Föräldrars uppfattningar av hur socker påverkar 

barnens hälsa visades exempelvis vara ökad risk för övervikt, förstörda tänder och sjukdomar 

som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Majoriteten av deltagarna gör ingenting aktivt för att 

minska sockerkonsumtionen. De uttryckte att införa striktare regler kring att endast förtära 

sötsaker på helgerna och att byta ut sockerrika livsmedel mot ett nyttigare alternativ var 

något som kunde göras för att minska sockerkonsumtionen. Slutsatsen är att resultatet 

påvisar vikten av att arbeta vidare kring ämnet då det saknas kunskap och motivation till 

förändring. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring ämnet bör ske på 

både grupp- och individnivå men även på samhällsnivå.  

 

Nyckelord: Sockerkonsumtion, Föräldrars uppfattningar, Kvalitativa intervjuer. 

  

  



ABSTRACT 

Parents have a major impact on their children and on their children's living habits. Studies 

show that children's diets follow them in life, through their teens and adulthood. An inverse 

behavior is difficult to change at a later stage. The presence of childhood obesity is increasing 

and studies show that sugar has negative effects such as overweight and obesity, caries, 

diabetes, cardiovascular disease. The purpose of this study is to examine parents' perceptions 

of their children's sugar consumption and their impact on health and how they act based on 

it. The study was conducted with a qualitative method, with a deductible manifest content 

analysis. The selection was a targeted selection, with snowball selection as an approach. The 

participants were five parents to small children, aged 28 to 34. The result shows that the 

parents lacked knowledge about the subject and did not experience that sugary diet was a 

problem, while sweets were to a large extent seen as a problem. Parents' perceptions of how 

sugar affects children's health was shown to be at increased risk of obesity, corrupted teeth 

and diseases such as diabetes and cardiovascular disease. The majority of participants do 

nothing actively to reduce sugar consumption. They expressed the need to introduce stricter 

rules about only consuming sweets on weekends and replacing sugar-rich foods with a 

healthier alternative, was something that could be done to reduce sugar consumption. The 

conclusion is that the results show the importance of continuing on the subject as there is a 

lack of knowledge and motivation for change. Health promotion and disease prevention on 

the subject should take place at both group- and individual level, but also at community level. 

 

Keywords:  Sugar consumpiton, Parents perceptions, Qualitative interviews.
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1 INTRODUKTION  

Ett av de folkhälsopolitiska målområdena är goda matvanor och säkra livsmedel (Prop. 

2007:08). Målområdet utgår från att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar 

genom god kost och goda matvanor. Befolkningen har olika mycket kunskap kring kostens 

påverkan på hälsan. Det saknas kunskap om kost och dess konsekvenser på hälsan. Det krävs 

ett arbete från flertal aktörer kring området, exempelvis genom prissättning, marknadsföring 

samt tillgänglighet för att öka kunskapen om effekten av hälsosam kost för alla i 

befolkningen. Enligt undersökningar konsumeras det överlag för lite frukt och grönsaker och 

för mycket socker och fett för att det ska främja hälsan. Den snabba ökningen av övervikt och 

fetma kan till stor del bero på kostvanor och fysisk inaktivitet (Prop. 2007:08). 

Det är konstaterat att barnfetman ökar i Sverige och i hela världen. Barn blir mer 

stillasittande med digitala leksaker såsom iPads, smartphones och tv-tittande. Barn leker inte 

på samma sätt som förr, gör inte av med lika mycket energi som tidigare, samtidigt som 

sockerintaget är större (WHO, 2016). Det tyder på att de både konsumerar mer och gör av 

med mindre energi. 

Under studietiden i det folkhälsovetenskapliga programmet har intresset för 

sockerkonsumtion och dess konsekvenser vuxit. Ämnen som livsstil och levnadsvanor är 

något som förekommit i flertal kurser då det har betydelse för individers hälsa. Särskilt 

kosten har varit en intressant del då det är ett personligt intresse som vuxit med tiden och 

har även uppmärksammats i media. 
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2 BAKGRUND 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller ohälsa 

(WHO, 2006). Världshälsoorganisationen (WHO, 1998) definierar folkhälsa som att socialt 

och politiskt förbättra en hel populations hälsa, förlänga livet, förbättra livskvalitén genom 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.  

 

Det finns enligt WHO (1998) skillnader mellan folkhälsa och den nya folkhälsan. Den nya 

folkhälsan betonar vikten av individers livsstil och levnadsvanor vilket är faktorer som utgör 

individers hälsostatus och påvisar behovet av att mobilisera resurser, stödja hälsosam livsstil 

samt skapa stödjande miljöer för hälsa (WHO, 1998). Enligt WHO (u.å.a) är en god kost 

avgörande för en individs överlevnad, fysisk och mental utveckling, prestationsförmåga och 

hälsa och välbefinnande genom ett helt liv, från födseln och genom alla skeden i en individs 

liv.  

Folkhälsomyndigheten (2016) menar att sunda kostvanor gynnar hälsa och välbefinnande 

och skapar en grund till en positiv hälsoutveckling. Goda kostvanor tillsammans med fysisk 

aktivitet kan förebygga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i 

rörelseorganen, en del cancertyper samt psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten samarbetar 

med myndigheter och aktörer för att dela kunskap och erfarenhet kring att främja goda 

kostvanor (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

2.1 Folkhälsopolitiskt målområde 

Enligt Regeringens proposition (2007:08) är ett av de folkhälsopolitiska målområden goda 

matvanor och säkra livsmedel. Enligt regeringens proposition skapas en positiv 

hälsoutveckling hos befolkningen bland annat genom goda matvanor och säkra livsmedel. 

Maten som konsumeras och de matvanor individer skaffar sig påverkar hälsan. En god kost 

är betydande för individers hälsa i flera avseenden, som att främja god hälsa och att 

förebygga ohälsa och sjukdomar. Individer har olika mycket kunskap och medvetenhet om 

kostens påverkan på hälsa (Prop. 2007:08).  

För att möjliggöra för befolkningen att skaffa sig goda matvanor krävs det ett arbete från flera 

aktörer. Det innefattar till exempel prissättning av matvaror, hur marknadsföringen sker, 

tillgänglighet för hälsosam kost till hela befolkningen (Prop. 2007:08).  

Många har idag kunskap och är medvetna om vikten av varierad kost, mer frukt och 
grönsaker samt lägre fett- och sockerkonsumtion. Genomsnittligt konsumerar Sveriges 
befolkning för lite frukt och grönsaker och för mycket socker och fett, speciellt mättat fett för 
att det ska gynna befolkningens hälsa. Den snabba ökningen av övervikt och fetma kan till 
stor del bero på förändrade kostvanor och fysisk inaktivitet. Ökningen gäller både kvinnor 
och män och i alla åldrar (Prop. 2007:08).  
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2.2 Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

År 2016 gavs en rapport ut av WHO (2016) ”Ending Childhood Obesity” som handlar om hur 

den växande barnfetmaepidemi ska bekämpas. Förändringar måste ske i barnens lokala 

miljö. Barn riskerar utifrån många situationer i deras miljö att utveckla övervikt eller fetma. 

Exempelvis tillgången till ohälsosam kost, läsk och godis samt att barn är idag mer 

stillasittande än förr. Barnfetma påverkar barns psykiska, fysiska och sociala välbefinnande 

och är en känd risk för fetma i vuxen ålder och riskfaktor till sjukdomar. Behovet att arbeta 

mot barnfetman är stort för att förbättra hälsan hos dagens generation och kommande 

generation. Genom ett sektorsövergripande arbete med omfattande interventioner från flera 

aktörer som riktar sig till den miljön där fetma kan utvecklas och med hjälp av 

utbildningssektorn kan arbetet ge resultat.  

För att det ska fungera menar WHO (2016) att det krävs engagemang från regering och 

ledarskap, långsiktiga investeringar, engagemang från samhället för att bevara barns 

rättigheter till god hälsa och välbefinnande. Uppfattningen kring arbetet är att det kan ge 

framsteg om alla aktörer förblir engagerade med ett gott samarbete mot ett gemensamt mål, 

att bekämpa barnfetman. Målet med arbetet kring ”Ending Childhood Obesity” är att 

utveckla policyrekommendationer till regeringar för att förhindra att barn och ungdomar får 

fetma samt identifiera och behandla barn och unga som befinner sig i riskzonen för att 

utveckla fetma.  

I rapporten rekommenderas utveckling av föreskrifter som innebär att marknadsföra 

livsmedel och drycker utifrån WHO:s rekommendationer. Genom marknadsföringen kan det 

bidra till en minskad konsumtion hos barn av livsmedel och dryck med hög fetthalt, 

sockerhalt och salthalt. Att hjälpa och stötta individer att välja andra alternativ än sötade 

drycker och näringsfattiga livsmedel kan det främja hälsosamma val och förebygga övervikt 

och fetma (WHO, 2016). 

Regeringen har tagit ett beslut om att Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska 

upprätta underlag till hälsofrämjande interventioner gällande goda matvanor och fysisk 

aktivitet (Socialdepartementet, 2016). Arbetet ska utgå från de förutsättningar som finns. Att 

effektivisera användning av kunskap och resurser som finns samt att identifiera och göra 

aktörers roller tydliga. Aktörer som statliga myndigheter, kommuner och landsting, förenings 

och näringslivet och arbetsmarknadens parter ska involveras i arbetet. Det ingår även att se 

över möjligheterna till att utöka uppföljning av utvecklingen kring arbetet samt följa upp 

insatser och effekterna av insatserna. Möjlighet till att frivilligt arbeta hälsofrämjande för 

företag inom livsmedelskedjan ska undersökas, såsom att minska tillsatt socker och salt i 

livsmedel. Det framgår även i uppdraget att Folkhälsomyndigheten ska göra det möjligt att 

Sveriges bidrag till Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) kommer att genomföras 

samt rapporteras till Världshälsoorganisationen (WHO). Det ska även lämnas förslag till 

kommande arbete inom området (Socialdepartementet, 2016). 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet innan den sista april 2017. Grunden till att 

regeringen tagit beslutet är på grund av att ohälsosamma kostvanor och fysisk inaktivitet är 

betydande och bidragande anledningar till vanliga folksjukdomar. En matvaneundersökning 

som Livsmedelsverket har genomfört visade att vuxnas kostvanor har förbättrats men inte i 
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den utsträckning som behövs utifrån ett folkhälsoperspektiv. Övervikt och fetma medför att 

risken för andra sjukdomar ökar, sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes 

och några typer av cancer. Vad gäller fetma och övervikt går det att se påtagliga 

socioekonomiska skillnader. Det har även framkommit genom forskning att insatser inom 

flera sektorer och flertal aktörer behövs kring ämnet. Utifrån det har regeringen bedömt att 

uppdraget behövs för att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet (Socialdepartementet, 

2016). 

2.3 Barn som viktig målgrupp för hälsofrämjande arbete 
 
Enligt Regeringens proposition (2007/08:110) utgör Barn och ungas uppväxtvillkor 

målområde nummer tre av de folkhälsopolitiska målområdena. Anledningen till att 

regeringen bedömt att det ska vara ett av målområdena är att trygga och goda uppväxtvillkor 

har stor betydelse och inverkan på barns hälsa och samtidigt för folkhälsan ur ett långsiktigt 

perspektiv. Föräldrar har huvudansvar för sitt barns hälsa och välbefinnande. En viktig och 

avgörande del för barn och ungas hälsa är familjerelationer (Prop. 2007:08). 

Folkhälsomyndigheten (2013) menar att barn är en målgrupp som prioriteras inom 

folkhälsopolitiken. Levnadsförhållanden hos barn har avsevärd betydelse för hälsan i och 

med att det påverkar individens psykiska och fysiska hälsa även senare i livet. Därför har 

åtgärder kring problem i tidigt skede positiva effekter på individens hälsa.  

Hemmamiljön har stor betydelse för barnets hälsa, både under barndomen och medan 

individen växer upp men även längre fram i livet. Enligt Livsmedelsverket (2016) 

konsumerar barn för mycket av feta, sockerrika och näringsfattiga livsmedel. För att ett barn 

ska få i sig alla näringsämnen de behöver men undvika övervikt bör inte konsumtion av fet, 

sockerrik och näringsfattig kost förtäras i stor utsträckning. Livsmedelsverket (2016) menar 

att barn i åldrar mellan två och 17 år rekommenderas konsumera nyckelhålsmärkta livsmedel 

då de är magrare, mindre mättat fett, mindre socker och salt och mer fibrer än liknande 

livsmedel, som inte är nyckelhålsmärkta.  

Enligt Nanjappa, Hector och Marcenes (2015) är regelbunden konsumtion av sockerrika 

livsmedel en riskfaktor för kroniska sjukdomar, karies, fetma och övervikt. Individers 

kostvanor börjar tidigt i livet och har betydelse för framtida kostvanor i individens liv. 

Hemmamiljön är därför en viktig miljö att skapa goda kostvanor på. Även Wijtzes, Jansen, 

Jansen, Jaddoe, Hofman och Raat (2013) menar att det är av stor vikt att upptäcka 

riskgrupper i tidig ålder i och med att kostvanor följer med de upp i tonåren och vuxenlivet. 

Familjens matmiljö har sannolikt en stor påverkan på barnens framtida kostvanor och 

matbeteenden. Longacre et al. (2016) menar att det finns samband mellan barns höga intag 

av socker och en mängd olika indikatorer av ohälsa, som övervikt och karies.  
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2.4 Kostrekommendationer 

De näringsrekommendationer som gemensamt tagits fram av de nordiska länderna är Nordic 

Nutrition Recommendations 2012 (2014). Rekommendationerna är ett viktigt underlag för 

Livsmedelsverket arbete med en hälsosam kost för befolkningen. Enligt de nordiska 

rekommendationerna bör intaget av tillsatt socker inte överstiga tio procent av det dagliga 

energiintaget. I rekommendationerna framgår det vilka matvanor som är positiva för hälsan 

lång- och kortsiktigt samt hur pass fysiskt aktiva individer bör vara. I rekommendationerna 

framkommer att helheten har betydelse. Att äta en varierad kost i måttlig mängd och röra på 

sig ger en bra balans (Nordic Nutrition Recommendation 2012, 2014).  

Frukt och grönsaker och mat med fullkorn beskrivs som positiv kost för hälsan medan godis, 

sötsaker och livsmedel med hög sockerhalt beskrivs som negativ för hälsan (Nordic Nutrition 

Recommendation 2012, 2014). 

2.5 Övervikt och fetma 

Världshälsoorganisation (WHO) definierar övervikt och fetma som onormal eller en alldeles 

för stor fettansamling, som kan bidra till negativa hälsoeffekter. Övervikt och fetma innebär 

ökad risk för kroniska sjukdomar, som exempelvis typ 2-diabetes, vissa cancertyper och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma är ett avsevärt ökande folkhälsoproblem 

(WHO, u.å.b).  

Enligt WHO (2016) har förekomsten av övervikt och fetma mer än dubblerats världen över 

sedan år 1980. År 2014 var 39 procent av individer i åldern 18 överviktiga och 13 procent i 

samma ålder hade fetma. Barn som konsumerar kost med för hög fetthalt, socker, salthalt 

och energirika livsmedel som ofta är billigt men även näringsfattig. Den typ av kost 

kombinerat med mindre fysisk aktivitet än vad ett barn behöver kan förklara den kraftigt 

ökande fetman och övervikten bland barn (WHO, 2016).  

Genom att konsumera en begränsad mängd fett och socker, äta mer frukt och grönsaker i 

kombination med att hålla sig fysiskt aktiv, vilket för barn gäller en timme fysisk aktivitet per 

dag går det att förebygga övervikt och fetma på individnivå. På samhällsnivå är det av vikt att 

möjliggöra för individer att själva utföra individuella åtgärder, genom exempelvis strategier 

som ökar tillgängligheten av hälsosam kost och regelbunden träning, även för de med sämre 

ekonomi. Ett sådant exempel är sockerskatt på drycker med extra tillsatt socker (WHO, 

2016). 

2.5.1 Faktorer som påverkar intaget av socker 

Enligt Nanjappa et al. (2015) är utbildningsnivå en faktor som kan påverka intaget av socker. 

I de fall då föräldern var högutbildad konsumerade barnen en mindre mängd socker jämfört 

med barn till en lågutbildad förälder. 
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Wijtzes et al. (2013) menar att hög konsumtion av läskedrycker är vanligare hos barn med 

lägre socioekonomisk status. Däremot finns det inte lika mycket som tyder på att sambandet 

finns vad gäller barns höga konsumtion av snacks. Konsumtion av snacks och läsk hos barn 

var förknippat med föräldrars tolerans och föräldrars egen sockerkonsumtion. Dessutom 

framkommer att barn som tittar mycket på tv konsumerar snacks och läsk i större 

utsträckning än barn som inte tittar mycket på tv. Ett sätt att minska skillnader i barns 

ohälsosamma kostvanor och negativa kostbeteende kan vara att rikta åtgärder till matmiljön i 

hemmet menar Wijtzes et al. (2013). 

Longacre et al. (2016) menar att barns exponering av reklam för sockerrika flingor är kopplat 

till ökad konsumtion av sockerrika flingor. Ett sätt att jobba mot att reducera sockerintaget är 

att byta ut de sockerrika frukostflingorna mot flingor med lägre sockerhalt (Longacre et al., 

2016). 

Sleddens, Kremers, Stafleu, Dagnelie, De Vries och Thijs (2014) menar att åtgärder som givit 

bäst resultat vad gäller att förhindra övervikt och fetma hos barn är åtgärder som involverat 

och engagerat barnens föräldrar. Sleddens et al. (2014) menar att andra åtgärder kring 

problemet har vart ineffektiva på grund av att det saknas kunskap om vikten av föräldrars 

uppfattningar och kostbeteenden. 

Naughton, McCarthy och McCarthy (2015) undersökte faktorer som stödjer eller hindrar 

sockerkonsumtion och effekten av en individs invanda beteende. Att minska intaget av socker 

blir svårare om individen har ett invant kostbeteende. Naughton et al. (2015) menar att Self 

efficacy (Bandura, 1998) i kombination med hög egenkontroll vid planering av kosten kan 

hjälpa individer att ta kontroll över sina kostvanor och förhindra oönskat kostbeteende. 

Sütterlin och Siegrist (2015) menar att individers uppfattning av socker skiljer sig vad gäller 

socker eller fruktsocker. Frukt symboliseras som hälsosamt vilket gör att individer uppfattar 

livsmedel som innehåller fruktsocker mer hälsosamt än livsmedel där det endast står socker. 

I studien framkommer att det är viktigt hur informationen uppfattas och att det påverkar 

individens uppfattning av kost, vilket i sin tur har betydelse för marknadsföring och för 

folkhälsan. 

2.5.2 Effekter av socker 

Westwater, Fletcher och Ziauddeen (2016) undersöker socker som beroendeframkallande. De 

menar att bevisen tydde på beroendeframkallande livsmedel, speciellt kost med hög 

sockerhalt. Sockers potential att vara beroendeframkallande undersöktes, dock finns det 

begränsat bevis till sockerberoende hos människor. Resultaten från litteraturen tyder på att 

beroendeliknande beteende som exempelvis hetsätning kan förekomma, men inget som 

styrker att det är möjligt att människan är sockerberoende.   

Codella, Terruzzi och Luzi (2016) menar att sockerberoende klassas som ett tvångsmässigt 

och beroendeframkallande ätbeteende. Regelbunden fysisk aktivitet har givit positiva effekter 

och påverkat fysisk obalans som orsakats av osunda beteenden. Codella et al. (2016) menar 

att det verkar rimligt att livsmedel med tillsatt socker skulle kunna utlösa 
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beroendeframkallande beteenden hos en del individer vilket till sist kan gå över till 

tvångsmässigt överätande. 

Belkova, Rozkot, Danek, Klein, Matonohova och Podhorna (2015) menar att många anser att 

socker är orsaken till den ökade förekomsten av fetma, diabetes och andra sjukdomar. 

Stillasittande livsstil och osunda kostvanor är minst lika viktigt. I studien beskrivs olika typer 

av socker. Fruktossirap har högre sötningseffekt än sackaros och omsätts i kroppen på ett 

annat vis.Fruktossirap finns i livsmedel som exempelvis juice, läsk, flingor, bröd, yoghurt, 

ketchup och majonnäs. Det finns studier som påvisar samband mellan den ökade 

konsumtionen av fruktos med ökad förekomst av fetma. Studier visade däremot att olika 

sötningsmedel har olika effekter på kroppsvikten. I studien framkommer att fruktossirap har 

visats bidra till viktökning i större utsträckning än sackaros, trots att energiintaget var exakt 

lika högt. Konsumtion av fruktossirap under lång tid bidrog till en onormal ökning av 

kroppsfett just i buken. 

2.6 Studiens definition av sockerkonsumtion  

 
Enligt Livsmedelsverket (2015) har kolhydraternas kvalitet större betydelse än mängd 

kolhydrater utifrån ett hälsoperspektiv. En fiberrik kost med fullkornsprodukter kan utgöra 

lägre risk för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och vissa 

cancertyper. Att byta ut livsmedel av vitt mjöl mot fullkornsprodukter ger positiva resultat på 

hälsan. Vidare menar Livsmedelsverket (2015) att det är av vikt att bli medveten om de 

sockerfällor som möjligtvis inte är självklara. Samtidigt finns det välkända källor till socker 

som exempelvis sötsaker som läsk, fikabröd och godis.  

Sockerkonsumtion i den aktuella studien avser både de välkända sockerrika livsmedlen som 

sötsaker i form av läsk, fikabröd, godis men även det dolda sockret som barnen får i sig via 

kosten. Det dolda sockret kan vara i form av kolhydrater som omvandlas till socker i kroppen.  

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet i studien utgår från Urie Bronfenbrenners systemteori 

Bronfenbrenner Ecological Theory (Bronfenbrenner, 1994) som visar individens samspel 

med de miljöer individen befinner sig i. Individens utveckling sker i samspel med den 

omgivande miljön. Modellen visar de olika system som individen omges av. De olika 

stadierna i teorin som påverkar individen är mikrosystem, mesosystem, exosystem och 

makrosystem. Teorin menar att de olika systemen påverkar varandra. De sträcker sig från 

den direkta miljön som individen befinner sig i och ut mot sociala och kulturella faktorer.  

Mikrosystemet består av individens personliga relationer som föräldrar, syskon och vänner 

till exempel. I mikrosystemet är kunskap, personlighet, åsikter och uppfattningar betydande 

och de formas till viss del av miljön och andra individer som individen har en relation till 

(Bronfenbrenner, 1994).  
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Mesosystemet består av organisatoriska faktorer som individens miljö genom exempelvis 

policys, normer kring beteende, vilka formar individens beteende. Det kan till exempel vara 

på skolan, arbete, kyrkan eller föreningar. Mesosystemet är också en sammankoppling av två 

mikrosystemsfaktorer, som exempelvis ett samspel mellan skola och hem, att föräldrar och 

lärare kommunicerar med varandra (Bronfenbrenner, 1994).  

Exosystemet är på samhällsnivå, där sociala normer, sociala nätverk och media inkluderas. 

En individ behöver inte vara aktiv inom något på samhällsnivå för att sådana faktorer ska ha 

en påverkan på individen. Exosystemet beskrivs som sammankopplingar av olika faktorer 

som indirekt påverkar miljön som individen lever i. För ett barn kan det exempelvis vara 

hemmet och förälders arbetsplats (Bronfenbrenner, 1994).  

Makrosystemet består av kulturella, ekonomiska och samhälleliga faktorer. Systemet kan ses 

som ett övergripande mönster av mikro- meso- och exofaktorer utifrån kultur, uppfattningar 

och värderingar (Bronfenbrenner, 1994).  

Bronfenbrenners ekologiska teori har i studien av Lau och Ng (2014) använts som ett 

systemiskt ramverk för att förstå studiemiljön hos vuxna studenter. Lau och Ng (2014) menar 

att eftersom Bronfenbrenner ser social interaktion som en bidragande faktor till inlärning 

kan teorin vara passande till just vuxna studenter. Att använda teorin för att skapa förståelse 

för studenternas utbildningsmiljö är teorin komplicerad och omfattande. Vuxna studenter 

har gått igenom olika utvecklingsfaser i livet vilket gör deras lärande också mer omfattande 

och komplicerad i och med att de hamnar i nya roller, ny miljö och nya uppgifter. I och med 

att studenterna har utvecklats i större utsträckning än skolbarn så anses det att 

Bronfenbrenners teori är passande i och med att lärande och utveckling är en pågående och 

utvecklande process (Lau & Ng, 2014).  

Lau och Ng (2014) menar att en styrka med teorin är vikten som läggs på att effekter går åt 

båda håll mellan individen och miljön utifrån meso- och exosystemen. En annan styrka med 

teorin är att den tar hänsyn till individens egna erfarenheter eller uppfattningar av sin 

omgivning för att bedöma individens inlärningsmiljö. Andra teorier syftar mer till att 

individen ska bedöma inlärningsmiljön utifrån beskrivningar och inte utifrån erfarenhet eller 

uppfattningar (Lau & Ng, 2014). 
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Figur 1: Bronfenbrenner Ecological Theory. Källa Pinterest. 

2.8 Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem. Det finns självklart många olika orsaker 

till övervikt och fetma, som till exempel ärftlighet, medicinska orsaker, osund kost och fysisk 

inaktivitet. Gällande kost så finns det även där många olika faktorer som kan leda till övervikt 

och fetma. Äter vi generellt för mycket? Äter vi för mycket fett? Eller äter vi för mycket 

socker? 

Studier visar att hög sockerkonsumtion kan leda till övervikt och fetma samt att förekomsten 

av problemet har ökat. Med sockerkonsumtion menas här både de välkända sockerrika 

livsmedlen som sötsaker i form av godis, fikabröd, glass och läsk, men även det dolda sockret 

som barnen får i sig via kosten. Det dolda sockret kan till exempel vara i form av kolhydrater 

som omvandlas till socker i kroppen. 

Tidigare studier har påvisat att åtgärder som givit bäst resultat vad gäller att förhindra 

övervikt och fetma hos barn är åtgärder som involverat och engagerat barnens föräldrar 

(Sleddens et al., 2014). Föräldrar har en betydande roll i barnens uppväxt, för beteenden som 

de skaffar sig och för framtida uppfattningar om allt runt omkring dem, som bland annat 

kosten. Föräldrar har även en viktig roll i barnens kostvanor (Ray, 2013). 

Hur ser då dagens småbarnsföräldrar på sockerkonsumtionen? Är föräldrar medvetna om att 

övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem? Skulle åtgärder riktade till föräldrarna 

kunna vara en metod i arbetet med att hantera barnfetma? Det behövs insatser för att sprida 

medvetande, ökad kunskap och engagemang från flera aktörer i samhället men framförallt, 

insatser från föräldrarna. 

Det som är intressant att undersöka är därför hur föräldrar uppfattar sockerkonsumtionen 

och dess påverkan på hälsan. Finns tillräcklig kunskap om socker samt medvetenhet om hur 

barn konsumerar socker?  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka föräldrars uppfattningar om barnens sockerkonsumtion och dess 

påverkan på hälsan och hur de agerar utifrån det.     

Frågeställningar    

1. Hur ser föräldrar på socker och sockerkonsumtion? 

2. Hur upplever föräldrar att socker påverkar barnens hälsa? 

3. Hur tänker föräldrar kring att minska sockerintaget hos sina barn? 

4 METOD 

I nedanstående avsnitt presenteras studiedesign, val av intervjupersoner och analys av det 

insamlade materialet. Kvalitetskriterier och etiska överväganden kommer att presenterat i 

slutet av kapitlet. 

4.1 Studiedesign 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod, vilket valdes utifrån studiens syfte. Studien 

genomfördes med hjälp av enskilda semistrukturerade intervjuer för att undersöka föräldrars 

uppfattningar kring barnens sockerkonsumtion och hur de agerar utifrån det. Bryman (2012) 

menar att vid semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från några nedskrivna 

intervjufrågor utifrån olika teman, vilket kallas intervjuguide. Intervjupersonen svarar fritt 

på frågorna och frågorna behöver inte ställas i exakt den följd som frågorna är nedskrivna. 

Intervjuaren kan ställa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden om det finns behov för det, 

annars följs intervjuguiden vanligtvis (Bryman, 2012).  

Då det var just föräldrars egna uppfattningar som författaren upplevde som intressant att 

undersöka blev kvalitativ metod den relevanta metoden för studien. Holloway och Wheeler 

(2010) menar att den kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse kring människors 

upplevelser eller erfarenheter. Kvalitativ forskning syftar till att undersöka, beskriva och 

tolka människors uppfattningar om sociala fenomen utifrån deras livsvärld. Med hjälp av 

kvalitativa studier undersöks människors beteenden, känslor och erfarenheter (Holloway & 

Wheeler, 2010). 
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4.2 Urval 

Valet av intervjupersonerna utgick från ett målinriktat urval, med hjälp av snöbollsurval, som 

är ett angreppssätt inom målinriktat urval enligt Bryman (2012). Snöbollsurval eller 

kedjeurval innebär att författaren genom kontakter fått tips på personer som passade in på 

kriterier för studien, vilka var att personerna skulle vara mellan 25 och 35 år, ha barn som var 

mellan ett till tio år. På grund av att barn i den åldern kan definieras som småbarn, och det 

var föräldrar till småbarn som önskades undersöka. Målinriktat urval menar Bryman (2012) 

är att urvalet görs utifrån arbetets syfte, arbetets problemformulering. 

För att hitta intervjupersoner till studien inleddes processen med att kontakta en vän med 

småbarn som kunde ge tips på andra föräldrar, som sedan kontaktades och informerades om 

studien och dess syfte, och personerna blev därefter förfrågade att delta i studien. Samtliga 

fem personer som kontaktades via telefon svarade ja till att delta. När personerna givit sitt 

godkännande till att delta i studien skickades ett missivbrev ut till deltagarnas mail med 

information om studien och dess syfte och de fyra etiska principer som beaktas i studien 

(Bilaga A). Därefter kontaktades intervjupersonerna igen via telefon för att boka in 

intervjuerna. En av intervjupersonerna ångrade sig och avböjde sin medverkan då personen 

fått förhinder och hade inte tid att delta i intervjun. Därefter frågades ytterligare en person, i 

och med att det annars endast hade blivit fyra deltagare. Den sista personen svarade ja till att 

delta. Intervjupersonerna som deltog i studien var fem föräldrar till småbarn. Ett av barnen 

gick i förskoleklass, resterande barn gick på förskolan. Föräldrarna bestod av tre män och två 

kvinnor i åldrar mellan 28 till 34 år.  

4.3 Datainsamling 

Insamling av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2012) en uppsättning intervjufrågor som inte 

nödvändigtvis behöver ställas i den ordning frågorna följer. Intervjuaren kan även lägga till 

frågor som följdfrågor. Intervjuguiden som användes i studien bestod av frågor om socker på 

förskolan, socker i sin helhet samt socker i maten i hemmiljön (Bilaga B).  

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna för att säkerställa att intervjufrågorna gick 

bra att använda och att det inte fanns behov att lägga till eller ta bort frågor. Inga ändringar 

av intervjuguiden genomfördes efter pilotintervjun då frågorna fungerade bra och 

motsvarade arbetets syfte. Bryman (2012) menar att en pilotintervju kan vara bra att göra för 

att se hur personen reagerar på olika frågor eller om någon fråga behöver ändras med andra 

ord om frågorna går bra att använda.  

Intervjupersonerna gav sitt samtycke till att delta i studien först när de fick förfrågan att delta 

i studien muntligen via telefon. Sedan gav de sitt samtycke ännu en gång muntligt innan 

intervjun och ljudinspelningen startade. Innan samtliga intervjuer inleddes informerade 

författaren muntligt för intervjupersonerna om samtliga etiska principer som tillämpas i 

studien. De fem intervjuerna som genomfördes tog plats i intervjupersonernas hem, där de 

kände sig bekväma. Intervjun kunde ske ostört genom att endast författaren och 
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intervjupersonen befann sig i rummet under samtliga intervjuer. På det viset kunde 

intervjupersonen känna sig bekväm med att tala fritt utan att någon annan lyssnade eller 

dömde personen i fråga. Intervjuguiden och frågorna följdes i den ordningen de var skrivna. 

Vid vissa fall ställdes följdfrågor som exempelvis ”Hur menar du då?” om författaren 

upplevde att svaret inte var helt fulländat. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, som sparades i telefonen och skickades 

sedan över till författarens dator, som bara författaren själv har tillgång till vilket innebär att 

materialet förvarades på ett säkert sätt. Varje intervju transkriberades samma dag som 

intervjun ägde rum. Intervjuerna skrevs ut ordagrant i separata Word dokument. 

Transkriberingen utgjorde totalt 43 sidor. Intervjuerna varade mellan 18 minuter och 30 

minuter. Intervjupersonernas identitet skyddades genom att koda personerna som IP1, IP2 

och så vidare. Vid stunder i intervjuerna då det uppstod tystnad i en mening markerades det 

med tre punkter. I de fall då en text är tagen ur ett sammanhang där meningar har plockats 

bort på grund av att det inte var relevant markerades det med tre punkter inom klammer. 

4.4 Analys 

Studien följer Elo och Kyngäs (2008) modell av innehållsanalys. Analysen som genomfördes 

är en manifest och deduktiv innehållsanalys. Genom att genomföra innehållsanalysen utifrån 

befintliga kategorier vilka var studiens frågeställningar och inte genom att analysera helheten 

från det insamlade materialet som framkom genom intervjuerna har en deduktiv 

innehållsanalys genomförts. Genom att endast tolka det som intervjupersonerna sagt och 

inga underliggande innebörder har en manifest innehållsanalys genomförts. 

Analysen i studien inleddes med att först läsa igenom transkriberingarna upprepade gånger. 

När inläsning av texterna hade gjorts, markerades de meningsbärande enheterna i 

intervjuutskrifterna. Varje intervjuperson markerades med en unik färg för att särskilja vem 

som sagt vad. Enheterna lades sedan in i en matris, där de meningsbärande enheterna 

kondenserades så det blev ett kortare textstycke utan att förlora enheternas innebörd. 

Därefter gavs den kondenserade meningsenheten en kod utifrån dess innehåll. Koderna togs 

fram genom att analysera meningen med den kondenserade meningsenheten och beskriva 

innehållet med ett ord eller en kortare mening.  

Meningskondenseringen och kodningen genomfördes på samtliga fem intervjupersoner i 

separata dokument. När kodningen var klar så sorterades samtliga koder in i de tre 

kategorierna som de passade in under, vilka är studiens huvudkategorier. Huvudkategorierna 

bestod av studiens tre frågeställningar. Kategori ett utgjordes av föräldrars syn på 

sockerkonsumtion. Kategori två utgjordes av föräldrars upplevelser av hur socker påverkar 

barnens hälsa. Kategori tre utgjordes av föräldrars tankar kring att minska 

sockerkonsumtionen hos barnen. 

Samtliga koder under en kategori skrevs ut i pappersform och klipptes i bitar och sorterades 

upp i högar utifrån det som upplevdes höra ihop. De koder som det fanns ett mönster mellan 

hamnade i samma hög. Högarna motsvarade underkategorier. Momentet gjordes utifrån en 
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huvudkategori i taget, så när alla koder i kategori ett hade sorterats upp i underkategorier 

påbörjades nästa kategori att analyseras utifrån koderna som tillhörde kategorin. Analys av 

koderna genomfördes för att se om det gick att utläsa något mönster av koderna. 

Kategori ett utgjorde fyra högar vilket innebär fyra underkategorier. Kategori två utgjorde 

inga underkategorier och under kategori tre utformades två underkategorier utifrån 

uppdelningen efter kodernas innehåll som kategorin bestod av. 

Sedan analyserades innehållet i samtliga kategorier och underkategorier. Väsentliga citat 

valdes ut för att styrka det presenterade resultatet som framkommit utifrån studiens 

frågeställningar. 

Tabell 1: Exempel på analysen 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Socker i mat tycker jag 

väl inte är ett problem, 

jag tänker mer att så 

länge man inte äter det 

tillsatta sockret så… 

Inget problem med 

socker i maten 

Socker i mat 

är inget 

problem 

Inställning till socker  

 

Jag har trott att det 

socker dom får i sig är 

från sötsaker, 

självklart så förstår jag 

ju att det är socker i 

mat också. Jag ser 

socker i mat som inte 

ett problem, sen 

kanske det är det, mer 

än vad jag tror 

Omedveten om 

sockermängd i mat. 

Upplever inte att 

socker i mat är ett 

problem. 

Socker i mat 

är inget 

problem 

  

 

 

 

Föräldrars syn på 

sockerkonsumtion 
Äh jag skulle väl vilja 

vara bättre också och 

skulle väl vilja ha mer 

koll om inte annat. 

Vad som är, asså man 

vet ju inte hur mycket 

socker det är i alla 

grejer men… men jag 

försöker i alla fall 

tänka på det 

Vill vara bättre och ha 

mer kunskap. Vet inte 

hur mycket socker det 

är i allt. Försöker tänka 

på det 

Okunskap. 

Önskar mer 

kunskap. 

Okunskap kring socker 

Jag har ingen aning 

om hur stor betydelse 

sockret i maten har… 

Nej jag vettefan. Jag 

brukar inte tänka på 

sockermängden i 

maten jag lagar 

Ingen aning om 

sockerkonsumtionen i 

maten 

Okunskap 

kring 

sockermängd i 

mat 
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4.5 Kvalitetskriterier 

För att stärka studiens kvalité har kvalitetskriterier som trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och intersubjektivitet beaktats.  

Något som ger studien trovärdighet är att författaren reflekterar kritiskt under studiens gång 

kring sin egen förförståelse samt sina tankar och handlingar. Ett självkritiskt förhållningssätt 

under hela processen förbättrar kvalitén på studien enligt Holloway och Wheeler (2010). Ett 

självkritiskt förhållningssätt i form av att författaren inte låtit egna värderingar påverkat 

analysen eller intervjupersonen under intervjun.  

Enligt Elo och Kyngäs (2008) ökar tillförlitligheten i en studie genom att forskaren har med 

bilagor på hur datan och resultatet hänger ihop. Det kan vara i form av att exemplifiera 

kategoriseringen eller användning av citat i presentationen av resultatet för att styrka det 

som sagts, vilket medför tillförlitlighet i studien.  

Holloway och Wheeler (2010) menar även att tillförlitlighet uppnås i en studie genom att en 

verifieringskedja beskrivs. Det gör att läsaren kan se hur författaren har kommit fram till sina 

slutsatser och andra forskare kan göra på liknande sätt i andra studier. Att noggrant och 

fylligt beskriva hur studien genomförts ska möjliggöra för någon annan att göra om studien 

på en liknande målgrupp. Att beskriva processen medför överförbarhet till studien, vilket 

innebär att resultatet i studien skulle kunna överföras till liknande situationer eller en 

liknande målgrupp. Genom att visa ett exempel på analysen och att analysfasen beskrivs steg 

för steg stärks överförbarheten i studien.  

Intersubjektivitet innebär att vara neutral och fri från fördomar, vilket är svårt att uppnå. 

Forskaren bör inte förneka sin subjektivitet utan istället reflektera kring det och se till att 

hålla sig opartisk (Holloway & Wheeler, 2010). Eftersom det fanns viss förförståelse kring 

ämnet i studien så har det under studiens gång reflekterats kring författarens egen 

förförståelse, för att försöka vara objektiv. Begreppet objektivitet kallas även konfirmation.  

Bryman (2012) menar att konfirmera betyder att forskaren förstår att hen inte kan vara helt 

objektiv i forskning och försöker göra sig själv säker på att ha handlat korrekt. Det ska vara 

en självklarhet att forskaren inte låter egna åsikter eller värderingar påverka resultatet. Det 

är något som stärker studien då intervjuerna skrevs ner ordagrant och markerade pauser och 

liknande för att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Frågorna i intervjuguiden 

upplevdes öppna vid utformningen av frågorna. Vid utformandet fanns fokus på att frågorna 

inte skulle framstå som kränkande. Det var av vikt att författarens förståelse inte skulle 

framgå i frågorna för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med att vara ärliga 

med deras uppfattningar. 

4.6 Etiska överväganden 

Det är av vikt att ta hänsyn till etiken och ha ett etiskt förhållningssätt under hela studiens 

gång (Kvale & Brinkmann, 2014). De fyra etiska principerna är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna ska gälla för all 

svensk forskning (Bryman, 2012).  

Informationskravet beaktades då missivbrevet lämnades ut till samtliga intervjupersoner, där 

de fick information om studien och dess syfte samt kring att deras deltagande var frivilligt 

och anonymt. De blev informerade att de fick bestämma själva över sin medverkan och 

avsluta deltagandet om de önskade, i och med det uppfylldes även samtyckeskravet. Vid 

samtyckeskravet innefattar även att om deltagaren är under 18 år måste förälder godkänna 

personens medverkan menar Bryman (2012) men i den aktuella studien har inga 

minderåriga intervjuats så det har inte behövt beaktas. Intervjupersonerna kan inte 

identifieras i studien då de givits ett varsitt kodnamn. Det framkommer inte någon djupare 

information om personerna samt att allt material från intervjuerna kommer att raderas efter 

studien är slutförd. Intervjupersonerna är anonyma genom att det inte finns information som 

kan identifiera personerna i studien. Information som framkommit genom intervjuerna 

kommer inte att användas till något annat än till studien, vilket medför att 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet beaktats (Vetenskapsrådet, 2011).  

Konfidentialitetskravet innebär att information och uppgifter om deltagarna ska behandlas 

på ett konfidentiellt sätt menar Bryman (2012). Ingen annan än författaren, handledare och 

examinator kommer att ha tillgång till materialet i den aktuella studien. Nyttjandekravet 

innebär att information inte får användas till annat än den tänkta studien (Bryman, 2012). 

5 RESULTAT 

I nedanstående avsnitt redogörs resultatet utifrån de tre kategorierna som skapats utifrån 

arbetets frågeställningar och de underkategorier som framkom i analysen. Underrubrikerna i 

presentationen av resultatet motsvarar studiens underkategorier. 

5.1 Föräldrars syn på sockerkonsumtion 

5.1.1 Medvetenhet kring socker 

Resultatet av intervjustudien visar att en del av intervjupersonerna upplever till viss del att 

de känner sig medvetna om sockermängden i maten de konsumerar hemma. De menar att de 

inte alltid har fullständig koll på den totala mängden socker som konsumeras men att de 

ändå får en känsla av viss medvetenhet om sockermängden. Majoriteten av 

intervjupersonerna upplever däremot inte att de är medvetna om sockermängden som 

konsumeras eller vilka livsmedel som är sockerrika. 
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”Jag känner mig medveten om sockermängden i maten, men det är ju bara när jag är 

intresserad eller ja, sen när jag tänker på det. Jag tänker inte på det när man har 

mycket på jobbet och så liksom. Ibland vill man bara hem och laga mat då är det inte 

liksom som att man står och tänker på hur mycket socker man stoppar i ungarna men 

sen kanske […] man mäter ju liksom inte massa, liksom hur mycket grädde och 

mjölkprodukter och tillsatt, sådana här smaksatta saker […] vi lagar ju oftast maten 

från grunden, färdig mat är det ju mer socker i.” (IP4) 

En av de personer som känner sig medvetna om sockermängden upplever sig leva ett nyttigt 

liv med medvetenhet om socker. Det är inte något personen tänker aktivt på, men livsstilen 

upplevs hälsosam. Det framgår att personen periodvis är mer fokuserad, på grund av att hen 

är mer intresserad i perioder, då konsumeras mer hälsosam kost och mindre sötsaker än 

andra gånger. 

”Jag tänker ju på sockret ganska mycket ändå fast man inte tänker på det, man har ju 

börjat levt så, det har jag nog gjort sedan jag var femton år kanske. Det finns ju mycket 

mat som är god och barnen känner ingen skillnad på om man har socker i maten eller 

inte, tror jag inte […] man kan ju smaksätta det på ett helt annat sätt. Det finns ju andra 

alternativ liksom som gör att det blir mindre socker sen är det ju fruktsocker, det 

kommer man ju inte ifrån […] det är ju oftast med i mycket […] liksom bär och sådant, 

där är det ju ett bättre socker, det är ju inte tillsatt liksom.” (IP4) 

Resultatet påvisar att det finns viss medvetenhet av sockerintaget men att majoriteten inte 

känner sig medvetna, vilket medför att medvetenheten i studien är ganska låg. Den 

medvetenhet som beskrivs grundar sig i känslan att leva nyttigt i form av att personen väljer 

nyttigare alternativ på grund av sin medvetenhet av sockermängden i sockerrika livsmedel 

som exempelvis vit pasta, smaksatta mejeriprodukter och färdigmat. Det är framförallt 

medvetenhet av sockermängden i kosten och inte vad gäller sötsaker som nämns av 

intervjupersonerna. Att personerna inte alltid väljer de bästa alternativen utifrån 

sockermängd är också något som framkommer i studien, men de är medvetna av 

sockerkonsumtionen och att det finns bättre alternativ. 

5.1.2 Okunskap kring socker 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att de saknar kunskap om socker. De uttrycker 

att de inte känner sig medvetna om hur hög sockermängd som konsumeras i hemmet och 

vilka typer av socker som finns.  

Det framkommer från flera av intervjupersonerna att just socker i mat är något de inte tänkt 

så mycket på eller känner att de har kunskap om. En av fem läser i perioder 

innehållsförteckningar på livsmedel som de konsumerar. De andra fyra läser aldrig på 

innehållsförteckningar. 

Det är även flera av intervjupersonerna som upplever att de inte konsumerar mycket socker i 

maten men de har samtidigt ingen aning om vad maten innehåller. Det är mer en känsla de 

har av den kosten de konsumerar. En del av intervjupersonerna önskar att ha mer kunskap 

om socker i livsmedel. De känner även att sötsaker önskas konsumera i mindre utsträckning. 
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En av dem uttrycker att hen inte har tagit tag i problemet kring sötsaker tidigare på grund av 

att motivationen inte funnits till det. Tanken att vilja äta mer hälsosamt har många gånger 

slagit hen och äter periodvis en nyttigare kost, men sedan faller hen tillbaka i tidigare 

beteendemönster. I de perioder som det konsumerats mer hälsosam kost har det inte varit 

fokus på just sockret i kosten. Efter viss eftertanke nämner några av intervjupersonerna att 

om de skulle ta reda på innehållet i kosten så är det möjligt att det är en hög sockerhalt. 

Däremot har de inte känt något behov av att ta reda på sockermängden i kosten.  

”Om man skulle titta över vad vi faktiskt äter, om man skulle sätta sig in i det så det 

klart det kanske är mycket man jag vet ju inte riktigt […] socker och kolhydrater […] det 

klart, vi kanske äter mycket av dåliga kolhydrater” (IP2) 

En del av intervjupersonerna uppmärksammade under intervjuns gång att de saknade 

kunskap och fick sig en tankeställare när de fick frågor gällande ämnet att det säkert är mer 

än de tänkt sig. 

”[…] socker i maten som en del av den totala sockerkonsumtionen… jag skulle nog säga 

att typ, innan det här trodde jag nog inte att det var så mycket socker som jag antar att 

det är i maten, så jag trodde ju […] jag tänkte att dom får nog inte i sig så mycket socker 

om vi inte äter godis och fika eller så, men jag antar ju att det är mycket mer än vad 

man tror… verkligen. Men som sagt, det är aldrig något jag har tänkt på, och det är lite 

skrämmande att man inte vet heller. Det är ju liksom det bästa man har och man har 

ingen aning om vad man ger dom egentligen” (IP5) 

”[…] tidigare har jag ju inte tänkt på det så, men nu när jag får frågan så tänker jag att 

man kanske borde sätta sig in mer i vad det är i saker och ting… kanske, jag vet inte om 

jag kommer sätta mig in i det mer egentligen. Det är väl snarare om någon berättar för 

mig att det där är jättedåligt, vi vill ju någonstans ha en bra kost. Just socker har vi inte 

tänkt på förut.” (IP2) 

Den okunskap som beskrivs i intervjuerna är framförallt av socker i kosten och inte lika hög 

okunskap vad gäller socker i sötsaker.  

5.1.3 Inställning till socker 

Majoriteten av intervjupersonerna har en mer positiv inställning till socker i maten och 

negativ inställning till socker i sötsaker. De ser inte sockret i maten som ett problem men ser 

sötsaker som ett problem och något som majoriteten önskar minska på.  

Samtliga intervjupersoner anser att sötsaker ska konsumeras på helger men att det ofta blir 

sötsaker i form av fika i veckorna, vilket många upplever är något de vill konsumera mindre 

av. Smaksatt yoghurt och juice är sådant som fyra av fem intervjupersoner nämner som 

medvetna sockerrika livsmedel som konsumeras, i övrigt tänker de inte så mycket på 

sockermängd i kosten.  

Vissa nämner att de tidigare inte tänkt på att maten innehåller socker men förstår i samtalet 

att det finns socker i maten. De anser trots det att det inte är sockret i maten som utgör en 
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risk för ohälsa. De menar att det är sockret som finns i godis och andra sötsaker som 

påverkar hälsan negativt.  

”Jag tror inte det är överdrivet mycket socker i maten… jag tror att det mesta sockret 

barnen får i sig det är… visserligen har yoghurt och sådant tillsatt socker och så men 

annars tror jag att dom mest får i sig det via glass och sådana här saker […]” (IP1) 

”Jag har trott att det socker dom får i sig är från sötsaker, självklart så förstår jag ju att 

det är socker i mat också. Jag ser socker i mat som inte ett problem, sen kanske det är 

det, mer än vad jag tror… sen tror jag ju inte att det är sockret i maten som är den 

största risken för dom, då tror jag ju snarare att det är vår arrogans, nonchalans, vad 

man nu ska säga, slapphet kring sötsaker och fikabröd.” (IP2) 

Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker att de inte tänker på innehållet i maten de 

tillagar hemma. En återkommande anledning menar flera intervjupersoner är tidsbristen 

som småbarnsföräldrar ofta lever i. I och med att de inte tänker på sockermängden eller 

innehållet i maten medför det okunskap av sockerintaget.  

Det nämns från en intervjuperson att de nästan aldrig äter halvfabrikat, de lagar mat från 

grunden och tillsätter inte strösocker i maten, där av anser hen att sockermängden i maten 

inte är så hög. Utifrån synen på sockermängden i kosten anses det av samma person att det 

mesta sockret de får i sig är från godiset som konsumeras på helgerna.  

Pasta uttrycker flera intervjupersoner att de konsumerar i hög utsträckning. Det gör de på 

grund av att det är bekvämt då det går fort att tillaga men även på grund av att barnen tycker 

om det. Personerna får under intervjuns gång insikt kring att det kanske inte är så hälsosam 

kost som konsumeras. 

”[…] nej jag brukar faktiskt inte tänka på sockermängden i maten jag lagar hemma, jag 

lagar mat tills den smakar bra. Men ja som sagt, en nypa socker det ska man alltid ha i, 

en klassiker!” (IP3) 

En intervjuperson uttrycker att hen har en nollvision gällande sötsaker på vardagar, trots det 

konsumeras det periodvis sötsaker i form av fika och liknande på vardagar. Det framgår även 

från en annan intervjuperson att acceptans kring mängden sötsaker varierar, vissa dagar går 

det bra att konsumera mer sötsaker än andra med tanken att det jämnar ut sig då det blir 

mindre mängd andra gånger. Majoriteten av intervjupersonerna ser konsumtion av sötsaker 

som en social företeelse, något trevligt som görs med vänner exempelvis.  

En intervjuperson uttrycker att hen upplever viss hysteri kring sockerkonsumtion vad gäller 

kosten. Hen tycker inte att socker är positivt men upplever ändå att det gått till överdrift vad 

gäller undvikande av socker, med andra ord, att det inte är så farligt att få i sig socker. Två av 

intervjupersonerna uttrycker att de inte skulle vilja utesluta socker helt i sina liv och att barn 

ska få konsumera socker och äta sådant de tycker om.  

”[…] att ta bort sockret helt det är ju i stort sätt omöjligt och det är ju ett liv som jag inte 

skulle vilja leva själv så […]” (IP3) 
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”Jag tycker väl inte att det är något positivt med socker, om man säger så. Men jag tror 

att det har blivit lite hysteri kring det också, till viss del. Jag menar att vissa, nu är jag 

själv dåligt insatt i vad är… allt med socker. Men man får höra att yoghurt och juice är 

så mycket socker så det ska man inte äta och dricka så mycket av.” (IP2) 

En av fem uttrycker att hen tänker på mängden socker som konsumeras och att hen brukar 

välja mer hälsosamma alternativ med lägre sockerhalt. Samma person upplever även att 

socker i maten har stor betydelse medan majoriteten upplever att socker i mat inte har stor 

betydelse men att socker i sötsaker har desto större betydelse. Hen uttrycker att det är bättre 

att äta sockret som finns i mat än det socker som finns i godis, med tanken att i kosten är det 

en del av innehållet som består av socker och i godis är det endast socker. Inställningen till 

socker i den aktuella studien kan beskrivas som relativt neutral när det gäller kosten, i och 

med att majoriteten upplever att socker i kosten inte är ett problem. Inställningen till socker i 

sötsaker är däremot mer negativ jämfört med inställningen till socker i kosten.   

5.1.4 Beteenden kring socker 

En av fem uttrycker att hen väljer att byta ut sötsaker ibland till andra alternativ för att 

minska sockerintaget. Det behöver inte vara godis eller chips varje helg, ibland blir det frukt 

och grönsaker med dipp istället eller ett fruktfat, vilket både hen och barnen tycker om.  

Samtliga föräldrar uttrycker att tiden inte alltid räcker till och att de av bekvämlighet väljer 

kost som de är medvetna inte är de mest hälsosamma alternativen. Det kan innebära att 

fokus inte ligger på att tänka på innehållet i den kost som konsumeras, utan mer på att det 

ska gå fort och att barnen ska tycka om det. Intervjupersonerna reflekterar under intervjun 

angående val av mat. Majoriteten inser att det är högre sockermängd i den kost de väljer på 

grund av tidsbrist.  

”Sen som i mat och sådant där så är det ju… ensam pappa liksom då är det klart att 

man tar det lätta alternativet ibland med halvfabrikat och sådant, så av bekvämlighet så 

tror jag att man eller att jag väljer halvfabrikat istället och omedvetet riskerar att ge 

mer socker än vad som egentligen bör vara.” (IP3) 

Det framkommer från en intervjuperson att problemet kring sockerkonsumtionen vad gäller 

sötsaker ofta beror på hen själv och hens eget sockerbeteende. Hen menar att personens 

kostbeteende förs vidare till barnen. Uppfattningar som hen har om exempelvis fika förs 

vidare till barnen genom hens beteende. Att umgås över fika anses vara trevligt och socialt 

och sockermängden glöms bort och motsvarar inte den mängd hen anser vara acceptabel. 

”Jag skulle nog säga att… jag är ju själv typ as sugen på allt jämt och då drar jag tyvärr 

med mina barn i det, man kan typ se att det är mysigt att gå och fika på stan med 

barnen. Och det är ju egentligen inte… det är ju bara dumt att gå iväg egentligen. För 

det är ju inte som att dom tar en smörgås… då tar dom ju en varsin bulle och en festis 

och det är bara socker, det vet jag ju. Men man ser det ju som något mysigt att gå och 

fika. Och en belöning, ah men min dotter tycker liksom att, inte vet väl jag, om hon har 

varit på ett läkarbesök, ja men vi kan gå och fika efteråt, det är ju sjukt att man tänker 

så.” (IP5) 
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5.2 Föräldrars upplevelser av hur socker påverkar barnens hälsa  

Första tanken de flesta intervjupersoner får när det talas om hur barnens hälsa påverkas av 

socker är framförallt övervikt. Annat som samtliga intervjupersoner talade om var sjukdomar 

som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och förstörda tänder. Övervikt och diabetes var det 

som nämndes först. Flera tänker att det kan påverka annat också men vet inte riktigt vad. 

Vissa säger att en påverkan också är att barnen kan bli sockerberoende. Det som föräldrarna 

har störst fokus på vad gäller sockrets påverkan på hälsan är övervikt. 

”Jag tänker att de kan få diabetes, övervikt, förstörda tänder, sockerberoende 

framförallt fast det tror jag inte är någon direkt fara utav socker i mat utan det är väl 

mer det tillsatta” (IP1) 

”Studier visar ju att fetman ökar ju genom… mycket är ju på grund av att barn äter för 

mycket socker och man märker ju själv när man ger barnen fika får dom det snabba 

sockret eller vad man ska säga, det är ju viktökningen och att dom får ju i sig fel energi 

eller vad man ska säga […]” (IP4) 

Intervjupersonerna i studien har väldigt liknande tankar kring hur socker påverkar barnens 

hälsa. Samtliga faktorer som nämns motsvarar tidigare studiers resultat. 

5.3 Föräldrars tankar kring att minska sockerkonsumtionen hos barnen 

5.3.1 Föräldrars tankar kring hur de agerar för att minska sockerkonsumtionen 

Flera intervjupersoner uttrycker att ett sätt att minska sockerkonsumtionen är att byta ut 

sockerrik kost mot nyttigare alternativ. Att äta fullkornsprodukter i högre utsträckning vilket 

innehåller mindre mängd socker är ett sätt att minska på sockerintaget. Att undvika 

halvfabrikat anses också vara något vissa gör för att minska sockerkonsumtionen. De 

upplever då att de har högre kontroll över sockerintaget och anser överlag att halvfabrikat 

innehåller mer socker. En av fem uttryckte att hen väljer livsmedel med lägre sockerhalt just 

för att minska på sockerintaget exempelvis genom att äta frukt och grönsaker istället för 

chips på helgen. Personen anser att det är ett sätt att hålla ner sockermängden som 

konsumeras. I och med att hen upplever sig redan minska på intag av socker och vara 

medveten om sockermängden så önskas det inte minska mer på sockermängden. 

Anledningen till det är att personen inte vill utesluta socker fullständigt, hen är nöjd med den 

mängd socker som konsumeras. 

”Vi äter ju pannkaka nästan varje torsdag men det är inget socker, vi äter ju fullkorns… 

med fullkornspannkakor och det är inge socker så. Vi har inte i någon krydda, jag har ju 

inte i något socker i smeten men för det mesta äter vi färska bär istället för sylt, för den 

sylten är ju bara socker i.” (IP4) 

En annan person nämner att genom skrämseltaktik använda sjukdomar och liknande som 

konsekvenser av hög sockerkonsumtion. Hen menar att det kan bidra till att barnen blir mer 



21 

medvetna och vill minska sockerintaget. Hen berättar att syftet är att göra barnet medveten 

om sockrets konsekvenser och inte att avskräcka barnet helt från socker.    

”[…] det är ju samma hjärt- och kärlsjukdomar, allting sådant där… farfar åkte på en 

hjärtinfarkt för fyra månader sedan något sådant så då förklara vi redan då, när något 

händer så kan man ju lika gärna flika in att ja men det här kan bero på det och att han 

har ätit för mycket socker när han var barn, visst det är lite skrämseltaktik också men 

det är ändå, det ligger ju sanning i det då kan man lika gärna tala om det på en gång…” 

(IP3) 

5.3.2 Föräldrars önskan att minska sockerkonsumtionen 

Det som intervjupersonerna uttrycker att de vill minska på vad gäller sockerkonsumtion, är 

just socker i sötsaker och inte så mycket vad gäller sockret i kosten. Att konsumera mindre av 

sötsaker och byta ut sockerrika produkter är sådant som flera av intervjupersonerna 

uttrycker att de vill göra för att minska sockerintaget. Det var ingen som hade en direkt plan 

på hur de skulle gå tillväga men resonerade kring att vara mer hårda med att inte konsumera 

sötsaker i veckorna, att endast hålla konsumtion av sötsaker till helgen.  

En av de fem personerna menar att det inte går att förbjuda sitt barn att konsumera sockerrik 

kost eller sötsaker då hen själv konsumerar sådan typ av kost. Utifrån vad föräldern själv 

konsumerar ska även barnet få konsumera är tanken i den frågan. 

”Bara minska ner på sockret fast ja det är ju inte så att jag tänker förbjuda sylt till 

pannkakorna och sådant där eller ta utan sylt, det är inte min grej. Jag äter ju själv, 

konsumerar säkert alldeles för mycket socker och sådant, det känns dumt att hålla på 

och tala om för henne att nej men du får inte äta det där men kolla jag får äta. Så jag 

kan ju inte tvinga henne till något när jag själv inte lever upp till det […] (IP3) 

En del av intervjupersonerna upplever att de inte tänker alls på sockret i kosten och inte 

heller på att minska sockermängden i kosten. De menar att socker i kosten inte är ett 

problem och är inte något som de har reflekterat över att de borde minska på. Sådana 

produkter som de är medvetna om innehåller mycket socker är sådant de fått höra från 

personer i sin omgivning. Smaksatt yoghurt och juice är något som flera är medvetna om 

innehåller socker vilket medför att den smaksatta yoghurten är något som önskas minska på. 

”Men nej socker i mat, det tänker jag faktiskt ingenting på. Det ända är yoghurt, 

smaksatt yoghurt, att barnen och min sambo äter det och jag äter naturell. Det är 

ganska onödigt att dom äter den. Det är väl det, jag skulle vilja att dom käka naturell. 

Men i maten har jag inte tänkt någonting på det. Nej jag gör väl inget för att minska 

sockret, vad jag kan komma på… alls!” (IP5) 

En del av intervjupersonerna menar att förändring av sockerintaget hänger mycket på de 

själva som föräldrar. De uttrycker att de borde bli mer hårda och konsekventa vad gäller 

regler för förtäring av sötsaker. Vidare berättar de att de vill ändra på hur de själva lever och 

de vanor de har som bidrar till att sockerintaget är högre än de önskar. Konsumtion av fika är 

något som önskas minska på. Det kan konsumeras fikabröd i hög utsträckning, både fika i 



22 

hemmet, fika på stan eller fika hos vänner. Att utöka sin kunskap uttrycks som en viktig del 

till att kunna förändra sockerintaget, då flera upplever att de inte vet vilka livsmedel som 

borde minskas på och hur mycket socker kosten innehåller.  

”Det är väl att bli mer konsekvent liksom att ah men på helgerna, att inte det behöver 

vara några sötsaker i veckorna och att det verkligen är så. Ja visst, fika på kalas men 

annars aldrig gå ut och fika med ungarna eller köpa med fika hem och bara sitta 

familjen och fika och att kanske försöka läsa på lite mer typ, sockerbovar eller vad man 

ska säga men som vitt bröd antar jag väl är mycket socker och… men ja… nej men vi 

äter ju grovt bröd här hemma det tycker ju barnen om så det är ju inte så men vissa 

grejer är ju otroligt dumma att dom sitter och äter, men det är väl bara att tänka sig för 

och inte… om jag vill äta godis då får jag väl trycka i mig det när barnen sover, så 

slipper dom lida av det. Så mer kunskap och vara hårdare typ” (IP5) 

Sammanfattningsvis önskar majoriteten minska på konsumtion av sötsaker, bli mer 

medvetna om sockermängden i kosten så de på så vis kan minska även på sockermängden i 

kosten. Det framkommer även att förändring av sockerintaget är något som är upp till dem 

själva som föräldrar att åstadkomma genom att ändra sina egna beteenden och vanor, vilket 

även tidigare studier påvisar är av vikt. Utifrån resultatet tyder det på att huvudfokus är att 

minska på konsumtion av sötsaker. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Under nedanstående kapitel kommer metoden i studien att diskuteras. 

6.1.1 Studiedesign 

En kvalitativ metod valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet var att 

undersöka uppfattningar om sockerkonsumtion, vilket görs med en kvalitativ ansats. 

Kvantitativ och epidemiologisk metod upplevdes inte vara passande metoder till studiens 

syfte. Kvantitativa studier undersöker mer utifrån mätning, siffror. Kvantitativa forskare är 

mer intresserade varför något är som det är och inte hur något är menar Bryman (2012) där 

av passade inte kvantitativ metod utifrån studiens som syftar till att undersöka föräldrars 

uppfattningar om barnens sockerkonsumtion och dess påverkan på hälsan och hur de agerar 

utifrån det. Den epidemiologiska metoden var inte heller passande för studien, då Merrill 

(2013) menar att den epidemiologiska metoden syftar till att undersöka orsaksfaktorer till 

hälsa och sjukdom och det var inte något som författaren önskade att undersöka. Det valdes 

att genomföra studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden innehöll 
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frågor som var utformade utifrån olika teman. Frågorna följdes i den ordning som de stod 

skrivna under samtliga intervjuer. Ibland ställdes följdfrågor eller kontrollfrågor för att 

säkerställa att intervjupersonens svar uppfattats på rätt sätt. Det gjorde för att undvika 

misstolkningar och få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. I en semistrukturerad intervju 

ska frågorna som ställs vara öppna och inte ledande menar (Bryman, 2012). Det kan 

innebära en svaghet i den aktuella studiens semistrukturerade intervjuguide då frågorna kan 

anses något ledande och möjligtvis inte tillräckligt öppna.  

6.1.2 Urval 

Det målinriktade urvalet genomfördes i och med att urvalet gjordes utifrån syftet, vilket ett 

målinriktat urval bör göra enligt Bryman (2012). Intervjupersonerna skulle vara mellan 25 

och 35 år och ha barn under tio år, vilket uppfylldes i studien. Intervjupersonerna bestod av 

tre män och två kvinnor vilket kan ses som en styrka då det inte bara är ett manligt eller 

kvinnligt perspektiv kring ämnet. Urvalet motsvarar även syftet i och med att det är 

föräldrars uppfattningar som önskas undersöka, inte endast mammans eller pappans 

uppfattningar. Anledningen till att snöbollsurval valdes var för att det upplevdes vara ett 

passande tillvägagångssätt för studiens ändamål och studiens begränsade tid. Det var ett 

angreppsätt som gick relativt fort.  

En person som accepterat deltagande i studien fick när det var dags för intervjun förhinder, 

vilket medförde att författaren någorlunda omgående skulle hitta en ny intervjuperson som 

kunde delta i en intervju, vilket upplevdes att tiden för studien begränsades ytterligare. 

Gruppen småbarnsföräldrar är en målgrupp som enligt författaren uppfattas som en grupp 

med begränsat med tid. De föräldrar som arbetar och har sina barn på förskolan uppfattas ha 

fullt upp från morgon till kväll. Först arbete, sedan hämta barn från förskolan, handla, laga 

mat, ha tid med barnen sedan lägga barnen är sådana bestånd som upptar stor del av tiden. 

Tidsbristen uppmärksammades i och med svårigheten att få tid för intervjuer då de redan har 

svårt att få tiden att räcka till som det är. 

6.1.3 Datainsamling 

I och med att det var första gången författaren genomförde en studie med kvalitativa 

intervjuer kan det medföra vissa begränsningar. Intervjufrågorna ställdes möjligtvis inte helt 

professionellt på grund av oerfarenheten av att genomföra intervjuer, vilket möjligtvis kan 

bidra till att det i studien framkom annorlunda svar än vad en erfaren intervjuare skulle fått 

av samma personer. En styrka är att det genomfördes en pilotintervju som visade att 

intervjuguiden fungerade bra och var väl användbar och att intervjufrågorna fångade syftet 

vilket medförde att resultatet motsvarade arbetets syfte och frågeställningar. 

Intervjufrågorna ändrades inte efter pilotintervjun.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuguiden ska utformas utifrån syftet, vilket 

författaren upplevde gjordes vid utformandet av intervjuguiden. Däremot när det var dags att 

analysera så synliggjordes det att vissa frågor i guiden inte hade med syftet att göra, vilket 

skulle kunna ses som en svaghet då andra frågor kunnat ställas istället. Intervjuguiden 
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innehåller ett antal frågor om socker på förskolan men det är inte något som använts till 

studien, då det inte ingick i syftet. Intervjufrågorna hade också kunnat ha bättre kvalitet om 

författaren haft mer erfarenhet. Efter reflektion av intervjuguiden kan frågorna upplevas lite 

riktade. Möjligtvis att de skulle kunna tolkas som ledande. Att inte ställa ledande frågor är av 

vikt, styrker Kvale och Brinkmann (2014) vilket gör att det kan ses som en svaghet i studien. 

Frågorna hade kunnat varit mer öppna för att få vidare och mer utförliga svar. Anledningen 

till att frågorna brister till viss del kan vara att det är första gången författaren genomför en 

kvalitativ intervjustudie. Det är även möjligt att intervjufrågorna upplevs som en aning 

ledande på grund av att förförståelsen hos författaren kan ha påverkat val av frågor, vilket 

kan vara en svaghet. 

Att intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon kan ses om en svaghet i och med att 

det alltid finns risk att telefoner går sönder eller tappas bort. Att spela in intervjuerna med 

hjälp av diktafon hade medfört säkrare hantering av materialet.  

Utbildningsnivå var inte något som efterfrågades i intervjuerna, vilket kan vara en svaghet då 

tidigare studier (Nanjappa et al., 2015 & Wijtzes et al., 2013) menar på att det finns skillnader 

i sockerkonsumtion beroende på utbildningsnivå. Det hade varit en intressant faktor att 

undersöka eventuella mönster utifrån utbildningsnivå. 

6.1.4 Analys 

Eftersom att det var första gången författaren gjorde en kvalitativ analys var det en 

tidskrävande process, som i efterhand märktes att kodningen kunde gjorts bättre för att 

koderna skulle hamna i rätt hög, alltså rätt underkategorier. Men det löste sig med tiden, det 

är en sådan sak som upptäcktes under analysens gång. 

Studien är genomförd med en manifest innehållsanalys då det endast är det som 

intervjupersonerna uttryckt i intervjuerna som tolkats och analyserats (Elo & Kyngäs, 2008). 

Anledningen till att en manifest innehållsanalys valdes och inte en latent var till stor del på 

grund av den begränsade tiden för studien. Att genomföra en latent innehållsanalys kräver 

mer tid till att tolka allt runtomkring som inte sägs med ord. 

Analysen med de meningsbärande enheterna har tolkats på ett objektivt vis genom att 

författaren satt sina egna åsikter åt sidan och endast läst innebörden i de bärande 

meningarna vid kodningen av enheterna, vilket kan ses som en styrka då författaren håller ett 

relativt objektivt synsätt trots den förförståelse som fanns. Det kan dock även ses som en 

svaghet i arbetet att författaren har viss förförståelse och åsikter om ämnet innan studiens 

start, vilket kan medföra att författaren inte varit helt objektiv, däremot är uppfattningen att 

det inte har påverkat resultatet.  

6.1.5 Kvalitetskriterier 

De kvalitetskriterier som beaktades i studien var trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och intersubjektivitet.  
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En nackdel kan vara att det alltid finns en viss förförståelse kring ett ämne. Särskilt vad gäller 

ett ämne som det finns intresse kring, det finns en anledning till att intresset finns, vilket 

beror på författarens förförståelse. Författarens egen uppfattning om sockerkonsumtion och 

dess effekter som fanns redan innan, vilket gör att det är inte är ett fullständigt objektivt 

synsätt då det finns egna värderingar om ämnet. En styrka med förförståelsen är att 

författaren lättare kan förstå vad intervjupersonerna menar när de delar sina upplevelser av 

ämnet. Det kan anses vara positivt att vara inläst på det ämne som undersöks. Författaren 

har under studiens gång varit medveten om sin egen förförståelse och hur det kan påverka 

studien. Genom att inte dela min förförståelse eller egna tankar med intervjupersonerna, 

utan endast talat om det de behövde veta för att delta uppfattas det att intervjupersonerna 

inte påverkats av den förförståelse författaren har.  

Studien är trovärdig genom att författaren har under intervjun delat sin tolkning med 

intervjupersonen och ställt frågor som ”Har jag tolkat dig rätt om…” för att få en så sann bild 

som möjligt av intervjupersonens utsaga. Intervjupersonen har då fått antingen godkänna 

tolkningen eller förklara på ett annat sätt om tolkningen inte stämde, vilket kan öka 

trovärdigheten i studien då författaren försäkrat sig att tolkningen blev korrekt.  

Under intervjun försökte författaren att ha ett neutralt ansiktsuttryck, inte visa några känslor 

eller använda några värdeord, oberoende av vad intervjupersonen berättade om för att det 

inte skulle påverka personen på något vis, vilket medförde viss intersubjektivitet. Författaren 

har under hela processen varit medveten om sin förförståelse.  

Att intervjupersonen och intervjuaren var ensamma under intervjun och var i 

intervjupersonens hem kan också anses öka trovärdigheten i och med att intervjupersonen 

kunde känna sig bekväm med att tala fritt. Den bekväma miljön kan öka trovärdigheten i 

studien då personen inte behöver tänka på att någon annan lyssnar eller störas av att något 

låter så intervjupersonen kunde möjligtvis vara lugn, ärlig och uppriktig i sina svar.  

Tillförlitligheten i studien stärks genom att analysen är noga beskriven och citat från 

intervjupersoner framkommer i studiens resultat vilket Elo och Kyngäs (2008) styrker att det 

ökar tillförlitligheten i en studie. I och med att tillvägagångssättet beskrivs ska en liknande 

studie kunna genomföras med samma tillvägagångssätt och göra det överförbart till en 

liknande population, som småbarnsföräldrar i ett annat område. I och med att författaren 

under intervjuerna var neutral och inte visade eller uttryckte några egna åsikter eller 

värderingar tillförde det viss intersubjektivitet till studien. Det är svårt att hålla sig helt 

opartisk men genom att aktivt tänka på sitt eget förhållningssätt och reflektera kring det ökar 

kvalitén på studien.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Föräldrars syn på socker 

Inställningen till socker, att mat inte innehåller socker, kan göra att vi inte läser 

innehållsförteckning eller söker kunskap om ämnet. Inställningen skapas möjligtvis i tidig 

ålder och kan vara värderingar en individ har med sig från barndomen. Föräldrar som har en 

ovetande inställning för den inställningen vidare till sina barn som i sin tur för vidare till 

kommande generation. Det gör att målgruppen är viktig att prioritera.  

Mycket handlar om uppfattningar och tankar om just sockret. Eftersom det är en del i vad 

som skapar vårt sockerbeteende, vilket styrks av Nanjappa et al. (2015) som menar att 

individers kostvanor skapas tidigt i livet och har betydelse för personens framtida kostvanor 

och gör hemmamiljön betydande. Just på grund av att barns kostvanor följer med dem vidare 

i livet är det av vikt att det i tidig ålder skapas en god grund med sunda kostrutiner. Att tänka 

mer i förebyggande syfte anses av författaren vara betydande i och med att det är svårare att 

göra något när det väl har blivit ett problem. Även Wijtzes et al. (2013) styrker det då studien 

påvisar att det är viktigt att upptäcka riskgrupper i tidig ålder då individers kostvanor följer 

dem upp i tonåren och vuxenlivet. Familjens kostbeteenden har sannolikt stor påverkan på 

barnens framtida kostvanor, vilket även styrks av Sleddens et al. (2014) då de menar på att 

tidigare åtgärder inte varit effektiva på grund av att det saknas kunskap om vikten av 

föräldrars kostbeteenden och egna uppfattningar om ämnet. Det styrker även att det är 

område som det bör arbetas med och påvisar vikten av att involvera föräldrarna i arbetet. 

Om socker i kost inte är något individer tänker på, kan det medföra att de inte har kunskap 

om hur mycket de själva konsumerar, vilket i sin tur kan skapa negativa beteendemönster. 

Mer kunskap är något som flera uttryckte att de önskade. I och med den påverkan föräldrar 

har på sina barn gör det dem till en betydande målgrupp. Det framkom genom intervjuer att 

det finns viss okunskap kring sockermängd i kosten. Om inte kunskap om den konsumerade 

sockermängden finns kan det medföra att föräldrar inte reflekterar över behovet att minska 

på socker. Orsaken till den sockermängd som konsumeras kan mycket väl bero på okunskap.  

Studien av Sütterlin och Siegrist (2015) menar att fruktsocker och socker uppfattas olika. De 

menar att frukt tolkas som hälsosamt, vilket leder till att fruktsocker också uppfattas mer 

hälsosamt. De livsmedel som individer ser som hälsosamt eller som att det inte är ohälsosamt 

medför möjligtvis att de konsumerar mer socker än de tror, eftersom det val av livsmedel 

grundas på deras uppfattningar. I studien var det dock inte många av föräldrarna som läste 

innehållsförteckningen på livsmedlen. 

Det framkom i studien att en person beskrev barnens sockerkonsumtion som en följd av hens 

eget sockerbeteende. Hen menar att barnens sockerintag kan bli högre än vad som egentligen 

borde vara på grund av sina egna vanor och beteenden då det är lätt att vara blind för sitt eget 

handlande. Wijtzes et al. (2013) styrker det, då studien påvisade att barnens konsumtion av 

snacks och läsk påverkades av föräldrars eget sockerbeteende och tolerans av konsumtionen. 
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Bronfenbrenner Ecological Theory (1994) menar att det innersta stadiet, mikrosystemet, 

påverkar individens utveckling. Mikrosystemet, som består av exempelvis individens familj, 

som i studien påverkar barnen genom deras eget beteende och hur deras kostvanor ser ut, 

förs vidare till barnen. Det föräldrarna lär barnen kan tänkas komma från bland annat deras 

egen uppväxt och sociala normer. Det finns vissa beteenden som anses på ett visst sätt, 

exempelvis att barn ska få äta godis på lördagar, att fika är mysigt eller trevligt och socialt. 

Faktorer på samhällsnivå som kan påverka individers val av livsmedel är exempelvis, om det 

finns några lagar om livsmedel. Vissa länder har infört sockerskatt, vilket även diskuterats 

om i Sverige, vilket skulle kunna påverka sockerkonsumtionen. 

Ekonomiska system och kulturella faktorer kan påverka individen på makronivån. Att en 

individs ekonomiska position påverkar sockerintaget och kostbeteenden hos barnen är något 

som Nanjappa et al. (2015) styrker, då de menar att, i familjer där mamman var högutbildad 

konsumerades en sockerfattigare kost och en mer sockerrik kost i de fall då mamman var 

lågutbildad. Det tyder på att den ekonomiska positionen individerna befinner sig i påverkar 

till viss del individens levnadsvanor, såsom kostvanor. Även Bronfenbrenners teori menar på, 

att ekonomiska system i samspel med andra faktorer som innefattas i samtliga system som 

ingår i teorin, påverkar individens utveckling. 

Att flera av intervjupersonerna fick insikter under intervjun om att de möjligtvis konsumerar 

för mycket socker kan ses som både styrka och svaghet. En styrka genom att studien kan ha 

bidragit till att de blir mer medvetna och skaffar mer kunskap om socker genom att deras 

inställning förändrats. En svaghet däremot kan vara att intervjun upplevdes som jobbig att 

delta i och att intervjufrågorna upplevdes som känsliga att svara på genom att 

intervjupersonerna rannsakat sig själva under intervjutillfället. 

6.2.2 Föräldrars upplevelser av hur socker påverkar barnens hälsa 

I studien framkom, utifrån intervjupersoners berättelser, att sockerberoende sågs som en 

effekt av hur sockerkonsumtion kunde påverka barnens hälsa. Dock menar studier att det 

inte finns bevis som visar att människor kan bli sockerberoende. Det finns delade meningar 

om att ett sockerberoende uppstår (Westwater et al., 2016). Vidare menar Codella et al. 

(2016) att det verkar rimligt att kost med tillsatt socker kan utlösa beroendeframkallande 

beteenden hos vissa människor som kan yttra sig i tvångsmässigt överätande. Det finns 

däremot begränsat med bevis av ämnet. 

Andra faktorer som nämndes i intervjuerna gällande effekter av socker hos barnen var 

övervikt, förstörda tänder, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vilket styrks av Nanjappa et al. 

(2015) då de menar att regelbundet konsumera sockerrik kost utgör en risk för kroniska 

sjukdomar, karies, fetma och övervikt. Även Longacre et al. (2016) styrker sambandet mellan 

barns sockerintag och ohälsa i form av övervikt och karies. 

Nanjappa et al. (2015) menar även att barnens kostvanor har betydelse för kommande 

kostvanor och är därför av vikt att skapa goda kostvanor. Det kan även sägas påverka barnens 

hälsa, det är dock inget som föräldrarna i den aktuella studien nämner. 



28 

Utifrån Bronfenbrenner Ecological Theory (1994) kan negativa effekter på barnens hälsa 

utvecklas genom barnets närmaste omgivning, som i sin tur har blivit påverkade av sociala 

normer, media och ekonomiska anledningar. Samtliga faktorer i samspel med varandra 

skulle kunna medföra ökad sockerkonsumtion i barnfamiljer. Ett exempel skulle kunna vara 

att barnen eller hela familjen upprepade gånger ser olika typer av reklam på sötsaker som de 

vill köpa. Ekonomiska förhållanden kan göra att föräldrarna väljer att handla de billigare 

livsmedlen, vilka inte alltid är de mest hälsosamma. Sociala normer som exempelvis 

lördagsgodis bidrar till en ökning av sockerintaget. Men faktorerna kan även förklara var 

föräldrarnas uppfattning om sockers påverkan på hälsan kommer ifrån, exempelvis media, 

sociala nätverk, arbetsplats eller skola. De effekter föräldrarna nämner om hur de uppfattar 

att socker påverkar barnens hälsa, kan sannolikt komma ifrån vad de hört eller läst i media 

eller att de fått den kunskapen genom sociala nätverk eller i andra sammanhang. 

Majoriteten av föräldrarna nämner de effekter som även studier (Westwater et al., 2016 & 

Nanjappa et al., 2015) påvisar, nämligen framförallt övervikt som effekt på hälsan, vilket är 

en välkänd effekt av för hög sockerkonsumtion. Ingen av föräldrarna nämner någon positiv 

effekt på hälsan, vilket kan bero på att det inte är något som det talas om i media.  

6.2.3 Föräldrars tankar kring att minska sockerkonsumtionen hos barnen 

Föräldrars tankar om att minska sockerkonsumtionen yttrar sig mest i att de vill byta ut 

sockerrik kost mot något hälsosammare, som exempelvis byta vit pasta till fullkornspasta. 

Men mest var det sötsaker föräldrarna ville minska på och inte så mycket just sockerrik kost 

då de anser att den mängden de får i sig via kosten är acceptabel mängd. Däremot ser de 

flesta problem i konsumtionen av sötsaker och en del vill minska den konsumtionen, medan 

andra är nöjda som det är.  

Endast en av fem gör något för att minska sockerkonsumtionen. De övriga saknar motivation 

till att minska konsumtionen och vissa har inte tyckt att det funnits behov att göra 

förändringar. En del tänker inte alls gällande minskning av sockermängden i maten eftersom 

de har uppfattningen att sockermängden i maten är acceptabel.  

Föräldrarna är de som kan påverka barnen mest och vanor och värderingar är svåra att 

förändra för ett barn som inte vet något annat. Sleddens et al. (2014) menar att de åtgärder 

som åstadkommit bäst resultat vad gäller att förhindra övervikt och fetma hos barn är de 

åtgärder som involverat och engagerat barnens föräldrar. Andra åtgärder har varit ineffektiva 

för att det saknats kunskap om vikten av föräldrars uppfattningar och kostbeteenden, vilket 

styrker att just föräldrar är en betydande grupp att arbeta med. 

Småbarnsföräldrar uppfattas av författaren till viss del ha ont om fritid och vardagen är full 

av aktiviteter som ska hinnas med. Det framkom även i resultatet att val av kost blev en följd 

av att tiden inte räcker till. Det är en faktor som kan tänkas vara svår att förändra, men 

samtidigt tyder det på att det kan finnas behov av att uppmärksamma eller marknadsföra 

sund kost som går relativt snabbt att laga, för att underlätta för de föräldrar som har 

ambitionen att äta en mer sund kost men inte gör det på grund av tidsbrist.  
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Majoriteten av föräldrarna önskar hålla sötsaker till helgerna men trots det konsumeras det 

sötsaker i form av fika och glass i vardagen. Det tyder på brist på motivation till att faktiskt 

agera så som de tänker att de ska. Kanske saknas en känsla av meningsfullhet av att agera på 

det viset. Naughton et al. (2015) menar att det blir svårare att minska sockerkonsumtionen i 

de fall då individen har ett invant kostbeteende. Det skulle kunna vara en anledning till att 

vissa inte tar tag i att minska konsumtionen. 

6.3 Etikdiskussion 

För att stärka kvalitén i studien var de fyra etiska principerna betydande genom hela arbetet.  

Godkännande till deltagande i intervjuerna gavs endast muntligt i och med att författaren 

upplevde att det var tillräckligt. De fick godkänna sitt deltagande två gånger, först när de 

tackade ja till att delta, och sedan igen vid intervjutillfället fick de godkänna sitt deltagande 

ännu en gång. Intervjupersonerna fick intervjuarens kontaktuppgifter så de kunde meddela 

om de ångrat sig och ville avbryta sitt deltagande eller liknande. Bryman (2012) menar att 

deltagarna ska få information om studien och dess syfte innan de godkänner sin medverkan 

samt veta att det är frivilligt deltagande och att de när som helst får avbryta sin medverkan, 

vilket personerna i studien har fått, vilket styrker att informationskravet samt 

samtyckeskravet uppfylldes. 

Genom att inte nämna mer än nödvändigt om intervjupersonerna och genom att använda 

kodnamn på personerna medför det att konfidentialiteten skyddas. Dock hade hanteringen 

av materialet kunnat ske på ett säkrare sätt i och med att inspelningen genomfördes med 

hjälp av författarens mobiltelefon. Det medförde vissa risker, så som att telefonen kunde 

kommit bort, blivit stulen eller gått sönder. Då hade inspelningarna varit förlorade och i 

värsta fall att någon annan person hade kommit åt dem, om den blivit stulen och någon 

lyckats ta sig in i telefonen.  

En svaghet med snöbollsurvalet var att författaren kände personen som tipsade om 

intervjupersonerna vilket gör att konfidentialitetskravet inte helt beaktats i och med att 

personen som tipsat möjligen kan identifiera personerna i studien. Däremot så vet inte 

personen som tipsat vilka personer som tackat ja till att delta och personerna i studien har 

tilldelats kodnamn för att identifiering inte ska vara möjlig. Det kan ändå ses som en svaghet 

i studien att snöbollsurvalet medförde brister gällande konfidentialitetskravet. 

7 SLUTSATSER  

 Slutsatserna av studien visar på att föräldrarna överlag inte ser socker i mat som 

något problem men däremot sötsaker som fika, glass och godis anses vara ett problem 

som önskas minska på.  
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 Övervikt är det första föräldrarna nämner som hur socker påverkar barnens hälsa. 

Förstörda tänder, sockerberoende och sjukdomar som diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar nämns också som hälsorisker av för hög sockerkonsumtion. Däremot 

anses det bara vara effekter av sötsaker och inte från sockerrik kost.  

 Föräldrarna önskar minska på sockerkonsumtionen, men vill inte utesluta socker. 

Hur sockerkonsumtionen kan minskas tänker de framförallt är genom att byta ut 

sockerrika livsmedel till hälsosammare alternativ och att skaffa sig mer kunskap kring 

ämnet.  

Resultatet i studien påvisar vikten av att arbeta vidare kring ämnet då det saknas kunskap 

och motivation till förändring. Möjligtvis skulle det vara effektivt att erbjuda blivande eller 

nyblivna föräldrar kunskap kring kost i form av någon slags en eller två-dags utbildning eller 

liknande. För att så ett frö, att motivera dem lite till att vilja veta mer och samtidigt påverka 

deras uppfattningar. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring ämnet bör 

ske på både grupp- och individnivå men även på samhällsnivå.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

En förhoppning med studien är att det ska ge en bild av föräldrars förhållande till socker och 

att bidra till ökad kunskap som kan påverka syn på sockerkonsumtion. Som i sin tur 

förhoppningsvis kan leda till förändring av de osunda beteendemönstren som finns kring 

socker.  

Utifrån resultatet och tidigare forskning uppfattas det finnas behov att arbeta mer 

förebyggande och hälsofrämjande med socker. Egentligen är det inte endast socker som bör 

fokuseras på, men författaren anser att just socker är ett område som det finns behov att 

arbeta med och möjligtvis saknas kunskap och medvetenhet av.  

Därmed anses framtida forskning fokusera på vilket som är det bästa sättet att nå ut till 

individer för att sprida medvetenhet, kunskap och framförallt motivation. Ett förslag på 

vidare forskning är att undersöka hur det på ett effektivt sätt kan arbetas mot 

sockerproblemet, i syfte att förbättra folkhälsan.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att studera hur socioekonomisk position eller 

utbildningsnivå påverkar sockerintaget. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns 

skillnader utifrån faktorer som utbildningsnivå, inkomst och liknande. 

 

 



31 

REFERENSLISTA 

 

Bandura, A. (1998). Health promotion from the perspective of social cognitive theory. 

Psychology & Health, 13(4), 623-649. doi: 10.1080/08870449808407422 

Belkova, J., Rozkot, M., Danek, P., Klein, P., Matonohova, J., & Podhorna, I. (2015). Sugar 

and nutritional extremism. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(5), 

933-936. doi: 10.1080/10408398.2014.940027 

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori: en grundbok. Stockholm: Liber. 

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. I T. Husen. 

Postlethwaite. T.N. (Red.), International encyclopedia of education (s. 1643-1647). 

Oxford: Elsevier. 

Bryman, A. (2012). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Codella, R., Terruzzi, I. & Luzi, L. (2016). Sugars, exercise and health. Journal of Affective 

Disorders. doi: 10.1016/j.jad.2016.10.035 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing 62(1), 107-115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04469.x 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Matvanor. Hämtad 2017-04-06, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-

matvanor/matvanor/  

Folkhälsomyndigheten. (2013). Utveckling av barns och ungas hälsa. Hämtad 2014-04-06, 

från https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-

grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/  

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Lau, J., & Ng, K-M. (2014). Conceptualizing the Counseling Training Environment Using 

Bronfenbrenner’s Ecological Theory. International Journal for the Advancement of 

Counselling, 36(4), 423-439. doi: 10.1007/s10447-014-9220-5 

Livsmedelsverket. (2016). Barn 2-17 år. Hämtad 2017-04-07, från 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-

matvanor/barn-och-ungdomar/barn-2-18-ar/  

Livsmedelsverket. (2015). Vad är nyttiga kolhydrater? Hämtad 2017-05-11, från 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-

innehall/naringsamnen/kolhydrater/vad-ar-nyttiga-och-onyttiga-kolhydrater.pdf   

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/matvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/matvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-2-18-ar/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-2-18-ar/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/kolhydrater/vad-ar-nyttiga-och-onyttiga-kolhydrater.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/kolhydrater/vad-ar-nyttiga-och-onyttiga-kolhydrater.pdf


32 

Longacre, M-R., Drake, K-M., Titus, L-J., Harris, J., Cleveland, L-P., Langeloh, G., 

Hendricks, K., & Dalton, M-A. (2016). Child-targeted TV advertising and 

preschoolers’ consumption of high-sugar breakfast cereals. Appetite, 108(2017) 295-

302. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.10.014  

Merrill, R-M. (2013). Introduction to epidemiology (6:e uppl.). Burlington: Jones & Bartlett 

Learning. 

Nanjappa, S., Hector, M., & Marcenes, W. (2015). Mother's Perception of General Family 

Functioning and Sugar Consumption of 3- and 4-Year-Old Children: The East London 

Family Study. Caries Research, 49(5), 515-522. doi: 10.1159/000431234. 

Naughton, P., McCarthy, M., & McCarthy, S. (2015). Acting to self-regulate unhealthy eating 

habits. An investigation into the effects of habit, hedonic hunger and self-regulation 

on sugar consumption from confectionery foods. Food Quality and Preference, 46, 

173-183. doi: 10.1016/j.foodqual.2015.08.001   

Norden. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and 

physical activity. Köpenhamn: Nordic Council of Ministers. (http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf ) 

Prop. 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-

fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110  

Raingruber, B. (2014). Contemporary Health Promotion in Nursing Practice. Burlington: 

Jones & Bartlett Learning. 

Ray, C. (2013). Parenting practices, family characteristics and daily health behaviours and 

their changes in 10-11-year old children. (Academic Dissertation). Helsingfors: 

University of Helsinki and Folkhälsan Research Center. Tillgänglig: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38491/Parentin.pdf?sequence=1  

Sleddens, E., Kremers, S., Stafleu, A., Dagnelie, P., De Vries, N., & Thijs, C. (2014). Food 

parenting practices and child dietary behavior. Prospective relations and the 

moderating role of general parenting. Appetite, 79, 42-50. doi: 

10.1016/j.appet.2014.04.004  

Socialdepartementet. (2016). Regeringsbeslut. Hämtad 2017-04-06, från 

http://www.regeringen.se/contentassets/e84006107cc34b1280fa602068e3b1b6/upp

drag-till-fhm-och-slv-om-bra-matvanor-och-fysisk-aktivitet-koncept-160504.pdf 

Sütterlin, B., & Siegrist, M. (2015). Simply adding the word “fruit” makes sugar healthier: The 

misleading effect of symbolic information on the perceived healthiness of food. 

Appetite, 95, 252-261. doi: 10.1016/j.appet.2015.07.011. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed (1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 

2017-04-03, från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.10.014
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
http://www.regeringen.se/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38491/Parentin.pdf?sequence=1
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.appet.2014.04.004
http://www.regeringen.se/contentassets/e84006107cc34b1280fa602068e3b1b6/uppdrag-till-fhm-och-slv-om-bra-matvanor-och-fysisk-aktivitet-koncept-160504.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/e84006107cc34b1280fa602068e3b1b6/uppdrag-till-fhm-och-slv-om-bra-matvanor-och-fysisk-aktivitet-koncept-160504.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


33 

Westwater, M-L., Fletcher, P-C., & Ziauddeen, H. (2016). Sugar addiction: the state of the 

science. European Journal of Nutrition, 55 (2), 55-69. doi: 10.1007/s00394-016-

1229-6 

Wijtzes, A., Jansen, W., Jansen, P-W., Jaddoe, V-W., Hofman, A., & Raat, H. (2013). 

Maternal educational level and preschool children's consumption of high-calorie 

snacks and sugar-containing beverages: Mediation by the family food environment. 

Preventive Medicine, 57(5), 607-612. doi: 10.1016/j.ypmed.2013.08.014 

World Health Organization. (2006). Constitution of the World Health Organization. Hämtad 

2017-04-06, från http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf  

World Health Organization. (1998). Health Promotion Glossary. Geneva: WHO. Hämtad 

2017-04-08, från http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf  

World Health Organization. (u.å.a). Nutrition. Hämtad 2017-04-07, från 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/en/  

World Health Organization. (u.å.b). Obesity. Hämtad 2017-03-06, från 

http://www.who.int/topics/obesity/en/ 

World Health Organization. (2016). Obesity and overweight. Hämtad 2017-03-06, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/  

World Health Organization. (2016). Report of the commission on ending childhood obesity. 

Geneva: WHO. Hämtad 2017-03-29, från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf  

 

 

 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/en/
http://www.who.int/topics/obesity/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf


 

 

BILAGA A; MISSIVBREV 
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Akademin för hälsa, vård och välfärd  

2017-03-01 

  

 

 

 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Sara Lantz och studerar folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

Högskola. Jag läser nu sista terminen och det är dags för mig att skriva mitt 

examensarbete. 

Studien jag ska genomföra är en kvalitativ studie som syftar till att 

undersöka föräldrars uppfattningar om barnens sockerkonsumtion och hur 

de agerar utifrån det. Studien kommer att genomföras med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med ett urval på fem personer som har barn 

och är mellan 25 och 35 år, intervjuerna kommer att spelas in. Varje intervju 

beräknas ta cirka 30-40 minuter. Inspelningarna och utskrifterna raderas 

efter att examensarbetet blivit godkänt, vilket beräknas ske i mitten på maj. 

I denna studie efterföljs forskningsetiska principer som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Din 

medverkan är frivillig och dina utsagor kommer kodas och behandlas 

anonymt, inga uppgifter kommer att användas till något annat syfte än till 

studien och uppgifterna kommer att förvaras på ett säkert sätt. Ingen annan 

än jag och min handledare kommer at ha tillgång till materialet. Du kan när 

som helst välja att avbryta din medverkan. 

Jag kommer att kontakta dig under vecka 10 angående tid och plats för 

intervjun. Tack på förhand för din medverkan! 

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta mig på mailadress 

eller telefon: 

Mail: Sjz14001@student.mdh.se,  

Telefon: 070 423 84 02 

Med vänliga hälsningar  

Sara Lantz. 
 



 

 

 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide 

Syftet med denna intervju är att höra din uppfattning kring barns totala sockerkonsumtion 

men med huvudfokus på sockret i kosten. Din medverkan är som jag tidigare har informerat 

om helt frivillig och du kommer att vara anonym i studien. Det är endast jag och min 

handledare som kommer ha tillgång till materialet. Inspelningen av intervjun kommer att 

raderas när studien är avslutad och godkänd. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Introduktion 

1. Hur många barn har du?  

2. Hur gamla är barnen?  

3. Går ditt/dina barn på förskolan?  

Socker på förskolan 

4. Om ja, Hur skulle du beskriva er förskolas arbete kring kosten och om sockret?  

4.1 Känner du till om förskolan har någon policy eller några riktlinjer kring kosten? Vad är 

din uppfattning kring detta? 

4.2. Hur tycker du att det fungerar med kosten på förskolan, är det något som 

borde ändras? 

4.3. Om ja, vad? 

5. Hur kommunicerar förskolan och ni föräldrar kring detta med kosten och om sockret i 

kosten?  

5.1. Sker det i så fall någon särskillnad på socker i maten eller är det 

sockerkonsumtionen totalt? 

5.2. Finns det något som skulle kunna förbättras vad gäller sockret på förskolan? 

Socker i sin helhet 



 

 

6. Kan du berätta lite om hur du ser på konsumtion av socker överlag? Socker i maten 

respektive socker i sötsaker (ex fika, godis, läsk). 

6.1. Hur ser du på att äta godis, fikabröd eller andra sötsaker i veckorna? Vilken 

mängd anser du vara okej i veckan? (bortsett från det socker som finns i maten) 

6.2. Vilken är din uppfattning om hur väl du tycker att du har lyckats uppnå den 

konsumtion av socker som du tycker är okej? 

6.3. Om du inte anser att du lyckats med detta, vad tror du att det kan bero på? 

Vad tänker du att man kan göra för att förbättra detta i så fall? 

 

7. Hur tänker du kring att minska användandet av det totala sockret i hemmet? Socker i maten 

respektive sötsaker?  

7.1. Om du vidtar åtgärder, hur gör du då? 

7.2. Om du inte gör något för att minska konsumtionen, hur tänker du kring det 

valet? 

7.3. Om du agerar på något vis för att minska konsumtionen; Hur tänker du då 

med att minska socker i mat jämfört med socker i sötsaker? Tänker du lika eller 

skiljer det sig mellan dessa typer? 

 

Socker i maten i hemmiljö 

8. Kan du berätta lite om hur du tänker kring sockret i maten och hur det kan påverka dina 

barns hälsa?  

9. Hur stor betydelse tänker du att just sockret i kosten har för dina barn? 

10. Brukar du tänka på sockermängden i maten du lagar hemma?  

10.1 Hur tänker du då?  

11. Kan du ge några exempel på maträtter som ni brukar äta hemma? Hur tänker du kring 

valet av dessa maträtter?  

12. Vad styr dina/era val av mat?  

12.1. Brukar du kolla på innehållsförteckningen när du handlar mat? 

12.2. Känner du att du är medveten om mängden socker i maten som dina barn 

konsumerar?  



 

 

13. Hur ser du på sockret i maten som en del av den totala sockerkonsumtionen barnen får i 

sig?  

 

Tack det var mina frågor, har du något som du vill tillägga? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

Dyker det upp några funderingar eller något du vill tillägga så tveka inte att höra av dig till 

mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


